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من في المملكة العربية السعودية االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة 
 وجهة نظرهم

 *أم الزين حسين بدويد. 

 ملخص:
إلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة من االحتياجات التدريبية لالتعرف إلى هدفت الدراسة 

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وهي: 04)وقد تم تطوير استبانة تكونت من  .وجهة نظرهم
مجال التخطيط االستراتيجي، ومجال صنع القرار، ومجال القيادة اإلدارية، ومجال إدارة الموارد 

دارية   ا  ( إداري97نة عشوائية مكونة من )تم اختيار عي .البشرية، ومجال تقويم أداء العاملين في  وا 
جاءت بدرجة االحتياجات التدريبية لإلداريين إن درجة  توصلت نتائج الدراسة إلىو  .الجامعة

وجاء مجال صنع القرار في الرتبة  ،التخطيط االستراتيجي الرتبة األولىمجال  احتل عالية؛ إذ
فروق دالة  . كما بينت النتائج وجودالرتبة األخيرة مجال القيادة اإلدارية بينما احتلالثانية، 
تعزى  ا  فروق دالة إحصائي ، ووجودالجنس، وذلك لصالح تقديرات )الذكور(تعزى لمتغير إحصائيا  

فروق  ، ووجودلمتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي )الدراسات العليا(
 04وذلك لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات خبرة )نوات الخبرة، تعزى لمتغير عدد سدالة إحصائيا  
 سنوات فأكثر(.

 .القنفذة، الكلية الجامعية ،نو إلداري، ااالحتياجات التدريبيةالكلمات المفتاحية: 
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The Training Needs of the Administrators at the University College in 

Al-Qunfideh in Kingdom of Saudi Arabia from their Point of View 

Dr. Um-Al-Zain Badawi * 
 

Abstract: 
The study aimed at determining the training needs of the 

administrators at the University College in Al-Qunfideh in Kingdom of 

Saudi Arabia from their point of view. To achieve the study objective, the 

researcher applied a developed questionnaire consisted of (40) items 

covered (5) domains; the strategic planning domain, the decision making 

domain, the administrative leadership domain, the human resources 

management domain and employees performance evaluation domain. The 

study sample consisted of (79) male and female administrators at the 

university were chosen randomly. The study results revealed that the level 

of administrators training needs at Al-Qunfideh University was high. The 

strategic planning domain ranked firstly, the decision-making domain 

ranked secondly, while the administrative leadership domain ranked 

finally. The results revealed also, that there were statistical significant 

differences due to the sex variable in favor of males. There were statistical 

significant differences due to the academic qualification variable, in favor 

of (higher studies). Also there were statistical significant differences due to 

the experience variable in favor of (more than 10 years).  

Keywords: The training needs, Administrators, University College. 
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 :المقدمة

أضحى التغير المتسارع في جميع مجاالت حياة اإلنسان من أهم خصائص هذا العصر 
ولذلك اضحى لزاما  على الدول والمؤسسات والحكومات واالفراد وضع الخطط  وسماته،

وأن تعمل على إعادة ترتيب  التطور،االستراتيجية الالزمة التي تساعدها على اللحاق بهذا 
على مواجهة تحديات تلك التطورات. ولعل من أبرز تلك األولويات تنمية  قتدرةمأولوياتها لتكون 
أنها األساس في  فضاَل عنالمورد األهم الذي تُبنى عليه التنمية الشاملة،  بوصفهاالموارد البشرية 

 العملية اإلدارية واإلنتاجية.
وير ومواكبة التغيير، قد أدركت الدول المتقدمة أهمية الموارد البشرية في دفع عجلة التطل

به اليابان من خالل تركيزها على مواردها البشرية، وحسن إدارتها؛  قامتوخير مثال على ذلك ما 
إذ أصبحت على الرغم من قلة مواردها اإلنتاجية الخام القوة االقتصادية الثانية بعد الواليات 

 (.Ostrouski, 2004وفرضت نفسها كقوة اقتصادية عظمى ) االمريكية،المتحدة 
وُتعد الجامعات من أهم مؤسسات التعليم العالي التي يكون لها دوٌر كبيٌر وأساسي في صنع 

