
 

 

متطلبات جودة التعليم في ضوء هيئة التدريس بجامعة تبوك عضاء االحتياجات التدريبية ل 

 الجامعي

 محمد بن عوض السمري 

 العربية السعودية  اململكة -تبوك جامعة -ة وتخطيط برامج التعليم املستمرأستاذ مساعد في إدار 

Malasmrai@ut.edu.sa 

             DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.7.3.4          17/12/2019تاريخ قبول البحث:                      16/11/2019تاريخ استالم البحث:  

 امللخص: 

جودة التعليم الجامعي متطلبات الهيئة التدريسية في جامعة تبوك في ضوء أعضاء تحديد االحتياجات التدريبية لدى إلى هدفت الدراسة 

 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك 677الدراسة وشملت عينة 
ً
تية: اآل، وتضمنت االستبانة الحاجات التدريبية املتعلقة باملهارات عضوا

واستخدم   SPSS اإلحصائي. تم استخدام برنامج التحليل والبحثية األكاديميدارة الجودة واالعتماد إ الشخصية، التعليمية، التقنية، القيادية، 

جميع البرامج إلى الهيئة التدريسية مهتمون وبحاجة أعضاء جميع إلى أن ظهرت النتائج أ التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واختبار ت. و 

وجود فروق واختالفات في إلى أن كما تشير النتائج  العلمي،البحث  أساليبإلى هم احتياجاتهم هي الحاجة أ التدريبية املتعلقة باملهارات املذكورة وكانت 

عقد برامج تدريبية في مجاالت البحث أهمية بوصت الدراسة أ كاديمية والدورات السابقة. متغيرات الجنس والرتبة األإلى تحديد هذه االحتياجات تعزى 

 .للطالبالعلمي ومهارات االتصال واتباع منهج التعليم الذاتي 

 .الهيئة التدريسيةأعضاء  ؛تبوكجامعة  ؛االحتياجات التدريبيةالكلمات املفتاحية: 

  

  :قدمةامل

 
 
التي تساهم بشكل كبير في صنع العناصر القيادية في املجتمع سواء أكان على الصعيد املنهي  مؤسسات التعليم العاليهم معات إحدى أ جاعتبر الت

كاديمية أ و  ذ تعتبر الجامعات مؤسسات تربوية إ  .على الصعيد السياس ي واالجتماعي وأ الخاصة والعامة  وظائف الدولة إلشغالبتقديم الخريج الجامعي 

خرى.  األ املؤسسات  التعليمية وجميعنشطتها وبالتالي عالقتها معقدة مع املؤسسات أ هدافها و أ صائص مميزة في واحد مما يجعلها تتسم بخأن  وتعليمية في

إلى  التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا املعلومات كان لزاما على مؤسسات التعليم العالي من التكيف والتطور واستيعاب هذا التطور لترتقيإلى فنظرا 

 املستوى املرجو منه.

 
ً
ر دور  اقتصا ،التكنولوجيا قطاع التعليم في الجامعات العديد من التحديات مثل: التطور الهائل بوسائل يواجهلهذه التغيرات املتسارعة  ونظرا

تحسين وتطوير التعليم أهمية الطلبة لذلك برزت  إعدادالنقص في خبرة ومهارات الكادر التعليمي وتزايد  ،ستاذ الجامعي على التوجيه بدال من التلقيناأل 

بالتدريب وعقد  املؤسس ي باالهتمامباملشاركة باملؤتمرات والندوات وورشات العمل و التحسين  ألنفسهم الجامعي من خالل تطوير الهيئة التدريسية 

 (.  Abouelenein and Yousri, 2016املؤتمرات ودعم البحث العلمي )

تدريب أعضاء السعودية ألهمية الجامعات  ضعواملتمثل في إدراك ببالرغم من االهتمام املتزايد بتطوير وتحسين مؤسسات التعليم العالي و 

كبة ذ اهتمت بتدريبهم وتنمية معارفهم ورفع مهاراتهم للموا إ صة بهذا الشأن صخاملت التطوير والتدريب املنهيتأسيس مراكز بتبنيها الهيئة التدريسية 

دارة الجامعية بدراسة مر الذي يعكس اهتمام اإل (. األ 2013 وآخرون،)السديري العصر محور االهتمام في هذا  أصبحالتطور التكنولوجي الذي 

  االحتياجات التدريبية لدى الهيئة التدريسية.

 االهتمام بالبنية يركز على املؤسسات التعليمية بحد ذاتها في بعض الجامات السعودية ومنها جامعة تبوك هذا االهتمام أن  الإ 
ً
وخصوصا

 مع ولالتحتية لها 
ً
بما يعزز ضمان جودة التعليم لعملية التعليمية الرئيسة ل ور احإحدى املي يشكل ستاذ الجامعي الذاأل داء أ تحسين  م يكن متزامنا
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ه وهذا أحد األسباب الرئيسة لعدم ضمان فاعلية أداء عضو هيئة التدريس في البيئة التعليمية، وعدم االهتمام بشكل كاٍف في إعداده وتطوير الجامعي، 

 لضمان جودة التعليم الجامعي، 
ً
التنموي لوظائف الجامعة، ال سيما الوظيفة لتقييم املأمول للدور لذي أنعكس خالل الفترة املاضية على ا وا مهنيا

ألستاذ الجامعي كوسيلة لتطوير البيئة التعليمية في ا إال من خالل التدريب أثناء الخدمة ، التعليمية التي لم يصل مستواها إلى الحد األدنى املطلوب

 الجامعة.

 مشكلة الدراسة:

  تية:سئلة اآلاأل في تتحدد مشكلة الدراسة 

-القيادية -األكاديميواالعتماد  الجودة  -التقنية -البحثية -هيئة التدريس بجامعة تبوك في مجاالت )التعليميةعضاء االحتياجات التدريبية أل ما  •

 من وجهة نظرهم؟ في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي ( الذات تطوير 

هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية في ضوء  أعضاء هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  •

  اختالف متغيرات )الكلية، سنوات الخبرة، العمر، الدورات التدريبية(؟إلى االحتياجات التدريبية، والتي تعزى 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على: لىإ هدفت الدراسة الحالية 

-األكاديميواالعتماد  الجودة  -التقنية -البحثية -في املجاالت التالية )التعليمية هيئة التدريس بجامعة تبوكعضاء االحتياجات التدريبية أل  •

 نظرهم.وجهة  منفي ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي تطوير الذات(  -القيادية

بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية في ضوء مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية  •

 ، والتي تعزى إلى اختالف متغيرات )الكلية، سنوات الخبرة، العمر، الدورات التدريبية(؟ متطلبات جودة التعليم الجامعي

 الدراسة:  أهمية 

 ما يلي: ركيزها على في تهذه الدراسة أهمية تتمحور 

وتحديد  يةالعملية التربوية والتعليملتطوير وتحسين ساس ي األ تعتبر هذه الفئة املحرك ذ إ الهيئة التدريسية عضاء تحديد االحتياجات التدريبية أل  •

 .ضمن منهج علمي منظم  البرامج التدريبية املناسبة

 الجامعي.جودة التعليم على متطلبات  هيئة التدريس بناءً أعضاء ت وأداء قدرا و تطوير مهارات،  •

 .هيئة التدريسأعضاء برامج تدريبية تنبثق من احتياجات إلى التنسيق والتخطيط  •

 محددات الدراسة: 

 ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي. يالحدود املوضوعية: تناولت الدراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك ف •

 تم تطبيق الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك.: ةالبشري الحدود •

 م. 2019-2018الدراس ي الثاني للعام الجامعي في الفصل هذه الدراسة  أجريت: ةالزمني الحدود •

 : جامعة تبوك باململكة العربية السعوديةةاملكاني الحدود •

 مصطلحات الدراسة:  

 موسلوكياتهزيادة املعارف واملهارات والقدرات لدى املوارد البشرية في املنظمة وتغيير اتجاهاتهم إلى هي عملية منظمة ومخطط لها تهدف  التدريب: •

عرف التدريب على إنه تزويد  .(2009)السالم والصالح،  الحاليفي العصر  جودة التعليم الجامعيبشكل يتناسب مع متطلبات  وفي هذه الدراسة ي 

ومواكبة التغيير في الوسائل التكنولوجية والثقافية لتطوير وتحسين   الستيعابعارف والقدرات التي تؤهلهم الهيئة التدريسية باملهارات واملأعضاء 

 .  األكاديميأدائها 

بكفاءة وفاعلية أكثر.  مهامههي عبارة عن مجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات التي يحتاج لها املوظف من أجل أداء  االحتياجات التدريبية:  •

 يمكن تو 
ً
الربيعي و النوري .) الهيئة التدريسيةأعضاء أنها مجموعة التطورات والتغييرات املراد إحداثها في مهارات واتجاهات وكفايات ب ها فيعر إجرائيا

البحثية، التقنية،  التعليمية،في جامعة تبوك في املجاالت التالية:  هيئة التدريسأعضاء في هذه الدراسة تحدد احتياجات (. و2018وحسين، 

 .(وتطوير الذاتالقيادية  األكاديمي،الجودة واالعتماد 
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فر في جميع عناصر العملية ا تتو من الخصائص واملعايير  مجموعة االجودة في التعليم على انه( 2000ة )عشيبعرف  جودة التعليم الجامعي: •

من خالل   الخصائصوحاجاتهم وتحقيق تلك  م متطلباتهرغباتهم و املجتمع و منسوبي املؤسسة التعليمية وأفراد التعليمية والتي تلبي احتياجات 

 من القيم العديدعلى  تقوم استراتيجيةعملية بأنها  عليم الجامعيجودة التيمكن تعريف  وإجرائيا .املادية والبشرية املواردال لجميع االستخدام الفع  

  هاواستثمار تنمية وتطوير قدرات العاملين فيها من التعليمية  املؤسسات مكن املؤسسية التي ت
ً
رسالة املؤسسة   يضمن تحقيق  استثمارا إبداعيا

 التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع. 

