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وحاجة السوق. هدفت الدراسة إىل حتديد  يتجه التعليم العايل السعودي حنو التميز وضمان اجلودة؛ استجابة للتغريات العاملية السريعة :املستخلص
، كما سعت االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف احملاور التسعة اليت يقدمها برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي من وجهة نظرهم

س، الدرجة العلمية، عام التسجيل، ابستخدام املنهج إىل معرفة إمكانية اختالف هذه االحتياجات التدريبية تبعا الختالف كل من املتغريات: اجلن
( فقرة موزعة على تسعة 46%( من اجملتمع األصلي، تكونت أداة الدراسة من )50.3عضواً وبنسبة ) 1728))الوصفي املسحي. بلغت العينة املختارة 

( مت SPSS، وابستخدام تطبيق حزم الربامج اإلحصائية )جماالت، مت التحقق من صدقها وثباهتا. اسُتخدم اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
م املناهج(، حتليل البياانت. أظهرت الدراسة نتائج أمهها: أنه يوجد احتياج ألعضاء هيئة التدريس للتدريب يف مجيع حماور الدراسة، أكربها يف )تصمي

 الحتياجاهتم التدريبية تقديرهم درجة يف نظر أعضاء هيئة التدريس وجهات يف إحصائًيا دالة كما وجدت فروق-وأقلها يف )التنمية املهنية األخالقية( 
 ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث يف احملاور اآلتية: )تصميم املنهج، نظرايت التعلم، تقنيات التعليم(.  وفًقا

 م عبد الرمحن بن فيصل، كفاايت تدريسية: التدريب، تطوير أعضاء هيئة التدريس، التعليم العايل السعودي، جامعة اإلماالكلمات املفتاحية
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Abstract: The higher education in Saudi Arabia is moving towards excellence and quality assurance responding 
to the fast changing in global and market needs. This study examined the educational needs for faculty members 
in a higher education at a public university in Saudi Arabia.  Participant institute (N = 1728). data were analyzed 
over a five-year period using statistical analyses (t-test & ANOVA procedures) of nine essential core 
competencies in teaching and learning. A scale consisted of 46-item in nine competencies was validated and 
used. The results showed statistically significant needs in all nine competencies with various degrees of 
priorities. Also gender difference was found favoring females in three areas: curriculum design, learning 
theories, & educational technology. The results also showed that the needs for continuous education is more 
urgent for those with less experience in academia and low in academic rank. Recommendations and implications 
for future faculty education were discussed.  
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 لالستشهاد من البحث 
(. حنو ممارسات تعليمية تعلمية ذات جودة عالية 2021معمر، عمر؛ خنفر، أمساء )

ومتميزة للكادر األكادميي يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل،، لللة جامعلة أم    
   (2(، العدد )13النفسية، اجمللد )القرى للعلوم الرتبوية و

 

 مقدمة:  

إن اهتماام اجلامعااات السااعودية بتادريب أعضاااء هيئااة التاادريس ساال عااامال رئيسااا يف تطااوير وتنمياة ماادخالت اجلامعااة؛ األماار 
اإلصالح الذي (؛ وأصبح التدريب حموراً رئيساً تستخدمه يف التغيري و 2017الذي ينعكس إجيااب على جودة املخرجات )التوجيري، 

(. وحيث أن االحتياجات التدريبياة هاي الفجاوة باا كفااايت املتادربا الفعلياة، وماا جياب 2017تنشد اجلامعات إحداثه )راببعة، 
أن تكااون عليااه كفااااءهتم بعااد التااادريب، فاانن حتديااادها يعااد نقطاااة البدايااة يف العملياااة التدريبيااة لتحقياااق الغايااة املرجاااوة ماان التااادريب 

 (2015)الطيب، 
ونظرا لسرعة التغريات مان حولناا وخاصاة متطلباات ساوق العمال مان رأا املاا؛ البشاري؛ فانن التطاوير املطلاو  مان التادريب 
جيااب أن يكااون مواكبااا تااذه التغااريات، مااران مسااتمرا، ويف كاال جوانااب العمليااة التعليميااة التعلميااة وأمههااا عضااو هيئااة التاادريس؛ مااا 

له؛ ففاعلية أي برانمج تدرييب تزداد كلما زادت احلاجة إليه وكلماا كانات أهدافاه قائماة علاى  يستدعي حتديد االحتياجات التدريبية
(. وتتباااين مسسسااات التعلاايم اجلااامعي يف الااربامج التدريبيااة الاايت تقاادمها، فمنهااا مااا يوجااه 2017سااد تلااح االحتياجااات )ساارحان، 

ماا يساعى لادعم مهااراهتم يف اساتخدام التكنولوجياا والتقنياة يف التعلايم، لتنمية مهارات التعليم والتعلم والتقومي لدى األعضاء، ومنها 
(. ومهمااا كااان هااذا االخااتالف، فاااجلميع يسااعى لرفااع الكفاااءة الداخليااة 2012وأخاارى تاادعم اجلانااب البحاااي لااديهم )السااديري، 

مان خاللاه إىل رفاع كفااءة رأا املاا؛ واخلارجية ملنظومة التعلايم اجلاامعي؛ إذ أن التادريب أصابح مطلباا أساسايا ألي منظماة، يساعى 
البشري ودفع عجلة التنمية واالقتصاد؛ ولذلح فقاد توجهات مشاكلة الدراساة احلالياة للبحاث عان حتدياد أهام املمارساات التعليمياة 

ياجات التعلمية ذات اجلودة العالية الالزمة للكادر األكادسي يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من خال؛ الكشف عن االحت
 الفعلية واملستجدة ألعضائها. 

 مشكلة الدراسة:  

إن الكشااف عاان احلاجااات التدريبيااة للفئااات الاايت يسااتهدفها أي تاادريب يعااد ماان أهاام عواماال  اااح التاادريب ويسااهم إسااهاما 
يف كال جماااالت  (، ومبااا أن التادريب أصابح يشاكل مطلباا رئيسااا ملواكباة التغاريات الساريعة2017ابلغاا يف حتقياق أهدافاه )التاوجيري، 

احلياة، فننه يشكل ضرورة أكار إحلاحا ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات؛ ملا تم من ابلغ األثر يف تنمياة وبنااء األجياا؛ )برهاوم، 
إىل ثالثاة حمااور رئيساة يطورهاا التادريب وهاي التطاوير الشخصاي، التطاوير التدريساي، ( Lewis, 1996)(. وقاد أااار لاويس 2017
ملسسسي، وقد بينت نتائج العديد من الدراسات احمللية والعربية واألجنبية أن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتطوير ا

؛ 2016؛ جاازر 2019، عبااد الاارمحن، 2017؛ برهااوم، 2018يف اجلامعااات يف اجملااا؛ التدريسااي كاناات بدرجااة عاليااة )التااوجيي، 
 ,Behar-Horenstein ؛AL- Hattami, Muammar, and Elmahdi,  2013؛ 2016؛ العصايمي،2018العريفاي، 

& et al, 2014 ؛ Abouelenein, 2016 ،)روكاا وساتيفن  كماا أظهارت نتاائج بعاد الدراساات كدراساة(Rocca, & 
Steven , 2010 ،) ودراساة إزات، أوكاروت وساينتاموEzati, Opolot-Okurut, and Ssentamu, 2014) ،) أن اجملااالت

أساااليب  يااة يف االحتياااج للتاادريب ماان اجملاااالت التعليميااة كاسااتخدام ةاارق تاادريس بديلااة، تقياايم فعااا؛ لااتعلم الطااال ،ذات األولو 
اكتشاف التعلم، إدارة الصفوف الكبرية، استخدام تكنولوجيا املعلوماات واالتصااالت يف التعلايم والاتعلم هاي مان أهام االحتياجاات 

 (Muammar and Alkathiri, 2021)دراسة احلالية، أكدت دراسة معمار والكااريي التدريبية لألعضاء. وفيما خيص جمتمع ال
حو؛ تدريب أعضاء هيئة التادريس يف جامعاة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال، أمهياة بعاديا أساسايا يف مساتوى رضاا أعضااء هيئاة 

م هاذان البعادان يف التعباري عماا يقاار  ا؛ التدريس عن برامج التطوير والتدريب، ومهاا مااذا يقادم لألعضااءي وكياف يقادمي إذ يساه
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 مقدمة:  

إن اهتماام اجلامعااات السااعودية بتادريب أعضاااء هيئااة التاادريس ساال عااامال رئيسااا يف تطااوير وتنمياة ماادخالت اجلامعااة؛ األماار 
اإلصالح الذي (؛ وأصبح التدريب حموراً رئيساً تستخدمه يف التغيري و 2017الذي ينعكس إجيااب على جودة املخرجات )التوجيري، 

(. وحيث أن االحتياجات التدريبياة هاي الفجاوة باا كفااايت املتادربا الفعلياة، وماا جياب 2017تنشد اجلامعات إحداثه )راببعة، 
أن تكااون عليااه كفااااءهتم بعااد التااادريب، فاانن حتديااادها يعااد نقطاااة البدايااة يف العملياااة التدريبيااة لتحقياااق الغايااة املرجاااوة ماان التااادريب 

 (2015)الطيب، 
ونظرا لسرعة التغريات مان حولناا وخاصاة متطلباات ساوق العمال مان رأا املاا؛ البشاري؛ فانن التطاوير املطلاو  مان التادريب 
جيااب أن يكااون مواكبااا تااذه التغااريات، مااران مسااتمرا، ويف كاال جوانااب العمليااة التعليميااة التعلميااة وأمههااا عضااو هيئااة التاادريس؛ مااا 

له؛ ففاعلية أي برانمج تدرييب تزداد كلما زادت احلاجة إليه وكلماا كانات أهدافاه قائماة علاى  يستدعي حتديد االحتياجات التدريبية
(. وتتباااين مسسسااات التعلاايم اجلااامعي يف الااربامج التدريبيااة الاايت تقاادمها، فمنهااا مااا يوجااه 2017سااد تلااح االحتياجااات )ساارحان، 

ماا يساعى لادعم مهااراهتم يف اساتخدام التكنولوجياا والتقنياة يف التعلايم، لتنمية مهارات التعليم والتعلم والتقومي لدى األعضاء، ومنها 
(. ومهمااا كااان هااذا االخااتالف، فاااجلميع يسااعى لرفااع الكفاااءة الداخليااة 2012وأخاارى تاادعم اجلانااب البحاااي لااديهم )السااديري، 

مان خاللاه إىل رفاع كفااءة رأا املاا؛ واخلارجية ملنظومة التعلايم اجلاامعي؛ إذ أن التادريب أصابح مطلباا أساسايا ألي منظماة، يساعى 
البشري ودفع عجلة التنمية واالقتصاد؛ ولذلح فقاد توجهات مشاكلة الدراساة احلالياة للبحاث عان حتدياد أهام املمارساات التعليمياة 

ياجات التعلمية ذات اجلودة العالية الالزمة للكادر األكادسي يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من خال؛ الكشف عن االحت
 الفعلية واملستجدة ألعضائها. 

 مشكلة الدراسة:  

إن الكشااف عاان احلاجااات التدريبيااة للفئااات الاايت يسااتهدفها أي تاادريب يعااد ماان أهاام عواماال  اااح التاادريب ويسااهم إسااهاما 
يف كال جماااالت  (، ومبااا أن التادريب أصابح يشاكل مطلباا رئيسااا ملواكباة التغاريات الساريعة2017ابلغاا يف حتقياق أهدافاه )التاوجيري، 

احلياة، فننه يشكل ضرورة أكار إحلاحا ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات؛ ملا تم من ابلغ األثر يف تنمياة وبنااء األجياا؛ )برهاوم، 
إىل ثالثاة حمااور رئيساة يطورهاا التادريب وهاي التطاوير الشخصاي، التطاوير التدريساي، ( Lewis, 1996)(. وقاد أااار لاويس 2017
ملسسسي، وقد بينت نتائج العديد من الدراسات احمللية والعربية واألجنبية أن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والتطوير ا

؛ 2016؛ جاازر 2019، عبااد الاارمحن، 2017؛ برهااوم، 2018يف اجلامعااات يف اجملااا؛ التدريسااي كاناات بدرجااة عاليااة )التااوجيي، 
 ,Behar-Horenstein ؛AL- Hattami, Muammar, and Elmahdi,  2013؛ 2016؛ العصايمي،2018العريفاي، 

& et al, 2014 ؛ Abouelenein, 2016 ،)روكاا وساتيفن  كماا أظهارت نتاائج بعاد الدراساات كدراساة(Rocca, & 
Steven , 2010 ،) ودراساة إزات، أوكاروت وساينتاموEzati, Opolot-Okurut, and Ssentamu, 2014) ،) أن اجملااالت

أساااليب  يااة يف االحتياااج للتاادريب ماان اجملاااالت التعليميااة كاسااتخدام ةاارق تاادريس بديلااة، تقياايم فعااا؛ لااتعلم الطااال ،ذات األولو 
اكتشاف التعلم، إدارة الصفوف الكبرية، استخدام تكنولوجيا املعلوماات واالتصااالت يف التعلايم والاتعلم هاي مان أهام االحتياجاات 

 (Muammar and Alkathiri, 2021)دراسة احلالية، أكدت دراسة معمار والكااريي التدريبية لألعضاء. وفيما خيص جمتمع ال
حو؛ تدريب أعضاء هيئة التادريس يف جامعاة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال، أمهياة بعاديا أساسايا يف مساتوى رضاا أعضااء هيئاة 

م هاذان البعادان يف التعباري عماا يقاار  ا؛ التدريس عن برامج التطوير والتدريب، ومهاا مااذا يقادم لألعضااءي وكياف يقادمي إذ يساه
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يف ظاال ايااا   -وتشااري نتااائج هااذه الدراسااة (Muammar and Alkathiri, 2021) %( ماان مسااتوى الرضااا لااديهم70)
إىل أن تقادير االحتياجاات الفعلياة للتادريب يعتارب العامال األهام  -سياسات ملزمة ألعضاء هيئة التدريس حلضور الدورات التدريبية

الستفادة من الربامج التدريبية املقدمة وخصوصا أن هذه احلاجات متغارية تبعاا لطبيعاة ثقافاة املسسساة ومساتوى جاهزيتهاا، لضمان ا
فمن اري املنطقي تقدمي برامج تدريبية ال تليب االحتياجات الفعلية واألنية للمجتمع املستهدف. ويلي ذلح العامل كيفية تقدمي هذه 

ئمااة ةاارق ووسااائل تقاادسها لطبيعااة اجملتمااع املسااتهدف وفااق العواماال الظرفيااة للمجتمااع وأولوايتااه املرتبطااة الااربامج التدريبيااة وماادى مال
بتوجهاات وأهاداف املسسسااة احلالياة واملسااتقبلية، ونتاائج تقااارير اجلاودة، واالحتياجااات الفعلياة ألعضاااء هيئاة التاادريس، حياث تقااود 