قيادات  مكانت قيادات في مجال الفكر والحياة العامة، أأالقيادات الفاعلة في المجتمع، سواء 
لتي من شأنها رات ايكما أن الوظيفة األساسية للتدريب تتركز في اإلسهام في إحداث التغي مهنية،

 (.Fox, 1998العمل على حل المشكالت التي تواجه المؤسسات المجتمعية )
تقع في مدينة القنفذة التابعة إلمارة مكة و هـ، 0049أنشئت الكلية الجامعية بالقنفذة في عام 

ن، سنتا يهافالمكرمة في المملكة العربية السعودية، وكانت ُتسمَّى )الكلية المتوسطة(، ومدة الدراسة 
)الدراسات القرآنية، الدراسات اإلسالمية، اللغة  اآلتيةوتمنح الدبلوم المتوسط في التخصصات 

ومع بداية عام  العربية، االجتماعيات، الرياضيات والعلوم، التربية الفنية، والتربية البدنية(.
درجة  تم تطوير الدراسة في الكلية لتصبح أربع سنوات، وأصبح المتخرج يمنح بعدها هـ0047

البكالوريوس في التعليم االبتدائي في جميع التخصصات السابقة، وتخّرجت الدفعة األولى من 
هـ، 12/40/0019وفي  هـ.0001الحاصلين على درجة البكالوريوس في التعليم االبتدائي عام 

وكالة  صدر التوجيه السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز )رحمه اهلل( بنقل
كليات المعلمين من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي، من أجل تقديم تعليم جامعي 

 .(https://uqu.edu.sa/qunfdauc) مرموق لطالب هذه الكليات
يعمل على رفع كفايات العاملين  أنواعه وأشكاله كافة عنصرا  أساسيا  وفاعال  بالتدريب  دعّ ويُ 

https://uqu.edu.sa/qunfdauc
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وحتى يحقق  وكيفا ،في المؤسسات، األمر الذي ينعكس إيجابيا  على مخرجات تلك المؤسسات كما  
حتى تواكب التغيرات المستمرة  ومتطورةالتدريب أهدافه المرسومة؛ ال بد أن يكون عملية مستمرة 

 (.Curran, 2005) وتواجهها في هذا العالم
رامج التدريبية وعملية التدريب ايجابية وفاعلية وجب أوال  تحديد االحتياجات ولكي تكون الب

دورا  حاسما  في مشاركة المتدرب في تقييم االحتياجات  تؤدي ذإ نفسه،التدريبية من قبل المتدرب 
 (.AL-Rashidi, 2016) هالتدريبية وتطوير أدائه وتحسين

ح مصدرا  مهما  إلعداد الكوادر البشرية، التدريب أصبأن Harper, 2009) )وأكّد هاربر 
 فقدأثناء الخدمة في العصر الحديث في ، وتبرز أهمية التدريب وأدائهم للعمل تهماوتطوير كفاي

أصبح ضرورة ملحة؛ امعانا  للتطوير السريع في المجاالت والمهن كافة، األمر الذي يستلزم مواكبة 
كثيرة، وأعباء متنوعة،  اتاد أمام مسؤوليات جديدة، ومهماألفراد لهذا التطور المتسارع، ليضع األفر 

هم وكفاياتهم وطاقاتهم ليكونوا أفرادا  صالحين مقدراتال بد لهم من الوفاء بها إذا ما أرادوا تطوير 
   .هم الوظيفية بفاعليةتامومنتجين في مجتمعهم، يؤدون مه

ظمة ومستمرة لتنمية مجاالت التدريب بأنه عملية من (Al-Khlifat, 2008)الخليفات  عرفو 
كسابهم الخبرة المؤسسة، والعمل على  هاالفرد أو المجموعة واتجاهات  ايجادبهدف تحسين األداء، وا 

هم، من مقدراتالفرص المناسبة للتغيير في السلوك؛ وذلك بتوسيع معرفتهم، وصقل مهاراتهم، و 
ة لتتفق مع طموحاتهم الشخصية، خالل تحفيزهم المستمر على التعلم، واستخدام األساليب الحديث

