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االحتياجات التدريبية ملشريف األنشطة الطالبية 
يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز من وجهة 

 نظرهم
 *ثالب بن عبد هللا الشكرة

 

الالزمة ملشرفي األنشطة الطالبية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة  هدفت الدراسة إلى معرفة االحتياجات التدريبية -امللخص

نظرهم، ومعرفة مدى اختالف وجهات نظر أفراد العينة نحو االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية باختالف: املؤهل، الخبرة، 

ملشرفي األنشطة الطالبية، استخدم الباحث املنهج الوصفي بخطواته  التخصص، والتوصيات التدريبية الضرورية التي يراها أفراد العينة

العلمية في هذه الدراسة ولإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث بعمل استبانة تشتمل على عدد من العبارات التي تحدد رؤية أفراد 

اطالعه على الدراسات والبحوث السابقة، وتم توزيعها  العينة، وتغطي محاور الدراسة وذلك في ضوء دراسته لألدبيات التربوية ومن خالل

 لألنشطة الطالبية بالجامعة، وتم تحليل املعلومات بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 45على أفراد العينة والتي بلغت )
ً
( مشرفا

البية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة اإلنسانية وأظهرت نتائج الدراسة أن االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفي األنشطة الط

 
ً
نظرهم تمثلت في دور مشرف األنشطة الطالبية التربوي في حل املشكالت، إدارة الوقت في تنفيذ األنشطة، تعزيز االنتماء الوطني، وأيضا

، االستفادة من اإلمكانات البشرية في تنفيذ تعزيز األمن الفكري، والعمل على االستفادة من املجتمع املحلي في رعاية األنشطة الطالبية

 الى ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
ً
متوسطات إجابات أفراد مجتمع  0.05األنشطة الطالبية، وتوصلت أيضا

 ملسار املشرف، الدراسة حول االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة ن
ً
ظرهم تبعا

متوسطات  0.05وكانت الفروق لصالح الذين هم في املسار اإلنساني واألدبي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

يز من وجهة إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول دور االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبد العز 

 .نظرهم تعزى للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
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جامعة األمير سطام بن في  االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية

 عبد العزيز من وجهة نظرهم
 املقدمة. 1

تعّد املوارد البشرية من العناصر املهمة واألساسية التي ينبغي إدارتها          

وتنميتها بالشكل السليم، بما ُيمكن من استغالل الطاقة املتاحة لديها، 

تحقيق أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية لها، حيث يمثل  وذلك بهدف

 
ً
العنصر البشري أهم املوارد وأثمنها على اإلطالق، ال سّيما إذا كان مسلحا

 ينمي قدراته وإمكاناته وطاقته، مما جعل 
ً
 سليما

ً
 تأهيال

ً
باملعرفة ومؤهال

 بمقدار ما تملكه من
ً
 وثيقا

ً
ثروة  تقدم املجتمعات وتطورها يرتبط ارتباطا

 .بشرية قادرة على العمل واإلنتاج

 في تنمية املوارد البشرية، حيث إنه يسهم في      
ً
 مهما

ً
ويعّد التدريب عنصرا

تزويدها باملعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة بما يمكنها من أداء عملها 

بكفاءة وفاعلية، حيث هناك إجماع حول أهمية التدريب في زيادة مستوى 

وتحسين القدرة التنافسية ملختلف املؤسسات، كما تزداد  اإلنتاجية

أهمية التدريب في ظل املتغيرات الدولية والتطورات التقنية 

والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات 

سريعة في وسائل وأساليب التعليم األمر الذي يتطلب اتخاذ اإلجراءات 

 للمستجدات والتطورات املناسبة لتطوير منظ
ً
ومة التعليم باستمرار وفقا

العلمية من أجل توفير املخرجات القادرة على التعامل مع التكنولوجيا 

الحديثة والحفاظ على التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب 

 [1]. واالحتياجات الفعلية لسوق العمل

لبحث عن ومن خالل ما تقدم أصبح تطوير العنصر البشري، وا       

 ال بدَّ 
ً
املعارف الجديدة وتكوين رأس املال البشري واالستثمار فيه خيارا

منه في مجال التدريب لذلك فإن إحداث نقلة نوعية في االتجاهات 

واألساليب واملفاهيم واآلليات ونظم العمل املرتبطة بالتدريب كضرورة 

 
ً
 على ومطلب أساس ي إلنجاح خطة التدريب الذي لم يعد هدفه مقصورا

إشباع حاجات األفراد ومطالبهم الشخصية، وإنما تجاوز ذلك إلى تحقيق 

 [2]. حاجات املنظمة ومطالبها املختلفة في الحاضر واملستقبل

إن تحديد االحتياجات هو من أهم األسس التي يجب أن يقوم عليها        

التدريب، حيث يعتمد النشاط التدريبي على عملية تحديد االحتياجات 

لتدريبية لتنمية املعارف واملهارات واالتجاهات السلوكية املختلفة لدى ا

املتدربين، وفي ضوء هذه االحتياجات التدريبية التي تم تحديدها يتم 

اشتقاق األهداف التدريبية للبرامج التي تصمم لسد هذه االحتياجات على 

 مستوى الفرد والوظيفة والجماعة في مكان العمل ولسد االحتياجات

التدريبية على مستوى املنظمة، كما يستند مفهوم تحديد االحتياجات 

التدريبية إلى الفجوة بين مستوى األداء الحالي ومستوى األداء املستهدف 

للفرد، وهذا يعني أنه حتى نتمكن من تحديد االحتياجات التدريبية للفرد 

وب البد من معرفة مستوى أدائه الحالي وتحديد مستوى األداء املطل

 [3]. الوصول إليه من الفرد

وتتنوع االحتياجات التدريبية بتنوع املواقف والظروف املحيطة      

باملنظمة واملشكالت واملعوقات التي تصادفها، لذا فإن عملية تحديد 

االحتياجات التدريبية عملية دائمة ومستمرة، كما أنها هامة لفاعلية 

 لكون تحديد 
ً
 كما البرامج التدريبية، ونظرا

ً
 سهال

ً
االحتياجات ليس عمال

يظنه البعض، فهو عمل مسحي منظم يكون في العادة عبارة عن جهد 

تعاوني جماعي تضطلع به كافة أجهزة النظام التربوي بغية معاينة وفحص 

، ويكون هذا الجهد في 
ً
الفجوة ما بين أهداف محددة ووضٍع قائم فعال

م أساسـه وغرضه تحديـد 
َّ
االحتياجات التـي يشعر بها صورة برنامج منظ

املستهدفون، والتي تنبع مـن احتياجهم الفعلي فـي الجوانب التـي يشعرون 

 [4]. بنقص فـي معرفتهم أو إتقانهم لها

وال بد أن يرتبط تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين بحاجاتهم      

كخطوة أساسية -النفسية، حيث أن تحديد االحتياجات للمتدربين 

 ملبدأ من مبادئ علم  -برامج التدريب أثناء الخدمةل
ً
 مهما

ً
يعد تطبيقا

النفس وهو: أن سلوك اإلنسان يهدف إلى إشباع رغبة معينة، وهذه 

 [5]. الرغبة يتم التعرف عليها عن طريق تحديد االحتياجات

 لتوجه اململكة العربية السعودية نحو اقتصاد املعرفة عبر      
ً
ونظرا

امعية، وفي ضوء ما تقدم من أهميٍة بالغٍة للتدريب، مؤسساتها الج

ولتحديد االحتياجات التدريبية في تطوير مستوى أداء للعاملين أثناء 

 بالتدريب وتحديد 
ً
 كبيرا

ً
الخدمة، تولي الجامعات السعودية اهتماما

 منها على رفع مستوى أدائهم، 
ً
االحتياجات التدريبية ملنسوبيها، حرصا

ت الحديثة في التنمية البشرية وتدريب العاملين أثناء ومواكبة التوجها

 .الخدمة

ويمثل مشرفو األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية فئة ذات      

 
ً
ون أهمية أهمية بالغة، لدورهم املهم في توجيه الطالب، حيث يعلق املربُّ

 على األنشطة الطالبية وعلى دورها الرئيس في العملية التعليمية؛
ً
 كبيرة

ألنها تحقق األهداف التربوية في النمو الطبيعي للطالب من النواحي 

العقلية والنفسية والدينية، فال ينبغي أن يكون التعليم غاية في حد ذاته 

 .بل وسيلة إلى النمو املتكامل املرغوب فيه

وتنبثق أهمية النشاط الطالبي من قيمته التربوية والتي تتضح من      

أهداف، فهذه األنشطة لها تأثيرها املباشر على خالل ما يحققه من 

 لتلبية تلك 
ً
العديد من سمات الشخصية لدى الطالب وذلك نظرا

األنشطة للعديد من ميولهم ورغباتهم وحاجاتهم وتأثيرها على اتجاهاتهم، 

كما أن أهمية تلك األنشطة تبدو واضحة من خالل االطالع على نتائج 

التي أجريت على جوانب متعددة من العديد من الدراسات العلمية 

النشاط الطالبي، والتي أشارت نتائجها إلى املساهمات واآلثار اإليجابية 

للنشاط الطالبي على العملية التعليمية والتربوية بشكل عام وعلى 

 [6]. سلوكيات الطالب ذاتهم بشكل خاص

عناية  وتولي اململكة العربية السعودية البرامج واألنشطة الطالبية     

فائقة وترصد ميزانيات كبيرة في إقامة تلك البرامج واألنشطة في الجامعات 

عنى بالقائمين عليها في االختيار واإلعداد، إليمانها 
ُ
واملؤسسات التعليمية وت

الكامل بأن االستثمار الحقيقي هو بناء عقول الشباب، وصقل مواهبهم 

 إلى جنب مع ما ورعاية ودعم ابتكاراتهم وإيجاد بيئة نشطة تعم
ً
ل جنبا

 ينهله الطالب من التحصيل العلمي واملعرفي 
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 .في قاعة املحاضرة ومعمل التجارب

