االحتيبجبث التدريبيت ألعضبء هيئت التدريس يف ضوء
ّ
مهبراث التدريس الفعبل بكليت العلوم جببمعت االمرية
نورة بنج عبد الرمحن
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االحتيبجبث التدريبيت ألعضبء هيئت التدريس يف ضوء
ّ
مهبراث التدريس الفعبل بكليت العلوم جببمعت االمرية
نورة بنج عبد الرمحن
ىيئة التدريس.

الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد االحتياجات التدريبية من
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم الكيمياء في كمية العموم في

 .1المقدمة

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،واستخدمت المنيج الوصفي

يعد التعميم العالي في أي دولة ىو المسؤول عن حركة

المسحي وذلك باستخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات الالزمة.

التنمية فييا ،إذ الشك في أن نشر التعميم العالي وترقية نوعيتو

وتكونت عينة الدراسة من 21عضوا ىيئة تدريس في قسم الكيمياء

لو دور حاسم وفعال في نيضة المجتمعات فال إصالح ألمة

بكمية العموم وىن الالتي استجبن لمتواصل اإللكتروني وقمن باإلجابة

دون تعميم ٍ
التطور ،فالجامعات في
عال وفعال وحيوي ودائب
ّ
معظم دول العالم تسيم في توجيو األحداث ،فالتقدم المادي من

عن مفردات االستبيان .وقد بينت نتائج الدراسة أن أكثر االحتياجات
التدريبية إلحاحاً في مجال التخطيط الفعّال ىي :تصميم األنشطة
االستكشافية المتنوعة لتحديد احتياجات الطالبات وميولين ،و تحديد

صناعتيا ورجال الفكر من نتاجيا ،ورقي الجامعات ال يقاس
بمبانييا وساحتيا ،وانما ُيقاس بأعضاء ىيئة التدريس لدييا،

النتائج المرغوبة من دراسة المقرر ،وكذلك تحديد األىداف في

فعضو ىيئة التدريس يمثل القمب النابض في الجامعات إذ ال

مستويات تعميمية مختمفة ،وطرق تنظيم المحتوى التعميمي ،ثم تفعيل

تحيا بدونو [ ،]1لذا وجب عمى الجامعات االىتمام بو ،وتقديم

مشاركة المتعممة في التخطيط لمعممية التعميمية ،وفي مجال التنفيذ

كل ما يرفع من أدائو ويحقق التنمية والتطوير لمجوانب واألدوار

الفعّال ىي :إثارة دافعية الطالبات نحو التعمم بطرق متنوعة ،التم ّكن
من ميارات االتصال التعميمي .وفي مجال اإلدارة الصفية الفعّالة:

التي يحتميا داخل الجامعة ويمكن أن تسيم بشكل فاعل في

تشجيع الطالبات عمى اإلبداع ،وادارة وقت المحاضرة بفعالية .وفي

الوصول بو إلى مواكبة التغيرات العالمية المختمفة [.[2

مجال التقويم الفعّال :تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية
ضعف الطالبات ،وتقويم العمل التعاوني .أمّا في مجال النمو الميني:

إن التدريس الجامعي ال يتحقق إال عمى يد أستاذ جامعي
ٍ
قادر عمى التخطيط لخبرات تدريسية ومواقف تعميمية تدفع

االطالع عمى الدراسات البحثية الحديثة المتعمقة بتطوير التدريس،

الطالب ألن يتعمموا كيف يفكرون ،وكيف يقرؤون ،ويحممون،

ورسم خطة لتطوير الميارات المختمفة .وبناء عمى ما أسفرت عنو

وكيف يبحثون عن المعمومة ،وكيف يناقشون معموماتيم ،وكيف

النتائج فقد أوصت الدراسة باالستفادة من نتائجيا في تحديد

يطورون مياراتيم ،وىذا ال يتحقق إال بمعالجة جميع العوامل

االحتياجات التدريبية التي تؤسس عمييا البرامج التدريبية في كمية

التي تؤثر وتتأثر بتعميميم ،ودفع التدريس ألن يكون فعاالً قاد اًر

العموم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،كما أوصت أن تنطمق

عمى إحداث التغيير المطموب لدييم [.[3

كافة البرامج التدريبية المقدّمة ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

الفعال ال يعد فكرة جديدة ألن التعمم بحد
إن مفيوم التعميم ّ

من تحديد االحتياجات التدريبية ليم .واقترحت الدراسة الحالية إجراء

دراسة مقارنة لواقع الممارسات التدريسية في كميات العموم ومعايير
التعميم والتعمم لمييئة الوطنية لالعتماد والجودة.

الفعال كمنحى أو منيج زاد
ذاتو ىو عممية نشطة إال أن التعمم ّ
االىتمام بو مع تطور نظريات التعمم ،وتعد بدايات القرن الحادي

الكممات المفتاحية :االحتياجات التدريبية ،التدريس الفعّال ،أعضاء

الفعال كأحد االتجاىات
والعشرين النشأة الواضحة لمتعميم
ّ
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 .2مشكمة الدراسة

التعميم داخل الصف وخارجو [.[4

تشيد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تطو اًر شامالً في
جميع المجاالت وخاصة المجال التنظيمي وواكب ىذا التطور

الفعال بأنو التدريس الذي يكسب المتعممين
ُ
ويعرف التدريس ّ

ميارات ومعارف ومعمومات ،ويكون ممتعاً ويترك أث ار في نفوس

زيادة في عدد أعضاء الييئة التعميمية ،واىتمام كبير بتأىيميم

الطالب من الناحيتين العممية والسموكية [.[5

لمواكبة التطورات وتمبية الحاجات.

وعرف بأنو " ذلك النمط من التعميم الذي يؤدي إلى تحقيق

وكون عضو ىيئة التدريس من أىم ركائز نجاح الجامعة

األىداف التعميمية المرسومة لممادة ،سواء المعرفية أو الوجدانية

في تحقيق أىداف التعميم العالي حيث تعتبر وظيفتو واسياماتو

أو الميارات ويعمل عمى بناء شخصية موازنة لممتعمم [.[6

وبحوثو من وسائل تطوير الجامعة ورفع مستواىا وتصنيفيا
العالمي ،فإن مواكبة عضو ىيئة التدريس لمتطورات المختمفة

الفعال نمط يعتمد عمى النشاط الذاتي والمشاركة
فالتعميم ّ

اإليجابية لممتعمم والتي من خالليا يقوم بالبحث مستخدماً

ليكون قاد اًر عمى االستمرار في أداء ميامو عمى الوجو المطموب

مجموعة من األنشطة والعمميات العممية كالمالحظة ووضع

يتطمب تحديد الحتياجاتو التدريسية التي تواكب أدواره المينية.

الفروض والتي تساعده عمى االكتشاف واالستنتاج وتجاوز

وانطالقاً من أىمية امتالك عضو ىيئة التدريس لميارات

المعمومات المعطاة تحت إشراف وتوجيو المعمم [.[7

الفعال لرفع جودة التعميم ومخرجات الجامعة ،رأت
التدريس ّ

الباحثة المساىمة بيذه الدراسة لتحديد االحتياجات التدريبية

الفعال يعتمد عمى شخصية األستاذ الجامعي،
إن التعميم ّ

وعمى معرفتو الواسعة بمادتو التعميمية والميارات التي يدرسيا،
لذا ينبغي أن تُولى عناية خاصة بتدريب األستاذ الجامعي أثناء

الفعال.
لعضو ىيئة التدريس في ضوء ميارات التدريس ّ

أ .أسئمة الدراسة

الخدمة ليمتمك ىذه الميارات ،لمتدريب أثناء الخدمة أىمية كبيرة

تحاول ىذه الدراسة أن تجيب عن التساؤل الرئيس التالي:

نظ اًر لما يييئو التدريب لألستاذ الجامعي من معارف وميارات

ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء مبادئ

جديدة تتطمبيا مينتو ،ليصل إلى المستوى الذي تطمح لو
الجامعة من رقي وتقدم .وتتجمى أىمية تدريب األستاذ في

الفعال بكمية العموم بجامعة األميرة نورة بنت عبد
التدريس ّ
الرحمن ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس األسئمة التالية:

التخصصات العممية ،وذلك ألن طبيعة المقررات تحتاج إلى

 -ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

فعالة ،لزيادة فيم الطالب ليذه المواد ،ومن ذلك
أساليب تدريسية ّ

الفعال؟
المتعمقة بمجال التخطيط ّ

عمم الكيمياء الذي يعد أحد العموم الطبيعة التي ليا دور كبير

 -ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

في معالجة مشكالت العالم ويساعد مع غيره من العموم في

الفعال؟
المتعمقة بمجال التنفيذ ّ

وعمى ذلك ترى الباحثة أن تحديد االحتياجات التدريبية

الفعال؟
المتعمقة بمجال التقويم ّ

تبسيط العالم الذي يعيش فيو لخدمة البشرية [.[8

 -ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

ألعضاء ىيئة التدريس بقسم الكيمياء بكمية العموم في مجال

 -ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

الفعال يمكن أن يسيم في تطوير الجامعة وتحقيقيا
التدريس ّ

الفعالة؟
المتعمقة بمجال اإلدارة الصفية ّ

أساليب التدريس الحديثة.

