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 ملدخل تبعب   املهنية الكفبيبت يف التدريبية االحتيبجبت
 يف الرتبية بكلية التدريس هيئة أعضبء لبعض النظم

 ببلريبض سعود امللك جبمعة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية  الممخص_

س في الكفايات المينية تبعان لمدخؿ النظـ لبعض أعضاء ىيئة التدري
بكمية التربية في جامعة الممؾ سعكد بالرياض، ككذلؾ التعرؼ عمى 
أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في 
الكفاية الشخصية، كأيضان فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أىـ االحتياجات 
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في كفاية اإلعداد 

كتنفيذىا، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت الباحثة في  لممحاضرة
دراستيا المنيج الكصفي كاالستنباطي المعتمد عمى األدبيات السابقة، 
كاستخدمت الباحثة مدخؿ النظـ محاكلة ليشمؿ جميع ما يؤثر عمى 
الكفاية المينية العضك ىيئة التدريس، ككانت أدكات الدراسة لجمع 

ستبانة المفتكحة كاالستبانة المغمقة كالمقابمة المعمكمات كالبيانات اال
المعمقة، كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية الكصفية مف 
تكرارات كنسب مئكية كمتكسط ككسيط حسابي كانحراؼ معيارم كقيمة 

( أعضاء ىيئة 8مربع كام، كتككنت عينة الدراسة القصدية مف )
ضاء ىيئة التدريس الثمانية ( المنتمية ليا أع4تدريس بكمية التربية ك)

( مف طالبات الدراسات العميا لتحديد احتياج أعضاء ىيئة 53ك)
التدريس تبعا لمكفايات المينية، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد احتياج 

ة التربية في الكفاية الشخصية، تدريبي ألعضاء ىيئة التدريس بكمي
تربية في كفاية كجكد احتياج تدريبي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية الك 

اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا، كقد أكصت الدراسة بأف يساىـ في تحديد 
االحتياج أكثر مف عنصر عضك ىيئة التدريس نفسو كرئيس القسـ 
كالطالب، كأف يؤخذ بتقييـ المستفيد مف الخدمة التي يقدميا عضك 

 .ىيئة التدريس كىك الطالب
 .ية، الكفايات المينية، األداء: االحتياجات التدريبالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
إف مف االتجاىات الحديثة في تحديد االحتياج ما يسمى       

بأسمكب النظـ كالذم يستند إلى نظرية النظـ العامة المطبقة في 

، كقد ظير في أكاخر ()التفكير كالتخطيط كالبحث العممي
ظر إلى الستينيات مف القرف الماضي، كذلؾ لتزايد الحاجة لمن

المستقبؿ، كالزدياد سرعة معدؿ التغير. مما يكجب عمى 
أصحاب القرار في النظاـ التربكم أف يستعينكا بأسمكب النظـ، 
الذم يساعد عمى التفكير، كالتحميؿ، كتقدير االحتماالت كالبدائؿ 
كالمقارنة بينيا، كعند اختيار الطرؽ المناسبة، كعند تنفيذ 

النظاـ الرئيسة ىي: المدخالت الكظائؼ التربكية. كعناصر 
كالمخرجات كالعمميات كالتغذية الراجعة كبنيو التعميـ كىناؾ 

الصعكبات عناصر ثانكية مثؿ البيئة المحيطة كالمصادر ك 
[ كقد جاء ىذا األسمكب نتيجة 1" ]المحيطة كمقاييس األداء

لمثكرة العممية التكنكلكجية في الحقؿ التربكم، كيتعامؿ مع أم 
ربكية عمى إنيا تشكؿ نظامان متكامالن لو عناصره ظاىرة ت

كمككناتو كعالقاتو كعممياتو التي تسعي إلى تحقيؽ األىداؼ 
المحددة. كيقـك ىذا األسمكب عمى مفيـك النظاـ الذم يعرؼ بأنو 
مجمكعة مف األجزاء التي تترابط فيما بينيا لتحقيؽ ىدؼ معيف 

ك " طريقة تحميمية [، كأسمكب النظـ ى2كفقان لخطة مرسكمة " ]
كنظامية تمكننا مف التقدـ نحك تحقيؽ األىداؼ التي حددتيا 
ميمة النظاـ كذلؾ بكاسطة عمؿ منضبط كمرتب لألجزاء يتألؼ 
منيا النظاـ كمو كتتكامؿ تمؾ األجزاء كفقان لكظائفيا التي تقـك 
بيا في النظاـ الكمي الذم يحقؽ األىداؼ التي تحددت لمميمة " 

ؽ الفاعمية في العممية التربكية كالتعميمية تـ تبني [ كلتحقي3]
مدخؿ النظـ في ىذه الدراسة كذلؾ ألنو منيج تحميمي يتميز 

 .بقدرتو عمى التحميؿ كالربط بيف النظرية كالتطبيؽ
 مشكمة الدراسة. 2

 لمتعميـالعتبار أف عضك ىيئة التدريس ُيمثؿ دعامة أساسية     
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اإلنسانية العربية حكؿ التعميـ العالي ك"يشير تقرير التنمية 
الجامعي كأساليب التدريس فيو، إلى تدني مؤشرات جكدة التعميـ 

%( كفقان لممعايير 60لدل غالبية الجامعات العربية إلى دكف اؿ )
المعمكؿ بيا، ككاف ضعؼ األداء التدريسي ألعضاء ىيئة 
التدريس أحد العكامؿ الرئيسة في تدني جكدة التعميـ العالي، 

تخبر بعض الكتابات في نقد الجامعات األمريكية اإلشارة إلى ك 
أف السبب الرئيس في عدـ كفاءة التدريس في الجامعات 

[، 4األمريكية ىك أف أعضاء ىيئات التدريس لـ ُيعّدكا لمتدريس" ]
كثرة شككل طالب كميتي التربية كالعمـك " كقد أكرد الحكمي

ثيران مف أعضاء ىيئة بالطائؼ، فرع جامعة أـ القرل، مف أف ك
التدريس ال يكيفكف طرائؽ تدريسيـ بما يالئـ المستكيات الفكرية 
لمطالب مما انعكس عمى تدني تحصيؿ كثير مف ىؤالء الطالب 
كالطالبات، كاتضح مف "عمميات الجامعة أف طرؽ التدريس 
الجامعي مازالت تقميدية حيث تركز عمى التمقيف كحفظ الدركس 

بدال مف التركيز عمى اإلبداع كاالبتكار، كفي  العممية كالنظرية
الكقت الذم يتـ فيو ربط المدارس باإلنترنت فإف قاعات 
المحاضرات في الجامعات السعكدية كفي معظـ الجامعات 
العربية ال تكجد بيا خدمات اإلنترنت. بؿ إف أعضاء ىيئة 
التدريس في معظـ الجامعات العربية ما زالكا في تعداد األمييف 

[، "كيعد الجمكد 5] في مجاؿ الحاسب اآللي كاستخداـ اإلنترنت "
الفكرم عند نسبة ال يستياف بيا مف أعضاء ىيئة التدريس في 
الجامعات كقصكر طمكحيـ الفكرم عف اإلبداع كالتجديد في 
أساليب أدائيـ التدريسي مف أىـ التحديات التي تكاجو الجامعات 

 .نحك تنميتيـ لالرتقاء
لمست الباحثة ذلؾ مف خالؿ خبرتيا كطالبة دراسات  كقد      

عميا بكمية التربية مدل حاجة بعض أعضاء ىيئة التدريس إلى 
برامج تدريبية مبنية عمى حاجات فعمية، لذا فقد سعت لمتعرؼ 
عمى االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

بناء برنامج بجامعة الممؾ سعكد بمنطقة الرياض كمدخؿ ل
لمتدريب كفقا لتمؾ االحتياجات، كذلؾ نظرا ألىمية األداء 
التدريسي لعضك ىيئة التدريس في تحقيؽ أىداؼ الجامعة كبناء 

مخرجات مؤىمة كفؤة تمبي حاجات المجتمع كمتطمباتو 
المختمفة،،لذا تحسست الباحثة مشكمة الفجكة بيف األداء المطمكب 

الراىف تبعا لكفاياتو كذلؾ مف عضك ىيئة التدريس كالكضع 
ألىمية تحديد االحتياج لألداء التدريسي لعضك ىيئة التدريس في 
كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر المستفيد كىك 
جراءات تحسينو كما يحققو مف انعكاسات عمى  الطالب كرأم كا 
جكدة التعميـ، لذلؾ فاف مشكمة البحث تتبمكر في التساؤؿ اآلتي: 

ا االحتياجات التدريبية لعضك ىيئة التدريس تبعا لمكفايات م
 األساسية لكظيفة التدريس؟

 أسئمة الدراسة . أ
ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

 في الكفاية الشخصية ؟
ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

 داد لممحاضرة كتنفيذىا؟في كفاية اإلع
ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

 في كفاية العالقات اإلنسانية؟
ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

 األنشطة كالتقكيـ؟ في كفاية
التربية  ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية

 في كفاية التمكف العممي كالميني؟
ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 

 في كفاية أساليب التعزيز كالحفز؟
 أهداف الدراسة . ب

 :سعت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
س التعرؼ عمى أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدري -

 .بكمية التربية في الكفاية الشخصية
التعرؼ عمى أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس  -

 .في كفاية اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا
التعرؼ عمى أىـ االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس  -

 .في كفاية العالقات اإلنسانية
 عضاء ىيئة التدريسالتعرؼ عمى أىـ االحتياجات التدريبية أل -
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 .في كفاية األنشطة كالتقكيـ
 ج. أهمية الدراسة