كاديمية والتعليمية في مختلف التخصصات والكليات والحاصلين على درجة  واألللعملية التربوية  ون شخاص املمارسهم األ : هيئة التدريسأعضاء  •

 .وأستاذستاذ مشارك أ ستاذ مساعد، أ معيد، محاضر، 

م بأمر من  2006 -هـ  1427جامعة تبوك تقع في مدينة تبوك والتي تقع في الشمال الغربي من اململكة العربية السعودية تأسست عام  جامعة تبوك: •

وعدد  مليون متر مربع، 12وتبلغ مساحة الحرم الجامعي للمدينة الجامعية  شريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود،خادم الحرمين ال

عضو   2000(، وعدد منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس قرابة فروع الجامعةكلية في املقر الرئيس و خمس كليات في  11كلية )  16الكليات 

حصلت مجموعة من برامج  ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات العلمية املختلفة، وقد  40هيئة التدريس من مختلف الدرجات العلمية و 

  م.2019-2014األعوام  االكاديمي الدولي خالل االعتمادكليات الجامعة على 

 النظري  اإلطار 

: التدريب والتطوير 
ً
 أوال

عرف عملية التدريب 
 
عد إجراء مخطط له  أ و نها عملية تزويد املوظفين باملهارات واملعرفة املناسبة لتنفيذ أ على  Training))ت داء عمل معين. وهو ي 

 إلنجازنسان اإلفراد في املؤسسة. كما يمكن تعريفه بأنه نشاط منظم يدعم قدرة داء األ أ تمكين املوظفين باملعلومات واملهارات الالزمة لتحسين إلى يهدف 

نه مجموعة املهارات والقواعد واملفاهيم واالتجاهات التي يتم أ هدف معين من خالل تزويده باملهارات واملعلومات املناسبة. وفي تعريف أخر يعرف على 

 (.  12،ص2006، )الطعانيللموظف لتطوير كفاءته العملية  تزويدها

عّرف على أنه عملية تستهدف Development)بينما التطوير  مسيرة  في ومتطلباتهالفرد  اهتماماتاملواءمة بين تتم العملية التي يتم بموجبها ( ي 

 (. 29، ص2006)دوهل،  ها في النمو.تاملستقبلية وفرص ةاملؤسسوبين احتياجات   من جهة  املنهيالتقدم 

بداع واالبتكار مما اإل كثر قدرة على أ فراد األ فراد املؤسسة واملؤسسة و تنمية روح الفريق وجعل أ توثيق االتصال بين إلى تهدف عملية التدريب 

االهتمام باملعلومات املراد مشاركتها وخفض التوتر النفس ي إلى . كما يهدف التدريب (2001العميان، ة )كثر سرعأ و يؤهلهم لحل مشاكل العمل بفاعلية 

هم والتكييف مع متطلبات العمل وضمان تطابق معارف املوظفين وقدرات اآلخريندون مساعدة  باألعمالاملصاحب للعمل وزيادة الثقة بالنفس للقيام 

يدعم أن  نهأن من شأ التدريب شرطا للترقية، و أن  واملبادرة في التغيير. كما تعتبر بعض املؤسسات املسؤوليةقدرة على تحمل  أكثروجعل املوظفين 

 (.2004، )فالحقدرات املوظفين الجدد 

مثل زيادة   ة كبير التدريب يعود بمنافع وفوائد أن  ذإ ول بالنسبة للمنظمة األ التدريب تظهر في مستويين، أهمية أن  (2002كما ذكر حنفي )

نحو   لألفرادجابي ياإل فراد وتخفيض فرصة حدوث الخطأ واستمرارية فعالية التنظيم وتعزيز االتجاه األ نتاجية املؤسسة نتيجة لزيادة مهارات إ 

ذ يلعب دورا مهما في تحسين فهمهم لطبيعة إ بالغة بالنسبة للموظفين أهمية ما املستوى الثاني يعتبر التدريب ذا أ  مؤسستهم وتوضيح سياسيات املنظمة.

 نسانية داخل املؤسسة.اإلوكما يساهم في رفع معنويات املوظف وتحسين العالقات  ألدوارهم املنظمة وتعزيز فهمهم 

 استراتيجية التدريب تأن  (2011كما حدد العواودة )
ً
 وثيق رتبط ارتباطا

ً
املؤسسة، وتستند استراتيجية التدريب على تحديد  باستراتيجية ا

هداف التدريب أ وضع أن  التهديدات والفرص ونقاط الضعف والقوة في بيئة العمل ملواجهة التحديات واالستفادة من الفرص البيئية املتوفر. كما

  يجيتها.واستراتهداف املنظمة أوصياغته يعتمد على نتائج التحليل االستراتيجي لضمان تكامله مع 

هم مظاهر االرتقاء بالعملية التدريسية عامة أثناء فترة خدمة عضو التدريس يعتبر من أ التدريب إلى أن ( 2017كما أشار شعيب وعصفور )

  ارتأت ألهميتهوبأداء املدرس من ناحية خاصة، ونظرا 
ً
الذي عصر في مثل هذا ال ألهميته بعض الجامعات من جعل التدريب شرطا ملزاولة املهنة نظرا

الجامعة التي تستقطب مختصين وخبراء  مسؤولياتذ تم تطوير برامج تأهيل املعلم الجامعي وجعلها من إ ا بفترة قصيرة، مهيضج بوفرة املعلومات وتراك

 مؤهلين لتنمية قدرات ومهارات املدرسين.

خبراتهم إلى  باإلضافةهيئة التدريس كما يلي: املؤهالت ومستوى التدريب أعضاء ( معايير اختيار 2016كما حددت كل من حبيب وحسين )

دارة اإل يكون التدريب مكونا متكامال مع جودة أن  يرتكز عليه عملية التدريب وهي:أن  هم املعايير التي يجبأإلى شارتا أ تاجهم العلمي ومهاراتهم. كما إنو 

 أن  ن يؤخذ باالعتبارأ فراد واملؤسسات التي يعملون بها و داء األ أ ن املستمر في التحسإلى ن يقود أ و ي شخص أل ن يكون حقا مكتسبا أ و 
ً
مع  يكون منسجما

 شخاص.األبين الفردية شكال التدريب ووسائله ملراعاة الفروقات أ املؤسسة وان يتعدد متطلبات 

 (:2015ومن الطرائق الشائعة في التدريب )الصديق، 
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  كثرأالتدريب في موقع العمل :  •
ً
عاملين املوجودين بالخدمة استنادا على خطوات معينة الوتدريب  توجيهبذ يقوم املدرب إ  طرق التدريب شيوعا

 هم الخبرات الالزمة لهم في عملهم أ لرفع الكفاءة لديهم وتمكينهم باملعلومات و 

خر لتدريبهم على طبيعة العمل في القسم املنقول له مما يزيد من مهاراتهم وقدرتهم على آ قسم إلى قسم  من وظفين املنقل  الوظيفي: التناوب  •

 من وظيفة خاصة في حالة الظروف االستثنائية وفي حال نقص الخبرات في بعض الوظائف أكثرشغال إ 

 .صلياأل دة في مكان العمل ذ يتم في بيئة مجهزة بجميع املعدات واملستلزمات املوجو إ  مماثلة:التدريب خارج العمل في بيئة  •

بالترابط مع بعضها  معينة متميزة عملية التدريب بمراحل  ذ تمرإ االحتياجات التدريبية عملية التدريب ترتكز على تحديد أن  (2017كما ذكر نجيب )

  وتتضمن عملية التدريب املراحل التالية:  مرحلة،ي أ البعض ويجب مراعاة التسلسل فيها فال يمكن تجاوز 

و أ يراد تغييرها  واملعلومات التيالفنية و أ االتجاهات والقدرات السلوكية  نها تحديدبأ( 2004) سليم عرف ذ إ مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية:  •

الترقية لضبط عملية التدريب وتوفير مرجع معلوماتي للمنظمة ملعرفة و أ بسبب التنقالت و أ تكنولوجية  وأ نسانية إ  ألسباب تنميتها و أ تعديلها 

 . داءاأل مشاكل 

 لألهداف التدريب للوصول تنظيم وتخطيط عملية إلى البرنامج التدريب مجموعة من الخطوات تهدف  التدريبية: يعتبرمرحلة تصميم البرامج  •

ونوع املهارات  هدافه أمن التدريب وتشمل هذه املرحلة تحديد عنوان البرنامج التدريبي بشكل يتوافق مع االحتياجات التدريبية وتحديد  املتوقعة

 (2008، زغدودنة صغيرة تمثل الفئة املستهدفة ) التي يتم تريبها وتحديد موضوعات التدريب وبالنهاية فحص املصداقية من خالل عرضه على عي

املرجوة منه وقياس   لألهدافلقياس فاعلية البرنامج التدريبي ومدى تحقيقه دارة اإل التي تتبعها جراءات اإل مرحلة تقييم البرامج التدريبية: وتشمل  •

برنامج التدريبي وبعده ومتابعة النتائج بعد فترة معينة وتستخدم تتم عملية التقييم قبل تنفيذ ال إذكفاءة املتدرب قبل وبعد البرنامج التدريبي. 

