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  بجامعة اإلمام محمد بن سعود االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس

  وجهة نظرهنمن  إلسالميةا

  *نوف بنت عبد العالي العجمي

  

  لخصم
يمثل التعليم الجامعي أحد مقومات األساس والدعامات األقوى ألي مجتمع كان، وهذه الدعامة األقوى ترتبط بمستوى أداء 

ويستهدف اكتساب المهارات الالزمة على التنمية المهنية لهذا العضو،  ذي يعتمد بشكل كبيرال –عضو هيئة التدريس 
ومن أهم أساليب التنمية المهنية التدريب، حيث يلعب التدريب دورا مهما في تحقيق التنمية . لمواكبة تغييرات العصر

  .ئة التدريسالمهنية، بشرط أن يكون مبنيا على تحديد االحتياجات التدريبية لعضو هي

وتأتي أهمية هذه الدراسة من كون موضوعها لم يبحث من قبل الباحثين والباحثات في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
كما أنه ركز على تحديد االحتياجات التدريبية . اإلسالمية، وكذلك لم يبحث في الدوريات العلمية بالنسبة للدراسات العربية

وبالتالي يمكن لجامعة اإلمام محمد بن . إلمام محمد بن سعود االسالمية من وجهة نظرهنلعضوات هيئة التدريس بجامعة ا
لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية لعضوات . سعود االسالمية إعداد خطط برامجها التدريبية

. د المنهج التدريسي، وإلقاء المحاضراتهيئة التدريس ومن في حكمهن من وجهة نظرهن، في مجال البحث العلمي، وإعدا
ومعرفة أثر كل من المؤهل العلمي والرتبة األكاديمية، والخبرة في مجال التعليم الجامعي، وحصول عضوة هيئة التدريس 

صفي ومن خالل االستبانة التي أعدتها الباحثة واستخدامها للمنهج الو. على تدريب سابق أوال في تحديد احتياجاتهن التدريبية
عدم وعي عضوات هيئة التدريس بأهمية التدريب لألستاذ الجامعي : التحليلي، توصلت لعدد من النتائج كان من أبرزها

لمواكبة التطورات الحديثة في مجال عمله، كما برزت الحاجة للتدريب على استخدام برامج البحث المعلوماتية في مجال 
على استخدام أساليب تدريس تهتم بتنمية مهارات التفكير العلمي، والتدريب على  إعداد البحث العلمي، تلتها الحاجة للتدريب

  .استثارة الطالبة طوال فترة المحاضرة بأساليب متعددة

  .التطور المهني، االحتياجات التدريسية :الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
يعد التعليم الجامعي من الركائز األساسية التي تسهم في 

والمجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر والمستقبل  تكوين الفرد
معاً، وإذا كانت معظم الجامعات تعمل في بيئات ال تستطيع 
التحكم فيها، فإن بقاء الجامعة ونجاحها يتوقفان على 
استجابتها الفعالة للعديد من القوى والمتغيرات، وفي مقدمتها 

على العولمة والمنافسة العالمية لما لذلك من تأثير واضح 
وتعتبر التنمية المهنية ألعضاء هيئة . اإلدارة الجامعية

التدريس والقيادات مدخالً أساسياً من مدخالت العملية 
التعليمية ومحوراً رئيسياً إلحداث التغيير بهدف تحسين أداء 
أعضاء هيئة التدريس والقيادات من خالل إكسابهم المهارات 

التي تمكنهم من  والقدرات المعرفية، والمقومات السلوكية
ومن ثم فإن التدريب عملية إدارية . القيام بأدوارهم المختلفة

تتطلب توفير العناصر األساسية التي تؤدي إلى نجاحه 
والمتمثلة في اإلعداد والتخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم، 
وذلك ألن التوجه الحديث للتدريب يهدف إلى سد الفجوة بين 

من جهة وبين المعارف والمهارات  معرفة المتدرب وخبرته
والكفايات المطلوبة ألداء عمله من جهة أخرى، مما يستدعي 
تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وفقاً لمتطلبات معايير األداء 

لمنتج لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة ا
  ).73م، ص 2006حسين، (التعليمي 

وجود أساليب تتسم بالكفاءة ومن هنا دعت الحاجة إلى 
والفعالية لتدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات والعمل 
على تنمية مهاراتهم، ومنها التدريب الموجه نحو األداء، 
والتدريب المتمركز في الجامعة، والتنمية المهنية المتمركزة 
في الجامعة، ويعد التدريب الموجه نحو األداء من أكثر 

إذ إنه يعمل على تزويد أعضاء هيئة  األساليب فعالية،
التدريس والقيادات بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على 
أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية، وتكمن أهمية التدريب المتمركز 

تاريخ. لرياض، السعوديةجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، ا*  
  . 29/5/2011، وتاريخ قبوله 9/2/2010استالم البحث 
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في الجامعة في أن التدريب يتم داخل كل جامعة حسب 
). 73م، ص 2006حسين، (االحتياجات التدريبية المطلوبة 

االهتمام بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ولذلك فإن 
بجامعة اإلمام يعكس توجهاً مجتمعياً ومهنياً لجذب عناصر 
نسائية تتمتع بالمستوى العلمي والمهني الذي يوفر أعضاء 
هيئة تدريس قادرين على القيام بمهمة التعليم الجامعي، بما 
تتطلبه هذه المهمة من مسؤوليات وواجبات تتنوع ما بين 

لتدريس الجامعي للطالب والقيام باألبحاث العلمية في مجال ا
التخصص وتحمل بعض المسؤوليات اإلدارية والمشاركة في 
خدمة المجتمع في المجاالت التي يمكن أن يقدم فيها خبرات 

وعند بناء أي برنامج تدريبي . ثقافية وتطويرية أو تخطيطية
لمراد تدريبهم يجب أن تدرس االحتياجات التدريبية لألفراد ا

من خالل تعرف الواقع، ومقارنة المرغوب فيه، ثم تحديد 
الفجوة القائمة بين الواقع والمرغوب فيه لوضعها في أولويات 

  ).118م، ص 2005مقابلة، (البرنامج التدريبي 
ما سبق اإلشارة إليه يدل على أن التنمية المهنية لعضوات 

إلى طرق فعالة هيئة التدريس بجامعة اإلمام بحاجة ماسة 
ومتجددة تكفل تأمين االحتياجات التدريبية لهن كماً وكيفاً، 
فدرجة كفاءة عضوات هيئة التدريس بجامعة اإلمام ال يمكن 
رفعها وتحسينها ما لم تعتمد إدارة الجامعة على إنتهاج سياسة 
تطبيق برامج تدريبية مخططة ومصممة بشكل علمي، بحيث 

التطورات في مجاالت عملهن يتوافر لهن فرص متابعة كل 
  .وهو ما دفعني إلى االهتمام بتناول هذا الموضوع

  
  مشكلة الدراسة

يمثل التعليم الجامعي أحد مقومات األساس والدعامات 
األقوى ألي مجتمع كان، إذ يهدف إلى إحداث التغيير 
اإليجابي المنشود الذي يواكب كل تطور علمي وحضاري 

تعليم وتنوع مخرجاته العلمية جديد، وبقدر تعدد مصادر ال
والمهنية، بقدر ما يتحقق من تقدم وتطور علمي وحضاري 
جديد، وبقدر تعدد مصالح التعليم وتنوع مخرجاته العلمية 
والمهنية، بقدر ما يتحقق من تقدم وتطور ورخاء في أي 

ولما كان مستوى ). 10م، ص 2006الجوفي، (مجتمع كان 
بشرية المؤهلة والمدربة مرتبطاً المشاركة المجتمعية للقوى ال

بمستوى كفاءة المخرجات التعليمية للجامعات، فإنه وال شك  
يرتبط أيضاً بمستوى كفاءة األداء لعضو هيئة التدريس فيها، 
إذ يمثل ضمناً كفاءة العملية التعليمية بكل ما تطلبه من 
نشاطات وفعاليات علمية، فضالً عما تتطلبه طبيعة المهنة من 

ت ومهارات تمكنهم من تأدية مهامهم التربوية والتعليمية خبرا
-189، 2006الجوفي، (والتجمعية اإلنسانية بكفاءة وفاعلية 

191.(  
ويرتبط بالتدريب واالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة 
التدريس ما يعرف بالتنمية المهنية لعضو هيئة التدريس التي 