تكتسب الدراسة أىميتيا مف أنيا امتداد لمدراسات السابقة      
التي تناكلت التدريب كأثره في تأىيؿ كتنمية العنصر البشرل 
كتعزيز قدرتو عمى العمؿ كاالنجاز كتطكير العممية التعميمية في 

أنيا تتناكؿ قضية ىامة كأساسية الدكر  كافة مفرداتيا، حيث
المناط بعضك ىيئة التدريس تجاه الميمة الثانية لمجامعة، كقد 
حددت ىذه الدراسة االحتياجات التدريبية التي تساعد في التركيز 
عمى األداء الحسف، كاليدؼ األساسي مف التدريب، كبينت الدكر 

 .جكة األدائيةالميـ الذم يمكف أف يمعبو التدريب في عالج الف
 د. حدود الدراسة

 .الحدكد المكانية: "كمية التربية" جامعة الممؾ سعكد
الحدكد البشرية: أعضاء ىيئة التدريس، طالبات الدراسات العميا 

 .بكمية التربية، كرؤساء بعض األقساـ بالكمية
الحدكد الزمانية: لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

(1433-2011.)  
 طمحات الدراسةه. مص

أم خبرة منظمة يتعرض ليا المعمـ تزيد مف  :التنمية المينية
معمكماتو أك تنمي مياراتو أك تؤثر إيجابا عمى اتجاىاتو أك 
تصحح فيمو لعممو. فيدخؿ ضمنيا أم نشاط منظـ يقـك بو 
المعمـ لتحديث مياراتو أك معمكماتو. فيي أم عممية تعميـ تصمـ 

أداء أعماليـ بكفاءة أكبر مما سيككف لو لمساعدة المعمميف عمى 
ا عممية  األثر اإليجابي في تحسيف نكاتج تعمـ المتعمميف، كأيضن
تستيدؼ إضافة معارؼ، كتنمية ميارات، كقيـ مينية لدل المعمـ 

 ].6لتحقيؽ تربية فاعمة كتعمـ إيجابي لدم المتعمميف ]
مجمكعة  اجات التدريبية تعرؼ "بأنيا: الحاالحتياجات التدريبية

المؤشرات التي تكشؼ عف كجكد فرؽ بيف األداء الحالي كاألداء 
المرغكب فيو لألفراد، يسبب نقص معارؼ كقدرات كميارات 

 ].6ىؤالء األفراد كما يشكب سمككيـ كاتجاىاتيـ مف قصكر" ]
يعرؼ التدريس عمى أنو ىك ذلؾ الجيد الذم يبذلو : التدريس

يشمؿ أيضا كافة الظركؼ المعمـ مف اجؿ تعميـ التالميذ، ك 

المحيطة كالمؤثرة في ىذا الجيد، مثؿ نكع األنشطة، كالكسائؿ 
الكتاب المدرسي، كدرجة اإلضاءة، درجة الحرارة، ك  المتاحة،

كالسبكرة، كاألجيزة، كأساليب التقكيـ، كما قد يكجد مف عكامؿ 
 ].6جذب االنتباه أك التشتت ]

قـك بالتدريس في كؿ مف ي :عضك ىيئة التدريس في الجامعة
الجامعة مف حممة شيادة الدكتكراه أك الماجستير كيساىـ في 

 .تحقيؽ أىداؼ الجامعة
( الكفايات التعميمية بأنيا 1982عرؼ الفرا )ي :كفايات التدريس

مجمؿ سمكؾ المعمـ الذم يتضمف المعارؼ كالميارات 
كاالتجاىات، بعد المركر في برنامج محدد ينعكس أثره عمى 

كيظير ذلؾ مف خالؿ استخداـ أدكات قياس خاصة ليذا  أدائو،
 ].9الغرض ]

لجيد الذم يقـك بو الشخص إلنجاز عمؿ ما بالفعؿ ىك ا :األداء
حسب قدرتو كاستطاعتو، فيي جميعا تشير إلى كيفية انجاز أك 
إحراز نشاط ما، كتحديد الطريقة التي تـ تنفيذه بيا، كيرتبط 

أداء الكمية  - أداء األستاذ –لطالب األداء في الجامعة بػ )أداء ا
 ].10أداء الجامعة(، كيقتصر البحث عمى أداء الطالب ] –

 و. فروض الدراسة
 .الفرض األكؿ: يكجد احتياج تدريبي عند كفاية الشخصية

الفرض الثاني: يكجد احتياج تدريبي عند كفاية اإلعداد 
 .لممحاضرة كتنفيذىا

عند كفاية العالقات  الفرض الثالث: يكجد احتياج تدريبي
 .اإلنسانية

 .األنشطة كالتقكيـ الفرض الرابع: يكجد احتياج تدريبي عند كفاية
الفرض الخامس: يكجد احتياج تدريبي عند كفاية التمكف العممي 

 .كالميني
 الفرض السادس: يكجد احتياج تدريبي عند كفاية أساليب التعزيز 

 .كالحفز
  اإلطار النظري. 3

 :تدريس مفيكميا كأىميتياكفايات عضك ال
 تعد كفايات التدريس مف أبرز ما تكصمت إليو التربية حيث      
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جاء ظيكر حركة إعداد المعمميف القائمة عمى الكفايات في 
السبعينات مف القرف، كردة فعؿ لألساليب التقميدية التي كانت 

[، كتعرؼ الكفايات عمى أنيا مجمكعة 11تسكد كميات التربية ]
يارات كالقدرات التي يمكف أف يكتسبيا المعمـ في أثناء مف الم

فترة اإلعداد، أك مف خالؿ الخبرة كالتكجيو، تساعده عمى القياـ 
فيما يعرفيا كؿ مف ككبر ككيبر بأنيا:  [،12بالتدريس الناجح ]

البرنامج الذم يحدد الكفايات المتكقع أف يظيرىا المعمـ / 
يمكف اعتمادىا في تقكيـ  الطالب كالذم يكضح المعايير التي

الكفايات عنده كما إنو يضع مسؤكلية الكصكؿ إلى المستكل 
المطمكب مف الكفاية عمى المتدرب نفسو، لذا فالمدخؿ لتحديد 
االحتياج القائـ عمى الكفايات يسعى لجعؿ المينة عممية 
إجرائية، كلتحديد الكفايات الالزمة لمتدريس الفعاؿ تكجد ثالثة 

 ]:13] غي إتباعيا، كىياتجاىات ينب
تحميؿ عممية التدريس عف طريؽ مالحظة سمكؾ معمميف . 1

  أكفاء أك باالستناد إلى أطر نظرية
االعتماد عمى نتائج البحكث التي أجريت عمى متغيرات . 2

 .عممية التعميـ كالتعميـ
 .التعرؼ عمى آراء الميتميف بالتربية. 3
ي أف يككف مسمحان ليذا فإنو عضك ىيئة التدريس ينبغ     

بالكفايات الشخصية، كالمعرفية، كاألدائية التي تمكنو مف أداء 
ىذه األدكار بفاعمية، كيرل جكيؿ " أف أىمية دكر المدرس 
الجامعي المعاصر ازدادت في ىذا العصر حيث لـ يعد قاصران 
عمى زيادة المعرفة بؿ تعداىا لممساىمة في تغير النظاـ التربكم 

التعميـ المالئـ كالكظيفي، إف المدرس الجامعي مف أجؿ تحقيؽ 
المعاصر يجب أف يككف ممتزمان تجاه مجتمع عماده العدؿ 
كالمساكاة، كلذلؾ ينبغي عميو العمؿ عمى ترسيخ ىذه القيـ كنشر 

 ].14المعرفة كالميارات في المجتمع" ]
 :االتجاه في إعداد ك تدريب عضك ىيئة التدريس

ايات كفعالية عضك ىيئة التدريس إف تنمية كتطكير كف     
بمؤسسات التعميـ العالي تقتضي تنمية كتحسيف أساليبو المينية 
كمعمـ كمربي في المقاـ األكؿ. كلذلؾ لـ يكف مستغربا أف تكلي 

مؤسسات التعميـ العالي كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية ذات الصمة 
طار اإلقميمي بالتعميـ العالي ىذا األمر االىتماـ الكبير. ففي اإل

العربي أكلت المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك كالمركز 
العربي لبحكث التعميـ العالي التابع ليا في دمشؽ، كاتحاد 
الجامعات العربية مكضكع إعداد كتأىيؿ أعضاء ىيئات التدريس 
بمؤسسات التعميـ العالي اىتماما خاصا. فتـ اختيار المكضكع 

اسة في أكؿ مؤتمر لمكزراء لمسؤكليف عف التعميـ لممناقشة كالدر 
ـ(. 1981مايك  19 14العالي في الكطف العربي )الجزائر: 

كاتخذ المؤتمر ثماف عشرة تكصية في مجاؿ تنمية الكفايات 
إعطاء (: "24ضمنت إحداىا )التكصية رقـ العممية كالتربكية، كت

يس األكلكية الكبرل لمتككيف العممي ألعضاء ىيئة التدر 
بالجامعات كمؤسسات التعميـ العالي، كتمكينيـ مف متابعة نمكىـ 
العممي كتكفير كسائؿ البحث كاالّطالع عمى المعارؼ الجديدة 
عف طريؽ اإلجازات الدراسية كفرص التفرغ، كتبادؿ الزيارات بيف 
الجامعات العربية كبعضيا كمع الجامعات في الخارج كدعـ 