وفي ضوء الدور املهم الذي يقوم به مشرفو األنشطة الطالبية،     

 من أهمية التدريب وضرورة تحديد االحتياجات التدريبية، فقد 
ً
وانطالقا

-العزيز على رفع مستوى منسوبيها عملت جامعة األمير سطام بن عبد 

وتنمية قدراتهم في كافة مجاالت  -وبخاصة مشرفي األنشطة الطالبية

التنمية وتأهيلهم وتزويدهم بما يحتاجونه من مهارات فنية ومهام وظيفية 

لرفع الكفاءة الفعلية لديهم، وتأهيلهم بصورة مستمرة لالرتقاء بنوعية 

ات العلمية والتطبيقية في شتى العمل، بغرض كسب املهارات والخبر 

املجاالت التنموية بما يتوافق ومتغيرات العصر الحالي التقنية والعلمية 

 ألنشطة التدريب
ً
 كبيرا

ً
 .واملعلوماتية املتزايدة، حيث أفردت حيزا

 مشكلة الدراسة. 2

إّن البرامج يضعف أداؤها وال تكون نتائجها كما هو متوقع لها إذا لم       

يمتلك القائمون عليها املهارات الالزمة إلقامة هذه البرامج. ويتأكد ذلك في 

برامج األندية الصيفية للطالب والتي تحتاج إلى مشرفين يملكون القدرة 

ف املرسومة الكافية الستقطاب الطالب إلى تلك البرامج وتحقيق األهدا

لها. وملعايشة الباحث ملثل هذه البرامج الصيفية ومالمسته للقصور 

الشديد في الجانب املهاري الالزم للمشرفين واالحتياج الالزم من األساليب 

الحديثة في تصميم البرامج وصياغتها، فإن تحديد االحتياجات التدريبية 

 
ً
 ضروريا

ً
 من مشرفي األنشطة الطالبية يمثل مرتكزا

ً
 .ومهما

وأجمعت معظم الدراسات التي تناولت التدريب على أنَّ تحديد      

االحتياجات هو من أهم األسس التي يجب أن يقوم عليها التدريب 

، وتتلخص أهميتها في اعتبارها اللِبنة األساسية التي يقوم 
ً
 وتنفيذا

ً
تخطيطا

 عليها أي نشاٍط تدريبي، حيث أنَّ تحديد االحتياجات وقياسها 
ً
 علميا

ً
قياسا

يعتبر الوسيلة املثلى التي تسهم في رفع كفاءة العاملين في تأدية مهام 

وظائفهم وأعمالهم ويعتبر املنطلق الذي من خالله يمكن توجيه التدريب 

 [4]. الوجهة الصحيحة

أن هناك احتياجات تدريبية ملشرفي األندية  [7]وتشير دراسة الداود 

ئح والقوانين الخاصة بالنوادي الصيفية، الصيفية من بينها: فهم اللوا

والعالقات اإلنسانية بين العاملين واملشاركين، وأساليب ترغيب املشاركين 

إلى االحتياجات التدريبية  [8]لالستمرار، كما أشارت دراسة السدي

ألعضاء هيئة التدريس ومنها إعداد الخطط االستراتيجية وإدارة ضغوط 

وجود حاجة عالية للتدريب لدى مشرفي  [9]العمل، وبينت دراسة ظاظا 

مراكز الشباب مثل: القيادة والتوجيه، التخطيط، االتصال والتواصل، 

املتابعة والتقويم، اتخاذ القرارات، والتنظيم والتنسيق، وبحكم عمل 

الباحث واطالعه على تلك البرامج واألنشطة املقدمة ومالمسته ذلك على 

ة االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة أرض الواقع، بدا للباحث دراس

 .الطالبية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 أ. أسئلة الدراسة

وتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما 

االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفي األنشطة الطالبية بجامعة األمير 

 م؟سطام بن عبد العزيز من وجهة نظره

 :ومن السؤال الرئيس تتفرع األسئلة التالية

ما االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفي األنشطة الطالبية بجامعة األمير 

 سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة نحو 

 والتخصص؟االحتياجات التدريبية باختالف: املؤهل، والخبرة، 

 أهداف الدراسةب. 

 :تهدف الدراسة إلى

تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفي األنشطة الطالبية بجامعة 

 .األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهم

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدى أفراد عينة الدراسة 

 .لخبرة، والتخصصنحو االحتياجات التدريبية باختالف: املؤهل، وا

 أهمية الدراسةج. 

 األهمية النظرية

م والتي تؤكد على 2030تتزامن الدراسة الحالية مع رؤية اململكة      

ضرورة تطوير املنظومة الجامعية بجميع مكوناتها، وتأهيل وبناء 

شخصيات قيادية قادرة على اإلسهام الفعال في تحقيق أهداف هذه 

 ملسيرته، لبناء جيل متعلم الرؤية، وذلك مواكبة لرسال
ً
ة التعليم ودعما

 
ً
 .قادر على تحمل املسؤولية واتخاذ القرارات مستقبال

تنبع أهمية الدراسة من كونها تلقي الضوء على فائدة التدريب الذي     

يتلقاه مشرفو النشاط بالجامعات في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، والتأكيد 

 
ُ
عنى بعملية التدريب ألن تقوم هي على ضرورة قيام املؤسسات التي ت

 .األخرى بعملية تقويم لبرامجها التدريبية

تأتي الدراسة استجابة لتوصيات بعض املؤتمرات والدراسات التربوية في 

السنوات األخيرة والتي طالبت بضرورة تقويم البرامج التدريبية والوقوف 

 .على نتائجها

الب الجامعي وتشكيل أهمية األنشطة الطالبية في بناء شخصية الط

  .اتجاهاته وتحصين فكره

تفتح هذه الدراسة املجال أمام الدراسات والبحوث األخرى في هذا 

 .امليدان

 األهمية التطبيقية

من املأمول أن تسهم هذه الدراسة في اتخاذ خطوات عملية لرفع مستوى 

مشرفي األنشطة الطالبية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، وأن 

تساعد القائمين على تلك األنشطة في اتخاذ السبل التي تؤدي إلى تغيير ما 

 .يمكن تغييره إلى األفضل

 يضاف إلى الجهود املبذولة في مراجعة وتطوير 
ً
تعتبر هذه الدراسة إسهاما

 .األنشطة الطالبية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تطبيقها

املساعدة لجامعة األمير سطام بن تعمل الدراسة الحالية على تقديم      

عبد العزيز في التعرف على املميزات التي تحققها البرامج التدريبية 

والوقوف على املعوقات التي تحول دون تحقيق تلك البرامج ألهدافها 

 .وكيفية التغلب عليها

تعمل الدراسة الحالية على تقديم نموذج للتغذية الراجعة من خالل        

ن القوة والضعف في عملية تحديد االحتياجات التدريبية تحديد مواط

ملشرفي األنشطة الطالبية وذلك بهدف تقديم املساعدة في تطوير البرنامج 

 التدريبي والعمل على التفكير في وضع بدائل تتناسب 

 .وأهداف تلك البرامج وتلبي احتياجات املتدربين
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دريب والقائمين على قد تفيد نتائج الدراسة املسؤولين عن مراكز الت

تصميم برامج التدريب بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، وتساعدهم 

 .في التجديد املستمر في مجال عملهم

 حدود الدراسةد. 

 :تناولت هذه الدراسة موضوعها ضمن نطاق الحدود التالية

 .الحدود املكانية: جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 .هـ1439-1438الجامعي  الحدود الزمانية: العام

الحدود املوضوعية: وجهة نظر مشرفي األنشطة الطالبية بجامعة األمير 

 .سطام بن عبد العزيز

الحدود البشرية: مشرفو األنشطة الطالبية جامعة األمير سطام بن عبد 

 .العزيز

 املصطلحات اإلجرائية للدراسةه. 

 االحتياجات التدريبية

ملشرفي األنشطة الطالبية بأنها "مجموع  تعّرف االحتياجات التدريبية

 في معارف ومهارات وسلوكيات 
ً
 وكيفا

ً
املتغيرات املطلوب إحداثها كّما

العاملين بغرض الوصول إلى مستويات األداء املطلوبة وتهيئة بيئة العمل 

 ."املرغوب فيها، وسد الفجوة القائمة بين األداء املطلوب واألداء الفعلي

 البيةمشرفو األنشطة الط

ويقصد بهم في هذه الدراسة من يتم تكليفهم باإلشراف على األنشطة 

الطالبية املختلفة في عمادة شؤون الطالب وكليات جامعة األمير سطام 

بن عبد العزيز مثل: مشرف النشاط العلمي، واالجتماعي، والرياض ي، 

 .والكشفي، وغيرها من األنشطة

 األنشطة الطالبية

ة )الثقافية، والرياضية، واالجتماعية، والفنية، هي مجموعة من األنشط

وأنشطة املعسكرات والجوالة( املخططة واملوّجهة، التي يمارسها الطالب 

خارج قاعات املحاضرات في جامعاتهم. وخارجها في معسكراتهم، ومراكز 

 .أنشطتهم املختلفة بإشراف تربويين متخصصين

 اإلطار النظري . 3

: االحتياجات التدر 
ً
 يبيةأوال

 مفهوم االحتياجات التدريبية

تعّرف االحتياجات التدريبية بأنها "كل ما يحتاجه األفراد من تدريب 

لتنمية شخصيته من حيث املعارف اإلدارية والفكرية واملهارات السلوكية 

 [10]." والفنية

 في [11] ويراها الشامي 
ً
 وكيفا

ً
بأنها مجموع املتغيرات املطلوب إحداثها كما

ومهارات وسلوكيات العاملين بغرض الوصول إلى مستويات األداء معارف 

 .املطلوبة وتهيئة بيئة العمل املرغوب فيها داخل املنظمة

كما تعّرف االحتياجات التدريبية بأنها "الفجوة بين ما يجب أن يكون وما 

هو كائن" وُيشار إلى ثالثة أنواع من االحتياجات على مستوى الفرد 

مة، وُيرى أن تحليل االحتياجات يتضمن تحليل األنظمة والوظيفة واملنظ

 [12]. وتحليل األفراد

وُينظر إلى مفهوم االحتياجات التدريبية على أنه "مجموعة التغييرات 

املطلوب إحداثها في معارف ومعلومات ومهارات واتجاهات الفرد بهدف 

به عمله بدرجة 
ّ
 لألداء الذي يتطل

ً
محددة إعداده وتهيئته وجعله محققا

 [13]. من الجودة واالتقان

وتعّرف االحتياجات التدريبية بأنها "حجم الفجوة ما بين األداء الفعلي من 

قبل الفرد( من حيث الكم والنوع( وبين ما يجب أن يكون عليه األداء 

 للمعايير واملقاييس واألهداف والخطط 
ً
املطلوب أو املستهدف وفقا

 [14]." املعتمدة

ات التدريبية التربوية كل األنشطة والفعاليات التي يرى ويقصد باالحتياج

الفرد أنه بحاجة إليها لرفع مستواه الوظيفي، وتحدد هذه االحتياجات 

ة لهذا الغرض والتي  التدريبية باستجابة أفراد الدراسة على األداة املعدَّ

تشتمل على أربعة مجاالت )التربوية والسلوكية، واالجتماعية، واألساليب 

 [15].( ألنشطة، واستخدام التقنيات التكنولوجيةوا

االحتياجات التدريبية بأنها مجموعة التغيرات  [16]ويعرف أبو سنينة 

والتصورات املطلوب إحداثها في معلومات العاملين وخبراتهم ومعارفهم 

ورفع كفاياتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم لتجعلهم قادرين على أداء عملهم على 