 (2009عدة طرق لتقييمه كاملقابالت واالختبارات واالستبانات ) السالم وصالح، 

جابية في مهارات وسلوكيات ومعارف املوظفين للتغلب  إ حداثها بصورة إ نها مجموعة التطورات والتغيرات املراد إ تعرف االحتياجات التدريبية على 

( 2006(. وعرف الطعاني )2007الكفافي ، ال ونوع ومستوى التدريب الالزم )داء ولتحديد مجاأل على املشاكل ونقاط الضعف التي قد تضعف 

أدائه ومعلوماته واملطلوب تعديلها لشغل وظيفة معينة االحتياجات التدريبية بانها مجموعة من التغيرات املتعلقة بخبرات الفرد واتجاهاته وسلوكه و 

 الوظيفة الحالية بكفاءة اعلى. ألداء و لتحسين املهارات أ 

شخاص واألسلوب التدريب أ و ومحتوى  نوع وأهدافهم والرئيس ي في عملية التدريب فمن الصعب تحديد األ تعد االحتياجات التدريبية العنصر 

 (:2015، )الصديقتحديد االحتياجات التدريبية حول أهمية ذ تتمحور إ . التدريبيةالدقيق لالحتياجات الخاضعين للتدريب بدون التحديد 

 العامل الفعال الذي يوجه التدريب نحو االتجاهات املناسبة والصحيحة •

 داء مهامهم أ رفع كفاءة املوظفين في  •

 ي نشاط تدريبيأ ساس ي الذي تقوم عليه األ العنصر  •

 االتجاه الصحيح والسليمإلى مكانات املتوفرة للتدريب اإل تساعد في توجيه  •

 تخفيض النفقات   •

 تزيد من فرص ترقية املوظفين الحاليين وتوظيف عناصر جديدة  •

 توفير املال والجهد والوقت املبذول في التدريب  •

 تحديد الفئة التي يجب تدريبها •

الهيئة التدريسية باالستمرار واالحتفاظ بمعدالت الكفاءة ودعم املهارات وللكشف عن  عضاء أ مساعدة إلى كما تهدف االحتياجات التدريبية 

  بأداءحداث فروق جوهرية إ و هداف مبتكرة وغير عادية تحقق تميزا وتكسر الروتين أ سبابها للتغلب عليها ولتحقيق أ املشكالت التي يعانون منها ودراسة 

 (.2006، )الطعاني معلميها

إلى خرى ومن فئة أ إلى عملية تحديد االحتياجات التدريبية هي عملية ديناميكية متغيرة من بيئة عمل أن  ( 2013خرون )آ و وضح السديري أ كما 

الهيئة التدريسية واملستجدات واملتغيرات العاملية واملحلية لذلك يجب تحديد االحتياجات التدريبية بصورة أعضاء خرى حسب خبرات وقدرات أ فئة 

 هيئة التدريس مواكبة التطور عن طرق البرامج التدريبية.أعضاء مع متغيرات ومتطلبات العصر وهذا يتطلب من  لتتالءمة دوري

 :
َ
 جودة التعليم الجامعي  ثانيا

مواكبة  بمؤسسات التعليم العالي السعودية عامة وجامعة تبوك خاصة إلى هيئة التدريسأعضاء  دفعفي ضوء التسارع في عصر العوملة، 

هيئة التدريس باملحافظة على أدائهم ومهاراتهم أعضاء ذ يرتبط مواكبة هذه التغيرات بقدرة إ والتقدم ملواجهة التحديات الحديثة  التغيرات والتطور 

نها التجهيز املسبق عن طريق  أ التي تعرف على  ضمان الجودة في التعليم الجامعيدارة إ  أهميةوالسعي املستمر لتطويرها وتحسينها.  ومن هنا انبثقت 
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إلى الحالي  الواقعالستخدام املوارد القانونية والبشرية والزمنية واملادية املتاحة والتحول الفعال من  الالزمةدراكية والفنية واإل توفير املهارات السلوكية 

 (. 95:2006، )العطياتهداف املرجوة األ  كلفة لتحقيقاملستقبلي بأقصر وقت وأقل 

ما داخلية إ جراء تغيير فهي إما للتكيف مع العوامل والظروف الخارجية خارجية كانت إ الدواعي التي تتطلب إلى ( 356: 2010أشار العقيلي)كما 

سة أو لرفع مستوى كفاءة وقدرة املؤسسة. وفيما يخص قطاع الجامعات فإن جميع هذه و وظيفي في املؤسأ أو من أجل إجراء تطوير وتحسين تنظيمي 

 .ضمان الجودة دارة إ الدواعي تنبثق منها ضرورة 

يكون أن  بحيث يراعى مؤسسات حيةالجامعات هي عبارة عن أن  في الجامعات يعتمد على عدة مبادئ: الجودة  نضمادارة إ نجاح أن  كما

باملهنية  ن جميع العاملين في الجامعة يمتازون أ و تعليمية وخدمة مجتمعية و كاديمية أ نظمة ذات رسالة أ ن الجامعات عبارة عن أ التخطيط مخطط له و 

(. كما أكدت دراسة بني سالمة والبدارين 2017خرون، آ و  )حاكم  العالية و بتبني ممارسات جيدة تتكامل فيما بينها لتشكيل ثقافة الجودة في الجامعة

 مؤسسات  في املؤسسات  جودة التعليم الجامعينشر ثقافة يجابي في إ عملية التدريب تؤثر بشكل ن أ  (2016)
ً
ومن هنا  التعليم العالي  وخصوصا

 .هيئة التدريسأعضاء برامج تدريبية لتأهيل إعداد إلى استدعت الحاجة 

 التدريس وأهمية التدريب والتطوير في جودة التعليم الجامعي:هيئة عضاء أل وقد تناولت العديد من الدراسات االحتياجات التدريبية 

الهيئات التدريسية في كليات العلوم التربوية في الجامعات  عضاء الحاجات التدريبية ل  بعنوان:( 2009نمرة والحديدي،  )أبو في دراسة قام بها  •

هيئة التدريس الحتياجاتهم أعضاء ومعرفة  إدراك ذا هناك فروث فردية تتعلق بمستوى إ معرفة فيما إلى هدفت الدراسة ردنية الخاصة. ال 

الهيئة التدريسية واستخدمت أن أعضاء  (82ذ تضمنت )إ التدريبية والكشف عن االحتياجات التدريبية لديهم، تم اختيار عينة الدراسة عشوائيا 

 والتقويم، إعداد موادالهيئة التدريسية تتضمن مجاالت القياس عضاء أل الحاجات التدريبية أن  االستبيان كأداة لجمع البيانات ووجدت الدراسة

الهيئة  أعضاء وجود فروق بين إلى . وقد أشارت النتائج واإلرشاد والتوجيهدارة القاعات التدريسية وخدمة املجتمع املحلي والتخطيط إ التعليم، 

  األكاديمية.الرتبة إلى دارة قاعة التدريس تعزى إ و التخطيط إلى التدريسية بمستوى تقديرهم لحاجتهم التدريبية 

  343الهيئة التدريسية بجامعة امللك سعود، تم توزيع عضاء تحديد االحتياجات التدريبية أل إلى التي هدفت و ( 2013خرون )آو دراسة السديري  •

 ظهرت النتائجأ و دارية والتدريسية واإل ، التدريسية، البحثية، والقيادية والتقنية تطوير الذاتعينة من االستبانة وتضمنت على املجاالت التالية: 

ب ساليواتباع األ التعليم الجامعي جودة م وتخطيط التدريس تبعا ملعايير هيئة التدريس هي تصميأعضاء من اهم االحتياجات التدريسية لدى أن 

ة بحاث العلمية والتدريب على تصميم املواقع التعليمياأل دارة الوقت بفاعلية وكفاءة ونشر إ و ساس ي في تطوير املناهج التدريسية أ العلمية كمرجع 

 لكتروني.  اإلوتفعيل معايير التعليم 

دارة املعرفة وتسويق جودة الخدمة التعليمية، إ و تحديد العالقة بين االحتياجات التدريبية إلى  هدفت والتي( 2017وفي دراسة أعدها التويجري ) •

دارة املعرفة تتوفر بنسب قليلة، اعتماد نجاح البرامج التدريبية إ أن نتائجها إلى أشارت وقد ( عضو هيئة تدريس، 189تم توزيع االستبيان على )

بة تساهم في تحديد املشاكل املمكن حدوثها في العمل تحديد االحتياجات التدريبية بصورة مناسأن  ذإ على نجاح عملية التخطيط لعملية التدريب 

تية: مجال التخصصية في التدريس، املهارات الشخصية،  اآلحاجاتهم التدريبية فيما يخص املجاالت إلى هيئة التدريس أعضاء الجامعة كما أعرب 

 دارة الجامعية.واإل تنمية املوارد البشرية ومهارات القيادة 

تم تطبيق  إذالهيئة التدريسية، عضاء التعرف على االحتياجات التدريبية أل إلى هدفت الدراسة  التي( 2017في دراسة الحالة التي أعدها برهوم ) •

رات حاجة الهيئة التدريسية تنحصر في املجاالت التالية: املهاأن  اإلحصائي إلى( عضو هيئة تدريس وأظهرت نتائج التحليل 51االستبيان على )

حصائية بمتوسط  إ وجود فروق ذات داللة إلى دارية والقيادية، املهارات البحثية والتقنية. كما أشارت الشخصية، مهارات التدريس، املهارات اإل 

 الدرجة العلمية والخبرة.  الجنس،متغير إلى فراد العينة لالحتياجات التدريبية تعزى أ تقدير 

 الخبرة،هناك تأثير ملتغيرات الجنس،  إذا يبية ومعرفة فيما در التالتدريس للبرامج أعضاء د حاجات لتحدي بإجراء دراسة( 2017قام سرحان ) •