الفعال؟
المتعمقة بمجال النمو الميني ّ

ألىدافيا ،والوصول بيا إلى مواكبة التغيرات العالمية في مجال

 -ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم
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ب .أهداف الدراسة

وتقصد بيا الباحثة في الدراسة الحالية المعارف والمعمومات

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

والميارات التي يحتاج إلييا عضو ىيئة التدريس لمقيام بالتدريس

 تحديد أىم االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكميةالعموم – قسم الكيمياء.

الفعال.
ّ

عضو ىيئة التدريس:

 -تمكين الجامعة من وضع السياسات ورصد اإلمكانيات

وتقصد بو الباحثة في الدراسة الحالية كل من يعمل في مجال

المتعمقة بالتدريب في ىذه المجاالت مع تحقيق كفاءة عالية في

التدريس في الجامعة ،سواء كان عممو جزئياً أو كمياً.

تحديد مجاالت التدريب وتركيز عمى الفئة المستيدفة منو.

الفعال:
مبادئ التدريس ّ

وتقصد بو الباحثة إجرائياً في الدراسة الحالية التدريس الذي

أهمية الدراسة
جّ .

اكتسبت ىذه الدراسة أىميتيا في أنيا :تواكب االىتمام

يحقق متعة التعمم ويترك أثر إيجابي في نفوس الطالب وقد

العالمي بالتدريب المستمر ،كما أنيا تبحث في العنصر البشري

حددتو الباحثة في الميارات التالية (التخطيط ،والتنفيذ ،واإلدارة

المنتج داخل الجامعة وىو عضو ىيئة التدريس من حيث رفع

الفعال.
الصفية ،والتقويم) ّ

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

كفاءتو وفعاليتو باعتبار التدريب وسيمة لرفع أدائو وتطوير

المحور األول :االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس

معارفو وقدراتو ومياراتو .وتساعد الجيات القائمة عمى التدريب
في معرفة احتياجات أعضاء ىيئة التدريس بقسم الكيمياء بكمية

يعد التدريب أثناء الخدمة وسيمة أساسية الستكمال اإلعداد

الفعال ،وبالتالي تمكنيا من
العموم في ضوء ميارات التدريس ّ

الميني في مختمف المجاالت وخاصة ألعضاء ىيئة التدريس،
وتطوير كفاياتيم ،وتمبية احتياجاتيم ،سواء في المجاالت

وضع خطط التطوير الميني المالئمة لمتطمبات العصر،

وتساعد الجيات المسئولة عن التدريب عمى وضع البرامج

التخصصية أو المينية والتقنية ،ومن أجل فعالية البرامج

المتوافقة مع إمكانيات الجامعة ووقت عضو ىيئة التدريس .وىي

التدريبية البد أن تكون االحتياجات التدريبية لممتدربين ىي

فرصة كذلك ألعضاء ىيئة التدريس لمتعبير عن احتياجاتيم

األساس الذي يبنى عميو البرامج التدريبية حتى يكون دافعاً

التدريبية وعن رضاىم عما توفره الجامعة من فرص لمنمو

لمشاركة فعالة من المتدربين ويحقق أىدافيم وطموحاتيم

الميني والتنمية المستدامة.

وحاجاتيم التدريبية ].[9
ويرى الحديدي [ ]10أن عممية تحديد االحتياجات ليست

د .حدود الدراسة

عمالً سيالً كما يعتقد البعض ،ولكنو عمل مسحي منظم يعتمد

أُجري البحث في الحدود التالية:
• الحـد المكانـي :المممكة العربية السعودية ،جامعة األميرة نورة

عمى الجيود الجماعية التي تطمع بيا كافة أجيزة النظام التربوي

بنت عبدالرحمن ،كمية العموم ،قسم الكيمياء.

بغية معاينة وفحص الفجوة المراد تحديدىا ،وتكون ىذه الجيود

• الحـد الزمني :الفصل الدراسي األول من العام الجامعي

في صورة برامج منظمة تسعى لتحديد االحتياجات التي يستشعر

1436/1435ىـ.

بيا المستيدفون ،والتي عادةً ما تنبع من احتياجاتيم الفعمية.
مفيوم االحتياجات التدريبية:

الفعال التخطيط والتنفيذ
• الحـد الموضوعي :مبادئ التدريس ّ

االحتياج في المغة:

الفعال ،والتنمية المينية.
الفعالة ،والتقويم ّ
فعال واإلدارة الصفية ّ
ال ّ

تعود كممة االحتياج لمفعل الثالثي حوج :الحاجة ،والحائجة:

ه .مصطمحات الدراسة

اجةً ِفي
تعني المأربة .وقولو تعالي (...ولِتَْبمُ ُغوا َعمَْييَا َح َ

االحتياجات التدريبية:
186

ص ُد ِ
ورُك ْم( )...غافر .)80 :وجمع الحائجة :حوائج .فنقول
ُ

يرغب في امتالكيا عضو ىيئة التدريس ومن ثم يعد دافع
لمشاركة عضو ىيئة التدريس.

تحوج :طمب الحاجة ،والتحوج :طمب الحاجة بعد الحاجة،

وحجت إليك أحوج حوجاً ،وحجت أي احتجت والمصدر "احتياج"

 .3يسيم تحديد االحتياجات التدريبية وفقًا ألسس ومعايير

(لسان العرب ،مادة حوج ج ،3/ص (.379 - 378

موضوعية ،إلى المشاركة في حل مشكالت العمل والعاممين.

ويدل االحتياج عمى وجود قصور ،أو تناقضات تمارس من

 .4الوصول إلى ق اررات فعالة وسميمة باتجاه تخطيط العممية

قبل األفراد في العمل ،ونقوم بالتدريب لضمان إمكانية استكمال

التدريبية وتصميميا ،وبخاصة إذا ما كانت عممية تحديد

ىذا النقص أو القصور بواسطة إجراءات منظمة.

االحتياجات التدريبية شاممة ومتكاممة لتشمل االحتياجات اآلنية

االحتياج اصطالحاً:

والمستقبمية.
أساليب تقدير االحتياجات التدريبية:

لقد استخدام الباحثون مفيوم االحتياجات التدريبية لمتعبير
عن معاني مختمفة ،في بعض األحيان لمداللة عمى من يحتاج

ىناك ثالثة أساليب لتحديد االحتياجات التدريبية:

لمتدريب من األفراد ،وأحياناً أخرى لمداللة عمى وجود مشكالت

 -األولى :ىي تحديد التنظيم ،وىذه الطريقة تجيب عن سؤال

في العمل يراد حميا عن طريق التدريب [.[11

ىام ىو :أين تقع الحاجة لمتدريب؟ (في أي إدارة أو فرع أو قسم)

ويقصد باالحتياجات التدريبية مجموع المتغيرات المطموب

 -الثانية :ىي تحميل العمل وتجيب عن سؤال ميم آخر ىو :ما

إحداثيا في معارف ومعمومات وميارات واتجاىات الفرد ،بيدف

نوع التدريب المطموب [ميارات _ معمومات _ اتجاىات] وما ىو

إعداده وتييئتو وجعمو محققا لألداء الذي يتطمبو عممو بدرجة

العمل أو الجزء من الوظيفة الذي يمزم لو التدريب؟

محددة من الجودة واإلتقان [.[12

 -الثالثة :فيي تحميل الفرد والتي تجيب بدورىا عن سؤال ثالث

وىناك من يعرف الحاجات التدريبية بأنيا "جوانب النقص الذي

ميم ىو :من الذي يحتاج لمتدريب؟ [مؤىمو ،خبراتو ،مياراتو،

قد يتسم بو أداء العاممين في منظمة ما ألي سبب من األسباب

خصائصو المختمفة.[16[ ]...

والتي يجب أن تتضمنيا برامج التدريب المقدمة إلى ىؤالء

ويحدد توفيق [ ]17أربعة مداخل أساسية لتحديد االحتياجات

العاممين بما يعمل عمى تحسين األداء" [.[13

التدريبية وىي:

أىمية تحديد االحتياجات التدريبية:

 .1تحميل األداء :وذلك يتطمب تحديد المخرجات المرغوبة من

يشير أبو غميون [ ]14إلى العالقة العضوية بين وظيفة

العمل أو الوظيفة ومن ثم تحديد الميام المطموبة لتحقيقيا ،وذلك

التخطيط في إدارة التدريب؛ وبين أىمية تحديد االحتياجات

حتى يمكن تحديد أنواع المعرفة والميارات التي يتطمبيا أداء ىذه

التدريبية من خالل تحقيق التوازن الحركي بين أجزاء نظام

الميام .كما أن ىذا المدخل سوف يحدد أيضا نوع التغذية

التدريب من ناحية ،وبين نظام التدريب والبيئة المحيطة من

الراجعة المطموبة.

ناحية أخرى.