 .الوجه األكمل

"مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية" من خالل  [17] ويعرف العجاج

 :تقسيمها إلى عدة مستويات

االحتياجات التدريبية على مستوى الفرد، ويمكن التعبير عنها بأنها أنواع 

املهارات واملعارف الالزمة لرفع كفاءة املتدرب في توقيت مناسب 

 .وباألسلوب الذي يناسبه

ية على مستوى املنظمة، وهي املجاالت التي ترغب االحتياجات التدريب

املنظمة في أن يشغلها التدريب كوسيلة لحل املشكالت التي تواجهها في 

 .املجاالت املختلفة من أجل رفع كفاءتها

االحتياجات التدريبية على مستوى قطاع من املنظمات يعمل في نشاط 

 .معين أو على مستوى الدولة ككل

ا سبق فإن مفهوم االحتياجات التدريبية يؤكد على ما هو وبناًء على م     

مطلوب تغييره أو تطويره أو بناءه سواًء من معلومات أو مهارات أو 

اتجاهات أو غيرها وبصفة دائمة وبما يتناغم مع التغيرات املادية والبشرية 

 .لضمان نجاح البرامج وتحقيقها ألهدافها املرسومة

 ةأهمية االحتياجات التدريبي

تبدو أهمية تحديد االحتياجات التدريبية بطرق علمية في الحّدِ من       

االرتجال والعشوائية في طرح برامج تدريبية ومشاركة األفراد غير املعنيين 

في هذه البرامج مما يترتب عليه فشل هذه البرامج، كما أن تحديد 

لتدريبية، االحتياجات التدريبية يسهم في ترشيد اإلنفاق على البرامج ا

ويمكن النظر إلى أهمية تحديد االحتياجات التدريبية من الفوائد العديدة 

التي تترتب على األخذ بتحديد االحتياجات التدريبية وفق األساليب 

العلمية الحديثة، وتكاد تجمع الدراسات التي استهدفت تحديد 

 [18]. االحتياجات التدريبية على الفوائد التالية

حتياجات التدريبية بطريقة علمية إلى الحد من العشوائية يؤدي تحديد اال 

 .واالرتجال في طرح برامج تدريبية مكلفة وغير مناسبة للمشاركين فيها

تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية يساعد على تنمية املوارد البشرية 

س الحاجة إلى التدريب لدى العاملين  .وتلمُّ

في أدائهم والوصول إلى مستوى اإلتقان  تمكين األفراد من تالفي القصور 

املطلوب. وإتاحة الفرصة للمتدربين للمشاركة وإبداء الرغبة في البرامج 

 .التي تناسب أعمالهم
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 للرؤساء واملشرفين على متابعة مستوى أداء العاملين لديهم 
ً
تعتبر فرصة

 .وتحديد مشكالت األداء وتشخيص االحتياجات التدريبية

العلمي لالحتياجات التدريبية يسهل التخطيط املالي لألنشطة إن التحديد 

مت على ضوء  التدريبية ويضمن تغطية نفقات البرامج التدريبية التي ُصّمِ

 .تحديد االحتياجات التدريبية

د اتخاذ القرارات التدريبية في اإلدارات  ِ
ّ
تحديد االحتياجات التدريبية يرش

 .التدريبية أو مراكز ومعاهد التدريب

وتتجلى أهمية تحديد االحتياجات التدريبية في أنها تعد الخطوة األولى من 

خطوات العملية التدريبية، كما تؤدي إلى الوصول إلى األداء املناسب، كما 

تبين الفئة املستهدفة من التدريب، وتسهم في التخطيط الجيد للبرامج 

 [19]. التدريبية

 لألهمية الكبيرة لالحتيا       
ً
جات التدريبية، فقد أصبح التدريب ونظرا

أحد السياسات الرئيسة إلدارة األفراد في املنظمات الحديثة التي تلقى 

 من اإلدارة العليا، حيث أن تحديد االحتياجات التدريبية 
ً
 متزايدا

ً
اهتماما

هو العصب الذي يقوم عليه التخطيط الناجح للنشاط التدريبي، 

ن األداء واالرتقاء بمستوى املهارات، لتحقيق رفع مستوى الكفاءة، وتحسي

وتوجيه التفكير مع االتجاه العام املرغوب فيه، كما أن أي نشاط تدريبي 

يقوم دون التعرف على هذه االحتياجات بالدراسة الجادة العلمية 

 للوقت والجهد واملال
ً
 .الدقيقة واملستمرة يعتبر مضيعة

 متطلبات تحديد االحتياجات التدريبية

إنَّ املهمة األساسية للتدريب هي توفير برامج لتنمية املوارد البشرية،         

ولضمان تقديم هذه البرامج في الوقت املناسب يجب أن يتم تخطيط 

وتنفيذ العديد من األنشطة املهمة ضمن عمليات التدريب والتطوير، 

ومن أهم هذه األنشطة تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية، وتعتبر 

ة تحديد االحتياجات التدريبية عملية مهمة وحاسمة لنجاح البرامج عملي

 :]3التدريبية، وذلك ألن تحديد االحتياجات التدريبية يتطلب ما يلي [

تحديد األفراد املطلوب تدريبهم ونوع التدريب املطلوب ومدة البرامج 

 .والنتائج املتوقعة منهم

حّدد أهداف التدريب بدقة، كما يتقرر في ضو 
ُ
ئها تصميم محتوى البرامج ت

التدريبية، والوسائل املستخدمة في التدريب واختيار املتدربين، وكذلك 

 .تقييم برامج التدريب

يساهم في تحديد املسافة بين املستوى الذي يكون عليه املتدرب قبل بدء 

التدريب، واملستوى الذي نأمل وصوله إليه عند نهايته، إذ أن تقدير 

 هو الوسيلة املثلى لتحديد االحتياجات التدر 
ً
 علميا

ً
يبية وقياسها قياسا

 من املعلومات واالتجاهات 
ً
القدر املطلوب تزويده للمتدربين كّما ً وكيفا

 .والخبرات الهادفة إلى إحداث التطوير ورفع الكفاءة املهنية

يساعد في تشخيص مشكلٍة ما، ويساعد على عملية التخطيط لحلها، 

 .برامج التدريب من عدمهاويبين مدى استحقاقية 

ُيسهم في تخفيض النفقات والتقليل من الهدر من خالل تحقيق أهداف 

 التطوير بصورة شاملة، ورفع معدل كفاءة األداء والحصول على 

 .مستوًى أعلى من إنتاجية العمل التي يتم تحقيقها عن طريق التدريب

في عملية تحديد إضافة إلى ذلك فإن املعلومات التي يتم الحصول عليها 

االحتياجات التدريبية يمكن أن تستخدم في عملية التنبؤ باالحتياجات 

 .التدريبية املستقبلية

وعلـى الرغم من كثرة الحديث عن االحتياجات التدريبية، فان ذلك لم        

يقابله القدر الذي يستحقـه مـن االهتمـام والجـّدية في التنفيذ، فمن أهم 

ة في مجال تنمية املوارد البشرية هي أن االستجابة إلى القضايا الخالفي

االحتياجات على أساس مجرد اإلحساس والشعور وليس على أساس 

االحتياجات الفعلية هي املشكلة األولى التي تواجه املتخصصين في مجال 

التدريب بسبب تصميم معظم البرامج التدريبية دون تحديد االحتياجات 

 [1]. الفعلية

كما أن مشاركة املتدربين في تحديد احتياجاتهم التدريبية إنما يؤدي        

إلى إقبالهم بحماس على حضور الدورات التدريبية وذلك التفاق 

احتياجاتهم التدريبية الحقيقية مع أهدافها ومضمونها، كما أن تبّني 

املتدربين ألهداف الدورات التدريبية التي سيحضرونها واشتراكهم في 

تياجاتهم التدريبية يسهم بالفعل في القضاء على السلبيات التي تحديد اح

 عن أن املتدربين الذين يشاركون في تحديد 
ً
قد تعترض عقدها. هذا فضال

احتياجاتهم التدريبية إنما يصبحون أكثر مقدرة على النقد الذاتي، 

 .ومعرفة لطاقتهم املهنية، ويستفسرون عن كل عمل يقومون به

: األنشطة
ً
 الطالبية في التعليم الجامعي ثانيا

النشاط: "ضد الكسل، ونشط اإلنسان  [20]في اللغة عند ابن منظور 

 فهو نشيط، أي طيب النفس للعمل، وهو األمر الذي تنشط له 
ً
نشاطا

 ".وتخف إليه وتؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط

 بأنه مجموعة من األنشطة        
ً
ويمكن تحديد النشاط اصطالحا

ثقافية، والرياضية، واالجتماعية، والفنية، وأنشطة املعسكرات )ال

والجوالة( املخططة واملوجهة، التي يمارسها الطالب خارج قاعات 

املحاضرات في جامعاتهم. وخارجها في معسكراتهم ومراكز أنشطتهم 

املختلفة بإشراف تربويين متخصصين، وتسهم األنشطة الطالبية في 

الخبرات واملهارات االجتماعية وأنماط السلوك  اكتساب الطالب الجامعي

 [21]. املقبولة، وتنمية الذوق واملوهبة، كما تيهئ الطالب لإلبداع واالبتكار

األنشطة الطالبية بأنها تلك األنشطة الترويحية  [22]يعرف الخراش ي      

االختيارية التي تقدم للطالب خارج أوقات الدراسة، ويشرف عليها 

دف إيجاد وتنمية الخبرات بهنيون مؤهلون، وذلك أخصائيون مه

الشخصية والقدرات واملهارات االجتماعية والفردية اإليجابية، وتنمية 

 .املسؤولية االجتماعية في حياة الطالب

وقد ُعرفت األنشطة الطالبية بأنها املمارسات التعليمية التعلمية التي      

مية وخارجها كجزء من عملية يؤديها املتعلمون في داخل البيئة التعلي

م املقصودة بإشراٍف محدد، بقصد بناء الخبرات واكتساب 
ّ
التعليم والتعل

املهارات الالزمة في العملية التعليمية في املجاالت املعرفية والنفس حركية 

 [23]. االجتماعية -والوجدانية 

لجامعة وُيعرف النشاط الطالبي على أنه: ذلك البرنامج الذي تنظمه ا      

 مع البرنامج التعليمي والذي يقبل عليه الطالب برغبتهم بحيث 
ً
متكامال

 تربوية معينة داخل قاعات الدراسة أو خارجها، وفي أثناء 
ً
يحقق أهدافا

اليوم الدراس ي أو بعد انتهاء الدراسة، على أن يؤدي ذلك إلى نمو في خبرة 

وية واالجتماعية الطالب وتنمية هواياته وقدراته في االتجاهات الترب

 .املرغوبة

 :ويالحظ من التعريفات السابقة أن العديد منها يشترك في النقاط التالية
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طة والهادفة التي 
ّ
أّن النشاط الطالبي يتمثل في مجموعة األعمال املخط