( عضو 93وتحديد الحاجات التدريبية. أستخدم املنهج الوصفي لتحليل بيانات االستبيان التي وزعت على ) إدراككاديمية على األالقسم والرتبة 

رشاد اإل البرامج التدريبية التالية: التعلم الذاتي، إلى جميع هيئة التدريس متفقون على حاجاتهم أن اإلحصائي وبينت نتائج التحليل  تدريس ي

هناك أن  وأظهرت النتائج .ووسائله ومفهوم االتصاللكتروني، التخطيط اإلكاديمية، معرفة استخدام التعليم ألا ل التعلم ئوسا، تقييم األكاديمي

سنوات الخبرة، الحصول على دورات تدريبية سابقة  واإلنسانية،قسام العلمية األبين  العلمية،فروق في تحديد الحاجات التدريبية تعزى الكلية 

  األكاديمية.والرتبة 

ستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات التي وزعت على ا املهارات التقنية. إلى تحديد احتياجات هيئة التدريس لدراسة ( 2018وأجرى حرب )  •

دارة إ و هناك حاجة عالية للبرامج التدريبية فيما يخص مجاالت تنفيذ وتخطيط املحاضرات، أن  اإلحصائي ( عضو، وأظهرت نتائج التحليل 137)

ي دورة أهيئة التدريس التدريبي قبل عقد أعضاء عات البحث العلمي وبرامج التدريس والتقويم وأوصت الدراسة بضرورة تحديد حاجات مشرو 

 الهيئة التدريسية لتحقيق الفاعلية والكفاءة للدورات التدريبية.أعضاء  تتعلق بحاجات تدريب وتوفير دراسات بشكل دوري 
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تحسين   وكيف يمكن هيئة التدريس ومواقفهم حول التغييرات في التعليم العالي في أوروبا أعضاء معرفة إلى  (Diaz et al, 2009)دراسة وهدفت  •

وجود درجة من الجهل فيما يتعلق بالتغييرات في التعليم العالي إلى  من ناحية النهج الحالية للتنمية املهنية على املستوى الجامعي. تشير النتائج

 جودة التعليم الجامعي من أجل قيادة التغييرمتطلبات بزيادة املعرفة أهمية  على هيئة التدريسأعضاء من  عدد أكدة أخرى ومن ناحي األوروبي،

رشاد في حال اهتمامهم واإل التوجيه إلى بحاجة واضحة إلى هيئة التدريس أيًضا أعضاء إلى أن والقدرة على التكيف معه. كما تشير النتائج 

 التعلم الجديدة. تباستراتيجيا

هيئة باالحتياجات التدريبية املرتبطة بالتعلم عن بعد ، واملحاكاة ،  أعضاء تحديد مدى معرفة ل إلى(  (Nguyen et al, 2011دراسة  وهدفت  •

هيئة التدريس في كليات أعضاء ( من 193والرعاية الصحية عن بعد ، وأدوات املعلوماتية في تعليم التمريض وممارسته، تم توزيع االستبيان ل )

التدريب والدعم الستخدام إلى كلية التمريض تدرك الحاجة إلى أن فإن النتائج تشير أن  ظهرت النتائجأ و التمريض في غرب الواليات املتحدة 

 التقنيات التعليمية بفعالية وكفاءة. 

معرفة إلى هدفت الدراسة  وضع كلية التدريب والتطوير في جامعات القطاع العام في البنجاب، هدفت إلى ( (Nasreen, 2012دراسة بينما  •

هيئة التدريس وتطويرها في جامعات القطاع العام القديمة والحديثة في البنجاب ، باكستان. شملت عينة أعضاء املمارسات الحالية لتدريب 

البرامج إلى أن ملوارد البشرية. تم جمع البيانات من خالل االستبيانات واملقابالت، وأشارت النتائج ا  وخبراء إدارة رؤساء األقسام  املعلمين،الدراسة 

الجديدة، كما أشار  في الجامعاتمنها  أكثرالهيئة التدريسية في الجامعات القديمة أعضاء التدريبية كانت أكثر فعالية في تحسين مهارات ومواقف 

 ضرورة التخطيط املنظم واملحدث لها. إلى ع تنفيذ البرامج التدريبية داعين تقطإلى مديري املوارد البشرية 

نواع البرامج التدريبية الالزمة والفئة أ هيئة التدريس لتحديد عضاء تحديد االحتياجات التدريبية أل أهمية على الدراسات السابقة التي توضح  بناءً 

هيئة عضاء أل تحديد االحتياجات التدريبية إلى التدريس باملهارات املهنية الالزمة للقيام بأعمالهم. تهدف هذه الدراسة أعضاء املستهدفة للتزويد 

 .متطلبات جودة التعليم الجامعيتبوك في ضوء  التدريس في جامعة

 : وإجرائتها منهجية الدراسة

 منهج الدراسة
ً
 :أوال

في جامعة تبوك الهيئة التدريسية عضاء أل تحديد االحتياجات التدريبية والذي يتمثل في  الدراسةدف هلملالئمته تم استخدام املنهج الوصفي 

.اعتماد هذا املنهج على وصف الواقع إلى باإلضافة  ،تطلبات جودة التعليم الجامعيوفقا مل
ً
  والتعبير عنه كما

 حدود الدراسة
ً
 :ثانيا

 م.2019في ضوء سعي الباحث لتحقيق هدف هذه الدراسة، استغرق تنفيذ الدراسة ستة أشهر في عام  الحد الزماني

 حيث تم تطبيق الدراسة في جامعة تبوك بمدينة تبوك في اململكة العربية السعودية.  الحد املكاني

 .2019ي وإناث( في العام الجامع )ذكور الهيئة التدريسية في جامعة تبوك أعضاء  جميعمن تكون مجتمع الدراسة الحد البشري 

 ( عضو 677من ) عينة الدراسةبينما تكونت 
ً
( وصفا 1وبين جدول ) عشوائية،بطريقة  اختيارهم الهيئة التدريسية في جامعة تبوك تم  أعضاء من  ا

الدورات   بإحدى التحقت أن  هل سبق  لها،اسم الكلية التابع  بالجامعة،عدد سنوات العمل  العلمية،الدرجة  النوع، ألفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيرات )

 التدريبية املقدمة من جامعة تبوك(:

 ملتغير ا: (1)جدول 
ً
 لنوع توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الجنس 

 48.6 329 ذكر 

 51.4 348 نثىأ

 100.0 677 املجموع 

 

 

 ملتغير النوع  (1)الشكل
ً
 : توزيع أفراد العينة تبعا

49%51%

النوع

ذكر

انثى
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 ملتغير 1يظهر من الجدول والشكل )
ً
 والذي بلغ ) هن األكثر ناث اإل أن  يظهر  النوع،( توزيع أفراد العينة تبعا

ً
  (،%51.4( بنسبة مئوية )348تكرارا

 والذي بلغ ) الذكور هم بينما 
ً
   (.%48.6( بنسبة مئوية )329األقل تكرارا

 ملتغير عدد سنوات  : (2)جدول 
ً
 العمل بالجامعة توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الفئة

 69.4 470 سنوات  5أقل من 

 26.4 179 سنوات   10-5من 

 4.1 28 سنوات   10أكثر من 

 100.0 677 املجموع 

 

 

 ملتغير سنوات العمل بالجامعة   (:2)الشكل 
ً
 توزيع أفراد العينة تبعا

 حيث بلغ )سنوات 5أقل من للفئة )العمل بالجامعة أبرز تكرار ملتغير عدد سنوات أن  ( 2نالحظ من الجدول والشكل )
ً
(  470( هم األكثر تكرارا

 سنوات 10أكثر من بينما فئة ) (،26.4ونسبة مئوية )( 179( بتكرار بلغ )نواتس 10-5من (، وجاء بعدها الفئة )%69.4بنسبة مئوية )
ً
( هم األقل تكرارا

 (.  %4.1( وبنسبة مئوية )28والذي بلغ )

 الدورات التدريبية املقدمة من جامعة تبوك  بإحدىالتحقت أن  هل سبق 

  (:3)جدول 
ً
 بالدورات التدريبية  قااللتحاملتغير  توزيع عينة البحث وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الفئة

 23.2 157 ال

 76.8 520 نعم

 100.0 677 املجموع 

 

 لدى عينة البحث الدورات التدريبية  (:3)الشكل                                                               

( بنسبة مئوية 520) عدد امللتحقين بلغعينة البحث التحقت بدورات تدريبية مقدمة من جامعة تبوك حيث أن  (3نالحظ من الجدول والشكل )

   (.%23.2( وبنسبة مئوية )157بلغ ) ات تدريبيةر لتحقين بدو املعدد غير بينما  (،76.8%)

 

70%

26%

4%

سنوات العمل في الجامعة

سنوات5أقل من 

سنوات10-5من 

سنوات10أكثر من 

23%

77%

االلتحاق بدورات تدريبية

ال

نعم
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 للمتغير اسم (: 4)جدول 
ً
 الكلية التابع لها توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  العدد  كلية ال املتغير 

 10.0 68 الكلية الجامعية بمحافظة الوجه  الكلية التابع لها  

 7.4 50 ملج أالكلية الجامعية بمحافظة 

 1.2 8 بمحافظة ضباء الكلية الجامعية 

 7.1 48 تيماء الكلية الجامعية بمحافظة 

 8.7 59 الكلية الجامعية بمحافظة حقل 

 5.8 39 عمال األ كلية إدارة 

 12.9 87 كلية التربية واآلداب 

 3.5 24 كلية الحاسبات وتقنية املعلومات 

 7.8 53 نظمة واأل كلية الشريعة 

 3.1 21 كلية الصيدلة 

 4.1 28 كلية الطب 

 13.9 94 كلية العلوم 

 3.1 21 العلوم الطبية التطبيقية كلية 

 2.5 17 كلية الفنون والتصاميم )االقتصاد املنزلي( 

 3.8 26 كلية املجتمع 

 5.0 34 كلية الهندسة 

 100.0 677 املجموع 

 