 ". كالكتب الحديثة كالدكريات العمميةالمكتبات بالمراجع األساسية 
 :تعييف مؤشرات قياس األداء

التمتع  أكالن: الصفات العامة لمشخصية، كتشمؿ )العاجز(:
بالصفات الجسدية الالزمة لمعمؿ، قدرة بدنية، قدرة عصبية، 
تحمؿ، نشاط، حيكية، كسرعة التفكير، كحسف التصرؼ في 

يجاد المخارج المناس بة، كامتالؾ الطالقة المكاقؼ الطارئة كا 
المغكية كالقدرة عمى التعبير الكاضح، كالثقة بالنفس كالتحمس 
لتنفيذ العمؿ كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية، كالقدرة عمى: القيادة 
كالريادة كاالبتكار كاإلقناع، كالمكضكعية كالعدالة كعدـ التحيز، 

المينة، كالميؿ كالرغبة نحك مينة التعميـ كاحتراـ أنظمة كقكانيف 
كالقدرة عمي التغيير اإليجابي في المجتمع مع الميؿ لمخدمة 
االجتماعية، كسعة األفؽ كالميؿ لمكاكبة كؿ جديد في التعميـ 
كالتعمـ كالعمـ، كالقدرة عمي بناء عالقات إنسانية جيدة مع الطمبة 

ـ كمبادران كالرؤساء، كالثقة بقدرات اآلخريف متقبالن ألفكارى
داء أدكارىـ، كالتحمي بالشخصية المتكاممة؛ مساعدان عمى أك 

 اـ مع الذات في السمكؾ ػػػالص، االنسجػػػة، اإلخػػػاالستقامة، األمان
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 .كالرقابة الذاتية
ثانيان: الصفات االجتماعية: الرحمة كالحب كالعدؿ في تعاممو مع 
الطمبة، الحكمة في التكجيو كاإلرشاد ميما كانت سمبية الطالب، 

ؽ السميمة في نفكس الطمبة كحثيـ عمى االلتزاـ بيا، بناء األخال
كحث كمساعدة الطمبة عمى العمـ كالتعمـ، كاحتراـ شخصية 
الطالب كعدـ التجريح كلك عمى سبيؿ المزاح، كالكسطية في 

مع التَمسؾ بالقيـ  –)عَز ك جَؿ(  –التعامؿ، كاإليماف بالخالؽ 
 .اإلسالمية، كالعادات االجتماعية

صفات األكاديمية كالميارية: العمؿ ضمف أىداؼ المنيج ثالثان: ال
الدراسي مف جية كحاجات الطالب مف جية أخرل، استخداـ 
طرائؽ كأساليب تدريس حسب متطمبات كؿ مقرر دراسي 
كمكضكع، إثارة الرغبة لدل الطمبة في التعمـ، كالتمكف مف مادة 

ضكع االختصاص مع زيادة الثقافة العامة، زيادة التحمس لممك 
الذم تَدرسو، مع ربط مكضكع المحاضرة بالكاقع، كاستخداـ 
أسمكب الحكار كالمناقشة كتجنب أسمكب السرد كالخطابة كانتقاء 
الطريقة المناسبة لكؿ مكقؼ تعميمي بالطريقة كاألسمكب 
المناسبيف، كالمكضكعية في تقكيـ أداء الطمبة، كاستخداـ ميارة 

 .دل الطمبةالنقد، كحرية التعبير عف الرأم ل
رابعان: الكفايات التكنكلكجية: ىذا المجاؿ يعتبر مف المجاالت 
اليامة خاصة في عصر التقدـ العممي كالتكنكلكجي حيث البد 
مف استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة التي تسيـ في عممية 
تعميمية ناجحة كفعالة حيث ييتـ ىذا المجاؿ بقدرة المعمـ في 

مي استخداـ الحاسب اآللي في طباعة المكاد المدرسة الفاعمة ع
التعميمية، كعرض الشفافيات، ككذلؾ قدرة المعممكف عمي تصفح 
االنترنت كالحصكؿ عمي المعمكمات اإلثرائية لممقررات الدراسية. 

ىذه الكفايات في مجمميا ميمة كضركرية لممعمـ في المدرسة 
اسكب كأجيزة الفاعمة التي مف المتكقع أف يككف فييا مختبر لمح

العرض اإللكتركنية األخرل التي تسيؿ عمؿ المعمـ كتككف 
 .عامؿ جاذبية لمطمبة نحك عممية التعميـ كالتعمـ

 :التدريب لعضك ىيئة التدريس
ممية ىدفيا إكساب عيعرؼ التدريب أثناء الخدمة "      

المعارؼ كالخبرات التي يحتاج إلييا اإلنساف، كتحصيؿ 
صو، كاالتجاىات الصالحة لمعمؿ كلمسمطة، المعمكمات التي تنق

كاألنماط السمككية كالميارات المالئمة كالعادات الالزمة مف أجؿ 
رفع مستكل الكفاءة في األداء كزيادة إنتاجيتو بحيث تتحقؽ فيو 
الشركط المطمكبة إلتقاف العمؿ كظيكر فاعميتو مع السرعة 

الكقت المستغرؽ كاالقتصاد في التكمفة كفي الجيكد المبذكلة كفي 
[ "15.[ 

إذ تعد التنمية ألعضاء ىيئة التدريس بيدؼ تحسيف األداء      
مطمبان ممحان لدل مؤسسات التعميـ العالي التي تسعى إلى تجكيد 
مخرجاتيا بما يتناسب مع االتجاىات التربكية الحديثة، خاصةن 
أننا في عصٍر يتسـ بالتغيير السريع، كالتقدـ العممي كالتقني، 
كانتشار الفضائيات، كالتغير المعرفي؛ مما يزيد مف أىمية التنمية 
المينية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات بيدؼ االرتقاء 

[، 16بأدائيـ بما يتناسب مع االتجاىات التربكية الحديثة ]
كتعتمد االحتياجات التدريبية إما لألفراد أك المجمكعات أك 

كالتطبيؽ الجيد ألنظمة الجكدة  المنظمات عمى تمبية االحتياجات
مف خالؿ االستفادة مما يمتمكو المجتمع في التطكير بيدؼ بناء 
القدرات ليشمؿ مستكيات مختمفة تشمؿ الفرد كالمؤسسة كالنظاـ 

 كما يمثميا الشكؿ التالي، كما يمثميا الشكؿ التالي:
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 1شكل 
 يةمستويات الفرد والمؤسسة والنظام تبعًا لإلمكانات المحم

 :أىداؼ التدريب
أىداؼ تدريبية ركتينية: كتعني األىداؼ التي يسعى التدريب . 1

إلى تحقيقيا كالتي تتخذ لمكاجية مكاقؼ ركتينية متكررة مف حيف 
 .آلخر

أىداؼ تدريبية لحؿ المشكالت: كتتجو نحك إيجاد حمكؿ . 2
مناسبة لممشكالت التي تكاجو العنصر البشرم في المنظمة 

 .رؼ المشكالت كالمعكقات التي تعكؽ األداءكمحاكلة تع
أىداؼ تدريبية ابتكاريو: كتعد ىذه األىداؼ أعمى مستكيات . 3

المياـ التدريبية حيث تعمؿ عمى إضافة أنكاعا كأساليب جديدة 
 .لتحسيف نكعية اإلنتاج مف اجؿ تحقيؽ نتائج غير عادية

 :كظائؼ التدريب 
جات التدريبية التي قاـ كظائؼ التدريب: في ضكء تحميؿ االحتيا

فقد تمكف مف تحديد الكظائؼ األساسية  (Howey, 1977) بيا
 (:)الخطابي لبرامج التدريب أثناء الخدمة، عمى النحك التالي

دعـ عممية االنتقاؿ: يعتبر التدريب أثناء الخدمة نشاطان . 1
داعمان لممعمـ المبتدئ في االنتقاؿ مف دكر المتعمـ إلى دكر 

 .المعمـ
التمكف مف تحديد ميمة العمؿ: يسيـ التدريب أثناء الخدمة . 2

في تقكيـ معارؼ كمصادر مشتركة لممعمـ المبتدئ لحؿ المشاكؿ 
المرتبطة  الركتينية التي تكاجيو، مع إرضاء بعض احتياجاتو

 .بالمكاقؼ التنفيذية
 ؽ ػالؿ تنسيػػػف خػػؿ: مػػػة لمعمػػػاحبػرات المصػػػع التغيػػؼ مػػالتكي. 3

 .الجيكد داخؿ بيئة العمؿ
النمك الميني بصفة دائمة: تحقؽ ىذه الكظيفة دعـ كتشجيع . 4

 .المعمـ المبتدئ عمى التعمـ كتطبيؽ المعارؼ كالميارات المينية
كظيفة تعاقب أك تتابع النمك في العمؿ: يسيـ التدريب أثناء . 5

 .ارالخدمة في تكسيع مدارؾ المعمـ المبتدئ بغرض تحسيف األدك 
 الدراسات السابقة. 4

عمى تحديد بعض الميارات  [17أكدت دراسة الخثيمة ]     
التدريسية الفعمية التي يمارسيا األستاذ الجامعي كالمثالية التي 
ينبغي أف يمارسيا، كذلؾ مف خالؿ كجية نظر طالبات جامعة 
الممؾ سعكد. كجاءت النتائج مؤكدة عمى أف األستاذ الجامعي ال 