 .2تحميل الميمة :ويركز ىذا المدخل في تحميل االحتياجات

وتتجمى أىمية تحديد االحتياجات التدريبية من خالل التأكيد عمى

التدريبية عمى المخرجات وال ييتم مباشرة بأداء العمل أو الوظيفة

المبادئ التالية[15[ :

أو االىتمام بعوامل األداء األخرى.

 .1أن عممية تحديد االحتياجات التدريبية ىي األساس الذي

 .3دراسة الكفاءة :وييتم بتحديد ما يراه الخبراء بخصوص

تبنى وتخطط في ضوئيا البرامج التدريبية الناجحة.

القدرات واإلمكانات التي يتميز بيا الفرد ،ثم التركيز عمى

 .2تحدد االحتياجات التدريبية بدقة الكفايات والميارات التي

المعرفة والميارة التي كانت مطموبة لتوفر ىذه الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرات أو
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اإلمكانات أو الكشف عنيا.

نظ اًر لما تفرضو التخصصات العممية من الحاجة إلى أساليب

 .4مسح االحتياجات التدريبية :ويعد ىذا المدخل من قبيل

وميارات مختمفة تسيم في تبسيط المادة العممية ،ومساعدة

استطالعات الرأي لمتعرف عمى نوع التدريب الذي يعتقد

الطالب عمى اإلبداع ،واالبتكار.

العاممون بأنيم في حاجة إليو أو أنو ذو فائدة ليم.

الفعال Effective Teaching
ثانياً :التدريس ّ

"عممية
عممية التدريس ) (Instructionعمى أنيا
تعرف
ّ
ّ
ّ

تصنيف االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس:
يمكن تصنيف االحتياجات التدريبية لمجامعة وأعضاء ىيئة

تمقين المعرفة ،وتدريب الميارة واعطاء تعميمات أو معمومات" أو

التدريس إلى ثالثة أصناف رئيسة تعد ضرورية لكل مؤسسة

ىي "نشاط ييدف لمساعدة المتعمم لكي يتعمم ،أي لتحقيق

تربوية ولكل نظام تعميمي ،وىي:

وحركياً" أو
تعميمية يمكنو بيا أن ينمو
أىداف
ووجدانياً
معرفياً
ّ
ّ
ّ
ّ

 -االحتياجات العادية المتكررة وىي تمك االحتياجات التقميدية

"عممية يتم من خالليا تنظيم كل من المتعمم والمعمم والمنيج
ىي
ّ

تتمثل في اكتساب المعمومات والميارات واالتجاىات األساسية

المعرفية
عممية التدريس عدداً من الكفايات
وتتضمن
سمفاً".
ّ
ّ
ّ

 االحتياجات التي تتصل بمشكالت العمل الناشئة عن نقصفي المعارف والميارات التي ينتج عنيا نقص في اإلنتاجية أو

الفعال:
ميارات التدريس ّ

 -1التخطيط :وىي عممية ميمة يحدد المعمم من خالليا أشكال

ضعف في مستوى األداء.

األداء التي ُيرجى بموغيا بعد تدريس كل درس من دروس

محددة
المتغيرات بصورة
وغيرىا من
نظامية بغية تحقيق أىداف ّ
ّ
ّ

والتي تتصل بحاجة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ،والتي

بوية [.[20
األدائية التي تم ّكن المعمم من تحقيق األىداف التر ّ
و ّ

التي يحتاجونيا.

 -االحتياجات التطويرية االبتكارية وتتضمن إدخال عناصر

المنيج ،وتظير أىميتو بأنو يساعد المعمم عمى مواجية المواقف

جديدة (معارف وميارات) عمى عمل أعضاء ىيئة التدريس

التعميمية بثقة وتمكن ،وتجعل عممية التدريس منظمة وذات

المستقبل واستجابة لمتطمبات

عناصر مترابطة وواضحة ،كما أنيا تساعد المعمم عمى اكتشاف

ومعاونييم تمبية لحاجات

عيوب المنيج ،ومن ثم اإلسيام في تحسينو وتطويره.

البيئة ].[18
ويمثل حصر االحتياجات محور األفكار التي تبنى خطط

 -2التنفيذ :وىي عممية تشتمل عمى عدد من الميارات وىي

وبرامج التدريب ،وأي نشاطات تدريبية ،فتحديدىا ىو المفتاح

ميارة العرض ،واستخدام الوسائل التعميمية ،وصياغة األسئمة

لتحديد األىداف المنشودة من عممية التنمية المينية داخل

الصفية ،وادارة الصف ،وميارة استثارة دافعية المتعممين.

الجامعة .ويتضمن تحديد االحتياجات جممة التغيرات المطموب

 -3التقويم :وىي عممية تشخيصية عالجية تتطمب جمع بيانات

إحداثيا في معارف وميارات واتجاىات أعضاء ىيئة التدريس

موضوعية باستخدام أدوات قياس متنوعة ،بغرض التوصل إلى

والقيادات األكاديمية بقصد تطوير أدائيم والسيطرة عمى

تقديرات كمية وأدلة كيفية ُيستند إلييا في إصدار األحكام واتخاذ

المشكالت التي تعرض األداء ،أو مجموع المؤشرات التي تكشف

ق اررات مناسبة [.[21

عن وجود فرق بين األداء الحالي واألداء المرغوب بسبب نقص

الفعال:
خصائص األستاذ الجامعي ّ

العالمية ].[19

العالقة.

معارفيم

وقدراتيم

ومياراتيم،

وذلك

لتواكب

• يظير تمكناً واحتراماً لتخصصو العممي والتخصصات ذات

التغيرات

حضر جيداً لمحاضراتو.
• ُي ّ

أن تحديد االحتياجات ألعضاء ىيئة التدريس بصفة عامة،

• يتدرج في أسموبو من المعموم إلى المجيول ومن السيل إلى

وأعضاء كمية العموم بصفة خاصةُ ،يعد من الموضوعات الميمة
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االحتياجات التدريبية التربوية ألعضاء ىيئة التدريس :دروس

• يشجع طالبو عمى إبداء آرائيم ومقترحاتيم.

من جامعة ماكيريري في البرامج القصيرة لمتطوير الميني

• يظير حماسة واضحة لما يدرسو.

 ،"2010 - 2006والتي ىدفت إلى إجراء مجموعة من البرامج

• ييتم بتحقيق طالبو لدرجة من التقدم والتفوق العممي.

التدريبية القصيرة القائمة عمى االحتياجات التدريبية التي تم

• يستخدم المعينات السمعية والبصرية وتكنولوجيا التعميم بكفاءة

الوصول إلييا من خالل استبانة قدمت ألعضاء ىيئة التدريس

عالية في محاضراتو.

في الجامعة .وكانت أىم ىذه االحتياجات التدريبية التي أشارت

• يشجع طالبو ويحفزىم عمى التعمم المستقل [.[22

إلييا النتائج تقييم الطالب ،وادارة الصفوف الكبيرة ،واستخدام

الدراسات السابقة:

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم والتعمم .ثم التطرق

المحور األول :الدراسات السابقة المتعمقة باالحتياجات التدريبية

لمنيجية ورش العمل ،والتدريس التعاوني وتبادل الخبرات .وقد

ىدفت دراسة عبدالغفار [ ]23إلى تحديد الميام المطموبة

أوصت الدراسة بضرورة الجمع بين التدريب التربوي مع تغييرات

في مجال تصميم المقرر الدراسي واإلعداد لتنفيذ ،ومن ثم تحديد

مؤسسية لمتغمب عمى المعوقات المؤسسية التي تحول دون

االحتياجات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية

االستفادة من المعارف والميارات المكتسبة خالل التدريب

لمبنات لمقيام بميام تصميم المقرر الدراسي ،واإلعداد لتنفيذه،

ومعالجتيا بشكل متزامن ،باإلضافة إلى ذلك ،يجب تجاوز

واقتراح أىم األساليب التي تساىم في تنمية تمك االحتياجات،

نموذج العجز في التطوير الميني المستمر باالعتماد عمى

وكانت من أىم نتائج الدراسة أن من أىم الميام الالزمة لتصميم

نماذج متعددة في نيج التدريب لبناء قدرات أعضاء ىيئة

المقرر الدراسي تتمثل في فيم عضو ىيئة التدريس لممتعممين

التدريس.

من حيث خصائصيم العامة وما يعرفونو عن المحتوى ،وتحديد

وقدمت إيرما فيبرنيس وآخرون [ ]25دراسة بعنوان " تحميل

وصياغة األىداف ،ومن أىم االحتياجات التدريسية ىي المتصمة

االحتياجات التربوية لمتدريب القائم عمى الكفاءة لمعممي العموم

بتنظيم محتوى المقرر ،وتقويم تعمم الطالبات ،وتقويم المقرر.