قدرات التي تمكن تهدف إلى اكتساب المعرفة والمهارات وال
أعضاء هيئة التدريس وتساعدهم على تطوير المعرفة 
والمهارات والقدرات المهنية للمشتركين، والتزود بالخبرات 
والبحث والممارسة إلشباع حاجاتهم المختلفة، وإحداث 
التعديالت والتغييرات في أداء األستاذ الجامعي بما يتفق مع 

التدريس على تحقيق متغيرات العصر، وتدريب أعضاء هيئة 
مستوى متميز من الكفاءة والفعالية في تنفيذ األدوار 
والمسئوليات المكلفين بها، وتوسيع فهم أعضاء هيئة التدريس 

-117م، ص 2004حداد، (لتكنولوجيا االتصال والمعلومات 
118.(  

وبذلك فإن التنمية المهنية هي تلك العملية التي تستهدف 
ة مهارات مهنية جديدة، تنمية إضاف: تحقيق أربعة أهداف

المهارات المهنية لديهم، تنمية وتأكيد القيم المهنية الداعمة 
  .لسلوكهم، تمكينهم من تحقيق تدريس فعال لطالبهم

كما يمكن القول بأن عضو هيئة التدريس في الجامعة، 
بحاجة إلى تدريب مستمر، عبر قنوات زمنية مختلفة، وقد 

فع المستوى للتدرب، وقد تكون تكون هذه الحاجة تتعلق بر
تنشيطية، وقد تكون لتغيير أو تبديل عمله الذي يقوم به، وقد 

، فيأخذ التدريب )التدريس(تكون لربط التدريب بميدان العمل 
شكالً آخر، وهو التعليم النظري لفترة من الزمن، يعقبها فترة 
من التطبيق العملي، في الصفوف الدراسية، أو المختبر، ثم 

ولذلك ). 54م، ص 2007محمد، (د إلى التعليم فالتطبيق يعو
فمن أجل تطوير الكفاءة المهنية لعضوات هيئة التدريس 
بجامعة اإلمام البد من تحديد االحتياجات التدريبية من وجهة 
نظر عضوات هيئة التدريس أنفسهن وعلى ضوء ذلك يمكن 

  :صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي 
هم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة  التدريس من ما أ

  وجهة نظرهن؟
  

  أسئلة الدراسة
ما أهم االحتياجات "ينبثق عن التساؤل الرئيس للدراسة 

، "التدريبية لعضوات هيئة التدريس من وجهة نظرهن؟
  :األسئلة الفرعية التالية

ما أهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس في  -1
إلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة جامعة ا

  نظرهن في مجال إعداد البحث العلمي؟
ما أهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس في  -2
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جامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهن في 
  مجال إعداد المنهج التدريسي؟

ما أهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس في  -3
محمد بن سعود من وجهة نظرهن في  جامعة اإلمام

  مجال إلقاء المحاضرات؟
هل تختلف االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس  -4

في جامعة اإلمام محمد بن سعود في مجال إعداد البحث 
المؤهل العلمي، : العلمي، باختالف المتغيرات التالية

الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة في مجال التعليم 
ي، حصول عضوة هيئة التدريس على تدريب الجامع

  سابق أم ال؟
هل تختلف االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس  -5

في جامعة اإلمام محمد بن سعود في مجال إعداد المنهج 
المؤهل العلمي، : التدريسي، باختالف المتغيرات التالية

الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة في مجال التعليم 
حصول عضوة هيئة التدريس على تدريب  الجامعي،

  سابق أم ال؟
هل تختلف االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس  -6

في جامعة اإلمام محمد بن سعود في مجال إلقاء 
المؤهل العلمي، : المحاضرات باختالف المتغيرات التالية

الرتبة األكاديمية،سنوات الخبرة في مجال التعليم 
هيئة التدريس على تدريب  الجامعي، حصول عضوة

  سابق أم ال؟
  

  أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية 
لعضوات هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

  :اإلسالمية وذلك من خالل تناول الهدف التالي
تحديد االحتياجات التدريبية التربوية لعضوات هيئة 

إعداد البحث العلمي، إعداد المنهج (ل التدريس في مجا
من وجهة نظرهن ومعرفة أثر ) التدريسي، إلقاء المحاضرات

كل من المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة في 
مجال التعليم الجامعي، حصول عضوة هيئة التدريس على 
تدريب سابق أم ال فيما يتعلق بتحديدهن ألهمية احتياجاتهن 

  .ةالتدريبي
  

  أهمية الدراسة
  :تتحدد أهمية الدراسة الحالية في ضوء االعتبارات التالية

أن هذه الدراسة من الدراسات التي لم تبحث من قبل  -1
الباحثين والباحثات في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، كما لم تبحث في الدوريات العلمية بالنسبة 
 .للدراسات العربية في حدود علم الباحثة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تركز على تحديد  -2
االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس بجامعة 

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض
يمكن لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أن تستفيد  -3

من نتائج هذه الدراسة في التعرف على االحتياجات 
 .تحتاج إليها عضوات هيئة التدريس  التدريبية التي

يتناول موضوع الدراسة قضية لها أبعاد تربوية وإدارية  -4
وتعليمية، فالتنمية المهنية داخل الجامعة لها أهمية في 
تعديل المهارات السلوكية وإكساب مهارات جديدة تؤدي 

  .إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس
  

  حدود الدراسة
الكشف على االحتياجات  تقتصر هذه الدراسة على

التدريبية لعضوات هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية بمدينة الرياض في الفصل الدراسي األول 

إعداد (في مجاالت  2007/2008هـ، 1429/هـ1428للعام 
  ).البحث العلمي، إعداد المنهج التدريسي، إلقاء المحاضرات

  
  تعريف المصطلحات

هي الفجوة القائمة بين ما هو كائن : التدريبية اإلحتياجات -1
وما يجب أن يكون عليه من المعارف والمعلومات 
والمهارات التي يمتلكها الفرد لجعله الئقاً لشغل وظيفته 

  ).121م، ص 2005مقابلة، (الحالية بكفاءة عالية 
هو من يكون على درجة أستاذ : عضو هيئة التدريس -2

: د، ومن في حكمهم وهموأستاذ مشارك، وأستاذ مساع
م، 1999مجلس التعليم العالي، (المحاضرون والمعيدون 

  ).243ص 
  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 اإلطار النظري –أوالً
سنتطرق في هذا الجزء إلى مفهوم التدريب وأهميته، 
وتحديد االحتياجات التدريبية ومداخل تحديدها ، وتصنيف 

عضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى االحتياجات التدريبية أل
  .التقويم في ضوء العناصر األساسية للبرنامج التدريبي

  
  مفهوم التدريب وأهميته -1

التدريب هو النشاط الخاص بإكساب الفرد المعارف 



  نوف بنت عبد العالي العجمي...                                                                                         االحتياجات التدريبية

- 20 -  

والمهارات الالزمة ألداء عمل معين وتحسين هذه المعارف 
تسعى وهكذا فإن العملية التدريبية . والمهارات بشكل مستمر

وهذا . إلى إكساب الفرد مهارة ومعرفة جديدتين بالنسبة له
ينطبق على األفراد العاملين المعنيين حديثاً وكذلك القدامى 
عندما يكون هناك توجه العتماد تكنولوجيا حديثة أو أساليب 

كما يسعى . إنتاج غير معروفة بالنسبة للعاملين في المنظمة
أفراد لديهم معارف  التدريب إلى زيادة معرفة ومهارة

ومهارات سابقة، والزيادة قد تشمل تعميق ما هو متوافر لديهم 
في مجال معين أو خلق معارف ومهارات جديدة إضافية 

تلكونه لديهم في مجال جديد بالنسبة لهم تضاف إلى ما يم
وتشكل المعرفة أحد ). 119م، ص2005مقابلة، (سابقاً 

ها، والمقصود بالمعرفة المجاالت التي يسعى التدريب لتحقيق
هي المعلومات والحقائق التي يعرفها الفرد أو يستوعبها عن 

أما المجال اآلخر الذي يسعى التدريب إلى تحقيقه . عمل معين
القابلية ألداء الواجب أو "فهو المجال المهاري ويقصد به 

ن من العمل بالمستويات المطلوبة من الكفاءة وبأقل ما يمك
  ). 119م، ص 2005مقابلة، (ير الضروري الطاقة والجهد غ