مستكل أدائو إلى درجة الكفاية المتكقعة منو، كيرجع يصؿ في 
ذلؾ إلى حاجة األساليب األكاديمية إلى التطكير في كثيٍر مف 
الميارات التي تؤدم إلى تحسيف العطاء األكاديمي، كزيادة درجة 

 .التحصيؿ العممي في سبيؿ رفع مستكل األداء
ار [ فقد ىدفت إلى تكضيح أدك 18بينما دراسة شاىيف ]     

أعضاء ىيئة التدريس الجامعي باإلضافة إلى عرض العالقة 
بيف جكدة النكعية كجكدة أعضاء الييئة التدريسية، مع التركيز 
عمى أىمية كدكر التطكير الميني في تحقيؽ جكدة النكعية في 
التعميـ العالي. كقد أكضحت الدراسة أف أدكار عضك ىيئة 

لتقكيـ، كاإلرشاد التدريس تنحصر بشكؿ عاـ في التدريس كا
كالتكجيو كالتأليؼ كالترجمة كالتطكير الميني كخدمة المجتمع 
كالبحث العممي كتـ تصنيفيا في أربعة مجاالت رئيسة تتعمؽ 

 مستوى الفرد

 مستوى المؤسسة

 مستوى النظام

 صنع القرار

 اإلجراءات

 هيكلية المصادر

 اإلطار القانوني

 السياسات الداعمة

 

اإلمكانات 

 المحلية

 المعلومات

 المهارات

 الكفاءات
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[ تكصؿ مف 19بالطالب، كما تناكلت دراسة لعبد اهلل المجيدؿ ]
خالليا إلى أىـ المشكالت التي تكاجو أعضاء ىيئة التدريس 

ا ما يتعمؽ بإدارة الجامعة، مثؿ: غياب بجامعة دمشؽ، كمني
الدكرات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ الحاسب 
اآللي، كعدـ تكفير ليـ الدكريات العممية المتخصصة، كضعؼ 
التكاصؿ العممي بينيـ كبيف نظرائيـ في الجامعات العربية، أما 

 [ فقد ىدفت ىذه إلى كضع تصكر مقترح لدكرة7دراسة الجرؼ ]
تدريبية لتطكير قدرة األستاذات بكمية المغات كالترجمة عمى 
استخداـ الحاسب اآللي في تدريس مقررات المغة األجنبية 
كالترجمة كالبحث العممي. حيث استخدمت الباحثة استبانة 
لمتعرؼ عمى كاقع استخداـ األستاذات لمحاسب في تدريس المغة 

نسبة األستاذات  األجنبية كالترجمة كالبحث العممي، مف حيث
الالتي يستخدمف الحاسب، كنكعية استخداـ األستاذات لمحاسب، 
أما دراسة " إبؿ كماكيتشي " حكؿ " تحسيف التعميـ الجامعي مف 
خالؿ تطكير أعضاء ىيئة التدريس "، فقد تضمنت العديد مف 
الخصائص التي اتصفت بيا أنجح برامج التدريب في مشركع 

عدد مف الجامعات كالكميات في مؤسسة بكش الذم بدأ في 
الكاليات المتحدة ) كاليات مينيسكتا كداككتا الشمالية كالجنكبية

األمريكية(، كالتي كاف مف أىميا أنيا لـ تتكسع كثيران في 
أىدافيا، كلـ تحصرىا في نطاؽ محدكد جدان، فتنكع الفرص أدرؾ 
 تنكعا في احتياجات كاىتمامات أعضاء ىيئة التدريس، كمع ذلؾ

 .تمت المحافظة عمى ىكية البرنامج
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

اتضح مما تـ عرضو مف الدراسات السابقة أف مكضكع      
كفايات عضك ىيئة التدريس كتقكيـ األداء كتحديد االحتياج 

 .التدريبي أثناء الخدمة أركاف أساسية في العممية التربكية
لدراسات السابقة عمى كما تبيف مف خالؿ استعراض ا      

أىمية الكفايات الخاصة بعضك ىيئة التدريس كذلؾ مف خالؿ 
تحديد الكفايات المينية كبعض الميارات التدريسية الفعمية التي 
عداد معيار  تمارس، كتكضيح أدكار أعضاء ىيئة التدريس، كا 

 ةػػػػػخصيات الشػػػد الصفػػػديػػػـ، كتحػػػة ليػػػة المتطمبػػػػاءات المينيػػػلمكف

 .المرغكبة
دفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى االحتياجات ىك      

التدريبية في الكفايات المينية تبعا لمدخؿ النظـ لبعض أعضاء 
ىيئة التدريس بكمية التربية، كقد اتفقت في ىذا اليدؼ مع دراسة 

[، دراسة 7كؿ مف الخثيمة، كدراسة شاىيف، دراسة يعقكب ]
 .تناكليا لكفايات أعضاء ىيئة التدريس [، في8الحكمي ]

تختمؼ الدراسة التالية عف الدراسات السابقة دراسة عبد      
المجيد بكعزة، كدراسة عبد اهلل المجيدؿ، كدراسة الشعيمة 
كخطايبة، بأنيا تتناكؿ تحديد االحتياج ألعضاء ىيئة التدريس 

 .بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد
الدراسة بإعطاء كصؼ شامؿ لكاقع احتياج كقد جاءت ىذه      

عينة مف أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تتبع أراء الفئة 
المستفيدة )الطالب(، كرأم الرئيس المباشر لعضك ىيئة التدريس 
كالرأم الخاص بعضك ىيئة التدريس، كتحميؿ لمكائح الخاصة 
ة بعضك ىيئة التدريس كأسمكب التقييـ مع تتبع لمبرامج التدريبي

المقدمة لمعضك ىيئة التدريس، ثـ كضع تصكر مقترح في ضكء 
 .النتائج

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسة . أ
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي     

كاالستنباطي المعتمد عمى األدبيات السابقة كذلؾ لتحديد األبعاد 
ؿ النظـ محاكلة ليشمؿ الرئيسة لمدراسة، كاستخدمت الباحثة مدخ

 .جميع ما يؤثر عمى الكفاية المينية العضك ىيئة التدريس
 مجتمع الدراسة . ب

تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في     
كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد الحاصميف عمى رتب: أستاذ، 
كأستاذ مشارؾ، كأستاذ مساعد العامميف في العاـ الجامعي 

2010/2011. 
 ج. عينة الدراسة

( أعضاء ىيئة تدريس 8تككنت عينة الدراسة القصدية مف )     
( المنتمية ليا أعضاء ىيئة التدريس الثمانية 4بكمية التربية ك)
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( مف طالبات الدراسات العميا لتحديد احتياج أعضاء ىيئة 53ك)
 .التدريس تبعا لمكفايات المينية

 د. أداة الدراسة
عمى طبيعة البيانات التي يراد جمعيا، كعمى المنيج  بناءن      

المتبع في الدراسة، تـ اختيار االستبانة كأداة أكثر مالئمة 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية 
الكصفية مف تكرارات كنسب مئكية كمتكسط ككسيط حسابي 

لباحثة في كانحراؼ معيارم كقيمة مربع كام، كقد اعتمدت ا
اختيار أداة الدراسة عمى البحكث كالدراسات السابقة، حيث كقع 
االختيار عمى استبانة لكفايات عضك ىيئة التدريس كقد تـ 
التعديؿ في صياغة العبارات أك اختصارىا، كما اعتمدت الباحثة 
في االستبانة عمى المقياس الرباعي )كبيرة، متكسطة، قميمة، ال 

حثة مف أفراد الدراسة اإلجابة عمى فقرات يحتاج(، كطمبت البا
( أماـ االستجابة المناسبة مف  √االستبانة، بكضع عالمة ) 

كجية نظره. كقد أعطت الباحثة خالؿ التحميؿ اإلحصائي 
الدرجة(، كمتكسطة )الدرجة(، كقميمة )الدرجة( كال ) استجابة كبيرة
 (.يحتاج )الدرجة

 صدؽ أداة الدراسة
داة: لمتعرؼ عمى مدل صدؽ أداة الدراسة الصدؽ الظاىرم لأل

في قياس ما كضعت لقياسو بعد بناء االستبانة، تـ عرضيا في 
صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف في االحتياجات 

التدريبية ألعضاء الييئة التدريسية كفي ضكء آرائيـ كمقترحاتيـ 
ار حكؿ محاكر االستبانة، أجريت التعديالت الالزمة التي أش

إلييا المحكمكف، حيث تـ إعادة صياغة بعض العبارات 
 .كاختصار أخرل

 صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة
بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة قامت الباحثة      

بتطبيقيا ميدانيان، كبناءن عمى بيانات العينة تـ حساب معامؿ 
حساب  االرتباط لمعرفة الصدؽ الداخمي لالستبانة حيث تـ

معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة 
 .الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو العبارة

 النتائج ومناقشتها. 6
فيما يمي عض لنتائج الدراسة الميدانية كمناقشتيا كفقان      

 :لتسمسؿ أسئمتيا
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

ء ىيئة التدريس بكمية التربية ما أىـ االحتياجات التدريبية ألعضا
 في الكفاية الشخصية؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب التكرارات      
كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم 
الستجابة أفراد عينة الدراسة نحك أىـ االحتياجات التدريبية 

بارات حسب ألعضاء ىيئة التدريس، كما تـ ترتيب تمؾ الع
 .( يكضح ذلؾ1المتكسط الحسابي لكالن منيا، كالجدكؿ رقـ )

 1جدول 
مرتبة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور الكفاية الشخصية 