الطبيعية" تقدم ىذه الدراسة نيجاً فعاالً في تحديد احتياجات
تدريب المعممين باستخدام تحميل االحتياجات التدريبية )(TNA

أما دراسة أل فرحان [ ]2فقد ىدفت إلى تحديد االحتياجات
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة أم القرى،

وكان اليدف من الدراسة الحصول عمى أدلة عمى الكفاءة

في ظل أدوارىم المينية من وجية نظرىم ،وقد استخدم الباحث

التربوية الفعمية لمعممي العموم الطبيعية ،لمحصول عمى

المنيج الوصفي ،وتمثمت األدوار المينية في أربعة مجاالت

احتياجات وأولويات التدريب ،مع اقتراح التوصيات حول أسموب

وىي التدريس ،والبحث العممي ،واإلدارة األكاديمية ،وخدمة

التدريب األكثر فعالية .أجريت المقابالت واالستطالع عمى 165

المجتمع؛ وذلك من خالل دراسة المتغيرات المتعمقة بيذه

معمم من معممي العموم الطبيعية .وأظيرت النتائج أن الكفاءة

المجاالت وىي الرتبة ،الخبرة ،المؤىل العممي ،الدورات التدريبية.

التربوية الفعمية لممعممين كان أقل من الكفاءة المثالية ،وكانت

وكشفت نتائج الدراسة عن أن االحتياجات التدريسية كانت عالية

ىناك خمس أولويات لمبرنامج التدريبي ،وىي :تدريب تكنولوجيا

في كافة المجاالت وأوصت الدراسة بضرورة توفير االحتياجات

المعمومات واالتصاالت ،والبحث االجرائي في الفصول الدراسية،

التدريبية المتعمقة باألدوار المينية لعضو ىيئة التدريس من قبل

نظرية ومبادئ التعمم في العموم ،وتطوير المناىج ،وفيم

الجامعة.

خصائص التالميذ.
وفي دراسة مشابية قدميا فممبان [ ]26ىدفت إلى تحديد

وجاءت دراسة أكولو وآخرون [ ]24بعنوان "تحدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
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احتياجات أعضاء ىيئة التدريس من الميارات الخاصة

بقسم الكيمياء بكمية العموم ،وفي اعتمادىا عمى ميارات التدريس

والمعارف التقنية في جامعة الطائف ،وكذلك االطالع عمى

الفعال مرتك از لتحديد االحتياج التدريبي وبناء البرامج.
ّ

اتجاىاتيم نحو توظيف برامج التعميم المعتمدة عمى تقنية
المعمومات واالتصاالت ،وقد تم تطبيق أداة الدراسة عمى 395

الفعال
المحور الثاني :الدراسات السابقة المتعمقة التدريس ّ

ىدفت دراسة عقل [ ]5إلى معرفة مدى ممارسة معممي

عضو ىيئة تدريس من عشر كميات مختمفة ،تتضمن مشاركة

المغة االنجميزية في محافظة نابمس في فمسطين لمبادئ التدريس

 115عضواً من الكميات األدبية ،و 111عضواً من الكميات

الفعال ،وتكونت عينة الدراسة من ( )46معمماً ومعممة تخصص
ّ

العممية ،و 169عضواً من الكميات التطبيقية .وقد تم تصميم

المغة اإلنجميزية ،واستخدمت االستبانة أداة لمبحث ،وبينت

استبانة لتقييم الميارات والمعارف التقنية ألعضاء ىيئة التدريس

الدراسة أن أكثر الحاالت ممارسة من قبل المعممين كانت إدارة

بعد التحقق من صدقيا وثباتيا .وقد أظيرت نتائج الدراسة أن

الصفوف ،والقدرة التعميمية ،بينما كان مجاال التقويم والتطوير

ميارات األعضاء في استخدام األجيزة التعميمية تفوق ميارات

الميني أقل المجاالت ممارسة من قبل معممي المغة اإلنجميزية.

استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،وتقنيات الويب،

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منيا تشجيع و ازرة التربية

واإللمام بالمعارف التقنية ،حيث أن الرأي السائد لعبارات محور

والتعميم معممي ومعممات المغة اإلنجميزية عمى متابعة دراستيم،

األجيزة التعميمية يقع في فئة الجيد جداً ،وباقي العبارات تقع في

واشتراك المعممين من دورات ،وورش العمل.
أما دراسة الربعي ورضوان [ ]27فقد ىدفت إلى تحديد

فئة الجيد.

الفعال ،ومعرفة األوزان النسبية لمعايير المعمم
معايير المعمم ّ

التعقيب عمى دراسات المحور األول:

الفعال من وجية نظر األكاديميين ،والمشرفين التربويين ،ومدراء
ّ

في ضوء استعراض الدراسات السابقة يمكن اإلشارة الى أن
معظم الدراسات التي تم الرجوع إلييا ،تكاد تتركز حول مجاالت

المدارس بمحافظات غزة في ضوء المناىج الفمسطينية الجديدة،

يمكن اعتبارىا أنيا مشتركة لكافة العاممين في مجال التدريس
مثل إدارة الصف ،واستخدام التكنولوجيا والوسائل التعميمية،

الفعال في ضوء
واخراج الصورة النيائية بقائمة معايير المعمم ّ
نتائج الدراسة .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مجال مينية المعمم

وىناك دراسة إيرما فيبرنيس وأخرون [ ،]25التي ركزت عمى

احتل المرتبة األولى ،كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر المؤشرات

أىمية التدريب القائم عمى نظرية ومبادئ التعمم في العموم ،وىو

انتماء لمجال التخطيط كان المؤشر الذي ينص عمى أنو "يشجع

ما تسعى الدراسة الحالية لتحديده من خالل ميارات التدريس

التالميذ عمى التأمل والتفكر في حياتيم ،وخبراتيم الشخصية؛

الفعال ،كما تشترك الدراسات في أن العينة في جميع الدراسات
ّ

وفي مجال إدارة الصف فإن المؤشر األكثر انتماء ىو " أن يؤكد
عمى المساواة واالحترام"؛ وفي مجال مينية المعمم كان المؤشر

كانت أعضاء ىيئة التدريس باستثناء دراسة (Febrianis et

) [25] al,حيث كانت العينة معممي العموم ،كما أسيمت

األكثر انتماء ىو " يتأمل ويقيم أفعالو وممارساتو لالرتقاء

الدراسات السابقة في مساعدة الباحثة عمى تعرف المجاالت

بأدائو" .وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منيا ضرورة

الرئيسة التي تشكل بمجموعيا ميارات أساسية لعضو ىيئة

االىتمام بعممية تدريب المعممين بصفة مستمرة لرفع مستوى

التدريس ينبغي عميو امتالكيا.

أدائيم لمميارات التدريسية

وبالرغم من تشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من

وجاءت دراسة إبراىيم وعبد الكريم [ ]6التعرف عمى

حيث تركيزىا عمى االحتياجات التدريبية ،إال أنيا تنفرد عنيا من

الفعال لدى مدرسي المرحمة اإلعدادية
ميارات التدريس
ّ

ومعمماتيا وعالقتيا ببعض المتغيرات وىي (الجنس ،وسنوات

حيث تناوليا االحتياجات التدريبية ألعضاء الييئة التدريسية
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الخدمة ،والمؤىل العممي) .تألفت عينة الدراسة من ( )63معمماً

وفق المراحل كافة وبأقساميا العممية واإلنسانية لمعام الدراسي

ومعممة ،وكانت أداة البحث ىي االستبانة .وكشفت نتائج الدراسة

( )2007-2006حيث بمغت عينة البحث المذكورة ()240

عمى قمة استخدام المدرسين لموسائل التعميمية ،وكذلك القراءات

طالباً وطالبة وتم اختيارىا عشوائياً وفق المرحمتين الثالثة

الخارجية المتعمقة بمادة الكتاب المدرسي ،وىناك فرق بين

والرابعة .واستخدام الباحثان مقياس (منيزل )1994 ،كأداة

استجابات المعممين والمعممات في ممارستيم لمبادئ التدريس

لمكشف عن أىداف البحث واستخدما الوسط المرجح في تحميل

الفعال ُيعزى لتغير االختصاص .وأوصت الدراسة بضرورة
ّ

بياناتو وكذلك تحميل التباين لمعرفة الفروق حسب متغير
الجنس ،والمرحمة .وأسفرت نتائج البحث عمى أن الممارسات

استخدام الوسائل العممية وكذلك القراءات الخارجية.

وفي دراسة مشابية قام بيا جالب [ ]28ىدفت إلى التعرف

التعميمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية ليست

عمى مدى تطبيق أعضاء ىيئة التدريس في قسم التاريخ بجامعة

بالمستوى المطموب وفق المعايير الدولية ،وأن ىناك ضعفاً

لفعال ،وبمغت عينة الدراسة ( )73عضو
بغداد لمبادئ التدريس ا ّ

واضحاً في معايير التدريس الجامعي .وكذلك دلت النتائج عمى

ىيئة تدريس .وأشارت النتائج إلى ضعف في مستوى تطبيق

الفعال) يعاني ضعفاً في
أن الممارسات التعميمية (التدريس ّ

الفعال كونيا تؤثر بشكل مباشر في
االىتمام بمبادئ التدريس ّ

(اإلنسانيات أو العمميات).