 

 لدى عينة البحث  الكلية التابع لها (:4)الشكل

كلية وجاءت بعدها  العلوم،لكلية ( %13.9( بنسبة مئوية )94بلغ ) الكلية التابع لهاأبرز تكرار ملتغير اسم أن  (4يظهر من الجدول والشكل )

 (. %1.2( بنسبة مئوية )8كانت أقل تكرار بلغ ) بينما الكلية الجامعية بمحافظة بضباء  (،%12.9( ونسبة مئوية )87بتكرار بلغ ) التربية واآلداب

 متغير الدرجة العلمية  •

 ملتغير الدرجة العلمية  توزيع(: 5)ل جدو 
ً
 عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الفئة

 7.5 51 معيد

 12.0 81 محاضر 

 56.4 382 ستاذ مساعد أ

 20.5 139 ستاذ مشارك أ

 3.5 24 ستاذأ

 100.0 677 املجموع 
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 ملتغير  (:5)الشكل
ً
   الدرجة العميةتوزيع أفراد العينة تبعا

ستاذ  أ , وجاءت بعدها وظيفة (%56.4( بنسبة مئوية )ستاذ مساعدأ ( لوظيفة )382بلغ ) الدرجة العلميةأبرز تكرار ملتغير أن  (5يبين جدول )

 والذي بلغ ) ستاذ أ بينما وظيفة  ،(%20.5مشارك بنسبة مئوية )
ً
 . (%3.5( بنسبة مئوية )24هم األقل تكرارا

 أدوات الدراسة:

 الهيئة التدريسية في جامعة تبوك.أعضاء صممت االستبيان لجمع البيانات الالزمة لتحديد احتياجات 

 صدق املحكمين: .1

  15املحكمين وعددهم ساتذة األ على مجموعة من  ةولياأل  انةعرضت االستب 
ً
في  )النظرية والعلمية والصحية( من مختلف التخصصات محكما

( عبارة موزعة على محاور 68كاديمية وقد أخذ بعين االعتبار التعديالت املقترحة وتضمنت االستبيان بشكله النهائي )األجامعة تبوك بمختلف الرتب 

 دارة التغيير.إ االحتياجات التدريبية ومحاور 

 ت:  الثبا .2

 عضو  40للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق األداة على عينة استطالعية مكونه من 
ً
في جامعة تبوك تم    هيئة التدريسأعضاء من ا

 ( يوضح ذلك.6الجدول ) للتجانس، ( كثبات كرونباخ الداخلي بطريقة )ألفا االتساقوتم  حساب معادلة  األصلية،اختيارهم من خارج العينة 

 معامل االتساق الداخلي لداة الدراسة (:6)جدول 
 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات املحور 

 0.840 7 مهارات شخصية

 0.921 13 املهارات البحثية

 0.893 7 األكاديميمهارات الجودة واالعتماد 

 0.930 9 املهارات التعليمية

 0.917 10 املهارات التقنية

 0.839 10 املهارات القيادية

 0.961 56 الداة ككل

 "، املهارات التعليمية(، كان أعالها ملحور " 0.930-0.839ملحاور الدراسة تراوحت بين )كرونباخ قيم معامالت ألفا أن  ( 6يظهر من جدول )

حيث يعتبر  الدراسة،( وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض 0.961لألداء ككل )كرونباخ "، وبلغ معامل ألفا املهارات القياديةوأدناها ملحور " 

 .الدراسة( وهي قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق 0.70( مقبول إذا زاد عن )كرونباخ لفاأ معامل الثبات )

 حصائية:اإل املعالجة 

، واالنحرافات املعيارية تا املئوية، التكرار : النسب تيةاآلالبيانات من خالل االختبارات  لتحليل  SPSS 20اإلحصائي استخدام برنامج التحليل  تم 

 . Independent- Samples T-Testواختبار   One-Way ANOVA واملتوسطات الحسابية واختبار

 حساب املتوسط املرجح (: 7)جدول 
 الفنرة  املحور 

 1.66أقل من  ضعيف

 2.33إلى أقل من  1.66من  متوسطة

 3حتى  2.33من  كبيرة

 لجمع البيانات للدراسة.( يبين حساب املتوسط الحسابي املرجح لفقرات االستبانة املستخدمة 7جدول )

8%
12%

56%

21%

3%

الدرجة العلمية

معيد

محاضر

استاذ مساعد

استاذ مشارك
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 :ومناقشتها نتائج الدراسة

  الجودة-التقنية-البحثية-هيئة التدريس بجامعة تبوك في مجاالت )التعليمية عضاء ول: ما االحتياجات التدريبية ل ال سؤال الدراسة  عن لإلجابة

 من وجهة نظرهم؟ في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي ( الشخصية-القيادية-الكاديميواالعتماد 

الهيئة أعضاء ( يبين نتائج احتياجات 8والجدول)، واالنحرافات املعيارية واملتوسطات الحسابية املئوية، التكراراتالنسب  ماستخدا تم 

 :لشخصيةالتدريسية في املجاالت ا 

 الهيئة التدريسية عضاء ل االحتياجات التدريبية   (:8)جدول 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية  املهارات 

 عالية متوسطة  منخفضة 

 

 مهارات شخصية 

 

  511 149 17 ك  مهارات التخطيط والتنظيم 

2.43  % 2.5 22 75.5 

  196 196 23 ك  قيادة وإدارة التغيير 

2.55  % 3.4 29 67.7 

 

 

 

 

 

 

 مهارات شخصية 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية 

 عالية متوسطة  منخفضة 

  416 236 25 ك  بناء فريق العمل 

2.64  % 3.7 34.9 61.4 

  481 175 21 ك  بداع القيادي واإل االبتكار 

2.55  % 3.1 25.8 71 

  401 245 31 ك  إدارة املبادرات املجتمعية 

2.55  % 4.6 36.2 59.2 

قناع والتأثير في البيئة  اإل استراتيجية 

 الكاديمية

  502 149 26 ك 

2.7  % 3.8 22 74.2 

  384 203 90 ك  التقارير واملحاضرات كتابة 

2.43  % 13.3 30 56.7 

تطوير الذات  أبرز املهارات  ومنالكبيرة، ي ضمن درجة الحاجة أ  (3-2.33بين ) تطوير الذاتوقد انحصرت املتوسطات الحسابية للمهارات 

املجتمعية  وإدارة املبادراتالقيادي  واالبتكار واإلبداعبناء فريق العمل ومن ثم قيادة وإدارة التغيير قناع والتأثير في البيئة األكاديمية يليها اإلاستراتيجية 

  و مهارات التخطيط والتنظيم و كتابة التقارير واملحاضرات.

 الهيئة التدريسية في املجاالت البحثية:عضاء أل ( االحتياجات التدريبية 9بينما يظهر الجدول )

 الهيئة التدريسية في املجاالت البحثية عضاء االحتياجات التدريبية ل  (:9)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

املهارات   

 البحثية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية 

 عالية متوسطة  منخفضة 

  379 220 59 ك  استخدام قواعد البيانات ومحركات البحث

2.49  % 8.7 32.5 56 

  394 200 64 ك  البحوث الكمية 

2.51  % 9.5 29.5 58.2 

  394 200 64 ك  البحوث النوعي 

2.5  % 9.5 29.5 58.2 

  363 219 76 ك  تصميم االستبانات

2.81  % 11.2 32.3 53.6 

  360 241 57 ك  تصميم املقابلة البحثية

2.46  % 8.4 35.6 53.2 

  422 191 45 ك  الكتابة التحليلية النقدية 

2.51  % 6.6 28.2 62.3 

 2.55 409 203 46 ك  العلمية لتنسيق الورقة   Latex نظام 

 % 6.8 30 60.4 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية 

 عالية متوسطة  منخفضة 
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 املهارات البحثية 

 2.6 438 176 44 ك  Endnoteبرامج توثيق املراجع مثل  

 % 6.5 26 64.7 

 2.51 396 202 60 ك  اإلحصائية في البحوث الكمية   ساليب ال  

 % 8.9 29.8 58.5 

 2.46 419 189 50 ك  تحليل البيانات في البحوث النوعية 

 % 7.4 27.9 61.9 

 2.5 398 194 66 ك  SPSSبرنامج 

 % 9.7 28.7 58.8 

 2.46 371 218 69 ك  Rبرنامج 

 % 10.2 32.3 54.8 

 2.81 545 103 10 ك  النشر العلمي واملجالت العلمية      

 % 1.5 15.2 80.5 

النشر العلمي واملجالت   ت مهارا أن  مرتفعة اذا أهمية الهيئة التدريسية فيما يخص املهارات البحثية له أعضاء اهتمام أن  وفي املجال البحثي نجد

  SPSSباستخدام برنامج اإلحصائي  يق ومن ثم التحليل ثالتو يليها برامج  (2.81)بقيمة األعلى العلمية وتصميم االستبانات حازت على املتوسط الحسابي 

 االبحاث التابعة لها وكيفية تحليلها.إعداد  البحثية الكمية والنوعية و  ساليب واأل 

 التدريس وفقا للمجاالت التعليمية: أعضاء ( نتائج التحليل الوصفي الحتياجات 10ل )في حين يوضح الجدو 

  (:10)جدول 
ً
 للمجاالت التعليمية  االحتياجات التدريبية وفقا

 