 وخارجه
ّ
 .يشارك فيها كّل الطالب داخل الصف

م وإثرائه واكتسا
ّ
ب املهارات تهدف النشاطات الطالبية إلى تعزيز التعل

جاهات اإليجابّية
ّ
 .والقيم واالت

لة في النمو الشامل واملتكامل 
ّ
تساعد في تحقيق األهداف التربوّية املتمث

م
ّ
 .للمتعل

 .تتم األنشطة تحت إشراف مباشر من الجهة التعليمية

تسهم األنشطة في إكساب الطلبة مهارات متعددة تعزز جوانب النمو 

 .لديهم

 يةأهمية األنشطة الطالب

تعمل األنشطة الطالبية على تحقيق أهداف املقررات الدراسية، من 

مين لتنمية 
ّ
خالل تعزيز املحتوى وإثرائه، وتوفير الظروف املالئمة للمتعل

قدراتهم، وصقل مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم؛ كما أّنها تساعدهم على 

جّد مواجهة ما يقعون به من مشكالت في حياتهم، وعلى التكيف مع ما يست

 من مكّونات 
ً
 رئيسيا

ً
لت األنشطة مكّونا

ّ
معهم من مواقف؛ ولذلك شك

 [24]: املنهج الحديث؛ وتنبع أهمّيته من األمور اآلتية

ينّمي ثقافة الطالب، ويزيد من قدرته على مواجهة مشكالت الحياة 

 .اليومّية

 .يسهم في اكتشاف القدرات اإلبداعّية لدى الطالب وتنميتها

 .ف مهارات التفكير العليا لدى الطالب وتنميتهايسهم في اكتشا

يساعد على مواجهة الفروق الفردّية بين الطالب؛ حيث يقوم كّل طالب 

 .باختيار النشاط الذي يناسب قدراته وميوله واهتماماته

 .يؤّدي إلى استثمار طاقات الطالب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة

 .الذي يعيش فيهيسهم في تعّرف الطالب على املجتمع 

 .يحّفز الطالب على املشاركة الفاعلة في العملّية التعليمّية

ل املسؤولية، والعمل التعاوني       م الطالب عن طريق املناشط تحمُّ
ّ
يتعل

ي بروح اإليثار، وإنكار 
ّ
 على التحل

ً
بين أفراد الجماعة؛ كما يتدّربون عمليا

ة تساعد الطالب على الذات، وما شابه ذلك من عادات سلوكية إيجابي

 .تحقيق ذاته، واالعتماد على نفسه

 .يحّقق النشاط االستقالل والثقة بالنفس

جاهات إيجابية نحو األعمال املهنّية
ّ
 .يسهم النشاط في تكوين ات

 ،
ً
 شامال

ً
وتهدف املؤسسات التعليمية باختالف أنواعها إلى نمو الفرد نموا

عى إلى توفير األنشطة لذلك فإن املدارس واملعاهد والجامعات تس

الطالبية على اختالف أنواعها؛ ليستفيد منها الشباب في أوقات فراغهم 

ولصقل مواهبهم وإشباع حاجاتهم، وتبدو أهمية األنشطة الطالبية في 

الجامعة بصورة واضحة من خالل ما تسهم به لتحقيق األهداف التربوية، 

 :ويمكن إجمالها على النحو التالي

 .ات الطالب وميولهم وتنميتها واالستفادة منهاالكشف عن قدر 

 .إتاحة الفرصة للموهبين للتعبير عن أنفسهم

 .اإلسهام في غرس القيم وتنميتها

تنمية جميع جوانب شخصية الطالب من خالل ممارسة األنشطة 

 .املختلفة

استثمار وقت الفراغ بما يعود بالنفع على الطالب واملجتمع وإتاحة 

 .طية، واالرتقاء بمستواهم من جميع الجوانبممارسة الديمقرا

 من 
ً
 سليما

ً
تنمية قدرة الطالب على استخدام لغتهم القومية استخداما

 .خالل الندوات الثقافية واملحاضرات وصحف الحائط

التعرف على املشكالت املوجودة في املجتمع واملساهمة في حلها والعمل 

 .طالب بالعقلعلى تهيئة مواقف حياتيه حقيقية يعايشها ال

ترجع أهمية تلك األنشطة بالنسبة للطالب فيما يتم من تكوين عالقات      

اجتماعية ناجحة مع أعضاء هيئة التدريس واألخصائيين، كما أنها وسيلة 

يجد فيها الطالب املتفوقون ما يسد حاجاتهم في تحصيل املعرفة، ويمارس 

 .الطالب عن طريقها الهوايات النافعة

 نشطة الطالبيةأهداف األ

مساعدة الطالب على استغالل وقت فراغهم: "يعد استغالل وقت      

 من أهداف أي مؤسسة تربوية تعنى بإعداد الشباب، ومن ثم 
ً
الفراغ هدفا

يجب أن نتبنى مفهوما محددا لالستغالل وقت الفراغ فهو يهدف إلى إرشاد 

وقت الفراغ لدى  الشباب ويمدهم باملتعة والفائدة، وتلقى عملية استثمار

 من قبل املنظمات الدولية مثل: منظمة األمم 
ً
 عامليا

ً
الشباب اهتماما

، [25]املتحدة للتربية والثقافة ومعهد أوروبا للتربية وأوقات الفراغ" 

"وأهمية شغل وقت الفراغ تنبع من مسؤولية املؤسسات االجتماعية 

م الفئات التي يجب الوقائية، حيث ُينظر إلى فئة الشباب على أنهم من أه

أن تحظى باالهتمام والرعاية، وقد أشارت العديد من الدراسات على 

 [26]" أهمية الشباب وفوائد استثمار وقت الفراغ

 في اكتشاف 
ً
 مهما

ً
تنمية املهارات وصقلها: تؤدي األنشطة الطالبية دورا

املهارات وصقلها، فممارسة األنشطة تؤدي إلى تنمية مهارات الطالب في 

املجاالت املختلفة حيث توفر األنشطة املعرفة باملهارات واألنشطة التي 

 [25]. تنميها وتشجعهم على ممارستها

األنشطة الطالبية تؤدي إلى تنمية العالقات والقيم االجتماعية         

والخلقية للطالب: كما أنها تتيح فرصة واسعة أمام الطالب؛ لتكوين 

ل املسؤولية وضبط النفس والصبر حيث العالقات االجتماعية  وتحمُّ

يتبادل الطالب الخبرات واملعلومات واملهارات من خالل األنشطة الطالبية 

 ما تظهر قدرات الطالب 
ً
وذلك لكشف ميول الطالب وتنميتها، فكثيرا

 ما 
ً
. بل إنه كثيرا

ً
 كان أو ثقافيا

ً
ومواهبهم أثناء ممارستهم لتلك األنشطة فنيا

 [27]. ول املهنية أثناء ممارسة النشاطتتبلور املي

 الدراسات السابقة. 4

إلى تحديد االحتياجات التدريبية ملشرفي  [9]هدفت دراسة ظاظا        

مراكز الشباب في األردن من وجهة نظر املشرفين واإلداريين في وزارة 

 ومشرفة في مراكز 85الشباب، وقد تألف مجتمع الدراسة من )
ً
( مشرفا

 يعملون في وزارة الشباب، وقد أظهرت الدراسة 46من )الشباب و 
ً
( إداريا

النتائج التالية: وجود حاجة عالية لدى أفراد مجتمع الدراسة من 

املشرفين للتدريب القيادة والتوجيه، التخطيط، االتصال والتواصل، 

املتابعة والتقويم، اتخاذ القرارات، والتنظيم والتنسيق، ووجود حاجة 

فراد مجتمع الدراسة من اإلداريين لتدريب املشرفين على عالية لدى أ

املهارات التي اشتملت عليها مجاالت الدراسة الستة وفق الترتيب التنازلي 

التالي: القيادة والتوجيه، اتخاذ القرارات، املتابعة والتقويم، االتصال 

 .والتواصل، التخطيط، التنظيم والتنسيق

إلى التعرف على االحتياجات التدريبية  [7]وسعت دراسة الداود         

الالزمة لرفع مستوى أداء مديري األندية الصيفية في جامعة اإلمام محمد 
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بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم واملشرفين العاملين معهم، ومعرفة 

أثر املتغيرات على وجهة نظر أفراد الدراسة. واستخدم فيها املنهج الوصفي 

 لجمع املعلومات، وثم توزيعها على جميع مجتمع املسحي، واالستبانة 
ً
أداة

 ما بين )120الدراسة وعددهم )
ً
 و)30( فردا

ً
( مشرف نشاط، 90( مديرا

 من 
ً
وتوصل إلى نتائج من أهمها: أن أعلى تلك االحتياجات التدريبية طلبا

وجهة نظر أفراد الدراسة قد تمثلت في دور النادي الصيفي في تعزيز 

ي، وإدراك أهداف ورسالة النوادي الصيفية ووسائل االنتماء الوطن

تحقيقها، وفهم اللوائح والقوانين الخاصة بالنوادي الصيفية، ودور 

النادي الصيفي في تعزيز األمن الفكري، والعالقات اإلنسانية بين العاملين 

واملشاركين، وأساليب ترغيب املشاركين لالستمرار في النادي الصيفي. كما 

 قد تمثل في إعداد أظهرت النت
ً
ائج أن أقل االحتياجات التدريبية طلبا

التقارير الدورية وفق االنظمة املتبعة، واإلجراءات النظامية الالزمة 

لحفظ السالمة الصحية بين املشاركين، وتقييم االحتياجات املهنية 

للعاملين. كما تبين أنه ال يوجد فروق بين وجهات نظر أفراد الدراسة في 

 .الحتياجات التدريبية تعزى إلى طبيعية العملتحديد ا

 للتعرف على االحتياجات التدريبية  [8]كما أجرى السديري          
ً
دراسة

ألعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود، وتكونت عينة الدراسة من 

 من أعضاء هيئة التدريس )343)
ً
من  191من الذكور و 152( عضوا

عت عليهم ا ستبانة االحتياجات التدريبية وأظهرت النتائج أنه: اإلناث(، وّزِ

توجد احتياجات تدريبية لدى الذكور واإلناث من أعضاء هيئة التدريس 

في جميع املهارات التي تضمنها االستبانة، وكانت أبرز احتياجاتهم التدريبية 

من املهارات التدريسية هي: تخطيط وتصميم التدريس وفق املعايير 

ق األساليب العلمية لتطوير املناهج. ومن املهارات البحثية: الجودة، وتطبي

نشر البحوث في املجالت العلمية، وفنيات عرض البحوث في املؤتمرات 

الدولية. ومن املهارات التقنية: تصميم املواقع التعليمية على االنترنت، 

 وتطبيق املعايير املستخدمة في التعليم املستخدم في التعليم االلكتروني.