الجهود المبذولة لتحسن أداء "ويمكن تعريف التدريب بأنه 
العمل الفردي عن طريق تزويد األشخاص بالمعارف 
" والمهارات، والسلوكيات الالزمة ألداء أعمالهم بنجاح

(Rothwell and Sredl, 2000).  
 يركز هذا التعريف على جانب المهارة وعلى كيفية

زيادتها لدى األفراد العاملين لتمكينهم من أداء األعمال الحالية 
وحتى األعمال المتوقع تكليف هؤالء األفراد بها مستقبالً آخذاً 
بعين االعتبار احتماالت التطور والتغير في األعمال وفي 

  .التكنولوجيا المعتمدة
  

  تحديد االحتياجات التدريبية -2
جموع التغيرات كماً ونوعاً تعني االحتياجات التدريبية م

المطلوب إحداثها في معارف األفراد العاملين ومهاراتهم 
واتجاهاتهم وسلوكهم، ألجل بلوغ مستويات األداء المطلوب 
. وتحقيق بيئة العمل المناسبة التي ترغب فيها المنظمة

وبعبارة أخرى، فإن االحتياجات التدريبية تمثل الفجوة القائمة 
ة على األداء من قبل األفراد العاملين بين مستوى القدر

ومستوى األداء المطلوب بلوغه، ولهذا فإن البرامج التدريبية 
يجب أن تصمم بالشكل الذي يضمن تغطية هذه الفجوة بين 

مقابلة، (المستوى الفعلي والمستوى المرغوب في تحقيقه 
  ).م2005

  :مداخل متعددة لتحديد االحتياجات التدريبية ومنها
العملية التي يتم بها تحديد "ويقصد به : التنظيم تحليل

التدريب المناسب من خالل تحليل ودراسة سمات أو أبعاد 
  (Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright, 2004)" المنظمة

يتركز هذا المدخل الذي يقوم به الفرد : تحليل الوظائف
واجباته، مسؤولياته، : لتحديد محتواه الحقيقي من حيث

ياته، الظروف البيئية التي يؤدى ضمنها، االتصاالت صالح
التي يتضمنها، المخاطر التي يحتويها، المهارات والمعارف 

ويهدف هذا المدخل إلى . الخ... والسلوكيات الالزمة ألدائه،
تحديد كل ما يتعلق بالعمل لمعرفة االحتياجات التدريبية التي 

تحليل الوظيفة  يتطلبها أداء هذا العمل بشكل ناجح، ويعتمد
  :على عدة عوامل من أهمها

 .تحديد الواجبات على مستوى المهمة أو الدور الوظيفي -
 .تحديد كيفية أداء الواجبات والتقنيات المستخدم وطرقها -
 .تحديد البيئة المادية واالجتماعية المحيطة بإنجاز العمل -
تحديد المهارات والمعارف والقدرات الالزمة ألداء العمل  -

 .اتجاهات السلوك المطلوب أداؤهوكذلك 
في هذا المدخل لتحديد االحتياجات : تحليل األفراد -

التدريبية يتم تحليل األفراد بهدف تحديد المهارة والمعرفة 
أو أسلوب العمل الذي يجب إتقانه لتأديته على أفضل 
صورة، وينصب التحليل هنا على األفراد أنفسهم، ففي 

القدرات والدوافع الفردية  هذا التحليل يتم التركيز على
التي يمتلكها الفرد، مع ما يتطلبه العمل من قدرات 
ومعارف ومهارات، لتحديد الفروقات الموجودة بينهما 
والعمل على تعزيز ما يمتلكه، الفرد وتوسيع قدراته 
ومهاراته بالشكل الذي يجعله قادراً على الوفاء بالتزامات 

والتعميق للمعرفة  وبالتأكيد فإن هذا التوسيع. عمله
ويأخذ هذا . والمقدرة يتحقق من خالل برامج التدريب

التحليل بنظر االعتبار العمل المتوقع تكليف الفرد به 
وعادة يعتمد أسلوب تحليل األفراد بعد األخذ . مستقبالً

بأسلوبي تحليل التنظيم وتحليل الوظائف وتحديد 
وى االحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة ومست

 ).122-121م، ص 2005مقابلة، (العمل 
 

  :تصنيف االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس -3
يمكن تصنيف االحتياجات التدريبية للجامعة وأعضاء 
هيئة التدريس إلى ثالثة أصناف رئيسية تعد ضرورية لكل 

، 22عليوه، : (مؤسسة تربوية ولكل نظام تعليمي، وهي
2001-23.(  

وهي تلك االحتياجات : العادية المتكررةاالحتياجات  -
التقليدية والتي تتصل بحاجة أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم، والتي تتمثل في اكتساب المعلومات 
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 .والمهارات واالتجاهات األساسية التي يحتاجونها
االحتياجات التي تتصل بمشكالت العمل الناشئة عن  -

ا نقص في نقص في المعارف والمهارات التي ينتج عنه
 .اإلنتاجية أو ضعف في مستوى األداء

وتتضمن إدخال : االحتياجات التطويرية االبتكارية -
على عمل أعضاء ) معارف ومهارات(عناصر جديدة 

هيئة التدريس ومعاونيهم تلبية لحاجات المستقبل 
 .واستجابة لمتطلبات البيئة

ويمثل حصر االحتياجات محور األفكار التي تبنى خطط 
التدريب، وأي نشاطات تدريبية، فتحديدها هو المفتاح  وبرامج

لتحديد األهداف المنشودة من عملية التنمية المهنية داخل 
ويتضمن تحديد االحتياجات جملة التغيرات المطلوب . الجامعة

إحداثها في معارف ومهارات واتجاهات أعضاء هيئة 
طرة التدريس والقيادات األكاديمية بقصد تطوير أدائهم والسي

على المشكالت التي تعرض األداء، أو مجموع المؤشرات 
التي تكشف عن وجود فرق بين األداء الحالي واألداء 
المرغوب بسبب نقص معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم، وذلك 

  .لتواكب التغيرات العالمية
 :التقويم في ضوء العناصر األساسية للبرنامج التدريبي -4

اصر األساسية وهي أهداف وترتكز على مجموعة من العن
البرنامج والمتدربين والمدربين ومكان وزمان التدريب 

  .ومحتوى البرنامج وأساليب التدريس وغيرها
 
  الدراسات السابقة –ثانياً

يوجد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
الدراسة بصورة غير مباشرة، ولكن ستقتصر الباحثة على 

لية وبعض الدراسات العربية، ومن هذه ذكر الدراسات المح
وهدفت إلى ) م2003(الدراسات الدراسة التي قام بها الغامدي 

االحتياجات التدريبية التربوية ألعضاء هيئة إعداد أداة لقياس 
تحديد السعودية لالتدريس في كليات المعلمين بالمملكة العربية 

يس في االحتياجات التدريبية التربوية ألعضاء هيئة التدر
كليات المعلمين بالمملكة من وجهة نظرهم، ومعرفة أثر كل 

، المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، القسم يةمن الجنس
عضو الدراسي، الخبرة في مجال التعليم الجامعي، حصول 

فيما يتعلق بتحديدهم  ،على تدريب سابق أم ال هيئة التدريس
ثم استطالع آراء  ولتحقيق ذلك. ةألهمية احتياجاتهم التدريبي

وقد تم جمع بيانات الدراسة ) 617: ن(أعضاء هيئة التدريس 
رة عبا) 65(باستخدام استبانة من إعداد الباحث اشتملت على 

مهارة تدريبية لمعلمي المرحلة الجامعية تغطي  كل منهاتمثل 
جميع االحتياجات التدريبية التي يعتقد الباحث أنها األفضل 

ت النتائج إلى أن أهم االحتياجات وأشار .ة لهمبالنسب
أهداف التعليم ( :التدريسية كانت مرتبة حسب األهمية

الجامعي وفلسفته، فهم نظريات التربية والتعليم الجامعي 
خصائص  ،طرائق التدريس في التعليم الجامعي قاتها،وتطبي

تكنولوجيا التعليم في التدريس  ن،األستاذ والطالب الجامعيي
واختلفت االحتياجات ). نتائج التعليم الجامعي الجامعي، تقويم
حصول عضو هيئة التدريس على تدريب و باختالف الجنسية