  ته. هذه العوامل ةبيعة التدريب وحتدد نطاقه وأولواي

 تساؤالت الدراسة  

عطفا على ما سبق، وألمهية معرفة االحتياجات التدريبية املتغرية ألعضاء هيئة التدريس يف اإلعداد للربامج التدريبية اليت تليب 
تلح االحتياجات؛ جاءت الدراسة احلالية لرتكز على التطوير التدريسي لألعضاء، لذا فقد متحورت مشكلة الدراسة يف اإلجابة 

: ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجملاالت التسعة اليت يقدمها برانمج الكفاايت التساؤل الرئيس اآليتعن 
 األساسية لألستاذ اجلامعي من وجهة نظرهمي ويتفرع عن السسا؛ الرئيس السابق السساالن الفرعيان: 

ملتغريي  الحتياجاهتم التدريبية يف اجملاالت التسعة ووفًقا تقديرهم درجة يف نظر أعضاء هيئة التدريس وجهات فروق يف هل توجد -
 اجلنس، الدرجة العلميةي

 هل توجد فروق تطورية لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغري عام مجع البياانتي  -

 أهمية الدراسة:

له، والاذي اادا مطلبااً رئيسااً يف التطاوير املهاء ألعضااء هيئاة التادريس أتيت أمهية الدراسة احلالية من أمهية املوضوع الذي تتناو 
يف املسسسات التعليمية على اختالف مستوايهتا، إضافة إىل أن الكشف عن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يساعد: 

ا حلاجاااات األعضااااء؛ لتحقياااق األهاااداف املرجاااوة، املساااسولا عااان إعاااداد الاااربامج التدريبياااة يف تطاااوير الاااربامج التدريبياااة املطلوباااة وفقااا
واجلهااات املسااسولة يف تقاادمي الاادعم الااالزم لتنفيااذ هااذه الااربامج وتعميمهااا، الكليااات علااى اختيااار مااا يناسااب أعضاااءها ماان الااربامج 

لتدريبيااة الاايت جيااب التدريبياة علااى اخااتالف مصصاااهتم وخارباهتم ودرجاااهتم العلميااة، كمااا يوجاه متخااذي القاارار حااو؛ أولوياة الااربامج ا
الرتكيز عليها، ابإلضافة إىل معرفة مستوى االتقاان واحلاجاة املتغارية مان التادريب، والايت تعكاس إىل مادى كباري أبارز التحادايت الايت 

 يواجهها األستاذ يف العملية التعليمية.  

 أهداف الدراسة:

التااادريس يف اجملااااالت التساااعة الااايت يقااادمها بااارانمج  تساااعى الدراساااة احلالياااة إىل حتدياااد االحتياجاااات التدريبياااة ألعضااااء هيئاااة
الكفااايت األساساية لألساتاذ اجلاامعي مان وجهاة نظارهم، كماا هتادف إىل معرفاة امكانياة اخاتالف هاذه االحتياجاات التدريبياة تبعااا 

 غرية للمجتمع. الختالف كل من املتغريات: اجلنس، الدرجة العلمية، عام أو سنة مجع البياانت نظرا لطبيعة احلاجات املت
 حدود الدراسة:  

اقتصاارت الدراسااة علااى أعضاااء هيئااة التاادريس يف جامعااة اإلمااام عبااد الاارمحن باان فيصاال يف الفاارتة مااا بااا  احلددد ا الاناةيددة  املكاةيددة:
(، ومشلات علاى مجيااع أعضااء هيئاة التاادريس ومان يف حكمهام عاان سارساون عملياة التاادريس، وكاان تام رابااة يف 2018 -2014)
 اركة يف برانمج الكفاايت األساسية الذي تقدمه اجلامعة ملنسوبيها.املش

اقتصرت حدود الدراسة املوضوعية علاى حتدياد االحتياجاات التدريبياة يف اجملااالت التدريساية التساعة الايت يقادمها  احلد ا املوضوعية:
 صل.برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن في

 مصطلحات الدراسة:

 تناولت الدراسة املصطلحات التالية واليت سكن تعريفها كاآليت:
"عمليااة طططااة ومسااتمرة هتاادف إىل تلبيااة االحتياجااات احلاليااة واملسااتقبلية لاادى الفاارد ماان خااال؛ زايدة معارفااه، وتاادعيم : التدددري 

الدراسة   تعرفه. (20، 2009)أبو النصر،  زايدة انتاجية املسسسة"اجتاهاته، وحتسا مهاراته، مبا يسهم يف حتسا أدائه يف العمل و 
التدريب الفعلي الذي قدمته عمادة تطوير التعليم اجلامعي يف جامعة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال ألعضااء هيئاة التادريس  :إجرائيا

 .(2018 -2014)من خال؛ برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي خال؛ الفرتة با 
: "هي جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات احملددة اليت حيتاجها عضو هيئة التدريس من أجال أداء مهاام االحتياجات التدريبية

جمموعااااة املعااااارف واملهااااارات  : تعرفدددده الدراسددددة إجرائيددددا(. 53، 2012معينااااة بشااااكل أكااااار كفاااااءة وفعاليااااة" )السااااديري و خاااارون، 
سااتاذ اجلااامعي يف اجملاااالت التسااعة الاايت يقاادمها باارانمج الكفاااايت األساسااية لألسااتاذ اجلااامعي وهااي: واالجتاهااات الاايت حيتاجهااا األ

نظااارايت التعلااايم، تصاااميم املااانهج، اسااارتاتيجيات التااادريس، دعااام التناااوع يف التعلااايم اجلاااامعي، هتيئاااة بيئاااة فعالاااة يف الاااتعلم، اساااتخدام 
  خالقية.ة، دعم الطال ، التنمية املهنية واألالتكنولوجيا يف التعليم، التقومي والتغذية الراجع

كل أساتاذ يادر ا يف جامعاة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال برتباة أساتاذ، أساتاذ مشاارع، أساتاذ مسااعد، : عضو هيئة التدريس إجرائيا
  حماضر، معيد. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أ ال: التدري  أهدافه  احلاجة إليه 
اط ططا  يهادف إىل تنمياة القادرات واملهاارات الفنياة والسالوكية لألفاراد العااملا لتمكيانهم مان أداء فاعال هو نش" :التدري 

 (، كمااا عرفااه األسااناوي والساايد212، 2016)الفقهااي، وأرحومااة،  وماماار لبلااود أهاادافهم وأهااداف املسسسااة  علااى كفاااءة عكنااة"
مسسسية طططة هتدف إىل تعظيم وتقوياة التعلايم يف مجياع املساتوايت  نه: "عملية تطوير منظمة تتضمن إجراءات  (352020 ,)

املسسسية وخباصة الفرد واجلماعة واملنظمة ككل لالرتقاء ابلكفاءات املعرفية واملهارية واالجتاهية والسلوكية فيها للوصو؛ إىل درجات 
لألفراد مان معاارف ومهاارات وقادرات إعاا يعازز ثقاة أعلى من الكفاءة والفاعلية للمنظمات وحتقيق أهدافها"، فما يضيفه التدريب 

الفاااارد بنفسااااه، ويزيااااد ماااان إنتاجيتااااه، ويضاااامن لااااه التنااااافس والبقاااااء؛ ولااااذلح فاااانن  اااااح أي تاااادريب يقاااااا بدقااااة التحديااااد املساااابق 
الدائم واملرتب  لالحتياجات التدريبية، اليت تساعد يف التعرف على مدخالت وطرجات عملية التدريب ذات التغري املستمر والتطور 

 (، فتحديد االحتياجات التدريبية يعترب اخلطوة األوىل لرفع كفاءة رأا املا؛ البشري. 2010بتغري الظروف احمليطة )أبو اليون، 
ويهاادف التاادريب إىل احلااد ماان األخطاااء وتقلياال الفاقااد واالسااتفادة القصااوى ماان القااوى العاملااة واألدوات واألجهاازة املتاحااة، 

مساااعدة املااوظفا يف فهاام أهااداف املسسسااة الاايت يعملااون الااا، وإدراع العالقااة بااا عملهاام وعماال اآلخاارين ماان حااوتم  ابإلضااافة إىل
(، كاااذلح مااان أهااام أهاااداف التااادريب تزوياااد املتااادربا ابملعاااارف واملهاااارات والقااايم الااايت متكااانهم مااان أداء أدوارهااام 2020)املعاااراج، 

يف امليااادان، وتااازداد احلاجاااة إىل التااادريب كاااسداة لتنمياااة املسسساااات، ووسااايلة لتحقياااق  بكفااااءة، وإ حاااة الفرصاااة تااام الختباااار النظرياااة
الكفاياة والكفاااءة يف األداء واإلنتاااج، فكلمااا زاد حجام التغااري التقااء واالنفجااار املعااريف، كلماا زادت التحاادايت املرتبطااة برفااع كفاااءة 
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اقتصرت حدود الدراسة املوضوعية علاى حتدياد االحتياجاات التدريبياة يف اجملااالت التدريساية التساعة الايت يقادمها  احلد ا املوضوعية:
 صل.برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن في

 مصطلحات الدراسة:

 تناولت الدراسة املصطلحات التالية واليت سكن تعريفها كاآليت:
"عمليااة طططااة ومسااتمرة هتاادف إىل تلبيااة االحتياجااات احلاليااة واملسااتقبلية لاادى الفاارد ماان خااال؛ زايدة معارفااه، وتاادعيم : التدددري 

الدراسة   تعرفه. (20، 2009)أبو النصر،  زايدة انتاجية املسسسة"اجتاهاته، وحتسا مهاراته، مبا يسهم يف حتسا أدائه يف العمل و 
التدريب الفعلي الذي قدمته عمادة تطوير التعليم اجلامعي يف جامعة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال ألعضااء هيئاة التادريس  :إجرائيا

 .(2018 -2014)من خال؛ برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي خال؛ الفرتة با 
: "هي جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات احملددة اليت حيتاجها عضو هيئة التدريس من أجال أداء مهاام االحتياجات التدريبية

جمموعااااة املعااااارف واملهااااارات  : تعرفدددده الدراسددددة إجرائيددددا(. 53، 2012معينااااة بشااااكل أكااااار كفاااااءة وفعاليااااة" )السااااديري و خاااارون، 
سااتاذ اجلااامعي يف اجملاااالت التسااعة الاايت يقاادمها باارانمج الكفاااايت األساسااية لألسااتاذ اجلااامعي وهااي: واالجتاهااات الاايت حيتاجهااا األ

نظااارايت التعلااايم، تصاااميم املااانهج، اسااارتاتيجيات التااادريس، دعااام التناااوع يف التعلااايم اجلاااامعي، هتيئاااة بيئاااة فعالاااة يف الاااتعلم، اساااتخدام 
  خالقية.ة، دعم الطال ، التنمية املهنية واألالتكنولوجيا يف التعليم، التقومي والتغذية الراجع

كل أساتاذ يادر ا يف جامعاة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال برتباة أساتاذ، أساتاذ مشاارع، أساتاذ مسااعد، : عضو هيئة التدريس إجرائيا
  حماضر، معيد. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أ ال: التدري  أهدافه  احلاجة إليه 
اط ططا  يهادف إىل تنمياة القادرات واملهاارات الفنياة والسالوكية لألفاراد العااملا لتمكيانهم مان أداء فاعال هو نش" :التدري 

 (، كمااا عرفااه األسااناوي والساايد212، 2016)الفقهااي، وأرحومااة،  وماماار لبلااود أهاادافهم وأهااداف املسسسااة  علااى كفاااءة عكنااة"
مسسسية طططة هتدف إىل تعظيم وتقوياة التعلايم يف مجياع املساتوايت  نه: "عملية تطوير منظمة تتضمن إجراءات  (352020 ,)

املسسسية وخباصة الفرد واجلماعة واملنظمة ككل لالرتقاء ابلكفاءات املعرفية واملهارية واالجتاهية والسلوكية فيها للوصو؛ إىل درجات 
لألفراد مان معاارف ومهاارات وقادرات إعاا يعازز ثقاة أعلى من الكفاءة والفاعلية للمنظمات وحتقيق أهدافها"، فما يضيفه التدريب 

الفاااارد بنفسااااه، ويزيااااد ماااان إنتاجيتااااه، ويضاااامن لااااه التنااااافس والبقاااااء؛ ولااااذلح فاااانن  اااااح أي تاااادريب يقاااااا بدقااااة التحديااااد املساااابق 
الدائم واملرتب  لالحتياجات التدريبية، اليت تساعد يف التعرف على مدخالت وطرجات عملية التدريب ذات التغري املستمر والتطور 

 (، فتحديد االحتياجات التدريبية يعترب اخلطوة األوىل لرفع كفاءة رأا املا؛ البشري. 2010بتغري الظروف احمليطة )أبو اليون، 
ويهاادف التاادريب إىل احلااد ماان األخطاااء وتقلياال الفاقااد واالسااتفادة القصااوى ماان القااوى العاملااة واألدوات واألجهاازة املتاحااة، 

مساااعدة املااوظفا يف فهاام أهااداف املسسسااة الاايت يعملااون الااا، وإدراع العالقااة بااا عملهاام وعماال اآلخاارين ماان حااوتم  ابإلضااافة إىل
(، كاااذلح مااان أهااام أهاااداف التااادريب تزوياااد املتااادربا ابملعاااارف واملهاااارات والقااايم الااايت متكااانهم مااان أداء أدوارهااام 2020)املعاااراج، 

يف امليااادان، وتااازداد احلاجاااة إىل التااادريب كاااسداة لتنمياااة املسسساااات، ووسااايلة لتحقياااق  بكفااااءة، وإ حاااة الفرصاااة تااام الختباااار النظرياااة
الكفاياة والكفاااءة يف األداء واإلنتاااج، فكلمااا زاد حجام التغااري التقااء واالنفجااار املعااريف، كلماا زادت التحاادايت املرتبطااة برفااع كفاااءة 
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واألسااااليب، مباااا يساااتجيب للحاجاااة املتغااارية للساااوق. وتاااربز احلاجاااة  املنظوماااة، وابلتاااايل احلاجاااة إىل تعاااديل األفكاااار وتغياااري السااالوع
للتاادريب أثناااء اخلدمااة ماان خااال؛ حاجااة املتاادربا إىل تنميااة روح االنتماااء للمسسسااة، واالةااالع علااى كاال مااا هااو جديااد يف املهنااة، 

 (.2016العمل )الفقهي وأرحومة، واكتسا  البصرية يف مواجهة التحدايت املتغرية واملختلفة وحل املشكالت اليت تواجههم يف 

 تناولت الدراسات أمهية حتديد االحتياجات التدريبية واعتربهتا : أمهية حتديد االحتياجات التدريبية
نقطة االنطالق اليت يعتمد عليها التدريب يف معرفة النقص املطلو  تعويضه، والفئات املستهدفة، ونوع التدريب املطلو ، 

هية يف مجع وحتليل البياانت واملعلومات يتم خفد النفقات وتقليل اتدر، وبذا فنهنا متال عاماًل رئيسًا يف ومن خال؛ الدقة املتنا
توجيه اإلمكانيات املتاحة لالجتاه السليم، وتعد مسارا قواي على  اح الربامج التدريبية ألهنا مبنية على حاجة )األسناوي والسيد، 

( أمهية حتديد 2020(. وقد خلص املعراج )1433؛  ؛ فرحان، 2015؛ الطيب، 2017؛ التوجيري، 2017؛ برهوم، 2020
( وهي املوجه الذي يقود إىل حتقيق أهداف التدريب،  2(  هنا األساا الذي يبىن عليه النشاط التدرييب، 1االحتياجات التدريبية: 

على أمهية حتديد ( Richardson, 2015)دسون ( القواعد األساسية لبناء املناهج التدريبية. أكد ريتشار 3كما أهنا متال 
االحتياجات التدريبية يف ضمان وتعزيز جودة فرص التطوير املهء املتاحة، ابإلضافة إىل توسيع ةرائق التدريب. من جانب  خر، 

موية، تتطلب متابعة فنن الطبيعة املتغرية الحتياجات سوق العمل وسرعة التحو؛ فيها، واحلاجة ملواكبة املستجدات والتحدايت التن
ومراجعة مستمرة ألهم االحتياجات لعضو هيئة التدريس ومراقبة ملدى اتقانه تا، وأثر ذلح على مدى رفع الكفاءة الداخلية 

 ملنظومة التعليم.