األداء وعمى كافة المتغيرات سواء كانت التخصص الفرعي

الفعال .وأوصت الدراسة بضرورة
األعضاء لمبادئ التدريس ّ
المتعمم ،والى إجراء دراسة لتقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس في

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

الفعال من وجية نظر األعضاء.
ضوء مبادئ التدريس ّ

في ضوء استعراض الدراسات السابقة يمكن اإلشارة إلى

وفي السياق ذاتو ىدفت دراسة الجبوري وحمزة [ ]29إلى

أن معظم الدراسات ىدفت إلى تحديد مدى ممارسة ميارات

التعرف عمى مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في كمية

الفعال لدى عينة الدراسة باستثناء دراسة الربعي
التدريس
ّ

طالب المرحمة الرابعة في قسمي التاريخ والجغرافيا ،وعددىم

تكونت عينات الدراسات السابقة في مجمميا من عينتي الطالب

( )84طالباً وطالبة ،وتم استخدام االستبانة كأداة ليذا البحث.

والمعممين أو األساتذة الجامعيين ،لكن ال يوجد دراسة حددت

وأشارت أىم النتائج أن استجابة الطمبة كانت عالية لفقرة " يشجع

الفعال لدى أعضاء ىيئة تدريس بقسم الكيمياء،
ميارات التدريس ّ

واستجابات الطمبة كانت ضعيفة لفقرة "تحضير الوسائل التعميمية

 .4الطريقة واإلجراءات

الفعال ،واقتصر البحث عمى
التربية األساسية لمبادئ التعميم ّ

الفعال.
ورضوان ،]27[ ،والتي ىدفت إلى وضع معايير لممعمم ّ

وىذا ما تنفرد بو الدراسة الحالية.

الطمبة عمى المشاركة في كتابة البحوث العممية ومناقشتيا"،
المتوفرة لو حسب الموقف التعميمي" .وأوصت الدراسة إلى دعوة

أ .منهج الدراسة

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية إلى استخدام أساليب

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي الذي

التدريس الحديثة ،والى إجراء المزيد من الدراسات.

يعد من أكثر المناىج استخداماً في مثل ىذه الدراسات ،وذلك

وفي سياق متصل ىدفت دراسة الالمي وعداي [ ]30إلى

باستخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات الالزمة؛ وذلك لتحديد

الفعال (الممارسات التعميمية)
تحديد مدى تحقق ميارات التدريس ّ

المشكالت البحثية من وجية نظر معممات الكيمياء.

في التدريس الجامعي ،وتحديد الفروق في الممارسات التعميمية

ب .مجتمع وعينة الدراسة

وفقاً لمتغيرات (الجنس ،المرحمة ،اإلنسانيات ،العمميات).

• مجتمع الدراسة:

وتكونت عينة البحث من طمبة كمية التربية – جامعة البصرة

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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بكمية العموم ،قسم الكيمياء ،ويبمغ عددىن  40عضو ىيئة

الفعال
• االحتياجات التدريبية في مجال التنفيذ ّ

• عينة الدراسة:

الفعالة.
• االحتياجات التدريبية في مجال اإلدارة الصفية ّ

الفعال.
• االحتياجات التدريبية في مجال التقويم ّ

تدريس.
تمثمت عينة الدراسة بالالتي استجبن لمتواصل اإللكتروني

• االحتياجات التدريبية في مجال النمو الميني.

وقمن باإلجابة عن مفردات االستبيان ،وعددىن  21عضو ىيئة

مرت االستبانة (المقياس) بالخطوات التالية:
وقد ّ

ج .أداة الدراسة
اعتمدت الباحثة عمى االستبانة كأداة لتحديد االحتياجات

مصنفة
ثم بناء عبارات المقياس
ّ
ّ
الفعال واالحتياجات التدريبيةّ ،
وفق المحاور الخمسة السابقة.

التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء ميارات التدريس

يتضمنيا كل
• صياغة فقرات المقياس بتحديد المعاني التي
ّ

الرحمن ،وقد اشتممت عمى خمسة محاور رئيسة وىي:

المقياس عمى محاوره الرئيسة:

• دراسة األطر النظرّية والدراسات السابقة ذات العالقة بالتدريس

تدريس في قسم الكيمياء بكمية العموم.

الفعال بقسم الكيمياء بكمية العموم بجامعة األميرة نورة بنت عبد
ّ
الفعال.
• االحتياجات التدريبية في مجال التخطيط ّ

يوضح توزيع فقرات
محور من المحاور السابقة ،والجدول التالي ّ

جدول 1

توزيع فقرات االستبيان عمى محاوره الرئيسة
المجال

الفقرات

العدد

الفعال
التخطيط ّ

من 10 – 1

10

من 24 – 11

14

اإلدارة الصفية

من 38 – 25

14

التقويم

من 47 – 39

9

النمو الميني

من 58 – 48

11

الفعال
التنفيذ ّ

• استخدم االستبيان المقياس الخماسي لتحديد كم االحتياج وىي

التعديالت في صياغة بعض العبارات ،واعداد المقياس في

(عالية جداً ،عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جداً)

صورتو النيائية.

• وبعد بناء المقياس في صورتو المبدئية؛ تم التأكد من صدقو

صدق وثبات المقياس:

بعرضو عمى عينة من المح ّكمين من عمم النفس والمناىج وطرق

تم حساب صدق عبارات المقياس وذلك بحساب ارتباط كل
ّ
يوضح ذلك جدول (.)2
عبارة بالدرجة الكمية ،كما ّ

تم إجراء
التدريس وقسم اإلدارة والتخطيط .وفي ضوء آرائيم ّ

جدول 2

صدق عبارات المقياس ودرجة ارتباط كل عبارة بالدرجة الكمية
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

0.697

16

0.809

31

0.727

46

0.671

2

0.659

17

0.494

32

0.599

47

0.723

3

0.593

18

0.792

33

0.779

48

0.847

4

0.833

19

0.749

34

0.841

49

0.814

5

0.700

20

0.670

35

0.820

50

0.876

6

0.537

21

0.479

36

0.822

51

0.752

7

0.731

22

0.784

37

0.768

52

0.582

8

0.786

23

0.477

38

0.446

53

0.605
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9

0.737

24

0.606

39

0.796

54

0.787

10

0.536

25

0.885

40

0.677

55

0.728

11

0.548

26

0.901

41

0.733

56

0.697

12

0.701

27

0.603

42

0.837

57

0.670

13

0.740

28

0.797

43

0.741

58

0.533

14

0.519

29

0.838

44

0.761

15

0.671

30

0.763

45

0.669

تطبيقو عمى عينة البحث.

يتضح من جدول ( )2أن جميع معامالت ارتباط عبارات

تم حساب االتساق الداخمي لمحاور المقياس باستخدام
 -كما ّ

المقياس دالة إحصائياً عند مستوى  0.01مما يشير إلى اتساق
المقياس وصدق محتواه (فقراتو) في قياس ما وضع لقياسو ،وىذا

االستطالعية،
معامالت االرتباط بعد تطبيقو عمى أفراد العينة
ّ

عبارات المقياس عمى درجة عالية من االتساق مما يفيد بإمكانية

يوضح معامالت االرتباط.
والجدول التالي ّ

الكمية لو،
وقد أشارت النتائج إلى ارتباط محاور المقياس بالدرجة ّ

يعني أن المقياس يتسم باتساق داخمي مرتفع ،مما يدل عمى أن

جدول 3

معامالت االرتباط بين محاور المقياس
معامل االرتباط

المحور

0.839

الفعال
التخطيط ّ

0.909

الفعال
التنفيذ ّ

اإلدارة الصفية

0.856

التقويم

0.793

النمو الميني

0.889

تم التأكد من ثبات المقياس وصدقو،
كرونباخ  0.969وبذلك ّ

كما تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة معامل ألفا

ولذا يمكن االستعانة بو كأداة لمبحث.

كرونباخ لمتحقق من ثبات المقياس ،وقد بمغت قيمة معامل ألفا

جدول 4

معامالت الفا كرنباخ لمحاور المقياس والمقياس ككل
معامل الفا

المحور

0.892

الفعال
التخطيط ّ

0.909

الفعال
التنفيذ ّ

اإلدارة الصفية

0.952

التقويم

0.912

النمو الميني

0.901

المقياس ككل

0.969

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات

 .5النتائج ومناقشتها
أوالً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األول والذي ينص عمى:

والتك اررات واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات محور مجال

"ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

الفعال:
التخطيط ّ

الفعال؟"
المتعمقة بمجال التخطيط ّ
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جدول 5

الفعال
اإلحصاءات الوصفية لمجال االحتياجات التدريبية المتعمقة بالتخطيط ّ

االنحراف

م

الفعال
االحتياج التدريبي في مجال التخطيط ّ

المتوسط

1

تحديد النتائج المرغوبة من دراسة المقرر

3.92

0.954

2

تحديد األىداف في مستويات تعميمية مختمفة.

3.84

0.898

%76.80

3

تصميم األنشطة االستكشافية المتنوعة لتحديد احتياجات الطالبات وميولين.

3.92

0.812

%78.40

1

4

تحديد األىداف التعميمية التي تنمي ميارات التفكير لمطالبات.

3.64

0.860

%72.80

7

5

تحديد األىداف التعميمية التي تنمي الميارات االجتماعية لمطالبات.