الرتبة األكاديمية، ، والمؤهل العلمي، وتربوي سابق أم ال
     .الخبرة العملية في التدريس الجامعيو ي،القسم الدراسو

والتي تناولت اتجاهات ) م2003(وفي دراسة للثبيتي 
ميين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس نحو البحث األكادي

فآت في ثالث جامعات عربية العلمي والتدريس والمكا
وهدفت الدراسة إلى استقصاء اتجاهات األكاديميين . خليجية

وأعضاء هيئة ) عمداء الكليات ورؤساء األقسام(اإلداريين 
التدريس في كل من جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد 

ول والمعادن، وجامعة الكويت نحو البحث العلمي للبتر
طبقت الدراسة على جميع عمداء . والتدريس والمكافآت

الكليات ورؤساء األقسام وعلى عينة عشوائية طبقت من 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الثالث، وقد بلغ المجموع 

عميد كلية،  30فرداً منهم  949 الكلي ألفراد عينة الدراسة
وفيما يلي أهم . عضو هيئة تدريس 771رئيس قسم، و 148و

  :نتائج الدراسة
إجماع أفراد عينة الدراسة على أهمية وحيوية وظيفتي  -1

التدريس والبحث العلمي في الجامعات الثالث موضع 
  .البحث

التدريس والبحث العلمي دوران مهنيان تربطهما عالقة  -2
  .تكاملية، وكل منهما يعزز اآلخر ويدعمه

لعلمي يكافأ بالترقية وزيادة الرواتب، بينما البحث ا -3
التدريس ال يثمن وال يكافأ في الجامعات الثالث مثلما 

  .يكافأ النشاط البحثي
الحصول على الترقية هو العامل األهم الذي يدفع  -4

  .أعضاء هيئة التدريس إلى البحث والنشر والتأليف
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات  -5

يميين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس نحو البحث األكاد
  .العلمي والتدريس والمكافآت تبعاً لمتغير الفئة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أفراد  -6
عينة الدراسة نحو البحث العلمي والمكافآت تبعاً لمتغير 
الجامعة، بينما وجدت فروق دالة إحصائياً بين اتجاهاتهم 

وذلك لصالح أفراد عينة الدراسة من نحو التدريس 
 .جامعة الكويت
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: والتي كانت بعنوان) هـ1425(وفي دراسة الحسن 
تطوير أداء عضو هيئة التدريس الجامعي في إطار التكامل "

" نموذج مقترح: بين التكنولوجيا التعليمية التماثلية والرقمية
والتي أوصى فيها بضرورة االهتمام بالتدريب المستمر 

اء هيئة التدريس باستحداث برامج دورية مخصصة في ألعض
وكذلك .سبيل تطوير األداء ومواكبته لمستجدات العصر

والتي ) هـ1425قشقري وقشقري، (الدراسة التي قامت بها 
هدفت إلى التعرف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس 
بكلية التربية للبنات للتطورات الحديثة في مجال التقنية في 

عليم، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة الت
استخدام معظم أفراد العينة ألساليب التقنية الحديثة وبنسب 

وأوصت الدراسة بأهمية عقد . عالية وخاصة في فئة المعيدات
دورات تدريببة وندوات ومحاضرات تأهلية مكثفة حول 

التي و) هـ1425(أما دراسة علي . استخدام شبكة اإلنترنت
تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة "كانت بعنوان 

فقد توصلت إلى أن هناك " التدريس بمؤسسات التعليم العالي
تقليداً بعيد المدى في مؤسسات التعليم العالي يفترض أن 
أعضاء هيئة التدريس ليسوا في حاجة إلى التدريب كمعلمين، 

السابق إال إنه ليس  وهذا التقليد وإن كان فبإمكان تبريره في
أما الدراسة التي قام بها الحكمي . له مبرر البته اليوم

فقد تناولت الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ ) م2004(
. الجامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها ببعض المتغيرات

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد معيار للكفاءات المهنية المتطلبة 
رفة أكثر الكفاءات المهنية تفضيالً لدى لألستاذ الجامعي، ومع

األستاذ الجامعي من وجهة نظر طالب جامعة أم القرى فرع 
الطائف، كما هدفت إلى الكشف عن المتغيرات التي يمكن أن 
يكون لها تأثير في األحكام الصادرة من الطالب على الكفاءة 

 210تكونت عينة الدراسة من . المهنية المتطلبة لمعلمهم
من طالب كليتي التربية والعلوم بجامعة أم القرى فرع طالب 

الطائف بالمستوى األول والمستوى األخير واستخدمت في 
 6الدراسة الحالية قائمة الكفاءات المهنية والمشتملة على 

  ).من إعداد الباحث(كفاءة فرعية  75كفاءات رئيسة و
تم التوصيل إلى  )ت(وباستخدام مربع كاي واختبار 

  :التالية النتائج
تتمحور الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من  .1

وجهة نظر الطالب حول ست كفاءات رئيسية هي 
الشخصية، واإلعداد للمحاضرة وتنفيذها، والعالقات (

اإلنسانية، واألنشطة والتقويم، والتمكن العلمي والنمو 
 ).المهني، وأساليب الحفز والتعزيز

ضيل طالب الجامعة للكفاءات توجد فروق في درجات تف .2

المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي، وتميل جميعها إلى 
ضرورة توافر متطلبات قائمة الكفاءات لألستاذ 

 .الجامعي
توجد فروق بين طالب الكليات النظرية والكليات العملية  .3

اإلعداد (في متوسطات درجات تفضيل الكفاءات المهنية 
لصالح ) الحفز والتعزيز للمحاضرة وتنفيذها، وأساليب

الكليات العملية، أما بقية الكفاءات موضع الدراسة فلم 
 .توجد فيها فروق بين نوعي الكليات

ال توجد فروق بين وجهات نظر طالب المستوى األول 
واألخير بالجامعة في درجة تفضيل الكفاءات المهنية لألستاذ 

كفايات بدراسة تناولت ) م2005(كما قام األسمر . الجامعي
أداء عضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى من وجهة نظر 

وهدفت هذه الدراسة معرفة مدى ممارسة عضوات  .الطالبات
الشخصية، : هيئة التدريس لكفايات األداء بمحاورها األربعة

والتدريسية، وإدارة الصف، والتقويم، من وجهة نظر طالبات 
توقع تخرجهن في مرحلة البكالوريوس بجامعة أم القرى الم

وقد . م2002/2003الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
طالبة على أداتها ) 735(أجابت عينة الدراسة البالغ عددها 

البيانات األولية، ومقياس متدرج من : والمكونة من جزأين
خمس درجات لقياس واقع ممارسة عضوات هيئة التدريس 

يات األداء المطلوب لكفايات األداء، تضمن فقراته أهم كفا
توفرها لدى عضوات هيئة التدريس بالجامعات، وصنفت 

الكفاية الشخصية، : إلى أربعة محاور) 62(فقراتها 
وتمت معالجة البيانات . والتدريسية، وإدارة الصف، والتقويم

إحصائياً باستخدام البرنامج الحاسوبي الحزمة اإلحصائية 
  ."SPSS"للعلوم االجتماعية 

ئج الدراسة على أن عضوات هيئة التدريس ودلت نتا
بجامعة أم القرى يمارسن كفايات األداء بمحاورها األربعة 

بدرجة ) الشخصية، والتدريسية، وإدارة الصف، والتقويم(
متوسطة وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وأن هناك 
فروقاً دالة إحصائياً بين استجابات أفراد عينة الدراسة حيال 

ع ممارسة عضوات هيئة التدريس لكفايات األداء وعلى واق
وجه التحديد الكفايات الشخصية والتدريسية والتقويم تبعاً 

باإلضافة لوجود عالقة ارتباطية ذات داللة . الختالف الكليات
إحصائياً بين واقع ممارسة عضوات هيئة التدريس لمحاور 

  .كفايات األداء وبعضها البعض
  :السابقة ما يلييتضح من الدراسات 

أن تطوير عضو هيئة التدريس هو من أهم مالمح  -
الجامعة التي تسعى إلى اإلرتقاء بمستوى أعضائها، 

كما أن عضو هيئة التدريس  .وبالتالي مستوى الجامعة
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  .البد له من متابعة المستجدات في مجال عمله
اتفقت جميع الدراسات على ضرورة اإلهتمام بالتدريب  -