ومن املهارات القيادية واإلدارية: إعداد الخطط االستراتيجية وإدارة 

 .ضغوط العمل

إلى استخدام أساليب نوعية في عملية  Balisi [28] وهدفت دراسة       

تقييم احتياجات التدريب في الخدمة العامة في بوتسوانا، مع التركيز 

بشكل خاص على خمس وزارات تابعة لقطاع الدولة. واستخدمت 

الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت إلى أن هناك القليل من النهج غير 

ت الدراسة كذلك أن النظامي لتقييم االحتياجات قبل التدريب. وكشف

مبدأ األقدمية هو مبدأ رئيس لتحديد احتياجات التدريب في الخدمة 

 يذكر الحتياجات تدريب القوى 
ً
العامة مما يبدو أنه ال يولي اهتماما

 أن تدريب الخدمة العامة ليس 
ً
العاملة. وكشفت الدراسة أيضا

. وبالتالي، فإن التدريب على الخدمة العامة ليس 
ً
 نحو استراتيجيا

ً
موجها

تحقيق األهداف االستراتيجية للخدمة العامة، من خالل تحديد الرسالة، 

والرؤية، وخطط التنمية. ويؤدي هذا دون قصٍد إلى إضعاف أهمية 

التدريب ويفشل في غرس وتغذية تلك املهارات التي يمكن أن تساعد في 

 .تعزيز األداء واإلنتاجية

إلى التعرف على أهداف التدريب اإلداري  [29]سعت دراسة النجار        

وأهميته، وتحليل مناخ العمل، وتحليل املتطلبات واالحتياجات التدريبية 

معارف( واستخدم الباحث املنهج  –قدرات  –لإلداري الرياض ي )مهارات 

الوصفي واخُتبرت العينة بالطريقة العشوائية من بين اإلداريين الرياضيين 

، وتمثلت استنتاجات الدراسة في أن من أهداف ( فر 187وكان عددهم )
ً
دا

التدريب اإلداري لإلداري الرياض ي باألندية الرياضية العمل على تطوير 

الوظيفة، التكيف ملتغيرات التقنية الحديثة في مجال اإلدارة، ومن أهميه 

التدريب اإلداري لإلداري الرياض ي باألندية الرياضية زيادة املعرفة عند 

يما يتعلق بأهداف التنظيم أو الوحدة التي يشغل وظيفته فيها، اإلداري ف

 
ً
كما أن بيئة العمل في األندية الرياضية تتيح إلداري الرياض ي فرصة

الكتساب مهارات التأثير على املستفيدين وإشعارهم باالستعداد لتقديم 

الخدمة لهم، ومن القدرات التي يجب أن يتضمنها التدريب اإلداري القدرة 

ى تخطيط وتنظيم وإدارة الشؤون املالية واإلدارية املتعلقة بأي مشروع عل

رياض ي، ومن املعارف التي يجب أن يتضمنها التدريب اإلداري طرق تنظيم 

 .وعقد وإدارة االتصاالت داخل اللجان واملجموعات الصغيرة

دراسة تهدف إلى التوصل إلى تصّور مقترح لتطوير  [30]وأجرى موس ى         

برامج التدريبية املقدمة من مركز التدريب وخدمة املجتمع بجامعة امللك ال

سعود للمتدربين من القطاعات األمنية، وذلك باستخدام املنهج الوصفي، 

بقت الدراسة على عينة عشوائية من املتدربين بالقطاعات األمنية 
ُ
وقد ط

 204في الرياض في اململكة العربية السعودية قوامها )
ً
. وقدمت ( متدربا

الدراسة مجموعة من املقترحات لتحقيق أهدافها، منها: بناء نظام فعال 

ملتابعة وتقويم البرامج التدريبية املقدمة للقطاعات األمنية في الرياض، 

وإيجاد آلية لعمل تقويم شامل لتلك البرامج التدريبية، واالهتمام بطرق 

مع الجهات  تحديد االحتياجات التدريبية، وإشراك جهات التدريب

املستفيدة لتحديد االحتياجات وفق أسس موضوعية، وتشكيل لجنة من 

مسؤولي القطاعات األمنية ومسؤولي مركز التدريب وخدمة املجتمع 

مسؤوليتها تنفيذ برامج تدريبية وفق متطلبات تلك القطاعات األمنية، 

 .ومن ثم تقويمها بشكل علمي سليم

إلى التحديد املنهجي  Azzam [31] و Galport هدفت دراسة        

الحتياجات التدريب وذلك بناء على كفاءة املقيم لتطوير املقّيمين وإجراء 

التقييم كمهنة. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة 

إلى أنه يمكن أن تساعد النظرة إلى الكفاءات األساسية في مواءمة برامج 

ية الخاصة، وبالتالي توضيح التوقعات بين التدريب مع االحتياجات امليدان

مين واملعلمين وأصحاب العمل، من خالل تحليل فجوة التدريب بناًء  املقّيِ

على معيار الكفاءة. كما أن املمارسة املهنية وكفاءات التحقيق املنتظم 

 إلجراء تقييمات ناجحة. وحدد املقّيمون الحاجة إلى 
ً
تعتبر األكثر أهمية

مجاالت الكفاءة الشخصية وممارسة الكفاءات املمارسة  تدريب إضافي في

االنعكاسية. كما يمكن أن تدعم االتجاهات املحددة تطوير وتعديل 

 .البرامج املصممة لتوفير التدريب والتعليم والتطوير املنهي للمقّيمين

 التعليق على الدراسات السابقة

ية في بعض اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحال      

أهداف الدراسة وهي التعرف على االحتياجات التدريبية كدراسة ظاظا 

، Balisi [28] ، ودراسة[7]، ودراسة الداود [8]، ودراسة السديري [9]

  Azzam [31]. و Galport ودراسة

تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج 

 .الوصفي
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الية عن الدراسات السابقة في مجتمع البحث وبيئة تختلف الدراسة الح

 .التطبيق

الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في الفترة الزمنية التي تم 

 .تطبيق الدراسة فيها، وفي العينة املطّبق عليها الدراسة

 :يمكن إجمال جوانب االستفادة من الدراسات السابقة على النحو التالي

 .الية يبررها بعٌض من توصيات ونتائج الدراسات السابقةأن الدراسة الح

تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التعرف على أهمية 

 .تحديد االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية

تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في توضيح أدبيات 

 .الدراسة وفي بناء أداة الدراسة

بقت في 
ُ
تستفيد الدراسة الحالية من األساليب اإلحصائية التي ط

 التعقيب على النتائج التي ستكشف عنها الدراسة 
ً
الدراسات، وأيضا

 .الحالية

 .توجيه الباحث إلي بعض املراجع ذات العالقة والصلة بالدراسة الحالية

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 5

 يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها، حيث تم تحديد       

املنهج املستخدم في الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، واألداة 

املستخدمة في جمع البيانات في الدراسة مع عرٍض مفصٍل لحساب 

معامالت ثبات وصدق أداة الدراسة، باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية 

ل البيانات للتعرف على االحتياجات التدريبية ملشرفي املستخدمة في تحلي

األنشطة الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظر 

 .املشرفين

 منهج الدراسةأ. 

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، ملالءمته لطبيعة الدراسة       

يتم بواسطته  وأهدافها، الذي يعرف بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي

استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف 

وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون 

 [32]." أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب

 مجتمع الدراسةب. 

ن مجتمع الدراسة من مشرفي األنشطة       الطالبية في جامعة األمير تكوَّ

هـ للفصل 1439\1438سطام بن عبد العزيز للبنين للعام الجامعي 

 45الدراس ي األول والبالغ عددهم )
ً
 .( مشرفا

 عينة الدراسةج. 

 لصغر حجم مجتمع الدراسة، فقد قام الباحث بأخذ مجتمع        
ً
نظرا

 واملتمثل في مشرفي األنشطة الطالبية في 
َ
جامعة األمير الدراسة كامال

هـ للفصل 1439\1438سطام بن عبد العزيز للبنين للعام الجامعي 

 .الدراس ي األول 

 خصائص أفراد الدراسة

 لـ: )املؤهل العلمي 
ً
سنوات  –تم تصنيف خصائص أفراد الدارسة وفقا

 :)الكلية(( على النحو التالي املسار –الخبرة 

: املؤهل العلمي
ً
 أوال

كرارات والنسب املئوية لتوضيح توزيع أفراد قام الباحث باستخدام الت

 :الدراسة على متغيرات الدراسة كما يلي

 1  جدول 

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير املؤهل العلمي

 النسبة التكرار الفئات املتغير

 73.3 33 بكالوريوس املؤهل العلمي

 4.4 2 ماجستير

 22.2 10 دكتوراه

 100 45 املجموع

 68.9 31 سنوات 3اقل من  سنوات الخبرة

 31.1 14 سنة 3أكثر من 

 100 45 املجموع

 8.9 4 املسار الصحي املسار )الكلية(

 24.4 11 املسار الهندس ي

 66.7 30 املسار اإلنساني واألدبي

 100 45 املجموع

 :الدراسة أفراد توزيع يبين أعاله الجدول 

 بكالوريوس، مؤهلهم الدراسة أفراد من%( 73.3) كان العلمي، املؤهل **

 الدراسة عينة من%( 22.2) و ماجستير، مؤهلهم كان%( 4.4) أن حين في

 ألفراد العلمي املؤهل في التنوع على النتائج وتدل دكتوراه، مؤهلهم كان

  الحالية الدراسة أهداف يخدم مما الدراسة عينة
ً
 املستوى  لتأثير نظرا

 يساعد التعليم أن حيث الدراسة عينة أفراد آراء على التعليمي( املؤهل)