3.48

0.823

%69.60

9

6

تفعيل مشاركة المتعممة في التخطيط لمعممية التعميمية

3.8

0.913

%76.00

5

7

طرق تنظيم المحتوى التعميمي.

3.8

0.866

%76.00

4

8

تنظيم األنشطة التعميمية المالئمة لكل ىدف.

3.56

0.870

%71.20

8

9

كيفية إعداد الوسائل التعميمية المناسبة لكل ىدف.

3.44

1.003

%68.80

10

10

التخطيط لمتقويم

3.68

1.069

%73.60

6

3.708

0.906868

%74.16

المجال ككل

المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

%78.40

2
3

يتضح من الجدول السابق أن أكثر االحتياجات التدريبية إلحاحاً

وبناء عمى ذلك يتم تحديد نواتج تعمم الطالب والتي يمكن من

تمثمت فيما يمي:

خالليا تحديد المحتوى التعميمي المناسب لتحقيق األىداف

 .1تصميم األنشطة االستكشافية المتنوعة لتحديد احتياجات

التعميمية ،والمشاركة اإليجابية لمطالبات في التخطيط والتنفيذ

الطالبات وميولين.

لمعممية التعميمية ،ويتفق ذلك ما جاءت بو دراسة الالمي وعداي،

 .2تحديد النتائج المرغوبة من دراسة المقرر.

[ ]30والتي أشارت نتائجيا إلى أن المادة تعرض بشكل

 .3تحديد األىداف في مستويات تعميمية مختمفة.

سطحي ،وبعيدة عن التركيز ،وىذا يدل عمى أىمية تحقيق

 .4طرق تنظيم المحتوى التعميمي.

المستويات المختمفة من األىداف التعميمية وعدم االقتصار عمى

 5تفعيل مشاركة المتعممة في التخطيط لمعممية التعميمية.

أدنى المستويات.
ثانياً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني والذي ينص عمى:

وترى الباحثة أن ىذه االحتياجات الخمس تتفق تماماً مع

"ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

الفعال والتي تركز عمييا معايير جودة األداء،
مبادئ التدريس ّ

الفعال؟"
المتعمقة بمجال التنفيذ ّ

وىو يتفق تماماً مع طبيعة الممارسات التعميمية األكثر إلحاحاً،

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات

الفعال فتحديد
كما أنيا تتسق مع الترتيب الطبيعي لمتدريس ّ

احتياجات الطالبات وميولين يجب أن يكون ليا أولوية وتسبق

والتك اررات واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات محور مجال

أنشطة التدريس األخرى من خالل تصميم األنشطة االستكشافية

الفعال:
التنفيذ ّ

التي تساعد عضو ىيئة التدريس عمى تحديد ىذه االحتياجات،
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جدول 6
الفعال
اإلحصاءات الوصفية لمجال االحتياجات التدريبية المتعمقة بالتنفيذ ّ
االنحراف

م

الفعال
االحتياج التدريبي في مجال التنفيذ ّ

المتوسط

11

إثارة دافعية الطالبات نحو التعمم بطرق متنوعة.

4.20

0.707

12

أساليب تعزيز الطالبات باستمرار.

3.76

0.831

%75.20

13

مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات.

3.76

1.052

%75.20

11

14

تحديد األنماط التعميمية المختمفة بين الطالبات.

3.84

0.624

%76.80

10

15

استراتيجيات التدريس المتمايز (المتنوع)

3.92

0.812

%78.40

5

16

توظيف المادة العممية بالواقع

3.92

1.115

%78.40

4

17

استخدام المعمل االفتراضي.

3.84

0.850

%76.80

8

18

التنويع في مستويات األسئمة المطروحة عمى الطالبات.

3.64

1.036

%72.80

14

19

إثارة التفكير لدى الطالبات.

3.88

0.971

%77.60

7

20

االستخدام الوظيفي لتقنيات التعميم

4.00

0.707

%80.00

3

21

حث الطالبات عمى التأمل في ممارستين وأعمالين.

3.84

0.688

%76.80

9

22

توجيو الطالبات لحل مشكالتين باألسموب العممي.

3.76

0.831

%75.20

12

23

توفير فرص التعمم التعاوني والمستقل في حجرة الصف.

3.88

0.833

%77.60

6

24

التمكن من ميارات االتصال التعميمي

4.00

0.816

%80.00

2

3.87

0.848

%77.49

المجال ككل

المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

%84.00

1
13

يتضح من الجدول السابق أن أكثر االحتياجات التدريبية إلحاحاً

والتي يتوقف عمييا نجاح تنفيذ العممية التدريسية باعتبار العممية

تمثمت فيما يمي:

التدريسية ىي عممية اتصال ،والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقنيات

 .1إثارة دافعية الطالبات نحو التعمم بطرق متنوعة.

التعميمية وكيفية توظيفيا في ربط المادة التعميمية بالواقع وتثبيت

 .2التمكن من ميارات االتصال التعميمي

المفاىيم لدى الطالبات وتيسير عممية التعمم ،واستخدام

 .3االستخدام الوظيفي لتقنيات التعميم

استراتيجيات التدريس المتمايز بما يحقق فعالية موقف التعمم.

 .4توظيف المادة العممية بالواقع

وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة الالمي وعداي

 .5استراتيجيات التدريس المتمايز (المتنوع)

[ ،]30وجالب [ ]28من أن األستاذ الجامعي يعمل عمى نقل

وترى الباحثة أن ىذه االحتياجات الخمس وفق ىذا

المعمومات فقط دون إثارة دافعية طالبو لمتعمم ،كما أشارت

الترتيب إنما تعد مؤش اًر واضحاً عمى وجود فيم متميز لدى

دراسة الجبوري وحمزة [ ]29إلى ضعف استخدام التقنيات في

الفعال وتحديد واضح
أعضاء ىيئة التدريس بممارسات التنفيذ ّ

التدريس ،رغم أىميتيا في إثارة اىتمام الطالب وىو ما يتفق مع

الحتياجاتيم؛ مما يسيم بشكل فعال في نجاح عضو ىيئة

نتائج ىذه الدراسة.

التدريس في الوصول إلى مستوى مرتفع من األداء التدريسي

ثالثاً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثالث والذي ينص عمى:

ونجاح ممارساتو حيث اىتم عضو ىيئة التدريس بحاجتو

"ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

لمتعرف عمى استراتيجيات إثارة دافعية الطالبات نحو التعمم وىي

الفعالة؟"
المتعمقة بمجال اإلدارة الصفية ّ

القاعدة األساسية التي يمكن أن يبنى عمييا ممارسات التدريس

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات

الفعال ،كما أن التمكن من ميارات االتصال التعميمي من أىم
ّ

والتك اررات واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات محور اإلدارة
الفعالة:
الصفية ّ

االحتياجات التي قد ال يمم بيا العديد من أعضاء ىيئة التدريس
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جدول 7
الفعالة
اإلحصاءات الوصفية لمجال االحتياجات التدريبية المتعمقة باالدارة الصفية ّ
االنحراف

م

الفعال
االحتياج التدريبي في مجال اإلدارة الصفية ّ

المتوسط

25

إشعار الطالبات باألمان.

3.68

1.107

26

مبادئ تحقيق العدالة مع الطالبات.

3.84

1.143

%76.80

27

تنظيم جموس الطالبات المناسبة.

3.52

0.918

%70.40

13

28

أساليب إتاحة الحرية لمطالبات لمتعبير عن أفكارىن

3.84

0.986

%76.80

5

19

تشجيع روح التنافس بين الطالبات.

3.68

0.988

%73.60

12

30

تشجيع الطالبات عمى المناقشة وطرح االسئمة السابرة

3.72

0.980

%74.40

9

31

إدارة وقت المحاضرة بفعالية.

4.16

0.850

%83.20

2

32

تنظيم البيئة الفيزيقية المناسبة.

3.76

0.925

%75.20

7

33

طرق اإلصغاء الجيد.

3.76

0.969

%75.20

6

34

إقامة العالقات الودية مع الطالبات.

3.40

1.041

%68.00

14

35

التنويع في نبرات الصوت.

3.68

1.107

%73.60

10

36

زيادة ثقة الطالبات بأنفسين.

3.72

1.021

%74.40

8

37

تشجيع الطالبات عمى اإلبداع.

4.32

0.802

%86.40

1

38

بناء وادارة فرق العمل.

4.04

0.735

%80.80

3

المجال ككل

3.79

0.969

%75.89

المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

%73.60

11
4

يتضح من الجدول السابق أن أكثر االحتياجات التدريبية إلحاحاً

بفعالية ،ومحاولة إيجاد أساليب تتيح الحرية لمطالبات لمتعبير

تمثمت فيما يمي:

عن أفكارىن وىو ما يحقق مبادئ العدالة مع الطالبات .وتتفق

 .1تشجيع الطالبات عمى اإلبداع.

ىذه النتيجة مع دراسة الالمي وعداي [ ،]30ودراسة جالب

 .2إدارة وقت المحاضرة بفعالية.

[ ،]28ودراسة الربعي ورضوان [ ]27من أن األستاذ الجامعي

 .3بناء وادارة فرق العمل.