ء هيئة التدريس، سواء كان إلتحاقهم المستمر ألعضا
  .بالعمل حديثا أو قديما

الدراسات في تناولها جوانب مختلفة من العملية و -
التعليمية، أكدت أن التدريب ألعضاء هيئة التدريس يجب 

  .أن يشتمل على هذه الجوانب

ومن أهم عوامل نجاح تدريب أعضاء هيئة التدريس هو  -
جاتهم التدريبية سواء التدريب المبني على دراسة احتيا

كانت في مجال البحث العلمي،أو خدمة المجتمع، أو 
  .التدريس

كما تبين من الدراسات السابقة أن الوعي لدى عضو  -
  .هيئة التدريس بأهمية التدريب قد ارتفع

  
  )1(الجـدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة وفقا للبيانات العامة

  النسبة المئوية  التكرار تصنيف  المتغير

  المؤهل العلمي
 %32.2  28  بكالوريوس
  %50.6  44  ماجستير
 %17.2  15  دكتوراة

  ةالرتبة األكاديمي

  %49.4  43  معيد
  %32.2  28  محاضر

  %16.1  14  أستاذ مساعد
  %2.3  2  أستاذ مشارك

  سنوات الخبرة

  %28.7  25  ال توجد سنوات خبرة
  %33.3  29  سنوات 5-1من 
  %25.3  22  سنوات 10-6من
  %4.6  4  سنة15-11من 
  %5.7  5  سنة 20-16من 

  %1.1  1  سنة 20أكثر من 

  عدد الدورات

  %37.9  33  ال يوجد دورات
  %26.4  23  دورات 5-1من 
  %14.9  13  دورات 10-6من 
  %8  7  دورة 15-11من 
  %4.6  4  دورة 20-16من 

  %6.9  6  دورة 20أكثر من 

  
  منهج الدراسة

ج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف انتهجت الدراسة المنه
التوصل إلى االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس من 

  .وجهة نظرهن
  

  مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع أعضاء هيئة 
التدريس النسائية ومن في حكمهن في جميع الكليات واألقسام 

لغ عددهن وقد ب. بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
. عضوة) 340(هـ 1427/1428حسب آخر إحصائية في 

، )170(من مجتمع الدراسة أي مايعادل % 50أخذت الباحثة 
استبانة، أي أن ) 87(ووزعت االستبانة عليهن وعاد منها 

يبين ) 1(والجدول رقم . فردا 87عدد أفراد الدراسة كانت 
بة خصائص أفراد العينة من حيث المؤهل العلمي، والرت

  .األكاديمية وسنوات الخبرة وعدد الدورات
أن معظم عضوات هيئة ) 1(يتضح من الجدول رقم 
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وحوالي نصفهن %) 50.6(التدريس من حملة الماجستير 
 %.62سنوات  5معيدات وسنوات الخبرة أقل من 

  
  أداة الدراسة

قة تم استخدام االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المتعل
بموضوع الدراسة بهدف اإلجابة على تساؤالت الدراسة أو 

نة باالعتماد على أدبيات وقد تم تصميم االستبا .تحقيق أهدافها

الجزء األول شمل بيانات : تكونت من جزأين وقد ،الموضوع
المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، عدد (عامة تضمنت 

الدورات  سنوات الخبرة في مجال التعليم الجامعي، عدد
، وتألف الجزء الثاني من االستبانة من محاورها )التدريبية

الثالثة وهي االحتياجات التدريسية في مجال إعداد البحث 
   .العلمي والمنهج التدريسي وإلقاء المحاضرات

  
  )2( رقم ولالجـد

  الكلية الدرجة مع محور كل في الفقرات ارتباط معامل
مل االرتباطمعا  م معامل االرتباط م المحور

 في التدريبية االحتياجات

  العلمي البحث إعداد مجال

1  0.55** 5  0.49** 
2  0.54** 6  0.37** 
3  0.61** 7  0.57** 
4  0.65** 8  0.56** 

 في التدريبية االحتياجات

  التدريسي المنهج إعداد مجال

9  0.56** 15  0.47** 
10  0.69** 16  0.73** 
11  0.47** 17  0.61** 
12  0.69** 18  0.76** 
13  0.69** 19  0.68** 
14  0.61**    

 في التدريبية االحتياجات

  المحاضرات إلقاء مجال

20  0.81** 24  0.61** 
21  0.83** 25  0.70** 
22  0.67** 26  0.64** 
23  0.73** 27  0.70** 

  0.01دالة عند مستوى ** 
  

  صدق األداة
  :الصدق الظاهري )أ

االستبانة في صورتها األولية على عدد عرضت الباحثة 
من المحكمين لمعرفة مدى صالحية الفقرات ومدى انتمائها 
لكل محور، وكذلك التأكد من وضوح ومناسبة كل عبارة 
ومن سالمتها اللغوية، وقد تم تعديل بعض العبارات بناءا 

، وقد بلغ عدد اسةعلى اقتراحاتهم وبما يتناسب وهدف الدر
  .فقرة) 27(ة بصورتها النهائية فقرات االستبان

  
  :الصدق البنائي )ب

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة 

والجدول رقم . من فقرات المحور والدرجة الكلية لهذا المحور
يوضح النتائج الخاصة بحساب االتساق الداخلي بين ) 2(

  .درجة كل فقرة والمحور الذي تنتمي إليه
أن معامالت االرتباط بين ) 2(ول رقم يتضح من الجد

االحتياجات (درجة كل فقرة من فقرات المحور األول 
والدرجة الكلية لهذا ) التدريبية في مجال إعداد البحث العلمي

، وأن قيم )0.01(المحور جميعها دالة إحصائيا عند مستوى 
) 0.37(معامالت االرتباط جميعها موجبة وتتراوح ما بين 

. إلى صدق بنائي مرتفع لهذا المحورمما يشير ) 0.65(إلى 
وأن معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات  )3

االحتياجات التدريبية في مجال إعداد المنهج (المحور الثاني 
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والدرجة الكلية لهذاالمحور جميعها دالة إحصائيا ) التدريسي
ا ، وأن قيم جمعمعامالت االرتباط جميعه)0.01(عند مستوى 

مما يشير إلى ) 0.76(إلى ) 0.46(موجبة وتتراوح ما بين 
وأن معامالت االرتباط بين . صدق بنائي مرتفع لهذا المحور

االحتياجات (درجة كل فقرة من فقرات المحور الثالث 

والدرجة الكلية لهذا ) التدريبية في مجال إلقاء المحاضرات
وأن قيم ، )0.01(المحور جميعها دالة إحصائيا عند مستوى 

) 0.6087(معامالت االرتباط جميعها موجبة وتتراوح ما بين 
مما يشير إلى صدق بنائي أكثر ارتفاعا لهذا ) 0.8253(إلى 

  .المحور من بقية المحاور
  

  )3(الجـدول رقم 
  قيمة معامل ألفا كرونباخ

  معامل الثبات  عدد العبارات ورالمحــ  م
  0.82  8  البحث العلمي االحتياجات التدريبية في مجال إعداد  1
  0.90  11  االحتياجات التدريبية في مجال إعداد المنهج التدريسي  2
  0.91  8  االحتياجات التدريبية في مجال إلقاء المحاضرات  3
  0.88  27  ثبات أداة االستبانة  4

  
  )4( الجـدول رقم

  داد البحث العلميأهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس من وجهة نظرهن في مجال إع

  الفقـرات  م
  تحتاجين إليها بدرجة

المتوسط 
  الحسابي

  قليلة  كبيرة اكبيرة جد الترتيب
  % ت  % ت % ت

  7  2.32  %14.9  13  %37.9  33  %47.1  41  .تطوير مهارات التدريس البحثية والمعلوماتية  1

تدعيم سياسـية مشـاريع البحـوث الفريقيـة       2
  .والفردية

43  49.4%  34  39.1%  9  10.3%  2.40  6  

تشجيع الجامعة والقسم للمشاركة فـي تقـديم     3
  .االستشارات البحثية

51  58%.  28  32.2%  8  9.2%  2.49  3  

  4  2.46  %11.5  10  %31  27  %57.5  50  .زيادة معدالت اإلنتاج العلمي البحثي  4
التــدريب علــى اســتخدام برنــامج البحــث   5

