
  
  جامعة نزوى       

  اآلدابوكلیة العلوم      

  قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة

  
  

 سیالتدر ةھیئ ألعضاء ةیبیالتدر اتاالحتیاج

  عمان في سلطنةكلیات العلوم التطبیقیة في 

  

  

  

  رسالة ماجستیر مقدمة من 

  ماھر بن أحمد البحرانيالطالب :

  متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة الستكمال

  تخصص إدارة تعلیمیة 

  

  

  إشراف

  

  د. حسین الحارثي  

  

  د. محمد الجرایدة                                                             د. محمود خالد جاسم  

  

  

  ٢٠١٤/ إبریل



 ب 
 

  
  
  



 ج 
 

  
  
  
  

  اإلھداء

  

  .........................................................أعزھم وابقاھم هللا ،إلى والداي الغالیین     

  اللذان سھروا على راحتي في طفولتي وصباي .

  إلى زوجتي وأوالدي الغالیین الذین غمروني بالدعم والتشجیع .

  خوتي وعائلتي الذین كان لھم الدور الكبیر في حیاتي .إوإلى 

  اتي .إلى كل من ساعدني في حی

  أقدم لھم كل التحیة والشكر بعد هللا سبحانھ وتعالى . 

  

  

  

  الباحث                                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 د 
 

  
  
  
  

  الشكر والتقدیر

  

الحمد  على كل نعمة أنعمھا هللا علینا ، والصالة والسالم على من بعثة هللا رحمة للعالمین     

  وخیر خلق هللا محمد صل هللا علیھ و آلھ وسلم .

أتقدم بخالص الشكر وعظیم االمتنان إلى كل من ساھم في إنجاح ھذه الرسالة ، وأخص     

ف الرئیس على ھذه الرسالة ، والذي قدم لي بالشكر والتقدیر الدكتور حسین الحارثي المشر

العون والمساعدة وتوجیھاتھ السدیدة في جمیع مراحل الرسالة ، كما أتقدم بعمیق شكري 

وتقدیري للدكتور محمد الجرایدة المشرف الثاني ، والذي كان لبصمتھ األثر الواضح في 

الثالث ، والذي أثرى للدكتور محمود خالد المشرف  يالرسالة ، كما أوجھ شكري وتقدیر

  الرسالة من علمھ وخبرتھ.

وال أنسى أن أشكر أساتذتي في قسم التربیة والدراسات اإلنسانیة بكلیة العلوم واآلداب     

بجامعة نزوى ، كما أتقدم بالشكر الجزیل للمستشارین والخبراء والعمداء واألساتذة بوزارة 

كان لھم دور كبیر في تحكیم االستبانة ، كما أتقدم بشكري لعینة الدراسة  نالتعلیم العالي ، الذی

من أعضاء ھیئة التدریس بكلیات العلوم التطبیقیة ، على تعاونھم لیصل ھذا العمل بصورتھ 

  النھائیة.

في النھایة أتقدم بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل من قدم لي ید العون والمساعدة إلنجاز ھذه     

  لة .الرسا

  

  

  وهللا ولي التوفیق ،،،

  

   

  الباحث                                                                                       

  

  



 ه 
 

  

  
  
  

  ملخص الدراسة
  

  االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان

  إعداد / ماھر بن أحمد البحراني

  لجنة اإلشراف 

  د . حسین الحارثي                    د . محمد الجرایدة                     د . محمود خالد جاسم 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین في     

أثر متغیرات الدراسة التي كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان من وجھة نظرھم ، ومعرفة 

التي حصل منھا على آخر مؤھل والجامعة ،  والمؤھل الدراسي،  النوع االجتماعي (تعزى إلى 

  .، والتخصص) على عینة الدراسة    ، والعمر دراسي، واللقب العلمي

اعتمد الباحث على المنھج الوصفي ، فبعد أن تمت دراسة وتحلیل اإلطار النظري     

السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ، وبھدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث والدراسات 

) مجاالت ، وبعد التأكد من دالالت صدقھا ٨) فقرة موزعة على (٧٦مكونة من ( ستبانةاعداد إب

    ، وقام الباحث بعد ذلك بتطبیق ھذه االستبانة على عینة الدراسة .وثباتھا

من أعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین بكلیات العلوم التطبیقیة تكّون مجتمع الدراسة     

التابعة لوزارة التعلیم العالي في سلطنة عمان ، والمتواجدین على رأس عملھم وقد بلغ عددھم 

لصغر حجم مجتمع الدراسة  ) عضو ھیئة تدریس موزعین على الكلیات الست ،  ونظراً ١٤٠(

العینة على كل مجتمع الدراسة . وتم توزیعھا على مجتمع الدراسة ، واسترجع منھا  اشتملتفقد 

  %) من مجتمع الدراسة .٦٤.٣) استبانة ألعضاء ھیئة التدریس ، وھي تمثل ما نسبتھ (٩٠( 

وبعد جمع البیانات وإجراء المعالجات اإلحصائیة الالزمة توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج 

  التالیة:

وجود درجة احتیاجات تدریبیة كبیرة لدى أعضاء ھیئة التدریس بكلیات العلوم التطبیقیة في  .١

وھي : فلسفة التعلیم وأھدافھ ، والتدریس ومھاراتھ وأسالیبھ ، جمیع مجاالت الدراسة 

التعلم ، والتقییم وأسالیبھ ، واإلرشاد األكادیمي ، والبحث  والوسائط التعلیمیة ومصادر

وكان أبرزھا في مجال البحث العلمي دارة والقیادة ، وخدمة المجتمع ، العلمي، واإل



 و 
 

     ) ، وأقلھا في مجال فلسفة التعلیم وأھدافھ بمتوسط حسابي٣.٨٧بمتوسط حسابي (

) ، وكان ترتیب االحتیاجات تنازلیا كالتالي : البحث العلمي ، التقییم وأسالیبھ ، ٣.٥٠(

، اإلرشاد األكادیمي ، الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم ،  خدمة المجتمع ، اإلدارة والقیادة

 ، فلسفة التعلیم وأھدافھ .  التدریس ومھاراتھ وأسالیبھ

 حصائیة في اآلتي :إوجود فروق ذات داللة  .٢

  مجال التدریس ومھاراتھ وأسالیبھفي  لصالح اإلناث  جتماعيالایعزى لمتغیر النوع . 

   مجاالت التدریس ومھاراتھ لصالح حملة الماجستیر في یعزى لمتغیر المؤھل العلمي

 وأسالیبھ ، والتقییم وأسالیبھ ، واإلرشاد األكادیمي ، واإلدارة والقیادة.

  لصالح الجامعات الغیر یعزى لمتغیر الجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي

لقیادة ، وخدمة مجاالت اإلرشاد األكادیمي ، والبحث العلمي ، واإلدارة واعربیة في 

 المجتمع.

  بین استاذ مشارك ومدرس مساعد  لصالح اللقب العلميیعزى لمتغیر اللقب العلمي

 .واالرشاد االكادیمي  ،مجال التقییم وأسالیبھ في لصالح مدرس مساعد 

 التقییم مجاالت في  )٣٠-٢٠( لصالح الفئة العمریة من یعزى لمتغیر العمر

 األكادیمي ، والبحث العلمي ، واإلدارة والقیادة  . اإلرشادوأسالیبھ،و

  مجال اإلدارة والقیادة .في  التربیة اإلسالمیةلصالح تخصص یعزى لمتغیر التخصص  

وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصیات ، ومن أبرزھا إعداد سیاسة ونظام     

ھیئة التدریس على جمیع مجاالت  للتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس ، وتدریب أعضاء

كبیرة لدیھم ، وھي في مجال البحث العلمي ، ومجال التقییم  احتیاجالدراسة لما لھا من درجة 

  وأسالیبھ .

  

  

  

  

  
  
  
  



 ز 
 

  
  
  
  

  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  ج  اإلھداء

  د  تقدیرالشكر وال

  ھـ  ملخص الدراسة

  ز  قائمة المحتویات

  ط  قائمة الجداول

  ك  قائمة المالحق

    اإلطار العام للدراسةالفصل األول : 

  ٢  مقدمة 

  ٣  مشكلة الدراسة

  ٤  أھداف الدراسة

  ٤  أھمیة الدراسة

  ٥  حدود الدراسة

  ٥  مصطلحات الدراسة

    الفصل الثاني : اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

  ٧  أوالً : اإلطار النظري

  ٥٢  ثانیا : الدراسات السابقة 

    الفصل الثالث : الطریقة واإلجراءات

  ٦٦  أوال : منھج الدراسة

  ٦٦  ثانیا : مجتمع الدراسة وعینتھا

  ٦٨  ثالثا : متغیرات الدراسة 

  ٦٩  رابعا : أداة الدراسة 

  ٧٠  خامسا : صدق أداة الدراسة 



 ح 
 

  ٧٠  سادسا : ثبات أداة الدراسة 

  ٧٠  سابعا : المعالجة اإلحصائیة 

    الفصل الرابع : نتائج الدراسة

  ٧٣  أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

  ٨٣  ثانیا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

    الفصل الخامس : مناقشة نتائج الدراسة

  ٩٥  أوال : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

  ١٠١  النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانیا : مناقشة 

  ١٠٧  ثالثا : توصیات ومقترحات الدراسة

  ١٠٩  المستخدمةقائمة المراجع 

  ١١٧  المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ط 
 

  
  
  
  
  

  قائمة الجداول

رقم 
  الجدول

  الصفحة  عنوان الجدول

  ٦٧  توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع االجتماعي والكلیة  ١

أفراد عینة الدراسة حسب النوع االجتماعي والمؤھل الدراسي توزیع   ٢

والجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي واللقب العلمي 

  والعمر والتخصص  والكلیة

٦٧  

معاییر تفسیر متوسطات تقدیر درجة االحتیاجات التدریبیة ألعضاء   ٣

التطبیقیة في سلطنة ھیئة التدریس العمانیین العاملین في كلیات العلوم 

  عمان من وجھة نظرھم

٧٣  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والخطأ المعیاري   ٤

الستجابات أفراد عینة الدراسة على المجاالت الرئیسیة لدرجة 

  االحتیاج التدریبیة مرتبة تنازلیا وفق قیمة المتوسط الحسابي

٧٤  

المعیاریة والمرتبة ودرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات   ٥

االحتیاجات التدریبیة الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  المجال األول

٧٥  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة   ٦

االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  المجال الثاني

٧٦  

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة المتوسطات   ٧

االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  المجال الثالث

٧٧  

  ٧٨المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة   ٨



 ي 
 

االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  عالمجال الراب

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة   ٩

االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  المجال الخامس

٧٩  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة   ١٠

فقرات  االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على

  المجال السادس

٨٠  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة   ١١

االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  المجال السابع

٨١  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمرتبة ودرجة   ١٢

االحتیاجات التدریبیة  الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات 

  المجال الثامن 

٨٢  

نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة   ١٣

الدراسة على مجاالت ومجموع مجاالت الدراسة وفقا للنوع 

  االجتماعي

٨٤  

نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة   ١٤

  الدراسة على مجاالت ومجموع مجاالت الدراسة وفقا للمؤھل العلمي 

٨٥  

نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات استجابات أفراد عینة   ١٥

الدراسة على مجاالت ومجموع مجاالت الدراسة وفقا للجامعة التي 

  حصل منھا على آخر مؤھل دراسي 

٨٦  

الستجابات أفراد عینة الدراسة   (ANOVA)تحلیل التباین األحادي  ١٦

لمتغیر اللقب على مجاالت الدراسة ومجموع مجاالت الدراسة وفقا 

  العلمي

٨٨  

الستجابات أفراد عینة الدراسة   (ANOVA)تحلیل التباین األحادي  ١٧

  على مجاالت الدراسة ومجموع مجاالت الدراسة وفقا لمتغیر العمر

٩٠  

  ٩٢الستجابات أفراد عینة الدراسة   (ANOVA)تحلیل التباین األحادي  ١٨



 ك 
 

لمتغیر  على مجاالت الدراسة ومجموع مجاالت الدراسة وفقا

  التخصص

  

  
  
  

  قائمة المالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  ١١٨  الدراسة االستطالعیة  ١

  ١٢٠  األولیةبصورتھا االستبانة   ٢

  ١٣٠  قائمة بأسماء المحكمین  ٣

  ١٣٢  النھائیةبصورتھا االستبانة   ٤

  ١٣٨  خطاب للكلیات تسھیل تطبیق االستبانة  ٥

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ل 
 

  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لوألالفصل ا
  طار العام للدراسةإلا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢ 
 

  لوألالفصل ا
  مشكلة الدراسة وأھمیتھا

  

  مقدمة

مؤسسات الجامعات وترتكز علیھ من الوظائف المھمة التي عضو ھیئة التدریس وظیفة  دُّ عت    

المؤتمن  ألنھالتعلیم العالي في تحقیق أھدافھا ، وھو العماد الرئیسي في أي مؤسسة تعلیم عالي ، 

 إلىضافھ إالعلمیة التي تسھم في تقدم المعرفة وتطویرھا ،  األبحاث وإجراءعلى التدریس 

أداء یتوقف ، و یعیش فیھ الحلول للمشكالت التي تعترض المجتمع الذي إیجادمشاركتھ في 

حیث تعمل  ،كمل على عدة عوامل تشكل منظومة التعلیم الجامعيألالجامعة لرسالتھا على الوجھ ا

كان مجال تحقیق  إذامعاً في دینامیكیة تضمن تحقیق أھدافھا بأدائھا لوظائفھا على نحو سلیم ، ف

ھو  ھدافاألفإن المنوط بھ السعي لتحقیق تلك ، ھم الطالب والدارسون والمجتمع  األھدافھذه 

الجامعة ، ویعد عضو ھیئة التدریس من ركائز العمل المھمة في الجامعة ، بل ویتوقف علیھ  أستاذ

، وتعتبر مھنة عضو ھیئة التدریس بالجامعة مھنة لھا  األكادیميحد كبیر تمیز مركزھا  إلى

والخلقیة التي یجب أن یلتزم بھا أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة   ةأبعادھا المعرفیة والمھاری

ورسالة التنمیة المھنیة ھي دعم أعضاء  ،في تطویر التعلیم وجودتھ  حیويٌ  وللتنمیة المھنیة دورٌ 

ھیئة التدریس حتى یستطیعوا مساعدة جمیع المتعلمین على بلوغ المستویات المطلوبة  للتعلم  

ممارسات  إلىتنمیة المھنیة فرص ألعضاء ھیئة التدریس أن یحولوا النظریات والنمو ، كما تتیح ال

وتقدم التنمیة المھنیة الفعالة فرص داعمة لكافة أعضاء ھیئة ، فعلیة داخل القاعات الدراسیة 

                        التدریس لكي یختاروا ویخططوا وینفذوا ویقیموا أنشطة التنمیة المھنیة 

  ).٢٠١١الوارث، (بصفر وعبد

جانب تھیئة  إلىواجبة  ھوتنمیت هبكفاءة فإن تطویر هوحتى یؤدي عضو ھیئة التدریس دور    

یشمل والمالیة المالئمة . وتطویر عضو ھیئة التدریس وتنمیتھ الظروف االجتماعیة والعلمیة 

بالتدریس الجامعي   هل عھدأویبیاً نظریاً وعملیاً في التدریس الجامعي تدر أسالیبعلى  ھتدریب

  ).١٩٩٦، والمھارات البحثیة وخدمة المجتمع (بركات، اإلداریةوالمھام 

 السابق في علیھ كانت عما التدریس ھیئة أعضاء مؤسسات التعلیم العالي ومھام مھام تطورت    

الجامعات  تعد فلم ، اإلنتاج في المختلفة لتقنیاتا ستخدامإ وازدیاد ، المعرفي نتیجة لالنفجار

 طریق عن إنتاجیة مؤسسة أیضا تأصبح بل ، فقط ومؤسسات التعلیم العالي مؤسسة خدمات

عتمد نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة في مؤسسات التعلیم ة  ، ویالتربوی ستشاراتإلا وتقدیم البحث

فیھا ، حیث  على كفاءة أعضاء ھیئة التدریس لىواألالعالي ومقدرتھا على تحقیق أھدافھا بالدرجة 
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متعدد المھارات والكفایات الذي یواكب باستمرار شخص الفاعل ھو عضو ھیئة التدریس ن أ

مھام عضو ھیئة  دوتتعد) ، ٢٠٠٦( العمري،  ھالمستجدات والتقنیات الحدیثة في مجال عمل

أن المھام الرئیسیة لعضو ھیئة التدریس في  حیثالتدریس في الجامعات ومؤسسات التعلیم 

الجامعة تنحصر في ثالث مھام ھي : التدریس ، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع . ولن یتمكن 

 ولذلك تھتم ه وتدریبیة ، إعدادبكفایة مرتفعة ما لم یحسن  األدوارعضو ھیئة التدریس من أداء ھذه 

كل في مجال  ه أكادیمیاً إعدادالتدریس و ھیئة عضوبتدریب  معظم الجامعات بالدول المتقدمة

من حین آلخر أثناء الخدمة ، لرفع مستوى التأھیل  یةبرامج تدریب إعدادثم یتم تخصصھ ، 

  .   )٢٠٠٠(العجمي ، والمھني بصفة مستمرة األكادیمي

فقط ، ولكن  للمتعلمین عرفةمالنقل أنھ لم تعد مھمة عضو ھیئة التدریس في  ذلك ویتبین من    

في تقدم المجتمع العلمي والمعرفي والثقافي واالجتماعي  الزاویةعضو ھیئة التدریس حجر  أصبح

تدریب بشكل مستمر من أجل أن یواكب عملیة  إلى، ویحتاج عضو ھیئة التدریس  واالقتصادي

ات لعضو ھیئة التدریس في االحتیاجعملیة تحدید  تشكلو ،التطور المسارع في العلوم المختلفة 

نجاح العملیة ومن أجل مؤسسات التعلیم العالي أھمیة بالغة في مسیرة العمل بالتعلیم العالي 

  . تحقیق أھداف مؤسسات التعلیم العالي یجبالتعلیمیة التعلمیة 
  

  مشكلة الدراسة 
في مجال  وم التطبیقیةالعل كلیات عمادةبالرغم من الجھود التي تبذلھا وزارة التعلیم العالي و    

توجد رؤیة واضحة لتأھیل  ومع كل ذلك ال، عضاء الھیئة التدریسیة تنمیة الموارد البشریة أل

وھذا ما اتضح ، وغیر العمانیین  بالنسبة للعمانیین  األكادیميوتدریب الكوادر البشریة في العمل 

(تقریر الھیئة لكلیة عبري  األكادیميعتماد إلن الھیئة العمانیة لعتقریر تدقیق الجودة الصادر  من

بأنھ یجب أن تعد الكلیات خطة شاملة لتنمیة  )٢٠١٢.، كلیة نزوى  ٢٠١١كلیة صاللة . ، ٢٠١٠.

جراءات ولوائح من أجل تحدید الموارد التي تحتاجھا إسیاسة ووضع و التدریسأعضاء ھیئة 

في البرامج  كادیميول الكادر األالمتبعة في التدریب لشم سالیبألالنظر في ا إعادةوب، الخطة 

  التدریبیة لیشكلوا بیئة عمل مناسبة ومتناسقة .

بموضوع التدریب واستفادتھم  التدریسولمعرفة أھمیة الدراسة ومدى تأثر أعضاء ھیئة     

العمداء مع المقابالت  اشتملت على بعضستطالعیة إدراسة بالباحث  قام لبرامجھ إن وجدت ،

وبلغ عدد  العمانیین التدریس منأعضاء ھیئة بعض و ،  األكادیمیةومساعدیھم ورؤساء االقسام 

 فيتتمثل األساسیة ، المشكلة ن أ  وأتضح،  ) عضو ھیئة تدریس٢٥عینة الدراسة االستطالعیة (

، خاصة وتحدد مسارھم المھني ، التدریسلتنمیة قدرات أعضاء ھیئة  خطة  أو سیاسة عدم وجود
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من حملة الماجستیر الذین ال توجد لدیھم أي خبرة  أكادیمیة في التدریس والمجال  حدیثي التخرج

وجود برامج تدریبیة مخصصة ألعضاء  قلةوقبل ابتعاثھم  للحصول على الماجستیر ،  األكادیمي

االتصال مھارات و،  والتقویم ،  التدریس أسالیبو، لتدریس التخطیط لفي مجاالت  التدریسھیئة 

وغیرھا ،   اإلداریةوالمھارات ،  والبحث العلمي،  وإدارة المحاضرات ،  والتواصل مع الطلبة 

   .من المھام التي یقوم بھا عضو ھیئة التدریس

  ة :یتألا األسئلة كن صیاغة مشكلة الدراسة فيھ  یموعلی

في كلیات العلوم التطبیقیة  العاملین  ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانییناالحتیاجما  .١

  في سلطنة عمان من وجھة نظرھم ؟

الحتیاجات ، في محاور دراسة احصائیة بین المتوسطات الحسابیة إھل توجد فروق ذات داللة  .٢

،  والمؤھل الدراسي،  النوع االجتماعي إلىتعزى التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین 

  ؟ ، والتخصص والعمر ، اللقب العلميوالتي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ، والجامعة 

  
  أھداف الدراسة 

  : ة التالی  األھداف تحقیق إلىالدراسة ھذه تھدف 

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین في كلیات العلوم التطبیقیة االحتیاجالتعرف على  .١

  .في سلطنة عمان من وجھة نظرھم 

،  والمؤھل الدراسي،  النوع االجتماعي (إلى تعزى  التي أثر متغیرات الدراسة معرفة .٢

) ، والتخصص  والعمر ، التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ، واللقب العلميوالجامعة 

  .على أفراد عینة الدراسة  

  
  أھمیة الدراسة 

التدریبیة ألعضاء ھیئة ات االحتیاجستكشاف إ إلىتكمن أھمیة الدراسة في كونھا تسعى     

  : إلىھذه الدراسة  تؤديأن المتوقع من أنھ حیث  التدریس

  ات التدریبیة التي سوف تساعد متخذي القرار في وزارة التعلیم االحتیاجالكشف عن

 .ة یاألساسالفعلیة  التدریبیة اتاالحتیاجبناء برامج تفي ب علىالعالي 

  المعرفة  ھم إكساب، وذلك من خالل في أداء عملھم  أعضاء ھیئة التدریس ةساعدم

الالزمة تمھیداً لتطویرھا والعمل على والمھارات  ،ات السلوكیة اإلتجاھالمھارات وو

 تضییق الفجوة بین الواقع وما ھو مطلوب منھم في تأدیة واجباتھم على أكمل وجھ . 
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 ھذه الفئة في رفد مخرجات التعلیم العالي بالكوادر البشریة المؤھلة لسوق أھمیة  برازإ

العمل ، وتحدید احتیاجات ھذه الفئة من التدریب لتحسین القدرات البشریة من خالل تنمیة 

  للموارد البشریة بكلیات العلوم التطبیقیة . األكادیمیةوتحدیث المھارات 

  

  حدود الدراسة 
 :ت على اآلتي اشتملالدراسة  ن حدودإ

العمانیین الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس ھذه   تقتصرإ :والزمانیة  لمكانیةالبشریة واالحدود 

  . ٢٠١٢/٢٠١٣ األكادیميلعام لفي سلطنة عمان  كلیات العلوم التطبیقیةفي العاملین  

ألعضاء ھیئة ات التدریبیة االحتیاجالدراسة على تحدید ت ھذه قتصرإ : الحدود الموضوعیة

بمجاالت وظائف عضو ھیئة المتعلقة  في كلیات العلوم التطبیقیة العاملین  التدریس العمانیین

  التدریس بكلیات العلوم التطبیقیة .

  

  سةالدرامصطلحات 
  ات التدریبیةاالحتیاج

مجموع التغیرات المطلوب إحداثھا في معلومات ومھارات وسلوكیات واتجاھات وخبرات "    

الفرد لیتمكن من أداء اختصاصات وظیفتھ الحالیة بكفاءة عالیة ، لمعالجة النقص أو التناقص في 

  )٣٤، ص ٢٠٠٦(العمري ،  "األداء الواقعي المرغوب فیھ واألداء المنجز لشاغل الوظیفة 

التغیرات المطلوب إحداثھا في أداء عضو ھیئة التدریس  اھائیا في ھذا البحث بأنوتعرف إجر    

ولما ،  األداءمن معارف وسلوكیات واتجاھات من أجل سد الفجوة في ، بكلیات العلوم التطبیقیة  

  .في الكلیةمھامھ الوظیفیة  بأداءمن أجل قیامھ ، ھو مطلوب في عضو ھیئة التدریس 

  

  التطبیقیةكلیات العلوم 

المرسوم السلطاني  ي صدر بإنشائھاتالو، بسلطنة عمان وزارة التعلیم العالي  تتبعكلیات ھي     

في كل من تحویل كلیات التربیة  حیث عمل على ،  ٢٠٠٧یولیو  ٣بتاریخ   ٦٢/٢٠٠٧رقم 

مناء ألومن ثم قام مجلس ا، كلیات علوم تطبیقیة   إلىنزوى وصحار وصور وعبري وصاللة 

حسب الصالحیات الممنوحة لھ في المرسوم ، وذلك  كلیة علوم تطبیقیة  إلىبتحویل كلیة الرستاق 

بتنظیم كلیات  ٦٢/٢٠٠٧، وقدر صدرت الالئحة التنفیذیة للمرسوم السلطاني رقم المذكور أعاله 

ن الشؤو( وزارة  ٢٠١٠ /١٤/٢بتاریخ ،  ١٣/٢٠١٠بالقرار الوزاري رقم العلوم التطبیقیة 

  .)٢٠١٠،  القانونیة
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  الفصل الثاني
  النظري للدراسة والدراسات السابقة اإلطار
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  الفصل الثاني
  النظري للدراسة والدراسات السابقة اإلطار

  

مراجعة ألدبیات الدراسة والتي تتمثل في اإلطار النظري المتعلق بالتدریب  ھذا الفصل یناقش    

  .، العربیة واالجنبیة الدراسات السابقة  لاویتن كما، وتحدید االحتیاجات التدریبیة 

  

  النظري  اإلطار: ال أو
  التدریبالمجال االول : 

التغییر  إلىالتدریب من الوظائف الجوھریة إلدارة الموارد البشریة ، والتدریب یشیر  دعیُ     

في معلوماتھ واتجاھاتھ تطویر الشخص  أوفضل ، ألا إلىتغییر الوالتحسین والتطویر ، فھو یعني 

ادة تحسین مستوى أدائھ ، وبالتالي زی إلىالذي یؤدي في النھایة  األمر، قدراتھ ومھاراتھ وأفكاره و

  معدالت انتاجھ .

التدریب الفعال یساھم بدرجة عالیة في تمیز المنظمة ووضعھا في الصدارة والریادة  إن     

توقفت المنظمة عن التدریب  إذاف ، عملھاوبدونھ تتخلف المنظمة عن ركب التقدم وتفقد الریادة في 

حافظت على مكانتھا في ، وأدركت أھمیة التدریب الفعال  اإلدارةآمنت  إذافقدت الریادة ، أما 

فالمنظمة المتمیزة ھي التي تھتم بالتدریب ، ومن ثم یجب االھتمام بالتدریب وجعلھ فلسفة  ، القمة

  .)٢٠٠٩المنظمة (حسن، وخطط وثقافة للمنظمة ، مع ضرورة الربط بینھ وبین أھداف

ضحت أوقبل الخدمة ، فالبحوث والدراسات  عدادلإل داً متداإالتدریب أثناء الخدمة  أصبحولقد     

قبل الخدمة على الصمود طویالً أمام إفرازات التطور في كافة مجاالت  عداداإلعدم قدرة معطیات 

أعضاء ھیئة التدریس  إعدادو المعرفي نتیجة طبیعیة للتطور ، اإلنجازالحیاة ، حیث یعتبر 

ألنھ ال یمكن االستغناء عنھا مھما كانت الظروف ، وتدریبیھم أثناء الخدمة ضرورة ملحة وحتمیة 

وجھدان ، أثناء الخدمة عملیتان متصلتان ھوتدریب، عضو ھیئة التدریس قبل الخدمة  إعدادن أكما 

لناجح ال یتحقق وجوده متكامالن ال غنى ألحدھما عن اآلخر ، حیث إن عضو ھیئة التدریس ا

برة الصحیحة ، وما خبمجرد حصولھ على الدرجة العلمیة ، وإنما یلزمھ التوجیھ والتزود بال

  . )  ٢٠٠٧(جاد ، سیحدث في مجال مھنة التعلیم 

التي ترفع القدرات والمھارات الحالیة والمقبلة للعاملین ، ویختلف  األنشطةویعتبر التدریب من     

لیم ، وذلك أن التدریب یركز على زیادة القدرات والمھارات التي لھا عالقة بعمل التدریب عن التع
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محدد ، بینما یعبر التعلیم عن زیادة المعارف والمدارك التي ال ترتبط بالضرورة بعمل محدد 

  ) .  ٢٠٠٧(ماھر،

  
  مفھوم التدریب  - أ

الجھود المخططة التي یتم ھو التدریب أن ) ٢٠٠٩حسن ( ذكرم التدریب ، حیث یھاتتعدد مف    

ات المتعلقة بالوظائف التي یمارسھا تجاھالاتصمیمھا لتیسیر عملیة تعلم المعارف والمھارات و

  على المستویات الفردیة والجماعیة والتنظیمیة . األداءالعاملون بھدف تنمیة وتطویر 

المھارات الفنیة ) أن التدریب ھو نشاط مخطط یھدف لتنمیة القدرات و٢٠٠٤ویرى مصطفى (    

والسلوكیة لألفراد العاملین لتمكینھم من أداء فاعل ومثمر یؤدي لبلوغ أھدافھم الشخصیة وأھداف 

بالتخطیط  ابتداءالعملیات الفرعیة  تكامل ، وتتمثل عملیة التدریب في المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة 

، وانتھاء بتقییم التدریب ، وتجري ھذه العملیات إما من  للتدریب ومروراً بتنفیذ برامج التدریب

  معاھد وكلیات جامعیة . أومن خالل مراكز تدریبیة متخصصة  أوقبل المنظمة نفسھا 

أن التدریب ھو العملیة التي تستھدف تعلیم الموظفین الجدد   Dessler )2009 (وحدد دیسلر     

  ة ألداء وظائفھم .یاألساسالمھارات 

والمخططة لتطویر معارف  التدریب ھو الجھود المنظمة  أن ) ٢٠٠٧( ر الطعانيوذك    

التدریب  ویرى أن ، واتجاھات المتدربین ، وذلك بجعلھم أكثر فاعلیة في أداء مھامھم . وخبرات

حداث تغییرات في معلومات وخبرات ، وطرائق أداء سلوك  واتجاھات إتستھدف  ةدینامیكیعملیة 

مكاناتھم وطاقاتھم الكامنة بما یساعد على رفع كفایاتھم في إالمتدربین بغیة تمكینھم من استغالل 

  عالیة .  بإنتاجیةممارسة أعمالھم بطریقة منظمة و

ص ، فھو نشاط متعمد تمارسھ نشاط تعلیم من نوع خاالتدریب رى أن فی) ٢٠٠٧( برنوطي أما    

حد وسائل تطویر العاملین في أداء الفرد في الوظیفة التي یشغلھا . وھو أالمنظمة بھدف تحسین 

لم یكن لدیھا  إذاالمنظمة ، وقد یكون الوسیلة الوحیدة التي تعتمدھا المنظمة لتطویر العاملین ، 

  برامج للتطویر .

) أن التدریب ھو أي شكل من أشكال العملیات التي تصمم بغرض تسھیل ٢٠٠٨وذكر براي (    

  .عملیة التعلم لدى الجمھور المستھدف 

نجد أنھا تدور حول أن التدریب عملیة ھادفة تسعى المنظمة من  ات السابقة ریفمن خالل التع    

المستھدفین من التدریب ، ومعظم  األفرادإحداث تغییر في معارف ومھارات وسلوك  إلىخاللھا 

یسعى ولھا ،  عداداإلیجب و أن التدریب عملیة منظمة : المفاھیم ركزت على عدة أمور منھا 
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تلبیة ، ویركز على  األفرادیجابي في معارف ومھارات وسلوك إتحقیق ھدف تغییر  إلىالتدریب 

  ات التدریبیة الحالیة والمستقبلیة .االحتیاج

یة من خالل اإلنتاجو اإلنتاجتطویر أداء العمل ، والعمل على زیادة  إلىتدریب كما یھدف ال    

للمنظمة یحقق لھا عائداً یسھم في تلبیة  استثماري نفاقإ، حیث یعد التدریب  األفرادداء أتحسین 

  احتیاجات النمو االقتصادي واالجتماعي .  

: مكن صیاغة التعریف اآلتي للتدریبیبناء على التعاریف السابقة التي ذكرھا بعض الباحثین و    

من خالل ،  األفرادتعمل المنظمة فیھا على تطویر وتحسین قدرات ، ادفة وھعملیة منظمة  وھ

ألداء مھامھم بكل  األفرادرفع قدرات من أجل ، ات الالزمة اإلتجاھھم المعارف والمھارات وإكساب

  یة  .  اإلنتاجوذلك لتحقیق زیادة في ، كفاءة وفاعلیة 

  

  أھمیة التدریب   - ب
  في الفرد : تیة تنمیة الجوانب اآلتكون ب) و٢٠٠٩لھ أھمیة كما یراھا حسن (التدریب إن     

 في العدید من المجاالت . األفكارتنمیة المعلومات والمعارف و 

 . تنمیة مھارات وقدرات الفرد في مجاالت شتى 

  ات بمختلف أنواعھا.اإلتجاھتغییر وتنمیة  

الكوادر البشریة ، وتطویر كفایاتھم وتطویر أداء  إعدادویعد التدریب مصدراً مھما من مصادر     

یة ، فھو إنفاق استثماري یحقق عائداً ملموساً لتلبیة احتیاجات النمو اإلنتاجو اإلنتاجالعمل ، وزیادة 

للمنظمة والمجتمع االقتصادي واالجتماعي ، ووسیلة مھمة في التقدم التكنولوجي 

  . )٢٠٠٧(الطعاني،

المنظمة استجابة  إلىحیث یكون نتیجة  ، المعاصرة اإلدارةیكتسب التدریب أھمیة بالغة في و    

  بالمنظمةالمنافسة  ةالبیئة الخارجیة فقد تزایدت حدففي الداخلیة والخارجیة ،  تھابیئلمتغیرات في 

، والعمل باتفاقیات الجات تحت مظلة منظمة التجارة العالمیة  األسواق ةالسیما بعد عولم

 المحلیة والخارجیة األسواقالذي خلق تحدیات تنافسیة في  األمر ،العربیة  روبیةواألوالمشاركة 

ومع التقدم  ، وتعددت االستراتیجیات التنافسیة للشركات ، ومن ضمن ذلك مؤسسات التعلیم العالي

لبیئة الداخلیة أما فیما یتعلق با. واحتیاجات تدریبیة جدیدة التكنولوجي المتسارع ستظھر وظائف 

 إعادة أواستجابة لمتغیرات متعددة مثل استیعاب موظفین جدد ، یأتي التدریب  بأن للمنظمة 

استجابة  أواستحداث أنشطة جدیدة ،  أوالتنظیم بما یتضمنھ ذلك من تعدیل في االختصاصات 

التدریب لعالج ظواھر سلبیة مثل زیادة الغیاب  یأتيكذلك  ،لتعدیل في سیاسات وإجراءات العمل 

  ). ٢٠٠٤والتمارض ومعدل دوران العمالة (مصطفى ، 
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  فانھ یمكننا التركیز بصفة خاصة على نقطتین مھمتین : وعند الحدیث عن أھمیة التدریب ،    

 .والتغییر معا اإلنتاجمواقع  إلى، ونقلھم  األفرادحاجة فعلیة لتدریب على  لىواألتركز النقطة  

التدریب في حال ارتكز على سیاسات وقواعد  تركز على عبر عنھا النتائج الملموسة التي توالثانیة 

، اللذان  األداءو اإلنتاج. إذ أن الفاعلیة والكفایة في  اإلداریةواضحة ومدعومة من قبل القمة 

حققان غالباً تیقعان في صلب واستراتیجیات إدارة المؤسسة العاملة ، وی، ساسیین أیعتبران مطلبین 

نتاجیة إمادیة والمعنویة التي ترفع من مستوى أداء وعن طریق التدریب . كما أن الحوافز ال

ومن ھنا   ومع تطویر وتحدیث برامجھ . ، تنمو وتزداد مع ارتفاع مستوى دوافع التدریب  األفراد

    التدریب المرجوة منھأھداف  كثر فأكثر من خالل تحقیقأتتضح یمكن القول أن أھمیة التدریب 

  ) . ٢٠٠٢( بلوط ، 

ضرورة ملحة ، نظراً  أصبحاد أھمیة التدریب أثناء الخدمة في العصر الحدیث ، حتى دوتز    

 ھذا التطور المتسارع ل األفرادمما یستلزم مواكبة ، للتطور السریع في المجاالت والمھن كافة 

یضع الفرد أمام مسؤولیات جدیدة ، ومھام كثیرة ، وأعباء متنوعة البد من الوفاء بھا ، حتى  الذي 

  ، یؤدي مھامھ الوظیفیة بفاعلیة . ھصالحاً منتجا في مجتمعكون عضوا ی

عدد من  من خاللتبرز  واستمراریتھأن أھمیة التدریب )  ٢٠١٠ (ي وجواد واالعزیرى و    

  :التغیرات والتطورات  أھمھا 

  وما یترتب علیھا  اإلنتاجالتطورات العلمیة المتواصلة واالكتشافات والمستحدثات في طرائق

لكي یتخذوھا أساساً لتطویر ، على تلك المعلومات الجدیدة  األفرادمن احتیاج دائم ومتجدد الطالع 

 أعمالھم .

  استنباط  إلىوالمكائن والمعدات ، أدت یة والثورة التكنولوجیة في اآلالت اإلنتاجالتطورات

 ارات فنیة وإداریة مختلفة .تتطلب تخصصات علمیة ومھ، وطرائق جدیدة في العمل  أسالیب

  التدریبیة الزمة لمصاحبة التغیرات في التطور الھائل في تركیب القوى العاملة یجعل العملیة

 ھیكل القوى العاملة على المستوى القومي وعلى مستوى المنشأة .

  واتجاھاتھم . ومن ثم ما یقع من تطور في سلوكھم  األفرادالتغییر واالختالف في دوافع

تعدیل السلوك وتطویره أمراً ضروریاً على مدى فترة خدمة  إلىي ، یجعل التدریب الھادف اإلنتاج

 الفرد الوظیفیة .

أمام المتدربین الكتساب معارف  كونھ یوفر فرصاً ) أھمیة التدریب في ٢٠١٠معمار (  ُیرجعو    

عد التدریب على تغییر ومھارات جدیدة ، واكتساب مھارات جدیدة تتطلبھا مھنة المتدرب ، ویسا

رفع  إلىمما یؤدي ، ات واكتساب اتجاھات إیجابیة تجاه المھنة الممارسة من قبل المتدرب اإلتجاھ

 أسالیب إكسابیة بالعمل ، كما یعمل التدریب على غرس مفاھیم واإلنتاجالروح المعنویة وزیادة 
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الذاتي المستمر ، وقدرة  التدریب التعلم المستمر في المتدرب من خالل تمكینھ من مھارات التعلیم 

 ھوھذا من أنواع التدریب الحدیثة وما یطلق علی، أخرى  إلىعلى تحویل الموظف من وظیفة 

  بالتدریب التحویلي . 

ومن خالل ذاك نرى أن التدریب لھ أھمیة كبیرة في رفد قطاعات العمل المختلفة باألشخاص     

  المؤھلین في جمیع مناحي الحیاة نظرا للتطور السریع في العلوم والمجاالت المختلفة .  

  
  أھداف التدریب   - ت

أھم أھداف ویمكن تحدید تحقیقھا ،  إلىتعد أھداف التدریب ھي الغایة التي یسعي التدریب     

تكوین وتنمیة   یعمل علىحیث أنھ یرى أن التدریب ) ٢٠٠٤التدریب من وجھة نظر مصطفى (

یسھم في تحقیق كما أنھ بما یتناسب مع احتیاجاتھم التدریبیة  األفرادمھارات وصقل معارف و

خلق صف ثان مؤھل یمكن االعتماد علیھ في تفویض السلطة وتحقیق ، وأھدافھم وأھداف المنظمة 

تطویر سلوكیات ، وتنتقل لمواقع أخرى  أو، والحلول محل القیادة التي تتقاعد  األداءال مركزیة 

والجماعات بما یسھل من معالجة المشكالت والمواقف المتغیرة على المدى القصیر  األفراد

التعامل  أسالیبالخدمیة ، وتحسین ت أداء الخدمة  في المنظمات تقلیل وق، ووالمتوسط والطویل 

   من خالل تنمیة المھارات  داري والتطویر التنظیميإلالتنظیم ا عادةالتمھید إل، ومع العمالء 

  تنظیمیة جدیدة . أسالیبوترشید السلوكیات لتتناسب مع مستویات وتخصصات و

زیادة معارف  ھي ، التدریب تحقیقھا  یحاولالتي  األھدافن أ) ٢٠٠٧ویذكر الطعاني (    

  اإلداریةلتطویر كفایاتھم المتدربین بعض المھارات الالزمة  إكساب، والمتدربین ومعلوماتھم 

زیادة االستقرار في العمل بما ،  ویجابیة نحو العمل والعاملین معھم إلتنمیة اتجاھات المتدربین او

یة المتمثلة في الحقل التربوي اإلنتاجو اإلنتاجزیادة ، ومتدربین رفع الروح المعنویة لل إلىیؤدي 

نیة نساإلتنمیة الروابط ا، وبرفع المستوى العلمي وخفض نسب الرسوب والتسرب بین الطلبة 

مواكبة المتدربین للمستجدات في حقول المعرفة ذات العالقة السلیمة في المجتمع المدرسي ، و

 بعملھم .

یمكن تصنیف   )٢٠٠١) والمبیضین وجرادات (٢٠٠٧( ذكرھا الطعانيتي ال األھدافمن و    

  مجموعات رئیسیة : ربعأفي  األھدافھذه 

أھداف تقلیدیة : وتتضمن أھدافاً معروفة مثل تدریب العاملین الجدد ، كما تشمل تزوید بعض  )١

، وفي القوانین   ھالعمل وطرق أسالیبدخال تعدیالت في إالعاملین بمعلومات ومھارات معینة عند 

على تنمیة  األھدافھذه وتركز  ،  عند اجراء تنقالت على نطاق واسع داخل المنظمة أو األنظمةو

 اإلرتقاءمعارف المتدربین ومعلوماتھم واتجاھاتھم وتحدیثھا وتكریسھا لخدمة أھداف المنظمة ، و
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تقان العمل وما یتبع ذلك من بمعارف العاملین ومعلوماتھم وفقا للمستجدات التي یجب اإللمام بھا إل

وإجراءات العمل، ومعرفة االختصاصات والمسؤولیات  أسالیبمعرفة للنظم والتعلیمات و

 . والواجبات وعالقة العمل

حلول لمشكالت محددة  إیجادنحو  لىواألبالدرجة  األھدافأھداف حل المشكالت : تتجھ ھذه  )٢

وتدریب العاملین فیھا لیكونوا قادرین على التعامل مع تلك  إعدادتعاني منھا المنظمة ، عن طریق 

وھي ، تنمیة مھارات العاملین وقدراتھم  أیضاو ، علمیة متطورة أسالیبالمشكالت ، واستخدام 

تھتم بتنمیة وتحدیث المھارات والقدرات واالستعدادات لدى الفرد ألداء عمل معین بكفاءة وفاعلیة 

 .وسالسة 

وك : نحو العمل وبیئتھ ونحو المنظمة وزبائنھا والمجتمع حیث یسھم التدریب أھداف تنمیة السل )٣

في تنمیة مجموعة العوامل الذھنیة التي تتفاعل مع بعضھا لتكوین آراء المتدربین تجاه قضایا 

ات حیث یتخذ صاحبھا موقفاً إیجابیاً نحو العمل  اإلتجاھمعینة ، ویعمل التدریب على تحسین ھذه 

الوظیفي حیث تتضافر ھذه  األداءن خالل حماسھ نحو عملھ مما یؤثر بالتالي على ویظھر ذلك م

 .العوامل مجتمعة لتمكن من إنجاز العمل بكفاءة أفضل 

تحقیق  إلىمستوى أعلى من المھمات التدریبیة وترمي  األھدافمثل ھذه بداعیة : تإأھداف  )٤

علمیة  أسالیباستخدام  األھداف، ویتطلب تحقیق ھذه  األداءیة واإلنتاجمستویات عالیة من 

خالقي رفیع ، وانتماء للمنظمة التي یعملون أمتطورة ، وعناصر متمیزة ، وقادرة تتمتع بحسن 

  .  فیھا 

ن الھدف الرئیسي من التدریب بأنھ وسیلة فعالة لزیادة كفاءة أ)  ٢٠٠٨ذكر أبو النصر( قد و    

المطلوبة منھا ، ولتحقیق الھدف  األھدافالتي تقوم بھا وتحقیق  األدواروفاعلیة المنشأة في تأدیة 

المساعدة في تحفیز وھي الفرعیة  األھدافالرئیسي یجب على المنشأة أن تعمل جاھدة على تحقیق 

حمایة العاملین والمنشأة ، والعاملین واستمرارھم في عملیات التعلم  وتدریبھم على كیفیة التعلم 

 والمعلومات والخبرات التي یحتاجھا في عملھ األفكارإمداد المتدرب ب، واالخطاء  من الوقوع في

مساعدة العاملین على تأدیة المسؤولیات ، والمھارات التي یحتاجھا في عملھ المتدرب  إكسابو

مساعدة العاملین التي ال یقومون بتأدیتھا ، و أیضاووالواجبات المطلوبة منھم بكفاءة وفاعلیة أكثر 

الرسمیة وغیر مع القیادات  أومع العمالء  أوسواء داخل المنشأة  باآلخرینعلى تقویة عالقاتھم 

  الرسمیة في المجتمع .

ویمكن أن نوجز أھداف التدریب في أنھ یعمل على تنمیة وزیادة معارف ومھارات واتجاھات     

نظمة ، وزیادة كفاءة وفاعلیة المنظمة في ظل العاملین للمساھمة في حل المشكالت التي تواجھ الم

  التحدیات التي تواجھھا أي منظمة .
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  مبادئ التدریب   - ث

تخضع الى العملیة التدریبیة  ) إلى أن٢٠٠٨) و أبو النصر (٢٠١٠أشار كل من عبدالرحمن (

  :أھمھا  عدة مبادئ إلى

 واللوائح المعمول بھا داخل المنظمة األنظمةالشرعیة : یجب أن یتم التدریب وفق القوانین و . 