 تنازليا حسب متوسطات الموافقة
 
 م

 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة الداللة  2قيمة كا
 ال يحتاج قميمة متوسطة كبيرة

االلتزاـ بالكقت كحضكر المحاضرة في  1
 المكعد المحدد بالضبط

 1 **0.000 24.19 1.35 2.67 27 2 10 18 ؾ
% 31.6 17.5 3.5 47.4 

ؿ قاعة المحاضرة الكضع النفسي داخ 2
 مف بشاشة

 8 0.105 6.14 1.17 2.20 11 11 12 22 ؾ
% 39.3 21.4 19.6 19.6 

متابعة المستجدات التي ليا عالقة  3
 بمينة التدريس

 4 **0.003 14.00 1.30 2.36 19 3 13 21 ؾ
% 37.5 23.2 5.4 33.9 

 7 *0.029 9.00 1.26 2.30 16 7 11 22 ؾ الحالة االنفعالية مف اتزاف كثبات 4
% 39.3 19.6 12.5 28.6 

 2 **0.000 25.07 1.40 2.55 24 4 5 22 ؾ اإلحساس بالمسؤكلية تجاه عممو 5
% 40.0 9.1 7.3 43.6 
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  فأقؿ 0.01 مستكل عند دالة فركؽ **
 فأقؿ 0.05 مستكل عند دالة* 

 عينة أفراد أف يتضح أعاله المكضحة النتائج خالؿ مف     
 بدرجة الشخصية كفاية في مياراتيـ لتنمية يحتاجكف الدراسة
 الفئة في يقع متكسط كىك( 4 مف 2.39) بمتكسط متكسطة
( 2.50 مف اقؿ إلى 1.75 مف) الرابع قياسالم فئات مف الثانية
 درجة أف يكضح مما" متكسطة" خيار إلى تشير التي الفئة كىي

 كيتضح متكسطة، الشخصية لمكفاية الدراسة عينة أفراد احتياج
 دالة كانت المحكر عبارات لنصؼ كام مربع قيـ أف النتائج مف

 تبايف يبيف مما فأقؿ 0.05ك 0.01 مستكل عند إحصائيا
 .العبارات ىذه حكؿ الدراسة عينة أفراد نظر ياتكج

 احتياج درجة في تفاكتان  ىناؾ أف النتائج مف يتضح كما      
 احتياجيـ بيف ما تتراكح الشخصية لمكفاية الدراسة عينة أفراد

 تراكحت حيث الكفايات لبعض قميمة كدرجة متكسطة بدرجة
 تراكحت متكسطات كىي( 2.67 إلى 2.20) بيف ما متكسطاتيـ

 كالمتيف الرباعي المقياس فئات مف كالثالثة الثانية الفئتيف بيف ما
 الدراسة، أداة عمى التكالي عمى( قميمة/ متكسطة) إلى تشيراف
 بدرجة يحتاجكف الدراسة عينة أفراد أف النتائج مف يتضح حيث

 التي الكفايات في كتتمثؿ الكفايات ىذه مف ستة لعدد متكسطة
 تنازليان  ترتيبيا تـ كالتي( 2-4-8-7-3-6) األرقاـ تحمؿ
 .عمييا الدراسة عينة أفراد مكافقة حسب
 : الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج
 بكمية التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات أىـ ما      
 كتنفيذىا؟ لممحاضرة اإلعداد كفاية في التربية
 (.2) رقـ جدكؿ في يمي كما العينة استجابات جاءت

 االحتياجات محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات. 2 جدول
 الموافقة متوسطات حسب تنازليا مرتبة وتنفيذها لممحاضرة اإلعداد كفاية في التدريبية

احتراـ النظاـ كيضع نفسو مكاف  6
 اآلخريف في اعترافو بحقكقيـ

 3 0.137 5.53 1.25 2.44 17 11 9 20 ؾ
% 35.1 15.8 19.3 29.8 

 5 0.370 3.14 1.15 2.32 13 9 17 17 ؾ الميف كتحمؿ مسؤكلية قراراتو 7
% 30.4 30.4 16.1 23.2 

شخصيتو كمحافظتو عمى سالمة  8
 الطالب النفسية كالشخصية

 6 0.107 6.09 1.21 2.30 15 7 15 20 ؾ
% 35.1 26.3 12.3 26.3 

  1.11 2.39 محكرالمتكسط العاـ لم

 
 م

 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي 

االنحراف 
 لمعياريا

 الرتبة الداللة  2قيمة كا
    ال يحتاج قميمة متوسطة كبيرة

 6 **0.007 12.26 1.31 2.47 21 5 11 20 ؾ تكزيع الكقت في المحاضرة 1
% 35.1 19.3 8.8 36.8 

 2 *0.013 10.71 1.29 2.52 21 5 12 18 ؾ التمكف مف الحكار كالمناقشة 2
% 32.1 21.4 8.9 37.5 

 15 **0.000 21.95 1.31 2.18 16 6 7 28 ؾ كضكح ما يقدمو لمطمبة 3
% 49.1 12.3 10.5 28.1 

 17 **0.002 14.79 1.20 2.14 14 3 17 23 ؾ السعادة كاالستمتاع في المحاضرة 4
% 40.4 29.8 5.3 24.6 

 12 0.079 6.79 1.22 2.33 16 6 16 19 ؾ تسمسؿ المنطقي لألفكار بالمحاضرة 5
% 33.3 28.1 10.5 28.1 

 9 *0.02 9.88 1.24 2.39 18 4 17 18 ؾ ترتيب اإلجراءات التدريسية مسبقا 6
% 31.6 29.8 7.0 31.6 

ترابط كتنظيـ مكضكعات المقرر مع  7
 بعضيا بشكؿ جيد

 4 *0.016 10.30 1.30 2.51 21 6 11 19 ؾ
% 33.3 19.3 10.5 36.8 

 5 0.121 5.81 1.24 2.49 19 7 14 17 ؾ الحرص عمى زيادة الحصيمة المعرفية 8
% 29.8 24.6 12.3 33.3 

 3 0.174 4.97 1.15 2.51 17 8 19 13 ؾالحرص عمى تحديد مكضكعات  9
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  فأقؿ 0.01 مستكل عند دالة فركؽ **
  فأقؿ 0.05 مستكل عند دالة* 

 احتياج درجة أف يتضح أعاله المكضحة النتائج خالؿ مف      
 كفاية في التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء الدراسة عينة أفراد

 بمتكسط متكسطة بدرجة جاءت كتنفيذىا لممحاضرة اإلعداد
 فئات مف الثانية الفئة في يقع متكسط كىك( 4 مف 2.35)

 التي الفئة كىي( 2.50 مف اقؿ إلى 1.75 مف) الرابع المقياس
 أفراد احتياج درجة أف يكضح مما" متكسطة" ارخي إلى تشير
 مف كيتضح متكسطة، لممحاضرة اإلعداد لكفاية الدراسة عينة

 كانت المحكر عبارات مف عبارة الثني كام مربع قيـ أف النتائج
 تبايف يبيف مما فأقؿ 0.05ك 0.01 مستكل عند إحصائيان  دالة

 .العبارات ىذه حكؿ الدراسة عينة أفراد نظر كجيات
 احتياج درجة في تفاكتان  ىناؾ أف النتائج مف يتضح كما      
  ةػػػػػلمكفاي اػػػػكتنفيذى لممحاضرة اإلعداد كفاية في الدراسة عينة أفراد

 لبعض قميمة كدرجة متكسطة بدرجة احتياجيـ بيف ما تتراكح
( 2.53 إلى 2.14) بيف ما متكسطاتيـ تراكحت حيث الكفايات

 فئات مف كالثالثة الثانية يفالفئت بيف ما تتراكح متكسطات كىي
 عمى( قميمة/ متكسطة) إلى تشيراف كالمتيف الرباعي المقياس
 عينة أفراد أف النتائج مف يتضح حيث الدراسة، أداة عمى التكالي
 ىذه مف عشر خمسة لعدد متكسطة بدرجة يحتاجكف الدراسة
-10-1-8) األرقاـ تحمؿ التي الكفايات في كتتمثؿ الكفايات

 تـ كالتي( 18-6-19-15-5-14-13-16-3-12-4-17
 عمييا الدراسة عينة أفراد مكافقة حسب تنازلينا ترتيبيا
 : الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
  بكمية التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات أىـ ما      
 اإلنسانية؟ العالقات كفاية في التربية
 :يمي كما العينة استجابة جاءت

 
 
 
 

 29.8 14.0 33.3 22.8 % المحاضرة القادمة
بة في المعرفة الجيدة لما يفعمو مع الطم 10

 المحاضرة
 7 0.089 6.51 1.21 2.46 18 6 17 16 ؾ
% 28.1 29.8 10.5 31.6 

إدارة المحاضرة كما خطط لو كفي كقتو  11
 المناسب

 1 *0.021 9.74 1.27 2.53 21 5 14 17 ؾ
% 29.8 24.6 8.8 36.8 

الحرص عمى جعؿ المقرر مادة شائقة  12
 كذات معنى

 16 **0.005 13.00 1.23 2.16 14 5 13 24 ؾ
% 42.9 23.2 8.9 25.0 

الحرص عمى استخداـ الكسائؿ كتقنيات  13
 التعمـ الحديثة

 14 *0.025 9.32 1.18 2.23 14 5 18 20 ؾ
% 35.1 31.6 8.8 24.6 

استثارة انتباه الطمبة طكاؿ فترة المحاضرة  14
 بأساليب متعددة

 13 **0.005 12.71 1.24 2.25 16 3 16 21 ؾ
% 37.5 28.6 5.4 28.6 

محتكل المحاضرة مناسب لممدة الزمنية  15
 المحدد ليا

 11 **0.001 16.33 1.33 2.37 20 4 10 23 ؾ
% 40.4 17.5 7.0 35.1 

استخداـ لغة الجسد كتغيير نغمة الصكت  16
 إلثارة انتباه طالبو

 14 0.107 6.09 1.18 2.23 13 8 15 21 ؾ
% 36.8 26.3 14.0 22.8 

 18 **0.000 23.77 1.30 2.14 15 7 6 29 ؾ ابرز النقاط الميمة في المحاضرة 17
% 50.9 10.5 12.3 26.3 