ء هيئاة ( أهم االجتاهات املعاصرة يف برامج تدريب أعضا2019خلصت دراسة عبد الرمحن ): االجتاهات املعاصرة يف برانج التدري 
 التدريس كاآليت:

الرتخاايص ملمارسااة مهنااة التاادريس: وقااد تبناات هااذا االجتاااه العديااد ماان الاادو؛ املتقدمااة الاايت جعلاات ماان التاادريب اإللزامااي أثناااء  -1
اخلدمااة ااارةا لكاال ماان إعطاااء الرتخاايص، أو جتديااد الرتخاايص ملمارسااة املهنااة. واتفقاات مجيااع اجلهااات علااى ضاارورة احلصااو؛ علااى 

أسلو  النظم: ويتضمن املدخالت عالة ابألهداف واحملتوى ووسائل  -2ايت معينة من املعارف واملهارات واخلربات. وإتقان مستو 
.اخل، فالعمليااات الاايت تشاتمل علااى األنشااطة واإلجااراءات واألدوات وعمليايت التنفيااذ والتقااومي وماان   املخرجااات .وةارق التاادريس و

املاادخل القاائم علااى الكفااايت: وهااو االجتااه األباارز واألكاار انتشااارا يف  -3ت الساابقة. الناجتاة عان العمليااات واملعاجلاات للماادخال
األوساط التعليمية الرتبوية يف إعداد األعضاء، ويشتمل على الكفاايت املعرفية، األدائية، الوجدانية، االستقصائية وكفاايت النتيجاة 

أسالو  الاتحكم يف النشااط العقلاي: ومفااده أن معرفاة  -4األوىل والاانية. ويقصد الا نواتج تعلم الطال  اليت تنتج عن الكفايتا 
مادخل معاايري جاودة األداء: وهاو يشاري إىل املساتوايت املعرفياة واملهارياة  -5نشاط املتعلم هي من يوجه عملية التعلم ويتحكم الاا. 

 واألخالقية اليت جيب أن يبلغها وسارسها عضو هيئة التدريس.    

اهتماات العديااد ماان الدراسااات بااذكر مصااادر حتديااد االحتياجااات التدريبيااة كوهنااا متااال عاااماًل : التدريبيددة يددد االحتياجدداتنصدداار حتد
مهما يف دقة التعرف على االحتياجات، ومان أهام هاذه املصاادر: املتادر  وهاو األقادر علاى حتدياد جواناب القصاور لدياه، الارئيس 

التاادريب الفنيااة، اإلدارة العليااا املشاارفة علااى املتاادر  واملتابعااة لعملااه، مراكااز التاادريب  املباااار، اختصاصااي التاادريب اخلبااري يف اااسون
؛  ؛ فرحاان، 2015؛ الطياب، 2017؛ برهاوم، 2020املختصة، الدراسة الذاتياة، نتاائج مساارات التقاومي وإدارة اجلاودة )املعاراج، 

جواناااب التااادريب املختلفاااة، وساااعت إىل حتدياااد  -ة، واحمللياااةيف اجلامعاااات العاملياااة، العربيااا-(. هاااذا وقاااد تناولااات الدراساااات 1433
االحتياجات التدريبية ملختلف الفئات بطرق متعددة، ومنهجيات طتلفة، إال أهنا مل تتناو؛ تطور هذه االحتياجات عرب الزمن، تبعا 

هتم نتيجاة التاادريب الاذي يتلقونااه، لتغاري الظاروف واإلمكاااانت وتطاور خااربات األعضااء وتوقعااهتم، إضااافة إىل تغاري  واخااتالف كفاااي
 وهذا ما حتاو؛ الدراسة احلالية الكشف عنه. وفيما يلي نستعرض الدراسات السابقة وأهم ما تناولته من مضاما ونتائج.      

 اثةيا: الدراسات السابقة:   
الحتياجااهتم التدريبياة يف ( التعارف إىل درجاة تقادير أعضااء هيئاة التادريس 2018ففي جامعة عدن هادفت دراساة التاوجيي )

اجملاااالت: املهااارات التدريسااية، املهااارات الشخصااية والقياديااة، املهااارات البحايااة واملهااارات التقنيااة، وجاااءت تقااديراهتم الحتياجاااهتم 
لاة إحصاائياً يف التدريبية بدرجة كبرية يف كل اجملاالت، أعالها يف املهارات التدريساية وأدانهاا يف املهاارات التقنياة، ووجادت فاروق دا

(، يف حا مل تظهر فروق دالاة إحصاائيا تعازى 5-1درجة تقديراهتم الحتياجاهتم التدريبية تعزى ملتغري سنوات اخلدمة لصاحل الفئة )
( يف جامعااة البلقاااء فقااد أظهاارت 2018ملتغااري )اجلاانس، نااوع الكليااة، الرتبااة األكادسيااة(. أمااا دراسااة البدارنااة، الصاااحلا ومحياادات )

اجملتماع، وظهارت فاروق  وخدماة العلمي البحث ائج وجود حاجة تدريبية لألعضاء بدرجة متوسطة يف مجيع اجملاالت: التدريس،النت
ساابق، ومل تظهار أياة فاروق تعازى للمتغاريات )اجلانس،  تادريب علاى احلاصالا األعضااء لصااحل التادريب ملتغاري إحصاائياً تعازى دالاة

 هناع أن اتضح فقد بغزة، اإلسالمية اجلامعة ( يف2017بة األكادسية(. وابملال يف دراسة برهوم )سنوات اخلربة، املسهل العلمي، الرت
القيادية،  التدريس، املهارات املهارات الشخصية، مهارات :التالية على الرتتيب اجملاالت يف التدريبية الدورات من العديد إىل حاجة
وقاد  العلمياة(، الدرجاة اخلدماة، اجلانس، سانوات(ملتغاريات  احصاائياً تعازى دالاة فاروق دومل توجا .البحاياة، املهاارات التقنياة املهاارات

 حبات بعد الدراسات االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء عدة جماالت: 
( يف جامعاااااة البلقااااااء التطبيقياااااة يف عماااااان لتحدياااااد 2019ففاااااي ضاااااوء االجتاهاااااات املعاصااااارة جااااااءت دراساااااة عباااااد الااااارمحن )

الحتياجاات التدريبيااة ألعضااء هيئااة التادريس، وللتعاارف علاى أثاار كال ماان املتغاريات: )الكليااة، سانوات اخلدمااة، والرتباة األكادسيااة( ا
على حتديد تلح االحتياجات من وجهة نظرهم، بينت النتائج أن املتوس  احلسايب الكلي لالحتياجات التدريبية كان بدرجة عالية 

اإلدارة كاااان بدرجاااة متوساااطة، كماااا أناااه مل توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية تعااازى ألي مااان املتغاااريات يف كااال اجملااااالت عااادا جماااا؛ 
( يف اجلامعاات األردنياة الرةياة الايت أظهارت نتائجهاا أن 2017املختارة، ويف ضوء متطلبات االقتصاد املعريف كانت دراسة راببعة )

التخطاي ، التادريس، االتصاا؛ والتواصال، اساتخدام التكنولوجياا، البحاث احلاجات التدريبياة كانات بدرجاة متوساطة يف اجملااالت: )
العلمااي، املهااام اإلداريااة، والتقااومي(، وأن احلاجااة التدريبيااة يف جمااا؛ اجملتمااع احمللااي كاناات بدرجااة عاليااة، يف حااا جاااءت دراسااة جاازر 

طلبااات احلصااو؛ علااى االعتماااد األكااادسي، ( للتعاارف علااى االحتياجااات التدريبيااة لألعضاااء يف جامعااة اجملمعااة يف ضااوء مت2016)
وبينت النتائج أن مجيع االحتياجات التدريبية وأمهها )جودة التعليم والتعلم، دعم تعليم الطال ( احتلت درجة عالية مان االحتيااج 

 االحتياجااتياد إىل حتد( Abouelenein, 2016) دراساة أباو العينااالتدرييب لدى األعضاء. ويف اجلامعات السعودية أيضا، سعت 
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس من أجل حتقيق جودة التعلايم اجلاامعي يف ضاوء االبتكاارات التكنولوجياة، وأوضاحت النتاائج وجاود 

 حاجة للتدريب يف مجيع اجملاالت.
ا معلماا، وكاوهنم ونظرا ألن محلة الدكتوراه مان أسااتذة اجلامعاات عاادة ماا يسهلاون ليكوناوا ابحااا أكاار مان تادريبهم ليكوناو 

%( من وقتهم؛ فننه من األمهية مبكان االهتمام الذا اجلانب على حنو منتظم، وابلتايل االهتمام 40سارسون التعليم مبا ال يقل عن )
بتحديد االحتياجات التدريبية تم بشكل دوري ومستمر. ولذا، فقد أجريت العديد من الدراسات داخل اململكة العربية الساعودية 

( بتقصي االحتياجات التدريبية ألعضاء كلية الرتبية لتطوير أدائهم، 2017هذا اجملا؛، ففي جامعة امللح سعود قامت العريفي ) يف
وجاءت االحتياجات التدريبية بدرجة كبرية لكافة اجملاالت، ووجدت فروق دالة إحصائياً با احتياجات األعضاء التدريبية يف حمور 

املسهال العلماي لصااحل البكاالوريوا ومل تظهار أياة فاروق تبعاا ملتغاريي )اخلاربة والادورات التدريبياة(. ويف جامعاة  االجتاهات وفقا ملتغاري



نحو ممار�سات تعليمية تعلمية ذات جودة عالية...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 27المجلد )13(  العـدد )2( 26

عمر بن حممد معمر واآخرون

هتم نتيجاة التاادريب الاذي يتلقونااه، لتغاري الظاروف واإلمكاااانت وتطاور خااربات األعضااء وتوقعااهتم، إضااافة إىل تغاري  واخااتالف كفاااي
 وهذا ما حتاو؛ الدراسة احلالية الكشف عنه. وفيما يلي نستعرض الدراسات السابقة وأهم ما تناولته من مضاما ونتائج.      

 اثةيا: الدراسات السابقة:   
الحتياجااهتم التدريبياة يف ( التعارف إىل درجاة تقادير أعضااء هيئاة التادريس 2018ففي جامعة عدن هادفت دراساة التاوجيي )

اجملاااالت: املهااارات التدريسااية، املهااارات الشخصااية والقياديااة، املهااارات البحايااة واملهااارات التقنيااة، وجاااءت تقااديراهتم الحتياجاااهتم 
لاة إحصاائياً يف التدريبية بدرجة كبرية يف كل اجملاالت، أعالها يف املهارات التدريساية وأدانهاا يف املهاارات التقنياة، ووجادت فاروق دا

(، يف حا مل تظهر فروق دالاة إحصاائيا تعازى 5-1درجة تقديراهتم الحتياجاهتم التدريبية تعزى ملتغري سنوات اخلدمة لصاحل الفئة )
( يف جامعااة البلقاااء فقااد أظهاارت 2018ملتغااري )اجلاانس، نااوع الكليااة، الرتبااة األكادسيااة(. أمااا دراسااة البدارنااة، الصاااحلا ومحياادات )

اجملتماع، وظهارت فاروق  وخدماة العلمي البحث ائج وجود حاجة تدريبية لألعضاء بدرجة متوسطة يف مجيع اجملاالت: التدريس،النت
ساابق، ومل تظهار أياة فاروق تعازى للمتغاريات )اجلانس،  تادريب علاى احلاصالا األعضااء لصااحل التادريب ملتغاري إحصاائياً تعازى دالاة

 هناع أن اتضح فقد بغزة، اإلسالمية اجلامعة ( يف2017بة األكادسية(. وابملال يف دراسة برهوم )سنوات اخلربة، املسهل العلمي، الرت
القيادية،  التدريس، املهارات املهارات الشخصية، مهارات :التالية على الرتتيب اجملاالت يف التدريبية الدورات من العديد إىل حاجة
وقاد  العلمياة(، الدرجاة اخلدماة، اجلانس، سانوات(ملتغاريات  احصاائياً تعازى دالاة فاروق دومل توجا .البحاياة، املهاارات التقنياة املهاارات

 حبات بعد الدراسات االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء عدة جماالت: 
( يف جامعاااااة البلقااااااء التطبيقياااااة يف عماااااان لتحدياااااد 2019ففاااااي ضاااااوء االجتاهاااااات املعاصااااارة جااااااءت دراساااااة عباااااد الااااارمحن )

الحتياجاات التدريبيااة ألعضااء هيئااة التادريس، وللتعاارف علاى أثاار كال ماان املتغاريات: )الكليااة، سانوات اخلدمااة، والرتباة األكادسيااة( ا
على حتديد تلح االحتياجات من وجهة نظرهم، بينت النتائج أن املتوس  احلسايب الكلي لالحتياجات التدريبية كان بدرجة عالية 

اإلدارة كاااان بدرجاااة متوساااطة، كماااا أناااه مل توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية تعااازى ألي مااان املتغاااريات يف كااال اجملااااالت عااادا جماااا؛ 
( يف اجلامعاات األردنياة الرةياة الايت أظهارت نتائجهاا أن 2017املختارة، ويف ضوء متطلبات االقتصاد املعريف كانت دراسة راببعة )

التخطاي ، التادريس، االتصاا؛ والتواصال، اساتخدام التكنولوجياا، البحاث احلاجات التدريبياة كانات بدرجاة متوساطة يف اجملااالت: )
العلمااي، املهااام اإلداريااة، والتقااومي(، وأن احلاجااة التدريبيااة يف جمااا؛ اجملتمااع احمللااي كاناات بدرجااة عاليااة، يف حااا جاااءت دراسااة جاازر 