  المنطقیة : یجب أن یتم التدریب بناء على فھم منطقي وواقعي ودقیق لالحتیاجات التدریبیة      

ات الفعلیة للمتدربین ، ویتناسب مع مستویاتھم االحتیاجأنھ البد أن یكون واقعي ، وأن یلبي  أي

 .ومعارفھم وقدراتھم  

 ھداف التدریب واضحة ، وموضوعیة قابلة للتطبیق ومحددة تحدیداً دقیقاً من الھادفیة : أن تكون أ

، بمعني یجب أن یكون الھدف من التدریب محدد وواضح  الزمان والمكان والكم والكیف والكلفة 

طبقاً لالحتیاجات الفعلیة للمتدربین ، مع مراعاة أن یكون الھدف موضوعیاً وواقعیاً وقابالً للتطبیق 

 . لقیاساو

  الشمولیة : یجب أن یشمل التدریب على جمیع أبعاد التنمیة البشریة من قیم واتجاھات ومعارف

في المؤسسة لیشمل جمیع فئات  اإلداریةجمیع المستویات  إلىومھارات ، كما یجب أن یوجھ 

یمتد نشاط التدریب لیشمل جمیع المجموعات الوظیفیة العاملة بالمنشأة من  وأن،  ھاالعاملین فی

القمة ، حتى نضمن وجود لغة مشتركة  إلىمختلف التخصصات ولجمیع المستویات من القاعدة 

 . تنسیق وتنظیم جھودھم وتوجیھھا نحو تحقیق ھدف المنشأة إلىبین جمیع العاملین ، مما یؤدي 

 دأ التدریب بمعالجة الموضوعات البسیطة ثم یتدرج بصورة منخفضة التدریجیة : یجب أن یب

أن یتدرج التدریب في تقدیم المادة التدریبیة ، مبتدأ ، أي تعقیداً وھكذا  األكثر إلىومنظمة 

مشاكل التطبیق البسیط والتقلیدي ، حتى تعالج  إلىة ثم نتدرج منھا یاألساسبالمعلومات والمعارف 

 أعقد المشاكل وأكثرھا تشعباً  .  إلىالً ثم نتطور أو

  االستمراریة : في التدریب مع بدایة الحیاة الوظیفیة للفرد ، ویتم معھ خطوة بعد أخرى لتطویر

وتنمیة حتى یساعد العاملین على التكیف والتطورات المستمرة أمام التغیرات والتطورات الحالیة 

ظھور عناصر الرسالة التدریبیة ( معلومات ، ویقصد باستمرار التدریب ھو تكرار  ،  والمستقبلیة

) باستمرار في المكونات المختلفة للخبرة التدریبیة في صور  مھارات ، اتجاھات ، سلوكیات

أن یبدأ التدریب فور انتھاء مرحلة التعلیم وقبل وأشكال متنوعة، كما یقصد باستمرار التدریب ھو 

یستمر التدریب مالزماً للفرد فیحصل الفرد على  ( تدریب ما قبل الخدمة ) ، ثم استالم العمل 

فقیة یحصل على ما ألتدریب بدء الخدمة ، وخالل تدرجھ الوظیفي في المنشأة وتحركاتھ الوظیفیة ا

 .یسمى بتدریب أثناء الخدمة  
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 األدواتالمرونة : یجب أن یتطور التدریب وعملیاتھ لمواكبة التطور والتزود بالوسائل و 

ات التدریبیة للعمال بما یتناسب ومستویاتھم الوظیفیة  االحتیاجالالزمة إلشباع  سالیبواأل

 . وتوظیفھا في خدمة العملیات التدریبیة

 إلىتعدد مبادئ التدریب من حیث أھمیتھا ویمكن صیاغتھا بأنھا المبادئ التي یسعى التدریب     

والشمول بحیث أن التدریب وضع من أجلھ التدریب ،  الذيوالھدف للتدریب ، تحقیق الشرعیة 

ھا ، والتدریج بحیث یتم التدریب بشكل متدرج حسب إكسابالمطلوب  األبعادیشمل جمیع 

الموضوعات المطلوب تدریبھا ومدى صعوبتھا للمتدرب ، واالستمرار في التدریب بحیث تكون 

أن یكون التدریب مرنا بما یتناسب مثل من بدایة عمل الموظف حتى نھایة عملھ بالمنظمة ، و

  احتیاجات المتدرب . 

  
  مراحل التدریب   - ج

 ربعأآخرون  ذكرفیما  ،مراحل للتدریب خمس بعض الباحثین وذكرلتدریب ، امراحل  تعددت     

 كتاباتمن خالل  إلیھاالتي تمكنا من التوصل مراحل وسوف نذكر المراحل التي یمر بھا التدریب 

  وھي المراحل االتیة :  )٢٠١٠(شافي،،  )٢٠١٠(عبدالرحمن ،،  )٢٠٠٢،بلوط ( الباحثین

  للتدریب وجمع وتحلیل البیانات : عداداإل:  لىواأل ةالمرحل

لھ ، والتعرف على الحاجات الفعلیة التدریبیة المطلوب  عداداإلمع بدایة  التدریب یبدأ حیث     

 إلىللتدریب على أنھا مرحلة تأسیس لبرنامج تدریبي ، یھدف  عداداإلوتعرف مرحلة  ،تلبیتھا 

 إلىللتدریب  عداداإلوتھدف مرحلة  ،  الذین یحتاجون للتنمیة والتدریب األفراداستقطاب وضم 

على ضوء متطلبات الوظائف المؤسساتیة  األفرادتحدید ما ینبغي تعلمھ ومعرفتھ من قبل 

تتعلق ھذه المرحلة كما .  ة للقیام بأعباء تلك المتطلباتالمعروضة والسلوكیات البشریة المرغوب

خارج  أوبتوفیر كافة المعلومات والبیانات عن مختلف عناصر نظام التدریب سواء كانت داخل 

وذلك من أجل تخطیط التدریب   اإلداریةة ، وھذه العملیة ھي جزء من نظام المعلومات نظمالم

على أنھا مرحلة مؤقتة بل ینبغي أن تكون جزء متكامال عن  إلیھاوھذه المرحلة ال ینبغي أن ینظر 

  .نظام المعلومات  

  ات التدریبیة :االحتیاجالثانیة : تحدید المرحلة 

العمود ات التدریبیة أھم مراحل العملیة التدریبیة فھي العنصر الرئیسي ، واالحتیاجتمثل     

في صناعة التدریب ، حیث إن أي خلل في ھذا العنصر یؤثر على جمیع العناصر  الفقري 

، وبالتالي على الجھود المبذولة من قبل المنظمة لالرتقاء بكفاءة عاملیھا ، بمعنى آخر  األخرى

  .فإن أي نشاط تدریبي ال یمكن أن یكتب لھ النجاح ما لم یكن ھناك احتیاج فعلي واضح إلیھ 
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ات االحتیاجات التدریبیة ببعدین زمنیین ، الحاضر والمستقبل وتعتبر االحتیاج ویتعلق مفھوم

المطلوب تدریبیھم لمواجھة أي موقف والتي  األفرادالتدریبیة متجددة ومستمرة ، فھي تعبر عن 

احتمال حدوثھ ، ویتم تحدید احتیاجات التدریب عن طریق تحلیل  إلىتشیر المؤشرات السابقة 

تغییر المعلومات  أوتطویر  أوات تتعلق بزیادة االحتیاجیل العمل ، وتحلیل الفرد ، فالتنظیم ، وتحل

  القدرات لدیھم . أوتعدیل المھارات  أوبزیادة وتطویر  أوكلھم ،  أو األفرادوالمعارف لدى بعض 

  البرامج التدریبیة : أسالیبوتحدید  المرحلة الثالثة : تصمیم

ویتضمن   اتاالحتیاجھذه بتصمیم البرنامج التدریبي الذي یفي یة لتدریبا اتاالحتیاجیلي تحدید     

 أیضاالمساعدة فیھا ، و األدواتوالتدریب ،  أسالیبعدة موضوعات أھمھا المحتوى التدریبي و

وضع نظام لتطبیق ومتابعة البرنامج ، وتشمل ھذه المرحلة عملیات أھمھا : تحدید أھداف البرنامج 

اختیار و ، وضع المنھج التدریبي، و األفرادنوع المھارات التي سیتدرب علیھا  تحدیدو ،التدریبي 

 سالیبویتم تحدید األ.زمن ) التدریب  تحدید فترة (، وتحدید مكان التدریب ، والتدریب  أسلوب

التدریبیة المستخدمة في عملیة تنفیذ  سالیبالتدریبیة المناسبة لتنفیذ التدریب ، حیث تتنوع األ

التدریب تبعاً لفئات  أسالیبیتم استخدام  و البرامج التدریبیة تنوعاً كبیراً في العصر الحدیث ،

  القیادات وھیئاتھم الوظیفیة والمھنیة.

  تنفیذ البرنامج التدریبي :المرحلة الرابعة : 

كز على اختیار طرق التدریب وعلى تطویر كافة ي الذي یرالتدریبالبرنامج تأتي مرحلة تنفیذ     

 أبرزحد أیعتبر التعلم و ،التدریبیة واستخدامھا في تنمیة معرفة ومھارات الموارد البشریة  األسس

المستفیدین منھ ، كونھ یستخدم كوسیلة فعالة في نقل  إلىالطرق الداعمة إلیصال أھداف التدریب 

وما على المدرب سوى ، المتدربین .فالتنفیذ الطبیعي إذاً یأتي عن طریق التعلم إلىوتفسیر المعرفة 

فالتعلم  ،من اكتساب المعرفة وتطبیقھا بسھولة  األفرادالمبادئ التعلیمیة التي تمكن  إدراكفھم و

وتعبر عن مرحلة إدارة البرنامج التدریبي ، في إطارھا  بالسلوك في تعقیداتھ وعدم ثباتھ. أشبھ

ضرورة  األمرالتنفیذیة للبرامج التدریبیة ، وأھم الجوانب التنفیذیة التي یتطلب  اإلجراءاتام والع

تجھیز ، وتنسیق التتابع الزمني للموضوعات التدریبیة ، ولھا ھي : توقیت البرنامج  عداداإل

یرة االتصال بالمدربین ، وتعتبر ھذه المرحلة مھمة وخط، واالتصال بالمتدربین ، والمطبوعات

  فشل العملیة التدریبیة . أوفھي المسؤولة عن نجاح  في نفس الوقت ،

  المرحلة الخامسة : تقییم البرنامج التدریبي :

تحدید مدى مطابقة النشاطات التدریبیة لألھداف المحددة سلفاً  إلىوالھادفة  ھذه المرحلة تعتبر     

والتقییم للبرنامج التدریبي ھو بحد ذاتھ عملیة ثنائیة النتیجة أي بمعنى اما أن  ،لتلك النشاطات 

سلوكیة  أسالیبال یعطي . فالمطلوب قیاس نتائج التدریب ب أویعطي البرنامج القیمة المتوقعة منھ 
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ضح یتم تقییم البرنامج التدریبي من خالل تسجیل نتائج التدریب أوأي بمعنى ، معاً  لیھوعم

       ام، سواء عن طریق متابعة سلوكیات وتصرفات المتدربین بعد عودتھم من التدریب بانتظ

وممارساتھم الفوریة لوظائفھم ، وكذلك عن طریق اكتشاف مدى التطابق بین تلك السلوكیات 

عناصر في تنفیذ التدریب وتوجد عدة  . والتصرفات للمتدربین مع أھداف المؤسسة المرسومة لھم

تحدید أھداف التدریب   درجة تأثیرھا على فاعلیة النشاط التدریبي، ویشمل التقییم ت في واوتتف

للنظام االداري ، ومحتوى البرنامج التدریبي ، والمتدربون    ات التدریبیةاالحتیاجوتقدیر 

یمكن اعتبار تقییم البرنامج التدریبي برنامج ھام ومستمر ، وھو آخر مرحلة من  كما  والمدربون .

وفھم نشاط رئیسي وھام  ل التدریب ، وذلك ضمانا لتحقیق الفاعلیة المستھدفة من التدریبمراح

وال ینفصل عن باقي انشطة التدریب وھو كذلك مستمر ینبغي أن یحظى بعنایة خاصة ضمانا 

  . لتحقیق الفاعلیة المستھدفة من التدریب

  

  أنواع التدریب   - ح

) ٢٠٠٩كما ذكرھا كل من حسن (تتعدد أنواع التدریب حسب تصنیفات وأبعاد مختلفة     

) ٢٠٠٧) والطعاني (٢٠٠٩وعساف () ٢٠٠٧) وغربي وقیرة وسالطنیة (١٩٩٨وساعاتي (

  أنواع التدریب حسب التصنیفات االتیة : إلىسوف نتطرق ) و١٩٩٦وحسین (

  ثالثة أقسام ، ھي : إلى نقسمیوالً : التدریب وفقاً لدورة حیاة الموظف أو

بقواعد العمل وأھداف  الجدید  تعریف الموظف إلىویھدف  : ياألساس أوالتدریب التوجیھي  )١

المنظمة ، والدور الذي یتوقع منھ أن یقوم بھ ، وذلك بغرض توجیھھ وتھیئتھ للتكیف مع وظیفتھ 

عملھ الجدید   إلىمجموعة من المعلومات التي تقدمھ  إلىیحتاج الموظف الجدید حیث .  الجدیدة

من عملھ على  لىواأل األسابیعو األیاموتؤثر المعلومات التي یحصل علیھا الموظف الجدید في 

لعملیة  لىواألھي المرحلة ویعد ھذا القسم من التدریب  أدائھ واتجاھاتھ النفسیة لسنوات قادمة.

ممارسة أي مھنة ، ویرتبط  أوات الالزمة ألداء أي عمل اإلتجاھالمعارف والمھارات و إكساب

  . ةھذه المھن أوة الالزمة ألداء ھذا العمل یاألساسبتنمیة المحددات  ياألساسھذا التدریب 

تعریف الموظف بطبیعة العمل الذي یؤدیھ ، وكیفیة أداء ھذا  إلىویھدف  التدریب أثناء العمل : )٢

ویشمل ھذا التدریب على كل  .اء مرتفع في أقصر وقت العمل ، وذلك بھدف تحقیق مستوى أد

بعد تثبیتھم في الخدمة ، وحتى انتھاء خدماتھم ألي سبب  األفرادأشكال التدریب الذي یخضع لھا 

تنمیة العاملین وتطویرھم بما یتفق مع المتغیرات التي  إلى، ویھدف ھذا التدریب  األسبابمن 

أدواتھا، وبما یتفق مع خطة المسار الوظیفي لھم ، ویأخذ  أوھا أسالیب أوتحدث في طبیعة الوظائف 

ھذا التدریب عدة أشكال وھي : التدریب لرفع المستوى ، والتدریب التنشیطي ، والتدریب التخللي 



١٧ 
 

زیادة قدرة الفرد على التفكیر المبدع الخالق بما یمكنھ من  أن كما  . التدریب إعادة(التبادلي ) ، و

وذلك عن طریق رفع  ، ( المھارات ) ومواجھھ المشكالت والتغلب علیھا التكیف مع عملھ ، 

 أوھ المھارات المعرفیة ، والعلمیة المستحدثة في میدان عملھ ، إكسابمستوى أداء الفرد عن طریق 

  ھالسلیمة للفرد نحو تقدیره لقیمة عمل اتاالتجاھتنمیة )  االتجاھات ( تطویرھا بصورة مستمرة .

 كما أن التدریب أثناء الخدمة ھو واالثار االجتماعیة المتصلة بھ ، والمترتبة علیھ .ھمیتھ ، وأ

التدریب الذي یقدم للعاملین الموجودین بالفعل في الخدمة ،بھدف تزویدھم بالمعلومات ، والخبرات 

رفع مستوى الكفاءة لدیھم ، ویعد التدریب في أثناء  إلىالمستجدة في مجال عملھم ، وصوالً 

خدمة أمراً ضروریاً لجمیع الفئات في المنظمة ألسباب عدیدة منھا تجدد وظائف العمل  ال

فكرة  –فكرة قدیمة یبنى على التدریب و واجراءاتھ باستمرار، واستخدام تقنیات حدیثة متطورة.

 أسلوبالتي تعني أن یتلقى الموظف الجدید التعلیمات والتوجیھات التي تبین لھ  –التلمذة المھنیة 

، فیبین لھ الصواب من الخطأ   لىواألالذي یتواله بالرعایة خالل الفترة  ھالعمل ، من رئیس

 . ألداء العمل ، وآداب السلوك الوظیفي أسلوبوالحقوق والواجبات ، وأفضل 

الجدیدة التي  األفكارالتدریب التكنولوجي : یتضمن ھذا التدریب على المعلومات والمفاھیم و )٣

  الموظف في التخصص الذي یمارسھ ، وذلك لمواجھھ التقنیات االلكترونیة الحدیثة. إلیھایحتاج 

  الوظائف : أوثانیا : التدریب وفقاً لألھداف 

التي یستخدمونھا أثناء قیامھم  األدواتالتدریب المھني : حیث یتم تدریب العاملین على اآلالت و )١

الفنیة والمھنیة  األعمالیھتم ھذا النوع بالمھارات الیدویة والمیكانیكیة في و . بأداء أعمالھم المھنیة

ھي و من أمثلتھا أعمال الكھرباء والنجارة والمیكانیكا والصیانة والتشغیل واللحام والسمكرة.و، 

ھرة النصف مفئة العمال المھرة و إكساب إلىوالجھود التي تھدف  األنشطةمجموعة من   أیضا

 . رفع مستواھم أوھم إعدادات الالزمة ألداء أعمالھم سواء بھدف اإلتجاھالمعارف و

ینما فح .  تزوید المتدرب بكل ما ھو جدید في الفكر االداري إلىالتدریب االداري : یھدف  )٢

عمل وتكنولوجیا  أسالیبحینما یكون ھناك  األخص، وعلى  األفرادتتقادم معارف ومھارات 

ویتضمن ھذا التدریب المعارف  ،تقدیم التدریب المناسب لذلك  األمرلزم ستوأنظمة جدیدة ، ی

وھي  ،العلیا  أوالوسطى  أوالدنیا  اإلداریةیة الالزمة لتقلد المناصب اإلشرافو اإلداریةوالمھارات 

وتنظیم ، ورقابة ، واتخاذ قرارات ، وتوجیھ  وقیادة   من تخطیط ، اإلداریةمعارف تشمل العملیات 

  .إدارة جماعات العمل ، والتنسیق ، واالتصال وتحفیز ، و

القادة وتنمیة  إعداد: ویتضمن البرامج الخاصة بتدریب الترقیة والنقل  أوتدریب القادة  )٣

تعني الترقیة والنقل أن یكون ھناك احتمال كبیر الختالف المھارات والمعارف و .مھاراتھم 
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  إلیھاسینقل  أوالحالیة للفرد ، وذلك عن المھارات والمعارف المطلوبة في الوظیفة التي سیرقى 

  . الفرق مطلوب التدریب علیھ لسد ھذه الثغرة في المھارات والمعارف أووھذا االختالف 

لة عمل متخصص في مجال والمز التدریب التخصصي : یشمل على البرامج المخصصة )٤

التدریب معارف ومھارات على وظائف أعلى من الوظائف الفنیة والمھنیة  ویتضمن ھذا معین، 

وھندسة الصیانة  اإلنتاجالمحاسبیة والمشتریات والمبیعات وھندسة  األعمالوتشمل عادة 

 .والكمبیوتر 

 أوعالج مشاكل االختیار والتعیین على مستوى المنظمة ،  إلىالتدریب التحویلي : یھدف  )٥

المنظمات ، یتم تھیئة بعض في ف .الفجوة بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل  جسیرت

وبدالً من أن یشعر الفرد فجأة أنھ تم ركنھ  ،الخروج على المعاش  إلىالعاملین من كبار السن ، 

طرق  أوعلى الرف بالخروج على المعاش ، یتم تدریبیھ على البحث عن طرق جدیدة للعمل 

لحیاة ، والبحث عن اھتمامات أخرى غیر الوظیفة ، والسیطرة على الضغوط لالستمتاع ا

 .والتوترات الخاصة بالخروج على المعاش 

  ثالثا : التدریب وفقاً لمكان التدریب :

، سواء بمدربین  المنظمةفي عقد برامجھا داخل  المنظمةقد ترغب  التدریب داخل المنظمة : )١

دعوة مدربین  أوة تصمیم البرامج ، المنظموبالتالي یكون على  ، المنظمةخارج  أومن داخل 

ویتمیز التدریب الداخلي بمیزة أساسیة  .على تنفیذھا  اإلشرافللمساھمة في تصمیم البرامج ، ثم 

 ھنا تصبح العملیة التدریبیة جزءً  ، وتحت رقابتھا ، ومن اإلدارةوھي أن التدریب یتم وفق تخطیط 

لعامة للمنظمة ، كما یمكن أن تقوم المنظمة بتوظیف االمكانیات البشریة ال یتجزأ من الخطة ا

ضافیة مثل إوالمادیة المتوفرة لدیھا لتحقیق أھداف التدریب ، وال یترتب على التدریب نفقات 

نفقات استئجار القاعات ، ومكافآت المدربین ، لكن ال یخلو التدریب الداخلي من بعض السلبیات  

محیط عمل المنظمة ، وفي حدود تجارب العاملین ، وخبراتھم ، ومن ثم ال  اره فيصھمنھا ان

 . متنوعةوفكار جدیدة أ إلىیوجد احتمال للتواصل 

جزءاً من نشاطھا التدریبي  أو أن تنقل كالً  المنظماتتفضل بعض التدریب خارج المنظمة :  )٢

كانت الخبرة التدریبیة وأدوات التدریب متاحة بشكل أفضل خارج  إذاذاتھا ، وذلك  ةلمنظمخارج ا

الخروج بالمتدرب عن الموقع الطبیعي للعمل  األعمالد یحتاج التدریب على بعض قو .ة المنظم

التدریب الخارجي یتمیز بكونھ یتیح و . موقع التدریب الكتساب المھارات التي یتطلبھا العمل  أو

بوجھات نظر متعددة   األفراد، واكتساب المھارات حیث یلتقي  آفاق أرحب لتبادل الخبرات

وخلفیات مختلفة ، وتصبح عملیة التدریب ، بذلك مكانا تتركز فیھ خبرات  مدارس إلىینتمون 

العشرات من المتدربین ، فضال عن أن مراكز ومؤسسات التدریب الخارجیة تكون في معظم 
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ولكن ،مجھزة بإمكانات ، ووسائل، وتجھیزات قد ال تتوفر داخل المنظمة الواحدة المعنیة   األحیان

ضعف رقابة المنظمة على  أوال یخلو التدریب الخارجي من بعض السلبیات ، ومنھا انعدام 

التدریب ، ومن ثم یصعب تقییم نتائج التدریب بصورة موضوعیة ، وتتحمل المنظمة نفقات 

ریب الخارجي ، أكثر من تلك التي تتحملھا في التدریب الداخلي ، ومن السلبیات ضافیة في التدإ

تركیزه على المبادئ العامة ، والنظریات من غیر االھتمام بحاجات المنظمة الحقیقیة  كما  األخرى

أن اختالف مستویات المتدربین ، وخلفیاتھم قد تعیق االنسجام المطلوب بینھم ، ومن ثم یصعب 

 . المرجوة من تبادل الخبرات ، واالستفادة من تجارب االخرین ھدافاألتحقیق 

وھو التدریب الذي یتم في منشأة مخصصة (مركز) للتدریب ، ویعمل بھا  التدریب النظامي : )٣

الذي یعطى في ورشة  ياألساسمدربون مؤھلون لھذا الغرض ویتضمن التدریب النظامي التدریب 

 .مزودة بوسائل التدریب ، والتدریب عن طریق المحاكاة وغیرھا من أنواع التدریب الالزمة

یمكننا ان نقول أن ھذه واع التدریب ومن خالل التصنیفات التي ذكرھا بعض الباحثین ألن    

التصنیفات تختلف باختالف أغراض التدریب الذي ترید المنظمة  تطبیقھ على العاملین لدیھا من 

حیث حسب دورة حیاة الموظف بالمنظمة أو حسب الوظیفة التي یشغلھا الموظف ، واننا نتفق مع 

ھا المنظمة وتسعى الى الباحثین في تقسیمھم ألنواع التدریب حسب الغرض أو االھداف التي ترا

 . تحقیقھا  

 

  التدریب : أسالیب  - خ

كما ذكرھا التدریبیة التي یمكن استخدامھا في تدریب المتدربین  سالیبتوجد الكثیر من األ    

) والخاطر ٢٠١٠) والعزاوي وجواد (٢٠١٠) وشافي (١٩٩٨بعض الباحثین وھم ساعاتي (

 أوالمھارات  أوعلى نوعیة المتدربین والمعارف  أسلوبویعتمد كل ) ، ٢٠٠٧) وراي (٢٠١٠(

  االتي : سالیبھا للفئة المستھدفة من التدریب ومن ضمن ھذه األإكسابات المطلوب اإلتجاھ

التفضیلیة ، ثم یسأل  اإلجراءاتو األداء: یقوم المدرب بعرض طریقة  المشاغل أو الورش )١

دلیل عمل مكتوب یتضمن التعلیمات  إعدادیتم  كما . األداءالمتدرب ویشجعھ على القیام ب

ات ، ویشرف على اإلرشادات ، ویتطلب توفیر مدرب یشرح تلك التعلیمات واإلرشادو

 . التدریب ویتابعھ ویصححھ ویقدمھ ویعطي التوجیھات الالزمة 

: یقوم المدرب بعرض المشكلة والخلفیة العلمیة لھا ومبادئھا ، ثم یعطي  األدوارتمثیل  )٢

یتم نقل المعارف و . ة المتدربین مثاالً عملیاً على أن یقوموا ھم بتنفیذهالمدرب لمجموع

والخبرات والمھارات في واقع العمل من الشخص المرافق الذي یشرف على عملیة التدریب 

المتدرب   إلى، ویوفر المدرب الرئیسي المباشر المرافق الذي ینقل مكتسبات التدریب مباشرة 
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العمل بتصحیح االخطاء التي تحدث مباشرة من المرافق ، وھنا ویتمیز التدریب في موقع 

كان عدد المتدربین كبیراً وحصول ارتباط في مناخ  إذانجد صعوبة التدریب في حال ما 

     الفعلیة لشخصیات عاملة لألدوارمحاكاة  األدوارمحاكاة عملیة تعتبر و . العملیة التدریبیة

من خالل التمثیل وإظھار الدور واتجاھاتھ وسلوكیاتھ سواء أكانت المشكلة تتعلق ) حقیقیة  (

عالقات اجتماعیة ، ثم یطلب من المتدربین معالجة الموقف  أومالیة  أوبجوانب إداریة 

وشرحھ ومناقشتھ والخروج بنتائج حقیقیة عملیة منھ وتقویمھا ، الستخالص مؤشرات حقیقیة 

المنظمة وتوافر شروط الموضوعیة ، وصدق المعالجة وتجسید عن الدور الممثل لخدمة 

 . الواقع على حقیقتھ

لة أخرى إلبراز الواقع ، وللحكم بصورة واقعیة على المتدرب یتم إعطاؤه وافي مح المھمة : )٣

مجموعة من الخطابات والمذكرات الداخلیة التي تشابھ تلك التي ترد في البرید  ابھ اً دروس

 ي أ . ارس أن یحدد أنسب تصرف یراه في كل بند من بنود البرید الوارد، وعلى الدالیومي 

یتم تكلیف أحد القادة في المنظمة بمھمة عمل فردیة من خالل دورة تدریبیة إلنجاز عمل 

تقریر ما عن مشروع یتم تنفیذه ، ولنجاح ھذه العملیة  عدادإل أوخالل فترة محددة ، 

یتطلب أن یترك ھویة العمل والمعالجة والمتابعة للقائد المتدرب خالل إنجاز المھمة  ،التدریبیة

التدریبیة ، ثم تقییم النتائج الحقاً ، ویتمیز ھذا التدریب بأن القائد یتلقى وجھات نظر خارجیة 

 . متعددة تغني التدریب وتفید المتدربین

ن بین الدارسین  واح المشاركة والتعالمناقشة الجماعیة : عندما یرید المدرب أن یثیر رو )٤

یساعد أفراد  سلوبوھذا األ ،تكوین مجموعات لمناقشة مشاكل معینة  إلىویمكن أن یسعى 

حصیلة من  أوالنظر في تحدید المشكلة ، وتكوین مجمع  وجھات الجماعة الواحدة على تبادل

الوسطى مع العلیا في وضع  اإلدارةمشاركة رجال  كما أن  ، واالقتراحات والحلول األفكار

 أولتقویمھ  أولتیسیر العمل  أوخطط العمل وإدارة المنظمة على مستوى اتخاذ القرارات ، 

 التعاونوفق أسس  اإلداریةلمراجعتھ ، وتوفیر المشاركة الفعلیة في الممارسة العملیة و

الترقي فرص  إیجادوروح القیادة في المنظمة ، و ة، وتنمیة حس المسؤولی والتشاور

، ویصعب تطبیقھ لوجود بنى ھیكلیة وأنظمة وقوانین ال تسمح ) المھنیة  (والحركیة الوظیفیة 

وسیلة قادرة على المناقشة الجماعیة  تعتبر . اإلدارةبأعمال المشاركة في العمل والممارسة و

المتدربین التخصصین لتبادل  األفرادتنمیة التفكیر الفردي االنساني عن طریق اجتماع بعض 

جماعیة اجتماعیة واقتراح الحلول البدیلة واكتساب خبرة قیادة  أوالرأي حول مشكلة فردیة 

ھو تنمیة مھارات المتدربین في نجاح العالقات  سلوبالمؤتمرات ، ومن أھم مزایا ھذا األ

 . التفكیر الذاتي وطرحھا للمناقشة وتشجیع األفكاراالنسانیة واتاحة الفرصة للتعبیر عن 
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المحاضرین الذین یحددون المادة  إلىتكون عن طریق استماع المتدربین  المحاضرات :  )٥

العلمیة ویعرضونھا ویشرحونھا ویعلقون علیھا أمام المتدربین ، وھي تستخدم عندما یكون 

قل عدد المتدربین كبیراً ، ویراد توصیل المعلومات لھم بشكل مباشر ، ولتوفیر مستلزمات ن

مناخ تدریبي مناسب ، والمشاركة الفعالة من قبل  إیجاد، والمتدربین  إلىمكتسبات التدریب 

أكادیمي قدیم لنقل المعلومات بطریقة رسمیة ، لمجموعات كبیرة  أسلوب وھي  . المتدربین

لھ صفات تؤھلھ في ) محاضر  (بالمعلومات والمفاھیم والبیانات عن طریق شخص علمي 

التدریبي لألفراد أكثر اقتصاداً في  سلوبومعلوماتھ ، وبالرغم من أن ھذا األعرض مفاھیمھ 

عدم اعتباره وسیلة ھدفھا صقل  إلىإال أنھ یفتقر  اً ر رقابة ووضوحالوقت والنفقات واكث

خلوه على ، والمتدربین بصورة معقولة  إلىالمھارات وتغییر السلوك وإنما نقل المعلومات 

ي أنھا أ ، لم یكن للمدرب دور في خلق ھذه المشاركة إذاجماعیة االغلب من المشاركة ال

، االعتبار الفروق الفردیة بین المتدربین بعینعدم أخذه و ، عملیة اتصال من جانب واحد

 أسلوبھو كما أنھ  . المحاضرة إلىال یكلف المتدرب سوى االستماع  سلوبوھكذا فإن األ

فكار والمعلومات والحقائق ألتدریبي یستخدم الرموز اللفظیة في توصیل مجموعة من ا

 سلوبالمتدربین ، ویالحظ على ھذا األ إلىالعلمیة والنظریات والمفاھیم ، من قبل المدرب 

أن المسیطر في الموقف التدریبي ھو المدرب فھو یقوم بإرسال المعلومات وشرحھا 

ز اللفظیة ، وتقتصر مشاركة المتدربین بصفة عامة على االستماع وتوضیحھا باستخدام الرمو

 واالصغاء المركزین  .

المشاركین والباحثین ومجموع من المتدربین : یعتمد على اجتماع عدد من القادة  الندوات )٦

توصیات ونتائج مفیدة ، ألنھ یتم تبادل اآلراء  إلىمناقشة موضوع معین یخلص  أولدراسة 

معارف وخبرات ومھارات  إلىوار والتفاعل فیما بین المشاركین للتعرف والمناقشة والح

 األفراداجتماع منظم لمجموعة من  سلوبشمل ھذا األحیث أن  الندوات ت . اآلخرین

والحقائق واآلراء .  تالمتدربین لھم ھدف محدد للدراسة وتبادل الخبرات والبیانات والمعلوما

مجموعة  إلىالمناقشة في مشكلة محددة والتوصل  أوفي إدارة الحوار  ھمتفق علی أسلوبھو و

من النتائج والتوصیات، كما تستخدم الندوات القیادیة لعرض النظریات والمفاھیم الحدیثة 

بھدف تنمیة قدرات األعضاء إداریاً وتمكینھم من التعبیر عن آرائھم عملیاً لما  اإلداریةللعلوم 

كل في ضوء تلك النظریات والمفاھیم ، وفي الحالیتین تعتبر الندوة یعترضھم من عقبات ومشا

مصدراً أساسیاً للمعلومات العلمیة والعملیة التي تزید من عمق وشمول الدراسات وتسمح 

بدرجة أعلى من المشاركة والفاعلیة من جانب المتدربین في العملیة التدریبیة ، ویرمي ھذا 
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ھیم ومعاني متطورة وإحداث تغییرات في وجھات نظره تزوید المتدرب بمفا إلى سلوباأل

 تغییر أنماط سلوكھ. أوالمتدرب بالمھارات  إكساب إلىواتجاھاتھ الفكریة ، ولكنھ یفتقر 

شخاص الذین ألن الھدف المقبول من المؤتمرات التي یحضرھا مجموعة من اإالمؤتمرات :  )٧

متماثلة أن یتعلموا أموراً أكثر مما كانوا یعرفونھا قبل  أوھتمامات متشابھة إ أولھم مھن 

المؤتمر ، ومن الممكن أن تكون ھذه المؤتمرات عبارة عن سلسلة من  إلىمجیئھم 

  . ورش أوقد تكون بعض المناقشات الجماعیة الصغیرة  أوالمحاضرات 

فیھ من  (المدرب )  یتم عن طریق الكمبیوتر ، ویعمل القائد أسلوبالتعلیم المبرمج : ھو  )٨

تلقاء نفسھ لیتعلم المادة العلمیة من برنامج معین ، ویسیر حسب خطوات محددة ومتدرجة في 

الخطوة التي تلیھا ، ویتعرف على صحة  إلىكانت إجابتھ صحیحة انتقل  إذاالصعوبة ، ف

ا یشتمل الھدف المحدد للبرنامج ، وكم إلىجابتھ من خالل بنود البرنامج ، وھكذا حتى یصل إ

 . على تمارین ألفراد المنظمة لدیھ

 أومشكلة من المشاكل الحقیقیة ) تقدیم  (على مبدأ عرض  سلوباأل ھذا  یسیر:  لةدراسة الحا )٩

طرح حلول عالجیة لھا ونتائج  إلىفكرة معینة للمتدربین وطلب دراستھا وتحلیلھا للوصول 

التي تعكس العملیة  اإلداریةوتعتبر  وسیلة من وسائل المواقف  . تستخلص لصالح المنظمة

دراسة الحالة بعد بفي صورة دینامیكیة متكاملة حیث یقوم كل متدرب على انفراد  اإلداریة

كانت طویلة فإن القائد یقسم المتدربین  إذاكانت قصیرة أما  إذاتوزیعھا من قبل قائد الحالة 

ساعتین قبل بدأ  أود یلتقون لمدة ساعة افرأ)  ٨ -  ٥(ن مجامیع وكل مجموعة تتكون م إلى

بخصوص تلك حكم  أوتقدیر  إلىالحالة وتحلیلھا واستخراج المؤشرات والدالالت وصوالً 

  . الحالة 

خارجھا وبالتالي  أویتطلب عمل المتدرب االشتراك في لجان عدیدة داخل منظمتھ  اللجان : )١٠

یحقق ذلك عن طریق تكوین لجنة  سلوبالحصول على خبرة في ادارة ھذه اللجان وھذا األ

مشرفاً للمناقشة )  ٤ - ٢ ( متدرب مع)  ١٦ -  ١٠ ( ح عدد أفرادھا منوامن المتدربین تتر

نة تحت رئاسة المشرفین تمھیدیة تعقدھا اللجلھ مناقشات وافي إطار موضوع محدد تتن

تقریر نھائي یقدم للمناقشة  إعدادأن یحصل الجمیع على قناعة تامة ومن ثم  إلىب وانبالت

بعض الخبراء المختصین ویتمیز  أخرى ولجنة إشراف خاصة من قبل  یقدم من قبل لجانو

قائم   ألنھنیاً ینمي التفكیر والقدرة على التعبیر واتخاذ القرار وااً تعأسلوببكونھ  سلوبھذا األ

 الحلول البدیلة واختیار الحل االفضل . إلىعلى دراسة الوثائق والحقائق و الوصول 

بجامعة  اإلداریة األعمالمثل في مدرسة ألالتجریبي ا سلوبالحلقة الدراسة : نشأ ھذا األ )١١

 ألنھ اإلداریةتعلم ولیس تدریسیاً وخاصة للقیادات  أسلوبوھو  ١٩١٠بوستن عام  –ھارفرد 
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الحلول  إیجادتحدید المشكلة وتعریفھا و یتضمن، ویساعدھم على التحلیل والتفكیر االنتقادي 

یساعد في تكوین أحكام موضوعیة بشأن اختیار البدائل لكل ، ومكانیة اتخاذ القرار فیھا إلھا و

على تفھم وجھات نظر اآلخرین ، ویربط النظریة والسیاسات ومبني ،  موقف یواجھونھ

وإجراءات تناسب الوضع  أسالیبیمكن القائد من تطبیق ، كما  بالواقع العملي  تاإلجراءاو

من خالل اجتماع عدد من  سلوبیطبق ھذا األ ، حیث المشكلة التي یتعامل معھا  أو

وحدة العمل  إلىالمتدربین القیادیین الذین ال تجمعھم رابطة جماعیة وحتى شعور باالنتماء 

وتعد الحلقات الدراسیة مؤتمرات ، ولكن على نطاق أصغر  ،  موضوع معین أوفي مشكلة 

وتحقق درجة أكبر من المشاركة بین المشاركین وتركز على موضوع واحد ، وتتكون الحقلة 

 أوالدراسیة من مجموعة من المحاضرات یقدمھا خبراء متخصصون تتبعھا أنشطة مشتركة 

 مجموعات  صغیرة وجلسات مكتملة یتم فیھا رفع تقریر بنتائج المناقشات المشتركة .   

  

  ات التدریبیة االحتیاجالمجال الثاني : 

  

تسعي ، ن تقوم بھا أیة منظمة أمن أھم الخطوات التي یجب   یةات التدریباالحتیاجیعتبر تحدید     

رفع مستواھم في المعارف والمھارات  من أجل، ین لدیھا عاملتحقیق أھداف تدریب ال إلى

  بھدف زیادة انتاجیة المنظمة وتقلیل الفاقد من الوقت والمال .، ھا لھم إكسابات المطلوب تجاھالاو

ات التدریبیة بمثابة قاطرة التدریب التي توجھ كل مسارات التدریب بفعالیتھ االحتیاجیعد تحدید و

القاطرة وحسن تشغیلھا وتوجیھھا تؤمن تحقیق فعالیات أن القیادة الفعالة لھذه حیث  المختلفة ،

ساط التدریبیة وألقبوالً في ا األكثرمن المسلمات ) . و٢٠٠٦دریب ألھدافھا (توفیق ، وأنشطة الت

ات تمثل المدخالت االحتیاجات التدریبیة ، وأن ھذه االحتیاجأن التدریب یجب أن یصمم لمواجھة 

ات وحصرھا تمثل محور االرتكاز لبناء االحتیاج. كما أن تحدید ھذه  دریبية للنظام التیاألساس

ات ، ولكي یكتسب التدریب الفاعلیة المنشودة  االحتیاجالخطط ، والبرامج التدریبیة لتلبیة ھذه 

یتحتم أن یسبق بنشاط علمي ھادف ، یعتمد الدراسة العلمیة ، والعملیة من أجل الكشف الدقیق عن 

  .)٢٠٠٧( الطعاني ، یبیة بغرض تصمیم البرامج ، والدورات التدریبیة الالحقة ات التدراالحتیاج

  
  ات التدریبیة االحتیاج  مفھوم  - أ

الفعلي  األداءفي الفرق بین  مستوى تتمثل   ات التدریبیةاالحتیاج نأ) ٢٠٠٤مصطفى ( یذكر    

أكثر بحیث  أومستوى تنظیمي  أوالعاملین في موقع  إعداد أوالمرغوب لدى عدد  األداءومستوى 

  معالجة مشكالت قائمة . أو األداءات لتحسین االحتیاجیؤدي سد ھذه 
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بدقة   األداءعملیة لتحدید أسباب فجوات  ھيات االحتیاج تحدید أن )  ٢٠٠٦توفیق (  یبینكما     

  مستقبلیة . أوطریقة للتعرف على احتیاجات أداء جدیدة  أو

ات التدریبیة بأنھا الفجوة بین االحتیاج) ٢٠٠٧كل من عبدالباقي ومسلم وحسن (  یذكرو    

المرغوب الوصول إلیھ ، مع األخذ في االعتبار  أوالمستوى الحالي لألداء والمستوى المستھدف 

تحدد فجوة التدریب في الحالة التي یمكن أن تؤدي فیھا تحسین القدرات والمھارات  األداءأن فجوة 

  . األداءومن ثم سد فجوة  األداءتحسین  إلىرف والمعا

ات التدریبیة ھي مجموعة من المھارات والمعارف االحتیاج) أن ٢٠١٠معمار ( یحددو    

وظیفة معینة من أجل القیام بأداء مھام معینة  أوات المحددة التي یحتاجھا فرد في مؤسسة اإلتجاھو

الفعلي  األداءتدریبي عندما تكون ھناك فجوة بین ال االحتیاجبشكل أكثر كفاءة وفاعلیة . ویحدث 

وظیفة معینة من أجل  أوات المحددة التي یحتاجھا فرد في مؤسسة اإلتجاھالمؤسسة ، و أوللفرد 

  القیام بأداء مھام معینة بشكل أكثر كفاءة وفاعلیة .

 التدریبیة ركزت علىأن نستخلص بأن االحتیاجات ومن خالل التعاریف التي تم ذكرھا یمكن     

في المعارف والمھارات ، في سد النقص في مستوى أداء الفرد ، الفرد  أوالمنظمة  ھدف

من خالل ، مستقبال  أولما ھو مطلوب في الوظیفة التي یشغلھا حالیا ، ات السلوكیة اإلتجاھو

تقلد مناصب  ىإللھ یوتأھ ھرفع مستوى تدریب أو، الحاقة بدورات تدریبیة من أجل سد ھذا النقص 

  اكتساب مھارات اضافیة مطلوبة في عملھ . أو، أعلى 

  

 ات التدریبیةاالحتیاجأھمیة تحدید   - ب

ات التدریبیة ھي عملیة مستمرة ، ودائمة االحتیاج) إن عملیة تحدید  ٢٠٠٧ذكر الطعاني (     

تؤثر تأثیراً مباشراً في كفاءة تخطیط البرامج التدریبیة ، وتصمیمھا ، وتقویمھا ، وتحدید 

ات ، والمشكالت تتغیر ، وتتنوع بتغیر المواقف االحتیاجن ألات عملیة مستمرة ودائمة االحتیاج

ات التدریبیة االحتیاجا الشك فیھ أن تحدید وتنوعھا ، وكذلك بالظروف المحیطة بالمنظمة ، ومم

عملیة تحدید  أن إلىعملیة ھامة ومفیدة تضمن الجدوى المنشودة للبرامج التدریبیة ویعزى ذلك 

 إلىتؤدي و، ة التي تنطلق منھا العملیة التدریبیةیاألساسو لىواألالخطوة  تعد ات التدریبیةاالحتیاج

تساعد المسؤولین عن البرامج وتنفیذھا على كما ، تبین الفئة المستھدفة و، المناسب  األداء

كما أن نجاح عملیة التدریب . ات التدریبیة حاضراً ومستقبًال االحتیاجالتخطیط الجید، وتقدیر 

ات التدریبیة ، ألنھا المؤشر الذي االحتیاجتحدید  ذاً ، ومتابعة یعتمد على الدقة فيتخطیطاً ، وتنفی

ات االحتیاجالصحیحة ، وھناك اعتبارات كثیرة تؤكد أھمیة تحدید  األعمال إلىلتدریب یوجھ ا

التدریبیة منھا إن تخطیط التدریب على أساس واقعي لالحتیاجات التدریبیة الفعلیة تتیح الفرص 
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شفاً ات التدریبیة تعطي ضوءاً كااالحتیاجإن ، العادلة لتقدم العاملین وزیادة كفاءتھم وتحسین أدائھم 

 ولذلك یمكن القول، مجال التدریب المطلوب و المطلوب تدریبیھم ، وعددھم ، األفرادعن مستوى 

 ات التدریبیة تعتبر عملیة دینامیكیة مستمرة .االحتیاجن عملیة تحدید بأ

ات التدریبیة من خالل التأكید على المبادئ االحتیاجھمیة تحدید أ) ٢٠١٠وقد حدد أبو غلیون (     

  التالیة :

  صبح تالذي یقوم علیھ التدریب ، وبالتالي  األساسات التدریبیة االحتیاجاعتبار عملیة تحدید

خطیط وتصمیم البرامج التدریبیة ، بعد لموضوعیة  تھذه العملیة مدخالً مناسباً ، ونقطة االنطالق 

 ات التدریبیة .االحتیاجأن یتم تحدید تلك 

 وب تعویضھ عن طریق التدریب ، من خالل مقارنة الكفایات المساعدة في تحدید النقص المطل

 ات التدریبیة .االحتیاجوالمھارات المختلفة المتاحة في المنظمة ، مع ما سیتم تحدیده من 

  ات الفعلیة ، وبالتالي الفئات المستھدفة بالتدریب ونوع التدریب .االحتیاجتحدید 

 والمعلومات وتحلیلھا ، وبالتالي تحدید ع البیانات تعتمد ھذه العملیة على الدقة المتناھیة في جم

حقائق عملیة من واقع مشكالت  إلىات التدریبیة وفقاً ألسس ومعاییر موضوعیة ، تستند االحتیاج

 العمل والعاملین .

  ھدار ، من خالل تحقیق أھداف التطویر بصورة إلتخفیض النفقات وتقلیل من ا إلىتھدف

نتاجیة العمل التي یتم تحقیقھا إوالحصول على مستوى أعلى من  اءاألدشاملة وكذلك رفع كفاءة 

 عن طریق التدریب .

  أحد  أوتساعد ھذه العملیة في الكشف عن مشكالت ومعوقات العمل ، التي تعاني منھا المنظمة

أنشطتھا الرئیسة والتي لیست بالضرورة من المشكالت التي یمكن معالجتھا بواسطة التدریب ، 

والتنظیمیة ،  اإلداریةالمعلومات في الجوانب  أومكن أن تكون جذور ھذه المشكالت حیث من الم

ولیس في العنصر البشري الذي قد یمتلك الخبرات والمھارات والكفایات التي تؤھلھ إلنجاز 

 بالكفاءة المطلوبة . األعمال

  ما  إذاقرارات فعالة وسلیمة باتجاه تخطیط العملیة التدریبیة وتصمیمھا ، وبخاصة  إلىالوصول

  نیة والمستقبلیة .آلات التدریبیة ااالحتیاجكانت عملیة تحدید 

تحدید  ل فیھاوا) والتي تن٢٠٠٧وجھة نظر جاد ( إلىونعتقد من الضروري اإلشارة     

ن واتدریس بمؤسسات التعلیم العالي لدول مجلس التعات التدریبیة الالزمة ألعضاء ھیئة الاالحتیاج

  : اآلتي الخلیجي تنبع أھمیتھا من خالل 
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  التخطیط الناجح للنشاط التدریبي ، بھدف رفع مستوى الكفاءة ھ الذي یقوم علی األساستعد

العام  اإلتجاهات مع اإلتجاھبمستوى المھارات ، وتوجیھ التفكیر و اإلرتقاء، و األداءوحسن 

 المرغوب فیھ.