  .علميالمعلوماتية في مجال إعداد البحث ال
50  57%.  24  27.6%  13  14.9%  2.89  1  

الوضوح في توزيـع األدوار فـي البحـوث      6
  .المشتركة المدعومة

38  43.7%  33  37.9%  16  18.4%  2.25  8  

توفر المناخ العلمي السـليم إلنجـاز البحـث      7
  .العلمي في الكلية

59  67.8%  23  26.4%  5  5.7%  2.62  2  

  5  2.44  %5.7  5  %44.8  39  %49.4  43  .وائح الكليةزيادة أولوية اإلنتاج العلمي في ل  8
  

  ثبات األداة
تم حساب معامل ثبات األداة عن طريق استخدام معامل 

يبين معامل الثبات لمحاور ) 3(ألفا كرونباخ والجدول رقم 
  .االستبانة

أن معامالت ثبات كرونباخ ألفا ) 3(يتضح من الجدول 

عامل الثبات ككل ، وأن م)0.91(إلى ) 0.82(تراوحت بين 
مما يدل على أن األداة تتميز بمستوى عال من ) 0.88(

  .الثبات
صدق وثبات  تع بدالالتيتضح مما سبق أن األداة تتم

  .كافية ألغراض الدراسة
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  )5(ـدول رقم الج
  أهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس من وجهة نظرهن في مجال إعداد المنهج التدريسي

  راتالفقـ  م
  تحتاجين إليها بدرجة

  المتوسط
  الحسابي

  قليلة  كبيرة كبيرة جدا  الترتيب
  %  ت  % ت % ت

9  
استخدام أساليب تـدريس تهـتم بتنميـة    

  .مهارات التفكير العلمي
56  64.4%  24  27.6%  7  8%  2.56  1  

10  
استخدام طرق تدريس تساعد على تحقيق 

  .أهداف المقرر
39  44.8%  33  37.9%  15  17.2%  2.28  2  

11  
تحديد األنشطة والمتطلبات المتعلقة بإعادة 

  ).تقارير، زيارات علمية(الدراسة 
21  24.1%  43  49.4%  22  25.3%  1.99  7  

12  
تقـديم المـنهج التدريسـي     علـى القدرة 

  .بأسلوب واضح
29  33.3%  25  28.7%  33  37.9%  1.95  8  

  11  1.56  %64.4  56  %14.9  13  %20.7  18  .التمكن من إدارة وضبط الصف  13
  4  2.16  %20.7  18  %42.5  37  %36.8  32  .استخدام وسائل تعليمية مناسبة  14

15  
 يـة العمل علـى تـوفير المراجـع العلم   

  .للمقررات وسهولة الحصول عليها
35  40.2%  27  31%  25  28.7%  2.11  5  

16  
البـات بأهـداف   القدرة على إحاطـة الط 
  .عامة دراسة المقررات بصفة

18  20.7%  34  39.1%  35  40.2%  1.92  9  

17  
البات باستخدام طرائق تدريس مساعدة الط

  .على التعليم الذاتي حديثة
36  41.4%  35  40.2%  16  18.4%  2.23  3  

18  
 ةالقدرة على نقد الطالبات بطريقـة بنـاء  

  .أثناء مناقشتهم
30  34.5%  32  36.8%  25  28.7%  2.06  6  

19  
القدرة على تقديم موضـوعات المقـرر   

منظمة ومترابطة مـع بعضـها    ةبصور
  .بشكل جيد

16  18.4%  36  41.4%  35  40.2%  1.78  10  

  
  نتائج الدراسة

قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات وتحليل التباين األحادي لإلجابة عن أسئلة 

  .الدراسة
  
  :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول: أوال

ية لعضوات هيئة التدريس من ما أهم االحتياجات التدريب
  وجهة نظرهن في مجال إعداد البحث العلمي؟

ولإلجابة على هذا قامت الباحثة بحساب التكرارات 
والنسب المئوية التي تمثل أهم االحتياجات التدريبية لعضوات 
هيئة التدريس في مجال إعداد البحث العلمي، وقد تم ترتيب 

يما يلي عرض النتائج العبارات وفقا لمتوسطها الحسابي، وف
  .المرتبطة بالتساؤل األول

أن أهم احتياج لعضوات هيئة ) 4(بينت نتائج الجدول 
التدريب على "مجال إعداد البحث العلمي كانت  التدريس في

تية في مجال إعداد البحث استخدام برامج البحث المعلوما
، )2.89(حيث كان المتوسط الحسابي لتلك العبارة  ،"العلمي
دليل على افتقار برامج الدراسات العليا التي تلتحق بها  وذلك

عضوات هيئة التدريس ومن في حكمهن على مقررات تلبي 
  .مثل هذا االحتياج

توفر المناخ العلمي السليم إلنجاز البحث "تال ذلك فقرة 
وربما يعزى ) 2.62( بمتوسط حسابي قدره" لمي في الكليةالع

بشكل عام تركز على وظيفة ذلك إلى أن الجامعات السعودية 
واحدة من وظائف الجامعة أال وهي التدريس، وتهمل 
الوظيفتين الباقيتين وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع، 

) 2006(وتدعم هذه النتيجة الدراسة التي قامت بها كعكي 
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والتي أشارت فيها غالبية أفراد العينة وهن عضوات هيئة 
وجود  البنات إلى عدم التدريس ومن في حكمهن في كليات

وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة . بيئة تشجع على العمل البحثي
تشجيع الجامعة والقسم للمشاركة في "والمتضمنة ) 3(رقم 

، مما )2.49(بمتوسط حسابي قدره " تقديم االستشارات البحثية
والقسم في دفع  الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة يدل على

لمي في الجامعة أو العكس، فتدريب عجلة البحث الع
) 4(أما الفقرة رقم . العضوات على هذا االحتياج مهم جدا

فقد احتلت " زيادة معدالت اإلنتاج العلمي البحثي"والمتضمنة 

، وهذا يدل على )2.46(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره 
رغبة العضوات بزيادة انتاجهن البحثي ولكن هن بحاجة إلى 

على ذلك، حتى يتمكن من الجمع بين البحث العلمي  التدرب
والمتضمنة ) 6(واحتلت الفقرة رقم  .ومهامهن األخرى

" الوضوح في توزيع الدوار في البحوث المشتركة المدعومة"
، ولعل السبب في )2.25(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

ذلك قلة إن لم يكن ندرة البحوث المشتركة التي تقوم بها 
  .وعدم توفر الفرص للقيام بذلك ات،العضو

  
  )6(الجـدول رقم 

  أهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس من وجهة نظرهن في مجال إلقاء المحاضرات

  الفقــرات  م
المتوسط   تحتاجين إليها بدرجة

  الحسابي
  الترتيب

  قليلة  كبيرة كبيرة جدا
      %  ت  %  ت % ت

قت المحاضرة بأشياء القدرة على إشغال و  20
  .مفيدة للطالبات

26  29.9%  23  26.4%  38  43.7%  1.86  3  

القدرة على تقديم األفكار بالمحاضرة   21
  .بصورة متسلسلة ومنطقية

24  27.6%  26  29.9%  37  42.5%  1.85  4  

التدريب على ما يجب أن أفعله مع   22
  .الطالبات بالمحاضرات وكأنها تدربت عليه

16  18.4%  37  42.5%  34  39.1%  1.79  5  

التدريب على إبراز النقاط المهمة في   23
  .المحاضرة بكتابتها على السبورة

20  23%  20%  23  47  54%  1.69  8  

التدريب على استخدام كل الحواس أثناء   24
  .إلقاء المحاضرة

17  19.5%  33  37.9%  37  42.5%  1.77  7  

التدريب على استثارة الطالبات طوال فترة   25
  .بأساليب متعددة المحاضرة

28  42.2%  27  31%  32  36.8%  1.95  1  

التدريب على جعل محتوى المحاضرة   26
  مناسب مع المدة الزمنية المحددة لها

24  27.6%  34  39.1%  29  33.3%  1.94  2  

التدريب على تجنب السلوكيات المشتتة   27
  .النتباه الطالبات أثناء شرح المحاضرات

21  24.1%  26  29.9%  40  46%  1.78  6  

  
ما أهم االحتياجات : النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: ثانيا

التدريبية لعضوات هيئة التدريس من وجهة نظرهن في مجال 
  إعداد المنهج التدريسي؟

ولإلجابة على هذا قامت الباحثة بحساب إجابات عينة 
الدراسة تجاه الفقرات التي تمثل أهم االحتياجات التدريبية 