طلبااات احلصااو؛ علااى االعتماااد األكااادسي، ( للتعاارف علااى االحتياجااات التدريبيااة لألعضاااء يف جامعااة اجملمعااة يف ضااوء مت2016)
وبينت النتائج أن مجيع االحتياجات التدريبية وأمهها )جودة التعليم والتعلم، دعم تعليم الطال ( احتلت درجة عالية مان االحتيااج 

 االحتياجااتياد إىل حتد( Abouelenein, 2016) دراساة أباو العينااالتدرييب لدى األعضاء. ويف اجلامعات السعودية أيضا، سعت 
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس من أجل حتقيق جودة التعلايم اجلاامعي يف ضاوء االبتكاارات التكنولوجياة، وأوضاحت النتاائج وجاود 

 حاجة للتدريب يف مجيع اجملاالت.
ا معلماا، وكاوهنم ونظرا ألن محلة الدكتوراه مان أسااتذة اجلامعاات عاادة ماا يسهلاون ليكوناوا ابحااا أكاار مان تادريبهم ليكوناو 

%( من وقتهم؛ فننه من األمهية مبكان االهتمام الذا اجلانب على حنو منتظم، وابلتايل االهتمام 40سارسون التعليم مبا ال يقل عن )
بتحديد االحتياجات التدريبية تم بشكل دوري ومستمر. ولذا، فقد أجريت العديد من الدراسات داخل اململكة العربية الساعودية 

( بتقصي االحتياجات التدريبية ألعضاء كلية الرتبية لتطوير أدائهم، 2017هذا اجملا؛، ففي جامعة امللح سعود قامت العريفي ) يف
وجاءت االحتياجات التدريبية بدرجة كبرية لكافة اجملاالت، ووجدت فروق دالة إحصائياً با احتياجات األعضاء التدريبية يف حمور 

املسهال العلماي لصااحل البكاالوريوا ومل تظهار أياة فاروق تبعاا ملتغاريي )اخلاربة والادورات التدريبياة(. ويف جامعاة  االجتاهات وفقا ملتغاري



نحو ممار�سات تعليمية تعلمية ذات جودة عالية...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 29المجلد )13(  العـدد )2( 28
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( حباهااا لتحديااد االحتياجااات التدريبيااة لألعضاااء يف الكفايااة الشخصااية، وكفاياااة 2016امللااح سااعود نفسااها، أجاارت العصاايمي )
احتياااج تاادرييب لألعضاااء يف كاال الكفاااايت املتضاامنة يف الدراسااة. ويف ذات  اإلعااداد للمحاضاارة وتنفيااذها، وأظهاارت النتااائج وجااود

دراساتهم للتعارف علاى  (AL- Hattami, Muammar, and Elmahdi, 2013)الساياق أجارى احلطاامي، املعمار، واملهادي 
عاملية وذلح ابساتخدام االساتبانة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية لتمكينها من حتقيق املعايري ال

واملقااابالت. بيناات النتااائج احلاجااة الكباارية لتااوفري باارامج تدريبيااة لتعزيااز قاادرات األعضاااء يف جمااا؛ التاادريس، مااع التسكيااد علااى أمهيااة 
 التدريب أثناء اخلدمة لضمان جودة التدريس. 

-Beharألجنبيااااااة، فقااااااد قااااااام بيهااااااار و خاااااارون ومل يكاااااان األماااااار مقتصااااااراً علااااااى الدراسااااااات العربيااااااة، فبالنساااااابة للدراسااااااات ا
Horenstein, & et al, 2014) ) بتقيايم احلاجاة إىل تطاوير أعضااء هيئاة التادريس وأظهارت النتاائج حاجاة هيئاة التادريس إىل

ة تقياايم معرفااة إضااافية يف التاادريس والتقياايم، واملاانح الدراسااية، واملهااارات القياديااة الاايت قااد حتقااق التقاادم الااوظيفي، كمااا بيناات ضاارور 
احتياجاات هيئاة التادريس قباال تطاوير بارانمج يهاادف إىل تعزياز النماو املهااء؛ وذلاح لضامان التطااابق باا اخلادمات واالحتياجااات.  

يف جامعاة مااكرييري  ((Ezati, Opolot-Okurut, and Ssentamu, 2014كماا حاددت دراساة إزات، أوكاروت وساينتامو 
االستبانة، وبينت نتائجها أن تقييم الطلبة، إدارة الصفوف الكبرية، استخدام تكنولوجياا االحتياجات التدريبية لألعضاء ابستخدام 

 املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم هي من أهم االحتياجات التدريبية لألعضاء. 
اعيااة احتياجااات التطااوير املهااء لكليااة العلااوم الزر  (Rocca, & Steven , 2010)كمااا حبااات دراسااة روكااا وسااتيفن 

والتكنولوجيااا يف جامعااة واليااة كاليفورنيااا، كاناات اجملاااالت ذات األولويااة التعليميااة هااي: اسااتخدام ةاارق تاادريس بديلااة، تقياايم فعااا؛ 
أساااليب اكتشاااف الااتعلم، وحتسااا مهااارات القااراءة والكتابااة، والتقياايم الااذايت ألعضاااء هيئااة التاادريس. ويف دراسااة  لااتعلم الطااال ،

أكادت علاى أمهياة بعادين أساسايا يف مساتوى  (Muammar and Alkathiri, 2021)لارمحن بان فيصال جلامعاة اإلماام عباد ا
رضا أعضاء هيئة التدريس عن برامج التطوير والتدريب، وأكدت على ماذا يقدم لألعضاءي وكيف يقادمي إذ يساهم هاذان البعادان 

كاااار العوامااال املاااسثرة يف مساااتوى رضاااا األعضااااء عااان %( مااان مساااتوى الرضاااا لاااديهم، وبينااات  ن أ70يف التعباااري عماااا يقاااار  ا؛ )
عوامال التدريب املقدم إليهم هي العوامل املرتبطة  هداف الربانمج التدرييب وحمتواه،   املرتبطة ابملدربا واألنشاطة املقدماة، وأخارياً ال

رتكيااز علااى عسااة عواماال ذكرهتااا %( ماان رضااا أعضاااء هيئااة التاادريس مرتبطااة ابل70املرتبطااة ابلتجهياازات اللوجسااتية. وحيااث أن )
الدراسة  نفة الذكر، وأوتا: هل يستجيب هاذا التادريب الحتياجاات حقيقياة عنادهم أم الي فانن الدراساة احلالياة ساتبحث وتادرا 
ذلح بشيء من التفصيل والعماق يف طتلاف أبعااد العملياة التعليمياة ذات العالقاة مبمارساات أعضااء هيئاة التادريس املسمولاة حساب 

فاايت األساسية لتميز عضو هيئة التدريس يف عملية التعليم والتعلم، وكذلح على ارائح طتلفاة مان أعضااء هيئاة التادريس ويف الك
 فرتات زمنية طتلفة.

 التعقيب على الدراسات السابقة

 االحتياجااتلى وعطفا على ما سبق عرضه من الدراسات السابقة،  د أن مجيع الدراسات أظهرت األمهية الكبرية للتعرف ع
التدريبيااة لألعضاااء يف طتلااف اجملاااالت: التدريسااية، البحايااة، الشخصااية والقياديااة، التقنيااة وخدمااة اجملتمااع كمااا يف دراسااة كاال ماان: 

(، كماااا 2017(، راببعاااة )2019(، وعباااد الااارمحن )2017(، برهاااوم )2018(، البدارناااة، الصااااحلا ومحيااادات )2018التاااوجيي )
اها عن االحتياجات التدريبية يف ضوء بعد االعتبارات واالجتاهات كاالجتاهات املعاصارة كماا يف عباد وجهت بعد الدراسات حب

(،  ويف ضااااوء متطلباااات احلصااااو؛ علاااى االعتماااااد 2017(، ومتطلبااااات االقتصااااد املعااااريف كماااا يف دراسااااة راببعاااة )2019الااارمحن )
علااى   (Abouelenein, 2016)(، وأبااو العينااا 2016) األكااادسي، ويف ضااوء االبتكااارات التكنولوجيااة كمااا يف كاال ماان جاازر

التاوايل يف حااا عمادت بعااد الدراساات األخاارى للبحاث عاان االحتياجاات التدريبيااة لألعضااء  يف ضااوء بعاد املتغااريات األخاارى  
 ,AL- Hattami, Muammar,(، 2016(، العصيمي )2017كاخلربة وعدد الدورات واريها من املتغريات كدراسة العريفي )

and Elmahdi (2013) et al (2014)  Behar-Horenstein, &  ، ومهماا اختلفات الدراساات يف املتغاريات أو اجملااالت
الاايت حبااات فيهااا إال أن مجيااع هااذه الدراسااات قااد اعتااربت أن حتديااد االحتياجااات التدريبيااة للفئااة املسااتهدفة، قباال الباادء يف تطااوير 

يف  ااح الااربانمج وفاعليتاه، كماا تشااري إىل الطبيعاة املتغاارية تاذه االحتياجااات لكال مسسسااة  وإعاداد أي بارانمج تاادرييب عااماًل رئيساااً 
تبعا لطبيعة تطور اخلربات الرتاكمية لذلح اجملتمع. وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف صيااة أسئلتها وأداهتا، 

النظري املذكور فيها. ولكون االحتياجات التدريبية مرتبطة ابلظروف اخلاصة وحتديد املنهجية املناسبة، كما استعانت ببعد األد  
لكل مسسسة تعليمية من جهة، وللموازنة با احتياجات املسسسة التعليمية ورؤيتها ورسالتها وحاجات عضو هيئة التدريس بغرض 

مهية، وتذا حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف حتقيق التكامل من جهة أخرى؛ كان الوقوف على هذه االحتياجات أمراً يف ااية األ
تقصي الباحاا لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام عبد الارمحن بان فيصال، وتناوتاا يف اجملاا؛ التدريساي 

علمياة للمعلام داخال بشيء من التفصيل، حيث تناولت الدراساة تساعة جمااالت رئيساة، اااتملت علاى أهام املمارساات التعليمياة الت
القاعة الصفية، بينما  د الدراسات السابقة قد تناولت جماالت النمو املهء لألعضاء يف جماالت طتلفة من ماال البحاث العلماي، 
خدمة اجملتمع، ضمان اجلودة..اخل، ومن ضمنها التدريس، بل وزادت على ذلح،  ن أخاذت الدراساة احلالياة بعاا االعتباار تطاور 

حتياجااات عاارب الاازمن والااذي يعتاارب هاادفاً متغاارياً حيتاااج لقااراءة دوريااة مسااتمرة، كمااا اطاات الدراسااة احلاليااة مساااحة جغرافيااة هااذه اال
 واسعة وعينة كبرية احلجم ومدى زمء كبري، وهذا ما جيعلها تتميز عن سابقاهتا من الدراسات. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

حتياجاات التدريبياة ألعضااء هيئاة التادريس يف جمااالت التعلايم والاتعلم والايت يغطيهاا هدفت هذه الدراسة إىل التعرف علاى اال
برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي مان وجهاة نظارهم. اساتخدم املانهج الوصافي املساحي لنجاباة عان تسااؤالت الدراساة 

(، كماا أساتخدم اإلحصااء الوصافي 2018-2014املختلفة. وقد أجريت الدراسة علاى بيااانت مجعات علاى مادى عساة أعاوام )
 واالستداليل فيها. 

: تكااون جمتمااع الدراسااة ماان مجيااع أعضاااء هيئااة التاادريس وماان يف حكمهاام )معيااد، حماضاار، أسااتاذ مساااعد، أسااتاذ جمتمددا الدراسددة
( 3436هم حناو )( والباالغ عادد2018-2014مشارع، أستاذ(، املنتسبا جلامعة اإلمام عبد الارمحن بان فيصال، خاال؛ األعاوام )

 عضواً.
( عضااواً أباادو رابااتهم يف االلتحاااق بااربانمج الكفاااايت األساسااية يف التعلاايم والااتعلم 2065مشلاات عينااة الدراسااة )عينددة الدراسددة: 

(. وسااجلوا ماان خااال؛ الااراب  اخلاااص ابلااربانمج، واجااابوا عاان 2018-2014والااذي يقاادم لألعضاااء يف اجلامعااة خااال؛ األعااوام )
م التدريبيااة ماان خااال؛ اسااتبانة أعاادت تااذا الغاارض يف اجملاااالت التسااعة وقاات التسااجيل. مت ادخااا؛ البياااانت علااى تقاادير احتياجاااهت

%( مااان اجملتماااع األصااالي، وحاااذف 50.3اساااتجابة معنوياااة وبنسااابة ) 1728))وقاااد مت قباااو؛ عااادد  (SPSS)الاااربانمج اإلحصاااائي 
( التاليااان يوضااحان توزيااع مفااردات العينااة تبعاااً للدرجااة العلميااة 2)(، و1اسااتجابة اااري معنويااة لعاادم اكتماتااا. واجلاادوالن ) (337)

 والنوع والتسلسل الزمء:
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التاوايل يف حااا عمادت بعااد الدراساات األخاارى للبحاث عاان االحتياجاات التدريبيااة لألعضااء  يف ضااوء بعاد املتغااريات األخاارى  
 ,AL- Hattami, Muammar,(، 2016(، العصيمي )2017كاخلربة وعدد الدورات واريها من املتغريات كدراسة العريفي )

and Elmahdi (2013) et al (2014)  Behar-Horenstein, &  ، ومهماا اختلفات الدراساات يف املتغاريات أو اجملااالت
الاايت حبااات فيهااا إال أن مجيااع هااذه الدراسااات قااد اعتااربت أن حتديااد االحتياجااات التدريبيااة للفئااة املسااتهدفة، قباال الباادء يف تطااوير 

يف  ااح الااربانمج وفاعليتاه، كماا تشااري إىل الطبيعاة املتغاارية تاذه االحتياجااات لكال مسسسااة  وإعاداد أي بارانمج تاادرييب عااماًل رئيساااً 
تبعا لطبيعة تطور اخلربات الرتاكمية لذلح اجملتمع. وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف صيااة أسئلتها وأداهتا، 

النظري املذكور فيها. ولكون االحتياجات التدريبية مرتبطة ابلظروف اخلاصة وحتديد املنهجية املناسبة، كما استعانت ببعد األد  
لكل مسسسة تعليمية من جهة، وللموازنة با احتياجات املسسسة التعليمية ورؤيتها ورسالتها وحاجات عضو هيئة التدريس بغرض 

مهية، وتذا حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف حتقيق التكامل من جهة أخرى؛ كان الوقوف على هذه االحتياجات أمراً يف ااية األ
تقصي الباحاا لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام عبد الارمحن بان فيصال، وتناوتاا يف اجملاا؛ التدريساي 

علمياة للمعلام داخال بشيء من التفصيل، حيث تناولت الدراساة تساعة جمااالت رئيساة، اااتملت علاى أهام املمارساات التعليمياة الت
القاعة الصفية، بينما  د الدراسات السابقة قد تناولت جماالت النمو املهء لألعضاء يف جماالت طتلفة من ماال البحاث العلماي، 
خدمة اجملتمع، ضمان اجلودة..اخل، ومن ضمنها التدريس، بل وزادت على ذلح،  ن أخاذت الدراساة احلالياة بعاا االعتباار تطاور 

حتياجااات عاارب الاازمن والااذي يعتاارب هاادفاً متغاارياً حيتاااج لقااراءة دوريااة مسااتمرة، كمااا اطاات الدراسااة احلاليااة مساااحة جغرافيااة هااذه اال
 واسعة وعينة كبرية احلجم ومدى زمء كبري، وهذا ما جيعلها تتميز عن سابقاهتا من الدراسات. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

حتياجاات التدريبياة ألعضااء هيئاة التادريس يف جمااالت التعلايم والاتعلم والايت يغطيهاا هدفت هذه الدراسة إىل التعرف علاى اال
برانمج الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي مان وجهاة نظارهم. اساتخدم املانهج الوصافي املساحي لنجاباة عان تسااؤالت الدراساة 

(، كماا أساتخدم اإلحصااء الوصافي 2018-2014املختلفة. وقد أجريت الدراسة علاى بيااانت مجعات علاى مادى عساة أعاوام )
 واالستداليل فيها. 