الهيئة التدريسية أعضاء غالبية أن  ظهرت النتائجأ ذ إ  األكاديميكما تظهر النتائج ضرورة عقد برامج تدريبية فيما يخص معايير الجودة واالعتماد 

البرامجي النوعي و  األكاديمياالعتماد أن  النتائج السابقة نجد إلى املهارات الالزمة في هذا املجال. وبالنظر إلى حاجاتهم بدرجة متوسطة إلى متفقون 

لكترونية اإلنظمة التطوير والجودة أ إلى يليها ضرورة والحاجة  (2.62األعلى )التخطيط االستراتيجي ومؤشرات األداء قد حازتا على املتوسط الحسابي 

 االعتمادات االكاديمية البرامجية الدولية.إلى دارة ضمان الجودة ومن ثم الحاجة إ و 

 : عليميةالتدريس وفقا للمجاالت التأعضاء ( يبين نتائج التحليل الوصفي الحتياجات 11الجدول ) يبين

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارات الجودة 

واالعتماد 

 الكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

مهارات الجودة 

واالعتماد 

 األكاديمي

 

 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة

 

 التخطيط االستراتيجي ومؤشرات الداء

 437 187 32 ك

2.62 % 4.7 27.6 64.5 

 

 كاديمية البرامجية الدوليةالاالعتمادات 

 424 174 51 ك

2.57 % 7.5 25.7 62.6 

 459 135 55 ك البرامجي الوطني الكاديمياالعتماد 

2.62 % 8.1 19.9 67.8 

 

 تسجيل املؤهالت

 353 238 65 ك

2.48 % 9.6 53.2 52.1 

 

 ةإدارة ضمان الجود

 382 226 48 ك

2.59 % 7.1 33.4 56.4 

 ملواصفات الجودة 
ً
توصيف البرنامج وفقا

 االعتماد البرامجي

 381 227 48 ك

2.55 % 7.1 33.5 56.3 

 ملواصفات التقرير السنوي للبرنامج 
ً
وفقا

 .الجودة االعتماد البرامجي

 408 206 42 ك

2.48 % 6.2 30.4 60.3 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة

 
ً
التقرير السنوي لعمال العمادات وفقا

 ملواصفات الجودة االعتماد املؤسس ي

 362 247 47 ك

2.56 % 6.9 36.5 53.5 

 ملواصفات الجودة االعتماد 
ً
تقرير املقرر وفقا

 البرامجي

 405 204 47 ك

2.55 % 6.9 30.1 59.8 

 2.59 434 175 47 ك أنظمة التطوير والجودة اإللكترونية

% 6.9 25.8 64.1 
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 أعضاء يبين نتائج التحليل الوصفي الحتياجات  (:11)جدول 
ً
 للمجاالت التعليمية  التدريس وفقا

 

 

 

 

 

 

 

املهارات 

 التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املهارات 

 التعليمية

 

 

 املتوسط الحاجةدرجة   الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة

 أساليب  التدريس الحديثة

 

 545 83 38 ك

2.76 % 5.6 12.3 80.5 

 ملعايير 
ً
تخطيط وتصميم التدريس وفقا

 الجودة

  478 141 47 ك

2.65 % 6.9 20.8 70.6 

 ملعايير  كتابة تقرير املقرر 
ً
الجودة  وفقا

 واالعتماد البرامجي

  440 191 35 ك

2.61 % 5.2 28.2 65.0 

 ملعايير Syllabusتوصيف املقرر )
ً
( وفقا

 الجودة واالعتماد البرامجي

  461 160 45 ك

2.62 % 6.6 23.6 68.1 

 

 صياغة نواتج التعليم

  424 206 36 ك

2.58 % 5.3 30.4 62.6 

  474 163 29 ك دمج مهارات التفكير أثناء بناء املقرر الدراس ي

2.67 % 4.3 24.1 10 

  472 178 16 ك يتوجيه الطالب نحو التعلم الذات

2.68 % 2.4 26.3 69.7 

 درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة املتوسط

  436 192 38 ك صياغة أسئلة االختبارات املوضوعية

2.6 % 5.6 28.4 64.4 

االستقصاء العلمي من خالل صياغة السئلة 

 املقالية

  392 227 47 ك

2.52 % 6.9 33.5 57.9 

تحليل نتائج االختبارات واالستفادة منها في 

 تطوير املقرر 

  481 149 36 ك

2.67 % 5.3 22 71 

وذلك  األعلى   (2.68) التعلم الذاتي قد حاز على املتوسط الحسابي  ةلالستراتيجيتعليم الطالب إلى الحاجة أن  فيما يخص املهارات التعليمية نجد

التدريس  أساليبإلى في ضوء التغييرات الحالية التي تستدعي اعتماد وانفتاح الطالب على مصادر التعليم املختلفة يكل يسر وسهولة. وتلتها الحاجة 

تحليل نتائج االختبارات واالستفادة منها في إلى الحديثة التي تتناسب مع التطورات التكنولوجية وخاصة ظهور مفهوم التعلم عن بعد وتلتها الحاجة 

تخطيط إلى ئج ضرورة الحاجة ظهرت النتاأ دمج مهارات التفكير أثناء بناء املقرر الدراس ي. كما إلى  باإلضافةتطوير املقرر ملعرفة نقاط القوة والضعف 

 ملعايير الجودة. 
ً
 وتصميم التدريس وفقا

 التقنية والقيادية:التدريسية املختصة في املجاالت عضاء أل تظهر نتائج االحتياجات التدريبية  االتي( 12) وفي الجدول 

 التدريسية املختصة في املجاالت عضاء حتياجات التدريبية ل اال  (:12)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 املهارات التقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة  منخفضة

 2.6 423 192 41 ك متطبيقات الذكاء الصناعي في التعلي

% 6.1 28.4 62.5 

 2.4 338 241 77 ك تطبيقات الذكاء الصناعي في الصحة

% 11.4 35.6 49.9 

 2.6 482 149 25 ك طبيقات الجهزة الذكية في تجويد العملية التعليميةت

% 3.7 22 71.2 

 2.5 383 214 59 ك افيك التعليمي الثابت )صورةرنفوجتصميم ال 

% 8.7 31.6 56.6 

 2.52 387 208 61 ك افيك املتحرك )فيديو(رنفوجتصميم ال 

% 9 30.7 57.2 

 2.64 466 146 44 ك ةتوظيف إنترنت الشياء في العملية التعليمي

% 6.5 21.6 68.8 

 

 "هندسة برمجيات التعليم "التعلمالذكي

  451 156 49 ك

2.55 
% 7.2 23 66.6 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة  منخفضة

 

 واستثماره مهارات إدارة الوقت 

  420 176 60 ك

2.49 % 8.9 26 62 
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 املهارات القيادية

 

 

 

 مهارات االتصال الفعال

  436 167 53 ك

2.58 % 7.8 24.7 64.4 

 

 مهارات التفكير اإلبداعي

  467 149 40 ك

2.65 % 5.9 22 69 

 

 مهارة إدارة العالقات 

  428 181 47 ك

2.58 % 6.9 26.7 63.2 

 2.57 422 183 51 ك الصراعات والزماتإدارة 

% 7.5 27 62.3 

  418 186 52 ك إدارة االجتماعات

2.56 % 7.7 27.5 61.7 

  377 236 43 ك التفاوض تاستراتيجيا

2.51 
% 6.4 37.9 55.7 

  462 158 36 ك كاديميةالفي صناعة املبادرات في البيئة بداع اإل 

2.65 % 5.3 23.3 68.2 

  430 181 38 ك اإلبداع في صناعة املبادرات املجتمعية

2.6 % 5.6 26.7 63.5 

باملهارات التقنية والقيادية الالزمة في ضوء  هيئة التدريس أعضاءتزويد أهمية إلى شارت أ النتائج قد أن  نجد (12) الجدول السابق إلى وبالنظر 

بها  هيئه التدريسأعضاء ات التقنية الالزم تزويد من اهم املهار أن  ظهرت النتائجأ التعليم.  أساليب     دارة التغيير التي تستدعي بناء توجه جديد نحو إ 

حسابي باعتباره ثورة العصر، تطبيقات الذكاء الصناعي في التعليم، تطبيقات توظيف إنترنت األشياء في العملية التعليمية الذي حاز على املتوسط الهي: 

 االنفوجرافيك التعليمي الثابت )صورة(. وتصميم املتحرك )فيديو(  وتصميم االنفوجرافيكاألجهزة الذكية في تجويد العملية التعليمية 

(، مهارات التفكير 2.65كاديمية )األبداع في صناعة املبادرات في البيئة اإل : يما يلعضاء إلى ظهرت حاجات األ أ وفيما يتعلق باملهارات القيادة 

  االتصال الفعال. تومهارا العالقات  إدارة مهارة و اإلبداعي، اإلبداع في صناعة املبادرات املجتمعية 

هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم  أعضاء ابات لإلجابة عن السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استج

 ، الدورات التدريبية(؟ متغيرات )الكلية، سنوات الخبرةاختالف إلى التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية، والتي تعزى 

( للكشــــف عــــن الفــــروق فــــي إجابــــات أفــــراد عينــــة الدراســــة ملــــدى One–Way ANOVAلإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم اســــتخدام تحليــــل التبــــاين األحــــادي )

 ملتغيـــري الكليـــة وســـنوات العمـــل فـــي 
ً
ــا ــا تـــم اســـتخدام اختبـــار " الجامعـــة،احتياجـــاتهم التدريبيـــة فـــي ضـــوء االحتياجـــات التدريبيـــة تبعـ " للعينـــات املســـتقلة tكمـ

(Independent - Sample T. Testللكشــف عــن الفــروق فــي اســتجابات أفــراد ع ) 
ً
ينــة الدراســة احتياجــاتهم التدريبيــة فــي ضــوء االحتياجــات التدريبيــة تبعــا