 تعطي مما أكثر بصورة االشياء فهم في والتعمق اآلراء تكوين على

 .الدراسة نتائج على أكبر مصداقية

 من أقل خبراتهم هم الدراسة أفراد من( 68.9) أن تبين الخبرة، سنوات **

 3 من أكثر خبراتهم الدراسة أفراد من%( 31.1) وأن سنوات، ثالث

 أقل كانت خبراتهم الدراسة عينة أفراد غالبية أن إلى يشير وهذا سنوات،

 .سنوات 3 من

 في الصحي، املسار في الدراسة أفراد من( 8.9)% كان الكلية، أو املسار **

%( 66.7)و الهندس ي، املسار في كانوا الدراسة أفراد من%( 24.4) أن حين

 عينة أفراد غالبية وهم واألدبي اإلنساني املسار في كانوا الدراسة أفراد من

 .الدراسة
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 :الدراسة أداة

 أن الباحث وجد الدراسة، في املتبع املنهج وعلى البيانات، طبيعة على بناءً 

 تم وقد ،(االستبانة) هي الدراسة هذه أهداف لتحقيق مالءمة األكثر األداة

 العالقة ذات السابقة والدراسات األدبيات إلى بالرجوع الدراسة أداة بناء

  .الدراسة بموضوع

 خماس ي ملقياس وفقا العبارات على اإلجابة الدراسة أفراد من طلب وقد

، عالي: )التالي النحو على متدرج
ً
 منخفض منخفض، متوسط، عالي، جدا

 
ً
  مقياس كل إعطاء تم وقد ،(جدا

ً
  وزنا

ً
  معالجته لتتم نسبيا

ً
 على إحصائيا

  عالي: التالي النحو
ً
  درجات،( 4) عالي درجات،( 5) جدا

  منخفض( 2) منخفض درجات،( 3) متوسط
ً
 (.1) جدا

 الدراسة أداة صدق

عدت ما تقيس سوف أنها من التأكد هي األداة صدق
ُ
 ولقد فقط، لقياسه أ

 :يأتي ما خالل من االستبانة صدق من بالتأكد الباحث قام

 
ً
 (املحكمين صدق) الدراسة ألداة الظاهري  الصدق: أوال

 األولية صورتها في االستبانة عرض تم الظاهري، الصدق من للتحقق      

 اإلدارة تخصص في التدريس هيئة أعضاء من املحكمين من عدد على

 آرائهم على للتعرف األعمال، ريادة مجال في املختصين وبعض التربوية

 العبارات مالئمة ومدى ووضوحها العبارات أهمية مدى حول  ومقترحاتهم

 تنتمي الذي للمحور  العبارات مناسبة ومدى ألجله، ُوضعت ما لقياس

 ما على وبناءً . الدراسة أداة تطوير خاللها من يمكن التي واالقتراحات إليه،

 اتفق التي الالزمة التعديالت أجريت ومقترحات، آراء من املحكمون  أبداه

 أخرى، عباراٍت  وحذف العبارات بعض تعديل من املحكمين، غالبية عليها

 .النهائية صورتها في االستبانة اعتماد تم ذلك ضوء وفي

 :الدراسة ألداة الداخلي االتساق صدق: ثانيا

( بيرسون ) االرتباط معامل حساب تم الداخلي االتساق صدق من للتأكد 

 الذي للمحور  الكلية بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل درجة بين

 :التالية الجداول  ذلك توضح كما العبارة، إليه تنتمي

 2 جدول 

 االول  للمحور  الكلية بالدرجة الدراسة أداة لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 ن وجهة نظر املشرفينز مبن عبد العزياالحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية في جامعة األمير سطام 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 **0.581 12 **0.824 

2 **0.710 13 **0.786 

3 **0.577 14 **0.724 

4 **0.772 15 **0.624 

5 **0.542 16 **0.29 

6 **0.646 17 **0.86 

7 **0.740 18 *0.303 

8 **0.873 19 **0.537 

9 **0.603 20 **0.583 

10 **0.714 21 **0.746 

11 **0.835 22 **0.812 

  دال**
ً
  دال*   (0.01) مستوى  عند إحصائيا

ً
 (0.05) مستوى  عند إحصائيا

  دالة العبارات جميع أن( 2) رقم الجدول  من يتضح    
ً
 عند إحصائيا

 االتساق معامالت ارتفاع على داللة يعطي مما ،(0.01) الدالة مستوى 

 بها الوثوق  يمكن وكافية مرتفعة صدق مؤشرات إلى يشير كما الداخلي،

 .الدراسة أداة تطبيق في 

 :الدراسة أداة ثبات

 كرونباخ، ألفا معامل استخدام تم( االستبانة) الدراسة أداة ثبات لقياس

 .الدراسة أداة ملحاور  الثبات معامل( 3) رقم الجدول  ويوضح

 3 جدول 

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 معامل الثبات عدد العبارات املحور والبعد

 0.927 22 الدرجة الكلية للمحاور 

  مقبول  بثبات تتمتع الدراسة أداة أن( 3) رقم الجدول  يوضح      

،
ً
  وهو ،(0.927) الدراسة أداة ثبات معامل أن تبين حيث إحصائيا

 .الدراسة أداة تطبيق في بها الوثوق  يمكن مرتفع ثبات معامل

 اإلحصائية املعالجة أساليب

 الحزم باستخدام املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد استخدام تم

 Statistical Package for Social) االجتماعية للعلوم اإلحصائية

Sciences) لها يرمز والتي  
ً
  (SPSS) بالرمز اختصارا

 املستخدم( والعليا الدنيا الحدود) الخماس ي املقياس خاليا طول  ولتحديد

 خاليا عدد على تقسيمه ثم ،(4=1-5) املدى حساب تم الدراسة، محاور  في

 ذلك بعد ،(0.80= 4/5) أي الصحيح الخلية طول  على للحصول  املقياس

 وهي املقياس بداية أو) املقياس في قيمة أقل إلى القيمة هذه إضافة تمت

 أصبح وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك( الصحيح الواحد

 :التالي الجدول  في يتضح كما الخاليا طول 
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 4 جدول 

 ابات على الفقرات بحسب املتوسطات الحسابيةالستجووصف ا الدراسة أداة املستخدم في التدرج وفق املتوسطات مدى توزيع

افقة مدى املتوسطات الفئة  درجة املو

  1.80إلى  1.00من  األولى
ً
 عالي جدا

 عالي 2.60إلى  1.81من  الثانية

 متوسط 3.40إلى  2.61من  الثالثة

 منخفض 4.20إلى  3.41من  الرابعة

  5.00إلى  4.21من  الخامسة
ً
 منخفض جدا

 :التالية اإلحصائية املقاييس حساب تم ذلك وبعد

 وتحديد الدراسة أفراد خصائص على للتعرف املئوية والنسب التكرارات

 .الدراسة أداة تضمنتها التي العبارات حيال استجاباتهم

 انخفاض أو ارتفاع مدى ملعرفة وذلك (Mean) الحسابي املتوسط

 مع ،(العبارات متوسطات) الرئيسة املحاور  عن الدراسة أفراد استجابات

 .حسابي متوسط أعلى حسب املحاور  ترتيب في يفيد بأنه العلم

 على للتعرف (Standard Deviation) املعياري  االنحراف استخدام تم       

 محاور  عبارات من عبارة لكل الدراسة أفراد استجابات انحراف مدى

 استجابات في التشتت يوضح املعياري  االنحراف أن ويالحظ الدراسة،

 االستجابات تركزت الصفر من قيمته اقتربت فكلما الدراسة، أفراد

 .املقياس بين تشتتها وانخفض

 هنالك كانت إذا ما على للتعرف( األحادي التباين تحليل) استخدام تم

 محاور  نحو الدراسة عينة أفراد اتجاهات بين إحصائية داللة ذات فروق

 أكثر إلى تنقسم التي والوظيفية الشخصية متغيراتهم باختالف الدراسة

 .فئتين من

 في الفروق لبحث (One-Way ANOVA) واحد اتجاه في التباين تحليل

 .العام التخصص إلى ترجع التي االستبانة محاور 

 اتجاه ملعرفة LSD (Least significant difference) دال فرق  أقل اختبار

  الدالة الفروق
ً
 .التباين تحليل استخدام بعد إحصائيا

 االتساق صدق لحساب (Pearson correlation) بيرسون  ارتباط معامل

 .الدراسة ألداة الّداخلي

 املحاور  ثبات معامل لحساب (Cronbach's Alpha) كرونباخ ألفا معامل

 .الدراسة ألداة املختلفة

 ومناقشتها النتائج. 6

 من وذلك الدراسة، إليها توصلت التي نتائج عرض الفصل هذا يتناول 

 .الدراسة أسئلة على اإلجابة خالل

 الطالبية األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات ما: األول  السؤال إجابة

 نظرهم؟ وجهة من العزيز عبد بن سطام األمير جامعة في

 حيال الدراسة أفراد استجابات أن( 5) رقم الجدول  من يتضح      

 سطام األمير جامعة في الطالبية األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات

 متوسطة، بدرجة متفق بدرجة جاءت نظرهم، وجهة من العزيز عبد بن

 الثالثة الفئة في يقع متوسط وهو ،(3.39) الحسابي املتوسط بلغ حيث

 الحسابية املتوسطات قيم أن ويتضح الخماس ي، املقياس فئات من

 ما، حد إلى متقاربة قيم وهي( 3.07-3.93) بين ما تراوحت املحور  لعبارات

 الى عالية بدرجة املوافقة بين ما االستجابات تباين تقارب إلى يشير مما

 ملشرفي التدريبية االحتياجات حول  النتيجة هذه تفسير ويمكن متوسطة،

 وجهة من العزيز عبد بن سطام األمير جامعة في الطالبية األنشطة

 على مباشر بشكل تأثيرها عدم أي متوسطة بدرجة كانت انها نظرهم

 .الطالبية األنشطة مشرفي

 الوقت إدارة وفن املشكالت حل طريقة أن إلى ذلك الباحث ويرجع       

 األنشطة مشرفي وأن التدريب، أثناء الفعلية واملمارسة بالتدريب تكتسب

 ظهرت لذلك مختلفة مؤهالت ويحملون  متنوعة خلفيات من الكليات في

 .لها الحاجة

 إلى هدفت التي [7] الداود دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت      

 مديري  أداء مستوى  لرفع الالزمة التدريبية االحتياجات على التعرف

 وجهة من اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في الصيفية األندية

 نظر وجهة على املتغيرات أثر ومعرفة معهم، العاملين واملشرفين نظرهم

 االحتياجات تلك أعلى أن: اهمها من نتائج إلى وتوصل الدراسة، أفراد

  التدريبية
ً
 النادي دور : في تمثلت قد الدراسة أفراد نظر وجهة من طلبا

 النوادي ورسالة أهداف وإدراك الوطني، االنتماء تعزيز في الصيفي

 بالنوادي الخاصة والقوانين اللوائح وفهم تحقيقها، ووسائل الصيفية

 .الفكري  األمن تعزيز في الصيفي النادي ودور  الصيفية،

 5 جدول 

 جامعة في الطالبية األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات حيال الدراسة أفراد الستجابات املعياري، واالنحراف الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 نظرهم وجهة من العزيز  عبد بن سطام األمير 