: تكااون جمتمااع الدراسااة ماان مجيااع أعضاااء هيئااة التاادريس وماان يف حكمهاام )معيااد، حماضاار، أسااتاذ مساااعد، أسااتاذ جمتمددا الدراسددة
( 3436هم حناو )( والباالغ عادد2018-2014مشارع، أستاذ(، املنتسبا جلامعة اإلمام عبد الارمحن بان فيصال، خاال؛ األعاوام )

 عضواً.
( عضااواً أباادو رابااتهم يف االلتحاااق بااربانمج الكفاااايت األساسااية يف التعلاايم والااتعلم 2065مشلاات عينااة الدراسااة )عينددة الدراسددة: 

(. وسااجلوا ماان خااال؛ الااراب  اخلاااص ابلااربانمج، واجااابوا عاان 2018-2014والااذي يقاادم لألعضاااء يف اجلامعااة خااال؛ األعااوام )
م التدريبيااة ماان خااال؛ اسااتبانة أعاادت تااذا الغاارض يف اجملاااالت التسااعة وقاات التسااجيل. مت ادخااا؛ البياااانت علااى تقاادير احتياجاااهت

%( مااان اجملتماااع األصااالي، وحاااذف 50.3اساااتجابة معنوياااة وبنسااابة ) 1728))وقاااد مت قباااو؛ عااادد  (SPSS)الاااربانمج اإلحصاااائي 
( التاليااان يوضااحان توزيااع مفااردات العينااة تبعاااً للدرجااة العلميااة 2)(، و1اسااتجابة اااري معنويااة لعاادم اكتماتااا. واجلاادوالن ) (337)

 والنوع والتسلسل الزمء:
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 : التوزيع الدسوارايف ملفردات العينة تبعاً للدرجة العلمية والنوع1جدو؛ 
 اجملموع معيد حماضر أستاذ مساعد أستاذ مشارع أستاذ الرتبة العلمية

 470 33 109 225 74 29 ذكور
 1258 195 450 519 77 17 إانث
 1728 228 559 744 151 46 اجملموع

 : التوزيع الدسوارايف ملفردات العينة تبعاً للنوع والتسلسل الزمء2جدو؛
 اجملموع 2018 2017 2016 2015 2014 العام
 470 138 14 52 148 118 ذكور
 1258 231 73 201 385 368 إانث
 1728 369 87 253 533 486 جمموع

استجابة، حيث بلغت  (1728)( أن إمجايل عدد االستجاابت املعنوية لالستبيان قد بلغت 2(، )1ضح من اجلداو؛ )يت
. وقد توزعت مفردات عينة الدراسة على طتلف السنوات %(72.8)، بينما بلغت نسبة اإلانث %(27.2)نسبة الذكور ابلعينة 
( أقل عدد من املسجلا يف 2017الدراسة، وسجل العام )(  كار من نصف عينة 2015و 2014حيث مشل العامان )

 الربانمج. 
 براننج تطوير الكفاايت األساسية يف التعليم  التعلم 
هو برانمج تدرييب مكاف تقدمه عمادة تطوير التعليم اجلامعي ملدة أربعة أايم، برانمج الكفاايت األساسية يف التعليم والتعلم، 

(، صاامم لغاارض تزويااد أعضاااء هيئااة التاادريس وخباصااة الااذين التحقااوا 2012 اسااتحداثه يف العااام )( ساااعة تدريبيااة. مت28بواقااع )
 احتياجاتحدياا ابجلامعة بكفاايت التدريس واألساليب الالزمة حىت يصبحوا فعالا ومتمكنا يف عمليات التعليم والتعلم، ولتلبية 

اً لتطاويرهم املهاء. وهادف هاذا الاربانمج إىل تطاوير مهااراهتم يف التعلايم أعضاء هيئة التدريس من التدريب والذي يعترب عنصراً حاة
 أهم مقومات الكفاءة الداخلية للمنظومة التعليمية. والتعلم، وهي من

مت تطاوير بارانمج التادريب املكاااف بعاد حباث اااامل ودراساة متعمقاة للااربامج املماثلاة يف عادد ماان اجلامعاات الدولياة والوةنيااة 
ملتميزة يف جما؛ تطوير العملية التعليمية التعلمية وهي اململكة املتحدة، سانغافورة، أسارتاليا والاوالايت املتحادة، "ولقاد ذات اخلربات ا

 ,AL-Hattami, Muammar)"ركزت عمليات تنمية وتطوير الربانمج على الكفاايت التدريسية املطلوبة يف عضو هيئة التدريس
& Elmahdi, 2013, 42)،  ب هاذه الكفااايت يف ضاوء توجيهاات اتيئاة الوةنياة للتقاومي واالعتمااد االكاادسي تصانيف وتبوياو

NCAAA)وحدات لبناء هذا الاربانمج هاي: نظارايت التعلايم، تصاميم املانهج، اسارتاتيجيات التادريس، دعام  (9)فقد مت حتديد  (؛
ا يف التعلاايم، التقااومي والتغذيااة الراجعااة، دعاام الطااال ، التنااوع يف التعلاايم اجلااامعي، هتيئااة بيئااة فعالااة يف الااتعلم، اسااتخدام التكنولوجياا

اجتماع فرياق تطاوير الاربانمج عادة مارات ووضاع مبااد  ومان   ( (Muammar, & Deraney,2019خالقياة التنمية املهنياة واأل
ولااة، تقياايم وموجهااات حمااددة لتطااوير هااذه الوحاادات وقااد مشلاات هااذه املباااد  والتوجيهااات علااى: عنااوان الوحاادة، املخرجااات املسم

وقياااا قبلااي، ةريقااة التاادريس، األنشااطة، تقياايم بعاادي، املااوارد، املهااارات املعرفيااة، وماادة التاادريب لكاال وحاادة، وأخاارياً مت تكليااف 
 .ماادربا ماان ذوي االختصاااص والكفاااءة العاليااة لتطااوير وحاادات الااربانمج املختلفااة مسرتااادين ابملباااد  التوجيهيااة املااذكورة أعاااله

 (.Muammar, & Deraney,2019؛ حتت النشر )خنفر واملعمر،
وابلنظاار إىل أدوات القياااا  يف ضااوء مشااكلة الدراسااة وأهاادافها، وابالسااتعانة ابألد  النظااري والدراسااات السااابقة، أداة الدراسةةة:

ضاو هيئاة القبلي كوسيلة جلمع البياانت من أفراد عينة الدراسة، حيث مت اساتخدام مقيااا ليكارت العشاري لتحدياد مادى معرفاة ع

(؛ وذلح الدف 1( وبدرجة منخفضة جدا وقيمتها )10التدريس بفقرات االستبيان على النحو اآليت: بدرجة عالية جدا وقيمتها )
حتديد االحتياجات التدريبية ألعضااء هيئاة التادريس الايت يقادمها بارانمج الكفااايت األساساية لألساتاذ اجلاامعي مان وجهاة نظارهم، 

ماان املتغااريات: اجلاانس، الدرجااة العلميااة، العااام، وماان    هااذه االحتياجااات التدريبيااة تبعااا الخااتالف كاال ودراسااة إمكانيااة اخااتالف
معرفة ما إذا كانت الفروق با متوساطات اساتجاابت أعضااء هيئاة التادريس تبعاا لتلاح املتغاريات دالاة إحصاائياً ولصااحل أي منهاا. 

نظرايت التعلم من أرباع و ااتملت األداة على تسعة جماالت رئيسية تكون كل منها على الرتتيب: تصميم املنهج من ست فقرات، 
فقرات، تكنولوجيا التعليم من ست فقرات، هتيئة بيئة فعالة للتعلم من عس فقرات، تقومي وتغذية راجعاة مان تساع فقارات، التنمياة 
املهنية واألخالقية من أربع فقرات، دعم التنوع يف التعليم العاايل مان ثاالث فقارات، اسارتاتيجيات التادريس مان عاس فقارات، دعام 

 ( فقرة.46الطلبة من أربع فقرات، وكان إمجايل عدد فقرات االستبانة )
( من أعضاء هيئة التدريس يف عمادة تطوير 5مت التحقق من صدق االستبانة من خال؛ توزيعها على عدد ) صدق  ثبات األااة:

نة، مشوليتها ومالءمتها لتحقيق هدف التعليم اجلامعي، وةلب منهم احلكم على أداة الدراسة من حيث مدى كفاية جماالت االستبا
الدراسااة، وماادى انتماااء فقاارات االسااتبانة للمجاااالت الاايت وردت ضاامنها. أمااا فيمااا خيااص ثبااات األداة فقااد مت التحقااق ماان ثبااات 

 ( يوضح ذلح.3االستبيان من خال؛ اختبار معامل ألفا كرونباخ على األبعاد بشكل مستقل وعلى كامل االستبيان، واجلدو؛ )
 : معامالت الابات والصدق حملاور أداة الدراسة وفق معامل كرونباخ ألفا3دو؛ج 

 مستوى الداللة املعنوية ارتباط احملور ابلدرجة الكلية ألفا كورونباخ معامل الابات عدد األسئلة احملور
 000. 0.815 0.923 6 : تصميم املناهج1احملور 
 000. 0.832 0.943 4 : نظرايت التعلم2احملور 
 000. 0.795 0.833 6 : تقنيات التعليم 3احملور 
 000. 0.868 0.908 5 : هتيئة بيئة فعالة للتعلم4احملور 
 000. 0.935 0.952 9 : التقومي والتغذية الراجعة5احملور 
 000. 0.811 0.897 4 : التنمية املهنية األخالقية6احملور 
 000. 0.881 0.867 3 : دعم التنوع يف التعليم العايل7احملور 
 000. 0.916 0.967 5 : اسرتاتيجيات التدريس 8احملور 
 000. 0.867 0.965 4 : دعم الطال  9احملور 

  - 0.984 46 إمجايل فقرات االستبيان

وأيضا جلميع احملاور الفرعية  (0.984)( أن قيمة معامل الابات مرتفعة جدا إلمجايل االستبيان 3كما يتضح من اجلدو؛ )  
الخرى. األمر الذي يعكس معنوية النتائج اليت سكن التوصل تا من خال؛ حتليل فقرات االستبيان، وأن اداة الدراسة تتميز ا

ابلابات املرتفع، عا جيعلنا على ثقة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل وتفسري النتائج. ويرجع ارتفاع قيمة معامل الابات إىل كرب 
 حجم العينة.

ق االتساق البنائي، مت حسا  معامالت ارتباط بريسون با درجة كل حمور رئيسي والدرجة الكلية لالستبيان. وحلسا  صد
%(، ما يشري إىل أن (1( معنوية ارتباط األبعاد حملاور االستبيان ابلدرجة الكلية له، وذلح عند مستوى معنوية 3ويوضح اجلدو؛ )

 الكلية له. وضعت لقياسه. حيث يتضح وجود ارتباط قوي با حماور االستبيان الفرعية والدرجةداخليا ملا احملاور الفرعية صادقة ومتسقة 
لنجاباة عان تسااؤالت الدراساة، اساتخدم اإلحصااء الوصافي واإلحصااء االساتداليل. حياث مت : األسالي  اإلحصائية  حتليل البياانت

عموما واملقاييس الفرعية، واختباري )ف( و )ت( للفروق باا جتاانس استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمقياا 
مت حتليال  (SPSS)اجملموعات، وحتليل التباين املتعدد الختبار الفروق با اجملموعاات. وابساتخدام تطبياق حازم الاربامج اإلحصاائية 

 (. 0.80طس الااين بيتا عند قيمة )(، وضب  قيمة مستوى اخل0.05البياانت، ومت ضب  مستوى اخلطس األو؛ ألفا عند قيمة )



نحو ممار�سات تعليمية تعلمية ذات جودة عالية...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 31المجلد )13(  العـدد )2( 30

عمر بن حممد معمر واآخرون

(؛ وذلح الدف 1( وبدرجة منخفضة جدا وقيمتها )10التدريس بفقرات االستبيان على النحو اآليت: بدرجة عالية جدا وقيمتها )
حتديد االحتياجات التدريبية ألعضااء هيئاة التادريس الايت يقادمها بارانمج الكفااايت األساساية لألساتاذ اجلاامعي مان وجهاة نظارهم، 

ماان املتغااريات: اجلاانس، الدرجااة العلميااة، العااام، وماان    هااذه االحتياجااات التدريبيااة تبعااا الخااتالف كاال ودراسااة إمكانيااة اخااتالف
معرفة ما إذا كانت الفروق با متوساطات اساتجاابت أعضااء هيئاة التادريس تبعاا لتلاح املتغاريات دالاة إحصاائياً ولصااحل أي منهاا. 