يبدك في أثناء المحاضرة ككأنو يستخدـ  18
 كؿ حكاسو

 8 0.129 5.67 1.03 2.39 11 12 22 12 ؾ
% 21.1 38.6 21.1 19.3 

تجنب السمككيات المشتتة النتباه الطمبة  19
 أثناء شرح المحاضرات

 10 0.208 4.54 1.22 2.37 16 8 14 19 ؾ
% 33.3 24.6 14.0 28.1 

  1.06 2.35 المتكسط العاـ لممحكر
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 االحتياجات محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات. 3 جدول
 اإلنسانية العالقات كفاية في التدريبية

  أقؿف 0.05 مستكل عند دالة*  فأقؿ 0.01 مستكل عند دالة فركؽ **

 
 م

المتوسط  درجة الموافقة العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 2كا

 الرتبة الداللة
   يحتاج ال قميمة متوسطة كبيرة

 3 0.26 3.982 1.20 2.51 18 8 ا16 15 ؾ مخمص حينما يتحدث كيتفاعؿ مع الطالب 1
% 26.3 28.1 14.0 31.6 

 2 0.98 0.193 1.14 2.51 15 13 15 14 ؾ صداقاتو مع طالبو ال تبدك مفركضة عمييـ 2
% 24.6 26.3 22.8 26.3 

راراتو كآرائو ال يمجأ عف قصد منو إلى فرض ق 3
 عمى طالبو

 8 0.285 3.857 1.14 2.27 12 9 17 18 ؾ
% 32.1 30.4 16.1 21.4 

الترحيب بالمناقشة كتقبؿ كجية النظر األخرل  4
 مف الطمبة

 13 **0.002 14.51 1.26 2.18 15 5 12 25 ؾ
% 43.9 21.1 8.8 26.3 

ي يتميز باالتجاىات اإليجابية نحك طالبو ف 5
 تفاعمو كمناقشاتو معيـ

 11 **0.001 16.33 1.30 2.23 16 7 8 26 ؾ
% 45.6 14.0 12.3 28.1 

شعكر الطمبة بالخكؼ كالرىبة عند محاكلة  6
 االستفسار منو أك مناقشتو

 1 *0.01 11.42 1.29 2.61 23 6 11 17 ؾ
% 29.8 19.3 10.5 40.4 

دربيـ تقبؿ كجيات نظر الطالب بؿ كي 7
 كيشجعيـ عمى ذلؾ

 19 **0.000 19.00 1.22 2.05 13 4 13 27 ؾ
% 47.4 22.8 7.0 22.8 

تفيـ مشكالت الطالب كيساعدىـ في التغمب  8
 عمييا

 14 *0.033 8.71 1.19 2.16 12 8 13 23 ؾ
% 41.1 23.2 14.3 21.4 

متفيـ لمخصائص النمائية لطالبو ككأنو يعيش  9
 بينيـ

 14 *0.033 8.71 1.19 2.16 12 8 13 23 ؾ
% 41.1 23.2 14.3 21.4 

التمتع بالقدرة عمى حسف اإلنصات لمطالب  10
 كاالنتباه إلى آرائيـ

 7 **0.000 19.14 1.32 2.28 19 2 12 24 ؾ
% 42.1 21.1 3.5 33.3 

إدراؾ مشاعر الطالب كاإللماـ بمعانييا  11
 كمرامييا

 16 *0.021 9.74 1.10 2.11 10 7 19 21 ؾ
% 36.8 33.3 12.3 17.5 

 10 *0.043 8.14 1.21 2.23 14 6 15 21 ؾ بث ركح االنتماء بيف الطمبة 12
% 37.5 26.8 10.7 25.0 

يحيط بما يشغؿ باؿ المتعمميف مف اىتمامات  13
 كقضايا كيساعدىـ في التغمب عمييا

 6 0.55 2.09 1.13 2.29 11 12 14 18 ؾ
% 32.7 25.5 21.8 20.0 

ردكد أفعالو لطالبو تأتي ككأنو يتكقعيا فال ىي  14
 بالمتأخرة كال ىي بالفجة

 4 0.44 2.71 1.17 2.36 14 9 16 17 ؾ
% 30.4 28.6 16.1 25.0 

يتمتع بميكؿ اجتماعية فيقبؿ عمى التفاعؿ  15
 االجتماعي مع اآلخريف

 9 0.062 7.35 1.17 2.26 14 6 18 19 ؾ
% 33.3 31.6 10.5 24.6 

يتمتع بعالقات طيبة مع اآلخريف مف كطالبو  16
 أك زمالئو

 5 *0.027 9.18 1.27 2.33 17 7 11 22 ؾ
% 38.6 19.3 12.3 29.8 

يتحمى بالصبر حياؿ أخطاء طالبو كيعامميـ  17
 بالميف

 12 **0.006 12.54 1.24 2.18 14 7 11 25 ؾ
% 43.9 19.3 12.3 24.6 

يظير احترامو لشخصية طالبو بغض النظر  18
 عف نجاحيـ أك فشميـ

 18 **0.000 27.56 1.29 2.07 15 4 8 30 ؾ
% 52.6 14.0 7.0 26.3 

 15 **0.003 13.81 1.23 2.14 13 8 10 26 ؾ يتميز جك محاضراتو بالديمقراطية في الحكار 19
% 45.6 17.5 14.0 22.8 

احتراـ قرارات كاتجاىات الطمبة كيعمؿ عمى  20
 تكجيييا الكجية السميمة

 17 **0.000 17.88 1.22 2.07 13 5 12 27 ؾ
% 47.4 21.1 8.8 22.8 

  1.03 2.25 المتكسط العاـ لممحكر
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 احتياج درجة أف يتضح أعاله المكضحة النتائج خالؿ مف      
 كفاية في التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء الدراسة عينة أفراد

 بمتكسط متكسطة بدرجة جاءت كتنفيذىا لممحاضرة اإلعداد
 فئات مف الثانية الفئة في يقع متكسط كىك( 4 مف 2.25)

 التي الفئة كىي( 2.50 مف اقؿ إلى 1.75 مف) الرابع المقياس
 أفراد احتياج درجة أف يكضح مما" متكسطة" خيار إلى تشير
 مف كيتضح متكسطة، اإلنسانية العالقات لكفاية الدراسة عينة

 المحكر عبارات مف عبارة عشر ألربعة كام مربع قيـ أف النتائج
 يبيف مما فأقؿ 0.05 ك 0.01 مستكل عند إحصائيا دالة كانت
 .العبارات ىذه حكؿ الدراسة عينة أفراد نظر كجيات تبايف
 أفراد احتياج درجة في تفاكتان  ىناؾ أف النتائج مف يتضح كما    
 درجةال بيف ما تتراكح اإلنسانية العالقات كفاية في الدراسة عينة

 تراكحت حيث الكفايات لبعض قميمةال درجةالك  متكسطةال
 بيف ما تتراكح كىي( 2.61 إلى 2.05) بيف ما متكسطاتيـ

 تشيراف كالمتيف الرباعي المقياس فئات مف كالثالثة الثانية الفئتيف
 أف النتائج مف يتضح حيث ،التكالي عمى( قميمة/ متكسطة) إلى
 فايةك عشر سبعةل متكسطة بدرجة يحتاجكف الدراسة عينة أفراد

-10-13-16-14) األرقاـ تحمؿ التي الكفايات في كتتمثؿ
 كالتي( 3-15-12-5-17-4-8-9-19-11-20-18-7
 .عمييا الدراسة عينة أفراد مكافقة حسب تنازليا ترتيبيا تـ

 : الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج
 بكمية التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات أىـ ما     
  كالتقكيـ؟ األنشطة كفاية في التربية
 :يمي كما ينةالع استجابة جاءت

 االحتياجات محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات. 4 جدول
 الموافقة متوسطات حسب تنازليا مرتبة والتقويم األنشطة كفاية في التدريبية

  فأقؿ 0.05 مستكل عند دالة*   فأقؿ 0.01 مستكل عند دالة فركؽ **

 
 م

المتوسط  درجة الموافقة العبارة
 الحسابي 

نحراف اال 
 المعياري

 الرتبة الداللة  2قيمة كا
 ال يحتاج قميمة متوسطة كبيرة

تشجيع االبتكارية كالتجديد كالتحديث  1
 كيطمب ذلؾ مف طالبو

 7 *0.017 10.16 1.22 2.19 14 6 14 23 ؾ
% 40.4 24.6 10.5 24.6 

تحرم الدقة كالعدؿ في تصحيحو ألكراؽ  2
 ةالطالب االمتحاني

 9 **0.000 23.69 1.34 2.19 16 4 6 26 ؾ
% 50.0 11.5 7.7 30.8 

 4 *0.018 10.02 1.26 2.28 16 7 11 23 ؾ نقد الطالب بطريقة بناءة في مناقشاتيـ 3
% 40.4 19.3 12.3 28.1 