افقة العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب
عالي 

 
 
 جدا

منخفض  منخفض متوسط عالي

 
 
 جدا

 املجموع

 1 0.80 3.93 45 0 0 16 16 13 ك دور مشرف األنشطة الطالبية التربوي في حل املشكالت 18

% 28.9 35.6 35.6 0 0 100 

 2 0.73 3.84 45 0 2 10 26 7 ك إدارة الوقت في تنفيذ األنشطة 3

% 15.6 57.8 22.2 4.4 0 100 

 3 0.94 3.71 45 0 2 16 18 9 ك دور مشرف األنشطة الطالبية في تعزيز االنتماء الوطني 17
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% 20 40 35.6 4.4 0 100 

 4 0.87 3.69 45 0 2 19 15 9 ك املهارية للمشاركيناألساليب التربوية في التنمية  1

% 20 33.3 42.2 4.4 0 100 

 5 0.73 3.67 45 0 2 16 22 5 ك دور مشرف األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري  16

% 11.1 48.9 35.6 4.4 0 100 

 6 1.09 3.58 45 2 6 10 18 9 ك االستفادة من املجتمع املحلي في رعاية األنشطة الطالبية 19

% 20 40 22.2 13.3 4.4 100 

 7 0.66 3.53 45 0 2 19 22 2 ك االتجاهات الحديثة في التربية 5

% 4.4 48.9 42.2 4.4 0 100 

 8 1.25 3.51 45 6 2 9 19 9 ك االستفادة من اإلمكانات البشرية في تنفيذ األنشطة الطالبية 13

% 20 42.2 20 4.4 13.3 100 

 9 1.01 3.42 45 2 6 13 19 5 ك توزيع املهام بين العاملين وجودة االختيار 22

% 11.1 42.2 28.9 13.3 4.4 100 

 10 0.96 3.40 45 2 4 18 16 5 ك خدمة املجتمع املحلي 20

% 11.1 35.6 40 8.9 4.4 100 

 11 0.88 3.36 45 0 2 6 11 26 ك للمشاركينالعالقات اإلنسانية في منظومة العمل  7

% 57.8 24.4 13.3 4.4 0 100 

 12 1.2 3.33 45 6 6 4 25 4 ك األساليب غير التقليدية في تنفيذ األنشطة الطالبية 4

% 8.9 55.6 8.9 13.3 13.3 100 

 13 1.2 3.31 45 5 8 8 16 8 ك تفويض الصالحيات في تنفيذ البرامج واألنشطة 6

% 17.8 35.6 17.8 17.8 11.1 100 

 14 0.94 3.31 45 0 10 16 14 5 ك معرفة اللوائح واألنظمة إلقامة البرامج واألنشطة 2

% 11.1 31.1 35.6 22.2 0 100 

 15 0.98 3.24 45 0 12 15 13 5 ك إشراك الطالب والعاملين في طريقة تنفيذ األنشطة 10

% 11.1 28.9 33.3 26.7 0 100 

تصميم البرامج واألنشطة الطالبية في ضوء األهداف  9

 املرسومة

 16 0.99 3.22 45 2 7 20 11 5 ك

% 11.1 24.4 44.4 15.6 4.4 100 

 17 1.04 3.22 45 4 4 19 14 4 ك االستفادة من التجديدات اإلدارية في تنفيذ البرامج 15

% 8.9 31.1 42.2 8.9 8.9 100 

 18 1.4 3.11 45 6 13 8 6 12 ك صنع بيئة جاذبة للمشاركة في األنشطة الطالبية 8

% 26.7 13.3 17.8 28.9 13.3 100 

 19 1.1 3.11 45 6 6 15 13 5 ك صياغة التقارير الدورية 21

% 11.1 28.9 33.3 13.3 13.3 100 

 20 1.4 3.09 45 7 12 8 6 12 ك الطالبيةتحفيز الطالب والعاملين في األنشطة  11

% 26.7 13.3 17.8 26.7 15.6 100 

االستفادة من اإلمكانات املادية املتوفرة في تنفيذ األنشطة  12

 الطالبية

 21 1.3 3.09 45 9 4 16 6 10 ك

% 22.2 13.3 35.6 8.9 20 100 

 22 1.06 3.07 45 2 13 16 9 5 ك إجراءات التقييم والتقويم لألنشطة الطالبية 14

% 11.1 20 35.6 28.9 4.4 100 

   3.39 املتوسط الحسابي العام

 نظرهم وجهة من األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات ترتيب جاء وقد

 :كاآلتي مرتبة

 في التربوي  الطالبية األنشطة مشرف دور ) وهي( 18) رقم العبارة جاءت

 معياري  وانحراف( 3.93) حسابي بمتوسط األولى، باملرتبة( املشكالت حل

 األنشطة مشرف أولويات من يأتي الطالبية املشكالت حل أن أي( 0.80)

 .الطالبية

 باملرتبة( األنشطة تنفيذ في الوقت إدارة) وهي( 3) رقم العبارة جاءت

 هذه وتفسر ،(0.73) معياري  وانحراف( 3.84) حسابي بمتوسط الثانية،

 تنفيذ في الوقت أدارة في الطالبية األنشطة مشرف دور  إلى النتيجة

 .الطالبية األنشطة

 تعزيز في الطالبية األنشطة مشرف دور ) وهي( 17) رقم العبارة جاءت

 وانحراف( 3.22) حسابي بمتوسط الثالثة، باملرتبة( الوطني االنتماء
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 في يأتي الوطني االنتماء تعزيز أن إلى ذلك الباحث ويعزو ( 0.97) معياري 

 .الطالبية األنشطة مشرف دور  أولويات

 املهارية التنمية في التربوية األساليب) وهي( 1) رقم العبارة جاءت

 معياري  وانحراف( 3.69) حسابي بمتوسط الرابعة، باملرتبة( للمشاركين

(0.87.) 

 تعزيز في الطالبية األنشطة مشرف دور ) وهي( 16) رقم العبارة جاءت

 وانحراف( 3.67) حسابي بمتوسط الخامسة، باملرتبة( الفكري  األمن

 املشرف دور  أهمية إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو  ،(0.73) معياري 

 .الطالب لدى الفكري  األمن تعزيز في الطالبي

 رعاية في املحلي املجتمع من االستفادة) وهي( 19) رقم العبارة جاءت

 وانحراف( 3.58) حسابي بمتوسط السادسة، باملرتبة( الطالبية األنشطة

 املحلي املجتمع دور  تفعيل أهمية الى النتيجة هذه وتشير ،(1.09) معياري 

 .الطالبية األنشطة رعاية في من واالستفادة

 باملرتبة( التربية في الحديثة االتجاهات) وهي( 5) رقم العبارة جاءت

 .)0.66) معياري  وانحراف( 3.53) يبلغ حسابي بمتوسط السابعة،

 تنفيذ في البشرية اإلمكانات من االستفادة) وهي( 13) رقم العبارة جاءت

 وانحراف( 3.51) حسابي بمتوسط الثامنة، باملرتبة( الطالبية األنشطة

 .)1.25) معياري 

( االختيار وجودة العاملين بين املهام توزيع) وهي( 22) رقم العبارة جاءت

 (.1.01) معياري  وانحراف( 3.42) حسابي بمتوسط التاسعة، باملرتبة

 العاشرة، باملرتبة( املحلي املجتمع خدمة) وهي( 20) رقم العبارة جاءت

 (.0.96) معياري  وانحراف( 3.40) حسابي بمتوسط

 في املتوفرة املادية اإلمكانات من االستفادة) وهي( 8) رقم العبارة جاءت

( 3.09) حسابي بمتوسط االخيرة، قبل باملرتبة( الطالبية األنشطة تنفيذ

 االستفادة ضرورة الى النتيجة هذه الباحث ويعزو  ،(1.3) معياري  وانحراف

 .الطالبية األنشطة تنفيذ في املتوفرة املادية االمكانيات من

 لألنشطة والتقويم التقييم إجراءات) وهي( 11) رقم العبارة جاءت

 معياري  وانحراف( 3.07) حسابي بمتوسط االخيرة، باملرتبة( الطالبية

 إجراءات تفعيل على العمل الى النتيجة هذه الباحث ويعزو  ،(1.06)

  .الطالبية لألنشطة والتقويم التقييم

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثاني التساؤل  **

 في الطالبية األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات حول ( 0.05) معنوية

  نظرهم وجهة من العزيز عبد بن سطام األمير جامعة
ً
: ملتغيرات تبعا

 :؟(املسار الخبرة، سنوات األكاديمي، املؤهل)

 
ً
 :العلمي املؤهل: أوال

  متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك كان إذا ما للتعرف *

 ملشرفي التدريبية االحتياجات حول  الدراسة مجتمع أفراد إجابات

 وجهة من العزيز عبد بن سطام األمير جامعة في الطالبية األنشطة

  نظرهم
ً
 التباين تحليل" اختبار الباحث استخدم العلمي املؤهل تبعا

 بين اإلحصائية الداللة فروق لتوضيح "One-way Anova االحادي

 كما العلمي املؤهل الختالف تعزى  الدراسة مجتمع أفراد إجابات متوسط

 :اآلتي الشكل يوضحها

 6 جدول 

االحتياجات التدريبية ملشرفي على محور  العلمي املؤهل الختالف طبقا الدراسة أفراد إجابات بين للفروق "One-way Anova"األحادي التباين تحليل"  اختبار  نتائج

 نظرهماألنشطة الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة 

 املجموع داخل املجموعات بين املجموعات مصادر التباين

 19.18 19.15 0.66 مجموع املربعات

 44 42 2 درجات الحرية

 0.456 0.33 متوسط مجموع املربعات
 

 0.724 (Fقيمة )

 0.491 مستوى الداللة االحصائي

 داللة ذات فروق وجود عدم أعاله الجدول  في النتائج خالل من يتضح      

 مجتمع أفراد إجابات متوسطات 0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية

 في الطالبية األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات دور  حول  الدراسة