نظرايت التعلم من أرباع و ااتملت األداة على تسعة جماالت رئيسية تكون كل منها على الرتتيب: تصميم املنهج من ست فقرات، 
فقرات، تكنولوجيا التعليم من ست فقرات، هتيئة بيئة فعالة للتعلم من عس فقرات، تقومي وتغذية راجعاة مان تساع فقارات، التنمياة 
املهنية واألخالقية من أربع فقرات، دعم التنوع يف التعليم العاايل مان ثاالث فقارات، اسارتاتيجيات التادريس مان عاس فقارات، دعام 

 ( فقرة.46الطلبة من أربع فقرات، وكان إمجايل عدد فقرات االستبانة )
( من أعضاء هيئة التدريس يف عمادة تطوير 5مت التحقق من صدق االستبانة من خال؛ توزيعها على عدد ) صدق  ثبات األااة:

نة، مشوليتها ومالءمتها لتحقيق هدف التعليم اجلامعي، وةلب منهم احلكم على أداة الدراسة من حيث مدى كفاية جماالت االستبا
الدراسااة، وماادى انتماااء فقاارات االسااتبانة للمجاااالت الاايت وردت ضاامنها. أمااا فيمااا خيااص ثبااات األداة فقااد مت التحقااق ماان ثبااات 

 ( يوضح ذلح.3االستبيان من خال؛ اختبار معامل ألفا كرونباخ على األبعاد بشكل مستقل وعلى كامل االستبيان، واجلدو؛ )
 : معامالت الابات والصدق حملاور أداة الدراسة وفق معامل كرونباخ ألفا3دو؛ج 

 مستوى الداللة املعنوية ارتباط احملور ابلدرجة الكلية ألفا كورونباخ معامل الابات عدد األسئلة احملور
 000. 0.815 0.923 6 : تصميم املناهج1احملور 
 000. 0.832 0.943 4 : نظرايت التعلم2احملور 
 000. 0.795 0.833 6 : تقنيات التعليم 3احملور 
 000. 0.868 0.908 5 : هتيئة بيئة فعالة للتعلم4احملور 
 000. 0.935 0.952 9 : التقومي والتغذية الراجعة5احملور 
 000. 0.811 0.897 4 : التنمية املهنية األخالقية6احملور 
 000. 0.881 0.867 3 : دعم التنوع يف التعليم العايل7احملور 
 000. 0.916 0.967 5 : اسرتاتيجيات التدريس 8احملور 
 000. 0.867 0.965 4 : دعم الطال  9احملور 

  - 0.984 46 إمجايل فقرات االستبيان

وأيضا جلميع احملاور الفرعية  (0.984)( أن قيمة معامل الابات مرتفعة جدا إلمجايل االستبيان 3كما يتضح من اجلدو؛ )  
الخرى. األمر الذي يعكس معنوية النتائج اليت سكن التوصل تا من خال؛ حتليل فقرات االستبيان، وأن اداة الدراسة تتميز ا

ابلابات املرتفع، عا جيعلنا على ثقة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل وتفسري النتائج. ويرجع ارتفاع قيمة معامل الابات إىل كرب 
 حجم العينة.

ق االتساق البنائي، مت حسا  معامالت ارتباط بريسون با درجة كل حمور رئيسي والدرجة الكلية لالستبيان. وحلسا  صد
%(، ما يشري إىل أن (1( معنوية ارتباط األبعاد حملاور االستبيان ابلدرجة الكلية له، وذلح عند مستوى معنوية 3ويوضح اجلدو؛ )

 الكلية له. وضعت لقياسه. حيث يتضح وجود ارتباط قوي با حماور االستبيان الفرعية والدرجةداخليا ملا احملاور الفرعية صادقة ومتسقة 
لنجاباة عان تسااؤالت الدراساة، اساتخدم اإلحصااء الوصافي واإلحصااء االساتداليل. حياث مت : األسالي  اإلحصائية  حتليل البياانت

عموما واملقاييس الفرعية، واختباري )ف( و )ت( للفروق باا جتاانس استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمقياا 
مت حتليال  (SPSS)اجملموعات، وحتليل التباين املتعدد الختبار الفروق با اجملموعاات. وابساتخدام تطبياق حازم الاربامج اإلحصاائية 

 (. 0.80طس الااين بيتا عند قيمة )(، وضب  قيمة مستوى اخل0.05البياانت، ومت ضب  مستوى اخلطس األو؛ ألفا عند قيمة )



نحو ممار�سات تعليمية تعلمية ذات جودة عالية...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 33المجلد )13(  العـدد )2( 32

عمر بن حممد معمر واآخرون

 نفذت الدراسة من خال؛ اإلجراءات اآلتية: إجراءات الدراسة: 
يتم اإلعالن عن التسجيل يف برانمج الكفاايت األساسية ثالث مرات كل فصل على األقال ويرسال رابا  إليكارتوين للتساجيل  -1

لدراساة لقيااا مادى معرفاة العضاو للكفااايت ودرجاة اتقاناه يف الربانمج ويطلب مان املساجل اإلجاباة عان االساتبيان اخلااص اب
للمهاااارات املتضااامنة هاااذه الكفااااايت. وينتهاااي الاااراب  بساااساتم ماااا إذا كاااانوا ماااوافقا علاااى اساااتخدام هاااذه املعلوماااات ألااااراض 

 البحث العلمي.  
-2014املشاركة يف الدراسة با األعوام )مت مجع استجاابت مجيع األعضاء الذين سجلوا يف الربانمج التدرييب واملوافقا على  -2

 (، واستخدام استجاابهتم إلجراء الدراسة احلالية.2018
 الدراسة. واعتربت هذه االستباانت هي عينة -واستبعاد اري املناسب منها-حينه متت معاينة استكما؛ تعبئة مجيع االستباانت يف  -3
، وماان   إخضاااعها للمعاجلااات اإلحصااائية واسااتخراج SPSSة إىل باارانمج اسااتبان 1728))مت إدخااا؛ البياااانت الاايت حتتويهااا  -4

 النتائج.  

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

السؤال األ ل: نا االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئدة التددريس الدق يقددنرا بدراننج الكفداايت األساسدية يف التعلديم  الدتعلم 
 لألستاذ اجلانعي نن  جرة ةظرهم؟ 

يف هذه -( واليت اعتربت 8هذا التساؤ؛، وابستخدام اختبار ت األحادي لقياا داللة الفرق عن الدرجة )لنجابة عن 
احلد األدىن من الدرجة املقبو؛ ملدى معرفة عضو هيئة التدريس ابحملور موضوع الدراسة، مت حتديد احتياجات أعضاء  -الدراسة

( 4واجلدو؛ ) Cohen’s dإلحصائية والداللة العملية ابستخدام معادلة هيئة التدريس من التدريب يف كل حمور ومدى داللتها ا
 يوضح ذلح. 

 (، وقيمة ت 8(: املتوس  واالحنراف املعياري لكل بعد من حماور االستبيان وفرقه عن الدرجة )4جدو؛ )
 (1728)ن=  Cohen’s dومستوى داللة الفروق، وقيمة الداللة العملية 

 P Cohen’s d ت الفرق االحنراف املعياري املتوس  حماور االستبيان

 0,94 000. -40.06 -2.24 2.33 5.8 تصميم املناهج

 0,87 000. -36.46 -2.11 2.41 5.9 نظرايت التعلم

 0,82 000. -34.59 -1.72 2.06 6.3 تقنيات التعليم

 0,55 000. -22.29 -1.17 2.17 6.8 هتيئة بيئة فعالة للتعلم
 0,59 000. -25.14 -1.34 2.21 6.7 لراجعةالتقومي والتغذية ا

 0,19 000. -8.71 -0.45 2.13 7.6 التنمية املهنية األخالقية

 0,61 000. -25.97 -1.45 2.31 6.6 دعم التنوع يف التعليم العايل
 0,40 000. -17.20 -0.92 2.23 7.1 اسرتاتيجيات التدريس

 0,27 000. -10.94 -0.58 2.19 7.4 دعم الطال 

( إىل احتياااج أعضاااء هيئااة التاادريس ماان التاادريب يف مجيااع احملاااور التسااعة علااى 4تشااري نتااائج اختبااار ت األحااادي جاادو؛ )
(. حيث أظهر التحليل ومساتوى الداللاة العملياة إىل أن 0.001اختالف درجة حاجتهم يف كل حمور عند مستوى داللة أقل من )

اور التالية وبدرجة مرتفعاة )تصاميم املنااهج، نظارايت الاتعلم، وتقنياات التعلايم( يف أكرب حاجة ألعضاء هيئة التدريس ظهرت يف احمل

حا كانت حاجتهم أقل يف اجملاالت: )التنمية األخالقية ودعم الطال (. وهنا جيب التنويه إىل أنه كلما قلت معرفة األعضاء الذه 
( أن أعلااى حاجااة لاادى األعضاااء للتاادريب كااان يف حمااور 4دو؛ )احملاااور كلمااا زادت حاااجتهم إىل التاادريب فيهااا؛ وابلتااايل يبااا اجلاا

(، وأقلهاا حاجاة حماور التنمياة 5.9(، يليهاا حماور نظارايت الاتعلم مبتوسا  حساايب )10( مان )5.8تصميم املناهج مبتوس  حساايب )
تطااوير املناااهج يف طتلااف  (. ويفساار ذلااح بتوجااه جامعااة اإلمااام عبااد الاارمحن باان فيصاال إىل 7.6املهنيااة األخالقيااة مبتوساا  حسااايب )

كليات اجلامعة ضمن خطتها املساتقبلية يف الساعي للحصاو؛ علاى االعتمااد املسسساي واخلااص جلمياع براجمهاا، ومباا يتساق ماع رؤياة 
( الاايت هتاادف إىل سااد احتياجااات السااوق احمللااي السااعودي ماان الوظااائف املسااتقبلية؛ والااذي باادوره أدى إىل ظهااور احلاجااة 2030)

يف تطاوير معاارفهم ومهااراهتم يف جماا؛ تطاوير املنااهج وتصاميمها، ومواكباة كال جدياد يف جماا؛ تطاوير منااهج التعلايم لدى أعضائها 
العايل، إضافة إىل مواءمة التطاوير مبراحلاه وخطواتاه املختلفاة لرؤياة جامعاة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال، واملنباقاة عان رؤياة اململكاة 

تعليم العايل خاصاة؛ ماا فارض ضارورة اإلملاام بكال املعطياات الايت تفضاي وتقاود إىل تطاوير املنااهج ( لتطوير التعليم عامة وال2030)
 املنشود.

أما حصو؛ جما؛ التنمية األخالقية على أعلى متوس  حسايب )ملعرفة األعضاء ابحملور(، وابلتايل  أقلها حاجة للتطوير، فننه 
قيام عمادة تطوير التعليم اجلامعي فيها وهي تركز بشكل رئيس على توعية يفسر  ن جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ومنذ 

كالربامج التدريبية يف الكليات، ويف األسبوع األو؛ من كل فصل دراسي، إضافة   -أعضائها من خال؛ الربامج العديدة اليت تقدمها
على ضرورة التنمية املهنية  -يم والتعلم..اخلللورش الدولية ابلتعاون مع مسسسات وجهات عاملية عريقة من عدة دو؛، يف التعل

األخالقية املستمرة، كما ويظهر ذلح من خال؛ تشجيع اجلامعة على االلتحاق بعدد من الربامج التدريبية خال؛ العام الدراسي 
إىل ذلح، فقد قامت  الواحد، وقد اقرتن ذلح بعدد من املعايري الالزمة للرتقية، التقييم السنوي، وجتديد العقود.. اخل. وإضافة

اجلامعة بتخصيص عدد من الربامج التدريبية لألعضاء اجلدد ومن بينها برانمج الكفاايت األساسية موضوع الدراسة احلالية. وتتفق 
(، جزر 2019(، عبدالرمحن )2018هذه النتيجة اليت بينت حاجة األعضاء للتدريب يف كل احملاور مع دراسة كل من التوجيي )

     (.Rocca, & Steven , 2010)(، روكا وستيفن 2013(، احلطامي و خرون )2017لعريفي )(، ا2016)
 الحتياجاهتم التدريبية تقديرهم ارجة يف ةظر أعضاء هيئة التدريس  جرات يف إحصائًيا االة فر ق السؤال الثاين: هل توجد

 ملتغري اجلنس؟   فًقا
للفروق با متوس  اجملموعتا )الذكور واإلانث( يف مجيع حماور االستبيان لنجابة عن هذا التساؤ؛، وابستخدام اختبار ت 

 ( للمسارات اإلحصائية إلمجايل االستجاابت جتاه حماور االستبيان.   5التسعة. يشري اجلدو؛ )
 : الفروق با اجلنسا يف االحتياجات التدريبية 5جدو؛

p احملور ذكر أناى الفرق قيمة ت 
 تصميم املناهج 6.10 5.63 0.47 3.70 0.000
 نظرايت التعلم 6.18 5.78 0.39 3.014 0.003
 تقنيات التعليم 6.46 6.22 0.24 2.129 0.033
 هتيئة بيئة فعالة للتعلم 6.81 6.84 0.03 -0.294 0.769
 التقومي والتغذية الراجعة 6.79 6.61 0.17 1.445 0.149
 ة االخالقيةالتنمية املهني 7.59 7.53 0.06 0.520 0.603
 دعم التنوع يف التعليم العايل 6.69 6.50 0.19 1.565 0.118
 اسرتاتيجيات التدريس 7.08 7.07 0.01 0.082 0.962
 دعم الطال  7.43 7.42 0.01 0.085 0.932
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حا كانت حاجتهم أقل يف اجملاالت: )التنمية األخالقية ودعم الطال (. وهنا جيب التنويه إىل أنه كلما قلت معرفة األعضاء الذه 
( أن أعلااى حاجااة لاادى األعضاااء للتاادريب كااان يف حمااور 4دو؛ )احملاااور كلمااا زادت حاااجتهم إىل التاادريب فيهااا؛ وابلتااايل يبااا اجلاا

(، وأقلهاا حاجاة حماور التنمياة 5.9(، يليهاا حماور نظارايت الاتعلم مبتوسا  حساايب )10( مان )5.8تصميم املناهج مبتوس  حساايب )
تطااوير املناااهج يف طتلااف  (. ويفساار ذلااح بتوجااه جامعااة اإلمااام عبااد الاارمحن باان فيصاال إىل 7.6املهنيااة األخالقيااة مبتوساا  حسااايب )

كليات اجلامعة ضمن خطتها املساتقبلية يف الساعي للحصاو؛ علاى االعتمااد املسسساي واخلااص جلمياع براجمهاا، ومباا يتساق ماع رؤياة 
( الاايت هتاادف إىل سااد احتياجااات السااوق احمللااي السااعودي ماان الوظااائف املسااتقبلية؛ والااذي باادوره أدى إىل ظهااور احلاجااة 2030)

يف تطاوير معاارفهم ومهااراهتم يف جماا؛ تطاوير املنااهج وتصاميمها، ومواكباة كال جدياد يف جماا؛ تطاوير منااهج التعلايم لدى أعضائها 
العايل، إضافة إىل مواءمة التطاوير مبراحلاه وخطواتاه املختلفاة لرؤياة جامعاة اإلماام عباد الارمحن بان فيصال، واملنباقاة عان رؤياة اململكاة 

تعليم العايل خاصاة؛ ماا فارض ضارورة اإلملاام بكال املعطياات الايت تفضاي وتقاود إىل تطاوير املنااهج ( لتطوير التعليم عامة وال2030)
 املنشود.