  التدریبیة ، وتصمیم  األھدافلكل عناصر العملیة التدریبیة ، وأھمھا عملیة تحدید  األساستعد

ات التدریبیة یعد االحتیاجمحتوى البرنامج التدریبي ونشاطاتھ ، وتقییم البرنامج التدریبي ، فتحدید 

 مؤشرا یوجھ التدریب توجیھا صحیحا .

  المطلوب تدریبیھم ، ونوع التدریب المطلوب  األفرادالتدریبیة  اتاالحتیاجیوضح تحدید

 والنتائج المتوقعة منھم .

في   Osborne) 1996(سبورن أوات التدریبیة من وجھة نظر االحتیاجوتكمن أھمیة تحدید     

الذي یقوم علیھ التدریب ، فتصبح بذلك مدخالً ، ونقطة انطالق لكل عناصر  األساسأنھا تعتبر 

التدریبیة وأنواع التدریب ، وتقییم محتوى البرامج  األھدافالعملیة التدریبیة ، وأھمھا تحدید 

لذلك ، فإن تحدید  باإلضافةالتدریب والتنمیة المھنیة ،  أسالیبالتدریبیة ونشاطاتھا ، وتحدید 

  ت التدریبیة یسھم بالطرق العلمیة في تیسیر عملیة تقویم التدریب والتنمیة المھنیة .ااالحتیاج

ات االحتیاجأن أھمیة تحدید    Milon & Joseph )1989( و جوزیف نومیل یذھب و    

المطور  األداءلكل عناصر العملیة التدریبیة ، كما یساعد في التركیز على  األساسالتدریبیة ھو 

ات التدریبیة االحتیاجلألفراد المطلوب تدریبیھم ، ونوع التدریب المطلوب ، كما أن غیاب تحدید 

  إضاعة للجھد والوقت والمال .

إن تحدید االحتیاجات التدریبیة تعتبر من أھم العملیات في أي منظمة تنشد التمیز والجودة في     

لیة التدریبیة ، وتساعد المختصین بعملیة التدریب في العم عملھا ، وھي تعتبر الخطوة المھمة 

وذلك من أجل تخفیض النفقات ، من خالل رفع على تحدید نوعیة وكیفیة تنفیذ البرامج التدریبیة ، 

  كفاءة االداء لدى العاملین .

   

 ات التدریبیةاالحتیاجتحدید  أسالیبق وائطر  - ت

من الباحثین نورد منھم  قد درست من قبل عددٍ ات التدریبیة االحتیاجتحدید  أسالیبإن طرائق و    

، حیث حددا ثالثة ) ٢٠٠٧) وماھر (٢٠٠٧والطعاني () ٢٠٠١وبروكس ( )١٩٩٨ساعاتي ( 

 وھي :طرائق لذلك وتشابھت تلك الطرائق بصورة عامة 

 األنماطضاع التنظیمیة ، وویقصد بتحلیل المنظمة دراسة األ: التنظیم  أوال : تحلیل المنظمة أو

التدریب  التدریب داخل التنظیم ، وكیفیة تشخیص نوع إلىلتحدید مواطن الحاجة  اإلداریة

تشخیص ،  اإلداریةوالتقسیمات  اإلجراءاتو األعمالتوصیف المطلوب ، ویتم من خالل 
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في بعض عناصره  أوالضعف في التنظیم ،  أوضاع التنظیمیة ، وتحدید مواطن القوة ، واأل

تحدید التعدیالت  ، انخفاض كفاءتھ  أو،  األداءعلیھا ارتفاع تكلفة  ة التي یترتبیاألساس

  األداءوالتغییرات الواجب إدخالھا على التنظیم القائم ، تمكینا لمزید من الكفاءة ، واالقتصاد في 

تحلیل وتحلیل الخریطة التنظیمیة ، وتحلیل أھداف المنظمة ، وویمكن أن یشمل تحلیل التنظیم ، 

تحدید  إلىتحلیل ھذا الیھدف . كما  دراسة التغییرات المتوقعة في المنظمةونظیمي ، المناخ الت

درجة مالئمة التنظیم القائم لألھداف ، ومتطلبات العمل ، وتقویم فعالیة التنظیم ، وتحدید التعدیالت 

ویعمل على دراسة اإلدارات واألقسام ، وما سوف یتم فیھا من تعدیالت  . الالزمة لزیادة فاعلیتھ 

 إلىكان ھناك أنظمة ولوائح وسیاسات عمل جدیدة ، وھذا یشیر  إذافي ھیاكلھا ، وحجمھا ، وما 

  . احتیاج واقعي للتدریب

المطلوبة ویقصد بھا دراسة المھمات التي تقوم بھا المؤسسة ، والمھارات  ثانیا : تحلیل المھمات :

إلنجاز ھذه المھمات ، وكذلك المواصفات التي یجب توافرھا فیمن یقوم بھا ، كالمھارات  

لمعرفة ما  األداءمعاییر لقیاس  إیجاد أیضاوالقدرات ، والمؤھالت ، والخبرات ، وتتطلب الدراسة 

بصرف  ، الوظیفةكان انجاز المھمات یتم على الوجھ الصحیح ، وینصب تحلیل المھمات على  إذا

 مالعاملین لمھماتھم ، ومسؤولیاتھ النظر عن الشخص الذي یقوم بھا ، والھدف من ذلك ھو تعریف

ووظائفھم بشكل تفصیلي بما یمكنھم من أداء أعمالھم على نحو سلیم ومن ثم تحدید نوع المعلومات 

والمھارات التي تلزمھم ، وبذلك یساعد تحلیل المھمات على الحصول على تصور متكامل وشامل 

 الوظیفیة من خالل المقارنة بین المعاییر األدوار أوعن جوانب القصور في انجاز المھمات ، 

تحدید المھارات، والمعلومات   إلىویھدف ھذا النوع .  الفعلي اإلنجازالمحددة لألداء ، وبین 

 .ات المطلوبة إلتمام العمل ، والمعاییر التي تقاس بھا درجة تحصیل الفرد لھذه المتطلباتاإلتجاھو

مھام على ویتطلب اجراء تحلیل المھمة المعارف والمھارات والفھم الالزمة ، ویعتمد تحلیل ال

  المعاییر المھنیة والتي تغني عن وجود مقاییس خاصة لكل منظمة.  

یقصد بتحلیل الفرد قیاس أداء الفرد في وظیفتھ  ثالثا : تحلیل خصائص الفرد ( شاغل الوظیفة ) :

ھذه الوظیفة  التي تلزمھ ألداء  األفكارات ، واإلتجاھالحالیة وتحدید المھارات ، والمعارف ، و

وظائف أخرى متوقعة ویتضمن تحلیل خصائص الفرد الحقائق والبیانات التي تتعلق وألداء 

بالمؤھالت العلمیة لشاغل الوظیفة ، وخبراتھ العلمیة والعملیة والقدرات والمھارات الخاصة  

التدریبیة التي خطط لھا ونفذھا ، والمتطلبات  األنشطةالتدریبیة التي شارك فیھا ، و األنشطةو

والنباھة الذھنیة والتركیز الفكري ، والمتطلبات المتعلقة بالجھد  ل القدرة على التحلیل الفكریة مث

الجسدي والمھارات البدنیة ، والمزایا الشخصیة مثل النضج والمظھر العام واالندفاع واالستقرار 

ن أالن التدریب یمكن ، دراسة الدوافع  أیضاعصاب ، ویتضمن تحلیل الفرد ألالعاطفي وضبط ا
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  .یرشد الفرد ألحسن السبل لمقابلتھا أویمھد الطریق إلشباعھا ،  أویشبع بعض ھذه الدوافع 

ودقیقة وواضحة تمثل نقطة ات التدریبیة بطریقة علمیة سلیمة االحتیاجن تحدید أوخالصة القول 

جر البدایة ، والعمود الفقري لسلسلة حلقات مترابطة تكون في مجموعھا العملیة التدریبیة وھي ح

داخل  األفرادجل تحقیق الكفاءة وحسن أداء أیة الذي یرتكز علیھ التدریب الفعال من واالز

  . بمعلوماتھم و مھاراتھم وتحسین اتجاھاتھم اإلرتقاءالمؤسسة و

    

  ات التدریبیة االحتیاجق جمع بیانات تحدید ائوطر أسالیب  - ث

، ات التدریبیة االحتیاجتحدید  علىق لجمع البیانات التي تساعد ائطرو أسالیبیوجد العدید من     

) والطعاني ٢٠٠٦(توفیق والطرق من وجھة نظر الباحثین  سالیبوسوف نستعرض بعض ھذه األ

  وھي :) ٢٠٠٦(لعمري ) وا١٩٩٤(العریني ) و٢٠٠١(كولز وبروسو ) و٢٠٠٧(

   ات . وعند استخدامھا بصورة االحتیاج: من طرق جمع البیانات أثناء عملیات تقدیر المالحظة

نتائج ذات معنى . ومثل بیانات المقابالت یمكن جمع البیانات  إلىمنھجیة ، من الممكن أن تؤدي 

غیر مخطط وللمالحظات المخططة عدة مزایا وھي أنھا  أوالمتصلة بالمالحظة على نحو مخطط 

حظات ، وانھا توفر طریقة دقیقة لتسجیل تقلل احتمال التحیز ، وانھا تزید اعتمادیة وتماسك المال

 . البیانات

تسجیلھ عند حدوثھ ، كما یقوم  ومحاولةسلوك الموظف ، یقوم مسؤول التدریب بمالحظة     

بتسجیل مختلف المواقف والعالقات التي تصاحب السلوك ومدى التزام الموظف بقواعد العمل  

المالحظة أن سلوك المالحظین فیھا یكون  إیجابیاتوكیفیة استخدامھ لألجھزة والمعدات ، ومن 

تلقائیاً مما یكسب المعلومات التي یتم الحصول علیھا مصداقیة أكبر ، وتمكن من الحصول على 

سلبیات ھذه الطریقة اعتمادھا نفسھم ، ومن أمعلومات عن سلوك من ال یستطیعون التعبیر عن 

ة المتدربین وھذا غیر متوفر في كثیر من التدریب لرصد ومالحظ يعلى عدد كبیر من مسؤول

نوعیة  أوالحركة  –فنیة مثلما تكون دراسات الزمن  تلك المالحظات  یمكن أن تكونو . األحیان

فرد في الجھاز الوظیفي في تفاعلھ أثناء اجتماع  أوسلوكیاً كمالحظة مجلس إدارة جدید  أووظیفیاً 

لتمییز بین السلوكیات الفعالة والسلوكیات غیر ما ، ویمكن استعمال المالحظة بشكل معیاري ل

العملیات التنظیمیة ، ومن محاسنھا أنھا تقلل من توقیف حركة  أوالھیاكل  أوالفعالة وبین البنى 

مراقب ذي مھارة عالیة بكل العملیة ومعرفة  إلىئھا أنھا تحتاج وانشاط المجموعة ، ومس أوالعمل 

 المحتوى  .

   أو: تعتبر المقابالت واحدة من أسھل أدوات جمع المعلومات عن المشكالت التنظیمیة المقابلة 

. فمن الممكن أن تساعد مناقشة قصیرة مع الزمالء في خدمة العمالء في الكشف  األداءالمتصلة ب
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 اإلدارةعن أسباب عدم التعامل مع المكالمات التلفونیة . ویمكن أن تساعد مناقشة أكثر تعمقاً مع 

لعلیا في توضیح المنظورات حول قضایا التدریب االستراتیجیة . ویمكن عقد المقابالت بطریقتین ا

 . عبر الھاتف أووجھاً لوجھ 

تجاه مشكالت وتتم المقابالت مع اختصاصي التدریب للحصول على وجھات نظر العاملین     

التدریب علیھا . وتكشف  لىإالعمل ، فضالً عن تحدید المجاالت التي یعتقد العاملون احتیاجھم 

المقابلة عن النواحي المتعلقة بالمعلومات والمعارف التي تلزم الوظیفة التي یشغلھا الفرد ، وعن 

 باالتجاھاتالنواحي المتعلقة  إلىوطرق العمل ، باإلضافة  األداءالنواحي المتعلقة بمعدالت 

المقابالت عبارة عن مواجھة شخصیة بین مسؤول التدریب وبین ووالسلوكیات وعالقات العمل. 

تعرف احتیاجاتھم التدریبیة ، وتتطلب المقابلة من القائمین علیھا صیاغة  إلىالمتدربین ، وتھدف 

 أوطعتھم وعدم مقا لألفرادبشكل محدد لتحقیق الھدف من المقابلة ، واالستماع الكامل  األسئلة

المقابلة  إیجابیاتالمطروحة ، ومن  اإلجاباتبتعاد عن االستنتاج من ، واال اإلجاباتالتدخل في 

نھا تعطي المتدربین فرصة كافیة إلبداء اآلراء وتقدیم االقتراحات ، وتعطي الحریة للمتدربین أ

للتعبیر عن المشكالت واسبابھا وطرق حلھا ، ومن سلبیاتھا أنھا تتطلب وقتاً طویالً ، وال یمكن 

 . ى عدد محدود من المتدربین ، وقد تحرج بعض المتدربین وتضعھم في مأزقتطبیقھا إال عل

   والتنظیمیة والفنیة ، كما  اإلداریة: یتم تشكیل اللجان من كافة المستویات اللجان االستشاریة

 یمكن االستعانة ببعض الخبرات من خارج المنظمة  .

 أوعالقة وثیقة ، وخبرة بالنشاط  كما تشكل اللجان االستشاریة من خبراء ومسؤولین لھم    

عباء التي ألالوظیفة المطلوب دراستھا ، ولدیھم المعلومات الكافیة عنھا لكي یقرروا المھمات وا

تتكون منھا ھذه الوظائف ، ومن ثم التعرف على الحاجات التدریبیة بشكل دقیق ، وتتكون ھذه 

 إلىالحاجة دعت  إذاة بشكل اساسي ، وأعضاء من خارجھا نظماللجان من أعضاء من داخل الم

 .  ذلك

   من أھم وسائل نجاح التدریب تحلیل مشكالت العمل ومعرفة السبب الحقیقي تحلیل المشكالت :

للمشكلة ، ویساھم التدریب في حل مثل ھذه المشكالت وعالجھا بكفاءة ، وذلك من خالل دراسة 

الالزمة لھا   اإلجراءاتا ودراسة آرائھم وكیفیة عالجھا مع تحدید المعنیین بھ األفرادالمشكلة مع 

 ومن حسنات ھذه الطریقة أنھا تزید التفاھم واالتفاق بین الرؤساء والمرؤوسین .

   عنھا   اإلجابةالتي تتطلب  األسئلةاالستبیانات : وھي عبارة عن استمارة تتضمن مجموعة من

التدریبیة، والبد أن تتوافر مجموعة من النقاط عند وضع ات االحتیاجبھدف التعرف على 

 اإلجابةاالستبانة، أي أن تكون أسئلة االستبانة واضحة ال لبس فیھا ، ولھا اجابة واحدة ومحددة ، و

عالمات كي یسھل حصرھا وتبویبھا ، وموضوعیة بحیث تلبي  أوشارات إالمطلوبة على ھیئة 
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االستبانة أنھا  إیجابیاتن الذي تستغرقھ في تعبئتھا ، ومن الغرض منھا ، ومعتدلة من حیث الزم

ھا إعدادفي أقصر وقت ، وقلیلة التكالیف ، وسلبیاتھا ھي صعوبة  األفرادعدد كبیر من  إلىتصل 

غیر  اإلجاباتمتخصص في البحث ، وال تعتبر دلیال كافیا للتعبیر الحر عن  إلىذ تحتاج إ

 .ات وصف المھارات والقدرات الخاصة بمجموعة من العاملین المنتظرة  . كما  تتضمن االستبیان

على  االستبانات  یمكن أن تكونو.  ویمكن عن طریقھا الحصول منھم على احتیاجاتھم التدریبیة

عداد كامل للسكان لت أوطبقیة من المستجیبین  أواستطالعات لعینة عشوائیة  أوشكل عملیات مسح 

ر من الناس في وقت قصیر وغیر غالیة نسبیا وتتیح فرصة تصل لعدد كبی ، من میزاتھا أنھا

المقترحة بیسر ودقة  األسئلةأنھا ال تستطیع تحلیل التعبیر دون الخوف من االرتباك ، ومن عیوبھا 

 . كبیرة 

   كوسیلة لتحدید  لىواأل: تستخدم االختبارات في مجال التدریب لغایتین اساسیتین االختبارات

ات التدریبیة للمتدربین ، والثانیة لتقویم العملیة التدریبیة ویستفاد كأداة لتحدید وتشخیص االحتیاج

، مما یساعد على تخطیط العملیات التدریبیة مستقبال ، ومن مزایا  األداءجھ القصور في أو

االختبارات سھولة الحصول على النتائج وتسجیلھا والموازنة بینھا ، ومن سلبیاتھا عدم توفر 

ولیست حقائق ، واالختبارات تعطي مؤشرات عامة  األحیانالختبارات المناسبة المقننة في بعض ا

بناءاً عملیاً  ء االختبارات ویمكن بنا . األفرادوال یمكن اعتبارھا نھائیة في تقویم أداء 

ا أعضاء اللجنة ، ویمكن استخدامھ أوداري إلالجھاز ا أو(كالمالحظات ) الختبار كفاءة المجلس 

 عدم وجود مساعد ، ومن میزات أودارتھا بوجود إوالحقائق المكتسبة بالتعلم ، ویتم  األفكارلجلب 

غیر جوھریاً  أوا ، سبباً جوھریا كان سبب مشكلة م إذانھا تساعد في تحدید ما أاالختبارات 

النتائج ومقارنتھا  تلكویمكن تقدیر  في المھارة ، أونقص في المعرفة وعندما یكون جوھریاً یعنى 

أن نتائج تلك االختبارات قد بنیت على عدد محدد من أفراد ومن عیوبھا مع الحاالت المشابھة . 

  .  التجربة ومن ثم تكون النتائج غیر حاسمة 

  جراءات وتشریعات العمل ومعدالت إ: وتشمل ھذه السجالت على دراسة السجالت والتقاریر

نضباط واحترام المواعید والتعارف مع الغیر ، وتعد نظم تقویم والسلوكیات الخاصة باال األداء

التي یمكن االعتماد علیھا في تحلیل  األداءدنى لمعاییر ألوسیلة لضمان تحقیق الحد ا األداء

تبین الدراسة التقویمیة للتقاریر والسجالت نقاط الضعف التي یمكن و .ات التدریبیة االحتیاج

عالجھا بالتدریب ، وینبغي ان ینحصر ھدف دراسة التقاریر والسجالت في الوقوف على 

بوضوح ، وتقدم معلومات  األداءھا انھا تظھر مشكالت إیجابیاتات التدریبیة فقط ، ومن االحتیاج

اقتراحات لعالج مواطن الضعف ، ومن سلبیاتھا تمیز بعضھا واضحة لمسؤولي التدریب ، وتقدم 

 بعدم الموضوعیة ، وال یمكن اعتمادھا كوسیلة وحیدة وانما تستخدم مع وسیلة اخرى . 
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، المقابلة حیث انھا تساعد على تحدید االحتیاجات التدریبیة من الطرق المھمة في جمع بیانات     

من خالل وذلك منھا المنظمة أو العاملین لدیھا ،  فھم أوسع وأصدق للمشكالت التي تعاني

تواجھھم بصورة مستمرة ، وماھي اقتراحاتھم من مناقشتھم في ھذه المشكالت والتحدیات التي 

   أجل التغلب علیھا . 

   

 ات التدریبیةاالحتیاجمشكالت تحدید   - ج

من حیث نوع ات التدریبیة االحتیاجتتعدد المشكالت التي تواجھ المنظمات في تحدید     

    ذكر ساعاتيو،  المؤسسات التدریبیة ونوعیة البرامج التدریبیة والفئات المستھدفة من التدریب

  ات التدریبیة وھي : االحتیاجھناك خمس مشكالت رئیسیة تواجھ عملیات تحدید  أن) ١٩٩٨( 

 ات التدریبیة بالشكل العلمي .االحتیاجات تحدید نظمال یتم في كثیر من الم 

 ات التدریبیة .االحتیاجعتمد التدریب في وضع برامج على ضوء تحدید ھذه ال ی 

  ات .نظمالتدریب في بعض الم إلیھاھناك قصور واضح في البیانات التي یستند 

  أن ما ظن أنھ احتیاج  اإلدارةات التدریبیة ، بحیث تكشف االحتیاجتحدث أخطاء في تحدید

 یخالف ما ھو موجود بالواقع .تدریبي 

  ھو على أحسن تقدیر إضافة معلومات   أوثر ، ألضعیف ا األحیانیبدو التدریب في كثیر من

 تحسین أداء . أوسلوك  أوولیس تنمیة مھارات 

ات التدریبیة وفائدتھا االحتیاج) أنھ على الرغم من أھمیة تحدید ٢٠١٠ذكر أبو غلیون (  كما    

اك بعض المعوقات والمشكالت التي تحول دون التي تعود على المنظمة والفرد معا ، إال أن ھن

  وانجاح البرنامج التدریبي نذكر منھا :دقتھا ، وبالتالي سیكون لھا تأثیر سلبي في فعالیة وكفاءة 

  مكانیاتھا التدریبیة ، وربما یعزى ذلك إالدقیقة للقوى العاملة و اإلحصائیةعدم توافر البیانات

 عجز إدارة التدریب لتوفیر بیانات محددة عن الوظائف والكفاءات المطلوب شغلھا . إلى

 مما یترك  بالمنظمةات التدریبیة للعاملین االحتیاجلت تحدید واقلة الدراسات العلمیة التي تن ،

المجال مفتوحاً أمام مؤسسات التدریب باالستعانة بمؤشرات للحاجات التدریبیة ، باالعتماد على 

 راحات المتدربین .اقت

  العلمي لمختلف الوظائف التي  سلوباأل إلىغیاب الوصف الوظیفي الدقیق الواضح ، المستند

سھولة تحدید مستوى التأھیل الالزم لتشغیل كل  إلى، مما یؤدي  اإلداریةتتضمنھا المنظمات 

 ات التدریبیة للمنظمة بشكل موضوعي .االحتیاجوظیفة ، وبالتالي یمكن تحدید 
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 العتماد على التقدیر الشخصي للمقررات الوظیفیة لكل وحدة إداریة ، وذلك بضعف التقدیر ا

 الموظفین المطلوب تدریبھم في المجاالت التخصصیة المختلفة . عدادالدقیق إل

  ، الفعلیة التي تعاني منھا  اإلداریةعن تحدید المشكالت إدارتھ  أوعجز مؤسسات التدریب

 اإلداریةمن ناحیة ، وقلة الندوات  ، وربما یساعد على ذلك قلة االستشارات و البحوث المنظمات 

 داریین من ناحیة أخرى .إلالعلیا ومؤتمرات القادة ا

  أسالیبقلة الخبرات والكفاءات لدى بعض العاملین في مجال التدریب مما یساعد على استخدام 

نتائج سلبیة في التوقعات التدریبیة بسبب  إلىیؤدي  مماات التدریبیة ، االحتیاجتقلیدیة في تحدید 

 . عدم كفاءة الوسائل التدریبیة المستخدمة 

  عدم تأمین اآلراء الفاعلة إلظھار مواطن الضعف ، وجوانب القوة ، في البرامج التدریبیة

 تدربین وطرق تنفیذھا ، بما یساعد على تطویرھا وتعدیلھا وفقاً لالحتیاجات التدریبیة الفعلیة للم

البرامج التدریبیة ومن ثم طرائق تنفیذھا  إعداد إلىوذلك نتیجة ضعف خبرة المدربین ، یؤدي 

الفاعلة والتي من شأنھا إظھار مواطن القوة والضعف في  األداءبطریقة ال تسمح باستخدام وتفاعل 

 تلك البرامج مما تنعكس سلباً على التوقعات التدریبیة .

ات التدریبیة منھا : عدم توافر االحتیاجوتوجد ھناك مشكالت أخرى قد تواجھ عملیة تحدید     

ات التدریبیة واالھتمام بالكم دون االحتیاجة بأھمیة تحدید نظمالوقت الكافي وعدم وعي إدارة الم

ب التدری إلىسناد عملیة التدریب لغیر المتخصصین وعدم النظر إالكیف في البرامج التدریبیة و

ني وعدم وجود مصادر بیانات في التدریب بحیث تكون كافیة لتحقیق المستوى واعلى أنھ نشاط تع

  ) .٢٠٠٩ات ( ھالل ، االحتیاجالمطلوب من التحلیل لھذه 

) أن ھناك أخطاء یقع فیھا مخططو العملیة التدریبیة عند تحدید ٢٠١٠وذكر الخلیفات (    

ات التدریبیة وبین الرغبات االحتیاجدرة على التمییز بین ات التدریبیة منھا : عدم القاالحتیاج

ات التدریبیة االحتیاجات التدریبیة في وحدة تنظیمیة ما بمعزل عن االحتیاجالتدریبیة ، وتحدید 

تكرار وتحمل نفقات لیست ضروریة   إلىالذي قد یؤدي  األمر،  األخرىللوحدات التنظیمیة 

حلول لھا من خالل  إیجادواالعتقاد الخاطئ بأن مختلف المشكالت التي تواجھھا المنظمة یمكن 

التدریب ، واالعتماد على الحدس والتخمین والتقلید لمنظمات أخرى ، بدالً من إجراء الدراسة 

  ات التدریبیة .االحتیاجالعلمیة في تحدید 

أھم التحدیات التي تواجھ تحدید االحتیاجات التدریبیة ، عدم وجود ذلك أن من ونستخلص      

لتحدید ھذه یستند إلى االسلوب العلمي الذي ، لالحتیاجات التدریبیة للعاملین بالمنظمة دقیق تحدید 

وقصور توفیر البیانات المطلوبة للتدریب الذي بدورة  لمختلف الوظائف في المنظمة ،االحتیاجات 

  نوعیة التدریب المطلوب بالمنظمة . عدم دقة تحدیدي ذلك الى یؤد
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  بالجامعات والكلیات  عضو ھیئة التدریسمھام ووظائف المجال الثالث :  
  

  تعریف عضو ھیئة التدریس   - أ
عرف الكثیرین من الباحثین عضو ھیئة التدریس بأنھ ھو الشخص الحاصل على شھادة     

إحدى مؤسسات  أوعمل بالجامعة ی ذيحقل من حقول المعرفة  والي أالدكتوراه  في  أوالماجستیر 

  .  ھي التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمع  ھواجبات أو ھالتعلیم العالي ، وتكون  مسؤولیات

عضاء أل) أن مصطلح عضو ھیئة التدریس ھو أحد ا٢٠١١( عامر ومحمدبصفر وویشیر     

ملة  درجة دكتوراه الفلسفة في أي تخصص علمي من تدریس والبحث العلمي  من حالقائمین بال

  مدرس ) . - مشارك  أستاذ - أستاذذوي الرتب (

والذي یعمل داء ھذه الوظیفة أھو الذي یقوم بعضو ھیئة التدریس ) ٢٠٠٧( قنادیليوعرفت     

 ما یقدمھ من أبحاث ودراسات ِعبرنشر المعرفة من خالل عملیة التدریس وإنتاج المعرفة  على

  . یحظى بمكانھ متمیزة ومرموقة من قبل أفراد المجتمع ماك

  
  صفات أعضاء ھیئة التدریس   - ب

مكانات والقدرات إلالصفات الجیدة ألعضاء ھیئة التدریس ھي عبارة عن مجموعة من ا    

لیة التعلیمیة والتربویة في تجعلھ قادر على تحقیق أھداف العمعضو ھیئة التدریس والمھارات لدى 

،  آخرونو( بصفر  اآلتيأحسن صورة لھا وتشمل مجموعة من المحددات والتي تتمثل في 

٢٠١١: (  

  بمجال التخصص وربطھا بالواقع . األكادیمیةالمعرفة 

  الطالب من خالل المحتوى واستراتیجیات  إلىالمعرفة المھنیة بمعنى صیاغة ونقل المعرفة

 تدریس متنوعة .

  سمات شخصیة وھي مجموعة من الصفات والممیزات الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة

 واالجتماعیة التي تساعده في التواصل .

 لمام بثقافة المجتمع .إلالثقافة العامة ، بمعنى ا 

  
  عضو ھیئة التدریس  إعداد  - ت

 أو اً العالي بناء جید اً جیداً ھو في حد ذاتھ بناء للتعلیمإعدادلعضو ھیئة التدریس  عداداإل نِّ إ    

ذلك إال باالستفادة من خبرات تنمیة المجتمع وتلبیة لحاجاتھ وتحقیق لمتطلبات التنمیة وال یكون 

وتوجد مجموعة من ، التي تمكنھ من العطاء المثمر  سالیبخرین واالطالع على أحدث األألا
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عضو ھیئة التدریس بما  إعداد) واجب توافرھا في ٢٠١١بصفر وآخرون (  ذكرھاالمقترحات 

  :ذ بالتنمیة المھنیة كواقع لھ وھي خألیسھم في ا

ز على التخصصات الحدیثة أن یتم رسم سیاسة لإلیفاد في البعثات الخارجیة  ترك )١

 والنادرة.

أن تھتم الجامعات بالتوسع في التخصصات العلمیة والمھنیة والتطبیقیة حیث أن طبیعة  )٢

 .العصر تستلزم تلك التخصصات 

االستعانة بالمتمیزین من خارج الجامعة ، حیث یعمل ذلك على إثراء العملیة التعلیمیة  )٣

 .نظریاً وتطبیقیاً  

 .جھزة العلمیة ألنة لتشغیل وصیانة اواالكوادر التقنیة والفنیة المع إعدادسھام في إلا )٤

نفاق على البحوث إلوالبنوك على تمویل التعلیم الجامعي وا اإلنتاجأن یتم تحفیز مؤسسات  )٥

جل وفي ذات الوقت یؤدي خدمة لھذه ألالعلمیة ، من منطلق أن ذلك یعد استثمار طویل ا

 .القطاعات ویزید من ربحیتھا 

االھتمام بتشجیع التعلیم المستمر والتعلیم مدى الحیاة وذلك حتى تتاح الفرص أمام أعضاء  )٦

 .رات المھنیة ھیئة التدریس بالتزود بالمعارف العلمیة واكتساب المھا

اھتمام الجامعات بإتاحة الفرص أمام أعضاء ھیئة التدریس لحضور المؤتمرات الداخلیة  )٧

زیادة ، ووالخارجیة ، حیث یسھم ذلك في زیادة حصیلتھ العلمیة والتعلیمیة والبحثیة 

االھتمام بإتاحة الفرصة للتفرغ للبحث العلمي من خالل منح أعضاء ھیئة التدریس 

 .للبحث العلمي اجازات خاصة 

 االقلیمیة والعالمیة . األخرىاھتمام الجامعات بتبادل الخبرات مع الجامعات  )٨

  
  وظائف عضو ھیئة التدریس   - ث

تحقیق  إلىالرئیسیة لعضو ھیئة التدریس نحو المؤسسة التي یعمل بھا تھدف  ةن المسؤولیإ    

أھداف مؤسسات التعلیم العالي من خالل وظائف الجامعة الثالث وھي التدریس ، والبحث العلمي 

  وخدمة المجتمع: 

  تعلم  إلىیقصد بھ أن یؤدي  األعمال: التدریس : ھو نظام مخطط لھ من  لىواألالوظیفة

 ستاذبل كل من األالھادفة المقصودة من ق األنشطةالطلبة، وھذا النظام یشتمل على مجموعة من 

الطالب ، والمادة الدراسیة ، وھذه و،  ستاذوالطلبة ، ویحتوي ھذا النظام ثالث عناصر ھي : األ

یة ، كما أنھ یتضمن نشاطاً لغویاً كوسیلة اتصال أساسیة بجانب یكالعناصر ذات خاصیة دینام

وطلبتھ،  ستاذبین األ عالقة شخصیة وإیجابیة أیضاوسائل االتصال الصامتة ، ویتضمن ھذا النظام 
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ات السلوكیة المناسبة اإلتجاھالطلبة المعارف والمھارات والقیم و إكسابویھدف ھذا النظام 

 ).٢٠٠٦(العمري ، 

ة للجامعة ویمثل أحد أھدافھا الرئیسیة حیث ارتبط التدریس یاألساسیعد التدریس أحد الوظائف     

آخر والمحافظة على التراث الثقافي للمجتمع   إلىبالجامعة من نشأتھا لنقل المعرفة من جیل 

التدریسي من كونھ ممارسات  األداءلبعض المھن السائدة ، ثم تطور  عداداإلوخدمة العقیدة و

ھ الفنیة ، وقد حدث ذلك أسالیبعلماً لھ أصولھ ومبادئھ و أصبحروتینیة واجتھادات شخصیة حتى 

، وساعد على ذلك الزیادة المطردة للمعرفة تدریجیاً مع تطور الجامعة على امتداد العصور 

نسانیة واتساع نطاق التخصصات العلمیة وظھور تخصصات جدیدة لم تكن معروفة من قبل إلا

تنمیة الشخصیة المتكاملة  إلىالتدریس الجامعي في العصر الحدیث علما یھدف  أصبحأن  إلى

 ) . ٢٠١١( بصفر وآخرون ،  ھم للمھن والتخصصات كافةإعدادللطالب و

  الوظیفة الثانیة : البحث العلمي : یعد البحث العلمي أحد الوظائف الثالث التي یستند علیھا

التعلیم الجامعي في مفھومة المعاصر ، فالجامعة لھا دور ھام في تنمیة المعرفة وإغنائھا 

ن وتطویرھا من خالل ما تقوم بھ من أنشطة البحث العلمي الذي یعد ركناً رئیسیاً من أركا

ھي أھملت البحث العلمي ، أم لم  إذاالجامعة، وال یمكن أن تكون ھناك جامعة بالمعنى الحقیقي 

الجامعة لدى أساتذتھا وطلبتھا اتجاھات قویة  تبنيتعطھ االھتمام الذي یستحقھ ، ویجب أن 

العلمي ، وأن تحرص على رسالتھا في البحث في المؤتمرات االھتمام بالبحوث العلمیة وتقدیمھا ب

وتدریب المشتغلین بھ ، بل ویجب أن تعد ذلك جزءاً ال یتجزأ من أنشطتھا العلمیة 

 ) .٢٠٠٢(مرسي،

داة الرئیسیة إلثراء أللقد عھد المجتمع للجامعة القیام بمسؤولیة البحث العلمي الذى یعد ا    

مة كذلك بدرجة كبیرة الجامعة فقط ولكنھا مھ ستاذالمعرفة وتقدمھا والوظیفة البحثیة لیست مھمة أل

بالنسبة للمجتمع ألنھا وسیلة المجتمع للتنمیة في مختلف المجاالت ووسیلتھ لسد الفجوة الكبیرة التي 

ت الجامعات الحدیثة تتمیز بما یقوم بھ علماؤھا من أنشطة أصبحتفصلھا عن البلدان المتقدمة وقد 

( بصفر  األخرىسات االجتماعیة المؤس أوبحثیة ال تتوافر لغیرھا من المؤسسات التعلیمیة 

 ) .   ٢٠١١وآخرون ، 

  الوظیفة الثالثة : خدمة المجتمع : تعد خدمة المجتمع الوظیفة الثالثة من وظائف الجامعة

نجاح الجامعة ال یتوقف فقط على قیامھا  نِّ أالرئیسیة التي تولیھا الجامعات اھتماماً كبیراً ، و

نما على مدى قیامھا بخدمة البیئة الخارجیة لھا ، والبیئة الخارجیة إو بوظیفتھا التدریسیة والبحثیة 

ة العامة والتي تشمل یھي المتغیرات البیئ لىواألللجامعة تتكون من مجموعتین من المتغیرات 

المتغیرات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والدولیة والثانیة وھي المتغیرات البیئیة الخاصة 
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ات نظمالمنافسة في السوق والم األخرىرات المرتبطة بالمؤسسات الجامعیة تغیموالتي تشمل ال

ة ، وأھم ما یمیز متغیرات البیئة العامة أنھا ذات نظموالقطاعات المختلفة المستفیدة من ھذه الم

تأثیر مباشر على استراتیجیة المؤسسة الجامعیة أما الثانیة فھي تؤثر على العلمیات التشغیلیة 

 ) .   ٢٠١١للمؤسسة ( بصفر وآخرون ، 

  
  مسؤولیات وواجبات عضو ھیئھ التدریس   - ج

ة ألعضاء ھیئة التدریس ھي یاألساسیمیة ) أن أھم المھام التعل٢٠٠٤طعیمة والبندري (ذكر     

التخطیط لتدریس المقررات التي تقوم بتعلیمھا ، ویقوم بتعلیم الطالب باستخدام طرق متعددة منھا 

ستخدام وسائط التعلم ذات إستخدام وتقویم إالمحاضرة والمناقشة والحوار وھكذا ، ویجید اختیار و

ة جیدة ، ویضع خطة لتقویم أداء الطالب ، وأن یضع الصلة بموضوع الدراسة ، ویوفر بیئة تعلیمی

، وغیرھا من اختباراً جیداً ، ویتابع تقدم الطالب ، ویساعد الطالب على العمل في جماعات 

    والبحثیة . اإلداریةالمھام 

   

  ھیئة التدریس  لعضو التدریب مجاالت   - ح

وفق ھذه المجاالت تتنوع  وكما التدریب لعضو ھیئة التدریس مجاالت توجد العدید من     

( بصفر ة التالیة یاألساسل بشكل عام الجوانب واوظائف الجامعة التي تركز علیھا وھي تتن

  :)٢٠١١وآخرون ، 

  تحقیق التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة  إلىبرامج التنمیة المھنیة في مجال التدریس : وتسعى

التدریس الجامعي وبالتالي تھتم بتقدیم الطرائق الجدیدة في مجال التدریس واستخدام الوسائل 

الحدیثة في التعلیم وزیادة معرفة أعضاء ھیئة التدریس بخصائص الطالب الجامعي وسلوكیاتھ 

 المحتوى ، و األھدافن حیث مراجعة البرامج والمقررات الدراسیة مبذلك ووطموحاتھ ، 

 التقویم وغیرھا . أسالیب، وطرائق التدریس و

  رفع المستوى العلمي  إلىھذه البرامج برامج التنمیة المھنیة في مجال البحث العلمي : وتھدف

البحثي   األداءلعضو ھیئة التدریس من خالل المحافظة على مستوى متمیز من  األكادیميو

البحث العلمي ، واستخدام التكنولوجیا خاصة تكنولوجیا  أسالیبامج بوبالتالي تھتم ھذه البر

المعلومات في البحث العلمي واالھتمام بالبحوث الفردیة والبحوث الجماعیة ، واالبحاث البیئیة بین 

 بین كلیات في جامعات مختلفة . أوبین عدة كلیات سواء داخل الجامعة الواحدة  أو معدة أقسا

  ًبرامج التنمیة المھنیة في مجال خدمة المجتمع : یعتبر الھدف المتعلق بخدمة المجتمع نتاجا

لالھتمام بعملیات التدریس والبحث العلمي ومن ھنا تتضمن برامج التنمیة المھنیة في ھذا المجال 
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یة االجتماعیة اھتماماً متزایداً بكیفیة ربط أھداف الجامعة بخدمة المجتمع ، وكیفیة التعرف على البن

مشروعات خدمة  إعدادالعلمیة في تخطیط و سالیبومخاطبة الجمھور المستھدف واستخدام األ

 المجتمع والبیئة وتقدیم االستشارات للمؤسسات والھیئات والمنظمات .

  
  االھتمام بتدریب عضو ھیئة التدریس إلىالعوامل التي أدت   - خ

االھتمام بموضوع  إلىالتي تدعو  األسباب) عدد من ٢٠١١بصفر وعبدالوارث ( ذكرت     

  ألعضاء ھیئة التدریس منھا على سبیل المثال : التدریب 

 . كون التدریس الجامعي علما لھ أصولھ وقواعده ، ومھنة تتوفر فیھا السمات الخاصة بالمھن 

 مات التطور التكنولوجي وانعكاساتھ على العملیة التعلیمیة ، من حیث توظیف تكنولوجیا المعلو

وتقنیات التعلم والتعلیم ، فقد أثرت تكنولوجیا المعلومات والحاسب اآللي على نحو جذري في نظم 

ني ، واھ ما تطلب مساعدة الطالب على اكتساب مھارات التعلم الذاتي ، والتعلم التعأسالیبالتعلیم و

التدریس بغیة تحسین زیادة االھتمام بالتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة  إلىوالتعلم من بعد ، إضافة 

 فعالیة المخرجات التعلیمیة ، وسرعة التغیر العالمي واالستعداد لتحدیات القرن الحادي والعشرین.

  الثقة بمؤسسات التعلیم الجامعي لدى المجتمع حیث شھد عقد الثمانیات في القرن  إعادةضرورة

لتوازن بین االنفاق على عدم ا إلىالعشرین تدھور مستوى الثقة بھذه المؤسسات ، ویرجع ذلك 

 ومخرجاتھ النوعیة من القوى العاملة .التعلیم 

  قناعة أساتذة الجامعات بأھمیة تحقیق النمو المھني حتى یتمكنوا من أداء أدوارھم بفاعلیة وتنوع

 مھامھم إذ یناط بھ تحقیق أكبر قدر من ھذه الوظائف والتي تتمثل في :

 رعایة الطالب فكریا وتربویاً . )١

 اركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة والمحاضرات .المش )٢

 إجراء البحوث الھادفة . )٣

 للطالب . األكادیمي اإلرشاد )٤

 االستخدام األمثل لتكنولوجیا المعلومات واالتصال . )٥

 المكلف بھا . اإلداریةأداء الواجبات  )٦
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  عضو ھیئة التدریس  معوقات تدریب   - د

ة في العملیة التعلیمیة والتنمیة في الجامعات یاألساسیعتبر عضو ھیئة التدریس إحدى الركائز     

         وذكر الملیجي  ،لما یتصف بھ من صفات وخصائص علمیة ومھنیة تتطلب مھنة التدریس

  ) ان تدریب أعضاء ھیئة التدریس یواجھ معوقات عدیده منھا :٢٠١٠( 

  برامج التدریب  ألعضاء ھیئة التدریس .االخفاق في متطلبات محتوى 

 . قصور البناء التنظیمي لألقسام العلمیة 

  تركیز برامج التدریب  حول تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس في مجال التدریس فقط دون

 االھتمام بتنمیة قدراتھم في نواحي البحث العلمي وخدمة المجتمع .

  ھیئة التدریس لممارسة البحث العلمي .قلة االمكانیات المادیة المتاحة ألعضاء 

 نترنت ) .إلنقص سبل االتصال عبر شبكة المعلومات العالمیة ( ا 

 التكنولوجیة الحدیثة . سالیبضعف االلمام باأل 

  : ) على النحو اآلتي٢٠١١وآخرون ( بصفر ھا ویمكن تلخیص أھم المعوقات كما ذكر    

  قد یصل في بعض زیادة نصاب أعضاء ھیئة التدریس بعدد كبیر من الساعات االسبوعیة

 ستاذمعدالت مرتفعة ال تناسب التدریس في الجامعات ، وبالتالي اقتصار وظیفة األ إلى األحیان

 الجامعي على التدریس بدال من البحث العلمي .

  المؤتمرات والندوات العلمیة وورش قلة التواصل العلمي ألعضاء ھیئة التدریس في حضور

بواجباتھ التعلیمیة و البحثیة  ھالعمل وقلة توفر مصادر المعلومات المختلفة التي تساعده على قیام

 ر على تنمیة قدراتھم و معارفھم .یؤثمما 

  لوائح ونظم النشر والتألیف والترجمة وما بھا من مكافأة ال تسمح لعضو ھیئة التدریس في

 ألیف والنشر .القیام بالت

 ضاع العلمیة والبحثیة والتفرغ العلمي لعضو ھیئة وعدم استقرار اللوائح التي تنظم األ

 التدریس.

  الذین یقومون بالتدریس عدم توافر الحوافز المادیة والمعنویة المجزیة ألعضاء ھیئة التدریس

فاء بالتدریس في المرحلة االكت إلىدفع الكثیر منھم یالعلمي مما  اإلشراف أوفي الدراسات العلیا 

  . لىواألالجامعیة 
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  بسلطنة عمان  واقع التدریب في كلیات العلوم التطبیقیةالمجال الرابع : 

  

   في سلطنة عمان كلیات العلوم التطبیقیة نشأة وتطور  - أ
تشرف وزارة التعلیم العالي على كلیات العلوم التطبیقیة الست في كل من الرستاق وصحار     

من خالل المدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة وھي إحدى ، وعبري ونزوى وصور وصاللة 

  المدیریات التي تتبع وزارة التعلیم العالي .

ینایر  ٥بتاریخ  ٢/٩٤طبقا للمرسوم السلطاني رقم  ١٩٩٤وزارة التعلیم العالي عام  أنشئتوقد     

وقبل ذلك كانت االختصاصات تحت مظلة وزارة ، ) ١٩٩٤( وزارة الشؤون القانونیة ،  ١٩٩٤

بنقل تبعیة بعض المؤسسات  ١٩٩٥/ ٤٢التربیة والتعلیم ، كما صدر المرسوم السلطاني رقم 

، من ثم صدر ل التنظیمي لوزارة التعلیم العالي وزارة التعلیم العالي واعتماد الھیك إلىالتعلیمیة 

بتحدید اختصاصات وزارة التعلیم العالي ، وبعد ذلك صدر  ٢٠٠٠/ ٣٦المرسوم السلطاني رقم 

بتحدید اختصاصات وزارة التعلیم العالي واعتماد ھیكلھا  ٢٠٠٢/ ٦المرسوم السلطاني رقم 

، وذكر المرسوم ) ٢٠٠٢انونیة ، ( وزارة الشؤون الق ٢٠٠٢ینایر  ١٤التنظیمي بتاریخ 

  اختصاصات وزارة التعلیم العالي وھي :

اقتراح السیاسة العامة للتعلیم العالي والبحث العلمي في الجامعات والكلیات والمعاھد العلیا  .١

الثقافیة  األھدافومراكز البحوث العلمیة التي تشرف علیھا الوزارة ، وسبل توجیھھا بما یتفق و

 واالجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة للدولة .

تنفیذ السیاسات المعتمدة للتعلیم العالي والبحث العلمي في ضوء متطلبات التنمیة االقتصادیة  .٢

 واالجتماعیة والتطورات العلمیة .

ع في حقول المعرفة بأنواعھا المختلفة  لتلبیة احتیاجات المجتمأجیال مؤھلة أكادیمیاً  إعداد .٣

 ومتطلبات التنمیة الشاملة .

 . إلیھاتلك التي تسند  أوعلى مؤسسات التعلیم العالي التابعة للوزارة  اإلشراف .٤

 اقتراح تنظیم قبول الطالب بمؤسسات التعلیم العالي التي تشرف علیھا الوزارة . .٥

على مراكز البحوث  اإلشرافتشجیع البحث العلمي وفق متطلبات التنمیة في المجتمع ، و .٦

 العلمیة التابعة للوزارة .

لمتابعة دراستھم العلیا  تطبیق قانون البعثات واالعانات الدراسیة وإتاحة الفرص أمام المؤھلین .٧

 البالد . إلیھافي التخصصات التي تحتاج 
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تقییم المؤھالت والدرجات العلمیة التي تمنحھا الجامعات والكلیات االجنبیة والخاصة وغیرھا  .٨

ما یعادلھا ، ومعادلتھا  أووالمؤسسات العلمیة بعد مرحلة الثانویة العامة  من المعاھد العلیا

 والتصدیق علیھا .