 ملتغير الدورات التدريبية, والجداول أدناه توضح ذلك:

 ملتغير الكلية •
ً
 الفروق تبعا

احتياجاتهم التدريبية في ضوء ( للكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة ملدى One- Way ANOVA: نتائج تحليل التباين )(13)جدول 

 ملتغير الكلية 
ً
 االحتياجات التدريبية تبعا

 الداللة اإلحصائية " fقيمة "  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الكلية  

 0.000 5.654 0.27740 2.7012 26 كلية املجتمع  االحتياجات التدريبية 

 0.33898 2.2521 34 كلية الهندسة 

 0.31165 2.7421 59 الكلية الجامعية بمحافظة حقل 

 0.39624 2.5950 94 كلية العلوم 

 0.32049 2.4976 68 الكلية الجامعية بمحافظة الوجه 

 0.38828 2.4589 87 كلية التربية واآلداب 

 0.35895 2.4198 53 نظمة كلية الشريعة واأل 

 0.23085 2.6633 21 كلية الصيدلة 

 0.32132 2.6715 48 الكلية الجامعية بمحافظة تيماء 

 0.30391 2.5618 50 الكلية الجامعية بمحافظة املج 

 0.28605 2.7553 17 كلية الفنون والتصاميم )االقتصاد املنزلي( 

 0.37453 2.5699 24 كلية الحاسبات وتقنية املعلومات 

 0.24826 2.6186 39 عمال األ كلية إدارة 

 0.39093 2.5102 21 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 0.31566 2.5969 28 كلية الطب 

 0.19227 2.5045 8 الكلية الجامعية بمحافظة بضباء 
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هيئة التدريس ملدى احتياجاتهم التدريبية في  أعضاء ( في استجابات α ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )12يظهر من الجدول )

 ملتغير الكلية
ً
كلية الفنون والتصاميم   , وكانت الفروق لصالح(0.00مستوى الداللة اإلحصائية ) ( عند5.654)" fقيمة "بلغت , حيث ضوء االحتياجات التدريبية تبعا

 ملتغير الكلية تم تطبيق اختبار شيفيه ). (2.76) )االقتصاد املنزلي( حيث بلغ املتوسط الحسابي
ً
(  Scheffeوملعرفة مواقع الفروق في االحتياجات التدريبية تبعا

 للمقارنات البعدية. 

 ملتغير الكلية االحتياجات التدريبية ( للكشف عن الفروق في  Scheffe: نتائج تطبيق اختبار )(14)جدول 
ً
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                 2.70 كلية املجتمع 

* 0.45 2.25 الهندسة كلية                  

الكلية الجامعية  

 بمحافظة حقل 

2.74 -0.04  0.49 *                

0.34- 0.11 2.59 كلية العلوم   0.15              

الكلية الجامعية  

 بمحافظة الوجه 

2.50 0.20 -0.25  0.25 0.10             

كلية التربية  

 واآلداب 

2.46 0.24 -0.21  0.28 0.14 0.04            

كلية الشريعة  

 نظمة واأل 

2.42 0.28 -0.17  -0.32  0.18 0.08 0.04           

* 0.41- 0.04 2.66 كلية الصيدلة   0.08 -0.07  -0.17  -0.20  -0.24           

الكلية الجامعية  

 بمحافظة تيماء 

2.67 0.03 -0.42 *  -0.07  -0.08  -0.17  -0.21  -0.25  -0.01          

الكلية الجامعية  

 بمحافظة املج 

2.56 0.14 -0.13  0.18 0.03 -0.06  -0.10  -0.14  0.10 0.10        

كلية الفنون  

والتصاميم  

)االقتصاد 

 املنزلي( 

2.76 -0.05  -0.50  -0.01  -0.16  -0.26  -0.30  -0.34 *  -0.10  -0.08  0.19       

كلية الحاسبات  

 وتقنية املعلومات 

2.57 0.13 -0.32 *  0.17 0.03 -0.07  -0.11  -0.15  0.09 0.10 -0.01  0.19      

كلية إدارة  

 عمالاأل 

2.62 0.08 -0.37  0.12 -0.02  -0.12  -0.16  -0.20  0.05 0.05 -0.06  0.14 -0.05      

كلية العلوم  

الطبية  

 التطبيقية 

2.51 0.19 -0.26  0.23 0.09 -0.01  -0.05  -0.09  0.15 0.16 0.05 0.25 0.06 0.11    

0.35- 0.10 2,60 كلية الطب   0.15 -0.01  -0.10  -0.14  -0.18  0.07 0.08 -0.04  0.16 -0.03  0.02 -0.09    

الكلية الجامعية  

 بمحافظة بضباء 

2.50 0.20 -0.25  0.24 0.09 -0.01  -0.05  -0.09  0.16 0.17 0.06 0.25 0.07 0.11 0.01 .09  

 ( α =0.05مستوى الداللة )*الفروق دالة إحصائيا عند 

 ملتغير  االحتياجات التدريبيةمواقع الفروق في أن  ( 14يظهر من الجدول )
ً
كلية  وكانت لصالح ( املجتمع و )  (الهندسة) كلياتكانت بين ال الكليةتبعا

( العلوم(، وبين الكليات )الهندسة( و ) 2.25) لكلية الهندسة( بينما بلغ املتوسط الحسابي 2.70) لكلية املجتمعحيث بلغ املتوسط الحسابي  املجتمع

وبين الكليات (، 2.25) لكلية الهندسة( بينما بلغ املتوسط الحسابي 2.60)لكلية العلوم حيث بلغ املتوسط الحسابي  كلية العلوموكانت لصالح 
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الجامعية بمحافظة تيماء( وكانت لصالح الكلية الجامعية بمحافظة تيماء حيث بلغ املتوسط الحسابي للكلية الجامعية بمحافظة الكلية )الهندسة( و )

(، وبين الكليات )الجامعية بمحافظة حقل( و )الشريعة واألنظمة( وكانت لصالح الكلية 2.25( بينما بلغ املتوسط الحسابي لكلية الهندسة )2.67تيماء )

( بينما بلغ املتوسط الحسابي لكلية الشريعة واألنظمة 2.74عية بمحافظة حقل حيث بلغ املتوسط الحسابي للكلية الجامعية بمحافظة حقل )الجام

تدريبية لها دور في االحتياجات ال حقل(الجامعية بمحافظة الكلية  -الجامعية بمحافظة تيماءالكلية  -العلوم  -الكليات )املجتمعأن  وهذا يؤكد(، 2.42)

 املنتسبين لها باملقارنة مع الكليات األخرى والتي  هيئة التدريسأعضاء لدى 
ً
 عند املقارنة فيما بينها. لم تظهر فروق دالة إحصائيا

 ملتغير سنوات الخبرة •
ً
 الفروق تبعا

 ملتغير   لالحتياجات التدريبية( للكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة One- Way ANOVAنتائج تحليل التباين )  (:15)جدول 
ً
تبعا

 سنوات الخبرة 

 الداللة اإلحصائية " fقيمة "  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  السنوات  

 0.084 2.486 33818. 2.5798 470 سنوات  5اقل من  االحتياجات التدريبية 

 37113. 2.5128 179 سنوات   10-5من 

 50080. 2.5210 28 سنوات   10من  أكبر 

لالحتياجات ( في استجابات أفراد عينة الدراسة α ≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )15يوضح الجدول )

 ملتغير سنوات العمل في 
ً
  سنوات الخبرة أن  (. حيث تفسر النتائج 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )إلى " fحيث لم تصل قيمة " الجامعة،التدريبية تبعا

 .هيئة التدريسأعضاء لدى  لالحتياجات التدريبية ليس لها دور في زيادة أو نقصان ا 

عزى ملتغير الدورات التدريبية لالحتياجات التدريبية ( للكشف عن الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة Independent - Sample T. Test: نتائج )(16)جدول 
ُ
 ت

 
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية  " tقيمة"  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  دورات ال

 0.008 675 2.670 34214. 2.5796 520 نعم االحتياجات التدريبية

 39148. 2.4935 157 ال

عـــزى ملتغيــر الـــدورات التدريبيــةلالحتياجــات التدريبيـــة ( وجــود الفـــروق فـــي إجابــات أفـــراد عينــة الدراســـة 16يظهــر مـــن الجــدول رقـــم )
 
، حيـــث بلغـــت ت

 عند مستوى الداللة )، وهي قيمة دالة (0.008)حصائية اإل عند مستوى الداللة ( t( )2.670قيمة )
ً
 (.α ≤0.05إحصائيا

 مناقشة النتائج: 

هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية في أعضاء ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أ 

مهارات شخصية إلى هيئة التدريس أعضاء لكلية في حاجة لوهذا يدل على دور ،اختالف متغير الكلية,إلى ضوء االحتياجات التدريبية، والتي تعزى 

التدريس في كافة الكليات ال يمتلكوا القدرة على إدارة أن أعضاء  ى ذلك ويعز  ،القيادية ،التقنية ،التعليمية ،الجودة واالعتماد االكاديمي ،البحثيةو 

 قفرو ذا هناك إ معرفة فيما إلى ( التي هدفت الدراسة 2009التغيير لنقص هذه املهارات. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) أبو نمرة والحديدي، 

إلى ياجاتهم التدريبية والكشف عن االحتياجات التدريبية لديهم، وقد أشارت النتائج هيئة التدريس الحتأعضاء دراك ومعرفة إ فردية تتعلق بمستوى 

 كاديمية . الرتبة األإلى دارة قاعة التدريس تعزى إ و التخطيط إلى الهيئة التدريسية بمستوى تقديرهم لحاجتهم التدريبية أعضاء وجود فروق بين 