 والمتطلبات الوظيفية.
 تسمح التي ةالسلوكي من األنماط مجموعة هو التدريب( أن Ellain, 2010عليان ) أوضحو 

 ، منتأهيلهم عد إعادةبودائم،  ومتقدم بشكل مستمر والتأهب االستعداد من حالة ألفراد ليكونوا فيل
 ؤسساتهم.م في والمستقبلية الحالية وظائفهم أجل

راء المتدربين وأخذ آ ىلإأهمية التعرف  Rodgers, 1998)) جرزكما أوضحت دراسة رو 
يأتي التدريب متمشيا  مع  حتىنوعية المقررات التدريسية التي يقومون بتدريسها في االعتبار 

 احتياجاتهم ومرتبطا  بعملهم المهني
ي أساس يسبق وضع أرب كبداية و همية تحديد االحتياجات التدريبية للمتدأ ،تضح مما سبقي

 تجاهلن ذلك أل والمرجوة،هداف المنشودة النجاح في تحقيق األ ُأريدذا ما إ ،برنامج تدريبي
التي هداف األوبالتالي عدم تحقيق  ،يعني عدم فاعلية تلك البرامج ه،حاجات المتدرب ورغبات
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الخطوة األولى واالساسية في  دّ عيُ ية وعليه فتحديد االحتياجات التدريب وايجابية،بكل فاعلية  ُوِضعت
 العملية التدريبية.
 أهداف التدريب:

 دّ عيُ في حين  ،فراد للحياة العمليةالمعلومات كوسيلة لتأهيل األالمعارف و يركز التعليم على 
بواقع الحياة  وربط ما تعلمه نظريا   ،التدريب الوسيلة التي من خاللها يتمكن الفرد من ممارسة العمل

هداف التي يسعى التدريب األ ومن (Shreideh & Shdeeifat, 1999) والمهنية. يةالعمل
 :((Lawson & Harrison, 2011لتحقيقها 

 اتواكســابهم المهــار  البشــرية،فضــل للمــوارد وذلــك مــن خــالل االســتثمار األ رفــع كفــاءة العــاملين -
، وأعلـى اسـتثمار قـل وقـتأو  ،قـل جهـدألـيهم بإعمـال الموكلـة ية التي تعيـنهم علـى انجـاز األفالكا

وكـذلك تعزيـز روح الـوالء واالنتمـاء لـدى العـاملين لمؤسسـتهم مـن خـالل خفـ   المتاحة،للموارد 
 معدالت الغياب لديهم.

نتــاج: وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تقــديم التــدريب النــوعي زيــادة اإلنتاجيــة وتقليــل اخطــاء اإل  -
 االنتاجيـــة،ر الـــذي يســـاعدهم علـــى زيـــادة مـــاأل، يراعـــي حاجـــاتهم واهتمامـــاتهم، بحيـــث للعـــاملين

واتبــاع البــرامج التدريبيــة المعــدة  ،مــن خــالل تجويــد العمــل ،وبالتــالي العمــل علــى تقليــل االخطــاء
 .مسبقا  

 .تهاليعوفا المؤسسةكفاءة رفع  -
 .هممقدراتصقل مهارات األفراد و  -
  ألفراد.اتعديل السلوك وتطوير أساليب أداء  -

 مبادئ التدريب:
عدة لأثناء الخدمة تخضع  في التدريب أن عملية( الى Hensley, 2010نسلي )هي أشار

 من عملية التدريب: لتحقيق األهداف المتوقعة  من مراعاتهاال بد  ،مبادئ أساسية
لالحتياجـات الفعليـة  وفقا   ،للقياس والتطبيق وقابال   ا  وواضح ا  ال بد أن يكون هدف التدريب محدد .0