يمارس اسموباً يشوبو التصمب والقسوة مع بعض الطالب ،وعدم

 .4مبادئ تحقيق العدالة مع الطالبات.

إدارتو وقت المحاضرة بفعالية حيث تدور المحاضرة في أمور

 .5أساليب إتاحة الحرية لمطالبات لمتعبير عن أفكارىن.

جانبية مبتعدة عن الموضوعات الخاصة بالمادة ،مما يؤكد
الحاجة إلى تدريب األعضاء عمى إدارة وقت المحاضرة بفعالية.

الفعالة تتطمب من عضو
وترى الباحثة أن اإلدارة الصفية ّ

رابعاً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرابع والذي ينص عمى:

ىيئة التدريس وضع قواعد واجراءات لمسموك داخل قاعة
التدريس واستخدام استراتيجيات محددة في ضبط القاعة

"ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

التدريسية وادارتو بنجاح ،وىذا ال يتم في صورة ق اررات تعسفية
أو اتخاذ ق اررات أحادية من عضو ىيئة التدريس وانما يمكن من

الفعال؟"
المتعمقة بمجال التقويم ّ

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات

خالل مشاركة الطالبات في موقف التعمم وتشجيعين عمى

والتك اررات واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات محور التقويم

اإلبداع من خالل بناء وادارة فرق العمل وادارة وقت المحاضرة

الفعال:
ّ
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جدول 8
الفعال
اإلحصاءات الوصفية لمجال االحتياجات التدريبية المتعمقة بالتقويم ّ
االنحراف

م

الفعال
االحتياج التدريبي في مجال التقويم ّ

المتوسط

39

توضيح جوانب القوة والضعف الموجودة لدى لكل متعمم

3.96

0.735

40

تقويم العمل التعاوني.

4.12

0.726

%82.40

41

التنويع في أساليب التقويم المختمفة.

3.84

0.986

%76.80

9

42

تشجيع تقويم الطالبات لذواتين.

4.08

0.812

%81.60

5

43

تصميم أدوات مبتكرة لتقويم.

3.96

0.789

%79.20

6

44

تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف الطالبات.

4.12

0.971

%82.40

1

45

تصميم أنشطة إثرائية لتدعيم نقاط القوة لدى الطالبات.

3.88

0.833

%77.60

8

46

تقويم ميارات العمل في المختبر

4.08

0.812

%81.60

4

47

تقديم التغذية الراجعة المناسبة.

4.08

0.909

%81.60

3

4.01

0.842

%80.27

المجال ككل

المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

%79.20

7
2

يتضح من الجدول السابق أن أكثر االحتياجات التدريبية إلحاحاً
تمثمت فيما يمي:

الفعال وىو تشجيع العمل التعاوني .وجود
عمييا األداء التدريسي ّ

حاجة ماسة إلى التغذية الراجعة الفورية باعتبارىا أحد ممارسات

 .1تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف
الطالبات.

الفعال وخاصة في حالة التقويم التكويني ،والتي تعمل
التدريس ّ
عمى تثبيت الحقائق والمفاىيم الصحيحة وتعديل المفاىيم

 .2تقويم العمل التعاوني.

الخاطئة .كما أن التقويم الذاتي ألعمال الطالبات وممارساتيم

 .3تقديم التغذية الراجعة المناسبة.

التعميمية يعد احتياجاً ذا أولوية عالية لدى جودة األداء التدريسي

 .4تقويم ميارات العمل في المختبر.

الفعال .ويتفق ذلك مع دراسة الالمي وعداي [ ،]30وجالب
ّ

[ ،]28والربعي ورضوان [ ،]27والتي أشارت إلى شعور الطالب

 .5تشجيع تقويم الطالبات لذواتين.
وترى الباحثة أن ىذا المجال يعاني الكثير من الضعف

بعدم موجود موضوعية لدى األستاذ في تقدير الدرجات ،والى

والقصور في المعارف والخبرات لدى أعضاء ىيئة التدريس،

أىمية تدريب األستاذ عمى تصميم أنشطة وقائية وأخرى عالجية

الفعال عمى التقييم فقط وىو ما
حيث ترتكز ممارسات التقويم ّ

لمواجية ضعف الطالب.
خامساً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الخامس والذي ينص

يبدو في التركيز عمى االختبارات واعطاء الطالبة درجة فقط
دون وجود وحدات عالجية أو استخدام أساليب فعالة لمتقويم،

عمى:

كما ترى الباحثة أن صدارة االحتياج التدريبي " تصميم أنشطة

"ما االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية العموم

وقائية وأخرى عالجية لمواجية ضعف الطالبات " يوافق الواقع

الفعال؟"
المتعمقة بمجال النمو الميني ّ

ويعد متطمباً لجودة االداء التدريسي الجامعي ويعد مكمالً

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات

الفعال بمفيوم الجودة الشاممة ،كما توجد
لممارسات التقويم ّ

والتك اررات واألوزان النسبية لكل فقرة من فقرات محور النمو
الفعال:
الميني ّ

ضرورة لتقويم العمل التعاوني باعتباره أحد المتطمبات التي يركز
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جدول 9

الفعال
اإلحصاءات الوصفية لمجال االحتياجات التدريبية المتعمقة بالنمو المهني ّ
االنحراف

م

الفعال
االحتياج التدريبي في مجال النمو المهني ّ

المتوسط

48

متابعة الجديد في التخصص.

4.08

1.077

49

تبادل الخبرات مع الزميالت

4.12

1.013

%82.40

50

االنتساب لمجمعيات والمجالت العممية.

3.80

1.080

%76.00

8

51

رسم خطة لتطوير الميارات المختمفة.

4.12

0.781

%82.40

2

52

التأمل في الممارسات التدريسية.

4.12

0.726

%82.40

3

53

االطالع عمى الدراسات البحثية الحديثة المتعمقة بتطوير التدريس.

4.16

0.898

%83.20

1

54

تفعيل الساعات المكتبية.

3.76

0.879

%75.20

9

55

تفعيل وممارسة االرشاد األكاديمي.

3.72

1.137

%74.40

10

56

مجاالت المشاركة المجتمعية.

3.92

0.862

%78.40

6

57

التقويم بالزمالء

3.56

0.768

%71.20

11

58

الممف اإللكتروني لعضو ىيئة التدريس

3.88

0.781

%77.60

7

3.93

0.909

%78.62

المجال ككل

المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

%81.60

5
4

يتضح من الجدول السابق أن أكثر االحتياجات التدريبية إلحاحاً

ضرورة لوجود خطة لمتنمية المينية تتقاسميا المؤسسة التعميمية

تمثمت فيما يمي:

وعضو ىيئة التدريس وىما مكمالن لبعضيما البعض .ولكي يتم

 .1االطالع عمى الدراسات البحثية الحديثة المتعمقة بتطوير

تطوير األداء الميني يجب أن تركز عمى التأمل في الممارسات

التدريس.

التدريسية التي يمكن من خالليا إعادة النظر في ىذه الممارسات

 .2رسم خطة لتطوير الميارات المختمفة.

والتفكير التأممي فييا وتحسينيا بما يتوافق مع الجديد في مجال

 .3التأمل في الممارسات التدريسية.
 .4تبادل الخبرات مع الزميالت.

الفعالة.
الممارسات التدريسية ّ

 .6التوصيات

 .5متابعة الجديد في التخصص.

من خالل تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس
الفعال توصي الباحثة بما يمي:
في ضوء مبادئ التدريس ّ

وترى الباحثة أن ىذا المجال يعاني من القصور كجزء من
الفعالة وان كان النمو الميني أحد كفايات
الممارسات التدريسية ّ

 .1االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تحديد االحتياجات

أن أغمب نتاجات النمو الميني
عضو ىيئة التدريس إال ّ

التدريبية التي تؤسس عمييا البرامج التدريبية في عمادة تطوير
الميارات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

عممية بالرغم من
لألعضاء تستخدم في الحصول عمى الترقيات ال ّ

الفعالة .كما
أنيا جزء أساسي من تطوير الممارسات التدريسية ّ

 .2أن تتناول البرامج التدريبية في الجامعة كل مجال من

ان االطالع عمى الدراسات البحثية الحديثة المتعمقة بتطوير

مجاالت ىذه الدراسة منفرداً في ضوء مصفوفة مكونة من

التدريس ىو من الضرورات التي يمكن من خالليا سد بعض

االحتياجات التدريبية في كل مجال.

االحتياجات التدريسية في المجاالت السابقة مثل التعرف عمى

 .3يراعى إعادة تقييم االحتياجات التدريبية وفق مستجدات

الطرق واالستراتيجيات التي تزيد من دافعية الطالبات لمتعمم

العصر وبما يتوافق مع األدوار المستقبمية لعضو ىيئة التدريس.

واستخدام التقنيات التدريسية والتقويم الذاتي لمطالبات وغيرىا من

 .4أن يؤسس في كل كمية وحدة لمتابعة النمو الميني ألعضاء

االحتياجات التي تدور حوليا الدراسات البحثية .كما توجد

ىيئة التدريس في ضوء خطة لتنمية مياراتيم عمى مستوى
198

الفعال لدى معممي ومعممات
] [5عقل ،فواز ( )2002التدريس ّ

المؤسسة والمستوى الفردي.