تكزيع األنشطة كالكاجبات بشكؿ منتظـ  4
 عمى مدار الفصؿ الدراسي

 5 **0.000 24.47 1.36 2.28 20 2 9 26 ؾ
% 45.6 15.8 3.5 35.1 

طرح األسئمة كتشجيع الطالب عمى  5
 التفكير كالبحث عف إجاباتيا

 3 0.089 6.51 1.22 2.39 7 8 13 18 ؾ
% 39.1 28.3 17.4 15.2 

 8 **0.000 19.33 1.30 2.19 16 3 10 25 ؾ تحرم العدؿ مع الطالب 6
% 46.3 18.5 5.6 29.6 

تنكيع األنشطة التي يكمؼ بيا الطالب  7
 لمكاجية الفركؽ الفردية

 6 0.07 7.00 1.15 2.20 12 7 17 20 ؾ
% 35.7 30.4 12.5 21.4 

تحدم الطالب باألسئمة التي تقدح  8
 تفكيرىـ في االختبارات

 1 0.07 7.04 1.21 2.75 22 9 12 12 ؾ
% 21.8 21.8 16.4 40.0 

متابعة الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا  9
 كزنا في التقكيـ

 2 0.219 4.43 1.23 2.43 17 8 13 18 ؾ
% 32.1 23.2 14.3 30.4 

اإلعالف عف نتيجة االختبارات الدكرية  10
 كاألعماؿ التحريرية في الكقت المناسب

 10 **0.000 19.98 1.31 2.14 14 3 8 24 ؾ
% 49.0 16.3 6.1 28.6 

يقدـ اإلجابات النمكذجية ألسئمة  11
 االختبارات الدكرية

 11 **0.000 26.02 1.21 1.92 10 3 9 27 ؾ
% 55.1 18.4 6.1 20.4 

  1.08 2.33 المتكسط العاـ لممحكر
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 احتياج درجة أف يتضح أعاله ةالمكضح النتائج خالؿ مف      
 كفاية في التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء الدراسة عينة أفراد

( 4 مف 2.33) بمتكسط متكسطة بدرجة جاءت كالتقكيـ األنشطة
 مف) الرابع المقياس فئات مف الثانية الفئة في يقع متكسط كىك

 خيار إلى تشير التي الفئة كىي( 2.50 مف اقؿ إلى 1.75
 لكفاية الدراسة عينة أفراد احتياج درجة أف يكضح مما" سطةمتك "

 كام مربع قيـ أف النتائج مف كيتضح متكسطة، كالتقكيـ األنشطة
 مستكل عند إحصائيا دالة كانت المحكر عبارات مف لسبعة
 عينة أفراد نظر كجيات تبايف يبيف مما فأقؿ 0.05ك 0.01
 .العبارات ىذه حكؿ الدراسة
  احتياج درجة في تفاكتان  اؾػىن أف جػػػالنتائ فػػػم حػػػػيتض اػػػكم      

 بيف ما تتراكح ـكيػػكالتق ةػػػػاألنشط ةػػػكفاي يػػػف ةػػػػالدراس ةػػػػعين رادػػػػأف

 حيث الكفايات لبعض قميمة كدرجة متكسطة بدرجة احتياجيـ 
 متكسطات كىي( 2.75 إلى 1.92) بيف ما متكسطاتيـ تراكحت
 الرباعي قياسالم فئات مف كالثالثة الثانية الفئتيف بيف ما تتراكح
 أداة عمى التكالي عمى( قميمة/ متكسطة) إلى تشيراف كالمتيف

 يحتاجكف الدراسة عينة أفراد أف النتائج مف يتضح حيث الدراسة،
 الكفايات في كتتمثؿ الكفايات ىذه مف لعشرة متكسطة بدرجة
 كالتي( 11-10-2-6-1-7-4-3-5-9) األرقاـ تحمؿ التي
 .عمييا احتياجيا ةدرج حسب تنازليا ترتيبيا تـ

 :الخامس بالسؤال المتعمقة النتائج
 بكمية التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات أىـ ما       
 كالميني؟ العممي التمكف كفاية في التربية

 :يمي كما العينة استجابة جاءت 
 5 جدول

 في التدريبية االحتياجات محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
 الموافقة متوسطات حسب تنازليا مرتبة والمهني العممي التمكن كفاية

  فأقؿ 0.01 مستكل عند دالة فركؽ **
  فأقؿ 0.05 مستكل عند دالة* 

  احتياج درجة أف يتضح أعاله المكضحة النتائج خالؿ مف     

 كفاية في التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء الدراسة عينة أفراد
 2.48) بمتكسط متكسطة بدرجة جاءت كالميني العممي التمكف

 الرابع المقياس فئات مف نيةالثا الفئة في يقع متكسط كىك( 4 مف

 
 م

المتوسط  درجة الموافقة العبارة
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة الداللة  2قيمة كا
 ال يحتاج قميمة متوسطة كبيرة

لكاسعة عمى العمـ كالمعرفة في الثقافة ا 1
 مجاالت متعددة

 1 *0.015 10.43 1.26 2.61 22 5 14 15 ؾ
% 26.8 25.0 8.9 39.3 

 2 **0.000 21.29 1.37 2.55 24 4 7 21 ؾ القدرة عمى ضبط الطمبة داخؿ القاعة 2
% 37.5 12.5 7.1 42.9 

 6 **0.002 15.00 1.32 2.45 21 3 12 20 ؾ اتفاؽ محتكل المقرر مع التقدـ العممي 3
% 35.7 21.4 5.4 37.5 

التمكف العممي مف المادة العممية كالسيطرة  4
 عمييا

 4 **0.004 13.29 1.32 2.54 22 5 10 19 ؾ
% 33.9 17.9 8.9 33.9 

المعرفة الجيدة بالمجاالت المرتبطة بالمادة  5
 العممية

 3 *0.014 10.57 1.31 2.54 21 7 9 19 ؾ
% 33.9 16.1 12.5 37.5 

تناكؿ مكضكعات المقرر كتغطيتيا بشكؿ  6
 جيد

 9 **0.001 16.71 1.34 2.39 20 5 8 23 ؾ
% 41.1 14.3 8.9 35.7 

 5 0.105 6.14 1.26 2.45 18 8 11 19 ؾ االنتقاؿ مف السيؿ إلى الصعب 7
% 33.9 19.6 14.3 32.1 

 8 0.093 6.43 1.26 2.39 17 8 11 20 ؾ التدرج مف المعمـك إلى المجيكؿ 8
% 35.7 19.6 14.3 30.4 

الحرص عمى نشر الثقافة العامة  9
 كالتخصصية بيف طالبو

 7 *0.013 10.71 1.28 2.41 19 4 14 19 ؾ
% 33.9 25 7.1 33.9 

  1.20 2.48 المتكسط العاـ لممحكر
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 خيار إلى تشير التي الفئة كىي( 2.50 مف اقؿ إلى 1.75 مف)
 لكفاية الدراسة عينة أفراد احتياج درجة أف يكضح مما" متكسطة"

 قيـ أف النتائج مف كيتضح متكسطة، كالميني العممي التمكف
 عند إحصائيا دالة كانت المحكر عبارات مف لسبعة كام مربع

 أفراد نظر كجيات تبايف يبيف مما فأقؿ 0.05ك 0.01 مستكل
 .العبارات ىذه حكؿ الدراسة عينة

 احتياج درجة في ان تفاكت اؾػػػىن أف جػػػالنتائ فػػػم حػػػيتض اػػكم      
 ما تتراكح كالميني العممي التمكف كفاية في الدراسة عينة أفراد
 حيث الكفايات لبعض قميمة كدرجة متكسطة بدرجة احتياجيـ بيف

 متكسطات كىي( 2.61 إلى 2.39) بيف ما متكسطاتيـ تراكحت

 الرباعي المقياس فئات مف كالثالثة الثانية الفئتيف بيف ما تتراكح
 أداة عمى التكالي عمى( قميمة/ متكسطة) إلى تشيراف كالمتيف

 يحتاجكف الدراسة عينة أفراد أف النتائج مف يتضح حيث الدراسة،
 الكفايات في كتتمثؿ اتالكفاي ىذه مف لخمسة متكسطة بدرجة
 تنازليا ترتيبيا تـ كالتي( 6-8-9-3-7) األرقاـ تحمؿ التي

 .عمييا احتياجيا درجة حسب
 :السادس بالسؤال المتعمقة النتائج
 بكمية التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات أىـ ما    

 كالحفز؟ التعزيز أساليب كفاية في التربية
 :يمي كما العينة استجابة جاءت 

 6 جدول
 في التدريبية االحتياجات محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 الموافقة متوسطات حسب تنازليا مرتبة والحفز التعزيز أساليب كفاية

 فأقؿ  0.01فركؽ دالة عند مستكل  **
  فأقؿ 0.05* دالة عند مستكل 

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف درجة احتياج       
أفراد عينة الدراسة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في كفاية 

 2.48أساليب التعزيز كالحفز جاءت بدرجة متكسطة بمتكسط )
في الفئة الثانية مف فئات المقياس الرابع ( كىك متكسط يقع 4مف 
( كىي الفئة التي تشير إلى خيار 2.50إلى اقؿ مف  1.75)مف 

"متكسطة" مما يكضح أف درجة احتياج أفراد عينة الدراسة لكفاية 
أساليب التعزيز كالحفز متكسطة، كيتضح مف النتائج أف قيـ 