، وفقاً  لىواألحصر وتسجیل الدرجات العلمیة التي یحملھا العمانیون بعد المرحلة الجامعیة  .٩

 للقواعد المنظمة لذلك ، حتي یتسنى استخدام اللقب العلمي لھا في التعامل .

الالزمة لالعتراف بالمؤھالت والدرجات العلمیة التي تمنحھا مؤسسات  ءاتاإلجرااتخاذ  .١٠

 التعلیم العالي بالسلطنة في الخارج .

متابعة التنسیق بین مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي ، في حقول التخصص والدرجات  .١١

 ي والبحث العلمي .العلمیة التي تمنح في كل منھا ، وذلك في إطار السیاسة العامة للتعلیم العال

مشروعات القوانین المتعلقة بالتعلیم العالي والبحث العلمي ، واصدار اللوائح  إعداد .١٢

 والقرارات ذات الصلة بعمل الوزارة .

الترخیص بإنشاء الجامعات والكلیات والمعاھد العلیا الخاصة في إطار السیاسة العامة للتعلیم  .١٣

التنسیق مع الجھات المختصة ، ومتابعة التزامھا بالقوانین العالي والبحث العلمي ، وذلك بعد 

 واللوائح والقرارات المنظمة لعملھا .

بمؤسسات التعلیم العالي  األخرىمتابعة تنفیذ قرارات اعتماد البرامج والمتطلبات التعلیمیة  .١٤

 على تطبیق المعاییر والشروط الواجب توافرھا . اإلشرافالخاصة و

ال التعلیم العالي والبحث لعالقة العلمیة والثقافیة الخارجیة في مجالمشاركة في توثیق ا .١٥

 .العلمي

تمثیل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلیة واالقلیمیة والدولیة ذات الصلة  .١٦

 بالتعلیم العالي والبحث العلمي .

ستخدام التقنیات العمل على تأھیل وتدریب الموظفین العاملین في الوزارة وتطویر ادائھم با .١٧

 الحدیثة.

وزارة التعلیم العالي  إلىوبعد صدور المرسوم السلطاني بنقل تبعیة بعض المؤسسات التعلیمیة     

ومن ضمنھا كلیات التربیة التي كانت تمنح درجة البكالوریوس في التربیة ،استمرت كلیات التربیة 

بتنظیم كلیات  ٦٢/٢٠٠٧بتخریج الطالب للعمل كمعلمین ، حتى صدر المرسوم السلطاني رقم 

والذي  ، ) ٢٠٠٧نیة ، ( وزارة الشؤون القانو ٢٠٠٧یولیو  ٣الصادر بتاریخ  العلوم التطبیقیة

 إلىفي كل من نزوى وصحار وصور وعبري وصاللة تحویل كلیات التربیة  اعتماد تضمن

، ولمجلس االمناء تحویل كلیة  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ األكادیميكلیات للعلوم التطبیقیة اعتباراً من العام 

إنشاء كلیات جدیدة أخرى ، كما حدد المرسوم بعض  أوكلیة للعلوم التطبیقیة  إلىالتربیة بالرستاق 
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االمور التنظیمیة للكلیات منھا لوزیر التعلیم العالي اصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ 

المرسوم دون التقید بأحكام قانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة ، ویكون للكلیات مجلس أمناء 

  مساعد للعمید .وید ومجلس أكادیمي ، ولكل كلیة عم

بتنظیم كلیات العلوم التطبیقیة  ٦٢/٢٠٠٧وصدرت الالئحة التنفیذیة للمرسوم السلطاني رقم     

) ٢٠١٠( وزارة الشؤون القانونیة ،  ٢٠١٠فبرایر  ١٤بتاریخ  ١٣/٢٠١٠بالقرار الوزاري رقم 

الكلیات وأھدافھا ،  التعریفات ، ماھیةت نوالتي تضم المنظمة لعمل كلیات العلوم التطبیقیة ،

التحقیق والموظفین ،  شؤونوشؤون الطالب ، وعلى شؤون الكلیات وإدارتھا ،  اإلشرافو

  انتھاء الخدمة ، وغیرھا من المالحق .و،  اإلداریةوالمساءلة 

ھیكلة  إعادةب) ٢٠١٠( وزارة التعلیم العالي ،  ١٤/٢٠١٠كما صدر القرار الوزاري رقم     

 ١٤بتاریخ العامة لكلیات العلوم التطبیقیة المشرفة على الكلیات لیصبح مسماھا المدیریة المدیریة 

  والذي حدد اختصاصات المدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة باالتي : ٢٠١٠فبرایر 

 المباشر على كلیات العلوم التطبیقیة . اإلشراف .١

 مل على نشر نتاجات البحث العلمي .وتطویر وتنسیق برامج بحث علمي بالكلیات والع إیجاد .٢

والقبول ونظم التقویم وتنمیة  األكادیمیةالخطط بالنسبة للبرامج  إعداداقتراح السیاسات و .٣

 لكلیات العلوم التطبیقیة . األكادیميالكوادر والتخطیط 

 إجراء البحوث والدراسات في المجاالت ذات العالقة بطبیعة البرامج المطروحة بالكلیات . .٤

ل الخبرات والمعلومات مع الھیئات والمؤسسات التربویة والثقافیة المحلیة والدولیة تباد .٥

 ن معھا .واوالتع

تفعیل دور كلیات العلوم التطبیقیة في خدمة البیئة والمجتمع المحلي بالتنسیق مع الجھات  .٦

 المعنیة.

تتفق مع توفیر برامج أكادیمیة ومناھج متطورة وتقنیات حدیثة وأدوات تخصصیة متمیزة  .٧

 التوجھات العالمیة لخدمة االقتصاد العماني .

وضع استراتیجیات وتطویر استخدام أنظمة تقنیة المعلومات والتعلیم االلكتروني بكلیات العلوم  .٨

 التطبیقیة .

على كلیات العلوم التطبیقیة التابعة لوزارة وتشرف المدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة     

( وزارة الشؤون القانونیة ،   ٦٢/٢٠٠٧التعلیم العالي التي صدر بتنظیمھا المرسوم السلطاني رقم 

تتوزع في والیات صحار وعبري ونزوى  ست كلیات للعلوم التطبیقیة ویبلغ عددھا) ٢٠٠٧

الجامعیة بكلیات العلوم التطبیقیة خمس  الرستاق ، ومدة الدراسة إلىوصور وصاللة باإلضافة 

سنوات : سنة لدراسة البرنامج التأسیسي في اللغة االنجلیزیة ، وأربع سنوات للحصول على درجة 
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الحالي  األكادیميالبكالوریوس في إحدى البرامج المطروحة بھذه الكلیات في العام 

 ھي :و)  ٢٠١٢( وزارة التعلیم العالي ، )  ٢٠١٢/٢٠١٣(

  الدولیة ، وإدارة السیاحة ،  األعمال(تخصصات إدارة  األعمالإدارة برنامج ة الرستاق : كلی

وبرنامج تقنیة المعلومات (تخصصات تطویر البرمجیات ، ،  والمحاسبة ) وإدارة الضیافة ،

 معلم اللغة االنجلیزیة . إعدادوالشبكات ، وأمن تقنیة المعلومات ) ، وبرنامج 

   : برنامج تقنیة المعلومات (تخصصات تطویر البرمجیات ، والشبكات ، وأمن تقنیة كلیة صحار

المعلومات ، وإدارة البیانات )، وبرنامج الھندسة ( تخصصات الھندسة المیكانیكیة  ، والھندسة 

 . الكیمیائیة  ، والھندسة الكھربائیة ) 

   دولیة، وإدارة السیاحة ، وإدارة ال األعمال(تخصصات إدارة  األعمالكلیة نزوى : برنامج إدارة

، والتصمیم  الضیافة ، والمحاسبة ) ، وبرنامج التصمیم ( تخصصات التصمیم الرقمي

االتصال الدولي ،  الجرافیكي ، والتصمیم المكاني ) ، وبرنامج دراسات االتصال ( تخصصات

 صحافة ) .والعالقات العامة ، واالعالم الرقمي ، وإدارة االعالم ، واالعالن ، وال

  : برنامج تقنیة المعلومات (تخصصات تطویر البرمجیات ، والشبكات ، وأمن تقنیة  كلیة عبري

، والتصمیم  المعلومات ، وإدارة البیانات ) ، وبرنامج التصمیم ( تخصصات التصمیم الرقمي

 الجرافیكي ) .  

   كلیة صور : برنامج تقنیة المعلومات (تخصصات تطویر البرمجیات ، والشبكات ، وأمن تقنیة

االتصال الدولي ،  المعلومات ، وإدارة البیانات )  ، وبرنامج دراسات االتصال ( تخصصات

والعالقات العامة ، واالعالم الرقمي ، والصحافة ) ، وبرنامج التقنیة الحیویة التطبیقیة 

التقنیة الحیویة البحریة ، وتقنیة الزارعة الحیویة والغذاء ، والتقنیة الحیویة  (تخصصات

 البیئیة). 

   كلیة صاللة : برنامج تقنیة المعلومات (تخصصات تطویر البرمجیات ، والشبكات ، وأمن تقنیة

ة ، الدولی األعمال(تخصصات إدارة  األعمالالمعلومات ، وإدارة البیانات )  ، وبرنامج إدارة 

 وإدارة السیاحة ، وإدارة الضیافة ، والمحاسبة ) وبرنامج دراسات االتصال ( تخصصات

 .االتصال الدولي ، والعالقات العامة ، واالعالم الرقمي ، والصحافة )

اكادیمیة خالل وأكادیمیا )  ٦١١( ت العلوم التطبیقیةبكلیا األكادیمیةبلغ عدد أعضاء الھیئة     

ین األكادیمی% ، وبلغت نسبة  ٣٢جاءت نسبة العمانیین منھم  ٢٠١٠/٢٠١١ األكادیميالعام 

% ٣٤.٢% في حین ان حملة الدكتوراه مثلوا ما نسبتھ ٥٤.٣الحاصلین على مؤھل الماجستیر 

% فقط وھم ١١.٥ین األكادیمیملة البكالوریوس من حین ، وبلغت نسبة األكادیمیمن اجمالي 

مدرسي السنة التأسیسیة وھم من غیر العمانیین، وفقاً للمؤھل العلمي فإن نسبة العمانیین من حملة 



٤٣ 
 

 اإلناث% من حملة الدكتوراه ، وتشیر البیانات أن نسبة ١٩% في حین كانت ٤٧الماجستیر بلغت 

% على ٢٥% و ٤٧ن لغیر العمانیی أوسواء للعمانیین  األكادیميجاءت أقل من الذكور في الحقل 

  .) ٢٠١١( وزارة التعلیم العالي ،     التوالي

  

  في وزارة التعلیم العالي بسلطنة عمانالجھات المسؤولة عن التدریب   - ب
تتعدد الجھات التي تشرف على التدریب بالكلیات من الجھات الموجودة بالوزارة وبین الكلیات     

  : ھيو

تم تشكل لجنة لتنمیة الموارد البشریة بالوزارة بالقرار الوزاري  لجنة تنمیة الموارد البشریة :  - أ

عدد من  وزیر التعلیم العالي وعضویة لىابرئاسة مع ٢٤/٥/٢٠٠٤بتاریخ  ٣٤/٢٠٠٤رقم 

  وتختص اللجنة بما یأتي :المسؤولین المختصین ، 

 الساریة . األنظمةرسم سیاسة تأھیل وتدریب موظفي الوزارة في ضوء القوانین و .١

راسة احتیاجات الوزارة من التخصصات المختلفة ، والعمل على توفیرھا عن طریق تأھیل د .٢

 وتدریب موظفي الوزارة .

إقرار الخطة السنویة لتأھیل وتدریب موظفي الوزارة في جمیع المجاالت ، في ضوء  .٣

 المقترحات المقدمة من الدائرة المختصة ، وفقاً الحتیاجات الوزارة المستقبلیة .

عدد الموفدین سنویاً للدراسة ، وذلك في ضوء حاجة العمل واالمكانیات المالیة المتاحة  تحدید .٤

 والمنح المقدمة للوزارة من المؤسسات التعلیمیة داخل السلطنة وخارجھا .

بمراعاة أسس وضوابط  –اختیار أنسب المرشحین لإلیفاد على المنح الدراسیة المقدمة للوزارة  .٥

 الالئحة .االیفاد المحددة بھذه 

 البت في الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة للحصول على اجازات دراسیة لمواصلة التعلیم . .٦

تقریر منح اعانات دراسیة في ضوء االعتمادات المالیة المتاحة للموفدین في منح دراسیة  .٧

 للدراسات العلیا .

على نفقتھم الخاصة من خالل  أومتابعة الحالة الدراسیة للموظفین الموفدین على نفقة الوزارة  .٨

 في ضوئھا . ما یقدم عنھم من تقاریر وبیانات ، واتخاذ ما یلزم من اجراءات

 أوالتخصص  أوتغییر بلد الدراسة  أوتأجیلھا  أووقفھا  أوالبت في طلبات مد مدة الدراسة  .٩

 الجامعة .

 متابعة خطة التأھیل والتدریب وتقییم مدى االستفادة منھا وتطویرھا . .١٠

 المرتبطة بتأھیل وتدریب موظفي الوزارة والبت فیھا . األخرىراسة الموضوعات د .١١



٤٤ 
 

 ٣٤/٢٠٠٤وتم إصدار الئحة تأھیل وتدریب موظفي وزارة التعلم العالي بالقرار الوزاري رقم     

وحدد القرار في بعض مواده  اصدار الئحة تأھیل وتدریب موظفي وزارة  ٢٤/٥/٢٠٠٤بتاریخ 

وھدفھا تنظیم تأھیل موظفي الوزارة لرفع مستواھم العلمي والعملي وتنمیة قدراتھم التعلیم العالي 

 أوة للموظفین الموفدین على منح كاملة یوكفاءتھم ، وبیان أسس وضوابط صرف االعانات الدراس

منح جزئیة للدراسات العلیا ، صرفاً من بند التدریب بالوزارة في حال توفر االعتماد المالي 

وتنظیم إلحاق موظفي الوزارة بدورات وبرامج تدریبیة مختلفة وورش عمل لك ، المخصص لذ

  .) ٢٠٠٤( وزارة التعلیم العالي ، وحلقات علمیة وفقاً لخطة التدریب السنویة المعتمدة 

مواد لضوابط تأھیل موظفي  وتضمن،  تشكیل لجنة لتنمیة الموارد البشریة كما حدد القرار    

الوزارة وآلیات وإجراءات طلبات التأھیل ومقدار المخصصات التي تصرف على الموفد من 

مواد بالقرار لتدریب موظفي الوزارة  وشروط الترشیح  أیضا تضمنتذاكر ومخصص شھري ، و

 . واجراءات طلبات التدریب

   عدد اختصاصات الدائرة منھاتل الوزارة : تدائرة تنمیة الموارد البشریة بالوزارة التابعة لوكی  - ب

 :) ٢٠١٢( وزارة التعلیم العالي ، 

والتأھیل السنویة والخمسیة المقترحة من التقسیمات المختلفة بالوزارة استقبال خطط التدریب  .١

ومراجعتھا وفقا الحتیاجات الوزارة الحالیة والمستقبلیة وما یستجد من نظم وممارسات إداریة في 

 . ألعمالابیئة 

 الموازنة التقدیریة المقترحة لخطط التدریب والتأھیل السنویة والخمسیة . إعداد .٢

اعتماد خطط التدریب والتأھیل السنویة والخمسیة من المسؤولین بالوزارة ووزارة الخدمة  .٣

 المدنیة .

 خطط عمل لتنفیذ خطط التدریب والتأھیل السنویة والخمسیة المعتمدة . إعداد .٤

التدریب والتأھیل التي لم ترد في الخطة السنویة والخمسیة المعتمدة على  عرض موضوعات .٥

 لجنة تنمیة الموارد البشریة .

 إعدادحفظ قاعدة البیانات التدریبیة والتأھیلیة للموظفین وتحدیثھا بصفة دوریة الستخدامھا في  .٦

 الخطط التدریبیة والتأھیلیة السنویة والخمسیة المستقبلیة للوزارة .

  وتمارس الدائرة اختصاصاتھا من خالل قسمین ھما :  

   منھا االتيقسم التدریب : ویمارس االختصاصات : 

بالوزارة ومنھا  اإلداریةكافة التقسیمات ومراجعة خطة التدریب السنویة بالتنسیق مع  إعداد .١

 كلیات العلوم التطبیقیة .
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خطط عمل لتنفیذ خطة التدریب السنویة والخمسیة المعتمدة بحث تغطي توزیع الموظفین  إعداد .٢

 على البرامج التدریبیة المختلفة .

 إلىدراسة عروض التدریب المقدمة من مراكز التدریب المختلفة واختیار أفضلھا باإلضافة  .٣

 تدریبیة .قات تنفیذ البرامج الأوبالوزارة بأماكن و اإلداریةإفادة التقسیمات 

دراسة طلبات االلتحاق ب(البرامج التدریبیة / ورش العمل / الندوات / المؤتمرات ) الخارجیة  .٤

 إلمكانیة االستفادة من تجارب الدول في مختلف المجاالت واالطالع على ما ھو جدید عالمیاً .

 متابعة تنفیذ الدورات والوقوف على أحوال المتدربین . .٥

   ختصاصات منھا االتي :ویمارس االقسم التأھیل 

والدراسات العلیا حسب الطلبات  لىواألخطة التأھیل السنویة للمرحلة الجامعیة  إعداددراسة و .١

بالوزارة وكلیات العلوم التطبیقیة على ضوء احتیاجات الوزارة من  اإلداریةالواردة من التقسیمات 

 التخصصات المختلفة .

المعتمدة على ضوء البعثات والمنح والموارد  وضع خطة عمل لتنفیذ خطة التأھیل السنویة .٢

 المالیة المتوافرة بموازنة الوزارة .

متابعة تنفیذ خطط التأھیل المقدمة من كلیات العلوم التطبیقیة بالنسبة لالكادیمیین بعد اعتمادھا  .٣

 من المسؤولین .

لیة العامة / دائرة التنسیق مع الجھات ذات العالقة بالوزارة مثل ( الملحقیات الثقافیة / القنص .٤

والمالیة / دائرة معادلة المؤھالت  اإلداریةالبعثات الداخلیة / دائرة الدراسات العلیا / دائرة الشؤون 

في حال وجود مالحظات  واالعتراف ) لدراسة عروض الجامعات الحاصل علیھا الموظفین 

ین مع حاجة كلیات العلوم یاألكادیملطلبة الدراسات العلیا من  وللتأكد من مالئمة موضوع البحث

 التطبیقیة .

والمالیة  اإلداریةالتنسیق مع الجھات ذات العالقة مثل ( دائرة شؤون الموظفین / دائرة الشؤون  .٥

 بالمدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة ) الستیفاء اجراءات الموظفین المرشحین للدراسة .

التخصص  وة تفاصیل البعثة مثل : فترة االیفاد حفظ قاعدة بیانات للموفدین للدراسة تشمل كاف .٦

 الدولة ....الخ وتحدیثھا بصفة دوریة .والجامعة و

( وزارة التعلیم العالي، والمالیة بالمدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة  اإلداریةدائرة الشؤون   - ت

وتنفیذ الخطط الالزمة لتأھیل وتدریب  إعداد: حیث تتعدد مھام الدائرة لتشمل اختصاص )٢٠١٠

موظفي كلیات العلوم التطبیقیة ، وتمارس الدائرة ھذا االختصاص من خالل قسم تنمیة الموارد 

 البشریة والتي من اختصاصاتھ االتي: 

 الخطط الالزمة لتدریب موظفي الكلیات بالتنسیق مع الجھات المختصة وكیفیة تمویلھا . إعداد .١
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 دریبیة بالتنسیق مع الكلیات والجھات المختصة .تنفیذ الخطط الت .٢

 الخطط التدریبیة التي یتم تنفیذھا . قییم متابعة وت .٣

 الخطط االستراتیجیة لتأھیل موظفي الكلیات والتنسیق مع الجھات المعنیة لتنفیذھا . إعداد .٤

 والجھات المختصة .متابعة تنفیذ خطط التأھیل مع الكلیات  .٥

 قسم .وضع خطط دوریة ألعمال ال .٦

 القسم من أعمال أخرى مماثلة . إلىما یعھد بھ  .٧

والمالیة بكل كلیة : وتمارس بعض االختصاصات في التدریب من  اإلداریةدائرة الشؤون   - ث

 ٤١خالل قسم الموارد البشریة ومن ضمن االختصاصات في مجال التدریب ( حسب المادة رقم 

    بتنظیم كلیات العلوم التطبیقیة من البند  الفقرة (ج) من الالئحة التنفیذیة للمرسوم السلطاني

 االتي:  ) ٢٠١٠( وزارة الشؤون القانونیة ، )  ٢٧( إلى) ٢٣(

 البرامج والخطط الالزمة لتنفیذھا . إعدادات التدریبیة لموظفي الكلیة و االحتیاجدراسة  .١

 میزانیة التأھیل والتدریب . إعدادالمشاركة في  .٢

 موظفي الكلیات .الخطط قصیرة وطویلة المدى لتدریب وتأھیل  إعداد .٣

 التنسیق مع الجھات المعنیة والمؤسسات المختصة بالتدریب والتأھیل . .٤

 متابعة تنفیذ خطط التدریب والتأھیل وتقییمھا . .٥

  

  سیاسة التدریب في كلیات العلوم التطبیقیة   - ت

بالتدریب وذلك من خالل قانون الخدمة المدنیة  ةالمدنیالخدمة اھتمت الحكومة ممثلة في قطاع     

( وزارة الشؤون  ٢٨/١٢/٢٠٠٤الصادر بتاریخ  ١٢٠/٢٠٠٤الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

( وزارة  ٢٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ  ٩/٢٠١٠والئحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار ،)  ٢٠٠٤القانونیة ، 

ل خاص بالتدریب والبعثات والمنح الدراسیة ، وقد افرد القانون فص)  ٢٠١٠الشؤون القانونیة ، 

  : وتضمنت مواد القانون بعض أحكام للتدریب بالمواد التالیة

) : التدریب واجب على جمیع الموظفین ، ویتعین على الوحدات العمل على تدریب ٥٤المادة (    

نیة والكتابیة والف اإلداریةالموظفین المعینین بغیر طریق التعاقد بجمیع درجاتھم ومستویاتھم 

والمھنیة والحرفیة وفقاً لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدریب في ضوء خطط التنمیة العامة 

  وفي حدود االمكانیات المتاحة .

) : تعتبر الفترة التي یقضیھا الموظف في التدریب فترة عمل یتمتع بجمیع مزایا ٥٥المادة (    

ة من واجبات ، ویعتبر التخلف عن التدریب دون عذر وظیفتھ ، كما یلتزم بما تفرضھ ھذه الوظیف



٤٧ 
 

تقبلھ جھة عملھ إخالال بواجبات الوظیفة یلتزم الموظف بسببھ بدفع جمیع المبالغ التي أنفقت علیھ 

  في الدورة ، ویطبق في شأن راتبھ وبدالتھ في ھذه الحالة أحكام ھذا القانون .

  :ب وتنظم الالئحة قواعد وشروط ایفاد الموظف للتدری

خطط التدریب  إعدادوالمعاییر الخاصة ب األسس) : تضع وزارة الخدمة المدنیة ٥٦مادة (ال    

السنویة للوحدات بما یتفق وطبیعة عمل كل وحدة وذلك بعد التنسیق معھا ، ویتعین على ھذه 

  والمعاییر . األسسخططھا السنویة للتدریب وفقا لتلك  إعدادالوحدات 

مواد للبعثات والمنح الدراسیة من أجل تأھیل الموظفین للحصول على  أیضافرد القانون أوقد     

، كما حدد في مواد )  ٥٩(المادة  إلى)  ٥٧(المؤھالت العلمیة في التخصصات المختلفة من المادة 

  أخرى في القانون طریق الحصول على االجازات الدراسیة. 

      بتنظیم كلیات العلوم التطبیقیة ٦٢/٢٠٠٧رقم سوم السلطاني فردت الالئحة التنفیذیة للمرأكما     

الفرع الحادي عشر من الفصل الخامس مواد للتدریب )  ٢٠١٠( وزارة الشؤون القانونیة ، 

  : كاآلتيواالبتعاث وھي 

) تسري بشأن تدریب الموظفین المخاطبین بأحكام ھذه الالئحة أحكام التدریب ١٥٧المادة (    

علیھا في قانون الخدمة المدنیة والئحتھ التنفیذیة وأیة قرارات تنظیمیة تصدر في ھذا المنصوص 

  الشأن .

) تسري على جمیع  الموظفین المخاطبین بأحكام ھذه الالئحة أحكام قانون البعثات ١٥٨المادة (    

در في ھذا والمنح واالعانات الدراسیة المعمول بھ  والئحتھ التنفیذیة وأیة قرارات تنظیمیة تص

  الشأن . 

) من الالئحة التنفیذیة للمرسوم السلطاني بتنظیم كلیات العلوم التطبیقیة ٥وحدد الملحق رقم (    

بدل التدریب الذي یستحقھ كل متدرب خارج وداخل السلطنة والممیزات التي یتقاضاھا خالل فترة 

  التدریب .
علیم العالي والتي تتمثل في ثالث جوانب عدد مھام عضو ھیئة التدریس بمؤسسات التونظرا لت    

والتدریسي ، جانب البحث العلمي ، وجانب خدمة المجتمع ومن خالل  األكادیميھي الجانب 

نالحظ )  ٢٠١٠( وزارة الشؤون القانونیة ،  الالئحة التنفیذیة لكلیات العلوم التطبیقیة

  تي :آلوھي ا هاالختصاصات في الجوانب المذكورة أعال

 : األكادیمیةالتدریسیة والمھام   - أ

 إنجاز المھام المتعلقة بالتدریس والبحوث المعھود بھا إلیھم . .١

لمساعدة الطالب وإرشادھم ومدھم بالمعلومات عن مختلف  األكادیمي اإلرشادالقیام بمھام  .٢

 على بحوثھم وتدریباتھم العملیة . اإلشرافالعلمیة ، و  األنشطة
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 اإلداریةو األكادیمیةحضور اجتماعات مجلس القسم والمشاركة في عمل اللجان والشؤون  .٣

 بالكلیة وفقاً للقواعد و االحكام المنظمة لذلك .

 . األكادیمیةاحترام كرامة الوظیفة والمحافظة على التقالید  .٤

 . األكادیميالعمل على تقویة روح االخاء  .٥

 والعرقیة . البعد عن الخالفات الدینیة والمذھبیة .٦

 مھام البحث العلمي :  - ب

كل في مجال تخصصھ ، بعد الحصول على  اإلحصائیةإجراء الدراسات المیدانیة والتقویمیة  .١

 الموافقات الالزمة لذلك من الجھات المختصة .

والندوات وفي مختلف الفعالیات  اإلجتماعاتإلقاء المحاضرات والمشاركة في ورش العمل و .٢

على رسائل الدراسات العلیا والبحوث واالمتحانات في  اإلشرافو ذلك ، األمركلما تطلب 

، وذلك بعد موافقة المسئولین بالكلیة ،  األخرىالجامعات والكلیات والمعاھد والمؤسسات التعلیمیة 

 شریطة أال یتعارض ذلك مع واجباتھم الوظیفیة .

 ذلك .إجراء البحوث وتقدیم االستشارات العلمیة وفقا للقواعد المنظمة ل .٣

 حضور المؤتمرات والندوات العلمیة في مجال التخصص ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك . .٤

 مھام خدمة المجتمع :  - ت

االسھام في تنمیة المجتمع وتطویره والتواصل مع مختلف فئاتھ وبشتى الطرق العلمیة المتعارف 

 علیھا .

بدور كبیر في سبیل وزارة التعلیم العالي  قامتونظرا لتعدد مھام عضو ھیئة التدریس فقد     

تھیئة الكادر البشري فیھا ، حیث عملت منذ نشأتھا على الحاق موظفیھا بمختلف الدورات 

ممثلة تخصصیة  أووالبرامج التدریبیة التي تتناسب مع اختصاصاتھم الوظیفیة سواء كانت إداریة 

على تدریب وتأھیل عضو ھیئة التدریس من  والعملفي المدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة 

 .اختصاصھحسب  المختلفة كل خالل البرامج التي تقوم بھا الدوائر 

خطة متكاملة لتأھیل وتدریب موظفي الوزارة  إعدادوتقوم دائرة تنمیة الموارد البشریة سنویا ب    

  : اآلتیة اإلجراءاتوذلك من خالل  اإلداریةعلى التقنیات الحدیثة والمھارات 

مخاطبة المدیریة العامة لكلیات العلوم التطبیقیة ممثلة في تقوم دائرة تنمیة الموارد البشریة ب  -١

 .في التأھیل والتدریب الخطط السنویة والخمسیة  إعدادوالمالیة لطلب  اإلداریةدائرة الشؤون 

التدریبیة السنویة  اتاالحتیاجخطة  إعدادب والمالیة بالمدیریة  اإلداریةالشؤون تقوم دائرة   -٢

ن مع كلیات العلوم التطبیقیة ، حیث تتضمن الخطة التدریبیة أسماء واوالخمسیة من خالل التع

المتدربین ومسمیاتھم الوظیفیة والدورات التي التحقوا بھا سابقا والدورات المقترحة بالخطة 
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یة الموارد البشریة حیث یتم التكلفة المالیة بمعرفة الكلیات ودائرة تنم إعدادالسنویة ومن ثم یتم 

 .برمجة الخطة السنویة على مدار اشھر السنة 

 .لجنة تنمیة الموارد البشریة بالوزارة العتماد الخطة  إلىالسنویة للتدریب رفع الخطة یتم  -٣

الخطة في تنفیذ موافقة على الخطة السنویة و یتم البدء الخذ مخاطبة وزارة الخدمة المدنیة أل -٤

 میالدي .بدایة كل عام 

دائرة تنمیة  أولیتم تنفیذھا اما عن طریق الكلیات  یتم توزیع الخطة بعد اقرارھا على الكلیات -٥

 الموارد البشریة .

تقوم دائرة تنمیة الموارد البشریة باالتفاق مع المعاھد المتخصصة لتنفیذ خطة التدریب السنویة  -٦

المعنیین للتدریب في الفترات الزمنیة  ن مع الكلیات من خالل ابالغ الموظفینواوبالتعالمعتمدة 

 المحددة .

تقوم دائرة تنمیة الموارد البشریة بمتابعة تنفیذ الخطة التدریبیة السنویة من خالل إشرافھا على  -٧

طلب بیان كل ثالثة أشھر من  الكلیات للبرامج التدریبیة  أیضاالدورات التي تعقد بواسطة الدائرة و

 خارج الكلیة . أومباشرة بالكلیة  التي قامت الكلیات بتنفیذھا

التي لم تسعف الوزارة في  األسباببیان احصائي كل سنة لمعرفة الجھود التي بذلت و إعدادیتم  -٨

  تنفیذ خطتھا التدریبیة .

 إلى ٢٠٠٩التدریب والتأھیل لموظفي الوزارة من عام احصائیات من خالل استعراض ویتبین     

  :االتي )  ٢٠١٢( وزارة التعلیم العالي ،  ٢٠١١عام 

 مجال التدریب : -١

  حسب خطة التدریب المعتمدة  لحاقھم بدورات تدریبیةإ توقعبلغ عدد الموظفین الم : ٢٠٠٩عام

موظف بمعني )  ٤٢٤(موظف ، اما الذین التحقوا فعلیا للتدریب بلغ عددھم )  ٥٩٠(بالوزارة 

% عن الخطة ٧٢، وبنسبة تنفیذ بلغت فرصة تدریبیة لم یستفد منھا الموظفین )  ١٦٦(توفر 

موظف )  ١٩٩(وبلغ عدد الذین تم تدریبھم من قطاع كلیات العلوم التطبیقیة ،  المعتمدة للتدریب

 .% من الذین تدریبھم بالكلیات ١٣.٥أكادیمي اي بنسبة  ٢٧منھم 

  لحاقھم بدورات تدریبیة حسب خطة التدریب المعتمدةإ توقعبلغ عدد الموظفین الم:  ٢٠١٠عام  

موظف بمعني )  ٦٣٤(موظف ، اما الذین التحقوا فعلیا للتدریب بلغ عددھم )  ٦٦٩(بالوزارة  

% عن الخطة ٩٥، وبنسبة تنفیذ بلغت  فرصة تدریبیة لم یستفد منھا الموظفین)  ٣٥(توفر 

موظف )  ٢٦٨ ( من قطاع كلیات العلوم التطبیقیة ، وبلغ عدد الذین تم تدریبھمالمعتمدة للتدریب 

 .% من الذین تدریبھم بالكلیات ١٥.٣أكادیمي اي بنسبة )  ٤١(منھم 
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  الحاقھم بدورات تدریبیة حسب خطة التدریب المعتمدة  توقعبلغ عدد الموظفین الم:  ٢٠١١عام

موظف بمعني )  ٩٥٦(موظف ، اما الذین التحقوا فعلیا للتدریب بلغ عددھم )  ٦٧٥(بالوزارة 

فرصة تدریبیة جدیدة استفاد منھا الموظفین من خالل توفیر اعتمادات مالیة )  ٢٨١(توفیر 

 .أكادیمي )  ٧٥ (ین األكادیمیوبلغ عدد الذین تم تدریبھم من للتدریب 

  عن الخطة ١٤١وذلك بنسبة توسع بلغت  ٢٠١١خالل عام  تدریبھیالحظ ان اكبر عدد تم %

 . ٢٠١١عتمدة للعام التدریبیة الم

  ومن ثم دورات أخرى  اإلداریةتنوعت مجاالت التدریب حیث تركزت في مجال التنمیة

االجتماعیة والشبابیة والشؤون  األنشطةالفنیة والثقافیة واالعالم وأعمال الضیافة و األعمال(

والریاضیات )  البریدیة واالمن واالحصاء األعمالالقانونیة والصحة العامة والتعلیم واالتصال و

ومن ثم الحاسب االلي ومن ثم اللغة االنجلیزیة وبعد ذلك الشؤون المالیة واالقتصادیة وأخیراً 

 المكتبیة  . األعمال

 التأھیل : -٢

  بلغ عدد الذین حصلوا على فرصة للتأھیل للحصول على الدرجات العلمیة :  ٢٠٠٩عام

)  ٥(للبكالوریوس ، )  ٦(للماجستیر ، )  ١٣(للدكتوراه ، )  ١٥(موظف منھم )  ٣٩(المختلفة 

)  ٢٥(داخل السلطنة و )  ١٤(للدبلوم بعد الثانویة ، وتنوعت أماكن الدراسة حیث بلغ عددھم 

 خارج السلطنة.

  بلغ عدد الذین حصلوا على فرصة للتأھیل للحصول على الدرجات العلمیة :  ٢٠١٠عام

)  ٤(للبكالوریوس ، )  ٤(للماجستیر ، )  ١٥(للدكتوراه ، )  ٩(موظف منھم )  ٣٢(المختلفة 

)  ٢١(داخل السلطنة و )  ١١(للدبلوم بعد الثانویة ، وتنوعت أماكن الدراسة حیث بلغ عددھم 

 خارج السلطنة.

  بلغ عدد الذین حصلوا على فرصة للتأھیل للحصول على الدرجات العلمیة :  ٢٠١١عام

، وتنوعت  للبكالوریوس)  ٥(للماجستیر ، )  ١٩(للدكتوراه ، ) ١٤(موظف منھم )  ٣٨(المختلفة 

 خارج السلطنة.)  ٣٠(داخل السلطنة و )  ٨(أماكن الدراسة حیث بلغ عددھم 

  موظف موزعین حسب المؤھل الدراسي )  ١٠٩(بلغ عدد الموفدین للدراسة خالل الثالثة أعوام

بلوم بعد الثانویة ، وتنوعت للد)  ٩(للبكالوریوس ، )  ١٥(للماجستیر ، )  ٤٧(للدكتوراه ، )  ٣٨(

 خارج السلطنة.)  ٧٧(داخل السلطنة و )  ٣٢(أماكن الدراسة حیث بلغ عددھم 

  ٢٠٠٩عام  فيبلغ عدد الموفدین للدراسة في قطاع كلیات العلوم التطبیقیة لثالث سنوات 

)  ٤(للماجستیر ، )  ٢٦(للدكتوراه ، )  ٣٥(موظف منھم )  ٦٦(،  ٢٠١١و٢٠١٠و
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)  ٨(للدبلوم بعد الثانویة العامة ، وتنوعت أماكن الدراسة حیث بلغ عددھم )  ١(للبكالوریوس، 

 خارج السلطنة.)  ٣٠(داخل السلطنة و 

  حسب المرحلة  ٢٠١١و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ في عام ین الموفدین للدراسة األكادیمیبلغ عدد

تیر وقد حظیت كلیة الرستاق بعدد للماجس)  ٥(للدكتوراه ، )  ٣٦(أكادیمي منھم )  ٤١(الدراسیة 

أكادیمي )  ٩(للماجستیر ، ومن ثم كلیة نزوى بعدد )  ٢(للدكتوراه ، )  ١١(أكادیمي منھم )  ١٣(

للماجستیر ، ومن ) ١(للدكتوراه ، )  ٧(أكادیمي منھم )  ٨(للدكتوراه ، ومن ثم  كلیة عبري  بعدد 

للماجستیر، ومن ثم كلیتي صور )  ٢(توراه ، للدك)  ٣(أكادیمي منھم )  ٥(ثم كلیة صحار بعدد 

 أكادیمیین للدكتوراه .)  ٣(وصاللة لكل منھم 

 موفد منھم )  ٢٢(بعدد  لىواألحیث احتلت بریطانیا المرتبة  نتنوعت دول االیفاد لألكادیمیی 

)  ٣(للدكتوراه ، ) ٧(موفدین منھم ) ١٠(للماجستیر ،ومن ثم استرالیا بعدد ) ٣(للدكتوراه ، ) ١٩(

موفدین للدكتوراه ، ودول أخرى بعدد )  ٧(یكیة بعدد األمرللماجستیر ، ومن ثم الوالیات المتحدة 

 موفد . )  ٢(
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  الدراسات السابقة  ثانیا : 

    

 الدراسات العربیة  - أ

 

  )٢٠٠٢دراسة السید ومصطفى (  -١
بجامعة  األكادیمیةقسام أللرؤساء مجالس اات التدریبیة االحتیاجتحدید أھم  إلىھدفت الدراسة     

كلیة )  ١٥(في ، رئیس قسم  )١٤٨(، وتكونت عینة الدارسة من  بجمھوریة مصر العربیة طنطا 

اشتملت على فلقد ولتحقیق أھداف الدراسة واستخدم الباحث المنھج الوصفي ، نظریة وعلمیة  ، 

وتوصلت الدراسة المیدانیة أن ھناك  فقرة ، ) ٤٨(ر تحتوى على وااستبانة مكونة من عدة مح

 تدریب  إلىاختالفات بین رؤساء مجالس االقسام العلمیة والنظریة على أكثر إلحاحا والتي تحتاج 

  النتائج : أبرزومن 

م دون رؤساء االقسام النظریة مثل ركز رؤساء مجالس االقسام العلمیة على بعض المھا -

أسس وأنماط ، كیفیة وضع أسس إدارة الوقت ، الحصول على دعم خارجي للقسم وإدارتھ 

 تزوید األعضاء بالجدید في مجاالت البحث العلمي بالقسم .،  اإلدارة

ركز رؤساء مجالس االقسام النظریة على مھام أخرى اعتبروھا أكثر إلحاحا من وجھة  -

یث االستفادة من التقنیات الحدیثة وتحد، تشجیع التألیف واالبحاث الجماعیة  نظرھم مثل

  االشتراك في تخطیط برامج الخدمة العامة .، برامج وأنشطة خدمة المجتمع 

 

 ) ٢٠٠٢ ( الغامدي دراسة -٢

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في االحتیاجبناء مقیاس مقنن لقیاس  إلىھدفت الدراسة     

وتكونت  الوصفي ،، واستخدم الباحث المنھج  المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة  إعدادمؤسسات 

المعلمین بالمملكة العربیة  إعداد) من أعضاء ھیئة التدریس بمؤسسات ٦٢٢عینة الدراسة من (

مقیاس لالحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس  إعداد إلىتوصلت الدراسة وقد السعودیة ، 

)  ٦٥(س من المعلمین یتصف بالصدق والثبات ، وقد تكونت عبارات المقیا إعدادفي مؤسسات 

ات االحتیاجر رئیسیة یتضمنھا المقیاس وتعد فاعلة في تحقیق واعبارة موزعة على ستة مح

فھم نظریات التربیة والتعلیم الجامعي ، والتدریبیة وھي :أھداف التعلیم الجامعي وفلسفتھ 

، والطالب الجامعیین  ستاذخصائص األ، وطرائق التدریس في التعلیم الجامعي ، ووتطبیقاتھا 

 تقویم نتائج التعلیم الجامعي .، وتكنولوجیا التعلیم في التدریس الجامعي و
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 ) ٢٠٠٣ ( الغامدي  دراسة -٣

ات التدریبیة التربویة ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات االحتیاجتحدید  إلىھدفت الدراسة     

المؤھل ، والمعلمین بالمملكة العربیة السعودیة من وجھة نظرھم ، ومعرفة أثر كل من الجنسیة ، 

حصول المتدرب والخبرة في مجال التعلیم الجامعي ، والقسم الدراسي ، و،  األكادیمیةالرتبة و

، واستخدم الباحث  بتحدیدھم ألھمیة احتیاجاتھم التدریبیة  على تدریب سابق أم ال فیما یتعلق

% من المجتمع  ٣٢) استبانة أي ما یعادل  ٦١٧وتكونت عینة الدراسة من ( المنھج الوصفي ،

وتم جمع بیانات الدراسة  ) استمارة وما عاد یمثل العینة ،١٩١٧االصلي للدراسة حیث وزع (

عبارة كل منھا یمثل مھارة تدریبیة )  ٦٥(تملت على الباحث اش إعدادباستخدام استبانة من 

ات التدریبیة التي یعتقد الباحث أنھا االفضل االحتیاجلمعلمي المرحلة الجامعیة تغطي جمیع 

بالنسبة لھم ، وبینت نتائج الدراسة أن جمیع المھارات التدریبیة الواردة باستبانة الدراسة اعتبرت 

حت متوسطاتھا بین وایئة التدریس في كلیات المعلمین حیث تراحتیاجات تدریبیة مھمة ألعضاء ھ

) ، ورتبت مجاالت الدراسة ومدى أھمیتھا تنازلیا لدى أفراد عینة  الدراسة ٢.٧٤) و( ٣.٨٦(

على النحو التالي : أھداف التعلیم الجامعي وفلسفتھ ، فھم نظریات التربیة والتعلیم الجامعي 

والطالب الجامعیین ،  ستاذالتعلیم الجامعي، خصائص األوتطبیقاتھا ، طرائق التدریس في 

  . ، تقویم نتائج التعلیم الجامعي تكنولوجیا التعلیم في التدریس الجامعي

  

 ) ٢٠٠٥ ( مقابلة  دراسة -٤

في الجامعات  األكادیمیةات التدریبیة لرؤساء االقسام االحتیاجالكشف عن  إلىھدفت الدراسة     

االھلیة في االردن من وجھة نظرھم ، وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع رؤساء االقسام 

وتم اخذ عینة  ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ، في الجامعات االھلیة في االردن  األكادیمیة

، واستخدم  رئیس قسم من الكلیات العلمیة واالنسانیة لخمس جامعات أھلیة)  ٦٠(عشوائیة بواقع 

فقرة موزعة )  ٤٤(وتضمنت ، ات التدریبیة االحتیاجالباحث استبانة قام بتطویرھا للكشف عن 

  .على خمس مجاالت 

   وكان من بین أھم نتائج الدراسة ظھور حاجة للتدریب على مھارات مجاالت الدراسة الخمسة  

( التخطیط ، والتنظیم ، والقیادة ، واالتصال ، والعالقات االنسانیة ) ، كما أظھرت النتائج وجود 

ولصالح من ھم  األكادیمیةات التدریبیة تعزى لمتغیر الرتبة االحتیاجفروق ذات داللة احصائیة في 

صالح من لھم زیادة على أن ھناك فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر الخبرة ول أستاذبرتبة 

  خبرة أكثر من عشر سنوات .
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 ) ٢٠٠٦ ( الشریف  دراسة -٥

بالمملكة ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة الطائف االحتیاجتحدید  إلىھدفت الدراسة     

التي یقوم علیھا برنامج تدریبي لسد احتیاجات ھیئة  األسسوتحدید أھم العربیة السعودیة ، 

وھي ، ) ٧٩وتكونت عینة الدراسة من (، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،  التدریس بالجامعة  

%) من مجتمع الدراسة ٦٧التي اتمت االستبانات الموزعة على أعضاء ھیئة التدریس بما نسبتھ (

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس االحتیاجأداتین للدراسة ، احداھما تتضمن  إعدادوتم  ،

ر أساسیة ھي : أھداف التعلیم الجامعي وفلسفتھ ، والنظریات واأربعة مح بالجامعة ، موزعة على

)  ١٩(التربویة وتطبیقاتھا التربویة ، ووسائل تكنولوجیا التعلیم ، والتقویم ، واالداة الثانیة تضمنت 

ھیئة التدریس ،  ءالمھني لألعضا األداءاقتراح لبناء برنامج تدریبي فعال یقوم على كفاءة 

ات التدریبیة ألعضاء االحتیاجات التدریبیة المتضمنة بقائمة االحتیاجأن جل  إلىدراسة وخلصت ال

  ھیئة التدریس بالجامعة ، لم تعمل الجامعة على توفیرھا لھم .