أما حصو؛ جما؛ التنمية األخالقية على أعلى متوس  حسايب )ملعرفة األعضاء ابحملور(، وابلتايل  أقلها حاجة للتطوير، فننه 
قيام عمادة تطوير التعليم اجلامعي فيها وهي تركز بشكل رئيس على توعية يفسر  ن جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ومنذ 

كالربامج التدريبية يف الكليات، ويف األسبوع األو؛ من كل فصل دراسي، إضافة   -أعضائها من خال؛ الربامج العديدة اليت تقدمها
على ضرورة التنمية املهنية  -يم والتعلم..اخلللورش الدولية ابلتعاون مع مسسسات وجهات عاملية عريقة من عدة دو؛، يف التعل

األخالقية املستمرة، كما ويظهر ذلح من خال؛ تشجيع اجلامعة على االلتحاق بعدد من الربامج التدريبية خال؛ العام الدراسي 
إىل ذلح، فقد قامت  الواحد، وقد اقرتن ذلح بعدد من املعايري الالزمة للرتقية، التقييم السنوي، وجتديد العقود.. اخل. وإضافة

اجلامعة بتخصيص عدد من الربامج التدريبية لألعضاء اجلدد ومن بينها برانمج الكفاايت األساسية موضوع الدراسة احلالية. وتتفق 
(، جزر 2019(، عبدالرمحن )2018هذه النتيجة اليت بينت حاجة األعضاء للتدريب يف كل احملاور مع دراسة كل من التوجيي )

     (.Rocca, & Steven , 2010)(، روكا وستيفن 2013(، احلطامي و خرون )2017لعريفي )(، ا2016)
 الحتياجاهتم التدريبية تقديرهم ارجة يف ةظر أعضاء هيئة التدريس  جرات يف إحصائًيا االة فر ق السؤال الثاين: هل توجد

 ملتغري اجلنس؟   فًقا
للفروق با متوس  اجملموعتا )الذكور واإلانث( يف مجيع حماور االستبيان لنجابة عن هذا التساؤ؛، وابستخدام اختبار ت 

 ( للمسارات اإلحصائية إلمجايل االستجاابت جتاه حماور االستبيان.   5التسعة. يشري اجلدو؛ )
 : الفروق با اجلنسا يف االحتياجات التدريبية 5جدو؛

p احملور ذكر أناى الفرق قيمة ت 
 تصميم املناهج 6.10 5.63 0.47 3.70 0.000
 نظرايت التعلم 6.18 5.78 0.39 3.014 0.003
 تقنيات التعليم 6.46 6.22 0.24 2.129 0.033
 هتيئة بيئة فعالة للتعلم 6.81 6.84 0.03 -0.294 0.769
 التقومي والتغذية الراجعة 6.79 6.61 0.17 1.445 0.149
 ة االخالقيةالتنمية املهني 7.59 7.53 0.06 0.520 0.603
 دعم التنوع يف التعليم العايل 6.69 6.50 0.19 1.565 0.118
 اسرتاتيجيات التدريس 7.08 7.07 0.01 0.082 0.962
 دعم الطال  7.43 7.42 0.01 0.085 0.932
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 ( بااا اسااتجاابت كاال ماان الااذكور0.05( وجااود اختالفااات دالااة إحصااائيا ومعنويااة أقاال ماان )5يتضااح ماان نتااائج اجلاادو؛ )
واإلانث وفقاااً للمحاااور )تصااميم املاانهج، نظاارايت الااتعلم، تقنيااات التعلاايم(، حيااث  ااد أن متوساا  اجتاهااات الااذكور ابلنساابة تااذه 
احملاور قد جاءت أعلى من متوس  استجاابت اإلانث، ما يعء حاجة اإلانث نسبيا إىل هاذه احملااور أكارب مان حاجاة الاذكور وإن  

أناه االباا ماا يكاون عالاو جلاان تصاميم وتطاوير املنااهج مان أعضااء هيئاة التادريس الاذكور، األمار كانت بدرجة قليلة. ويفسار ذلاح 
الذي أكساب الاذكور مان األعضااء خاربة أكارب مان اإلانث يف هاذا اجملاا؛، ابإلضاافة إىل أن موضاوع التصاميم والتخطاي  والااتسليف 

قاع التنفياذ أكاار مان الاذكور؛ ملاا حيتاجاه التنفياذ مان نفاس ةويال يستهوي الرجا؛ أكار من اإلانث، واالبا ماا تكاون اإلانث يف موا
( حيااث 2011(، والشاابو )2007ومتابعااة حاياااة جتياادها اإلانث. تتفااق هااذه النتيجااة مااع نتااائج دراسااة كاال ماان العمااري وةناااش )

التخطي  للتادريس (: حاجة اإلانث األكرب للتدريب يف بعد اجملاالت من مال 2007أوضحت الدراسة األوىل العمري وةناش )
وأساااليبه والبحااث العلمااي والتقااومي واالتصااا؛ والتواصاال، فيمااا مل توجااد فااروق تبعااا للجاانس يف اجملاااالت األخاارى، وعاازى الباحااااان 
السبب يف ذلح إىل ةبيعة اجملتمع العريب الذي يتمتع فيه الذكور بكامال احلرياة؛ األمار الاذي يتايح تام عارساة بعاد اجملااالت أكاار 

ث، وهذا أيضا ما أظهرته نتائج الدراسة الاانية حيث بينت حاجة اإلانث للتدريب يف بعد اجملاالت املهارية بدرجة أكرب من اإلان
مااان الاااذكور، ماااع مالحظاااة أن الدراساااة األوىل يف التعلااايم العاااايل بينماااا الدراساااة الاانياااة يف التعلااايم العاااام، ماااع مالحظاااة أناااه ال يوجاااد 

ت كل من الذكور واإلانث يف بقية حماور األداة الفرعية، حيث جاءت مجيع قيم االختبار ت أكرب من اختالفات معنوية با اجتاها
(. وهو ما يشري إىل وجود جتانس با اجتاهات املستجيبا يف تلح احملاور، وهذا ماا أكدتاه نتاائج دراساات  0.05مستوى املعنوية )
(. والاايت أاااارت إىل عاادم وجااود 2017(، برهااوم )2019رمحن )(، عبااد الاا2018(، بدارنااة و خاارون )2018كاال ماان التااوجيي )

 فروق تعزى ملتغري اجلنس.
  فًقدا الحتياجداهتم التدريبيدة تقدديرهم ارجدة يف ةظدر أعضداء هيئدة التددريس  جردات يف إحصدائًيا االدة فدر ق اثلثدا: هدل توجدد

 ملتغري الرتبة العلمية؟ 
للكشف عن مدى التجانس با فروق   ANOVAاألحادياين لنجابة عن هذا التساؤ؛، مت استخدام اختبار التب

متوسطات اجملموعات )معيد، حماضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارع، أستاذ( يف اجملموع الكلي حملاور االستبيان بشكل عام. يشري 
ل التباين األحادي يف ( للمسارات اإلحصائية إلمجايل االستجاابت جتاه حماور االستبيان املختلفة. وابستخدام حتلي6اجلدو؛ )

التحقق عن مدى وجود جتانس با اجملموعات اخلاضعة للتقييم يف متغري  بع واحد. ويتم ذلح من خال؛ املقارنة با املتوسطات 
مجيعًا يف أن واحد بداًل من إجراء مقارنة ثنائية عن ةريق اختبار ت. وسيتم إجراء هذا التحليل الختبار مدى وجود اختالفات 

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية با متوس   ANOVAاري اختبار  ة الجتاهات احملاور وفقًا ملتغري الرتبة العلمية.معنوي
وللتسكد من اجتاه هذه  .[F(4, 1723)= 30.44, p=.000, 2= .07] الدرجات الكلية على االستبيان وفقا للدرجة العلمية

التايل االختالفات املعنوية  (6)تبار التلوي بنفروين با اجملموعات، ويوضح اجلدو؛ الفروق وبا أي اجملموعات، مت استخدام االخ
با متوسطات الفئات اخلمسة ومستوى الداللة تذه الفروق. ويظهر التحليل أن هناع فروقا جوهرية با رتبة معيد وابقي الرتب 

سنوات اخلربة واتسعت دائرة عارسات العضو وتدرج يف  (. وهذه نتيجة ةبيعية، فكلما زادت0.001العلمية عند مستوى داللة )
رتبه األكادسية، كلما زادت معرفته، وارتفعت مستوايت مهاراته يف األداء واملمارسة على مجيع األصعدة واجملاالت. وال توجد فروق 

اضر وأستاذ مشارع وأستاذ عند با رتبة أستاذ مساعد وحماضر وال با رتبة أستاذ مشارع وأستاذ. وتركزت الفروق با رتبة حم
(. اجلدير ابلذكر أن 0.05( يف حا كانت الفروق با أستاذ مساعد وأستاذ مشارع عند مستوى )0.001مستوى داللة )

%( يف معرفة عضو هيئة التدريس مبجاالت التعليم 7اختالف الرتبة العلمية واخلربة لعضو هيئة التدريس ال يسهم أكار من )
(، 2018يسكد أمهية التدريب يف طتلف املستوايت والرتب األكادسية. وتتفق هذه النتيجة مع كل من التوجيي ) والتعلم، وهذا

 (. 2019(، عبد الرمحن )2018بدارنة و خرون )

 : متوسطات الرتب العلمية واالحنراف املعياري، والفروق با املتوسطات ومستوى الداللة  6جدو؛ 
 أستاذ أستاذ مشارع أستاذ مساعد حماضر االحنراف املعياري وس املت العدد الرتب العلمية
 2.17** 1.76** 1.28** 1.08** 2.01 5.56 228 معيد
 1.09** 0.68** 0.20  1.79 6.64 559 حماضر

 0.89 0.49*   1.88 6.84 744 أستاذ مساعد
 0.41    1.77 7.32 151 أستاذ مشارع
     1.51 7.73 46 أستاذ
     1.92 6.67 1728 اجملموع

*p< .05; **p< .001; 

رابعا: هل توجد فر ق لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بناًء على نتغري العام الذي مجعت فيه البياانت نن 
 أعضاء هيئة التدريس؟

 فاااروق للكشاااف عااان مااادى التجاااانس باااا  ANOVA لنجاباااة عااان هاااذا التسااااؤ؛، مت اساااتخدام اختباااار التبااااين األحاااادي
( يف جمماااوع حمااااور االساااتبيان بشاااكل عاااام. يشاااري 2018، 2017، 2016، 2015، 2014متوساااطات اجملموعاااات للسااانوات )

 =F(4, 1723)]حتليال التبااين إىل وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باا متوسا  الادرجات الكلياة علاى االساتبيان تبعاا ملتغاري العاام 
4.21, p=.002, 2= .01]جتاااه هاااذه الفااروق وبااا أي األعاااوام، مت اسااتخدام االختبااار التلاااوي ااافيه باااا . وللتسكااد مااان ا

التايل االختالفات املعنوية با متوسطات اخلمس سنوات ومساتوى الداللاة تاذه الفاروق. ويظهار  (7)اجملموعات، ويوضح اجلدو؛ 
(، حياث أظهار 2018( والعاام )2015و 2014التحليل أن هنااع فروقاا جوهرياة باا متوساطات االحتياجاات خاال؛ السانوات )

(. جادير 0.05متوس  االحتياج يف العام األخري أدىن متوس  مقارنة ببقية السنوات وكاان هاذا الفارق دا؛ عناد مساتوى أقال مان )
%( وال توجاد فااروق معنوياة باا بقيااة السانوات، وهااذا 1ابلاذكر أن الداللاة العمليااة تاذا االخاتالف ضاائيلة جادا حيااث ال تتجااوز )

 بداللة واضحة إىل احلاجة املستمرة ألعضاء هيئة التدريس من التدريب بشكل عام. جتدر اإلااارة هناا أن هاذه النتيجاة تتفاق يشري
مع نتيجة السسا؛ األو؛ والذي با حاجة األعضاء يف كل اجملاالت، ويفسر ذلح حبجم التغريات الكبرية اليت تطارأ يف كال جمااالت 

الااتعلم خاصااة ومااا جتلبااه هااذه التغااريات ماان مسااتحدهت البااد ماان مواكبتهااا واالسااتعداد تااا ماان خااال؛ احلياااة عامااة وجمااا؛ التعلاايم و 
استمرار عملية التدريب والتطوير املهء لألساتاذ اجلاامعي وقاد يكاون انتاج عان التغاري يف الطبيعاة الدسوارافياة للجامعاة حياث يغاادر 

(، بدارنة 2018واري السعوديا. وتتفق هذه النتيجة مع كل من التوجيي )وينتظم سنواي عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديا 
(، 2013(، احلطاااامي و خااارون )2016(، العصااايمي )2017(، العريفاااي )2016(، جااازر )2017(، برهاااوم )2018و خااارون )

 Behar)، بيهاار و خارون (Rocca and Steven,  2010)روكاا وساتيفن  (،(Ezati and others,2014إزات و خارون 
and others, 2014.) 

 : متوسطات السنوات واالحنراف املعياري، والفروق با املتوسطات ومستوى الداللة 7جدو؛      
 2018 2017 2016 2015 االحنراف املعياري املتوس  العدد الرتب العلمية
2014 486 6.81 1.81 0.03 0.21 0.06 0.47*  
2015 533 6.78 1.93  0.17 0.09-  0.44*  
2016 253 6.60 1.99   0.27-  0.27 
2017 87 6.87 1.71    0.54 
2018 369 6.34 1.98     
     1.92 6.67 1728 اجملموع

 *p< .05; **p< .001; 
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 : متوسطات الرتب العلمية واالحنراف املعياري، والفروق با املتوسطات ومستوى الداللة  6جدو؛ 
 أستاذ أستاذ مشارع أستاذ مساعد حماضر االحنراف املعياري وس املت العدد الرتب العلمية
 2.17** 1.76** 1.28** 1.08** 2.01 5.56 228 معيد
 1.09** 0.68** 0.20  1.79 6.64 559 حماضر

 0.89 0.49*   1.88 6.84 744 أستاذ مساعد
 0.41    1.77 7.32 151 أستاذ مشارع
     1.51 7.73 46 أستاذ
     1.92 6.67 1728 اجملموع

*p< .05; **p< .001; 

رابعا: هل توجد فر ق لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بناًء على نتغري العام الذي مجعت فيه البياانت نن 
 أعضاء هيئة التدريس؟

 فاااروق للكشاااف عااان مااادى التجاااانس باااا  ANOVA لنجاباااة عااان هاااذا التسااااؤ؛، مت اساااتخدام اختباااار التبااااين األحاااادي
( يف جمماااوع حمااااور االساااتبيان بشاااكل عاااام. يشاااري 2018، 2017، 2016، 2015، 2014متوساااطات اجملموعاااات للسااانوات )

 =F(4, 1723)]حتليال التبااين إىل وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باا متوسا  الادرجات الكلياة علاى االساتبيان تبعاا ملتغاري العاام 
4.21, p=.002, 2= .01]جتاااه هاااذه الفااروق وبااا أي األعاااوام، مت اسااتخدام االختبااار التلاااوي ااافيه باااا . وللتسكااد مااان ا

التايل االختالفات املعنوية با متوسطات اخلمس سنوات ومساتوى الداللاة تاذه الفاروق. ويظهار  (7)اجملموعات، ويوضح اجلدو؛ 
(، حياث أظهار 2018( والعاام )2015و 2014التحليل أن هنااع فروقاا جوهرياة باا متوساطات االحتياجاات خاال؛ السانوات )

(. جادير 0.05متوس  االحتياج يف العام األخري أدىن متوس  مقارنة ببقية السنوات وكاان هاذا الفارق دا؛ عناد مساتوى أقال مان )
%( وال توجاد فااروق معنوياة باا بقيااة السانوات، وهااذا 1ابلاذكر أن الداللاة العمليااة تاذا االخاتالف ضاائيلة جادا حيااث ال تتجااوز )

 بداللة واضحة إىل احلاجة املستمرة ألعضاء هيئة التدريس من التدريب بشكل عام. جتدر اإلااارة هناا أن هاذه النتيجاة تتفاق يشري
مع نتيجة السسا؛ األو؛ والذي با حاجة األعضاء يف كل اجملاالت، ويفسر ذلح حبجم التغريات الكبرية اليت تطارأ يف كال جمااالت 

الااتعلم خاصااة ومااا جتلبااه هااذه التغااريات ماان مسااتحدهت البااد ماان مواكبتهااا واالسااتعداد تااا ماان خااال؛ احلياااة عامااة وجمااا؛ التعلاايم و 
استمرار عملية التدريب والتطوير املهء لألساتاذ اجلاامعي وقاد يكاون انتاج عان التغاري يف الطبيعاة الدسوارافياة للجامعاة حياث يغاادر 

(، بدارنة 2018واري السعوديا. وتتفق هذه النتيجة مع كل من التوجيي )وينتظم سنواي عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديا 
(، 2013(، احلطاااامي و خااارون )2016(، العصااايمي )2017(، العريفاااي )2016(، جااازر )2017(، برهاااوم )2018و خااارون )

 Behar)، بيهاار و خارون (Rocca and Steven,  2010)روكاا وساتيفن  (،(Ezati and others,2014إزات و خارون 
and others, 2014.) 