المغة اإلنجميزية في مدينة نابمس ،مجمة جامعة النجاح

المقدمة ألعضاء ىيئة
 .5أن تنطمق كافة البرامج التدريبية
ّ

لألبحاث (العموم االساسية) ،مج  ،16ع ،2ص - 441

التدريس في الجامعات من تحديد االحتياجات التدريبية ليم.

.468

كما تقترح الدراسة الحالية إجراء:
 .1دراسة لمتعرف عمى واقع ممارسة أعضاء ىيئة التدريس

] [6إبراىيم ،فاضل؛ عبد الكريم ،دالي ( )2011مدى ممارسة

الفعال الواردة في الدراسة الحالية.
لمجاالت التدريس ّ

مدرسي المرحمة اإلعدادية ومدرساتيا لمبادئ التدريس

 .2دراسة معوقات ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمجاالت

الفعال ،مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ،مج  ،211ع
ّ

الفعال الواردة في الدراسة الحالية.
التدريس ّ

 ،1ص.1

 .3دراسة مقارنة لواقع الممارسات التدريسية في كميات العموم

] [7أحمد ،شعبان ( )2012فعالية برنامج قائم عمى نظرية

ومعايير التعميم والتعمم لمييئة الوطنية لالعتماد والجودة.

الفعال
الذكاءات المتعددة في تنمية بعض ميارات التدريس ّ

المراجع

لدى معممي التربية الخاصة وأثره عمى تنمية التفكير الناقد

أ .المراجع العربية

لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحمة الثانوية ،كمية

] [1الشخشير ،حال ( )2010مستوى التنمية المينية لدى

التربية  -المجمة العممية ،مج  ،28ع  ،1ص - 389

أعضاء الييئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية من

.438

وجية نظرىم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الدرسات العميا.
الوطنية ،كمية ا

] [8حسين ،ىيام ( )2012فاعمية استراتيجية سوم ()swom
في تحصيل مادة الكيمياء لدى طالبات الصف الخامس

] [2ال فرحان ،محمد (1432ىـ) االحتياجات التدريبية ألعضاء

العممي ،مجمة الفتح ،ع  ،50ص.270-227

ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة أم القرى في ظل
أدوارىم المينية من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير غير

] [9الثقفي ،حامد ( )2013تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي

منشورة ،جامعة أم القرى ،كمية التربية ،قسم االدارة التربوية

الرياضيات بالمرحمة المتوسطة ،رسالة ماجستير غير

والتخطيط.

منشورة ،كمية التربية  ،جامعة أم القرى.

] [3األسطل ،إبراىيم ( )2011دورة في ميارات التدريس

] [10الحديدي ،محمد بن راشد بن سعيد ( )1998االحتياجات

الجامعي الفعّال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

التدريبية لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية والثانوية
بمدارس التعميم العام في سمطنة عمان ،رسالة ماجستير

] [4أحمد ،أحمد (ٕٕٔٓ) دراسة تقويمية ألداء االستاذ الجامعي

غير منشورة ،جامعة السمطان قابوس ،مسقط ،عمان.

والمادة التدريسية من وجية نظر الطالب الجامعي ،المؤتمر
العربي الدولي الثاني لضمان الجودة ،البحرين ،ص -٧٥٧

] [11جمال الدين ،عمي ماىر ( )1996طرق تحديد

٧٦٧

االحتياجات التدريبية ،مجمة الفكر الشرطي ،الشارقة،
اإلمارات العربية المتحدة ،مج  ،4ع .4
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] [12ىالل ،محمد عبد الغني ( )2002دراسة االحتياجات

] [20مرتضى ،سموى ( )2009االحتياجات التدريبية لمعممات

والتخطيط لمتدريب :دار الكتب ،ط ،1ص ص .12 -11
][13

مصطفى ،أميمة؛
االحتياجات التدريبية

السيد،
لرؤساء

حممي

رياض األطفال في ضوء تحديات العصر .المؤتمر العممي
الثاني لكمية العموم التربوية بجامعة جرش (دور المعمم

()2002

مجالس

6

2015

العربي في عصر التدفق المعرفي) – األردن ،ص ص

األقسام

.29 -21

األكاديمية بالجامعات المصرية بالتطبيق عمى جامعة

طنطا في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة ،مجمة

] [21الطناوي ،عفت ( )2013التدريس الفعّال" تخطيطو،
مياراتو ،استراتيجياتو ،تقويمو" ،ط :3دار المسيرة ،عمان.

] [14أبو غميون ،جمال صالح محمد .)2010( .تحديد

] [22عمادة تطوير الميارات ( )2009دليل االستاذ الجامعي،

التربية ،ع ،7السنة (.)5

االحتياجات التدريبية .المؤتمر العربي الثاني (تنمية الموارد

الطبعة األولى ،جامعة الممك سعود.

البشرية وتعزيز االقتصاد الوطني) .المنظمة العربية لمتنمية

] [23عبد الغفار ،نورة (1427ىـ) االحتياجات التدريبية

اإلدارية  -سمطنة عمان ،ص ص .580 – 555

ألعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية لمبنات لمقيام بميام

تصميم المقرر الدراسي واإلعداد لتنفيذه ،مجمة جامعة طيبة

] [15ياغي ،محمد عبد الفتاح ( )1986التدريب اإلداري بين

لمعموم التربوية ،السنة الثانية ،ع  ،24ص .188 - 149

النظرية والتطبيق :عمادة شؤون المكتبات ،جامعة الممك
سعود ،المممكة العربية السعودية.

] [26فممبان ،غادة ( )2014دراسة احتياجات أعضاء ىيئة

] [16عامر ،سعد ياسين ( )2000سمسمة التميز اإلداري،

التدريس من الميارات الخاصة والمعارف التقنية في جامعة

االحتياجات التدريبية :مركز وايد سيرفيس لالستشارات

الطائف ،المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،مج  ،3ع

والتطوير اإلداري.59 -56 ،

 ،4ص .73 - 30

] [17توفيق ،عبد الرحمن ( )2006تحديد االحتياجات التدريبية

] [27الربعي ،عائد؛ رضوان ،منير ( )2009معايير المعمم

 -موسوعة التدريب والتنمية البشرية .الجزء الثامن  -مركز

الفعال في ضوء المناىج الفمسطينية الجديدة من وجية
ّ

الخبرات المينية لإلدارة بميك  -القاىرة.
][18

الزامل،

الجوىرة

بنت

نظر األكاديميين والمشرفين التربويين ومدراء المدراس

فيد

بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

()2009

التربية ،جامعة األقصى.

االحتياجات التدريبية الالزمة لتفعيل دور المرشدة الطالبية.
مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم االنسانية -

] [28جالب ،ىنا ( )2012مدى تطبيق تدريس قسم التاريخ في

الفعال ،مجمة العموم
جامعة بغداد لمبادئ التدريس
ّ
اإلنسانية ،جامعة بابل ،مج  ،11ص .363 - 340

مصر ،ج  ،1ع  ،26ص ص .424 – 321
] [19العجمي ،نوف ( )2012االحتياجات التدريبية لعضوات
ىيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من
وجية نظرىن ،مجمة دراسات العموم التربوية ،مج  ،39ع
 ،1ص .32-17
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TRAINING NEEDS OF UNIVERSITY
STAFF MEMBERS IN LIGHT OF
EFFECTIVE TEACHING SKILLS IN
FACULTY OF SCIENCE, PRINCESS
NORA BENT ABDUL RAHMAN
UNIVERSITY
SARA BADER
Princess Nora Bent Abdul Rahman University
ABSTRACT_ This study aimed at deciding the most important needs of university Staff members,
Chemistry Department, Faculty of Science. The study used the descriptive survey method. This is done
through using a questionnaire as a tool of collecting the needed data. This is to decide the training
needs of university Staff members, Chemistry Department, Faculty of Science, Princess Nora Bent
Abdul Rahman University. The sample of the study included 21 female staff members of department of
Chemistry, Faculty of Science. Those are the only members who responded to electronic contacts and
answered the questionnaire. Results of the study showed that the urgent training needs of effective
planning are: designing the varied investigating activities to decide needs and tendencies of female
students, defining the needed results of the syllabus, defining aims of different educational levels,
methods of organizing educational content, and activating the role of the female student in planning
educational process. And in the field of effective execution, results are: motivating female students to
learn in different methods, mastering skills of educational contact. In the field of effective class
management, results are: encouraging female students to create, managing time of lecture effectively.
In the field of effective evaluation, they are: putting preventive and curative solutions to face
weaknesses of female students, evaluating co-operative work. In the field of professional development:
reviewing recent studies about development of teaching, putting a plan to develop different skills. The
study recommended making use of these results to decide the basic needs of training programs in
Faculty of Science, Princess Nora Bent Abdul Rahman University.
Keywords: Training needs, effective teaching, teaching staff members.
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