  

  ) ٢٠٠٧دراسة العمري وطناش (  -٦
ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس الجدد في الجامعات االحتیاجكشف  إلىھدفت الدراسة     

، ردنیة الرسمیة من وجھة نظر عمداء الكلیات ورؤساء االقسام وأعضاء ھیئة التدریس ألا

فرد تم اختیارھم بطریقة ) ٣٧٩(وتكونت عینة الدارسة من  واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،

فقرة ، وتوصلت )  ٩٤(عشوائیة بسیطة ، ولتحقیق أھداف الدراسة تم تطویر استبانة مكونة من 

وجود درجة احتیاجات تدریبیة عالیة لدى أعضاء ھیئة التدریس الجدد في الجامعات  إلىالدراسة 

) ، وأقلھا في مجال خدمة ٣.٩٥ھا في مجال التقویم بمتوسط حسابي (أبرز، كان االردنیة الرسمیة 

  ).٢٠٧٦المجتمع بمتوسط حسابي (

  

 ) ٢٠٠٨(  العضایلة دراسة -٧

ات التدریبیة ألعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة البلقاء االحتیاجتحدید  إلىھدفت الدراسة     

الدراسة بطریقة عشوائیة عنقودیة  وتكونت عینة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،  التطبیقیة  

)  ٤٣(من مجتمع الدراسة وھم أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة حیث ضمت 

فقرة موزعة على سبع )  ٣٦(اشتملت على التي ستبانة االوتم وضع عضو ھیئة تدریس ، 

مجاالت رئیسیة ھي : التخطیط لتدریس المقررات الجامعیة ، والحاجات في مجال مھارات 

التدریس ، والحاجات في مجال الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم ، والحاجات في مجال التقویم 

، والحاجات في مجال مناھج البحث العلمي ،  ياألكادیم اإلرشادالجامعي ، والحاجات في مجال 



٥٥ 
 

، وقد أظھرت التعلیمیة ، وتبادل الخبرات مع الجامعات   األنشطةوالحاجات في مجال إقامة 

لویاتھا بالنسبة أولویات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس وھي مرتبة حسب وأن األ إلىالنتائج 

الحاجات في مجال التقویم ، والتدریس ألعضاء ھیئة التدریس :الحاجات في مجال مھارات 

التخطیط لتدریس المقررات الجامعیة ، ، و الحاجات في مجال مناھج البحث العلمي، والجامعي 

 األنشطةالحاجات في مجال إقامة ، والحاجات في مجال الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم 

 . األكادیمي اإلرشادل الحاجات في مجا، والتعلیمیة ، وتبادل الخبرات مع الجامعات 

  

 ) ٢٠٠٩(  الجبر دراسة -٨

لویات التدریبیة التربویة ألعضاء ھیئة التدریس بأقسام وعلى األالتعرف  إلىھدفت الدراسة     

العلوم الطبیعیة في كلیة المعلمین بجامعة الملك سعود من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 

حیث جمیع  أفراد مجتمع البحث من  عینةالوتكونت  ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،بالكلیة

عبارة موزعة على )  ٦٠(، وتم وضع استبانة اشتملت على عضو ھیئة تدریس)  ٦١(ضمت 

خمس مجاالت تدریبیة ھي : التخطیط للتدریس ، وإجراءات وتنفیذ التدریس ، والمختبر 

لویات وأن األ إلى، وقد أظھرت النتائج  والعروض العملیة ، والنمو العلمي والتربوي ، والتقویم 

تكمن في مجال النمو العلمي والتربوي ومن ثم  –كما یرونھا  –التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس 

یذ للتدریس وفي االخیر إجراءات وتنف مجال المختبر والعروض العملیة ومن ثم التقویم، والتخطیط

  . التدریس 

  

 )  ٢٠١٠(   مصطفى وعبدالمجیددراسة  -٩

تحدید معاییر جودة مھارات التدریس الجامعي لدى أساتذة الجامعة بجامعة  إلىھدفت الدراسة     

الدراسة المیدانیة بطریقة عشوائیة وتكونت عینة ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،  االسكندریة 

عضو ھیئة )  ١٢٤(نیھم بكلیات جامعة االسكندریة وبلغ عددھم وامن أعضاء ھیئة التدریس ومع

ة یاألساسمعاییر لتحدید مفھوم جودة التدریس والمبادئ  إلىالحاجة ، وقد أظھرت النتائج  تدریس

لضمان جودة التدریس وتحدید دور المعلم الجامعي لتحقیق جودة التدریس واستراتیجیات التدریس 

  . واستخدام تكنولوجیا المعلومات  

  

  ) ٢٠١٠دراسة العنزي (  -١٠

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات االحتیاجالكشف عن  إلىھدفت الدراسة     

عینة الدراسة  وتكونت، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ، السعودیة الناشئة من وجھة نظرھم   
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من أعضاء ھیئة التدریس العاملین )  ١٨٠(بالطریقة القصدیة من المجتمع الكلي، حیث تكونت من 

  ،السعودیة الناشئة ، وعددھا تسع وھي تبوك ، والجوف ، والحدود الشمالیة ، وحائلفي الجامعات 

عضو من )  ٢٠(ي بواقع واوالقصیم ، وطیبة ، والطائف ، ونجران ، والباحة ، وتوزعت بالتس

فقرة  ، وقد أظھرت نتائج )  ٥٠(ھیئة التدریس لكل جامعة  ، وطور الباحث  استبانة مكونة من 

كفایات التعلم االلكتروني وكفایات المھارات االنسانیة ، وكفایات المتابعة والتقویم ،  الدراسة  أن

وكفایات البحث واالتصال ، وكفایات المھارات التدریسیة ، وإدارة الصف ، وكفایات التخطیط 

  حظیت بدرجة عالیة .

  

 ) ٢٠١٠ ( الملیجي  دراسة -١١

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعة االحتیاجالتعرف على أھم  إلىھدفت الدراسة     

 ، تألفت عینة الدراسة من ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي  بالتطبیق على جامعتي بنھا وطنطا 

عضواً )  ٢٨٠(واالدبیة بجامعتي بنھا وطنطا بواقع   أعضاء ھیئة التدریس ببعض الكلیات العلمیة

على استخدام االستبانة في جمع بیانات الدراسة اعتمدت الدراسة  ،من أعضاء ھیئة التدریس

التدریب في مجاالت  إلىدرجة الحاجة  إلى، وتوصلت نتائج الدراسة ) عبارة ٣٧وتكونت من (

 تيات التدریبیة على النحو اآلاالحتیاجالدراسة لدى أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة ، وجاء ترتیب 

، ات التدریبیة المرتبطة بخدمة المجتمع االحتیاج، وات التدریبیة المرتبطة بالتدریس االحتیاج:

، ات التدریبیة المرتبطة بالتقویم االحتیاج، وات التدریبیة المرتبطة بالبحث العلمي االحتیاجو

  . اإلداریةات التدریبیة المرتبطة بالممارسات االحتیاجو

  

  )  ٢٠١١دراسة الطوخي ( -١٢

ة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في مجال وضع تصور مقترح للتنمی إلىھدفت الدراسة     

وتكونت عینة من ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،  البحثي في الجامعات المصریة  اإلشراف

وقام الباحث بدراسة میدانیة من خالل  ) عضو ھیئة تدریس بكلیات ومعاھد جامعة القاھرة ، ٣٤(

، وقد ) عبارة ٢٢(تحتوي على  استبانة تم تقدیمھا لعینة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القاھرة

المعرفة الكافیة باللوائح والقوانین التي تحكم  إلىأظھرت النتائج حاجة أعضاء ھیئة التدریس 

البحثي ،  اإلشرافلبحثي ، وتعرف أخالقیات ا اإلشرافالبحثي ، وتفھم طبیعة عملیة  اإلشراف

مما یؤكد أھمیتھا ، وأھمیة التركیز علیھا في أھداف وأنشطة التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة 

  البحثي. اإلشرافالتدریس في مجال 
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  ) ٢٠١١دراسة البحیري (  -١٣

الجامعي في عصر  ستاذات التدریبیة التقنیة لألاالحتیاجالتعرف على  إلىھدفت الدراسة     

، واستخدم المعلوماتیة كما یراھا أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة الملك خالد  

، وبلغ عدد  الدراسةجمیع  أفراد مجتمع من الدراسة  وتكونت عینةالباحث المنھج الوصفي ، 

، وتم وضع  ) من أفراد مجتمع الدراسة٧٣.٨بنسبة () عضو ھیئة تدریس ٤٨الذین استجابوا  (

ر وھي االستخدامات العامة للحاسوب ، وابنداً تنتظم في ثالثة مح)  ٣٥(استبانة اشتملت على 

واستخدامات البرید االلكتروني ، وتطبیقات التعلم االلكتروني ، وقد أظھرت النتائج حاجة أعضاء 

ھرت الدراسة عدد من البرامج التدریبیة في جمیع مجاالت البحث ، كما أظ إلىھیئة التدریس 

  فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء عینة البحث تعزى لمتغیر الخبرة فقط .

  

  )  ٢٠١١دراسة  بصفر وعبدالوارث  (  -١٤
درجة وفاء الدورات التدریبیة السابقة بحاجات أعضاء ھیئة  إلىالتعرف  إلىھدفت الدراسة     

الموضوعات التدریبیة التي یحتاجھا أعضاء ھیئة التدریس  إلىالتدریس التدریبیة ، والتعرف 

وتكونت عینة الدراسة من ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ، للتمكن من أداء أدوارھم بفاعلیة  

 ، اإلناثمن )  ٦٠(نیھم بكلیة التربیة بجامعة الطائف الذین بلغ عدد واأعضاء ھیئة التدریس ومع

أن الدورات التدریبیة التي  إلىوتوصلت الدراسة  ) عبارة ،٣٤(وتكونت استبانة الدراسة من 

% وبدرجة  ٤٠تلقاھا أعضاء ھیئة التدریس وفقاً آلرائھم تفي باحتیاجاتھم بدرجة كبیرة بنسبة 

% من عدد أفراد العینة الذین تلقوا دورات  ٢٠% وبدرجة ضعیفة بنسبة  ٤٠متوسطة بنسبة 

للحاجات التدریبیة ألعضاء  لىواألتدریبیة بجامعة الطائف ، واحتل مجال المھارات الفنیة المرتبة 

، وفي المرتبة الثالثة مجال  اإلداریةھیئة التدریس ، وجاء في المرتبة الثانیة مجال المھارات 

  والرابعة جاء مجال المھارات البحثیة . األخیرةالمھارات االنسانیة ، وفي المرتبة 

  

 )  ٢٠١١( سنبل دراسة -١٥

یئة التدریس في دور التدریب لتطویر أداء عضو ھالتأكید على أھمیة  إلىھدفت الدراسة     

جمیع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة  ، وتم اختیار  ، تألف مجتمع الدراسة منجامعة أم القرى 

وقد تم اختیار العینة بطریقة  ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،كلیات بطریقة عشوائیة )  ٧(

وتم  عضوا ،)  ١٦٠(عضواً واستجاب منھم )  ٣٨٠(عشوائیة وتم توزیع االستبانة على عدد  

ضرورة االھتمام  إلىوتوصلت نتائج الدراسة ) عبارة ،  ٥٥وضع استبانة اشتملت على (

  باستراتیجیات واضحة تحقق التطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس  .
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 )  ٢٠١١( الخطیب و اسماعیل   دراسة -١٦

تحدید مستوى إلمام أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة عجمان بمستحدثات  إلىھدفت الدراسة     

، التعرف على احتیاجاتھم التدریبیة المتعلقة بتلك المستحدثات  إلىتكنولوجیا التعلیم باإلضافة 

، عضو ھیئة تدریس ) ١٢٣( من الدراسةعینة وتكونت ،  واستخدم الباحث المنھج الوصفي 

، وكشفت الدراسة أن المام  ) بنداً ٥٠ستبانة تم تطبیقھا تحتوى على (ا إعدادولتحقیق ذلك تم 

%) وأن عینة ٧٥أعضاء ھیئة التدریس بمستحدثات تكنولوجیا التعلیم تقل عن حد الكفایة ( 

التدریب على محور االجھزة التعلیمیة ، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  إلىالدراسة بحاجة 

ئط المتعددة وتكنولوجیا البیئة التعلیمیة بدرجة عالیة ، أما بالنسبة التعلیمیة ، وعروض الوسا

لمحور تكنولوجیا مؤتمرات التعلم عن بعد فقد كانت الحاجة بدرجة متوسطة ، وقد وجدت الدراسة 

التدریب على مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في  أسلوب%) من أفراد العینة یفضلون ٧٠أن ( أیضا

  الثاني. أول ولفصل الدراسي األمجموعة كبیرة خالل ا

  

 ) ٢٠١١ ( العریمي دراسة -١٧

ین بكلیات األكادیمیات التدریبیة لرؤساء االقسام االحتیاجالتعرف على  إلىھدفت الدراسة     

وتكون مجتمع  ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،جامعة السلطان قابوس من وجھة نظرھم  

)  ٦٧(في جامعة السلطان قابوس والبالغ عددھم  األكادیمیةقسام ألالدراسة من جمیع رؤساء ا

وتم  استبانة ،)  ٤٦(رئیس قسم ، والصالح من المسترجع من أداة الدراسة للتحلیل االحصائي 

ترتیب مجاالت الدارسة  إلىوخلصت الدراسة  ) فقرة ،٤٠االستبانة المناسبة وتكونت من ( إعداد

داري ، المجال إلالتدریبي كما یلي : مجال خدمة المجتمع ، المجال ا االحتیاجحسب درجة 

  . األكادیمي

  

  )٢٠١٢دراسة آل مسعد ( -١٨

تحدید الحاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك  إلىھدفت الدراسة     

وتكونت عینة  الوصفي ،، واستخدم الباحث المنھج   سعود للتدریس في بیئة التعلم االلكتروني

 ) عبارة ،٣٨االستبانة المناسبة وتكونت من ( إعدادوتم  ،عضو ھیئة تدریس)  ٩٧(الدارسة من 

ر محددة ، ومجال التدریس واحاجة تدریبیة في مجال الحاسب في محوجود  إلى الباحثوتوصل 

نترنت ، والتواصل مع االخرین إلة باستخدام التقنیات الحدیثة ، والتدریس عبر ایفي القاعة الدراس

 إلى، إضافة  اإللكترونيوتخطیط وتصمیم مقررات التعلم  ،باستخدام تقنیات التعلم االلكتروني 

  . اإللكترونيمجال توظیف تقنیات وأدوات التعلم 
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  )  ٢٠١٢دراسة العریمي  ( -١٩

 األكادیمیةوالمراكز  ریةاإلداتقویم فاعلیة البرامج التدریبیة لرؤساء االقسام  إلىھدفت الدراسة     

وتكونت ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ،  المساندة بكلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان 

رئیس قسم )  ٤٢(المساندة وعددھم  األكادیمیةقسام والمراكز ألعینة الدراسة من جمیع رؤساء ا

  فقرة) ٥٤من ( استبانة إعدادولتحقیق ھدف الدارسة تم ،   ٢٠١١/٢٠١٢ األكادیميومركز بالعام 

أن فاعلیة البرامج بدرجة متوسطة في جمیع المجاالت وھي فاعلیة خطة  إلىوتوصلت الدراسة ، 

ات التدریبیة وتحدیدھا ، تخطیط وتصمیم البرنامج التدریبي ، االحتیاجالبرامج التدریبیة وأھدافھا ، 

  .  ، تنفیذ البرنامج التدریبي ، تقویم البرنامج التدریبي والوسائل التدریبیة سالیباأل

                                                      .  

 ) ٢٠١٢( الطعاني  دراسة -٢٠

معرفة اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة البلقاء باألردن نحو استخدام  إلىھدفت الدراسة     

تألف مجتمع  ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ، االلكتروني في التدریس الجامعي  التعلیم

الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس الذین یقومون بالتدریس الجامعي من كال الجنسین ( ماجستیر / 

عضو ھیئة تدریس ، وقد تم اختیار العینة بالطریقة الطبقیة )  ٥٩٨(دكتوراة ) ، وبلغ عددھم 

من مقیاس  إعدادعضواً، ولتحقیق ھدف الدارسة تم )  ٣٦٠( مبلغ عددھالعشوائیة من كل كلیة و

أن اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة البلقاء نحو  إلى، وتوصلت الدراسة  عبارة) ٤٠(

  .  ات اإلتجاھاستخدام التعلیم االلكتروني كانت ایجابیة في جمیع مجاالت مقیاس 

  

 یة الدراسات االجنب  - ب

 

 Salmon and Jones (2004)سالمون وجونز دراسة  -١

القائم على التعرف على مدى توافر مھارات ومبادئ تدریس طریقة التعلم  إلىھدفت الدراسة     

في أربعة مؤسسات تعلیمیة في   Web-based learningستخدام تكنولوجیا شبكة االنترنت إ

) عضو ھیئة تدریس من تلك ٣٣بریطانیا ، وقام الباحثان بتوزیع استبیان على ( غرب جنوب

أن تلك المؤسسات  إلىر ، وتوصلت الدراسة وامجموعة من المح ستبیانإلا، وتضمن المؤسسات

، كما وضعت  استخدام تكنولوجیا شبكة المعلومات تنفذ عدداً من االستراتیجیات التي تدعم 

على مھارات ذلك النوع  األكادیمیةالدراسة بعض التوصیات التي من شأنھا تطویر تدریب الھیئة 

، منھا تعزیز العالقات بین الموظفین وذلك من اجل مزج الخبرات االكادیمیة والتعلیمیة من التعلم 
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یة للموظفین ، ووضع والتقنیة والتصمیم بین مؤسسات التعلیم العالي ، وتطویر الھیاكل الوظیف

   .آلیات لدعم المستھدفین غیر المتخصصین الذین یشاركون في تطویر استخدام التكنولوجیا  

  

   Wallin & Smith  )2005(  دراسة والین وسمیث -٢

لدى أعضاء ھیئة التدریس بالكلیات  تحدید أھم احتیاجات التنمیة المھنیة  إلىھدفت الدراسة     

، وتوضیح أھم العوامل التي تسھم في تحقیق یكیة األمرفي جورجیا بالوالیات المتحدة  الفنیة

عتماد على تقییمات إلالتنمیة المھنیة الفعالة من وجھة نظرھم ، على خالف ما تم التعود علیھ من ا

ات الفعلیة االحتیاجوجود فجوه بین  إلىالدراسة توصلت الجامعیة لمثل ھذه البرامج ، وقد  اإلدارة

 إلیھاالمطلوب الوصول  األداءالخاصة بالتنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس ، وبین معدالت 

على توجیھ الموارد المتوفرة لخدمة صناع القرار بعد تنفیذ برامج التنمیة المھنیة ، وضرورة سعي 

ریس المرتبطة بالتدریس جھ القصور في التنمیة المھنیة ، وذلك لتحسین قدرات أعضاء ھیئة التدأو

، والتي سیكون لھا أكبر األثر على التعلیم في الوقت التي توفر دعماً كبیراً والبحث العلمي 

   ألعضاء ھیئة التدریس .

    

  Tzy-Ling & Tzu-Jung) 2006دراسة تزي لنج وتزو جنج ( -٣

دراسة إلى معرفة االتجاھات نحو تدریس المقررات عبر شبكة اإلنترنت باستخدام ھدفت ال    

نظریة الفعل السببي ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة تایوان ، وطبقت الدراسة على أعضاء ھیئة 

عبر التدریس الذین یعملون بنظام الدوام الكامل بعض النظر عن خبرتھم في تدریس المقررات 

ا كان نوعھا ، وتم استخدام منھج البحث المسحي ، وصممت االستبانة  شبكة اإلنترنت مھم

) عضو ھیئة تدریس ، وتوصلت الدراسة إلى أن أعضاء ھیئة ٢٧٨وطبقت على عینة مكونة من (

  التدریس أظھروا اتجاھات إیجابیة نحو المشاركة في تدریس المقررات الدراسیة عبر اإلنترنت .

      

 Vrana & et al (2006)دراسة فرانا وآخرون  -٤

تطویر استراتیجیة لسد االحتیاجات في إستخدام تكنولوجیا المعلومات في معھد ھدفت الدراسة     

، وتم استخدام منھج  والطلبة التكنولوجیا بالیونان  ، وطبقت الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس 

و ) عضو ھیئة تدریس ٦٣، وصممت االستبانة وطبقت على عینة مكونة من ( وصفيالبحث ال

) من الطلبة ، وتوصلت الدراسة بأن الطلبة یشعرون بأھمیة تكنولوجیا المعلومات في ٢٤٠(

التدریس لكنھا أظھرت ضعفاً لدیھم في بعض المجاالت ، كما أكدت النتائج تعرف الطلبة إلى 

یئة التدریس أعضاء ھ احتیاجاتھم ورغبتھم في تطویر تلك االحتیاجات ، كما توصلت الدراسة أن
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قد أحیطوا علماً بأھمیة تكنولوجیا المعلومات في التدریس وقد دربوا جیداً في ذلك ، من أجل 

  استخدامھا في التعلیم .

    

 Archibong &David (2009) دیفیدو ارشیبونجدراسة  -٥

في  (ICT) معرفة التحدیات التي تكتنف استخدام وسائل التقنیات واالتصالھدفت الدراسة     

، وطبقت الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس  ، وتم استخدام في نیجیریا  (CRUTECH)جامعة 

وصممت االستبانة ) عضو ھیئة تدریس ، ٢٣٠مجتمع الدراسة ( بلغومنھج البحث الوصفي ، 

من )%٥٢.٥(بأن، وتوصلت الدراسة  ) عضو ھیئة تدریس٨٠وطبقت على عینة مكونة من (

لدیھم استخدام ووصلة انترنت ، وتصور )%٩١.٢٥(وأنلكون حاسوباً ،یمتأعضاء ھیئة التدریس 

، وقد وضع )%٩٠(سیساعد بتطویر المعرفة بنسبة (ICT)أعضاء ھیئة التدریس بأن استخدام

الباحثان بعض التوصیات والتي تماثل للنتائج تصورات الھیئة التدریسیة ، وضرورة مساعدتھم 

  . في الحصول على الحاسوب الشخصي 

  

 Othman & Dahari (2011)دراسة عثمان ودھاري  -٦

من قبل وزارة التعلیم العالي  معرفة جدوى البرنامج التدریبي التخصصي الُمعدھدفت الدراسة     

، وطبقت الدراسة على أعضاء ھیئة  المالیزیة في التعلیم والتدریس للھیئة األكادیمیة المعینة حدیثاً 

، وتم استخدام منھج البحث الوصفي ، وصممت االستبانة    مالیزیةفي أربع جامعات التدریس 

إلى وجود احتیاج ، وتوصلت الدراسة  ) عضو ھیئة تدریس١٠٠وطبقت على عینة مكونة من (

كبیر في جمیع المحاور وھي محمور فرص توفر البرامج التدریبیة التخصصیة ، ومحور 

ئد اإلشتراك في البرنامج ، ومحور فرص تغییر البرنامج األساسي لطرائق التدریس ، ومحور فوا

الھیئة األكادیمیة لطرائقھم في التدریس بعد دخول البرنامج  ، وتوصل الباحثان لعدد من 

  .على كافة الجامعات ، ولكافة مستویات الھیئة األكادیمیة التوصیات تتمثل في تعمیم تلك البرامج 

 

 Zeleke (2012)دراسة زلكي  -٧

في أثیوبیا من  األكادیمیةات التدریسیة للھیئة االحتیاجالتعرف على دراسة إلى ھدفت الدراسة     

 األعماللبرامج التعلیم المستمر القصیرة المتعلقة بالواجبات و االحتیاجحیث تصوراتھم حول مدى 

تعلیمیة ، تم اختیار مؤسسة )٣٠(، وكیفیة تطویرھا ، ویوجد في اثیوبیا األكادیمیةللھیئة  األكادیمیة

طبق علیھا االستبیان حیث أستخدم الباحث المنھج الوصفي ومؤسسات كبیرة نسبیا ، )٩(منھا

تطویر  إلىات التدریبیة لتلك البرامج القصیرة ، وقد توصلت الدراسة االحتیاجر واالخاص بمح
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لى لفترة قصیرة ، منھا الحاجة اتلك البرامج منھا تطویر بأنظمة تدریب أعضاء ھیئة التدریس 

لدورات تدریبیة للتطویر المھني المستمر ، وتنظیم برامج تطویر تركز على التعلیم والبحث 

  وحاجة أعضاء ھیئة التدریس للتطویر المستمر في تدریسھم وأدوارھم البحثیة . العلمي ، 

 

 Kalman (2013) كول ماندراسة  -٨

،  ) مؤسسة تعلیم عالي في ھنغاریا١٢( االحتیاجات التدریبیة لعددمعرفة ھدفت الدراسة     

بصورة ، وتم توزیعھا  وطبقت الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس ، وصممت االستبانة 

وتضمنت االستبانة  ،) مؤسسة تعلیم عالي ١٢في عدد () عضو ھیئة تدریس ٧٣٤على (إلكترونیة 

) طریقة ، ووجود ١٦في محور طرائق التدریس لعدد (وتوصلت الدراسة ، عدداً من المحاور

) طرائق درجة االحتیاج متوسطة ، ٣) طرائق عال و(٧) طرائق و(٦درجة احتیاج عاٍل جداً في (

،  ومحور المعوقات التي تحول دون تحقیق مستوى عاٍل من الفھم لمختلف طرائق التدریس

%) ، ٢٩الفھم بنسبة (تساعد على  وتركزت في أكثر المشكالت في المشاكل التقنیة التي ال

%) ، وعدم توفر الوقت الكافي ألداء ٢٠.٩٢والطلبة الذین ال یمتلكون الدافعیة المطلوبة بنسبة (

%) ، ومشاكل االمتحانات وألقاء الواجبات االلكترونیة بنسبة ١٢.٢٤الواجبات والتحضیر بنسبة (

  .%)  ٦.٣٨%) ، وكثرة الطلبة في الصف الواحد بنسبة (١٠.٩٧(

 

  Modebelu et al )  2013 (وآخرون   دراسة مودیبلو -٩

على وسائل استخدام تقنیة  األكادیمیةلھیئة ا أھمیة تدریبالتعرف على  إلىھدفت الدراسة     

، وقد قام الواقعة في الجنوب الشرقي لنیجیریا اتحادیة في ستة جامعات المعلومات في التدریس 

) ٥١٧البالغة ( األكادیمیةوع الھیئة ) استبانة كعینة طبقیة من مجم٣٠٠الباحثون بتوزیع (

، منھا ر االستبیان وار من محوامح) ١٠(عدم وجود كفایات في  إلىأكادیمي، وتوصلت الدراسة 

وحددت خمسة ، لكتروني مثل بالك بورد واستخدام االنترنت في التدریس  إلاستخدام التعلیم ا

عوامل تعوق االستخدام الفعال لمنھجیات التدریب عبر االنترنت وھي العوامل اإلداریة المتعلقة 

بالمعرفة والتعلم ، وھذه المعرفة غیر كافیة ألعضاء ھیئة التدریس ، وعدم كفایة إمكانیة الوصول 

مجاالت تكنولوجیا  إلى منھجیات التدریب عبر االنترنت ، واالفتقار إلى المعرفة والتعلم في

    . المعلومات واالتصاالت وأدوات االنترنت 
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  تعقیب على الدراسات السابقة :ال

جنبیة المتعلقة بموضوع الدراسة ألمن خالل استعراض الدراسات السابقة العربیة منھا وا    

اختلفت في مجتمعاتھا إال  أوأنھا تنوعت في مجاالتھا حیث  ، دراسة) ٢٩(بلغت والتي  الحالیة

  أنھا:

 اتفقت ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة فیما یلي  : -١

 الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي ببرامج التدریب التي تقدم ألعضاء ھیئة  ھاالھتمام الذي تولی

في  أوضرورة تقدیم البرامج التدریبیة لعضو ھیئة التدریس أثناء وجود بالجامعة  إلىالتدریس ، و

قصور في أداء  أوأثناء الخدمة لكي تقدم ھذه البرامج الجید في مجال العلم ومن اجل سد اي نقص 

 عضو ھیئة التدریس .

  حرص أعضاء ھیئة التدریس ورغبتھم في التدریب على مختلف المھارات المطلوبة في عضو

 ھیئة التدریس

 سواء كانت في الجوانب لت عضو ھیئة التدریس وما یتطلبھ من احتیاجات تدریبیة واتن

 إعدادوضرورة  في خدمة المجتمع المحلي ، أوالبحث العلمي  أواداریة  أووالتدریسیة  األكادیمیة

، والبحث العلمي، وخدمة األكادیميالجانب  أوات التدریبیة المرتبطة بالتدریس االحتیاجبرامج في 

 لومات والمعارف للطلبة .، وأھمیة مھارات التعلیم االلكتروني في إیصال المعالمجتمع 

  األداءات التدریبیة الفعلیة ألعضاء ھیئة التدریس وبین معدالت االحتیاجوجود فجوة بین 

 بعد تنفیذ البرامج التدریبیة . إلیھاالمطلوب الوصول 

  اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة  فیما یلي :  -٢

 المطلوب اكتسابھا لعضو ھیئة التدریس  لویاتھم للمھاراتأوو اھتمامات أعضاء ھیئة التدریس

 التي شملت المجاالت المختلفة .

  المطلوب تحقیقھا في أھمیة التدریب على المھارات سواء من حیث ترتیب أھم المھارات ترتیب

 .عضو ھیئة التدریس 

ات التدریبیة عملیة مھمة االحتیاجما أشارت إلیھ الدراسات السابقة من أن دراسة  إلىاستنادا      

مؤسسات التعلیم العالي في تدریب أعضاء ھیئة التدریس من أجل اضطالعھم  أولنجاح الجامعة 

 إلىحدیثة باإلضافة  أوبالمھام الموكلة الیھم ،لھذا یتوقع الباحث أن تقدم دراستھ معلومات اضافیة 

في لتدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس ات ااالحتیاجلت موضوع واما قدمتھ الدراسات السابقة التي تن

عضو ھیئة لمؤسسات التعلیم العالي ، وذلك من خالل تحدید المھارات المطلوبة  أوالجامعات 

فلسفة التعلیم وأھدافھ ، والتدریس ومھاراتھ التدریس لتأدیة وظیفتھ على أكمل وجھ والمتمثلة في 

، والبحث  األكادیمي اإلرشادھ ، وأسالیبییم وھ ، والوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم ، والتقأسالیبو
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ات التدریبیة التي ھم بحاجة االحتیاجتحدیدھم ألھم و والقیادة ، وخدمة المجتمع  اإلدارةالعلمي ، و

  للتدریب علیھا .

 استفادت ھذه الدراسة من الدراسات السابقة فیما یلي : -٣

 . تحدید المشكلة 

  المشكلة بالدراسة .تحدید المنھج العلمي المناسب لتقییم 

 . بناء أداة الدراسة 

  المناسبة لتحلیل وتفسیر البیانات المتوفرة للدراسة . اإلحصائیةاختیار المعالجات 
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  الفصل الثالث
  اإلجراءاتالطریقة و
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  الفصل الثالث
  اإلجراءاتالطریقة و

  

ومتغیراتھا الدراسة ومجتمعھا وعینتھا البحث المستخدم في ل ھذا الفصل وصفاً لمنھج وایتن    

التطبیق  أسلوباستخدام  إلىداة ، من أجل الوصول ألوأداتھا وإجراءاتھا للتحقق من صدق وثبات ا

  ة البیانات إحصائیاً .المناسب ، ثم معالج

  

   الً : منھج الدراسة أو
تحلیل ھذه  حیث تم ،  لنوع من الدراسات المناسبتھ لھذا اعتمد الباحث على المنھج الوصفي ،     

التي حصل منھا والجامعة ،  والمؤھل الدراسي،  النوع االجتماعي ات وفقاً لمتغیرات االحتیاج

  . ، والتخصص والعمر ، اللقب العلميوعلى آخر مؤھل دراسي ، 

  

  وعینتھا سة ا: مجتمع الدر ثانیاً 
تكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین بكلیات العلوم     

التطبیقیة التابعة لوزارة التعلیم العالي في سلطنة عمان ، وفقاً للبیانات التي حصل علیھا الباحث 

 أعضاء ھیئة التدریس حیث بلغ عدد،  ٢٠١٢/٢٠١٣ األكادیميمن كلیات العلوم التطبیقیة للعام 

)  ٦٦(یتوزعون على ست كلیات للعلوم التطبیقیة منھم ، )  ١٤٠( المتواجدین على رأس عملھم 

) توزیع أفراد مجتمع ١( جدول. ویبین  اإلناث%) من ٥٣()  ٧٤(%) من الذكور ، و ٤٧(

الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس العمانیین بكلیات العلوم التطبیقیة التابعة لوزارة التعلیم العالي 

  حسب متغیر النوع االجتماعي  .
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  )١جدول (
  توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب النوع االجتماعي والكلیة

  المجموع  انثى  ذكر  الكلیة

  ٣٦  ٢١  ١٥  الرستاق

  ٣٨  ١٨  ٢٠  صحار

  ١٢  ١١  ١  عبري

  ٣٣  ١٥  ١٨  نزوى

  ١٠  ٤  ٦  صور

  ١١  ٥  ٦  صاللة

  ١٤٠  ٧٤  ٦٦  المجموع

  )٢٠١٣(وزارة التعلیم العالي ،          

  )٢جدول (  
والمؤھل الدراسي والجامعة التي حصل منھا الدراسة حسب النوع االجتماعي  عینةتوزیع أفراد 

  الكلیةوواللقب العلمي والعمر والتخصص على آخر مؤھل دراسي 
  المجموع  صاللة  صور  نزوى  عبري  صحار  الرستاق    البیان

  ٩٠  ٢  ٣  ٢٥  ١٠  ٢٣  ٢٧  العینة  

  ٤٥  ٠  ٢  ١٣  ١  ١٤  ١٥  ذكر  النوع

  ٤٥  ٢  ١  ١٢  ٩  ٩  ١٢  أنثى

  ٦٧  ٣  ٣  ١٩  ١٠  ١٥  ١٨  ماجستیر  المؤھل الدراسي

  ٢٣  ٠  ٠  ٦  ٠  ٨  ٩  دكتوراة

منھا على آخر الجامعة التي حصل 

  مؤھل

  ١٥  ٠  ٠  ٢  ٢  ٥  ٦  عربیة

  ٧٥  ٢  ٣  ٢٣  ٨  ١٨  ٢١  غیر عربیة

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  أستاذ  اللقب العلمي

  ٧  ٠  ٠  ٤  ٠  ١  ٢  مشارك أستاذ

  ١٦  ٠  ٠  ٢  ٠  ٧  ٧  مساعد أستاذ

  ١١  ٠  ١  ٣  ٣  ٢  ٢  مدرس

  ٥٦  ٢  ٢  ١٦  ٧  ١٣  ١٦  مدرس مساعد

  ٥٣  ٢  ٢  ١٧  ٩  ٩  ١٤  ٣٠-٢٠  العمر بالسنوات

٣١  ٠  ١  ٥  ١  ١٣  ١١  ٤٠-٣١  

٦  ٠  ٠  ٣  ٠  ١  ٢  ٥٠-٤١  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٠أكثر من 
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  ١١  ٠  ٠  ٣  ٠  ٢  ٦  علوم تربویة  التخصص

  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  اللغة العربیة

  ٣٠  ٠  ١  ٧  ٦  ٧  ٩  اللغة االنجلیزیة

  ٨  ٠  ١  ١  ٢  ٣  ١  تقنیة المعلومات

  ٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٧  األعمالإدارة 

  ١٠  ٢  ١  ٥  ١  ١  ٠  اإلتصال

  ٧  ٠  ٠  ٦  ١  ٠  ٠  التصمیم

  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  الھندسة

التربیة 

  االسالمیة

٢  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  

  ٤  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  الریاضیات

  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  أخرى

  

، فاشتملت العینة على جمیع  ھالمجتمع كلتم اعتبار ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة وتنوعھ     

بعثات دراسیة للحصول على الدكتوراه فقد تم في ن بعض أفراد المجتمع أل، ونظرا أفراد المجتمع 

عضو ھیئة تدریس )  ١٤٠ (    على رأس عملھم وقد بلغ عددھم ینأخذ أفراد المجتمع المتواجد

 ) استبانة شملت كل مجتمع الدراسة ١٤٠(. وقد قام الباحث بتوزیع موزعین على الكلیات الست 

تمثل ما نسبتھ ، والتي   ) استبانة٩٠وأمكن الحصول على (  المتواجدین على رأس عملھم

توزیع افراد عینة الدراسة وفق متغیرات  ) ٢ل (و، ویبین جد الدراسة%) من مجتمع ٦٤.٣(

  .الدراسة 

  

  متغیرات الدراسة : ثالثاً 
  الدراسة المتغیرات اآلتیة : تضمنت    

 النوع االجتماعي ، ولھ مستویان : ذكر ، وانثى . -

 المؤھل الدراسي ، ولھ مستویان : الماجستیر ، والدكتوراه . -

 الجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ، ولھا مستویان : عربیة ، وغیر عربیة . -

مساعد ، ومدرس   أستاذمشارك ، و أستاذ، و أستاذاللقب العلمي ، ولھ خمسة مستویات :  -

 ومدرس مساعد .

سنة ، وأكثر من  ٥٠- ٤١سنة ، و ٤٠-٣١سنة ، و ٣٠- ٢٠من العمر ، ولھ أربعة مستویات :  -

 سنة . ٥٠
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نجلیزیة ، وتقنیة إلحد عشر مستوى : علوم تربویة ، واللغة العربیة ، واللغة اأالتخصص ولھ  -

سالمیة، إل، واالتصال ، والتصمیم ، والھندسة ، والتربیة ا األعمالإدارة المعلومات ، و

  والریاضیات ، وأخرى .

    

  أداة الدراسة :رابعا 
عن أسئلة الدراسة  لإلجابةذلك ولدراسة لأداة  إعدادقام الباحث بمن أجل تحقیق أھداف الدراسة     

والدراسة النظري والدراسات السابقة  اإلطار  اعتمدت علىوھي عبارة عن استبانة مغلقة 

( انظر  ات) فقر ١١٠( لیة منواألبصورتھا االستطالعیة التي قام بھا الباحث . وتكونت االستبانة 

ل : التخطیط للتدریس ویتكون وتسع مجاالت وھي : المجال األواشتملت على )  )٢ملحق رقم (

فقرة ، المجال الثالث  ١٢ھ ویتكون من أسالیبفقرات ، المجال الثاني : مھارات التدریس و ١٠من 

فقرة ، المجال الرابع : التقویم  ١٩: الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم والتواصل ویتكون من 

فقرة ، المجال  ١٣ویتكون من  األكادیمي اإلرشادفقرات ، المجال الخامس :  ١٠ویتكون من 

 ٩ویتكون من  اإلداریةسابع : المھام فقرة ، المجال ال ١٩السادس : البحث العلمي ویتكون من 

فقرات ، والمجال التاسع : تقییم التدریب  ٩فقرات ، المجال الثامن : خدمة المجتمع ویتكون من 

 خماسي للحصول على اللیكرت . وقد استخدم الباحث مقیاس فقرات  ٩في الكلیة ویتكون من 

حاجة كبیرة  –ابات ( حاجة كبیرة جدا استجابات عینة الدراسة على فقرات األداة ، وكانت االستج

) على  ١ ، ٢ ،٣ ، ٤،  ٥ال توجد حاجة ) . وكانت درجاتھا ( –حاجة قلیلة  –حاجة متوسطة  –

حاجة حصلت على درجة الترتیب ، وبذلك یكون المتوسط االفتراضي محكاً لشیوع الحاجة ، فكل 

   تمثل حاجة ملحة . ) فأعلى٣قطع (

بالملحق وقد عدلت االستبانة على ضوء مالحظات المحكمین وتم اخرجھا بصورتھا النھائیة     

  مجاالت وھي : یةاالستبانة النھائیة على ثمان اشتملتو)  ٤رقم(

  .فقرات  ٧ل : فلسفة التعلیم وأھدافھ ویتكون من والمجال األ -

  فقرة . ١٢ھ ویتكون من أسالیباتھ والمجال الثاني : التدریس ومھار -

  فقرات . ٩مصادر التعلم ویتكون من المجال الثالث : الوسائط التعلیمیة و -

  فقرات . ٩ھ ویتكون من أسالیبییم والمجال الرابع : التق -

  .فقرات  ٩ویتكون من  األكادیمي اإلرشادالمجال الخامس :  

  فقرة . ١١البحث العلمي ویتكون من المجال السادس :  -

  فقرة . ١٢والقیادة ویتكون من  اإلدارةالمجال السابع :  -

  .فقرات  ٧یتكون من : خدمة المجتمع ولمجال الثامن ا -
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ألفراد عینة الدراسة لإلجابة عنھ یوجد سؤال مفتوح ، كما فقرة  ٧٦الفقرات عدد اجمالي بلغ و    

   یتضمنھا االستبیان .لم ات التدریبیة الضروریة التي یراھا أفراد العینة  االحتیاجوھو سؤال ماھي 

  

  اً : صدق أداة الدراسة خامس
بالتحقق من صدق المحتوى لألداء من خالل عرضھا على مجموعة من المحكمین قام الباحث     

وعلم النفس والمناھج  اإلدارةمن أعضاء ھیئة التدریس المختصین في ،  ا) محكم٢١وبلغ عددھم (

الذین عملوا بوظائف مختلفة كأعضاء وطرق التدریس ، ومجموعة من المستشارین والخبراء 

بوزارة التعلیم العالي في سلطنة بكلیات العلوم التطبیقیة  ھیئة تدریس وعمداء ومساعدي عمداء 

انتمائھا وأجلھ  ث قیاس كل عبارة لما وصفت منداة من حیألعمان ، وذلك للحكم على عبارات ا

وبناء على  ،جراء أیة تعدیالت یراھا المحكم ألعضاء ھیئة التدریس ، والالحتیاجات التدریبیة 

،  ة) فقر٣٤، واستبعدت الفقرات غیر المناسبة وعددھا ( أراء المحكمین ثبتت الفقرات المناسبة

ال تحقق الھدف  ألنھان ، ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس لدى المختصیاالحتیاجكونھا ال تمثل 

وتم إضافة  ،بالمضمون من الفقرات الصادقة لغویا دون االخالل  عددالمنشود ، كما تم تعدیل 

الصورة النھائیة  إلىوبذلك توصل الباحث  ،بناء على اقتراحات المحكمین  الفقرات بعض

  والتي عدت صادقة من حیث المحتوى .  ،) فقرة ٧٦لالستبانة والتي تحتوى على (

  

  ثبات أداة الدراسة ساً : ساد
 ،) عضو ھیئة تدریس ٣٨(عینة مكونة من تم التحقق من ثبات األداة من خالل تطبیقھا على     

 Cronbachs، ومن ثم تم حساب معامل ألفا كرونباخ (قام الباحث بسحبھا من العینة االصلیة 

Alpha  ( للتحقق من االتساق الداخلي لألداة، ) وھي قیمة عالیة  ،) ٠.٩٨٨حیث بلغت قیمة ألفا

) ، والمجال ٠.٩٣٤، أما بالنسبة لقیمة ألفا للمجاالت فقد بلغت بالمجال االول ( وصالحة للتطبیق

) ، والمجال الخامس ٠.٩٦٠) ، والمجال الرابع (٠.٩٤٢) ، والمجال الثالث (٠.٩٧٣الثاني (

     ).٠.٩٧٥) ، والمجال الثامن (٠.٩٤٩) ، والمجال السابع (٠.٩٦٩) ، والمجال السادس (٠.٩٥٣(

    

   اإلحصائیةاً : المعالجة بعسا
 اإلحصائیةزمة ر، تم إدخال البیانات في برنامج البعد تجمیع االستبیانات من قبل الباحث     

 المعالجات؛ تمھیداً لتحلیل النتائج وذلك باستخدام )  IBM20النسخة ( )SPSSللعلوم االجتماعیة (

  التالیة : اإلحصائیة



٧١ 
 

  خطاء المعیاریة ومعاملي االلتواء ألواالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

 نع اإلجابة، وذلك في التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس  اتاالحتیاجلمعرفة والتفلطح 

 .ل من الدراسة والسؤال األ

 اتاختبار )T-Test ( األحادي) وتحلیل التباینOne-Way-Anova وذلك لمعرفة (

السؤال الثاني من  نع اإلجابة، وذلك في استجابات أفراد العینة وفق متغیرات الدراسة 

 الدارسة .
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

  

من البیانات بعد  إلیھال ھذا الفصل عرضاً للنتائج المیدانیة للدارسة التي تم التوصل وایتن    

  تحلیلھا إحصائیاً ، وسیتم عرضھا وفقاً ألسئلة الدراسة .

التدرج الخماسي باالعتماد على  األفرادوقد قام الباحث بإجراء التحلیالت على استجابات     

، حاجة  ١بدأ من ( ال توجد حاجة =  في المجاالت الثمانیة من الدراسة ،  االحتیاجلقیاس مدى 

  ) . ٥، حاجة كبیرة جداً = ٤، حاجة كبیرة = ٣، حاجة متوسطة =٢ة =لقلی

التدریبي على  االحتیاجولتوفیر مقارنات بین االستجابات ، اعتمد الباحث في تصنیفھ  لدرجة     

یوضح القاعدة الحسابیة المتبعة للتقدیر في ھذه الدراسة ،  ) والذي٣التصنیف الوارد في جدول (

بقسمة التدریبي  االحتیاجالمسافة بین درجات تكون ومن رقم الواحد الصحیح  لىواألوتبدأ المسافة 

  .  )٠.٨ي كل مسافة (واستوبذلك  ٥÷٤

  )٣(  جدول
التدریس العمانیین ات التدریبیة ألعضاء ھیئة االحتیاجتفسیر متوسطات تقدیر درجة اییر مع

  العاملین في كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان من وجھة نظرھم

  التدریبي االحتیاجدرجة   مدى المتوسط الحسابي

  كبیرة جدا  ٥.٠٠- ٤.٢١

  كبیرة  ٤.٢٠- ٣.٤١

  متوسطة  ٣.٤٠- ٢.٦١

  قلیلة  ٢.٦٠- ١.٨١

  قلیلة جدا  ١.٨٠- ١.٠٠

  
  ل والً : النتائج المتعلقة بالسؤال األأو
ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین االحتیاجما ل وھو "والسؤال األ نلإلجابة ع    

المتوسطات  احتساب تم  "العاملین في كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان من وجھة نظرھم ؟

   .عبارات االستبانةاالنحراف المعیاري لتقدیرات أفراد عینة الدارسة على كل عبارة من والحسابیة 
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أفراد  الستجاباتوالخطأ المعیاري ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ٤ویبین جدول (

 االحتیاجفي المجاالت الثمان للدراسة المتعلقة بتقدیرات أفراد عینة الدراسة لدرجة ، العینة 

  مجاالت الدراسة . منوفق قیمة المتوسط الحسابي لكل مجال ، التدریبي مرتبة تنازلیا 

  )٤جدول (
أفراد عینة الدراسة  الستجاباتوالخطأ المعیاري المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  مرتبة تنازلیا وفق قیمة المتوسط الحسابي ةالتدریبی االحتیاجلدرجة على المجاالت الرئیسیة 

المتوسط   المجال  م

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الخطأ 

  المعیاري

درجة   المرتبة

  االحتیاج

  كبیرة   ١  ٠.١١٨  ١.١٢  ٣.٨٧  البحث العلمي  ٦

 كبیرة   ٢  ٠.١٠٥  ١.٠٠  ٣.٧٩  التقییم وأسالیبھ  ٤

 كبیرة   ٣  ٠.١١٠  ١.٠٥  ٣.٧١  خدمة المجتمع  ٨

 كبیرة   ٤  ٠.٠٩٠  ٠.٨٥  ٣.٦٨  اإلدارة والقیادة  ٧

 كبیرة   ٥  ٠.٠٩٩  ٠.٩٤  ٣.٦٤  اإلرشاد األكادیمي  ٥

التعلیمیة الوسائط   ٣

  ومصادر التعلم

 كبیرة   ٦  ٠.١٠٠  ٠.٩٤  ٣.٦٣

التدریس ومھاراتھ   ٢

  وأسالیبھ

 كبیرة   ٧  ٠.١١٣  ١.٠٧  ٣.٥٧

فلسفة التعلیم   ١

  وأھدافھ

  كبیرة  ٨  ٠.١٠٥  ١.٠٠  ٣.٥٠

  كبیرة     ٠.٠٨٢  ٠.٧٧  ٣.٦٨  المجموع  

ومجموع المجاالت ، الثمانیة  الدراسة ) بأن المتوسطات الحسابیة لمجاالت٤یتضح من جدول (    

وكلھا درجات كبیرة ، ) ٣.٨٧( و )٣.٥حت بین (واات التدریبیة قد تراالحتیاجالمتعلقة بدرجة 

ل المجال السادس ( البحث العلمي ) حص  وقد ،) ٣حسب المعیار المحدد في الجدول رقم (

درجة كبیرة ، یلیھ ھي ) و٣.٨٧بمتوسط  حسابي ( دریبیةات التاالحتیاجمن حیث  لىواألرتبة مال

ل حصدرجة كبیرة ، بینما  أیضاھي ) و٣.٧٩ھ ) بمتوسط حسابي (أسالیبمجال ( التقییم وبعد ذلك 

) وبدرجة كبیرة ٣.٥٠بمتوسط حسابي ( األخیرةرتبة مل ( فلسفة التعلیم وأھدافھ ) الوالمجال األ

ریبیة في إجمالي المجاالت وفي المستوى العام فقد بلغ المتوسط الحسابي لالحتیاجات التد ، أیضا

  ) بدرجة احتیاج كبیرة .٣.٦٨الثمانیة (
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 إلى)  ٠.٠٨٢(ح من وا) أن قیم الخطأ المعیاري بسیطة جداً وتتر٤حیث نستنتج من جدول (    

، اللذان )  ١.١٢٨( إلى)  ٠.٨٥٥(ح من وا، وكذلك االنحراف المعیاري حیث تر)  ٠.١١٨(

المتوسطات والمتوسط التقدیري للمجتمع وبین المفردات ومتوسطات بعیدان عن االختالف بین 

  . العینات على التوالي

العبارات لكل مجال ، تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ولمعرفة أھم     

ات التدریبیة بشكل مستقل كما ھو االحتیاجلكل عبارة من عبارات المجاالت الثمانیة التي تمثل 

  موضح فیما یأتي :

  ل : فلسفة التعلیم وأھدافھ : والمجال األ
ات االحتیاجرتبة ودرجة م) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال٥یوضح جدول (    

  ل من وجھة نظر أفراد العینة .والتدریبیة للفقرات المكونة للمجال األ

  )٥جدول (    
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمعیاریة والالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

  لوالمجال األ فقراتأفراد عینة الدراسة على 

المتوسط   الفقرات  م

   الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

برامج وخطط الكلیات الحالیة   ٧

  والمستقبلیة 

 كبیرة  ١  ١.١٨  ٣.٧٨

العامة للتعلیم الجامعي  األھداف  ٤

  بالسلطنة

 كبیرة  ٢  ١.١٣  ٣.٥٢

 كبیرة  ٣  ١.٢٢  ٣.٥١  أھداف كلیات العلوم التطبیقیة   ٦

 كبیرة  ٤  ١.٢٤  ٣.٤٩  فلسفة كلیات العلوم التطبیقیة   ٥

 كبیرة  ٥  ١.١٥  ٣.٤٨  العامة للتعلیم بالسلطنة  األھداف  ٢

  متوسطة  ٦  ١.١١  ٣.٤٠  الفلسفة العامة للتعلیم بالسلطنة   ١

 متوسطة  ٧  ١.١٥  ٣.٣٢  الھیكل التنظیمي للتعلیم بالسلطنة   ٣

  كبیرة    ١.٠٠  ٣.٥٠  المجموع  

حت وال المتعلقة  بفلسفة التعلیم وأھدافھ قد تروالمجال األ فقرات) أن جمیع ٥ویوضح جدول (    

حت في واوھذا یعني أن فقرات ھذا المجال تر ،)  ٣.٧٨) و (٣.٣٢الحسابیة بین (  ھامتوسطات

) ١رتبتھا من (مالتدریبي بین المتوسطة والكبیرة  ، حیث أن الفقرات التي جاءت  االحتیاجدرجة 

برامج لت الفقرة السابعة المتعلقة بحصحیث ، الكبیر  االحتیاجفي مستوى درجة ) تندرج ٥( إلى
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) وانحراف معیاري ٣.٧٨بمتوسط حسابي ( لىواألالمرتبة  وخطط الكلیات الحالیة والمستقبلیة

 األخیرةالمرتبة  الھیكل التنظیمي للتعلیم بالسلطنةالثالثة المتعلقة ب الفقرةبینما جاءت ، ) ١.١٨(

) تندرجان في المستوى  ٧و٦( الفقرتان ، و) ١.١٥) وانحراف معیاري (٣.٣٢بمتوسط حسابي (

  المتوسط .