 للمتدربين.
 أثناء الخدمة لمواكبة العاملين لمتطلبات التطور الوظيفي. في لتدريباستمرارية ا .1
 وتعدد االختيارات في التنفيذ والتخطيط. تها،تنوع البرامج التدريبية ومرون  .3
ـــدريبتفريـــد   .0 تاحـــة الفرصـــة  الت ـــدربين وا  ـــى الممارســـة الذاتيـــة للمت ـــد عل مـــامهم أمـــن خـــالل التاكي
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 أثناء التدريب. في للمحاولة والتجريب
 التدرج في التدريب بما يتناوله من موضوعات من البسيط إلى األكثر صعوبة. .5
 الحرص على تحقيق التطابق بين األفكار النظرية والممارسة الفعلية. .6
والعمــل علــى تلبيــة االحتياجــات الفعليــة للمتــدربين ، مواكبــة التطــوير فــي جميــع مجــاالت العمــل .9

 بالواقعية. واالتسام
 .دريبالدافعية للت، و الذكاء، و الشخصية، و للمتدربين كالعمرمراعاة الصفات الخاصة  .2

  أساليب التدريب:
ويتم ذلك من خالل االستخدام  فيه،ي يتم تنفيذ العملية التدريبية ذسلوب الاألأو الطريقة  وهي

الهدف والغاية المراد  باختالفوتختلف أساليب التدريب  المتوافرة،مكانات االمثل للوسائل واإل
 :(Blanchard & Carlas, 1999) وتقسم الى قسمين من التدريب. تحقيقها

 إذأســلوب اإليضــاح التطبيقــي أو  النــدوة،أو  المــؤتمر،أو  المحاضــرة،مثــل : األساااليب النظريااة .أ
 يرتبط استخدامها بطبيعة الموقف والفئة المستهدفة.

ته العمليــة فــي مكــان يكتســب مــن خاللهــا الفــرد الخبـرة العمليــة نتيجــة لممارســ األساااليب العمليااة: .ب
 ومن أبرز الطرق شيوعا  في التدريب العلمي: ،عمله
تمثيل الدور: ومن خالله يـتقمص المتـدربون شخصـيات طبيعيـة تتعـر  لمواقـف حقيقيـة   .0

 ويطلب منهم ردة الفعل التي تتناسب والشخصية. ،أو افتراضية
ــيهمن علــى تحليــل الموضــوعات المعروضــة عبو دراســة الحالــة: ويعمــل المتــدر  .1 ومــن ثــم  ،ل

 اتعو ا علـــى موضـــهـــوتعميم ،خـــذ الحلـــولأوبعـــد ذلـــك يـــتم  بشـــأنها،ي أبـــداء الـــر إيقومـــون ب
 متشابهة. 

بحيــث يتنــاول كــل فــرد  ،و موضــوع معــينأالورشــة الدراســية: ويــتم خاللهــا دراســة مشــكلة  .3
 شامل. ومن ثم التعاون فيما بينهم للخروج بحل   ،الموضوع من جوانبه المختلفة

شة: يعمل قائد المناقشة على توجيـه المشـتركين نحـو هـدف يحـدد مـن خـالل أسلوب المناق .0
   .األجوبة واألسئلة

 تصنيف االحتياجات التدريبية:            
  :(Robinson, 2010) صنفت االحتياجات التدريبية إلى ثالث مجموعات رئيسة

ودعــــم  لكفــــاءة،اهــــداف التــــي تســــاعد فــــي االســــتمرار بمعــــدالت هــــداف روتينيــــة: وهــــي تلــــك األأ .0
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وتهـدف إلـى تمكـين المؤسسـة مـن االسـتمرار فـي نشـاطها  ،والمهارات المتوفرة والمتاحة مقدراتال
 داء المقررة، والمحافظة على استمراريتها وبقائها. وفي حدود األ ،كالمعتاد

هــداف حــل المشــكالت: وتهــدف للكشــف عــن مشــكالت محــددة تواجــه المؤسســة ثــم تحليــل تلــك أ .1
الظروف المناسـبة للتغلـب علـى تلـك المشـكالت  فعها، ومن ثم العمل على توفيرالمشكالت ودوا

 والعمل على حلها.
وآفـــاق جديـــدة لـــم يســـبق  ،داء نحـــو مجـــاالتهـــداف ابتكاريـــة وتهـــدف إلـــى االرتقـــاء بمســـتوى األأ .3

 المنافسة.  المؤسساتمر الذي يميزها عن غيرها من التوصل اليها، األ
 :وأسئلتها مشكلة الدراسة  