ند مربع كام لجميع عبارات المحكر كانت دالة إحصائيا ع
فأقؿ مما يبيف تبايف كجيات نظر أفراد  0.05ك  0.01مستكل 

عينة الدراسة حكؿ ىذه العبارات. كقد تراكحت متكسطاتيـ ما 
( كىي متكسطات تقع في الفئة الثانية 2.21إلى  2.09بيف )

مف فئات المقياس الرباعي كالتي تشيراف إلى ) متكسطة(، كالتي 
 .اجياتـ ترتيبيا تنازليان حسب درجة احتي

 التوصيات. 6
في ضكء نتائج الدراسة تقدـ الباحثة جممة مف التكصيات      

 :مف أىميا

 
 م

المتوسط  درجة الموافقة العبارة
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري

 الرتبة الداللة  2قيمة كا
 ال يحتاج قميمة متوسطة كبيرة

 1 *0.017 10.14 1.23 2.21 13 10 9 24 ؾ الحماس لممادة في التفاعؿ لدل الطمبة 1
% 42.9 16.1 17.9 23.2 

 4 **0.001 16.71 1.23 2.09 12 8 9 27 ؾ اإلعجاب كالتقدير بإنجازات الطمبة 2
% 48.2 16.1 14.3 21.4 

عدـ السخرية مف اإلجابات الخاطئة  3
 لمطمبة

 2 **0.000 35.86 1.39 2.20 19 3 4 30 ؾ
% 53.6 7.1 5.4 33.9 

استخداـ األساليب المشجعة عمى  4
 االستمرار في التعمـ

 6 **0.000 19.40 1.25 2.07 13 5 10 27 ؾ
% 49.1 18.2 9.1 23.6 

امتداح االنجازات الالئقة مف طالبو  5
 كيحمسيـ لممزيد منيا

 5 **0.000 21.57 1.27 2.09 14 5 9 28 ؾ
% 50.0 16.1 8.9 25.0 

 3 **0.000 21.57 1.29 2.16 14 9 5 28 ؾ تصيد نجاحات طالبو كتصحيح األخطاء 6
% 50.0 8.9 16.1 25.0 
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أف يساىـ في تحديد االحتياج أكثر مف عنصر عضك ىيئة . 1
 .التدريس نفسو كرئيس القسـ كالطالب

أف يؤخذ بتقييـ المستفيد مف الخدمة التي يقدميا عضك ىيئة  .2
 التدريس كىك الطالب.

 المراجع
 راجع العربيةأ. الم

نمكذج مقترح لتطكير ق(. 1412السميرم، لطيفة صالح ) [1]
تدريس مقرر أسس المناىج كتنظيماتيا في ضكء أسمكب 

رسالة دكتكراه، جامعة أـ القرل، كمية التربية، مكة  النظـ،
 .المكرمة

 ، دار الفكر،منظكمة تككيف المعمـق( 1424كيح، محمد ) [2]
 .عماف

أسمكب ـ(. 1987ر كطاىر عبد الرازؽ )عبد الحميد، جاب [3]
 .، دار النيضة العربية، القاىرةالنظـ بيف التعميـ كالتعمـ

االتجاىات الحديثة في ـ(. 1992مرسي، محمد منير ) [4]
. القاىرة: دار التعميـ الجامعي المعاصر كأساليب تدريسو

 .النيضة العربية

يـ العالقة ىػ(، تكضيح كتقك  1420المنيع، محمد عبد اهلل ) [5]
بيف منجزات التعميـ الجامعي كالتنمية الشاممة في المممكة 

، في الندكة الكبرل بجامعة الممؾ سعكدالعربية السعكدية، 
ىػ. بمناسبة 10/7/1420ىػ إلى 1420 9/7الفترة مف 

مركر مائة عاـ عمى تأسيس المممكة العربية السعكدية، 
 .19:17ص

مي احمد. المقاني، أحمد حسيف كالجمؿ، ع [6]
معجـ المصطمحات التربكيّة المعرفة ـ(. 1999ق/1419)

 .(. القاىرة: عالـ الكتب2)ط تدريسفي المناىج كطرؽ ال

(. الكفايات المينية 2005يعقكب، نافذ نايؼ رشيد ) [7]
كالصفات الشخصية المرغكبة في األستاذ الجامعي مف 

ية كجية نظر طالب كمية المعمميف في بيشة )المممكة العرب

، المنظمة العربية لمتربية المجمة العربية لمتربيةالسعكدية(، 
، تكنس، المجمد )     (، ص1(، العدد )25كالثقافة كالعمـك

102-141. 

الكفاءات المينية المتطمبة  (2004) الحكمي، إبراىيـ الحسف [8]
لألستاذ الجامعي مف كجية نظر طالبو كعالقتيا ببعض 

 (.90، العدد )لعربي، مجمة رسالة الخميج االمتغيرات

، التدريب كالتطكير االدارم الفمسفة كالتطبيؽ(. 1982الفرا، ) [9]
 .العيف، دار الكتاب الجامعي

الحقائب ـ( 2002) الخطيب، أحمد كرداح الخطيب [10]
 .مؤسسة حمادة، أربد التدريبية،

الكفايات ق( " 1413العيكني، العيكني، صالح محمد )[11] 
مـك في المرحمة االبتدائية بالمممكة التعميمية لمعمـ الع

مركز البحكث  جامعة الممؾ سعكد،" العربية السعكدية
 .التربكية بكمية التربية: الرياض

ـ(، الكفاءات الالزمة 1981الشيخ، سميماف، كفكزم زاىر ) [12]
، جامعة قطر، حكلية كمية اإلنسانياتلممعمـ في قطر، 

 .الدكحة

(: الحاجة الى 1990ة عبداهلل )أبك نكار، لينة كبكبطان [13]
التطكير الميني ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات 

ص  ،17السنة  ،51 عدد مجمة التربية الجديدةالعربية، 
121. 

(، أراء الطمبة في بعض الخصائص 2006شتات، نيى ) [14]
الكميات الجامعي في الكميات العممية ك  المينية لألستاذ

 .مجمة الجكدةة، األدبية بمحافظة غز 

ـ(. " تصكر مقترح 2007الحريشي، منيرة، كعكي، سياـ ) [15]
لكحدة التنمية المينية ألعضاء الييئة التعميمية في كميات 

دية في ضكء مفيكـ البنات التربكية بالمممكة العربية السعك 
 ة ػػػػػ، جامعةػػػػفسية كالنػػػػكيػػـك التربػػػػة العمػػػػمجم، كدة "ػػجػػإدارة ال
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 .120 ص 2، عدد 8البحريف، المجمد 

(. " الميارات التدريسية الفعمية 2000الخثيمة، ىند ماجد )[16] 
مجمة كالمثالية كما تراىا الطالبة في جامعة الممؾ سعكد"، 

، جتماعية كاإلنسانيةجامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كاال
 (.12(، المجمد )2العدد )، مكة المكرمة

كير الميني التط(، 2004شاىيف، محمد عبد الفتاح ) [17]
ألعضاء الييئات التدريسية كمدخؿ لتحقيؽ جكدة النكعية 

 .، جامعة القدس المفتكحةفي التعميـ الجامعي

ـ(، المشكالت األكاديمية 1999المجيدؿ، عبداهلل ) [18]
مجمة جامعة ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة دمشؽ. 

 .95 - 43( 3) 5، دمشؽ

كر مقترح لدكرة لتدريب تص( 2002الجرؼ، ريما سعد ) [19]
األستاذات عمى استخداـ الحاسب في تدريس المغة 
كالترجمة كالبحث العممي في ضكء حاجاتيف التدريسية 

 .جامعة الممؾ سعكد كالبحثية،
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TRAINING NEEDS IN PROFESSIONAL 

COMPETENCIES ACCORDING TO 

SYSTEMS APPROACH FOR SOME 

FACULTY MEMBERS OF COLLEGE OF 

EDUCATION AT KING SAUD UNIVERSITY 

IN RIYADH 

NOORA A. ALASEIMY 

Saudi Arabia 

ABSTRACT_ This study aims to identify the training needs in the professional competencies 

according to the systems approach for some faculty members of College of Education at King 

Saud University in Riyadh. It also aims to identify the most important training needs of the faculty 

members of College of Education in the personal competence. Moreover, it aims to identify the 

most important training needs of the faculty members of College of Education in the competence of 

preparation and implementation of the lecture. The researcher uses the descriptive and deductive 

approach bases on the previous literature to achieve the objectives of study. The researcher uses 

the systems approach in an attempt to include all the key factors that affect the professional 

competency of the faculty member. The researcher uses an open questionnaire, an enclosed 

questionnaire and an in-depth interview as study tools to collect data am information. The 

researcher uses the descriptive statistical techniques of frequency, percentages and mean as well 

as median, standard deviation and value of Chi-square. The purposive study sample consists of (8) 

faculty members of the College of Education, (4) belonging to the eight faculty members and (53) 

of postgraduate students to determine the need of the faculty members according to the 

professional competencies. The study results show the existence of a training need for faculty 

members of the College of Education in the personal competency. It also shows the existence of a 

training need for faculty members of the College of Education in the competency of preparation 

and implementation of the lecture. The study recommends the faculty member, head of department 

and students to contribute in identifying the need. Also, to take the assessment of the beneficiary of 

the service that is provided by a faculty member. 

 KEY WORDS: Training needs, Professional Competencies, performance. 

 

 

 

 