  :ھ أسالیبالمجال الثاني : التدریس ومھاراتھ و
ات االحتیاجرتبة ودرجة م) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال٦یوضح جدول (    

  التدریبیة للفقرات المكونة للمجال الثاني من وجھة نظر أفراد العینة .

  )٦جدول (
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

  ثانيالمجال ال فقراتأفراد عینة الدراسة على 
المتوسط   الفقرات  م

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

التدریسیة المناسبة التي تساعد   سالیباستخدام األ  ٨

الطلبة على تملك مھارات التفكیر المستقل وحل 

  المشكالت

 كبیرة  ١  ١.٢٣  ٣.٧٦

التقییم وتوزیعھا   أسالیبتوصیف المقررات و إعداد  ٩

  في بدایة كل فصل دراسي

 كبیرة  ٢  ١.٢٩  ٣.٧٤

 كبیرة  ٣  ١.٣٠  ٣.٦٤  التدریسیة المناسبة   سالیباستخدام األ  ٧

الطلبة بصورة جذابة  إلىتوصیل المعلومات    ١٠

  وشائقة

 كبیرة  ٤  ١.٢٢  ٣.٦٤

واختیار المادة العلمیة للمساق الذي أقوم  إعداد  ٤

  بتدریسھ

 كبیرة  ٥  ١.٢٢  ٣.٦٢

 كبیرة  ٦  ١.١٩  ٣.٥٩  خطة للمساق و متطلباتھ  إعداد  ٣

 كبیرة  ٧  ١.٢٤  ٣.٥٨  جید  إعدادلھا  عداداإلاالستعداد  للمحاضرات  و  ٥

 كبیرة  ٨  ١.٢١  ٣.٥٤  استخدام أفضل الوسائل إلدارة وقت المحاضرات   ٦

 كبیرة  ٩  ١.٢٣  ٣.٥٠  أھداف المساق الذي أقوم بتدریسھ تحدید  ٢

مھارات االتصال اللفظیة  وغیر اللفظیة لتسھیل   ١٢

  التواصل مع الطلبة

 كبیرة  ١٠  ١.٣٥  ٣.٤٧

  كبیرة  ١١  ١.١٧  ٣.٤١  صیاغة أھداف المساق بصورة قابلة للقیاس   ١

 متوسطة  ١٢  ١.٤١  ٣.٣٩  التحدث بلغة واضحة وسلیمة  ١١

  كبیرة    ١.٠٧  ٣.٥٧  المجموع  
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ھ قد أسالیبالمتعلقة  بالتدریس ومھاراتھ و ثانيالمجال الفقرات أن جمیع  إلى) ٦جدول ( شیروی    

فقرات ھذا  غالبیة  وھذا یعني أن ،) ٣.٧٦) و (٣.٣٩حت المتوسطات الحسابیة بین ( واتر

 إلى) ١رتبتھا من (مالكبیرة  ، حیث أن الفقرات التي جاءت التدریبي  االحتیاجفي درجة المجال 

استخدام بالفقرة الثامنة المتعلقة  حصلتحیث ، الكبیر  االحتیاج) تندرج في مستوى درجة ١١(

 التدریسیة المناسبة التي تساعد الطلبة على تملك مھارات التفكیر المستقل وحل المشكالت سالیباأل

الحادیة  الفقرةبینما جاءت ، ) ١.٢٣) وانحراف معیاري (٣.٧٦بي (بمتوسط حسا لىواألالمرتبة 

) وانحراف ٣.٣٩بمتوسط حسابي ( األخیرةالمرتبة  التحدث بلغة واضحة وسلیمةبالمتعلقة  عشر

  تندرج  في المستوى المتوسط .فقط   ) ١٢( الفقرة، و)١.٤١معیاري (

  :  الوسائط التعلیمیة و مصادر التعلم:  ثالثالمجال ال

ات التدریبیة للفقرات االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والان     

  .) ٧یوضحھا جدول (المكونة للمجال الثالث من وجھة نظر أفراد العینة 

  )٧جدول (
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

  لثالثالمجال ا فقراتأفراد عینة الدراسة على 
المتوسط   الفقرات  م

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

  االحتیاج

استخدام أنظمة  التعلیم اإللكتروني في التدریس مثل   ٤

  برنامج بالك بورد والویب سیتي

 كبیرة  ١  ١.٠٦  ٣.٨٨

البیانات مھارات التعامل مع المكتبات الرقمیة وقواعد   ٧

  الرقمیة

 كبیرة  ٢  ١.١٧  ٣.٧٨

اإللكترونیة بالكلیة في متابعة الطلبة   األنظمةاستخدام   ٩

  أكادیمیا

 كبیرة  ٣  ١.٠٧  ٣.٧٤

 كبیرة  ٤  ١.١٠  ٣.٧١  توظیف التقنیات الحدیثة في التدریس  ٢

 كبیرة  ٥  ١.١٥  ٣.٦٣  استخدام أنظمة  التعلیم  االفتراضیة وإدارتھا  ٣

 كبیرة  ٦  ١.٣٠  ٣.٥٩  باستخدام محركات البحث المختلفةمھارات البحث   ٦

استخدام شبكة المعلومات العالمیة (االنترنت) في   ٥

  التدریس

 كبیرة  ٧  ١.٢٢  ٣.٥٨

  كبیرة  ٨  ١.٢٢  ٣.٤٩  اختیار الوسائط التعلیمیة المناسبة في التدریس  ١

استخدام البرید اإللكتروني لتصحیح المھام والتقاریر و   ٨

  لمصدرھاإعادتھا 

 متوسطة  ٩  ١.١٩  ٣.٣٦

  كبیرة    ٠.٩٤  ٣.٦٣  المجموع  
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) أن جمیع فقرات المجال الثالث المتعلقة  بالوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم  ٧یوضح جدول (    

) ، وھذا یعني أن جمیع  فقرات ھذا ٣.٨٨) و (٣.٣٦قد تراوحت متوسطاتھا الحسابیة بین ( 

) تندرج في المستوى المتوسط،  ٩التدریبي الكبیرة عدا الفقرة ( المجال جاءت في درجة االحتیاج 

  ) تندرج في مستوى درجة االحتیاج الكبیر٨) و (١حیث أن الفقرات التي جاءت مرتبتھا من (

استخدام أنظمة  التعلیم اإللكتروني في التدریس مثل برنامج لت الفقرة الرابعة المتعلقة بحصحیث 

) ، ١.٠٦) وانحراف معیاري (٣.٨٨لمرتبة األولى بمتوسط حسابي (ا بالك بورد والویب سیتي

استخدام البرید اإللكتروني لتصحیح المھام والتقاریر وإعادتھا بینما جاءت الفقرة الثامنة المتعلقة ب

  ).١.١٩) وانحراف معیاري (٣.٣٦المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي ( لمصدرھا

  :  ھأسالیبالتقییم و:  رابعالمجال ال

ات االحتیاجرتبة ودرجة مالوالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ) ٨یوضح جدول (    

  . من وجھة نظر أفراد العینة رابعالتدریبیة للفقرات المكونة للمجال ال

  )٨جدول (
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

  رابعلالمجال ا فقراتأفراد عینة الدراسة على 
المتوسط   الفقرات  م

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

 كبیرة  ١  ١.٠٧  ٣.٩٠  األداءتحلیل نتائج االختبارات وتوظیفھا لتحسین   ٤

 كبیرة  ٢  ١.١١  ٣.٨٩  تحدید أسئلة االختبارات وفق التغذیة الراجعة   ٥

 كبیرة  ٣  ١.١٢  ٣.٨٨  التقییم الشامل للطلبة أسالیباستخدام   ٦

الموضوعیة بكافة أنواعھا حسب  األسئلةصیاغة   ٣

  مستویات الصعوبة 

 كبیرة  ٤  ١.١٥  ٣.٨٣

 كبیرة  ٥  ١.٢٦  ٣.٧٩  المقالیة  حسب مستویات الصعوبة األسئلةصیاغة   ٢

 كبیرة  ٦  ١.١٤  ٣.٧٦  التقییم المستمر أسالیباستخدام   ٨

نتائج الطلبة و كتابة التقاریر الخاصة بتقییم  تحلیل   ٧

  الطلبة

 كبیرة  ٧  ١.١٥  ٣.٧٣

 كبیرة  ٨  ١.٢٠  ٣.٧٠  وتطبیق أدوات التقییم الذاتي إعداد  ٩

  كبیرة  ٩  ١.٢٢  ٣.٦٨  بلغة واضحة وسلیمة  األسئلةصیاغة   ١

  كبیرة    ١.٠٠  ٣.٧٩  المجموع  

حت واقد تر ھ أسالیببالتقییم والمتعلقة   رابعالمجال ال فقرات) أن جمیع ٨یوضح جدول (    

تحلیل نتائج لت الفقرة الرابعة المتعلقة بحصحیث ، ) ٣.٩٠) و (٣.٦٨المتوسطات الحسابیة بین ( 

) وانحراف معیاري ٣.٩٠بمتوسط حسابي ( لىواألالمرتبة  األداءاالختبارات وتوظیفھا لتحسین 

المرتبة  بلغة واضحة وسلیمة األسئلةصیاغة المتعلقة ب لىواألبینما جاءت الفقرة ، ) ١.٠٧(
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فقرات ھذا جمیع وھذا یعني أن  ، )١.٢٢) وانحراف معیاري (٣.٦٨بمتوسط حسابي ( األخیرة

  كبیرة  .الالتدریبي  االحتیاجدرجة  في جاءت المجال 

  :  األكادیمي اإلرشاد:  خامسالمجال ال
ات االحتیاجرتبة ودرجة مالمعیاریة وال) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ٩یوضح جدول (    

  التدریبیة للفقرات المكونة للمجال الخامس من وجھة نظر أفراد العینة .

  )٩جدول (
 الستجاباتات التدریبیة االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال
  لخامسالمجال ا فقراتأفراد عینة الدراسة على 

المتوسط   الفقرات  م

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

استخدام المھارات  الالزمة لتوجیھ الطلبة   ٣

  ومساعدتھم

 كبیرة  ١  ١.٠٣  ٣.٧٩

استخدام مھارات معالجة مشكالت الطلبة  ضعاف   ٥

  التحصیل

 كبیرة  ٢  ١.٠٧  ٣.٧٩

الخاصة التي یعاني منھا  األكادیمیةتحدید المشكالت    ٢

  الطلبة

 كبیرة  ٣  ١.١٠  ٣.٧٦

  كبیرة  ٤  ١.١٢  ٣.٧٢  التعرف على الخصائص النفسیة والفكریة للطلبة  ١

استخدام المھارات  الالزمة لمساعدة الطلبة  في   ٤

  التغلب على مشكلة التكیف الدراسي 

 كبیرة  ٥  ٠.٩٧  ٣.٦٩

طرق وآلیات وضع الخطط  الدراسیة  الفصلیة   ٨

  والسنویة  للطالب 

 كبیرة  ٦  ١.١٢  ٣.٦١

 األكادیميتحدید أسباب انخفاض مستوى التحصیل   ٧

  لدى الطلبة

 كبیرة  ٧  ١.٢٥  ٣.٥٨

العلمیة في تحدید الطلبة  المتفوقین  سالیباستخدام األ  ٦

 ً   دراسیا

 كبیرة  ٨  ١.٢٠  ٣.٥٧

التسجیل والحضور والغیاب  قواعد وإجراءات   ٩

  للطلبة

 متوسطة  ٩  ١.٢٢  ٣.٣١

  كبیرة    ٠.٩٤  ٣.٦٤  المجموع  

حت واقد تر  األكادیمي اإلرشادالمجال الخامس المتعلقة  ب فقرات) أن جمیع ٩جدول ( یبین    

فقرات ھذا المجال في درجة  جمیع وھذا یعني أن ، )  ٣.٧٩) و (٣.٣١ھا الحسابیة بین (متوسطات

، حیث أن الفقرات التي ) تندرج في المستوى المتوسط  ٩عدا الفقرة ( التدریبي الكبیرة  االحتیاج

لت الفقرة حصحیث  الكبیر ، االحتیاج) تندرج في مستوى درجة ٨( إلى) ١رتبتھا من (مجاءت 

بمتوسط  لىواألالمرتبة  استخدام المھارات الالزمة لتوجیھ الطلبة ومساعدتھمالثالثة المتعلقة ب
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قواعد بالمتعلقة  لتاسعةبینما جاءت الفقرة ا، ) ١.٠٣) وانحراف معیاري (٣.٧٩حسابي (

) وانحراف ٣.٣١بمتوسط حسابي ( األخیرةالمرتبة  وإجراءات التسجیل والحضور والغیاب للطلبة

  .)١.٢٢معیاري (

  :  البحث العلمي:  سادسالمجال ال

ات االحتیاجرتبة ودرجة مواالنحرافات المعیاریة وال) المتوسطات الحسابیة ١٠یوضح جدول (    

  التدریبیة للفقرات المكونة للمجال السادس من وجھة نظر أفراد العینة .

  )١٠جدول (
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال
  لسادسالمجال ا فقراتأفراد عینة الدراسة على 

المتوسط   الفقرات  م

   الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

لویات موضوعات البحث أوتحدید   ١

  العلمي

  كبیرة  ١  ١.٢٠  ٣.٩٨

 كبیرة  ٢  ١.١٨  ٣.٩٦  مھارات كتابة تقاریر البحوث العلمیة   ٥

طرق تحلیل البیانات  باستخدام البرامج   ١١

 الجاھزة  للتحلیل االحصائي اإلحصائیة

 كبیرة  ٣  ١.٢٦  ٣.٩٢

 كبیرة  ٤  ١.٢٠  ٣.٩٠  الخطط  البحثیة    إعداد  ٢

 كبیرة  ٥  ١.١٧  ٣.٩٠  تقییم البحوث في ضوء المعاییر العلمیة    ٦

 كبیرة  ٦  ١.٢٠  ٣.٨٩  نشر البحوث العلمیة  أسالیبقواعد و  ٧

 كبیرة  ٧  ١.٢٣  ٣.٨٦  إجراءات تصمیم وتطبیق البحوث العلمیة   ٣

قواعد وإجراءات مجلس البحث العلمي   ١٠

  بدعم البحوث  أوفیما یتعلق بالبحوث 

 كبیرة  ٨  ١.٣٣  ٣.٨٤

 اإلشرافالعلمي و اإلشرافطرق   ٤

  المشترك على االبحاث العلمیة 

 كبیرة  ٩  ١.٢٢  ٣.٨٣

 كبیرة  ١٠  ١.٣٦  ٣.٨١  قواعد تألیف الكتب والمراجع   ٩

الماجستیر مناقشة وتقییم البحوث لطلبة   ٨

  والدكتوراه

 كبیرة  ١١  ١.٣٥  ٣.٧٩

  كبیرة    ١.١٢  ٣.٨٧  المجموع  
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) أن جمیع فقرات المجال السادس المتعلقة  بالبحث العلمي  قد تراوحت ١٠ویوضح جدول (    

) ،  وھذا یعني أن جمیع  فقرات ھذا المجال جاءت  ٣.٩٨) و (٣.٧٩متوسطاتھا الحسابیة بین ( 

لویات أوتحدید في درجة االحتیاج التدریبي الكبیرة  ، حیث حصلت الفقرة األولى المتعلقة ب

)، ١.٢٠) وانحراف معیاري (٣.٩٨المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( موضوعات البحث العلمي

المرتبة  مناقشة وتقییم البحوث لطلبة الماجستیر والدكتوراهبینما جاءت الفقرة الثامنة المتعلقة ب

 ).١.٣٥) وانحراف معیاري (٣.٧٩األخیرة بمتوسط حسابي (

  :  والقیادة اإلدارة: سابعالمجال ال

ات االحتیاجرتبة ودرجة م) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال١١یوضح جدول (    

  التدریبیة للفقرات المكونة للمجال السابع من وجھة نظر أفراد العینة .

  )١١جدول (
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

  لسابعالمجال ا فقراتأفراد عینة الدراسة على 
المتوسط   الفقرات  م

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

 كبیرة  ١  ١.٢٢  ٣.٨٤  مھارات قیادة فریق بحثي  ١١

 أووالتنظیم للمؤتمرات على مستوى القسم  عداداإل  ٤

  الكلیة

 كبیرة  ٢  ١.١١  ٣.٧٩

والمالیة المطبقة  اإلداریةاإللمام باللوائح والقوانین   ٦

  بالكلیات

 كبیرة  ٣  ١.٠٣  ٣.٧٨

ألعضاء ھیئة التدریس  األكادیمیةاإللمام باللوائح   ٧

  المطبقة بالكلیات 

 كبیرة  ٤  ١.٠٩  ٣.٧٦

 كبیرة  ٥  ١.١١  ٣.٧٤  للطلبة  األكادیميفھم وتطبیق النظام   ٨

 كبیرة  ٦  ١.٠٣  ٣.٧٣  وتقییمھاوضع  خطط عمل القسم والكلیة   ٥

 كبیرة  ٧  ١.١٢  ٣.٧٠  لمشكالتاقواعد وكیفیة صنع القرار وحل   ٣

 كبیرة  ٨  ١.١٣  ٣.٦٦  إدارة الوقت بكفاءة و فعالیة   ١٠

  كبیرة  ٩  ١.٠٧  ٣.٦١   اإلجتماعاتإدارة و تنظیم    ١

 كبیرة  ١٠  ١.١٥  ٣.٥٧  والفنیة  اإلداریةالتقاریر  إعداد  ٩

 كبیرة  ١١  ١.١١  ٣.٥٦  اللجان العلمیةإدارة و تنظیم   ٢

 كبیرة  ١٢  ١.١٩  ٣.٥٤  طبیعة العالقة بین أعضاء ھیئة التدریس وإدارة الكلیة   ١٢

  كبیرة    ٠.٨٥  ٣.٦٨  المجموع  
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حت واوالقیادة  قد تر اإلدارةالمجال السابع المتعلقة  ب فقرات) أن جمیع ١١ویوضح جدول (    

 جاءت فقرات ھذا المجال جمیع وھذا یعني أن  ،)  ٣.٨٤و () ٣.٥٤الحسابیة بین (  ھامتوسطات

مھارات قیادة لت الفقرة الحادیة عشر المتعلقة بحص، حیث التدریبي الكبیرة   االحتیاجفي درجة 

بینما جاءت ، ) ١.٢٢) وانحراف معیاري (٣.٨٤بمتوسط حسابي ( لىواألالمرتبة  فریق بحثي

المرتبة طبیعة العالقة بین أعضاء ھیئة التدریس وإدارة الكلیة الفقرة الثانیة عشر المتعلقة  ب

  ).١.١٩) وانحراف معیاري (٣.٥٤بمتوسط حسابي ( األخیرة

  :  خدمة المجتمع: ثامنالمجال ال

المتوسطات الحسابیة  حیث تتضمن  )١٢جدول (ھا یوضحنتائج محور خدمة المجتمع كما     

ات التدریبیة للفقرات المكونة للمجال الثامن من االحتیاجرتبة ودرجة مواالنحرافات المعیاریة وال

  وجھة نظر أفراد العینة .

  )١٢جدول (
 الستجاباتات التدریبیة  االحتیاجرتبة ودرجة مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

  لثامنالمجال ا فقراتأفراد عینة الدراسة على 

المتوسط   الفقرات  م

   الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   رتبةمال

   االحتیاج

كیفیة  تطبیق البحوث العلمیة المنجزة في   ٦

  المجتمع 

 كبیرة  ١  ١.١٨  ٣.٧٩

تقدیم االستشارات العلمیة لمؤسسات   ١

  المجتمع

  كبیرة  ٢  ١.١٣  ٣.٧٦

 كبیرة  ٣  ١.١٦  ٣.٧٦  ربط البحوث العلمیة بقضایا المجتمع   ٢

ألفراد المجتمع تقدیم برامج توعویة   ٧

  المحلي

 كبیرة  ٤  ١.١٤  ٣.٧٢

وضع الخطط والسیاسات المرتبطة بتنمیة   ٥

  المجتمع  وتطویره 

 كبیرة  ٥  ١.١٠  ٣.٦٩

برامج و أنشطة تنمیة  المجتمع  إعداد  ٤

  وتطویره 

 كبیرة  ٦  ١.١٧  ٣.٦٧

 كبیرة  ٧  ١.٢٣  ٣.٦٣  تخطیط برامج الخدمة العامة   ٣

  كبیرة    ١.٠٥  ٣.٧١  المجموع  
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حت واالمجال الثامن المتعلقة  بخدمة المجتمع  قد تر فقرات) أن جمیع ١٢ویوضح جدول (    

 جاءت فقرات ھذا المجال جمیع وھذا یعني أن  ،)  ٣.٧٩) و (٣.٦٣الحسابیة بین (  ھامتوسطات

كیفیة  تطبیق لت الفقرة السادسة  المتعلقة  بحص، حیث التدریبي الكبیرة   االحتیاجفي درجة 

) وانحراف معیاري ٣.٧٩بمتوسط حسابي ( لىواألالمرتبة  البحوث العلمیة المنجزة في المجتمع

 األخیرةالمرتبة تخطیط برامج الخدمة العامة بینما جاءت الفقرة الثالثة المتعلقة ب، ) ١.١٨(

  ).١.٢٣) وانحراف معیاري (٣.٦٣بمتوسط حسابي (

  

   ثاني اً : النتائج المتعلقة بالسؤال الثانی
ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین المتوسطات السؤال الثاني والذي نصھ " نلإلجابة ع    

،  النوع االجتماعي إلىتعزى الحسابیة لالحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین 

 ، اللقب العلميو التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ،والجامعة ،  والمؤھل الدراسي

من تلك المتغیرات مع كل متغیر  تحلیلتم  متغیرات  ٦والذي تتضمن  " ،؟ والعمر، والتخصص

لمتغیرات النوع  ، حیث تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على حدة

واجراء اختبار ، التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي والجامعة االجتماعي والمؤھل الدراسي 

نة المتوسطات الحسابیة ، كما تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة (ت) لمقار

وذلك  األحاديجراء اختبار تحلیل التباین إلمتغیرات اللقب العلمي ، والعمر ، والتخصص ، و

  :  لوجود أكثر من فئتین

  
  النوع االجتماعي :

للتحقق من واختبار (ت) ، واالنحرافات المعیاریة ) المتوسطات الحسابیة ١٣یوضح جدول (    

ومجموع مجاالت ، أفراد عینة الدراسة على المجاالت  للفروق بین استجابات اإلحصائیةالداللة 

    ات التدریبیة وفق متغیر النوع االجتماعي االحتیاجاستجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

  . أنثى ) –( ذكر 

بین  )٠.٠٥=α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ) أنھ١٣(یتضح من جدول     

ھ أسالیبوذلك في مجال التدریس ومھاراتھ و،  اإلناثات عند الذكور واالحتیاجمتوسطات 

لدیھن  اإلناثالمتوسطات الحسابیة یتبین أن  إلىوالمجموع الكلي لمجاالت الدراسة ، وبالنظر 

) على التوالي  ٣.٤٣) و ( ٣.٧١ھ (أسالیبلتدریس ومھاراتھ وحاجات أكبر من الذكور في مجال ا

) على التوالي ، ویعني ذلك أن البرامج التدریبیة التي تعد ال تخدم ٣.٥١) و ( ٣.٨٥والمجموع (
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بعد مكان إقامة ھذه البرامج التدریبیة من  أوقامة ھذه البرامج في الكلیات إوذلك بسبب عدم  اإلناث

  .واالجتماعیة  االسریة  االرتباطاتون خارج السلطنة وذلك نتیجة تك أو اإلناثمقر سكن 

  )١٣جدول (
أفراد عینة الدراسة على مجاالت ومجموع  استجاباتنتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات 

  مجاالت الدراسة وفقا للنوع االجتماعي

قیمة      االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  مجاالت الدراسة

  ( ت)

 مستوى

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  الداللة

  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٥  العینة

  ٠.٥٨٨  ١.٠٦٥-  ٠.٩٤  ١.٠٥  ٣.٦١  ٣.٣٨  فلسفة التعلیم وأھدافھ

التدریس ومھاراتھ 

  ھأسالیبو

٠.٠٢٦  ١.٢٤٣-  ٠.٩٢  ١.٢٠  ٣.٧١  ٣.٤٣  

الوسائط التعلیمیة 

  ومصادر التعلم

٠.٢٢١  ٠.٨١٣-  ٠.٨٥  ١.٠٤  ٣.٧٢  ٣.٥٥  

  ٠.٠٩٤  ٢.٣٤٦-  ٠.٨٥  ١.٠٨  ٤.٠٣  ٣.٥٥  ھأسالیبالتقییم و

  ٠.٤٨٩  ١.٥٨٧-  ٠.٩٠  ٠.٩٧  ٣.٨٠  ٣.٤٨  األكادیمي اإلرشاد

  ٠.٢٩٥  ١.٣٢١-  ١.٠٢  ١.٢١  ٤.٠٣  ٣.٧٢  البحث العلمي

  ٠.٠٧٤  ٢.٦٤٢-  ٠.٧٠  ٠.٩٣  ٣.٩٢  ٣.٤٥  والقیادة اإلدارة

  ٠.٠٧٧  ٢.٦١٨-  ٠.٨٨  ١.١٣  ٣.٩٩  ٣.٤٣  خدمة المجتمع

  ٠.٠٤٥  ٢.١٦٦-  ٠.٦٣  ٠.٨٧  ٣.٨٥  ٣.٥١  المجموع

عند فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات  عدم وجود  إلىكما تشیر نتائج اختبار (ت)     

( فلسفة التعلیم وأھدافھ ، الوسائط التعلیمیة ومصادر من عینة الدراسة في مجاالت  اإلناثالذكور و

 والقیادة ، خدمة المجتمع )  اإلدارة، البحث العلمي ،  األكادیمي اإلرشادھ ، أسالیبالتعلم، التقییم و

) ، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد ٠.٠٥=αحیث كانت قیمة (ت) غیر دالھ عند مستوى داللة (

في ھذه عینة الدراسة في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالفھم في النوع االجتماعي 

أكبر من احتیاجات  اإلناثلحسابیة نالحظ أن احتیاجات ، وعند مقارنة المتوسطات االمجاالت

  . الذكور في ھذه المجاالت  
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  المؤھل العلمي :

 الستجابات) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) ١٤یوضح جدول (    

أفراد عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

  الدكتوراه ) –العلمي ( الماجستیر المؤھل ات التدریبیة لدیھم وفق متغیر االحتیاج

  )١٤جدول (
أفراد عینة الدراسة على مجاالت ومجموع  استجاباتنتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات 

  لمؤھل العلميلاالت الدراسة وفقا مج

قیمة      االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  مجاالت الدراسة

  ( ت)

مستوى 

  الدكتوراه  الماجستیر  الدكتوراه  الماجستیر  الداللة

  ٢٣  ٦٧  ٢٣  ٦٧  ینةالع

  ٠.٨٢٤  ٠.٦٦٨  ١.٠٢  ١.٠٠  ٣.٣٧  ٣.٥٤  فلسفة التعلیم وأھدافھ

التدریس ومھاراتھ 

  ھأسالیبو

٠.٠٠٠  ٢.١٤٤  ١.٣٦  ٠.٩٢  ٣.١٦  ٣.٧١  

الوسائط التعلیمیة 

  ومصادر التعلم

٠.١٢٨  ١.٦٠٩  ١.٠٩  ٠.٨٨  ٣.٣٦  ٣.٧٣  

  ٠.٠١١  ٣.٢٥٨  ١.٢٢  ٠.٨٤  ٣.٢٣  ٣.٩٨  ھأسالیبالتقییم و

  ٠.٠٥٠  ٣.٣١٤  ١.١٢  ٠.٨٠  ٣.١١  ٣.٨٢  األكادیمي اإلرشاد

  ٠.٤٩١  ١.٩٩٠  ١٠٢١  ١.٠٧  ٣.٤٨  ٤.٠١  البحث العلمي

  ٠.٠٢٢  ٢.٣٥١  ١.٠٦  ٠.٧٣  ٣.٣٣  ٣.٨١  والقیادة اإلدارة

  ٠.٥١٥  ١.١٩٤  ١.١٤  ١.٠١  ٣.٤٩  ٣.٧٩  خدمة المجتمع

  ٠.٠٠٦  ٢.٧٤٢  ١.٠١  ٠.٦٤  ٣.٣١  ٣.٨١  المجموع

بین  )٠.٠٥=α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  أنھ) ١٤یتضح من جدول (    

والدكتوراه وذلك في مجاالت ( التدریس ومھاراتھ ات عند من حملة الماجستیر االحتیاجمتوسطات 

الكلي لمجاالت والمجموع  والقیادة ) اإلدارة،  األكادیمي اإلرشادھ ، أسالیبھ ، التقییم وأسالیبو

أكبر من  ھم حاجات حملة الماجستیر كانت المتوسطات الحسابیة یتبین أن  إلىوبالنظر  ،الدراسة 

  .، وھذه نتیجة منطقیة  ھذه المجاالت في  حملة الدكتوراه

عند فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات  عدم وجود  إلىكما تشیر نتائج اختبار (ت)     

( فلسفة التعلیم وأھدافھ ، الوسائط من عینة الدراسة في مجاالت  حملة الماجستیر والدكتوراه

حیث كانت قیمة (ت) غیر دالھ عند ،  ، خدمة المجتمع )  ، البحث العلمي التعلیمیة ومصادر التعلم



٨٦ 
 

) ، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد عینة الدراسة في تقدیرھم لدرجة ٠.٠٥=αمستوى داللة (

، كما یتبین أن الحاجات التدریبیة باختالف المؤھل العلمي  في ھذه المجاالتتیاجاتھم التدریبیة اح

  . لمتوسطات الحسابیةة الدكتوراه عند مقارنة احملة الماجستیر أكبر من حملل

  
  : الجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي

 الستجابات) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) ١٥یوضح جدول (    

أفراد عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

غیر  –ات التدریبیة لدیھم وفق الجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ( عربیة االحتیاج

  . عربیة )

  )١٥جدول (
أفراد عینة الدراسة على مجاالت ومجموع  استجاباتنتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات 

  للجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسيمجاالت الدراسة وفقا 

قیمة      االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  مجاالت الدراسة

  ( ت)

مستوى 

غیر   عربیة  الداللة

  عربیة

غیر   عربیة

  عربیة

  ٧٥  ١٥  ٧٥  ١٥  العینة

  ٠.١٨٨  ٠.٤٦٠-  ٠.٩٦  ١.٢٠  ٣.٥٢  ٣.٣٩  فلسفة التعلیم وأھدافھ

التدریس ومھاراتھ 

  ھأسالیبو

٠.٣٤٥  ٠.٠٥٨  ١.٠٣  ١.٢٩  ٣.٥٧  ٣.٥٨  

الوسائط التعلیمیة 

  ومصادر التعلم

٠.٣٤٢  ٠.١٢١  ٠٩٢.  ١.١١  ٣.٦٣  ٣.٦٦  

  ٠.٠٩٢  ٠.٥٧٢-  ٠.٩٣  ١.٣٢  ٣.٨٢  ٣.٦٥  ھأسالیبالتقییم و

  ٠.٠٠٤  ٢.٢١٣-  ٠.٨١  ١.٣٦  ٣.٧٤  ٣.١٦  األكادیمي اإلرشاد

  ٠.٠٠١  ٣.٢٩٣-  ٠.٩٥  ١.٥٥  ٤.٠٤  ٣.٠٤  البحث العلمي

  ٠.٠١٥  ١.٤١٨-  ٠.٧٧  ١.١٧  ٣.٧٤  ٣.٤٠  والقیادة اإلدارة

  ٠.٠٠٠  ٢.٧٩٩-  ٠.٨٦  ١.٥٨  ٣.٨٤  ٣.٠٤  المجتمعخدمة 

  ٠.٠٠١  ١.٦٧٤-  ٠.٦٦  ١.١٧  ٣.٧٤  ٣.٣٨  المجموع

بین  )٠.٠٥=α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  أنھ) ١٥یتضح من جدول (    

متوسطات االحتیاجات عند نوع الجامعة آلخر مؤھل دراسي  وذلك في مجال ( اإلرشاد 
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العلمي ، اإلدارة والقیادة ، خدمة المجتمع ) والمجموع الكلي لمجاالت الدراسة، األكادیمي، البحث 

وبالنظر إلى المتوسطات الحسابیة یتبین أن الحاصلین على آخر مؤھل من دول غیر عربیة  لدیھم 

  حاجات أكبر من المتخرجین من دول عربیة  في ھذه المجاالت  .

في فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات  وجود كما تشیر نتائج اختبار (ت) إلى عدم     

( فلسفة التعلیم وأھدافھ ، التدریس من عینة الدراسة في مجاالت نوع الجامعة آلخر مؤھل دراسي 

حیث كانت قیمة (ت)  ومھاراتھ وأسالیبھ ، الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم ، التقییم وأسالیبھ ) ، 

) ، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد عینة الدراسة في تقدیرھم ٠.٠٥=αغیر دالھ عند مستوى داللة (

في ھذه  الجامعة آلخر مؤھل دراسي حصلوا علیھ لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالفھم في نوع 

  .المجاالت

  
  اللقب العلمي :

یة ات التدریباالحتیاج) مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة ١٦یوضح جدول (    

  مدرس مساعد ) –مدرس  –مساعد  أستاذ –مشارك  أستاذ – أستاذلدیھم وفق اللقب العلمي ( 

كانت الفروق المشاھدة بین المتوسطات على مجاالت ومجموع المجاالت ذات  إذاولمعرفة ما 

            األحاديتم استخدام تحلیل التباین ، ) ٠.٠٥=αداللة إحصائیة عند مستوى داللة (

)One way –ANOVA   ) مشارك  أستاذ – أستاذ) للمقارنة بین مجموعات اللقب العلمي– 

وضح یو ،في مجاالت ومجموع مجاالت الدراسة   مدرس مساعد ) –مدرس  –مساعد  أستاذ

لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجاالت   (ANOVA) األحاديتحلیل التباین ) ١٦جدول (

  . الدراسة ومجموع مجاالت الدراسة وفقا للقب العلمي 
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  )١٦جدول (
أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة  الستجابات  (ANOVA)األحاديتحلیل التباین 

  ومجموع مجاالت الدراسة وفقا لمتغیر اللقب العلمي

مجموع   مصدر التباین  المجال

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

 (F)قیمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

فلسفة 

التعلیم 

  وأھدافھ

  ٠.٢٥٩  ١.٣٦٦  ١.٣٦٢  ٣  ٤.٠٨٥  بین المجموعات 

  ٠.٩٩٧  ٨٦  ٨٥.٧٦٢  داخل المجموعات

التدریس 

ومھاراتھ 

  ھأسالیبو

  ٠.٢٣٥  ١.٤٤٦  ١.٦٥٣  ٣  ٤.٩٥٨  بین المجموعات 

  ١.١٤٣  ٨٦  ٩٨.٣١٢  المجموعاتداخل 

الوسائط 

التعلیمیة 

ومصادر 

  التعلم

  ٠.٥٠٦  ٠.٧٨٤  ٠.٧١٢  ٣  ٢.١٣٦  بین المجموعات 

  ٠.٩٠٨  ٨٦  ٧٨.٠٦٩  داخل المجموعات

التقییم 

  ھأسالیبو

  ٠.٠٤٦  ٠.٤٩١  ٢.٣٨٦  ٣  ٧.١٥٧  بین المجموعات 

  ٠.٩٥٨  ٨٦  ٨٢.٣٤٧  داخل المجموعات

 اإلرشاد

  األكادیمي

  ٠.٠٤٥  ٢.٦١٩  ٢.٢٢٠  ٣  ٦.٦٦٠  بین المجموعات 

  ٠.٨٤٨  ٨٦  ٧٢.٨٩٣  داخل المجموعات

البحث 

  العلمي

  ٠.٤١٤  ٠.٩٦٢  ١.٢٢٧  ٣  ٣.٦٨٢  بین المجموعات 

  ١.٢٧٦  ٨٦  ١٠٩.٧٠٤  داخل المجموعات

 اإلدارة

  والقیادة

  ٠.١١٣  ٢.٠٤٨  ١.٤٤٧  ٣  ٤.٣٤٠  بین المجموعات 

  ٠.٧٠٦  ٨٦  ٦٠.٧٤٤  داخل المجموعات

خدمة 

  المجتمع

  ٠.٦٥٥  ٠.٥٤٢  ٠.٦٠٩  ٣  ١.٨٢٦  بین المجموعات 

  ١.١٢٢  ٨٦  ٩٦.٥٢١  داخل المجموعات

  ٠.١٥٧  ١.٧٨٠  ١.٠٥٤  ٣  ٣.١٦٢  بین المجموعات   المجموع

  ٠.٥٩٢  ٨٦  ٥٠.٩١٨  داخل المجموعات
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اإلرشاد و ھأسالیبالتقییم و مجال ) أنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة في١٦یتضح من جدول (    

) یعزى لمتغیر ٠.٠٥=αحیث كانت (ف) دالة عند مستوى داللة (لمجاالت الدراسة ، األكادیمي 

بین لقب استاذ مشارك ولقب مدرس المساعد لصالح في مجال التقییم وأسالیبھ ، اللقب العلمي 

استاذ مشارك  ) ، وفي مجال اإلرشاد األكادیمي بین لقب٠.٠٤١، وبلغت المعنویة (مدرس مساعد 

  . )٠.٠٤٩ولقب مدرس مساعد لصالح مدرس مساعد ، وبلغت المعنویة (

) أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في بقیة مجاالت الدراسة ١٦كما یتضح من جدول (    

) ، ٠.٠٥=αتعزى لمتغیر اللقب العلمي ، حیث كانت قیمة (ف) غیر دالھ عند مستوى داللة (

نظرة أفراد عینة الدارسة في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالف وبالتالي ال تختلف 

  اللقب العلمي لھذه المجاالت . 

  
  : العمر

ات التدریبیة االحتیاج) مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة ١٧یوضح جدول (    

اكثر  –سنة  ٥٠ إلى ٤١من  –سنة  ٤٠ إلى ٣١من  –سنة  ٣٠ إلى ٢٠لدیھم وفق العمر ( من 

  .) سنة  ٥٠من 

كانت الفروق المشاھدة بین المتوسطات على مجاالت ومجموع المجاالت ذات  إذاولمعرفة ما     

               األحاديتم استخدام تحلیل التباین  ، )٠.٠٥=αداللة إحصائیة عند مستوى داللة (

)One way –ANOVA   ٣١من  –سنة  ٣٠ إلى ٢٠( من  العمر) للمقارنة بین مجموعات 

في مجاالت ومجموع مجاالت   سنة  ) ٥٠اكثر من  –سنة  ٥٠ إلى ٤١من  –سنة  ٤٠ إلى

لتقدیرات أفراد عینة   (ANOVA) األحاديتحلیل التباین ) ١٧جدول (وضح یو ،الدراسة 

  .  للعمرمجاالت الدراسة وفقا ل الكلي مجموعالالدراسة على مجاالت الدراسة و
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  )١٧جدول (
أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة  الستجابات  (ANOVA)األحاديتحلیل التباین 

  العمرومجموع مجاالت الدراسة وفقا لمتغیر 

مجموع   مصدر التباین  المجال

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

 (F)قیمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

فلسفة 

التعلیم 

  وأھدافھ

  ٠.٣٠٦  ١.١٩٩  ١.٢٠٥  ٢  ٢.٤١٠  بین المجموعات 

  ١.٠٠٥  ٨٧  ٨٧.٤٣٧  داخل المجموعات

التدریس 

ومھاراتھ 

  ھأسالیبو

  ٠.١٨٠  ١.٧٤٧  ١.٩٩٣  ٢  ٣.٩٨٦  بین المجموعات 

  ١.١٤١  ٨٧  ٩٩.٢٨٤  داخل المجموعات

الوسائط 

التعلیمیة 

ومصادر 

  التعلم

  ٠.١٨٥  ١.٧٢١  ١.٥٢٦  ٢  ٣.٠٥٣  بین المجموعات 

  ٠.٨٨٧  ٨٧  ٧٧.١٥٢  داخل المجموعات

التقییم 

  ھأسالیبو

  ٠.٠٣١  ٣.٦٢٩  ٣.٤٤٦  ٢  ٦.٨٩٢  بین المجموعات 

  ٠.٩٥٠  ٨٧  ٨٢.٦١٢  داخل المجموعات

 اإلرشاد

  األكادیمي

  ٠.٠٠٦  ٥.٣٤١  ٤.٣٥٠  ٢  ٨.٦٩٩  بین المجموعات 

  ٠.٨١٤  ٨٧  ٧٠.٨٥٤  داخل المجموعات

البحث 

  العلمي

  ٠.٠١٢  ٤.٦٤١  ٥.٤٦٥  ٢  ١٠.٩٣٠  بین المجموعات 

١٠٢.٤٥  داخل المجموعات

٦  

١.١٧٨  ٨٧  

 اإلدارة

  والقیادة

  ٠.٠٠٤  ٥.٩٣٩  ٣.٩٠٩  ٢  ٧.٨١٨  بین المجموعات 

  ٠.٦٥٨  ٨٦  ٥٧.٢٦٦  داخل المجموعات

خدمة 

  المجتمع

  ٠.٠٥٥  ٣.٠٠٨  ٣.١٨١  ٢  ٦.٣٦١  بین المجموعات 

  ١.٠٥٧  ٨٧  ٩١.٩٨٦  داخل المجموعات

  ٠.٠٠٦  ٥.٤٠٨  ٢.٩٩٠  ٢  ٥.٩٨٠  بین المجموعات   المجموع

  ٠.٥٥٣  ٨٧  ٤٨.١٠٠  داخل المجموعات



٩١ 
 

والتقییم وأسالیبھ ، ) أنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة في مجاالت ( ١٧یتضح من جدول (    

اإلرشاد األكادیمي ، البحث العلمي ، اإلدارة والقیادة ) والمجموع الكلي لمجاالت الدراسة ، حیث 

، في مجال التقییم وأسالیبھ بین ) یعزى لمتغیر العمر ٠.٠٥=αكانت (ف) دالة عند مستوى داللة (

) ، وفي ٠.٠٤٢) وبلغت المعنویة (٣٠-٢٠) ویعود للعمر (٥٠-٤١) و(٣٠- ٢٠الفئة العمریة (

) وبلغت ٣٠- ٢٠عمر () ویعود لل٤٠-٣١) و(٣٠-٢٠مجال اإلرشاد األكادیمي بین الفئة العمریة (

) ویعود ٥٠- ٤١) و(٣٠-٢٠) ، وفي مجال البحث العلمي بین الفئة العمریة (٠.٠٣١المعنویة (

) ، وفي مجال اإلدارة والقیادة بین الفئة العمریة     ٠.٠٤٨) وبلغت المعنویة (٣٠-٢٠للعمر (

المعنویة ) وبلغت ٣٠- ٢٠ویعود للعمر (، ) ٤٠-٣١) و(٣٠- ٢٠) والفئة (٤٠-٣١) و(٣٠-٢٠(

)      ٣٠-٢٠، وفي المجموع الكلي بین الفئة العمریة () على التوالي ٠.٠٢٧) و(٠.٠٤١(

  )٠.٠٠٩) وبلغت المعنویة (٣٠- ٢٠) ویعود للعمر (٥٠-٤١و(

) أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في بقیة مجاالت الدراسة ١٧كما یتضح من جدول (    

) ، وبالتالي ال ٠.٠٥=αمة (ف) غیر دالھ عند مستوى داللة (تعزى لمتغیر العمر ، حیث كانت قی

تختلف نظرة أفراد عینة الدارسة في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالف العمر لھذه 

 المجاالت .