 مع دراسة أعدها التويجري )
ً
دارة املعرفة وتسويق  إ و تحديد العالقة بين االحتياجات التدريبية إلى ( التي هدفت الدراسة 2017واتفقت أيضا

لعملية  دارة املعرفة تتوفر بنسب قليلة، اعتماد نجاح البرامج التدريبية على نجاح عملية التخطيط إ إلى أن جودة الخدمة التعليمية، أشارت النتائج 

هيئة أعضاء تحديد االحتياجات التدريبية بصورة مناسبة تساهم في تحديد املشاكل املمكن حدوثها في العمل الجامعة كما أعرب أن  ذإ التدريب 

ومهارات القيادة  تية: مجال التخصصية في التدريس، املهارات الشخصية، تنمية املوارد البشريةاآلحاجاتهم التدريبية فيما يخص املجاالت إلى التدريس 

 العلمية،هناك فروق في تحديد الحاجات التدريبية تعزى الكلية أن  ( تؤكد ذلك حيث أظهرت النتائج2017دارة الجامعية. وجاءت دراسة سرحان )واإل 

 كاديمية . األسنوات الخبرة، الحصول على دورات تدريبية سابقة والرتبة  واإلنسانية،قسام العلمية األبين 

هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم  أعضاء كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 

التدريبية التي تم تقديمها في  الدوراتأن  ويفسر البحث ذلك التدريبية، اختالف متغير الدوراتإلى التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية، والتي تعزى 

( التي 2017. واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة سرحان )تحسين جودة التعليم الجامعيالتدريس في أعضاء الجامعة كانت هادفة وكان لها أثر على 
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هناك فروق في أن  عرفة فيما اذا هناك تأثير ملتغيرات الجنس، الخبرة,. وأظهرت النتائجوم ةالتجريبيالتدريس للبرامج أعضاء تحديد حاجات إلى هدفت 

سنوات الخبرة، الحصول على دورات تدريبية سابقة والرتبة  نسانية،واإلقسام العلمية األبين  العلمية،لكلية ا إلى تحديد الحاجات التدريبية تعزى 

  كاديمية.األ

املهارات التقنية. أظهرت نتائج التحليل إلى تحديد احتياجات هيئة التدريس إلى ( التي هدفت الدراسة 2018)كما اتفقت مع دراسة حرب 

دارة مشروعات البحث العلمي وبرامج التدريس إ و هناك حاجة عالية للبرامج التدريبية فيما يخص مجاالت تنفيذ وتخطيط املحاضرات، أن اإلحصائي   

التدريب والدعم إلى كلية التمريض تدرك الحاجة إلى أن فإن النتائج تشير إلى أن ( التي توصلت (Nguyen et al, 2011تقويم. وأكدت ذلك دراسة وال

 الستخدام التقنيات التعليمية بفعالية وكفاءة. 

 
ً
 بما يعزز جودة التعليم الجامعي في املجاالتالتدريبية  االحتياجاتأهمية  على ا اتفقو قد  هيئة التدريس إن أعضاء ومن هنا يمكن القول وختاما

 .وضمان جودة التعليم الجامعي كاديمية تلعب دور ضروري في تحديد هذه االحتياجاتاألالبحثية والتعليمية والتقنية والقيادية وان الجنس والرتبة 

 :املقترحات والتوصيات

بما يعزز ضمان   ةاألكاديميفي جامعة تبوك بمختلف التخصصات والرتب  هيئة التدريسعضاء أل عقد البرامج التدريبية أهمية إلى أشارت نتائج الدراسة 

والتعليمية والتقنية تطوير الذات الحاجة لعقد البرامج التدريبية فيما يتعلق بجميع املهارات التالية إلى وقد أظهرت الدراسة جودة التعليم الجامعي 

 املهارات البحثية والقيادية. لذلك يقترح الباحث ما يلي:إلى  باإلضافة. األكاديميدارة الجودة واالعتماد إ و 

 .والتأثير وبناء فريق العملقناع اإل تباستراتيجياعقد برامج تدريبية تختص  .1

  .البحث العلمي ومهارات النشر العلمي وكيفية تصميم االستبانات أساليب      حضور برامج تدريبية حول  .2

 املراجع.توثيق ، برامج SPSSعقد برامج تدريبية ببرنامج  .3

 .البرامجي النوعي والتخطيط االستراتيجي األكاديميزيادة املعرفة فيما يخص االعتماد  .4

 .علمية وتدريسية حديثة أساليب     الهيئة التدريسية ملنهج التعلم الذاتي لدى الطالب واتباع أعضاء اتباع  .5

 .التعليم جهزة الهواتف الذكية في أ نترنت في العملية التعليمية وتطبيق مبادئ الذكاء الصناعي وتفعيل استخدام اإل توظيف  .6

 اإلبداعي.بداع، املبادرة ومهارات التفكير اإل حضور ورشات عمل فيما يخص التنمية البشرية مثل  .7

 :املراجع

 أ
ً
  :: املراجع العربيةوال

مجلة الجامعة  ، هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية الجامعة اإلسالمية دراسة حالةعضاء االحتياجات التدريبية ل  (2017) ،برهوم، احمد .1

 .38-24، (24)3اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية. 

االحتياجات التدريبية وأثرها على تسويق جودة الخدمة التعليمية في ظل إدارة املعرفة ) بالتطبيق على جامعة  ( 2017) ،التويجري، عبد العزيز .2

 https://doi.org/10.36752/1764-006-001-001،  .67-48، (6)5املجلة الدولية التربوية املتخصصة.  ،املجمعة(

هيئة التدريس الجامعي وانعكاساتها على تحقيق الجودة الشاملة في  أعضاء داء أتطوير كفايات  (2016) ،، شيماءوحسينحبيب، صفاء  .3

 .54-36،  (6)4 للبنات.مجلة كلية التربية ، مؤسسات التعليم العالي

هيئة التدريس من املهارات الخاصة واملعارف التقنية في عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن أعضاء احتياجات  ، حرب، راجح .4

املجلة الدولية التربوية  ، االحتياجات(سعود اإلسالمية في ضوء معايير الجودة الكاديمية )دراسة استباقية لوضع برنامج تدريبي مبني على 

 .42-22، (5)9. ةاملتخصص

 سكندرية.اإل . دار الجامعة الجديدة للنشر، السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية( 2002)  ،حنفي، عبد الغفار .5

 29،  (292)1.األمن والحياة مجلة  التدريب والتطوير،( 0620)، عفاف أحمد، دوهل .6

مجلة الغري للعلوم االقتصادية   ،دارة التغير في الجامعات: التحديات واملقوماتإ( 2018) ،، صباحوحسين معبد السال ، والنوري ، حاكم الربيعي .7

 .33-18،  (14)10دارية.واإل 

 اربد.: مدخل استراتيجي، عالم الكتب الحديث للنشر، إدارة املوارد البشرية( 2009)  ،السالم، منيد و صالح، عادل .8

هيئة  عضاء االحتياجات التدريبية ل ( 2013) ،سماعيل، عماد و أبو هاشم، السيد محمدإ ل الشيخ، احمد و متولي، احمد و آ السديري، محمد و  .9

 34-14،  (1)6مجلة العلوم التربوية. ،التدريس بجامعة امللك سعود

مجلة   ،التدريس بجامعة البلقاء التطبيقية في مجاالت تكنولوجيا التعليمهيئة عضاء تحديد الحاجات التدريبية ل ( 2017) ،سرحان، محمد .10

 .39-25،  (176كلية التربوية. )
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واقع واملأمول أعضاء منظومة تدريب ( 2017) ،يمانإ شعيب، علي و عصفور،  .11 امللتقى العلمي العربي األول ملركز تنمية ، هيئة التدريس بين ال

 هيئة التدريس بجامعة بنها.أعضاء قدرات 

 . تحديد االحتياجات التدريبية وانعكاسه على تنمية املوارد البشرية( 2015) ، الصديق، بخوش .12

 . دار املسيرة ، عمان: داري املعاصراإل التدريب ( 2006)  ،الطعاني، أحمد .13

دراسة تحليليةفي: تطوير نظم إعداد املعلم   –الجودة الشاملة وإمكانيات تطبيقها في التعليم الجامعي املصري  (2000،)فتحي درويش ،عشيبة .14

 مايو. 27-26جامعة حلوان،  املؤتمر السنوي لكلية التربية،، العربي وتدريبه مع مطلع اللفية الثالثة

 ، عمان: دار وائل للنشردارة الجودة الشاملةإل املنتهجية املتكاملة إلى مدخل ( 2009) ،العقيلي، عمر وصفي .15

 دار وائل للنشر.بيروت: ، عمالال السلوك التنظيمي في منظمات ( 2001)  ،العميان، محمود .16
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3(14)  ،12-35.  
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Abstract: This study aimed to identify the training needs of faculty members at the University of Tabuk in the light 
of the requirements of quality of Higher Education. The study sample included 677 teaching staff. The 
questionnaire included training needs related to the following skills: personal, educational, technical, leadership, 
quality management, academic accreditation and research. The statistical analysis program (SPSS) was used and 
iterations, percentages, arithmetic averages and test were used. The results showed that all faculty members are 
interested and need all training programs related to the skills mentioned and the most important needs are the 
need for scientific research methods. The results also indicate that there are differences and differences in 
determining these needs due to the variables of gender, academic rank and previous courses. This study 
recommended the importance of holding training programs in the fields of scientific research and communication 
skills and follow the curriculum of self-education for students. 

Keywords: Training Needs; Faculty Members; Higher Education Quality; University of Tabuk. 
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