 : متوسطات السنوات واالحنراف املعياري، والفروق با املتوسطات ومستوى الداللة 7جدو؛      
 2018 2017 2016 2015 االحنراف املعياري املتوس  العدد الرتب العلمية
2014 486 6.81 1.81 0.03 0.21 0.06 0.47*  
2015 533 6.78 1.93  0.17 0.09-  0.44*  
2016 253 6.60 1.99   0.27-  0.27 
2017 87 6.87 1.71    0.54 
2018 369 6.34 1.98     
     1.92 6.67 1728 اجملموع

 *p< .05; **p< .001; 
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 ملخص النتائج:

يوجد احتياج عام للتدريب يف مجيع الكفاايت األساسية لعضو هيئة التدريس، وُتظهر اإلانث نسبيا حاجة أكرب من الذكور 
األبعاد: تصميم املنهج ونظرايت التعليم وتقنيات التعليم، كما ُتظهر النتائج أنه كلما قلت رتبة عضو هيئة التدريس األكادسية   يف

كلما زادت حاجته إىل التدريب، وأخريًا ُتظهر النتائج أن احلاجة إىل التدريب قائمة نظرًا للتغريات يف ةبيعة اجملتمع الدسوارافية 
 ق العمل املتغرية. واحتياجات سو 

 يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحاان ابآليت: التوصيات:
إجااراء دراسااات مسااحية ديناميكيااة ابسااتخدام تقنيااات الااذكاء الصااناعي، دوريااة ومسااتمرة الحتياجااات أعضاااء هيئااة التاادريس  -

 ات. حسب التخصصات املختلفة يف الكليات وتطوير الربامج التدريبية املناسبة تذه االحتياج
اعتماد الربانمج التدرييب: الكفاايت األساسية لألستاذ اجلامعي كربانمج تادرييب رئيساي لألعضااء اجلادد يف جامعاة اإلماام عباد  -

 الرمحن بن فيصل.
زايدة عاادد الااربامج التدريبيااة املقدمااة لاانانث يف جامعااة اإلمااام عبااد الاارمحن باان فيصاال يف اجملاااالت: )تصااميم املاانهج، نظاارايت  -

 تقنيات التعليم(. التعلم،
 تطوير الربامج التدريبية مبا يتناسب واحتياج التخصصات املختلفة واحتياجات سوق العمل املتغرية. -

 يقرتح الباحاان إجراء الدراسات اآلتية: املقرتحات:
م عبااد الاارمحن باان دراسااة مقارنااة بااا الكليااات النظريااة والكليااات التطبيقيااة يف االحتياجااات التدريبيااة لألعضاااء يف جامعااة اإلمااا -

 فيصل خاصة واجلامعات السعودية عامة.
دراساة االحتياجاات يف جمااا؛ الشخصاية والقاايم املهنياة وتعزيزهاا لاادى أعضااء هيئااة تادريس التعلايم اجلااامعي ملاا تااا مان أمهيااة يف  -

 الكفاءة الداخلية للمنظمة.
 ات النظرية والتخصصات التطبيقية. دراسة مقارنة با الذكور واإلانث يف االحتياجات التدريبية يف التخصص -
 دراسة أثر التدريب على حتصيل الطلبة ورضاهم عن اخلربات التعليمية التعلمية. -
 دراسة مقارنة با اجلامعات السعودية وفق متغريات جديدة لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس فيها. -

 عةةاملراج
 ( .االحتيا1433 ؛ فرحان، حممد بن مسفر .)من املهنية أدوارهم ظل القرى يف أم جبامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة ألعضاء التدريبية جات 

 نظرهم، رسالة ماجستري اري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة.  وجهة
 ( .التدريب اإلداري، سلسلة التدريب اإلداري.2020األسناوي، جال؛ والسيد، إبراهيم .) ر العلم واإلسان للنشر والتوزيع، دار دسوق، مصر: دا

 اجلديد للنشر والتوزيع.
 ( .حتديد االحتياجات التدريبية، املسمتر العريب الااين: تنمية املوارد البشرية وتعزيز االقتصاد الوةء، املنظمة العربية 2010أبو اليون، مجا؛ صاحل .)

   .580-555للتنمية اإلدارية ومعهد االدارة العامة، مسق ، 
 ( .مراحل التدريب العملية2009أبو النصر، مدحت .)- دراسة الجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو  -مطي  وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية

 برانمج مقرتح للتدريس أثناء اخلدمة جبامعة عدن.
  .رسالة ماجستري اري منشورة، جامعة عدن، اليمن 
 البلقاء  جامعة يف التدريس هيئة ألعضاء التدريبية (. االحتياجات2018كرمي ومحيدات، حممود أمحد. )البدارنة، مهدي حممد والصاحلا، عبد ال

 . 120-93. )3(33واالجتماعية، جامعة مستة،  االنسانية العلوم -والدراسات للبحوث نظرهم، مستة وجهة من التطبيقية
 ( ،االحتياجات2017برهوم، أمحد محدان .) حالة. جملة العلوم  دراسة اإلسالمية الفلسطينية اجلامعة ابجلامعات ة التدريسهيئ ألعضاء التدريبية

 (،4) 25الرتبوية والنفسية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 347- 369 . 
 ( .االحتياجات التدريبية وأثرها على تسويق جودة اخلدمة التعليمية يف ظل إدارة املعر 2017التوجيري، عبد العزيز بن عبد الرمحن .) فة )ابلتطبيق

 على جامعة اجملمعة(. اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة،
 6(1 ،)1- 16 . 
 ،العربية نظرهم، اجمللة وجهة عدن من جبامعة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات (. مستوى2018مهيو . ) عبد السالم أمحد التوجيي 

 .141-113، )38(11ولوجيا، اجلامعي، جامعة العلوم والتكن التعليم جودة لضمان
 ( .االحتياجاات2016جازر، حمماد أمحاد فتحاي .) االعتمااد احلصاو؛ علاى متطلباات ضاوء يف اجملمعاة جبامعاة التادريس هيئاة ألعضااء التدريبياة 

 .330-307، (36للبنا، ) الرايضية الرتبية كلية -حلوان الرايضة، جامعة وعلوم البدنية للرتبية العلمية الوةء، اجمللة األكادسي
 التعليمية  خنفر، أةاء راضي واملعمر، عمر حممد. )حتت النشر(. العالقة االرتباةية با تدريب أعضاء هيئة التدريس ورضا الطلبة عن أبعاد العملية

 التعلمية، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة القصيم، كلية الرتبية.   
 ( ،االحت2017راببعة، عمر عبد الرحيم .) .ياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية الرةية يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة

 اجمللة الدولية للبحوث الرتبوية، جامعة اإلمارات،
 41 (3 ،)75- 101 . 
 ( ،حتديد احلاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة البلقاء التطبيقية 2017سرحان، حممد عمر .) يف جماالت تكنولوجيا التعليم. جملة كلية

 .581 -537(، 176الرتبية، جامعة األزهر، )
 ( ،االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة امللح سعود. جملة العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة 2012السديري، حممد و خرون .)

 . 84-9(، 78)19 امللح سعود، الرايض، اململكة العربية السعودية،
 ( .االحتياجات التدريبية ملعلمي الكبار وحمو األمية يف دولة الكويت، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، كلية 2011الشبو، سعاد مسلم .)

 .86-23(، 5)21الرتبية، 
 ( .االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة السودان2015الطيب، سحر حممد .) 
  م والتكنولوجيا يف جما؛ مستحدهت تكنولوجيا التعليم، رسالة ماجستري اري منشورة، جامعة السودان لتكنولوجيا املعلومات، السودان. للعلو 
 ( .االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية يف ضوء االجتاهات املعاصرة، 2019عبد الرمحن، إسان مجيل .)

 .1(، ملحق2)46، العلوم الرتبوية، دراسات
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 عةةاملراج
 ( .االحتيا1433 ؛ فرحان، حممد بن مسفر .)من املهنية أدوارهم ظل القرى يف أم جبامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة ألعضاء التدريبية جات 

 نظرهم، رسالة ماجستري اري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة.  وجهة
 ( .التدريب اإلداري، سلسلة التدريب اإلداري.2020األسناوي، جال؛ والسيد، إبراهيم .) ر العلم واإلسان للنشر والتوزيع، دار دسوق، مصر: دا

 اجلديد للنشر والتوزيع.
 ( .حتديد االحتياجات التدريبية، املسمتر العريب الااين: تنمية املوارد البشرية وتعزيز االقتصاد الوةء، املنظمة العربية 2010أبو اليون، مجا؛ صاحل .)

   .580-555للتنمية اإلدارية ومعهد االدارة العامة، مسق ، 
 ( .مراحل التدريب العملية2009أبو النصر، مدحت .)- دراسة الجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو  -مطي  وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية

 برانمج مقرتح للتدريس أثناء اخلدمة جبامعة عدن.
  .رسالة ماجستري اري منشورة، جامعة عدن، اليمن 
 البلقاء  جامعة يف التدريس هيئة ألعضاء التدريبية (. االحتياجات2018كرمي ومحيدات، حممود أمحد. )البدارنة، مهدي حممد والصاحلا، عبد ال

 . 120-93. )3(33واالجتماعية، جامعة مستة،  االنسانية العلوم -والدراسات للبحوث نظرهم، مستة وجهة من التطبيقية
 ( ،االحتياجات2017برهوم، أمحد محدان .) حالة. جملة العلوم  دراسة اإلسالمية الفلسطينية اجلامعة ابجلامعات ة التدريسهيئ ألعضاء التدريبية

 (،4) 25الرتبوية والنفسية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 347- 369 . 
 ( .االحتياجات التدريبية وأثرها على تسويق جودة اخلدمة التعليمية يف ظل إدارة املعر 2017التوجيري، عبد العزيز بن عبد الرمحن .) فة )ابلتطبيق

 على جامعة اجملمعة(. اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة،
 6(1 ،)1- 16 . 
 ،العربية نظرهم، اجمللة وجهة عدن من جبامعة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات (. مستوى2018مهيو . ) عبد السالم أمحد التوجيي 

 .141-113، )38(11ولوجيا، اجلامعي، جامعة العلوم والتكن التعليم جودة لضمان
 ( .االحتياجاات2016جازر، حمماد أمحاد فتحاي .) االعتمااد احلصاو؛ علاى متطلباات ضاوء يف اجملمعاة جبامعاة التادريس هيئاة ألعضااء التدريبياة 

 .330-307، (36للبنا، ) الرايضية الرتبية كلية -حلوان الرايضة، جامعة وعلوم البدنية للرتبية العلمية الوةء، اجمللة األكادسي
 التعليمية  خنفر، أةاء راضي واملعمر، عمر حممد. )حتت النشر(. العالقة االرتباةية با تدريب أعضاء هيئة التدريس ورضا الطلبة عن أبعاد العملية

 التعلمية، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة القصيم، كلية الرتبية.   
 ( ،االحت2017راببعة، عمر عبد الرحيم .) .ياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية الرةية يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة

 اجمللة الدولية للبحوث الرتبوية، جامعة اإلمارات،
 41 (3 ،)75- 101 . 
 ( ،حتديد احلاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة البلقاء التطبيقية 2017سرحان، حممد عمر .) يف جماالت تكنولوجيا التعليم. جملة كلية

 .581 -537(، 176الرتبية، جامعة األزهر، )
 ( ،االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة امللح سعود. جملة العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة 2012السديري، حممد و خرون .)

 . 84-9(، 78)19 امللح سعود، الرايض، اململكة العربية السعودية،
 ( .االحتياجات التدريبية ملعلمي الكبار وحمو األمية يف دولة الكويت، جملة كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، كلية 2011الشبو، سعاد مسلم .)

 .86-23(، 5)21الرتبية، 
 ( .االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة السودان2015الطيب، سحر حممد .) 
  م والتكنولوجيا يف جما؛ مستحدهت تكنولوجيا التعليم، رسالة ماجستري اري منشورة، جامعة السودان لتكنولوجيا املعلومات، السودان. للعلو 
 ( .االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية يف ضوء االجتاهات املعاصرة، 2019عبد الرمحن، إسان مجيل .)

 .1(، ملحق2)46، العلوم الرتبوية، دراسات
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 ( .االحتياجات2017العريفي، أاواق سعد انصر .) ادائهم،  لتطوير سعود جامعة امللح يف الرتبية بكلية التدريس هيئة ألعضاء األساسية التدريبية
 .17-1(، 18(8والرتبية،  والعلوم لآلدا  البنات كلية - مشس عا جملة البحث العلمي يف الرتبية، جامعة

 ( .االحتياجات2016العصيمي، نورة أمحد سعد .) يف الرتبية بكلية هيئة التدريس أعضاء لبعد النظم ملدخل تبعاً  املهنية الكفاايت يف التدريبية 
 .260-243. )7(5والتدريب،  لالستشارات الدولية املتخصصة، اجملموعة الدولية الرتبوية ابلرايض، اجمللة سعود امللح جامعة

 (. االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس اجلدد يف اجلامعات األردنية الرةية، جملة كلية الرتبية، 2007، عبد هللا وةناش، سالمة. )العمري
 .156-125(، 31)2جامعة عا مشس، كلية الرتبية، 

 ( .التخطي  التدرييب واالحتياجات التدري2016الفقهي، عاد؛ انجي وأرحومة، مفتاح حممد .)( ،17بية، جملة جامعة الزيتونة، جامعة الزيتونة ،)
210-220. 

 ( .اخلطوات اإلجرائية واللوجستية للتدريب اإلداري.2020املعراج، ةري عطية .)  دسوق، مصر: دار العلم واإلسان للنشر والتوزيع، دار اجلديد
 للنشر والتوزيع.
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