    

  : التخصص 
ات التدریبیة االحتیاج) مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة ١٨یوضح جدول (    

  -تقنیة المعلومات   - اللغة اإلنجلیزیة  - اللغة العربیة    -علوم  تربویة وفق التخصص  ( لدیھم

        وأخرى ) –الریاضیات  - التربیة االسالمیة  - الھندسة  -التصمیم    -االتصال  - األعمالإدارة 

الكلي ولمعرفة ما إذا كانت الفروق المشاھدة بین المتوسطات على مجاالت والمجموع       

) ، تم استخدام تحلیل التباین ٠.٠٥=αالدراسة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( لمجاالت

اللغة   -علوم  تربویة ) للمقارنة بین مجموعات التخصص (  One way –ANOVAاألحادي  (

الھندسة  -التصمیم    -االتصال  - األعمالإدارة   - تقنیة المعلومات   -اللغة اإلنجلیزیة  - العربیة  

في مجاالت والمجموع الكلي لمجاالت الدراسة ،   وأخرى ) –الریاضیات  -التربیة االسالمیة  -

لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على   (ANOVA)تحلیل التباین األحادي ) ١٨وضح جدول (یو

  . مجاالت الدراسة ومجموع مجاالت الدراسة وفقا للتخصص 
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  )١٨ول (جد

أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة  الستجابات  (ANOVA)األحاديتحلیل التباین 
  التخصصومجموع مجاالت الدراسة وفقا لمتغیر 

مجموع   مصدر التباین  المجال

  المربعات

درجة 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

 (F)قیمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

فلسفة 

التعلیم 

  وأھدافھ

  ٠.١٢٧  ١.٥٨٥  ١.٥٠١  ١٠  ١٥.٠١٠  بین المجموعات 

  ٠.٩٤٧  ٧٩  ٧٤.٨٦٧  داخل المجموعات

التدریس 

ومھاراتھ 

  ھأسالیبو

  ٠.٤٠٦  ١.٠٥٦  ١.٢١٨  ١٠  ١٢.١٨٠  بین المجموعات 

  ١.١٥٣  ٧٩  ٩١.٠٩١  داخل المجموعات

الوسائط 

التعلیمیة 

ومصادر 

  التعلم

  ٠.٠٥٦  ١.٩١٠  ١.٥٦١  ١٠  ١٥.٦١٤  بین المجموعات 

  ٠.٨١٨  ٧٩  ٦٤.٥٩٢  داخل المجموعات

التقییم 

  ھأسالیبو

  ٠.٣٧٤  ١.٠٩٨  ١.٠٩٣  ١٠  ١٠.٩٢٦  بین المجموعات 

  ٠.٩٩٥  ٧٩  ٧٨.٥٧٨  داخل المجموعات

 اإلرشاد

  األكادیمي

  ٠.٢١٨  ١.٣٥٣  ١.١٦٤  ١٠  ١١.٦٣٦  بین المجموعات 

  ٠.٨٦٠  ٧٩  ٦٧.٩١٧  داخل المجموعات

البحث 

  العلمي

  ٠.٠٨٨  ١.٧٣١  ٢.٠٣٧  ١٠  ٢٠.٣٧٥  بین المجموعات 

  ١.١٧٧  ٧٩  ٩٣.٠١١  داخل المجموعات

 اإلدارة

  والقیادة

  ٠.٠٣٧  ٢.٠٦٥  ١.٣٤٨  ١٠  ١٣.٤٨٤  بین المجموعات 

  ٠.٦٥٣  ٧٩  ٥١.٥٩٩  داخل المجموعات

خدمة 

  المجتمع

  ٠.١٥١  ١.٥١١  ١.٥٧٩  ١٠  ١٥.٧٩٤  بین المجموعات 

  ١.٠٤٥  ٧٩  ٨٢.٥٥٢  داخل المجموعات

  ٠.١٤٥  ١.٥٣٠  ٠.٨٧٧  ١٠  ٨.٧٧٢  بین المجموعات   المجموع

  ٠.٥٧٤  ٧٩  ٤٥.٣٠٧  داخل المجموعات
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) أنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة في مجال اإلدارة والقیادة  حیث ١٨یتضح من جدول (    

تقنیة ، بین تخصص ) یعزى لمتغیر التخصص  ٠.٠٥=αكانت (ف) دالة عند مستوى داللة (

  .تعود لتخصص التربیة اإلسالمیة  المعلومات وتخصص التربیة اإلسالمیة ،

) أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في بقیة مجاالت الدراسة ١٨كما یتبین من جدول (    

والمجموع الكلي لمجاالت الدراسة تعزى لمتغیر التخصص ، حیث كانت قیمة (ف) غیر دالھ عند 

) ، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد عینة الدارسة في تقدیرھم لدرجة ٠.٠٥=αمستوى داللة (

  احتیاجاتھم التدریبیة باختالف التخصص  لھذه المجاالت .
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  الفصل الخامس
  مناقشة نتائج الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



٩٥ 
 

  الفصل الخامس
  مناقشة نتائج الدراسة

  

من البیانات بعد  إلیھال ھذا الفصل مناقشة للنتائج المیدانیة للدراسة التي تم التوصل وایتن    

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین االحتیاجوالتي بحثت في  حصائیاً ،إتحلیلھا 

في كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان من وجھة نظرھم ، واشتملت الدراسة على ستة 

التي حصل منھا على آخر والجامعة ،  والمؤھل الدراسيتغیرات ھي : النوع االجتماعي ، م

وقد تم تصنیف النتائج تبعاً ألسئلة  .  ، والتخصص والعمر ، اللقب العلميومؤھل دراسي، 

یقوم وسوف  یتضمن الفصل التوصیات التي یقترحھا الباحث في ضوء النتائج ،الدراسة ، كما 

  وفقاً ألسئلة الدراسة . الباحث بمناقشة النتائج 

  

  ل :والً : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األأو
ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین  في كلیات العلوم التطبیقیة االحتیاجما     

  في سلطنة عمان من وجھة نظرھم ؟

ھیئة التدریس ات التدریبیة ألعضاء االحتیاجأن أھم  إلىأشارت النتائج المتعلقة بھذا السؤال     

كانت في المجال العمانیین العاملین  في كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان من وجھة نظرھم 

عزو وی ،)  ٣.٨٧بمتوسط حسابي (  لىواألالمرتبة على ل حص، الذي السادس ( البحث العلمي ) 

الكلیات ال تقوم بدور واضح في مجال البحث العلمي كما أن المتخرجین من أن  إلىالباحث ذلك 

بعض مؤسسات التعلیم العالي ال یمتلكون المھارات في البحث العلمي لعدم تضمین برامجھا 

 نماء المھني فيإلبرامج ا إلى، كما تفتقر الكلیات  ةلمقررات تساعد على إجراء البحوث العلمی

، وعدم قدرة أعضاء ھیئة التدریس على تحدید موضوعات البحث العلمي   مجال البحث العلمي

وعدم امتالكھم لمھارات كتابة التقاریر والبحوث العلمیة وطرائق تحلیل ھذه البیانات باستخدام 

ل حصبینما  ، ) ٢٠١١الطوخي (وھذه النتیجة تتفق مع دراسة ، المختلفة   اإلحصائیةالبرامج 

) ، ویرجع سبب ٣.٥٠بمتوسط حسابي ( األخیرةل ( فلسفة التعلیم وأھدافھ ) المرتبة ومجال األال

معرفة أفراد عینة الدراسة بھذا المجال حیث أنھا تدخل في صمیم عمل أعضاء ھیئة  إلىذلك 

، وكلیات العلوم  التدریس من حیث معرفتھم لفلسفة وأھداف وھیكل التعلیم بشكل عام في السلطنة

) التي بینت أھمیة ھذا ٢٠٠٣الغامدي ( ھذه النتیجة مع دراسة  اختلفت ، و تطبیقیة بشكل خاص ال

  من دراستھ . لىواألالمجال الذي جاء في المرتبة 
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وذلك ، من مجاالت الدراسة ت العلیا والدنیا لكل مجال فقراوقد ارتأى الباحث أن یفسر ال    

ات التدریبیة االحتیاجفي استبانة  قرات لكل مجال من مجاالت الدراسة فلتوضیح مدى أھمیة ال

ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان من وجھة 

  . نظرھم

  
  ل : فلسفة التعلیم وأھدافھ :والمجال األ

من مجاالت الدراسة ، حیث بلغت  األخیرةالمرتبة الثامنة و على ھذا المجال حصل    

أن أھم  إلى أشارت النتائج المتعلقة بھذا المجالوبدرجة احتیاج كبیرة ، وقد  )  ٣.٥٠(متوسطاتھا

یقیة في ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطبات التدریبیة االحتیاج

 لىواألحیث حصلت على المرتبة ) ، تقبلیة برامج وخطط الكلیات الحالیة والمس( ھوسلطنة عمان 

فھم  إلىأعضاء ھیئة التدریس في حاجة ) . ویعزو الباحث ذلك أن ٣.٧٨بمتوسط حسابي (

ومعرفة فلسفة وأھداف التعلیم وبرامج وخطط الكلیات لكونھا توضح المسار الذي تتجھ الیھ 

) في المرتبة الھیكل التنظیمي للتعلیم في السلطنة ة (فقربینما جاءت ،  إلیھاالكلیات  التي ینتمون 

معرفة ) ، ویعزو الباحث السبب في ذلك أن ٣.٣٢في ھذا المجال بمتوسط حسابي ( األخیرة

لم یحدث ن ألا ، كما أنھ وحتىفي السلطنة  للتعلیم أعضاء ھیئة التدریس العمانیین للھیكل التنظیمي

والثانیة  لىواألمن الحلقة  ياألساسالتعلیم  یتكون من، والذي سنوات  ١٠تغییر من حوالي  ھعلی

  . الذي یشمل الصف الحادي عشر والثاني عشر ومن ثم التعلیم الجامعي ياألساسوالتعلیم ما بعد 

فیما یتعلق حصول فقرة (برامج وخطط  )٢٠٠٣الغامدي (الدراسة مع دراسة  تتفق ھذهو    

   في دراستھ . لىواألالكلیات الحالیة والمستقبلیة ) على المرتبة 

) حیث جاءت فقرة (أھداف التعلیم وفلسفتھ ) ٢٠٠٣واختلفت ھذه الدراسة مع دراسة الغامدي (    

  في دراستھ .  األخیرةفي المرتبة 

  

  ھ  :أسالیبالمجال الثاني : التدریس ومھاراتھ و

بمتوسط حسابي بلغ  المركز السابع وقبل االخیر على ل حصیتبین من النتائج أن ھذا المجال     

وبدرجة احتیاج كبیرة ، ویفسر الباحث ذلك أن أعضاء ھیئة التدریس یرون أن )  ٣.٥٧(

البعض في تحقیق جودة التعلیم، كما أن في ھذا المجال مھمة نظرا ألھمیتھ  احتیاجاتھم التدریبیة

الحدیثة في  سالیبمنھم یفتقر لمھارات التدریس ویحتاجون لتنمیة مھاراتھم في التعامل مع األ

 إلىالنتائج المتعلقة بھذا المجال ضحت أوفي مجال التدریس ، وقد ، وتطویر مھاراتھم التدریس 

یقیة لعلوم التطبألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین في كلیات اات التدریبیة االحتیاجأن أھم 
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التدریسیة المناسبة التي تساعد الطلبة على تملك مھارات  سالیباستخدام األ( ھوفي سلطنة عمان 

) . ٣.٧٦، بمتوسط حسابي ( لىواأل) ، حیث حصلت على المرتبة التفكیر المستقل وحل المشكالت

تدریسیة مناسبة  أسالیبحاجة أعضاء ھیئة التدریس لتطبیق واستخدام أن  إلىویعزو الباحث ذلك 

  . سالیباع بأھمیة وفعالیة ھذه األلتوظیفھا في المواقف التعلیمیة ، وھي ناتجة عن االقتن

في ھذا المجال بمتوسط  األخیرة) في المرتبة التحدث بلغة واضحة وسلیمة (  فقرةبینما جاءت     

في ھذه الفقرة لتمكن أغلب الحاجة المتوسطة  إلىویعزو الباحث السبب في ذلك  ،) ٣.٣٩حسابي (

نجلیزیة للمقررات الدراسیة إلأعضاء ھیئة التدریس باللغة التي تقومون بالتدریس بھا سواء باللغة ا

باللغة العربیة في المقررات العامة ، حیث أن أغلب كل المتحدثین باللغة  أوفي التخصص 

  لوا على مؤھالتھم من جامعات غربیة .نجلیزیة ممن حصإلا

) في فقرة ( التحدث بلغة واضحة وسلیمة ) ٢٠١٠العنزي (اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة     

   . في دراستھ األخیرةحیث جاءت في المرتبة 

 سالیباستخدام األ() في فقرة ٢٠١٠الملیجي ( في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة     

مھارات التفكیر المستقل وحل المشكالت) وجاءت التدریسیة المناسبة التي تساعد الطلبة على تملك 

جاءت في المرتبة  التي) ٢٠١١، ودراسة بصفر وعبدالوارث(في دراستھ  األخیرةفي المرتبة قبل 

  الخامسة .

  
  المجال الثالث : الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم:

) ٣.٦٣(وبلغ المتوسط الحسابي  یتضح من النتائج أن ھذا المجال حصل على المرتبة السادسة     

بدرجة احتیاج كبیرة ، نظرا النتشار استخدام برامج وتطبیقات الحاسب اآللي في الكلیات ، وقد 

ألعضاء ھیئة التدریس ات التدریبیة االحتیاجأن أھم  إلىأشارت النتائج المتعلقة بھذا المجال 

استخدام أنظمة التعلیم ( ھوعمان یقیة في سلطنة العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطب

) ، حیث حصلت على المرتبة اإللكتروني في التدریس مثل برنامج بالك بورد والویب سیتي 

أعضاء ھیئة التدریس ألھمیة  إدراكوتدل ھذه النتیجة على  ) . ٣.٨٨، بمتوسط حسابي ( لىواأل

الوسائط التعلیمیة الحدیثة في عملیة التعلیم ، ولما لھذه الوسائل من توفیر للوقت والجھد إلیصال 

ھم بأنھم مطالبون بمواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع ، وصعوبة تحقیق إدراكالمعلومات ، و

   عن طریق الوسائل التقلیدیة .    األھداف

) استخدام البرید اإللكتروني لتصحیح المھام والتقاریر وإعادتھا لمصدرھا  (  فقرةءت بینما جا    

،  المتوسط االحتیاجوھي تأتي في ) ٣.٣٦في ھذا المجال بمتوسط حسابي ( األخیرةفي المرتبة 

، استخدام التقنیة الحدیثة أعضاء ھیئة التدریس في وتمكن قدرة  إلىویعزو الباحث السبب في ذلك 
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سنة وھذه )  ٣٠) و (٢٠(أفراد عینة الدراسة في العمر بین من ) % ٥٩(یعتبر ما نسبتھ  حیث

تدریب كثیر  إلىالفئة تمتلك من مھارات استخدام وسائل التكنولوجیا الكثیر ، ولم یعودوا یحتاجون 

في مھارات التواصل عبر البرید االلكتروني ، ولكنھم في نفس الوقت یشعرون بأھمیة االستفادة 

  من ذلك .

فقرة ( استخدام البرید اإللكتروني  ) في٢٠١١البحیري ( اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة    

من  لىواأللتصحیح المھام والتقاریر وإعادتھا لمصدرھا  ) حیث جاءت في المراتب الثالث 

) في فقرة (استخدام أنظمة ٢٠١١، كما اتفقت ھذه الدراسة مع دراسة الخطیب وإسماعیل (دراستھ 

ب سیتي ) التي جاءت في المراتب التعلیم اإللكتروني في التدریس مثل برنامج بالك بورد والوی

  مرتفعة . احتیاجلي بدرجة والثالث األ

) في فقرة (استخدام أنظمة التعلیم ٢٠٠٩الجبر (في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة     

اإللكتروني في التدریس مثل برنامج بالك بورد والویب سیتي ) حیث جاءت في المرتبة قبل 

  .في دراستھ  األخیرة

  

  ھ:أسالیبالمجال الرابع : التقییم و

وبدرجة احتیاج )  ٣.٧٩(، حیث بلغ المتوسط الحسابي  المرتبة الثانیة على ل ھذا المجال حص

 أسالیبقلة إلمام أعضاء ھیئة التدریس بأسس التقییم واستخدام  إلىذلك  إلىكبیرة ویرجع السبب 

والتي تساعد في تحدید وتقدیر استعدادات  تحلیل االختبارات وتفسیر نتائجھا ، أسالیبالتقییم و

الطالب ومعرفة میولھم واتجاھاتھم ومعارفھم وتقیس مستوى القوة والضعف لدى الطالب  

ألعضاء ھیئة التدریس ات التدریبیة االحتیاجأن أھم  إلىالنتائج المتعلقة بھذا المجال ضحت أوو

تحلیل نتائج االختبارات ( ھو یقیة في سلطنة عمان العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطب

) . ویعزو ٣.٩٠بمتوسط حسابي (  لىواأل) ، حیث حصلت على المرتبة األداءوتوظیفھا لتحسین 

نتائج الطالب لكونھا تعكس صورة تحصیل الطالب ومن خاللھا یتم  أھمیة إلىالباحث ذلك 

بلغة واضحة  األسئلةصیاغة رة ( فقجاءت  بینما مراجعة أداء أعضاء ھیئة التدریس والطالب ، 

السبب  أن الباحث یعتقد) ، و٣.٦٨في ھذا المجال بمتوسط حسابي ( األخیرة) في المرتبة وسلیمة 

كان  إذاالن  األسئلةات لمواجھة المعوقات في صیاغة االحتیاجھمیة ھذه أل دراكإلافي ذلك 

  وھو قیاس تحصیل الطالب. ھھدفحقق الغرض من ، السؤال واضح ال لبس فیھ وال غموض 

في فقرة ) ٢٠٠٦ودراسة الشریف () ٢٠٠٣الغامدي (مع نتیجة دراسة الدراسة اختلفت ھذه     

في  األخیرة) حیث جاءت في المرتبة قبل األداء(تحلیل نتائج االختبارات وتوظیفھا لتحسین 

  .ما  دراستھ
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  :  األكادیمي اإلرشادالمجال الخامس : 

، وقد بلغ المتوسط الحسابي  المرتبة الخامسةعلى  لحصضحت النتائج أن ھذا المجال أو    

شعور أعضاء ھیئة التدریس بأھمیة واجبھم  إلىاج كبیرة ، ویرجع ذلك یوبدرجة احت)  ٣.٦٤(

ألعضاء ات التدریبیة االحتیاجأن أھم  إلىالنتائج المتعلقة بھذا المجال تجاه الطالب ، وقد بینت 

استخدام ( ھو یقیة في سلطنة عمان التدریس العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطبھیئة 

و ( استخدام مھارات معالجة مشكالت الطلبة ) المھارات الالزمة لتوجیھ الطلبة ومساعدتھم 

) . ویعزو الباحث ذلك ٣.٧٩، بمتوسط حسابي ( لىواألعلى المرتبة  ا، حصلتضعاف التحصیل ) 

ضاء ھیئة التدریس على تقدیم الحلول المناسبة لمشكالت الطالب  والسیما حرص أع إلى

ھدفھ  إلىالتحصیلیة ، وینبغي على عضو ھیئة التدریس أن یتمتع بمھارات تمكنھ من الوصول 

  بشكل صحیح منھا مھارات توجیھ الطالب ومعالجة مشكالتھم .

 األخیرة) في المرتبة قواعد وإجراءات التسجیل والحضور والغیاب للطلبة (  فقرةبینما جاءت     

معرفة أعضاء ھیئة التدریس  إلى) ، ویعزو الباحث السبب في ذلك ٣.٣١بمتوسط حسابي (

  على أعضاء ھیئة التدریس . األكادیميبالقواعد لوجود كتیبات توزع عن النظام 

  

  :  البحث العلميالمجال السادس : 

) ٣.٨٧(ضحت أنھ حصل علىأوحسب نتائج الدراسة التي  لىواألجاء ھذا المجال في المرتبة     

، مما یدل على تزاید شعور أعضاء التدریس بأھمیة   في المتوسط الحسابي وبدرجة احتیاج كبیرة

ات االحتیاجأن أھم  إلىأشارت النتائج المتعلقة بھذا المجال  ، وقد البحث العلمي والتدریب علیھ

ھو یقیة في سلطنة عمان ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطبالتدریبیة 

بمتوسط حسابي   لىواأل) ، حیث حصلت على المرتبة لویات موضوعات البحث العلمي أوتحدید (

أن یكونوا باحثین قادرین على رغبة أعضاء ھیئة التدریس  إلىیرجع الباحث ذلك ) . و٣.٩٨(

لویات البحث العلمي ، وعلى تحدید الصعوبات والمشكالت بالطرق العلمیة وأن یستخدموا أوتحدید 

  . المنھج العلمي في حل المشكالت وتقدیم الحلول المبتكرة لھا 

في  یرةاألخ) في المرتبة البحوث لطلبة الماجستیر والدكتوراهمناقشة وتقییم رة ( فقجاءت و     

أن ھذه الفقرة غیر مفعلة بكلیات العلوم الباحث  تقد) ، ویع٣.٧٩ھذا المجال بمتوسط حسابي (

التطبیقیة، ونظرا لعدم المام أعضاء ھیئة التدریس بأھمیة وكیفیة اجراءات مناقشة البحوث 

  وتقییمھا .

وضوعات البحث لویات مأو) في فقرة (تحدید ٢٠١١اتفقت ھذه الدراسة مع دراسة العریمي (    

  العلمي ) التي جاءت في المرتبة الثانیة من حیث االھمیة في دراستھا .



١٠٠ 
 

 اإلشراف) حیث جاءت فقرة ( طرق ٢٠١٠ھذه الدراسة مع دراسة الملیجي ( اختلفتوقد     

  في دراستھ .  لىواألالمشترك على االبحاث ) في المرتبة  اإلشرافالعلمي و

  
  :  والقیادة اإلدارة:  سابعالمجال ال

وبدرجة )  ٣.٦٨(في المرتبة الرابعة بمتوسط  حسابي جاء أظھرت النتائج أن ھذا المجال     

أعضاء ھیئة التدریس لطبیعة وظیفتھم ، لذا فھم یرون أن  إدراك إلىویرجع ذلك ،  احتیاج كبیرة 

  المستقبلیة في الكلیاتوالحالیة  في وظیفتھملھم  إعدادوالقیادة بمثابة  اإلدارةتدریبھم على مھارات 

ألعضاء ھیئة التدریس ات التدریبیة االحتیاجأن أھم  إلىأشارت النتائج المتعلقة بھذا المجال  وقد

) ، مھارات قیادة فریق بحثي ( ھویقیة في سلطنة عمان العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطب

 إدراك إلىویرجع الباحث ذلك ) . ٣.٨٤بمتوسط حسابي (  لىواألحیث حصلت على المرتبة 

وكیفیة  الناجحة  اإلدارةالحاجة الماسة للتدریب على أسس وأنماط  إلىوأعضاء ھیئة التدریس 

والتعامل مع المواقف المختلفة ، وطبیعة العمل التي تحتم ضرورة العمل  إدارة المناخ التنظیمي 

ل المعلومات والرأي والمشاركة في حل ني والذي یتمثل في اجراء بحوث مشتركة وتبادواالتع

  المشكالت .

) في المرتبة طبیعة العالقة بین أعضاء ھیئة التدریس وإدارة الكلیة رة ( فقبینما جاءت     

 رغبة  إلى) ، ویعزو الباحث السبب في ذلك ٣.٥٤في ھذا المجال بمتوسط حسابي ( األخیرة

جو مناسب إلقامة العالقات  یجادوإل، أعضاء ھیئة التدریس في فھم أكثر عن طبیعة ھذه العالقة 

 إلىتسعى برامج تدریبیة  إلىالحمیمة بین أعضاء ھیئة التدریس وإدارة الكلیة ، ولذلك فھم بحاجة 

   توضیح ھذه العالقة وتحسین مھاراتھم في ھذا الجانب .

) في فقرة ( طبیعة العالقة بین أعضاء ٢٠٠٢سة السید ومصطفى (اتفقت ھذه الدراسة مع درا    

   .  األخیرةھیئة التدریس وإدارة الكلیة ) حیث جاءت في المرتبة 

) في فقرة (مھارات قیادة فریق بحثي ) ٢٠١٠الملیجي (اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة     

  .في دراستھ  األخیرةوجاءت في المرتبة 

  

  :  خدمة المجتمع:  منالمجال الثا

وبدرجة احتیاج كبیرة ، وھذه )  ٣.٧١(جاء ھذا المجال في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ     

الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس في االتصال بالمجتمع المحلي  إلىالنتیجة تشیر 

سھم في توطید العالقة مع التدریب على الوسائل التي ت إلىبمختلف مؤسساتھ ، مما یجعلھم بحاجة 

ات التدریبیة االحتیاجأن أھم  إلىالنتائج المتعلقة بھذا المجال ضحت أوالمجتمع المحلي ، و
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كیفیة ( ھویقیة في سلطنة عمان ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین العاملین في كلیات العلوم التطب

بمتوسط   لىواأل) ، حیث حصلت على المرتبة تطبیق البحوث العلمیة المنجزة في المجتمع 

مھارات مختلفة للتعرف  إلىھذه العبارة ترتبط بالحاجة ) . ویعزو الباحث ذلك أن ٣.٧٩حسابي (

واالجتماعیة على طبیعة المجتمع ومؤسساتھ وأفراده في جمیع مجاالت الحیاة الثقافیة 

  مشروعات خدمیة . أوھم لبرامج إعدادي واالقتصادیة، وھم بالغالب لم یكن لھم الخبرة الكافیة ف

في ھذا المجال بمتوسط  األخیرة) في المرتبة تخطیط برامج الخدمة العامة رة ( فقبینما جاءت     

أعضاء ھیئة التدریس ألھمیة ھذه المھمة  إدراكالباحث السبب في ذلك  فسر) ، وی٣.٦٣حسابي (

الذي یؤكد على حاجتھم للتدریب علیھا وھي مھارة التخطیط والعمل على تنفیذھا ، حیث  األمر

  یرون قدرتھم على خدمة المجتمع والتعامل معھ بشكل ایجابي .

فیما یتعلق احتالل فقرة ( تخطیط  )٢٠٠٢لسید ومصطفى ( ااتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة     

  .  ألخیرةابرامج الخدمة العامة ) في المرتبة 

) في فقرة (كیفیة تطبیق البحوث ٢٠١٠الملیجي (في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة     

  .في دراستھ األخیرةالعلمیة المنجزة في المجتمع )  وجاءت في المرتبة 

  

  : ثاني: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال ثانیاً 

ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین المتوسطات " لمناقشة نتائج السؤال الثاني والذي نصھ    

،  النوع االجتماعي إلىتعزى الحسابیة لالحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین 

 ، اللقب العلميوالتي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ، والجامعة ،  والمؤھل الدراسي

  حدة بالشكل اآلتي :كل متغیر على  اختبار" ، تم ؟ والعمر، والتخصص

  

  النوع االجتماعي :
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) لتقدیرات أفراد أن النتائج  أظھرت    

عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

  .)أنثى –( ذكر لدیھم وفق متغیر النوع االجتماعي  ات التدریبیةاالحتیاج

ات االحتیاجبین متوسطات  )٠.٠٥=α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  أنھقد و    

المتوسطات  إلىھ ، وبالنظر أسالیبوذلك في مجال التدریس ومھاراتھ و اإلناثعند الذكور و

 ھ أسالیبلدیھن حاجات أكبر من الذكور في مجال التدریس ومھاراتھ و اإلناثالحسابیة یتبین أن 

نتائج اختبار (ت) ویجدن انھا ذات أھمیة في الموقف التعلیمي أكثر مما قد یراه الذكور حیث أن 

من عینة  اإلناثفروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات الذكور و عدم وجود  إلى اشارت
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ھ ، أسالیبالتعلیم وأھدافھ ، الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم ، التقییم و ( فلسفةالدراسة في مجاالت 

حیث كانت قیمة (ت)  والقیادة ، خدمة المجتمع )  اإلدارة، البحث العلمي ،  األكادیمي اإلرشاد

) ، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد عینة الدراسة في تقدیرھم ٠.٠٥=αعند مستوى داللة ( ةغیر دال

  .في ھذه المجاالتحتیاجاتھم التدریبیة باختالفھم في النوع االجتماعي لدرجة ا

في  اإلناثأنھ ال فرق بین أعضاء ھیئة التدریس من الذكور و إلىویعزو الباحث ھذه النتیجة     

واستخدام الوسائط وغیرھا  األھداف، كونھم یشتركون في نفس درجة احتیاجاتھم لھذه المجاالت 

  .من المجاالت 

في عدم وجود فروق ذات داللة  ) ٢٠٠٨( العضایلة واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة     

الشریف في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة ، إحصائیة یعزى لمتغیر النوع االجتماعي 

) في وجود فروق ذات داللة احصائیة في مجال فلسفة التعلیم وأھدافھ یعزى لمتغیر النوع ٢٠٠٦(

  تماعي .االج

  

  المؤھل العلمي :
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) لتقدیرات أفراد  أنشارت النتائج أ    

عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

  . الدكتوراه ) –العلمي ( الماجستیر المؤھل ات التدریبیة لدیھم وفق متغیر االحتیاج

بین متوسطات  )٠.٠٥=α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  أنھتضح وقد ا    

ھ، أسالیبات عند من حملة الماجستیر والدكتوراه  وذلك في مجاالت ( التدریس ومھاراتھ واالحتیاج

المتوسطات الحسابیة یتبین  إلىوالقیادة ) وبالنظر  اإلدارة،  األكادیمي اإلرشادھ ، أسالیبالتقییم و

بسبب قلة أن حملة الماجستیر كانت  حاجاتھم  أكبر من حملة الدكتوراه في ھذه المجاالت  

خبراتھم في ھذه المجاالت ورغبتھم في تحسین أدائھم في العمل وتطویر قدراتھم المھنیة 

  .والمعرفیة 

لة إحصائیة بین المتوسطات فروق ذات دال عدم وجود  إلىنتائج اختبار (ت)  أشارتكما     

( فلسفة التعلیم وأھدافھ ، الوسائط من عینة الدراسة في مجاالت  حملة الماجستیر والدكتوراه

عند  ةحیث كانت قیمة (ت) غیر دال التعلیمیة ومصادر التعلم ، البحث العلمي ، خدمة المجتمع ) 

الدراسة في تقدیرھم لدرجة  ) ، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد عینة٠.٠٥=αمستوى داللة (

ویفسر  تیاجاتھم التدریبیة باختالفھم بین حملة الماجستیر وبین حملة الدكتوراه في ھذه المجاالت.اح

مؤھلھم العلمي لدیھم الرغبة الكبیرة في  إلىالباحث ذلك بأن أعضاء ھیئة التدریس وبغض النظر 

ومواكبة  األداءونھا وسیلة لتحسین نوعیة تطویر انفسھم من خالل حاجاتھم التدریبیة الملحة ، وك
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مستجدات العملیة التعلیمیة ، فضال أن الدورات التدریبیة تزود عضو ھیئة التدریس بالمعلومات 

  والمھارات المتعلقة بعملة ورفع مستوى فاعلیتھ وكفاءاتھ في المجاالت المختلفة .

وجود فروق ذات داللة احصائیة  في ) في ٢٠٠٣اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة الغامدي (و    

في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة ھ ، أسالیبھ ، والتقییم وأسالیبمجال التدریس ومھاراتھ و

) في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مجال التدریس ٢٠١١بصفر و عبدالوارث (دراسة 

    والقیادة .  اإلدارةوھ ، أسالیبومھاراتھ و
  

  : ي حصل منھا على آخر مؤھل دراسيالجامعة الت
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) لتقدیرات أفراد  أنشارت النتائج أ    

عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

غیر  –ات التدریبیة لدیھم وفق الجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي ( عربیة االحتیاج

  . عربیة )

بین متوسطات  )٠.٠٥=α( توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  أنھتضح وقد ا    

، البحث  األكادیمي اإلرشادات عند نوع الجامعة آلخر مؤھل دراسي  وذلك في مجال ( االحتیاج

المتوسطات الحسابیة یتبین أن الحاصلین  إلىوالقیادة ، خدمة المجتمع )، وبالنظر  اإلدارة،  العلمي

على آخر مؤھل من دول غیر عربیة  لدیھم حاجات أكبر من المتخرجین من دول عربیة  في ھذه 

  المجاالت  .

في فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسطات  عدم وجود  إلىنتائج اختبار (ت)  أشارتكما     

( فلسفة التعلیم وأھدافھ ، من عینة الدراسة في مجاالت نوع الجامعة آلخر مؤھل دراسي  

حیث كانت  ھ ) أسالیبھ ، الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم ، التقییم وأسالیبالتدریس ومھاراتھ و

، وبالتالي ال تختلف نظرة أفراد عینة الدراسة ) ٠.٠٥=αعند مستوى داللة ( ةقیمة (ت) غیر دال

الجامعة آلخر مؤھل دراسي حصلوا في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالفھم في نوع 

التصورات التي یطرحھا أعضاء ھیئة أن  إلىالباحث ھذه النتیجة  عزووی .في ھذه المجاالت علیھ 

ات االحتیاج، وتقدیر  األكادیميخالل عملھم   التدریس ھي مشكالت واقعیة یواجھونھا یومیا

ات تبدأ عند بدء عمل االحتیاجالتدریبیة ال تتأثر بشكل كبیر بالجامعة التي تخرج منھا الن ھذه 

  الطالب . إلىلتھ ایصال المعلومات واعضو ھیئة التدریس بالكلیة وعند مح

) في عدم وجود فروق ذات داللة ٢٠٠٧( اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة العمري وطناشو    

ھ ، والوسائط التعلیمیة أسالیبإحصائیة في مجاالت فلسفة التعلیم وأھدافھ ، والتدریس ومھاراتھ و

  ھ .أسالیبومصادر التعلم ، والتقییم و
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  اللقب العلمي :

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) لتقدیرات أفراد  أنشارت النتائج أ    

عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

مدرس  –مساعد  أستاذ –مشارك  أستاذ – أستاذات التدریبیة لدیھم وفق اللقب العلمي ( االحتیاج

  . مدرس مساعد ) –

كانت الفروق المشاھدة بین المتوسطات على مجاالت ومجموع المجاالت ذات  إذاولمعرفة ما     

               األحادي) تم استخدام تحلیل التباین ٠.٠٥=αداللة إحصائیة عند مستوى داللة (

)One way –ANOVA   ) مشارك  أستاذ – أستاذ) للمقارنة بین مجموعات اللقب العلمي– 

ضح أوقد في مجاالت ومجموع مجاالت الدراسة . و  مدرس مساعد ) –مدرس  –مساعد  أستاذ

لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة   (ANOVA) األحاديتحلیل التباین 

  . ومجموع مجاالت الدراسة وفقا للقب العلمي 

رشاد األكادیمي واإلھ أسالیبضح أنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة في مجال التقییم ووو    

بین لقب استاذ ) یعزى لمتغیر اللقب العلمي ٠.٠٥=αحیث كانت (ف) دالة عند مستوى داللة (

 إلىالحاجة الملحة  إلى، ویرجع السبب مشارك ولقب مدرس مساعد لصالح مدرس مساعد 

التدریب في ھذا المجال لما یتمتع بھ من أھمیة وشعور أعضاء ھیئة التدریس بأنھ لدیھم تصور في 

  .برامج تدریبیة عالیة    إلىعملیة التقییم والتي بحاجة 

كما أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في بقیة مجاالت الدراسة تعزى لمتغیر اللقب     

) ، وبالتالي ال تختلف نظرة ٠.٠٥=αعند مستوى داللة ( ةر دالالعلمي ، حیث كانت قیمة (ف) غی

 أفراد عینة الدارسة في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالف اللقب العلمي لھذه المجاالت .

ھذه المجاالت ال تكتسب بحسب اللقب العلمي بل بالتدریب أن  إلىویعزو الباحث ھذه النتیجة 

  ا أمر حیوي وفعال . علیھا ، والتدریب علیھ

)  في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ٢٠١٠العنزي (واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة     

) حیث ٢٠٠٥مقابلة (في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة یعزى لمتغیر اللقب العلمي ، 

ھ ، وخدمة بأسالیفي مجال التدریس ومھاراتھ ووضحت وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

  المجتمع.

  

  : العمر

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) لتقدیرات أفراد  أنشارت النتائج أ    

عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 
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 ٤١من  –سنة  ٤٠ إلى ٣١من  –سنة  ٣٠ إلى ٢٠ات التدریبیة لدیھم وفق العمر ( من االحتیاج

  . سنة  ) ٥٠اكثر من  –سنة  ٥٠ إلى

كانت الفروق المشاھدة بین المتوسطات على مجاالت ومجموع المجاالت ذات  إذاولمعرفة ما     

               األحادي) تم استخدام تحلیل التباین ٠.٠٥=αداللة إحصائیة عند مستوى داللة (

)One way –ANOVA   ٣١من  –سنة  ٣٠ إلى ٢٠) للمقارنة بین مجموعات العمر ( من 

في مجاالت ومجموع مجاالت   سنة  ) ٥٠اكثر من  –سنة  ٥٠ إلى ٤١من  –سنة  ٤٠ إلى

لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على   (ANOVA) األحاديضح تحلیل التباین أوقد الدراسة . و

  . لعمر مجاالت الدراسة ومجموع مجاالت الدراسة وفقا ل

 اإلرشاد،التقییم وأسالیبھ تضح أنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة في مجاالت ( وقد ا    

والقیادة ) حیث كانت (ف) دالة عند مستوى داللة  اإلدارة، البحث العلمي ،  األكادیمي

)α=٣٠- ٢٠( یةلعمرللفئة ا، ویعود ) یعزى لمتغیر العمر ٠.٠٥. (  

فروق ذات داللة إحصائیة في بقیة مجاالت الدراسة تعزى لمتغیر العمر تضح أنھ ال توجد اكما     

نظرة  ھذا یعني عدم اختالف) ، و٠.٠٥=αعند مستوى داللة ( ة، حیث كانت قیمة (ف) غیر دال

  أفراد عینة الدارسة في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالف العمر لھذه المجاالت .

)  في وجود فروق ذات داللة ٢٠١١بصفر وعبدالوارث (واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة     

  والقیادة . اإلدارةإحصائیة في مجال البحث العلمي ، و

) في وجود فروق ذات ٢٠٠٧العمري وطناش (في حین اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة     

  . داللة إحصائیة في التدریس ومھاراتھ

  

  : التخصص 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار (ت) لتقدیرات أفراد  أنشارت النتائج أ    

عینة الدراسة على المجاالت ومجموع مجاالت استجابات عینة الدراسة في نظرتھم لدرجة 

  -اللغة اإلنجلیزیة  -اللغة العربیة    - علوم  تربویة ات التدریبیة لدیھم وفق التخصص  (االحتیاج

 -التربیة االسالمیة  -الھندسة  -التصمیم    - االتصال  -  األعمالإدارة   -تقنیة المعلومات 

       .وأخرى )  –الریاضیات 

كانت الفروق المشاھدة بین المتوسطات على مجاالت ومجموع المجاالت ذات  إذاولمعرفة ما     

– One way(  األحادي) تم استخدام تحلیل التباین ٠.٠٥=αداللة إحصائیة عند مستوى داللة (

ANOVA  ) اللغة  -اللغة العربیة    -علوم  تربویة ) للمقارنة بین مجموعات التخصص

التربیة  -الھندسة  - التصمیم    -االتصال  -  األعمالإدارة   -  تقنیة المعلومات  -اإلنجلیزیة 
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ضح تحلیل أووفي مجاالت ومجموع مجاالت الدراسة .   وأخرى ) –الریاضیات  - االسالمیة 

لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجاالت الدراسة ومجموع   (ANOVA) األحاديالتباین 

  . مجاالت الدراسة وفقا للتخصص 

والقیادة  حیث كانت (ف)  اإلدارةضح أنھ توجد فروق ذات داللة احصائیة في مجال اتوقد     

، بین تخصص تقنیة المعلومات ) یعزى لمتغیر التخصص  ٠.٠٥=αدالة عند مستوى داللة (

  والتربیة اإلسالمیة ، لصالح تخصص التربیة اإلسالمیة .

بقیة مجاالت الدراسة تعزى لمتغیر ضح أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تأكما     

) ، وبالتالي ال تختلف ٠.٠٥=αعند مستوى داللة ( ةالتخصص ، حیث كانت قیمة (ف) غیر دال

نظرة أفراد عینة الدارسة في تقدیرھم لدرجة احتیاجاتھم التدریبیة باختالف التخصص  لھذه 

ات على ھذه المجاالت االحتیاجعدم وجود فروق في  إلىویعزو الباحث ھذه النتیجة  المجاالت .

بغض النظر على التخصص ویدل على اتفاق وجھات التدریب على ھذه المجاالت  إلىالحاجة  إلى

ات في ھذه المجاالت واضح لدى جمیع التخصصات ، وأن عضو ھیئھ االحتیاجالنظر على أن 

  التدریب على مثل ھذه المجاالت . إلىالتدریس بحاجة 

) في عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة ٢٠١١البحیري (الحالیة مع دراسة واتفقت الدراسة     

  یعزى لمتغیر التخصص في مجال الوسائط التعلیمیة .

) في وجود فروق ذات ٢٠٠٧ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة العمري وطناش (في حین اختلفت     

   .ھ أسالیبداللة احصائیة في مجال الوسائط التعلیمیة ، والتقییم و
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   الدراسةومقترحات  ثالثا : توصیات

ضحت أوالعرض السابق لإلطار النظري والدراسة المیدانیة نجد أن الدراسة على ضوء     

االھتمام الذي تولیة الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي بالتعلیم العالي ، ودور وأھمیة عضو ھیئة 

ات االحتیاجوالتعرف على التدریس للنھوض بمستوى التعلیم بالمؤسسة ، ومدى أھمیة التدریب 

یوصي من نتائج الدراسة الحالیة  إلیھاتوصلت ضوء ما  التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس وفي

  الباحث باآلتي :

أن تقوم الكلیات بعدد البأس بھ من الندوات في كل عام دراسي ، لشرح أھداف التعلیم  .١

 العالي ، وخطط الوزارة والكلیات ، في تحقیق تلك األھداف .

تصمیم وتنفیذ برامج تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات العلوم التطبیقیة حسب  .٢

وھي مرتبة تنازلیاً ، البحث العلمي ، الدراسة ھذه مجاالت احتیاجاتھم التدریبیة في 

، والوسائط  األكادیمي اإلرشادوالقیادة ، و اإلدارةھ ، وخدمة المجتمع ، وأسالیبوالتقییم و

وتنفذ  ھ ، وفلسفة التعلیم وأھدافھ ،أسالیبالتعلیمیة ومصادر التعلم ، والتدریس ومھاراتھ و

 .وفق خطة سنویة 

، لكن من خالل تقییم ات التدریبیة بطریقة علمیة وبشكل دوري االحتیاجتحدید ومراجعة  .٣

 .عملیة التدریب ومعرفة مدى االستفادة من البرامج التدریبیة المنفذة 

، بحیث تالئم في البرامج التدریبیة التي تقدم ألعضاء ھیئة التدریس  النظر إعادة .٤

 تدریس وتراعي الحداثة والتطور في التعلیم والتعلم .االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة ال

وضع برنامج تدریبي ألعضاء ھیئة التدریس الجدد بكلیات العلوم التطبیقیة ، وینفذ بشكل  .٥

 دوري . 

افساح المجال لحضور والمشاركة في المؤتمرات العلمیة والورش التدریبیة داخل وخارج  .٦

  السلطنة .

أعضاء ھیئة التدریس ، وربط مواطن القصور في أداء یم متكامل وشامل لتقی نظام إعداد .٧

 ي یتلقاه عضو ھیئة التدریس . ذمیة بالتدریب اللالترقیة الع

ین بالكلیات ، ویقوم بدراسة وتحدید األكادیمیاستحداث قسم متخصص لتطویر وتدریب  .٨

والمادیة  ، وتوفیر الموارد البشریةات التدریبیة بشكل دوري والعمل على تنفیذھا االحتیاج

 الالزمة .

 إعادة النظر في أسس اختیار أعضاء ھیئة التدریس بكلیات العلوم التطبیقیة . .٩
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إعداد الئحة تنفیذیة لتدریب أعضاء ھیئة التدریس ، كما ھو الحال في الكثیر من   .١٠

الجامعات العالمیة الرصینة ، وتتضمن المبادئ ، واالسس ، ونوعیة البرامج التدریبیة ، 

 فیذھا ، وتقییمھا .وكیفیة تن

  

  المقترحات :
 إجراء البحوث والدراسات العلمیة اآلتیة :إن الباحث یقترح     

ألعضاء ھیئة التدریس والعمداء ومساعدیھم ورؤساء مقیاس لالحتیاجات التدریبیة  وضع .١

 بالكلیات . األكادیمیةاالقسام 

وفي حصولھ على التدریب  ھدراسة المعوقات التي تواجھ عضو ھیئة التدریس في عمل .٢

 المناسب .
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  مستخدمةال المراجع
  أوالً : المراجع العربیة

، الطبعة  إدارة العملیة التدریبیة : النظریة والتطبیق). ٢٠٠٨أبو النصر ، مدحت محمد ( -

 األولى ، القاھرة : دار الفجر للنشر والتوزیع .

، دراسة قدمت في  تحدید االحتیاجات التدریبیة ).٢٠١٠أبو غلیون ، جمال صالح محمد ( -

 المؤتمر العربي الثاني : تنمیة الموارد البشریة وتعزیز االقتصاد الوطني ، سلطنة عمان .

). الحاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس ٢٠١٢آل مسعد ، أحمد زید عبدالعزیز ( -

    ٢٤التربویة والدراسات االسالمیة ، مجلة العلوم للتدریس في بیئة التعلم االلكتروني ، 

 )١( . 

). احتیاجات األستاذ الجامعي التدریبیة في مجال ٢٠١١البحیري ، محمد حامد محمد ( -

التعلم االلكتروني كما یراھا أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الملك خالد ، 

 ) .  ١١٥، (  مجلة القراءة والمعرفة

( ھدى فؤاد مترجم )  المرشد العملي في تصمیم الدورات التدریبیة.)٢٠٠٨براي ، توني ( -

 القاھرة : مجموعة النیل العربیة . 

). التطویر المھني ألعضاء الھیئة التدریسیة في ١٩٩٦وآخرون ( ،بركات ،  محمد عادل  -

 .)٢، المجلة العربیة للتعلیم العالي (جامعات الوطن العربي في ضوء المستجدات العالمیة 

. الطبعة الثالثة. عمان :  ادارة الموارد البشریة وادارة األفراد) . ٢٠٠٧برنوطي ، سعاد ( -

 دار وائل .

(عبداإللھ إسماعیل كتبي مترجم ) .  قدرات التدریب والتطویر) . ٢٠٠١بروكس ، جل ( -

 الریاض :معھد اإلدارة العامة .

رنامج مقترح للتدریب ). ب٢٠١١عبدالوارث ، سمیة علي (و ،بصفر ، خدیجة عبدهللا  -

القائم على تقدیر االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة بجامعة 

 . ) ٤(  ٥دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس ، الطائف ، 

ومحمد ، ربیع عبد الرؤوف   ،وعامر ، طارق عبدالرؤوف  ،بصفر ،حسان بن عمر  -

، القاھرة : طیبة للنشر  ھیئة التدریس بالتعلیم الجامعي التنمیة المھنیة ألعضاء). ٢٠١١(

 والتوزیع .