 للمؤهل تعزى  نظرهم وجهة من العزيز عبد بن سطام األمير جامعة

  دالة غير قيم وهي( 0.724) ف قيمة كانت حيث العلمي
ً
 عند إحصائيا

 الدراسة أفراد جميع شعور  الى ذلك يرجع وقد( 0.05) معنوية مستوى 

 األمير جامعة في الطالبية األنشطة ملشرفي التدريبية االحتياجات حول 

  هنالك يكن لم نظرهم وجهة من العزيز عبد بن سطام

 .الدراسة عينة نظر وجهات على العلمي للمؤهل تأثير

 
ً
 الخبرة سنوات متغير باختالف الفروق: ثانيا

 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك كان إذا ما للتعرف *

 ملشرفي التدريبية االحتياجات حول  الدراسة مجتمع أفراد إجابات

 وجهة من العزيز عبد بن سطام األمير جامعة في الطالبية األنشطة

 لتوضيح " T-test" اختبار الباحث استخدم الخبرة لسنوات تعزى  نظرهم

 الدراسة مجتمع أفراد إجابات متوسط بين اإلحصائية الداللة فروق

 :اآلتي الجدول  يوضحها كما الخبرة سنوات الختالف تعزى 

 7 جدول 

 الخبرة سنوات الختالف طبقا الدراسة أفراد إجابات بين للفروق T-test"  اختبار  نتائج

 االحتياجات التدريبية ملشرفي األنشطة الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من وجهة نظرهم املحور 

 سنوات 3أكثر من  سنوات 3أقل من  سنوات الخبرة

 14 31 العدد

 3.37 3.4 املتوسط الحسابي
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 0.62 0.7 االنحراف املعياري 

 0.779 قيمة )ت(

 0.893 مستوى الداللة االحصائي

 التوصيات. 7

 :يلي بما نوص ي نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

 .األنشطة تنفيذ طريقة في والعاملين الطالب إشراك ضرورة

 املرسومة األهداف ضوء في الطالبية واألنشطة البرامج تصميم على العمل

 .للجامعة

 قبل من البرامج تنفيذ في اإلدارية التجديدات من االستفادة على العمل

 .الجامعة

 قبل من الطالبية األنشطة في للمشاركة جاذبة بيئة وصنع تهيئة ضرورة

 .ككل الجامعة وإدارة الطالب مشرفين

 لألنشطة والتقويم التقييم وإجراءات الدورية التقارير صياغة على العمل

 .الطالبية

 .الطالبية األنشطة في والعاملين الطالب تحفيز يجب

  األنشطة تنفيذ في املتوفرة املادية اإلمكانات من االستفادة على العمل

 .الطالبية

 املراجع

 العربية املراجعأ. 

 تحسين في الخدمة أثناء التدريب دور ( 2017) أحمد فوزي محفوظ،[1] 

 دمياط، بجامعة التدريس هيئة ألعضاء االنتاجية الكفاية مستوى 

 .دمياط جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة

 مجلة وطموح، تحديات اإللكتروني التدريب( 2011) عبلة عساف،[2] 

 .القدس جامعة املفتوح، التعليم مركز املعرفة،

 البشرية، والتنمية التدريب موسوعة( 2007) الرحمن عبد توفيق،[3] 

 الخبرات مركز: القاهرة ،(ومبادئ أصول  التدريب) الرابع الجزء

 .بيميك – لإلدارة املهنية

 الالزمة التدريبية االحتياجات( 2012) محمد أحمد إيهاب مختار،[4] 

 التعليم جودة معايير ضوء في اإلعدادية باملرحلة العلوم ملعلمي

 جامعة التربية، كلية ،(79)ع ،(1)ج التربية، كلية مجلة واالعتماد،

 .املنصورة

: القاهرة التدريبية، االحتياجات تحديد( م ٢٠٠١) السيد عليوة،[5] 

 .والتوزيع للنشر ايتراك

 ومجاالت ووظائفه مفهومه املدرس ي، النشاط( 1425)حسن شحاته،[6] 

 .اللبنانية املصرية الدار: القاهرة ،8 الطبعة تطبيقه،

 ملديري  التدريبية االحتياجات( 2012) محمد بن الرحمن عبد الداود،[7] 

 مجلة اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة في الصيفية األندية

 .1 العدد املجمعة، جامعة واإلدارية، اإلنسانية العلوم

 ألعضاء التدريبية االحتياجات( 2013) أحمد بن محمد السديري،[8] 

 كلية التربوية، العلوم مجلة سعود، امللك بجامعة التدريس هيئة

 .1ع ،25 مج السعودية، سعود، امللك جامعة التربية،

 ملشرفي التدريبية االحتياجات( 1999. )محمد عثمان محمد ظاظا،[9] 

 وزارة في اإلداريين املشرفين نظر وجهة من األردن في الشباب مراكز

 .اليرموك جامعة ماجستير، رسالة الشباب،

 دار: عمان اإلداري، التدريب( 2006) هللا عبد نجم العزاوي،[10] 

 .والتوزيع للنشر العلمية اليازوري 

 في والفن العلم موسوعة( هـ1427. )الحميد عبد رفعت الشامي،[11] 

 .قرطبة دار: الرياض عملي، ودليل نظري  منهج والتدريب التعليم

: التدريبية البرامج إعداد( 2005) إبراهيم الرحمن عبد الشاعر،[12] 

 .الرشد مكتبة: الرياض الفعال، التدريب

 االحتياجات دراسة( 2001) حسن الغني عبد محمد هالل،[13] 

 تطوير مركز: القاهرة ،2 التدريب موسوعة للتدريب، والتخطيط

 .والتنمية االداء

 لدی التدريبية االحتياجات( 2007) صباح ساعد،. وسيلة عامر،[14] 

 املقاربة وفق التدريس مجال في االبتدائية املرحلة معلمي

 خاص عدد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجلة بالكفاءات،

 ."التربية في بالكفايات التكوين ملتقى"

 في الصف ملعلم الالزمة التدريبية االحتياجات( 2010) زياد بركات،[15] 

 الحكومية املدارس معلمي نظر وجهة من الدنيا األساسية املرحلة

 جرش لجامعة الثالث العلمي املؤتمر بفلسطين، طولكرم بمحافظة

 املنعقد" معاصرة رؤى: وتأهيله العربي املعلم تربية" بعنوان األهلية

 .فلسطين – طولكرم 9/4-6 بتاريخ

 الدراسات معلمي احتياجات(. 2013. )الجواد عبد عودة سنينة، أبو[16] 

 التاريخ تدريس في األصلية املصادر استخدام مهارات إلى االجتماعية

 مجلة. األردن في الغوث وكالة مدارس في العليا األساسية املرحلة في

 الحادي املجلد والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة

 .األول  العدد والعشرون،

 التدريبية االحتياجات تحديد( 2001)محمد سليمان فهد العجاج،[17] 

 نظر وجهة من القريات محافظة في الحكومية املدارس ملديري 

 .اليرموك جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة أنفسهم، املديرين

 معاصرة رؤية: واألمني اإلداري  التدريب( 2010) عامر الكبيس ي،[18] 

 نايف جامعة والبحوث، الدراسات مركز والعشرين، الواحد للقرن 

 .الرياض األمنية، للعلوم العربية

 اإلصدار وفعاليته، مفهومه التدريب( 2009)أحمد حسن الطعاني،[19] 

 .الشروق دار: عمان الثالث،

 العرب لسان(. هـ1423) الدين جمال الفضل أبي منظور، ابن[20] 

 .بيروت: صادر دار ،1/223/222

 غير الطالبية األنشطة دور ( 2010. )ناصر بن منصور  األشقر،[21] 

 لتعزيز تربوي  نموذج بناء نحو: الفكري  األمن تعزيز في الصفية

 نايف جامعة: العليا الدراسات كلية دكتوراه، رسالة الفكري، األمن

 .األمنية للعلوم العربية

 في الطالبية األنشطة دور ( هـ1425) العزيز عبد بن وليد الخراش ي،[22] 

 من مختارة عينة على ميدانية دراسة االجتماعية املسؤولية تنمية

 امللك جامعة ماجستير، رسالة بالرياض، سعود امللك جامعة طالب

 .سعود
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 بوكالة اإلعدادية املدارس مديري  دور ( م2010) حسني خضر عرفة،[23] 

 املدرسية األنشطة تنفيذ معيقات على التغلب في الدولية الغوث

 .بغزة اإلسالمية الجامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة الالصفية،

 دار: الرياض. املناهج اساسيات( م2006) أشرف محمد املكاوي،[24] 

 .الدولي النشر

 جامعة طلبة عزوم أسباب( 2002) الدعيج العزيز عبد الدعيج،[25] 

 العدد. التربوية املجلة. الطالبية األنشطة في االشتراك عن الكويت

64. 

 مجلة. الفراغ وقت استثمار وفوائد الشباب(. 1999) كامل عمران،[26] 

 .27 مجلد. االجتماعية العلوم

 االحتياجات وتحديد تحليل( 2015) إبراهيم اللطيف عبد النجار،[27] 

 العلمية املجلة الرياضية، األندية في الرياض ي لألداء التدريبية

  74ع مصر، - والرياضة البدنية للتربية

 بمركز التدريبية للبرامج تقويمية دراسة( 2016) محمد هاني موس ى،[28] 

 نظر وجهة من سعود امللك بجامعة املجتمع وخدمة التدريب

 .املعرفة عالم مجلة في منشور  بحث املتدربين،

 العلوم في البحث إلى املدخل(. م2012. )حمد صالح العساف،[29] 

 .الزهراء دار مكتبة: الرياض. السلوكية

 األجنبية املراجعب. 

[30] W. James Popbam ، (2005). (Classroom Assessment) 

University book House Al Ain – United Arab Emirates (P.P-
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ABSTRACT_ This study aimed to define the training needs of student activity supervisors at Prince 

Sattam bin Abdulaziz University (PSAU) from their point of view, and to discover the range of difference 

between their training needs according to their: qualifications, experience, and major. Moreover, it 

aimed to point out the training recommendations of the studied supervisors. The researcher used the 

descriptive approach in order to answer the main study questions, by conducting a survey that identifies 

student activity supervisors' needs. The study sample consisted of (45) university student activity 

supervisors. The survey responses were analyzed by the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) software. The results showed that the training needs of student activity supervisors in PSAU from 

their point of view were: their educational role in problem solving, time management skills in activities 

execution, strengthening the national affiliation, reinforcing intellectual security, taking advantage of the 

community in sponsoring student activities, and utilizing human potential in student activities execution. 

By studying the training needs of student activity supervisors in PSAU from their point of view according 

to their study tracks we found differences in favor of those who are in the human studies track, and no 

statistically significant differences on average of student activity supervisors' qualifications or years of 

experience. 
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