ة التدريس في مجال إعداد المنهج التدريسي، لعضوات هيئ
وقد تم ترتيب العبارات وفقا لمتوسطها الحسابي، وفيما يلي 

  .عرض النتائج المرتبطة بالتساؤل الثاني

والتي تضمنت ) 9(يتضح أن الفقرة رقم ) 5(من الجدول 
" استخدام أساليب تدريس تهتم بتنمية مهارات التفكير العلمي"

، وهذا )2.56(ولى بمتوسط حسابي قدره احتلت المرتبة األ
دام األساليب الحديثة دليل على وعي العضوات بأهمية استخ

استخدام "والمتضمنة ) 10(ثم تلتها الفقرة رقم . في التدريس
بمتوسط " طرق تدريس تساعد على تحقيق أهداف المقرر

، وربما يعزى هذا إلى أن أغلب )2.28(حسابي قدره 
أما . تخرجن من أقسام غير تربوية عضوات هيئة التدريس
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مساعدة الطالبات باستخدام "والمتضمنة ) 17(الفقرة رقم 
فقد جاءت في المرتبة " طرق تدريس حديثة على التعلم الذاتي

، وهذه من االحتياجات )2.23(الثالثة بمتوسط حسابي قدره 
التدريبية التي اهتمت بها الدول المتقدمة كثيرا وسعت 

استخدام "وعبارة . ا كما في المملكة المتحدةلتدريبهم عليه
كانت هي االحتياج التدريبي الرابع في " وسائل تعليمية مناسبة

هذا المحور لعضوات هيئة التدريس، بمتوسط حسابي قدره 
، وربما يعود ذلك إلى ندرة الوسائل التعليمية في )2.16(

مركز الطالبات، وبالتالي ال تتاح الفرصة لعضوات هيئة 

لقدرة على إحاطة الطالبات ا"أما عبارة . الستخدامهاتدريس ال
فقد احتلت مرتبة " بأهداف دراسة المقررات بصفة دائمة

، ولعل )1.92(متدنية بين الفقرات، بمتوسط حسابي وقدره 
عادة أهداف المقرر ف ذلك من بديهيات التدريس الجامعي،

ومتطلباته تعطى للطالبات في أول محاضرة من الفصل 
التمكن من "والمتضمنة ) 13(رقم  وجاءت الفقرة. لدراسيا

في المرتبة األخيرة من حيث احتياج " إدارة وضبط الصف
  .)1.56(العضوات التدريبي لها بمتوسط حسابي قدره 

  
  )7(الجـدول رقم 

  لخبرة في مجالألكاديمية، سنوات االمؤهل العلمي، الرتبة ا(نتائج تحليل التباين األحادي لبيان أثر المتغيرات 
  التدريبية في فروق في احتياجاتهنوذلك لمعرفة ال). التعليم الجامعي، حصول عضوة هيئة التدريس على تدريب سابق أم الً

  مجال إعداد البحث العلمي

  مجموع المربعات  درجات الحرية  مصدر التباين  المتغيرات
متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  المؤهل العلمي

  .407  .814  2  مجموعاتبين ال

948.  392.  
داخل 

  المجموعات
83  35.643  429.  

    36.457  85  المجموع

  الرتبة األكاديمية

  .252  .504  2  بين المجموعات

582.  561.  
داخل 

  المجموعات
83  35.953  433.  

    36.457  85  المجموع

سنوات الخبرة في 
مجال التعليم 
  الجامعي

  .137  .683  5  بين المجموعات

302.  910.  
داخل 

  المجموعات
79  35.761  453.  

    36.444  84  المجموع

حصول عضوة 
هيئة التدريس على 
  تدريب سابق أوال 

  1.173  5.864  5  بين المجموعات

3.030  0.15  
داخل 

  المجموعات
79  30.580  387.  

    36.444  84  المجموع

  
  
  ثالنتائج المتعلقة بالمحور الثال: ثالثا

ما أهم االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس من 
  وجهة نظرهن في مجال إلقاء المحاضرات؟

ولإلجابة على هذا قامت الباحثة بحساب إجابات عينة 

الدراسة تجاه العبارات التي تمثل أهم االحتياجات التدريبية 
لعضوات هيئة التدريس في مجال إعداد البحث العلمي، وقد 

لفقرات وفقا لمتوسطها الحسابي، وفيما يلي عرض تم ترتيب ا
  .النتائج المرتبطة بالتساؤل الثالث

التدريب على استثارة "أن فقرة ) 6(يتضح من جدول رقم 
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احتلت " الطالبات طوال فترة المحاضرة بأساليب متعددة
المرتبة األولى بين فقرات هذا المحور بمتوسط حسابي قدره 

األساليب التقليدية في التعامل مع ، وذلك يدل على أن )1.95(
الطالبات في المحاضرة لم تعد تفي بالغرض، واالحتياج ملح 

وحظيت عبارة . اآلن الستخدام األساليب الحديثة لذلك
التدريب على جعل محتوى المحاضرة مناسباً مع المدة "

بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره " الزمنية المحددة لها
االحتياجات المهمة لعضوة هيئة التدريس  ، وهذا من)1.49(

وجاءت .ومن المطالب الملحة لجودة التعليم في الوقت الراهن

القدرة على إشغال وقت المحاضرة بأشياء مفيدة "عبارة 
، ثم )1.86(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره " للطالبات

القدرة على تقديم األفكار بالمحاضرة بصورة "تلتها فقرة 
أما أقل ). 1.85(، بمتوسط حسابي قدره "سلسلة ومنطقيةمت

التدريب على "العبارات في المتوسط الحسابي، فكانت عبارة 
فقد " إبراز النقاط المهمة في المحاضرة بكتابتها على السبورة

، وبالتالي فهي أقل )1.69(كان متوسطها الحسابي 
ومن في االحتياجات التدريبية بالنسبة لعضوات هيئة التدريس 

   .حكمهن
  

  )8(الجـدول رقم 
  الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرةالمؤهل العلمي، (نتائج تحليل التباين األحادي لبيان أثر المتغيرات 

  ).التدريس على تدريب سابق أم ال في مجال التعليم الجامعي، حصول عضوة هيئة
  المنهج التدريسي التدريبية في مجال إعداد وذلك لمعرفة الفروق في احتياجاتهن

  درجات الحرية  مصدر التباين  المتغيرات
مجموع
 المربعات

متوسط 
 المربعات

  مستوى الداللة  قيمة ف

  المؤهل العلمي

  .550  1.100  2  بين المجموعات

  .279  23.143  83  داخل المجموعات  .145  1.973

    24.243  58  المجموع

  الرتبة األكاديمية

  .351  .703  2  بين المجموعات

  .284  23.540  83  داخل المجموعات  .295  1.239

    24.243  85  المجموع

الخبرة في مجال 
  التعليم الجامعي

  .246  1.232  5  بين المجموعات

  .289  22.844  79  داخل المجموعات  .517  .852

    24.076  84  المجموع

حصول عضوة 
هيئة التدريس 
على تدريب 
  سابق أوال

  .255  1.276  5  بين المجموعات

  .289  22.801  79  داخل المجموعات  .496  .884

    24.076  84  المجموع

  
  إجابة التساؤل الرابع: رابعا

هل تختلف داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية 
مام في مجال إعداد البحث لعضوات هيئة التدريس بجامعة اإل

مية، الخبرة ، باختالف المؤهل العلمي، الرتبة األكاديالعلمي
في مجال التعليم الجامعي، حصول المتدربة على تدريب 

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام تحليل ). سابق أوالً
مع المتغيرات وذلك لمعرفة الفروق  Anovaالتباين األحادي 

  .في احتياجاتهم التدريبية في مجال إعداد البحث العلمي
ت داللة عدم وجود فروق ذا) 7(يتضح من الجدول 

بين المتوسطات  )0.05=  ∝(إحصائية عند مستوى الداللة 
الحسابية الستجابات عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات 

المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة،حصول (
على تحديد ) عضوة هيئة التدريس على تدريب سابق أم ال

ل البحث االحتياج التدريبي لعضوة هيئة التدريس في مجا
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أي أن الحاجات التدريسية واحدة بغض النظر عن . العلمي
المستويات المختلفة لمتغيرات المؤهل العلمي، الرتبة 