، بیروت :  إدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجي). ٢٠٠٢بلوط ، حسن إبراھیم ( -

 دار النھضة العربیة.
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،  تحدید االحتیاجات التدریبیة بین الھدر واالستثمار). ٢٠٠٦( نتوفیق ، عبد الرحم -

 خبرات المھنیة لإلدارة .القاھرة: مركز ال

تدریب أعضاء ھیئة التدریس بمؤسسات التعلیم العالي ). ٢٠٠٧جاد ، محمد لطفي محمد ( -

.  ورقة قدمت في الندوة االقلیمیة  لدول مجلس التعاون الخلیجي في ضوء احتیاجاتھم

ون ادارة الموارد البشریة ومتطلبات اإلرتقاء بمؤسسات التعلیم العالي لدول مجلس التعا

 الخلیجي ، صاللة ، سلطنة عمان .

). األولویات التدریبیة التربویة ألعضاء ھیئة التدریس ٢٠٠٩الجبر ، جبر محمد داود ( -

مجلة رسالة التربیة وعلم بأقسام العلوم الطبیعیة في كلیة المعلمین بجامعة الملك سعود ، 

 .  )٣٢النفس ، ( 

 : المكتبة العصریة . زة للموارد البشریةاإلدارة المتمی). ٢٠٠٩حسن ، عبدالعزیز علي ( -

، القاھرة :  دور التدریب في تطویر العمل االداري). ١٩٩٦حسین ، عبدالفتاح دیاب ( -

 مطبعة النیل .

، االردن : دار أسامة للنشر  ). استراتیجیة التدریب الفعال٢٠١٠الخاطر ، فایز ( -

 والتوزیع.

). االحتیاجات التدریبیة ٢٠١١واسماعیل ، سامح خمیس ( ،الخطیب ، لطفي محمد  -

ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة عجمان إلى بعض مستحدثات تكنولوجیا التعلیم من وجھة 

 . )١٠٠(  ٢٥المجلة التربویة ، نظرھم ، 

تحدید االحتیاجات التدریبیة لضمان فاعلیة ). ٢٠١٠الخلیفات ، عصام عطا هللا حسین ( -

 ، االردن : دار صفاء للنشر والتوزیع .یبیةالبرامج التدر

 ،( محمد سید أحمد عبدالمتعال مترجم )  إدارة الموارد البشریة). ٢٠٠٩دیسلر ، جاري ( -

 الریاض : دار المریخ للنشر .

القاھرة : دار الفاروق  ،(خالد العامري مترجم )   تقنیات التدریب) . ٢٠٠٧راي ، لیزي ( -

 ).١٩٩٥الصلي منشور بالطبعة الثالثة للنشر والتوزیع .(الكتاب ا

، القاھرة :  إدارة الموارد البشریة : من النظریة إلى التطبیق). ١٩٩٨ساعاتي ، أمین ( -

 دار الفكر العربي .

). استراتیجیة تدریب مقترحة لتطویر أداء عضو ھیئة ٢٠١١سنبل ، فائقة عباس ( -

 .  )١( ١٩مجلة العلوم التربویة ، التدریس بجامعة أم القرى ، 
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).  االحتیاجات التدریبیة لرؤساء ٢٠٠٢ومصطفى ، أمیمة حلمي ( ،السید ، ھدى سعد  -

مجالس االقسام األكادیمیة بالجامعات المصریة بالتطبیق على جامعة طنطا في ضوء 

 . )٧(  ٥مجلة التربیة ، خبرات بعض الدول المتقدمة ، 

، االسكندریة : القیادات التربویة مدخل استراتیجي لتطویر). ٢٠١٠شافي ، عائشة جاسم ( -

 الدار الجامعیة .

). االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس ٢٠٠٦الشریف ، محمد أحمد الفعر ( -

 . ) ١١٧دراسات في المناھج وطرق التدریس ، ( بجامعة الطائف ، 

بیة التدریب مفھومھ وفعالیاتھ : بناء البرامج التدری). ٢٠٠٧الطعاني ، حسن أحمد ( -

 ، الطبعة األولى ، االصدار الثاني ، عمان :  دار الشروق للنشر والتوزیع . وتقویمھا

). اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة البلقاء التطبیقیة ٢٠١٢الطعاني ، نضال بھجت ( -

  .)١٢٩مجلة القراءة والمعرفة، ( ، م االلكتروني في التدریس الجامعينحو استخدام التعلی

التعلیم الجامعي بین رصد الواقع ورؤى ). ٢٠٠٤البندري ، محمد (و ،، رشدي  طعیمة -

 ، القاھرة : دار الفكر العربي . التطویر

). التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في مجال ٢٠١١، ھیثم محمد ( الطوخي -

 .) ٤( ١٩مجلة العلوم التربویة ، اإلشراف البحثي : تصور مقترح ، 

إدارة ). ٢٠٠٧حسن ، راویة (و ،مسلم ، علي عبدالھادي و ،ح الدین عبدالباقي ، صال -

 ، االسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث . الموارد البشریة

إدارة الموارد البشریة : المفاھیم واألسس واألبعاد ). ٢٠١٠عبدالرحمن ، بن عنتر ( -

 ، الطبعة العربیة ، عمان :  دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع . واالستراتیجیة

). اإلعداد للمھنة األكادیمیة بالجامعات المصریة لمواجھة ٢٠٠٠العجمي ، محمد حسنین ( -

 . ) ٤٢مجلة كلیة التربیة ،  ( تحدیات المستقبل ومتطلباتھا ، 

تدریبیة لرؤساء االقسام اإلداریة ). تقویم فاعلیة البرامج ال٢٠١٢العریمي ، حلیس محمد ( -

  مجلة العلوم التربویة ،  والمراكز المساندة بكلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان ،

١( ٢٠ ( . 

االحتیاجات التدریبیة لرؤساء االقسام األكادیمیین ). ٢٠١١العریمي ، خدیجة مبارك علي ( -

ماجستیر غیر منشورة ، جامعة ، رسالة  بكلیات جامعة السلطان قابوس من وجھة نظرھم

 السلطان قابوس ، سلطنة عمان .

التنمیة المھنیة للعاملین في المكتبات ومراكز ). ١٩٩٤العریني ، محسن السید ( -

 ،  القاھرة : الدار المصریة اللبنانیة .المعلومات
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 الوظائف االستراتیجیة في ادارة). ٢٠١٠وجواد ، عباس حسین ( ،العزاوي ، نجم عبدهللا  -

 ، الطبعة العربیة ، عمان : دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع.  الموارد البشریة

، االردن : دار زھران  التدریب وتنمیة الموارد البشریة). ٢٠٠٩عساف ، عبدالمعطي ( -

 للنشر والتوزیع .

). تقدیر االحتیاجات التدریبیة ألعضاء الھیئة ٢٠٠٨العضایلة ، عدنان عبدالسالم ( -

 یسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم ، التدر
 . ) ٢(  ١٤دراسات تربویة واجتماعیة ، 

ھیئة التدریس الجدد في  ءاالحتیاجات التدریبیة لألعضا). ٢٠٠٦العمري ، عبدهللا مفلح ( -

، عمان ،  االردنیةالجامعة ، رسالة دكتورة غیر منشورة ،  الجامعات االردنیة الرسمیة

 االردن  .

). االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ٢٠٠٧طناش ، سالمة یوسف (والعمري ، عبدهللا مفلح ؛  -

 .  ٣١مجلة كلیة التربیة ، ، الرسمیة ھیئة التدریس الجدد في الجامعات االردنیة 

امعات ). االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في الج٢٠١٠العنزي ، سعود عید ( -

 .  ) ١٠٩مجلة القراءة والمعرفة ، ( السعودیة الناشئة من وجھة نظرھم ، 

). مقیاس االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في ٢٠٠٢الغامدي ، حمدان أحمد ( -

 . ) ٦٠التربیة المعاصرة ، (  ،مؤسسات إعداد المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة 

). االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات ٢٠٠٣الغامدي ، حمدان أحمد ( -

 . ) ٢٠رسالة التربیة وعلم النفس ، ( المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة ، 

  ،تنمیة الموارد البشریة). ٢٠٠٧وسالطنیة ، بلقاسم ( ،وقیرة ، اسماعیل  ،غربي ، علي  -

 القاھرة : دار الفجر للنشر والتوزیع  .

دور عضو ھیئة التدریس في تحقیق كفاءة خارجیة تتالئم ) . ٢٠٠٧جواھر (قنادیلي ،  -

 ، بحث غیر منشور ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة . وسوق العمل السعودي

.( حسین صالح  الدارسة الفنیة في تدریب المدربین) . ٢٠٠١بروسو ، ل (و ،كولز ، ل  -

 الدین مترجم ). دمشق : دار الرضا للنشر .

 االسكندریة : الدار الجامعیة . ، إدارة الموارد البشریة) . ٢٠٠٧ماھر ، أحمد ( -

التدریب االداري الموجھ ) . ٢٠٠١و جرادات ، أسامة محمد  ( ،المبیضین ، عقلة محمد  -

 ، القاھرة ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة . باألداء

تعلیم الجامعي المعاصر وأسالیب اإلتجاھات الحدیثة في ال). ٢٠٠٢مرسي ، محمد منیر ( -

 ، القاھرة : عالم الكتب . تدریسھ
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إدارة الموارد البشریة : اإلدارة المعاصرة لرأس المال ). ٢٠٠٤مصطفى ، أحمد سید ( -

 ، القاھرة  .  الفكري

). رؤى أعضاء ھیئة ٢٠١٠وعبدالمجید ، محمد عبدهللا ( ،مصطفى ، أیمن مصطفى  -

مجلة كلیة ندریة حول معاییر جودة التدریس الجامعي ، التدریس بكلیات جامعة االسك

 .  ) ٤( ٢٠التربیة ، 

،  االردن : دیبونو للطباعة  التدریب : األسس والمبادئ). ٢٠١٠معمار ، صالح صالح ( -

 والنشر والتوزیع.

). االحتیاجات التدریبیة لرؤساء االقسام األكادیمیة في ٢٠٠٥مقابلة ، عاطف یوسف ( -

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات : العلوم لیة في االردن من وجھة نظرھم ، الجامعات االھ

 . ) ٧(  ٢٠االنسانیة واالجتماعیة ، 

التنمیة المھنیة المستدامة ألعضاء ھیئة التدریس ). ٢٠١٠الملیجي ، رضا ابراھیم ( -

، ، المركز العربي للتعلیم والتنمیة  بالجامعات المصریة في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة

ورقة  قدمت في المؤتمر الدولي الخامس :  مستقبل اصالح التعلیم العربي لمجتمع 

 المعرفة "تجارب ومعاییر وروئ " ، مصر .

، القاھرة  :  دراسة االحتیاجات والتخطیط للتدریب). ٢٠٠٩ھالل ، محمد عبدالغني ( -

 مركز تطویر األداء والتنمیة .

، سلطنة  . تقریر كلیة العلوم التطبیقیة بعبري) ٢٠١٠الھیئة العمانیة لالعتماد األكادیمي ( -

 عمان .

، سلطنة  تقریر كلیة العلوم التطبیقیة بصاللة) . ٢٠١١الھیئة العمانیة لالعتماد األكادیمي ( -

 عمان .

، سلطنة  تقریر كلیة العلوم التطبیقیة بنزوى) . ٢٠١٢الھیئة العمانیة لالعتماد األكادیمي ( -

 عمان .

بإصدار الئحة تأھیل   ٣٤/٢٠٠٤رقم  قرار وزاري). ٢٠٠٤العالي ( وزارة التعلیم -

 ، سلطنة عمان  . وتدریب موظفي وزارة التعلیم العالي

بإعادة ھیكلة المدیریة   ٢٠١٠/  ١٤قرار وزاري رقم ). ٢٠١٠وزارة التعلیم العالي ( -

 سلطنة عمان  .  ، العامة لكلیات العلوم التطبیقیة

 ، سلطنة عمان  . التقریر السنوي لوزارة التعلیم العالي). ٢٠١١وزارة التعلیم العالي ( -

تقریر إحصائي بالتدریب والتأھیل لوزارة التعلیم العالي ). ٢٠١٢وزارة التعلیم العالي ( -

 ، سلطنة عمان . ٢٠١١إلى  ٢٠٠٩من عام 
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حدید اختصاصات دائرة ، بت ٥١/٢٠١٢قرار وزاري رقم ). ٢٠١٢وزارة التعلیم العالي ( -

 ، سلطنة عمان  . تنمیة الموارد البشریة

المدیریة  ، ٢٠١٢/٢٠١٣دلیل الطالب للعام األكادیمي ). ٢٠١٢وزارة التعلیم العالي ( -

 العامة لكلیات العلوم التطبیقیة ، سلطنة عمان  .

، المدیریة العامة لكلیات  احصائیات كلیات العلوم التطبیقیة).٢٠١٣وزارة التعلیم العالي ( -

 العلوم التطبیقیة ، سلطنة عمان .

بإجراء تعدیل في التشكیل   ٢/٩٤مرسوم سلطاني رقم  ).١٩٩٤وزارة الشؤون القانونیة ( -

 ) . ٥١٩، الجریدة الرسمیة ، سلطنة عمان ، العدد(  الوزاري

ختصاصات بتحدید ا  ٦/٢٠٠٢مرسوم سلطاني رقم ). ٢٠٠٢وزارة الشؤون القانونیة ( -

،  الجریدة الرسمیة ، سلطنة عمان ، العدد          وزارة التعلیم العالي واعتماد ھیكلھا التنظیمي

 )٧١١ . ( 

بإصدار قانون  ٢٠٠٤/ ١٢٠مرسوم سلطاني رقم  ).٢٠٠٤وزارة الشؤون القانونیة ( -

 ) . ٧٨٢، الجریدة الرسمیة ،  سلطنة عمان، العدد(  الخدمة المدنیة

بتنظیم كلیات العلوم   ٢٠٠٧/ ٦٢مرسوم سلطاني رقم ). ٢٠٠٧ن القانونیة (وزارة الشؤو -

 ) . ٨٤٣، سلطنة عمان ، الجریدة الرسمیة ، العدد(   التطبیقیة

الخاص بإصدار الالئحة التنفیذیة  ٢٠١٠/ ٩قرار رقم ). ٢٠١٠وزارة الشؤون القانونیة ( -

 ). ٩٢٢ان ، العدد( سلطنة عم ،  الجریدة الرسمیة ، لقانون الخدمة المدنیة

الخاص بإصدار الالئحة  ٢٠١٠/ ١٣قرار وزاري رقم ). ٢٠١٠وزارة الشؤون القانونیة ( -

، الجریدة  بتنظیم كلیات العلوم التطبیقیة ٦٢/٢٠٠٧التنفیذیة للمرسوم السلطاني رقم 

 ) .٩٠٦الرسمیة ، سلطنة عمان ، العدد( 
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  المالحق 
  

 ) الدراسة االستطالعیة .١ملحق ( -

 لیة .واألبصورتھا ) االستبانة ٢ملحق ( -

 ) قائمة بأسماء المحكمین .٣ملحق ( -

 النھائیة .بصورتھا ) االستبانة ٤ملحق ( -

 خطاب للكلیات تسھیل تطبیق االستبانة .) ٥ملحق ( -
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  ) الدراسة اإلستطالعیة ١ملحق (

  جامعة نزوى

  كلیة العلوم واالداب

  قسم التربیة والدراسات االنسانیة

  

  الدراسة االستطالعیة

  

یقوم الباحث بإجراء دراسة حول " االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین في 
كلیات العلوم التطبیقیة في سلطنة عمان " ، ولقیمة آرائكم و أھمیتھا في إعداد ھذه الدراسة ، یرجو 

  الباحث االجابة عن االسئلة الواردة أدناه .

  معلومات عامة 

  الكلیة : .............................

   الجنس :    ذكر                          أنثى

  تدریس :عدد سنوات العمل بال

   المؤھل الدراسي :      ماجستیر                دكتوراه

  السؤال االول :

ھل شاركت في دورات تدریبیة في المجال االكادیمي ( مثل مھارات التدریس و التخطیط   ) أ(
  لھ و مھارات البحث العلمي  و غیرھا ) ؟ نعم / ال

  تحقت بھا ، والمدة الزمنیة لكل دورة        إذا كانت إجابتك بنعم ، أذكر الدورات التدریبیة التي ال

  مالحظات  المدة الزمنیة  اسم الدورة التدریبیة  م
        
        
        
        

 ما رأیك في ھذه الدورات من حیث االستفادة ؟  ) ب(
....................................................................................................
....................................................................................................  
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  السؤال الثاني :

  الداري ؟ نعم / الھل شاركت في دورات تدریبیة في المجال ا  ) أ(
  إذا كانت إجابتك بنعم ، أذكر الدورات التدریبیة التي التحقت بھا ، والمدة الزمنیة لكل دورة        

  مالحظات  المدة الزمنیة  اسم الدورة التدریبیة  م
        
        
        
        

 ا رأیك في ھذه الدورات من حیث االستفادة ؟م  ) ب(
.............................................................................................................
.............................................................................................................  

  السؤال الثالث :

  یبیة في مجال خدمة المجتمع ؟ نعم / الھل شاركت في دورات تدر  ) أ(
  إذا كانت إجابتك بنعم ، أذكر الدورات التدریبیة التي التحقت بھا ، والمدة الزمنیة لكل دورة        

  مالحظات  المدة الزمنیة  اسم الدورة التدریبیة   م
        
        
        
        

 ما رأیك في ھذه الدورات من حیث االستفادة ؟  ) ب(
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

  السؤال الرابع :

بالكلیة ، ما االحتیاجات التدریبیة التي ترى أنھا ضروریة من أجل رفع  من خالل عملك بالتدریس
  كفائتك في المجال االكادیمي و البحث العلمي و المجال االداري ومجال خدمة المجتمع ؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
.............................................................................................................  

  

  

 الباحث / ماھر البحراني 
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  لیة واأل بصورتھا ) االستبانة٢ملحق (

 

  

  جامعة نزوى

  اآلدابوكلیة العلوم 

  قسم التربیة والدراسات االنسانیة

                                      

  م االستبیانیتحك                                             

  

  الدكتور /  الدكتور  ستاذاأل

  الفاضل /  الفاضلة ................................................................... المحترم

  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .... وبعد  ، 

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات االحتیاجیقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة بعنوان " 
 اإلدارةالعلوم التطبیقیة في سلطنة عمان " ، وذلك استكماال لنیل درجة الماجستیر في التربیة في  

تكونوا أحد أعضاء التعلیمیة ، ونظرا لما تتمتعون بھ من خبرة في ھذا المجال فإنھ یسر الباحث أن 
  اللجنة التحكیمیة لالستئناس برأیكم .

  لذا یرجو الباحث ابداء مقترحاتكم فیما یلي :

  مدى مالئمة  الفقرة للمجال الذي تنتمي إلیھ . .١
  سالمة الصیاغة اللغویة للفقرات . .٢
  حذف ما ترونھ مناسباً من الفقرات . أوإضافة  .٣
 فقرات .إضافة ما ترونھ من المجاالت و ال أواقتراح  .٤

  نكم واشاكرین لكم حسن تع

  

  الباحث : ماھر بن أحمد البحراني 
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  بیانات خاصة بالمحكم 

  البیانات الشخصیة 

  االسم :.............................................................................

  :.......................................................................جھة العمل 

  المسمى الوظیفي :................................................................

  المؤھل العلمي :...................................................................

  .............................................................التخصص :...........

  سنوات الخبرة:....................................................................

  

  ل : البیانات العامة :والجزء األ

  ) في المربع المناسب : √یرجى وضع عالمة (  

 الجنس :         .١
 ذكر                       أنثى            

 المؤھل العلمي :  .٢
الماجستیر              الدكتوراه                                                                                                       

 :  ( اللقب العلمي ) األكادیمیةالرتبة  .٣
مساعد            مدرس              مدرس  أستاذمشارك              أستاذ              أستاذ 

  مساعد
  الخبرة : .٤

  فأكثر    ٢١             ٢٠-١٦             ١٥-١١           ١٠- ٦                   ٥-١
 المركز الوظیفي :  .٥

  عمید                مساعد عمید             رئیس قسم              عضو ھیئة تدریس 
  العمر : .٦

 سنة  ٥٠سنة            أكثر من  ٥٠ - ٤١سنة           من  ٤٠- ٣٠سنة          من  ٣٠أقل من 
 التخصص : .٧

  تخصص انساني                                            تخصص علمي
  الجامعة المتخرج منھا للمؤھل الحالي : .٨

  عربیة                                                     غیر عربیة
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  الجزء الثاني :

  ) في الخانة التي تعبر عن وجھة نظرك فیما یلي : √یرجى وضع عالمة ( 

دقة   وضوح العبارة  العبارة  م
الصیاغة  

  اللغویة

مدى االنتماء 
  للمحور

التعدیالت 
ان 

  وجدت
غیر   واضحة

  واضحة
غیر   دقیقة

  دقیقة
غیر   منتمیة

  منتمیة
  

  ل : التخطیط للتدریسوالمجال األ
  

              

العامة  األھدافأعرف   ١
للتعلیم الجامعي ورسالة 

المؤسسة واعمل على 
  تحقیقھا

              

أعرف أھداف المساق الذي   ٢
أقوم بتدریسھا واعمل على 

  تحقیقھا

              

خطة متطلبات  إعدادأقوم ب  ٣
  المساق

              

وتألیف المادة  إعدادأقوم ب  ٤
العلمیة للمساق الذي أقوم 

  بتدریسھ

              

أقوم بصیاغة اھداف   ٥
المساق بصورة قابلة للقیاس 

  والتقویم

              

أعد قائمة بالمراجع والكتب   ٦
جھ أوالتي تفید التخصص و

  الطالب لالستفادة منھا 

              

أقترح قوائم بالموضوعات   ٧
التي ینبغي تدریسھا للطالب 

  وتخدم التخصص

              

للمحاضرات   عداداإلأقوم ب  ٨
  بشكل جید 

              

أقوم بتنظیم المعلومات بما   ٩
  یتالءم مع طبیعة المساق 

              

اعد أفضل الوسائل إلدارة   ١٠
  وقت المحاضرات 

              

التدریس المجال الثاني : مھارات 
  ھأسالیبو

              

استخدم استراتیجیات متعددة   ١
  لتدریس المساق

              

              المناسب  سلوباختار األ  ٢
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لتدریس الموضوعات 
  بالمساق

استخدم طرائق جدیده في   ٣
  التدریس أسالیب

              

اكتسب مھارات التدریس   ٤
  بمختلف أنواعھا 

              

أعرض موضوع   ٥
  مشوقةالمحاضرة بطریقة 

              

أعلم الطالب كیفیة التعلم   ٦
  الذاتي واالستمرار فیھ

              

أنمي قدرات الطالب   ٧
  االبتكاریة 

              

أنظم المعرفة بما یتالءم مع   ٨
  طبیعة المساق

              

 إلىأقوم بتوصیل المعرفة   ٩
الطالب بصورة جذابة 

  وشائقة

              

أطلع على كل جدید في   ١٠
  موضوع تخصصي

              

أقوم باالعتماد على المنھج   ١١
البحثي في تزوید الطلبة 

  بالمعارف

              

أشجع الطالب على اتباع   ١٢
المنھج العلمي في حل 

  المشكالت

              

المجال الثالث : الوسائط التعلیمیة 
  ومصادر التعلم والتواصل

              

استخدم مھارات االتصال   ١
اللفظیة لتسھیل التواصل مع 

  الطالب

              

استخدم مھارات االتصال   ٢
غیر اللفظیة لتسھیل 
  التواصل مع الطالب

              

أقوم بتوظیف عناصر   ٣
عملیة التواصل بالموقف 

  التعلیمي 

              

بطریقة  األفكارأعرض   ٤
  متسلسلة 

              

أقوم بمناقشة الموضوعات   ٥
  بموضوعیة

              

أتحدث بلغة واضحة   ٦
  وسلیمة
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أشجع الطلبة على االستماع   ٧
  والفھم 

              

أشجع الطالب على ابداء   ٨
  وجھات النظر

              

أشجع الطالب على النقد   ٩
  البناء

              

اختار الوسائل التعلیمیة   ١٠
بكافة انواعھا من اجل 

  توظیفھا

              

اختار الوسائل التعلیمیة   ١١
  المناسبة في التدریس 

              

أتعرف على اجراءات   ١٢
  التعلیم المبرمج وتطبیقاتھ

              

استخدم تطبیقات الحاسب   ١٣
  االلي في التدریس

              

أقوم بتوظیف التقنیات   ١٤
  الحدیثة في التدریس

              

استخدم التعلیم االلكتروني   ١٥
في التدریس مثل برنامج 

  بالك بورد

              

استخدم االنترنت في   ١٦
  التدریس

              

االلكترونیة  األنظمةاستخدم   ١٧
بالكلیة في متابعة الطالب 

  اكادیمیا 

              

تتوافر البنیة التحتیة   ١٨
  الستخدام التكنولوجیا

              

تتوافر الكوادر البشریة في   ١٩
مجال استخدام الوسائل 
  التكنولوجیة في التدریس

              

  المجال الرابع : التقویم 
  

              

بلغة  األسئلةأقوم بصیاغة   ١
  واضحة وسلیمة 

              

أقوم بتصمیم انواع متعددة   ٢
من االختبارات لقیاس 

  تحصیل الطالب

              

أقوم بمراعاة  خصائص   ٣
الطالب عند توزیع فقرات 

حسب مستویات  األسئلة
  الصعوبة 

              

              أقوم بتحلیل نتائج   ٤
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االختبارات وتوظیفھا 
  األداءلتحسین 

أقوم بتقییم التغذیة الراجعة   ٥
  للطالب 

              

أقوم  بتحسین  أسئلة   ٦
االختبارات وفق التغذیة 

  الراجعة 

              

التقویم  أسالیبأعرف   ٧
  الشامل للطالب

              

أقوم بكتابة التقاریر الخاصة   ٨
  بتقییم  الطالب

              

                التقویم المستمر أسالیبأتقن   ٩
وتطبیق أدوات  إعدادأقوم ب  ١٠

  التقویم الذاتي
              

 اإلرشادالمجال الخامس : 
   األكادیمي

  

              

أقوم بإثارة دافعیة الطالب   ١
  للتعلم

              

 اتاالتجاھأقوم بتنمیة    ٢
  االیجابیة للطالب نحو التعلم

              

أتعرف على الخصائص   ٣
  النفسیة والفكریة للطالب

              

المشكالت الخاصة احدد   ٤
  التي یعاني منھا الطالب

              

امتلك المھارات  الالزمة   ٥
  لتوجیھ الطالب ومساعدتھم

              

امتلك المھارات  الالزمة   ٦
لمساعدة الطالب في التغلب 

على مشكلة التكیف 
  الدراسي 

              

أقوم بمعالجة مشكالت   ٧
  الطالب ضعاف التحصیل

              

العلمیة في  سالیباستخدم األ  ٨
الكشف عن الطالب 

  المتفوقین دراسیاً 

              

احدد أسباب انخفاض   ٩
مستوى التحصیل لدى 

  الطالب

              

أقوم ببناء عالقات ایجابیة   ١٠
  مع الطالب

              

              أساعد الطالب في إجراءات   
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  التسجیل 
أناقش الطالب في خطتھم   

الدراسیة ووضع خطة 
  فصلیة وسنویة  للطالب 

              

أساعد الطالب في فھم   ١١
  اللوائح والنظم 

              

  المجال السادس : البحث العلمي 
  

              

لویات موضوعات أواحدد   ١
  البحث العلمي

              

أشارك في وضع الخطة    ٢
  البحثیة بالكلیة   

              

                أقوم باألبحاث الفردیة   ٣
اشارك في االبحاث   ٤

  الجماعیة
              

أقوم بتنویع  االبحاث بین   ٥
ة و التطبیقیة یاألساس

  والتجریبیة

              

أقوم بالتواصل العلمي مع   ٦
المراكز العلمیة والبحثیة 

  المختلفة

              

دراسات  إعداداشارك في   ٧
بحثیة لحل المشكالت التي 

  یعاني المجتمع المحلي

              

أقوم بتدریب الطالب على   ٨
بعض مھارات البحث 

  العلمي

              

 إعدادأساعد الطالب في   ٩
  الخطط البحثیة 

              

اشارك في مناقشة وتقییم   ١٠
بحوث الطالب للماجستیر 

  والدكتوراه

              

اقوم بتألیف الكتب   ١١
  والمراجع في التخصص

              

أقوم بترجمة ما ھو جدید   ١٢
  في مجال التخصص

              

أقوم بمناقشة مشكالت   ١٣
المجتمع وقضایاه من خالل 

  وسائل االعالم المختلفة

              

أقوم بتمثیل الكلیة في   ١٤
المحافل الدولیة من خالل 
المؤتمرات والندوات في 
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  مجال التخصص
اقدم استشارات بحثیة   ١٥

  لمراكز االبحاث 
              

تتوافر لدي مھارات الكتابة   ١٦
  والنشر

              

اتقن طرق تحلیل االستبیان   ١٧
باستخدام البرامج 

الكمبیوتریة   اإلحصائیة
 للتحلیل االحصائي

              

لدي مھارة النقد العلمي   ١٨
  للبحوث والمقاالت العلمیة

              

البحث  أسالیبأطبق    ١٩
  العلمي

              

  اإلداریةالمجال السابع : المھام 
  

              

اشارك بفاعلیة في   ١
  اجتماعات القسم 

              

اشارك في اتخاذ القرارات   ٢
  األكادیميالمرتبطة بالعمل 

              

مستلزمات  إعداداشارك في   ٣
القسم من المواد واالجھزة 

  والمراجع

              

 عداداإلاشارك في لجان   ٤
والتنظیم للمؤتمرات على 

  الكلیة أومستوى القسم 

              

اشارك في تقییم خطط عمل   ٥
  القسم والكلیة

              

 اإلرشاداھتم بعملیة   ٦
  للطالب األكادیمي

              

وصف  إعداداساھم في   ٧
  المھام للوظائف المختلفة

              

أعرف اللوائح والقوانین   ٨
  المطبقة

              

التقاریر  إعدادأساھم  في   ٩
  والفنیة  اإلداریة

              

                  
  المجال الثامن : خدمة المجتمع  

  
              

اشارك في توفیر المصادر   ١
المختلفة  لتعلم أفراد 

  المجتمع

              

              اتفاعل مع المجتمع من   ٢
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  خالل برامج التعلم المستمر
الثقافیة  األنشطةاشارك  في   ٣

  التي تخدم المجتمع المحلي
              

أقوم بتقدیم خبراتي ألفراد   ٤
  المجتمع

              

أقوم بعقد المحاضرات   ٥
والندوات الثقافیة الموجھة 

  ألفراد المجتمع المحلي

              

اتواصل مع جمعیات   ٦
ومؤسسات المجتمع المحلي 
لمعرفة  حاجاتھم ومیولھم 

  الثقافیة للنھوض بھا

              

اشارك في عمل ورش   ٧
وحلقات تدریبیة للعاملین 

یة اإلنتاجفي المؤسسات 
  والخدمیة

              

أقوم بتقدیم برامج توعویة   ٨
  ألفراد المجتمع المحلي

              

اقدم االستشارات المھنیة   ٩
یة اإلنتاجللمؤسسات 

والخدمیة لمساعدتھا على 
  اتخاذ القرارات المناسبة

              

المجال التاسع : تقییم   
  التدریب في الكلیة 

              

البرامج  إعدادكیفیة   ١
الدراسیة التي تلبي نتائج 
  التعلم المتوقعة للطالب 

              

التدریسیة  سالیباستخدام األ  ٢
المناسبة لتلبیة مستویات 

  وحاجات الطالب المختلفة :

              

 المحاضرات النظریة                
  العملیةالمحاضرات                
  الزیارات العلمیة                
  الحلقات الدراسیة                
 أخرى                

استخدام االستراتیجیات   ٣
التدریسیة المناسبة التي 

تساعد الطالب على تملك 
مھارات التفكیر المستقل 

  وحل المشكالت 

              

              كیفیة وضع تحدیات تعلیمیة   ٤
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  متوقعة النتائج لكافة الطالب 
قراءة وفھم قواعد   ٥

وإجراءات التسجیل 
  والحضور والغیاب

              

تطویر قدرات الطالب على   ٦
فھم الجوانب المختلفة 
للتخصص واستخدام 
تكنولوجیا المعلومات 

والبرامج الجاھزة كجزء 
  أساسي ومكمل للتعلیم 

              

توصیف المقررات  إعداد  ٧
وطرائق التقییم وتوزیعھا 

  بدایة كل فصل دراسي 

              

فھم وتطبیق قواعد   ٨
  واجراءات :

              

  توظیف االساتذة                
  لوائح االستقالة                
  اإلرشادتعلیمات 

   األكادیمي
              

استخدام طرائق التقییم   ٩
المناسبة للطالب والتي تحدد 

والضعف مواطن القوة 
  لدیھم :

              

 االمتحانات النظریة                
 االمتحانات العملیة                
   كتابة التقاریر والبحوث

  المشتركة أوالمفردة 
              

  طریقة العروض                
                  
  

 : احتیاجات تدریبیة ترونھا ضروریة لم تتضمن باالستبیان 
١. ................................................................................................

................................................................................................ 
٢. ................................................................................................

................................................................................................ 
٣. ................................................................................................

................................................................................................ 
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 ) قائمة بأسماء المحكمین ٣ملحق (
  

  جھة العمل  التخصص  االسم  م
  وزارة التعلیم العالي  اللغة العربیة  د. محمود بن مبارك السلیمي  ١
  وزارة التعلیم العالي  التربویة اإلدارة  د. سعید بن حمد الربیعي  ٢
مناھج وطرق تدریس   د. عبدهللا بن علي الشبلي  ٣

  العلوم
  وزارة التعلیم العالي

  وزارة التعلیم العالي  اإلحصاء   أ.د. زھیر عبد األمیر الحمیري  ٤
  وزارة التعلیم العالي  تاریخ  الشیخ عبدالرحمن  د. محمود  ٥
  وزارة التعلیم العالي  االحصاء التربوي  د. أمینة بنت عبید الحجري  ٦
مناھج وطرق تدریس   د. أحمد بن جمعة الریامي   ٧

  الدراسات االجتماعیة
كلیة العلوم التطبیقیة 

  بعبري
كلیة العلوم التطبیقیة   تقنیة معلومات  د. عوني عبدالھادي أحمد  ٨

  بعبري
كلیة العلوم التطبیقیة   تقنیة معلومات  د. جھاد محمود الخلف  ٩

  بعبري
مناھج  و طرق   د. نورة بنت علي الحوسني   ١٠

  تدریس اللغة العربیة
كلیة العلوم التطبیقیة 

  بعبري
كلیة العلوم التطبیقیة   نفسالعلم   د. حمود بن عبدهللا الشكري  ١١

  بالرستاق
كلیة العلوم التطبیقیة   تربویةال اإلدارة  د. حمدة بنت حمد السعدي  ١٢

  بالرستاق
مناھج وطرق تدریس   د. أحمد بن حمید البادري  ١٣

  العلوم
كلیة العلوم التطبیقیة 

  بالرستاق
كلیة العلوم التطبیقیة   تربویةال اإلدارة  د. حارث بن ناصر الھنائي  ١٤

  بالرستاق
كلیة العلوم التطبیقیة   ریاضیاتال  الوردي عامرد. حمود بن   ١٥

  بالرستاق
كلیة العلوم التطبیقیة   ریاضیاتال  الحضرميعلي  د. سعید بن  ١٦

  بنزوى
یقیة كلیة العلوم التطب  اللغة العربیة  السلیماني محمد  عیسى بند.   ١٧

  بنزوى
 مناھج وطرق تدریس  د. أحمد بن إبراھیم الكندي  ١٨

  علوم
كلیة العلوم التطبیقیة 

  بنزوى
كلیة العلوم التطبیقیة   التربویة اإلدارة  د. حلیس بن محمد العریمي  ١٩

  بصور
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العلوم التطبیقیة  كلیة  تصالاال  د. عبدالقادر علي رحیم  ٢٠
  بصور

كلیة العلوم التطبیقیة   التربویة اإلدارة  د. سعید بن ناصر الفارسي  ٢١
  بصور
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  النھائیة بصورتھا ) االستبانة ٤ملحق (

  
  

  جامعة نزوى

  اآلدابوكلیة العلوم 

  قسم التربیة والدراسات االنسانیة

  

  الفاضل /  الفاضلة .................................. المحترم/ المحترمةالدكتور/ الدكتورة / 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .... وبعد  ، 

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیات العلوم االحتیاجیقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " 
ألعضاء ھیئة ات التدریبیة االحتیاجد وتتمثل الدارسة في تحدی،  التطبیقیة في سلطنة عمان "

العاملین بكلیات العلوم التطبیقیة التابعة  لوزارة التعلیم العالي ، وذلك استكماال  التدریس العمانیین

التعلیمیة ، ووضع تصور شامل لالحتیاجات  اإلدارةلنیل درجة الماجستیر في التربیة  في 

كلیات العلوم التطبیقیة  والتي تسھم في قیامة بمھام التدریبیة  ألعضاء ھیئة التدریس العمانیین ب

  عملھ بصورة جیدة ، وسعیا لتحقیق ھذا الغرض ، نضع بین أیدیكم ھذه االستبانة .

) في الخانة  √نكم في تعبئة ھذه االستبانة بكل دقة وموضوعیة ، ووضع عالمة (  والذا نرجو تع

التي تتفق مع درجة احتیاجك التدریبي ، خدمة للعملیة التدریبیة بالكلیات و لكي نتمكن من خالل 

ات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس االحتیاجمقترحات تساعد في تحدید  إلىنتائجھا التوصل 

السریة التامة ولن العمانیین ، علما أن ھذه المعلومات  ستستخدم  لغایات الدراسة فقط وستحاط ب

  تستخدم إال ألغراض البحث العلمي .  

  

                                                                                                       

  الباحث 
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  ل : البیانات العامة :والجزء األ

  ) في المربع المناسب : √یرجى وضع عالمة (  

 :        النوع االجتماعي   .١
 ذكر                       أنثى            

 المؤھل العلمي :  .٢
الماجستیر              الدكتوراه                                                                                                       

 ( اللقب العلمي ) :  األكادیمیةالرتبة  .٣
  مساعد       مدرس        مدرس مساعد أستاذ    مشارك     أستاذ        أستاذ 

  عدد سنوات الخبرة في التدریس : .٤
  فأكثر    ٢١            ٢٠-١٦             ١٥-١١           ١٠-٦               ٥-١

 المركز الوظیفي :  .٥
  عمید                مساعد عمید             رئیس قسم            عضو ھیئة تدریس 

  العمر : .٦
          سنة            ٥٠ -٤١سنة         من  ٤٠-٣١سنة        من    ٣٠-  ٢٠من 

 سنة  ٥٠أكثر من 
 التخصص : .٧

  اللغة اإلنجلیزیة         تقنیة المعلومات                علوم  تربویة*           اللغة العربیة     
  االتصال                     التصمیم                     الھندسة                    األعمالإدارة 

 التربیة االسالمیة           الریاضیات             أخرى          أذكرھا .................
  الجامعة التي حصل منھا على آخر مؤھل دراسي : .٨

  عربیة                                                     غیر عربیة
  الكلیة التي یعمل بھا : .٩

الرستاق            صحار          عبري            نزوى             صور           
 صاللة 

  
  

  أصول التربیة . –التربویة  اإلدارة –*علوم تربویة : تخصصات مناھج وطرق تدریس 
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  الجزء الثاني :

ات التدریبیة لعضو ھیئة التدریس العماني االحتیاجفیما یلي مجموعة من المجاالت التي تعبر عن 
  بكلیات العلوم التطبیقیة 

  ) في الخانة التي تتفق مع درجة حاجتك التدریبیة في كل فقرة  : √یرجى وضع عالمة ( 

ال   قلیلة   متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا   الفقرات  م
  توجد 

  ل : فلسفة  التعلیم  و أھدافھ والمجال األ
  
            الفلسفة العامة للتعلیم بالسلطنة   ١
            العامة للتعلیم بالسلطنة  األھداف  ٢
            الھیكل التنظیمي للتعلیم بالسلطنة   ٣
            العامة للتعلیم الجامعي بالسلطنة األھداف  ٤
            فلسفة كلیات العلوم التطبیقیة   ٥
            أھداف كلیات العلوم التطبیقیة   ٦
            برامج وخطط الكلیات الحالیة و المستقبلیة   ٧

  ھأسالیبالمجال الثاني : التدریس و مھاراتھ  و
  
            صیاغة أھداف المساق بصورة قابلة للقیاس   ١
            تحدید أھداف المساق الذي أقوم بتدریسھ  ٢
            خطة للمساق و متطلباتھ  إعداد  ٣
واختیار المادة العلمیة للمساق الذي  إعداد  ٤

  أقوم بتدریسھ
          

 إعدادلھا  عداداإلاالستعداد  للمحاضرات  و  ٥
  جید 

          

استخدام أفضل الوسائل إلدارة وقت   ٦
  المحاضرات 

          

            التدریسیة المناسبة   سالیباستخدام األ  ٧
التدریسیة المناسبة التي   سالیباستخدام األ  ٨

تساعد الطلبة على تملك مھارات التفكیر 
  المستقل وحل المشكالت

          

التقییم   أسالیبتوصیف المقررات و إعداد  ٩
  وتوزیعھا في بدایة كل فصل دراسي

          

الطلبة بصورة  إلىتوصیل المعلومات    ١٠
  جذابة وشائقة

          

            التحدث بلغة واضحة وسلیمة  ١١
مھارات االتصال اللفظیة  وغیر اللفظیة   ١٢

  لتسھیل التواصل مع الطلبة
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ال   قلیلة   متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا   الفقرات  م
  توجد 

  المجال الثالث : الوسائط التعلیمیة ومصادر التعلم
  
اختیار الوسائط التعلیمیة المناسبة في   ١

  التدریس 
          

            توظیف التقنیات الحدیثة في التدریس  ٢
استخدام أنظمة  التعلیم  االفتراضیة   ٣

  وإدارتھا
          

استخدام أنظمة  التعلیم اإللكتروني في   ٤
مثل برنامج بالك بورد والویب التدریس 

  سیتي

          

استخدام شبكة المعلومات العالمیة   ٥
  (االنترنت) في التدریس

          

مھارات البحث باستخدام محركات البحث   ٦
  المختلفة 

          

مھارات التعامل مع المكتبات الرقمیة   ٧
  وقواعد البیانات الرقمیة 

          

استخدام البرید اإللكتروني لتصحیح المھام   ٨
  والتقاریر و إعادتھا لمصدرھا 

          

اإللكترونیة بالكلیة في  األنظمةاستخدام   ٩
  متابعة الطلبة  أكادیمیا 

          

  ھأسالیبالمجال الرابع : التقییم و 
            بلغة واضحة وسلیمة  األسئلةصیاغة   ١
المقالیة  حسب مستویات  األسئلةصیاغة   ٢

  الصعوبة
          

الموضوعیة بكافة أنواعھا  األسئلةصیاغة   ٣
  حسب مستویات الصعوبة 

          

تحلیل نتائج االختبارات وتوظیفھا لتحسین   ٤
  األداء

          

تحدید أسئلة االختبارات وفق التغذیة   ٥
  الراجعة 

          

            التقییم الشامل للطلبة أسالیباستخدام   ٦
تحلیل نتائج الطلبة و كتابة التقاریر الخاصة   ٧

  بتقییم  الطلبة
          

            التقییم المستمر أسالیباستخدام   ٨
            وتطبیق أدوات التقییم الذاتي إعداد  ٩

   األكادیمي اإلرشادالمجال الخامس : 
التعرف على الخصائص النفسیة والفكریة   ١

  للطلبة
          

الخاصة التي  األكادیمیةتحدید المشكالت    ٢
  یعاني منھا الطلبة
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ال   قلیلة   متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا   الفقرات  م
  توجد 

استخدام المھارات  الالزمة لتوجیھ الطلبة   ٣
  ومساعدتھم

          

استخدام المھارات  الالزمة لمساعدة الطلبة    ٤
  في التغلب على مشكلة التكیف الدراسي 

          

مھارات معالجة مشكالت الطلبة  استخدام   ٥
  ضعاف التحصیل

          

العلمیة في تحدید الطلبة   سالیباستخدام األ  ٦
  المتفوقین دراسیاً 

          

تحدید أسباب انخفاض مستوى التحصیل   ٧
  لدى الطلبة األكادیمي

          

طرق وآلیات وضع الخطط  الدراسیة    ٨
  الفصلیة والسنویة  للطالب 

          

وإجراءات التسجیل والحضور قواعد   ٩
  والغیاب  للطلبة

          

  المجال السادس : البحث العلمي 
  
            لویات موضوعات البحث العلميأوتحدید   ١
            الخطط  البحثیة    إعداد  ٢
            إجراءات تصمیم وتطبیق البحوث العلمیة   ٣
المشترك  اإلشرافالعلمي و اإلشرافطرق   ٤

  على االبحاث العلمیة 
          

            مھارات كتابة تقاریر البحوث العلمیة   ٥
            تقییم البحوث في ضوء المعاییر العلمیة    ٦
            نشر البحوث العلمیة  أسالیبقواعد و  ٧
مناقشة وتقییم البحوث لطلبة الماجستیر   ٨

  والدكتوراه
          

            قواعد تألیف الكتب والمراجع   ٩
قواعد وإجراءات مجلس البحث العلمي فیما   ١٠

  بدعم البحوث  أویتعلق بالبحوث 
          

طرق تحلیل البیانات  باستخدام البرامج   ١١
 الجاھزة  للتحلیل االحصائي اإلحصائیة

          

  والقیادة  اإلدارةالمجال السابع : 
  
             اإلجتماعاتإدارة و تنظیم    ١
            اللجان العلمیةإدارة و تنظیم   ٢
            قواعد وكیفیة صنع القرار و حل المشكالت  ٣
والتنظیم للمؤتمرات على مستوى  عداداإل  ٤

  الكلیة أوالقسم 
          

  وضع  خطط عمل القسم والكلیة وتقییمھا  ٥
  

          



١٣٧ 
 

ال   قلیلة   متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا   الفقرات  
  توجد 

والمالیة  اإلداریةاإللمام باللوائح والقوانین   ٦
  المطبقة بالكلیات

          

ألعضاء ھیئة  األكادیمیةاإللمام باللوائح   ٧
  التدریس المطبقة بالكلیات 

          

            للطلبة  األكادیميفھم وتطبیق النظام   ٨
            والفنیة  اإلداریةالتقاریر  إعداد  ٩

            إدارة الوقت بكفاءة و فعالیة   ١٠
            فریق بحثيمھارات قیادة   ١١
طبیعة العالقة بین أعضاء ھیئة التدریس   ١٢

  وإدارة الكلیة 
          

  المجال الثامن : خدمة المجتمع  
  
تقدیم االستشارات العلمیة لمؤسسات   ١

  المجتمع
          

            ربط البحوث العلمیة بقضایا المجتمع   ٢
            تخطیط برامج الخدمة العامة   ٣
برامج و أنشطة تنمیة  المجتمع  إعداد  ٤

  وتطویره 
          

وضع الخطط والسیاسات المرتبطة بتنمیة   ٥
  المجتمع  وتطویره 

          

كیفیة  تطبیق البحوث العلمیة المنجزة في   ٦
  المجتمع 

          

            تقدیم برامج توعویة ألفراد المجتمع المحلي  ٧
  

  باالستبیان :احتیاجات تدریبیة ترونھا ضروریة لم تتضمن 
١. ..................................................................................................

..................................................................................................
................................................................................................ 

٢. ..................................................................................................
..................................................................................................

............................................................................................... 
٣. ..................................................................................................

..................................................................................................
................................................................................................ 
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  ) خطاب للكلیات تسھیل تطبیق االستبانة٥ملحق (

  

  