األكاديمية، سنوات الخبرة، حصول عضوة هيئة التدريس 
   .على تدريب سابق أم ال

  
  )9(الجـدول رقم 

  تبة األكاديمية، سنوات الخبرة فيلعلمي، الرالمؤهل ا(نتائج تحليل التباين األحادي لبيان أثر المتغيرات 
  ).التدريس على تدريب سابق أم ال مجال التعليم الجامعي، حصول عضوة هيئة

  التدريبية في مجال إلقاء المحاضرات وذلك لمعرفة الفروق في احتياجاتهن

  مصدر التباين  المتغيرات
درجات
 الحرية

مجموع 
  المربعات

  متوسط
  المربعات

  قيمة ف
  مستوى
  الداللة

  المؤهل العلمي

  .411  .822  2  بين المجموعات

  .398  33.396  84  داخل المجموعات  .360  1.034

    34.218  86  المجموع

  الرتبة األكاديمية

  .202  .405  2  بين المجموعات

  .403  33.813  84  داخل المجموعات  .607  .503

    34.218  86  المجموع

  امعيالخبرة في مجال التعليم الج

  .332  1.659  5  بين المجموعات

  .406  32.472  80  داخل المجموعات  .541  .817

    34.130  85  المجموع

حصول عضوة هيئة التدريس على 
  ريب سابق أم التد

  .356  1.780  5  بين المجموعات

  .404  32.350  80  داخل المجموعات  .498  .881

    34.130  85  المجموع

  
  تساؤل الخامسإجابة ال: خامسا

هل تختلف االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس 
بجامعة اإلمام في مجال إعداد المنهج التدريسي، باختالف 
المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، الخبرة في مجال التعليم 
الجامعي، حصول عضوة هيئة التدريس على تدريب سابق 

خدام تحليل التباين أوال؟ لإلجابة على هذا التساؤل تم است
مع المتغيرات وذلك لمعرفة الفروق في  Anovaاألحادي 

  .احتياجاتهن التدريبية في مجال إعداد المنهج التدريسي
عدم وجود فروق ذات داللة ) 8(يتضح من الجدول رقم 

بين المتوسطات ) 0.05=  ∝(إحصائية عند مستوى الداللة 
ي، الرتبة الحسابية لمستويات متغيرات المؤهل العلم

األكاديمية، سنوات الخبرة، حصول عضوة هيئة التدريس 
على تحديد االحتياج التدريبي ) على تدريب سابق أم ال

. لعضوة هيئة التدريس في مجال إعداد المنهج التدريسي

تُظهر أنه ال توجد فروق في تحديد ) 10(ونتيجة الجدول رقم 
التدريسي بين االحتياجات التدريبية في مجال إعداد المنهج 

المستويات المختلفة لمتغيرات المؤهل العلمي، الرتبة 
األكاديمية، سنوات الخبرة، حصول عضوة هيئة التدريس 

  .على تدريب سابق أم ال
  
  إجابة التساؤل السادس: سادسا

هل تختلف االحتياجات التدريبية لعضوات هيئة التدريس 
الف المؤهل بجامعة اإلمام في مجال إلقاء المحاضرات، باخت

العلمي، الرتبة األكاديمية، الخبرة في مجال التعليم الجامعي، 
حصول عضوة هيئة التدريس على تدريب سابق أم ال؟ 
لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام تحليل التباين األحادي 

Anova  مع المتغيرات وذلك لمعرفة الفروق في احتياجاتهن
  .تالتدريبية في مجال إلقاء المحاضرا
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يتضح من نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق 
بين  )0.05=  ∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة بين مستويات 
 متغيرات المؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة،

 على حصول عضوة هيئة التدريس على تدريب سابق أم ال
تحديد االحتياج التدريبي لعضوة هيئة التدريس في مجال إلقاء 

أنه ال توجد ) 9(وتظهر نتيجة الجدول رقم . المحاضرات
فروق في تحديد االحتياج التدريبي لعينة الدراسة في مجال 
إلقاء المحاضرات بغض النظر عن المؤهل العلمي، الرتبة 

ئة التدريس حصول عضوة هي األكاديمية، سنوات الخبرة،
على تدريب سابق أم ال، وتتفق مع ما توصل إليه الحسن 

بضرورة االهتمام بالتدريب المستمر ألعضاء ) هـ1425(
  .هيئة التدريس في كافة المجاالت

  
  التوصيـات: ثانيا

في ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج توصي بما 
  :يلي

س أن تعد برامج تدريبية مكثفة لعضوات هيئة التدري .1
بمركز دراسة الطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية وذلك في المجاالت الثالثة التي جاءت في هذه 

 .الدراسة
إجراء دراسة تقويمية لبرامج التدريب الحالية التي يقدمها  .2

معهد البحوث واالستشارات بجامعة اإلمام محمد بن 
 .سعود اإلسالمية ألعضاء وعضوات هيئة التدريس

مل خطة برنامج زمني لتدريب عضوات هيئة التدريس ع .3
 .ومن في حكمهن، في مجاالت الدراسة الثالثة

أن تشارك عضوات هيئة التدريس في تحديد احتياجاتهن  .4
التدريبية، حتى يكون حضورهن ومشاركتهن في البرامج 

 .التدريبية أمراً فعاالً
 حتى تؤتي البرامج التدريبية ثمارها، يجب تقويمها بعد .5

عقدها، للتأكد من أنها لبت االحتياجات التدريبية 
 .لعضوات هيئة التدريس ومن في حكمهن

العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عضوات هيئة  .6
 .التدريس في مجال البحث العلمي

 
  المراجع

  
كفايات أداء عضوات هيئة ). "م2005(األسمر، منى حسن 

مجلة ." الطالباتالتدريس بجامعة أم القرى من وجهة نظر 
  .7العلوم التربوية، جامعة قطر، العدد 

معهد اإلدارة .، تصميم نظم التدريب والتطوير.ر.تريسي، وليم
  هـ1425ترجمة سعد الجبالي، .العامة

اتجاهات األكاديميين ). "هـ1423(الثبيتي، مليحان معوض 
اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس نحو البحث العلمي والتدريس 

مجلة جامعة ". فآت في ثالث جامعات عربية خليجيةوالمكا
، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 15الملك سعود، المجلد 

)2.(  
التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس ). م2004(حداد، محمد بشير 

  .عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة: القاهرة. الجامعي
تطوير أداء عضو " ،)هـ1425(الحسن، عصام إدريس كمتور، 

هيئة التدريس الجامعي في إطار التكامل بين التكنولوجيا 
ندوة تنمية أعضاء ". نموذج مقترح: التعليمية التماثلية والرقمية

التحديات والتطوير، : هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي
  .جامعة الملك سعود، الرياض

لمهنية ألعضاء هيئة التنمية ا). "م2006(حسين، سالمة عبدالعظيم 
دراسة تقويمية لمشروع "التدريس والقيادات األكاديمية بالجامعة 
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Academic Staff's Training Needs in Imam Mohammad Bin Saud University from 
their Perspectives 
Nouf Bint Abd Alāli* 

 

ABSTRACT 
University education is one of the strongest foundation pillars of any community. Those pillars are linked to 
the level of the faculty member efficiency, which relies heavily on the professional development of the 
faculty member. This professional development aims at giving the required skill to cope with changes of the 
times. 
One of the most approach to such development is training. Training plays an important role in achieving the 
professional development on condition on determining the training needs of the faculty member. 
The importance of this study arises from the fact that its topic had never been dealt with by any of Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University researchers. 
At the same time, the research has focused on determining the training needs of female faculty members at 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University by those members. 
Therefore, Imam Muhammad bin Saud Islamic University can make use of the study results to make plans 
for its training programmes. As a result, the study aimed at identifying the training needs of the female 
faculty members and those of some stand from their point of view in scientific research domain, planning the 
teaching curriculum, and lecturing. In addition to this, the study aimed at finding out the effects and impact 
of the academic qualifications, academic rank, years of experiences at university level, previous training to 
determining their needs. From the questionnaire feedback, analysis and descriptive approach used. The main 
results are as follows: 
- Lack of awareness of female faculty members of the importance of training faculty members to keep up 

with recent developments in their field of work. 
- The need for training on how to use information technology program in their scientific research. 
- The need for training of the use of teaching methods leading to the development of scientific and critical 

thinking. 
- The need for training to motivate the student for the duration of the lecture in various ways. 
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