وبخاصـة مؤسسـات التعلـيم  ،المؤسسـات المختلفـة هنتيجة للتطور والتفجر المعرفي الذي تشـهد
مـر األ ،كـاديميينأداريـين و إم القـرى كـل االهتمـام والرعايـة لمنسـوبيها مـن أولـت جامعـة أفقـد  ،العالي

معيــة والكليــة الجا. واألكــاديميداري عــداد العــاملين علــى المســتوى اإلإالــذي ترتــب عليــه زيــادة فــي 
عـداد إولتها الجامعة كل االهتمام كان لها نصيب كبير مـن زيـادة أبالقنفذة كواحدة من الكليات التي 

  العاملين.
وانعكـاس ذلـك علـى  ،في الكليـة الجامعيـة بالقنفـذة ونداريهمية الدور الذي يمارسه اإلأل ونظرا  

والتــي مــن  فيهــا،لإلداريــين يــة هميــة الكشــف عــن االحتياجــات التدريبأت الباحثــة أر  ،تطورهــا وتميزهــا
ومـن خـالل  إلـيهم،هـداف الموكلـة وتحقيـق األ ،داريين علـى مواكبـة التطـور والتقـدمنها مساعدة اإلأش

ورفـــع  ،ر العمــليهميــة التــدريب فــي تطــو أ تـــدركفهــي  ،كــاديميداري واألممارســة الباحثــة للعمــل اإل
 .لإلداريينوانعكاس ذلك على التطور المهني  ،جودته

 اآلتيين: السؤالين عنفي اإلجابة مشكلة الدراسة  تتمثلو 
 ما االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة من وجهة نظرهم؟ .0
( بــــين المتوســــطات الحســــابية α≤4.45)عنــــد مســــتوى هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  .1

لجـــنس، والمؤهـــل العلمـــي، وعـــدد ا لتقـــديرات أفـــراد العينـــة الحتياجـــاتهم التدريبيـــة تعـــزى لمتغيـــرات
 سنوات الخبرة؟ 

 : خالل من هذه الدراسةهمية أتبرز همية الدراسة: أ
 األهمية العلمية: .1
 العمل على سد ثغرة في األدب التربوي الناتج عن قلة الدراسات في مجال التدريب. -
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 املين.همية الموضوع الذي يتناوله والذي يسهم بشكل كبير في تحسين عملية التدريب للعأ -
 م القرى ووزارة التربية والقائمين على الجامعات السعودية.أفادة جامعة إ -
 األهمية العملية: .2
 بتزويـــد القـــائمين علـــى وضـــع البـــرامج التدريبيـــة وتصـــميمها وفقـــا   الدراســـةن تســـهم نتـــائج أيؤمـــل  -

ذي مـــر الـــاأل ،داريـــين الفعليـــة لهـــم فـــي ضـــوء المهمـــات والمســـؤوليات التـــي يتولونهـــالحاجـــات اإل
 على المدخالت والعمليات والمخرجات. ينعكس ايجابا  

 عـــنجـــراء دراســـات الحقـــة إفـــي توجيـــه البـــاحثين الـــى  ه الدراســـةيؤمـــل االســـتفادة مـــن نتـــائج هـــذ -
 موضوع التدريب بمؤسسات ومتغيرات مختلفة.

 أهداف الدراسة:
، جامعيـة بالقنفـذةهذه الدراسة التعرف إلى االحتياجـات التدريبيـة لإلداريـين فـي الكليـة ال تهدف

حصــائية بــين المتوســطات الحســابية لتقــديرات أفــراد اإلداللــة الفــروق ذات كمــا هــدفت التعــرف إلــى ال
 الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.  متغيراتحسب العينة الحتياجاتهم التدريبية 

 التعريفات االجرائية: 
جرائي:تضمنت هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم التي تحتا  ج إلى تعريف اصطالحي وا 

ــــات التابعــــة لجامعــــة إ الكليااااة الجامعيااااة بالقنفااااذة: - ــــرىأحــــدى الكلي والتــــي تمــــنح درجــــة  ،م الق
وتقع الكلية في محافظة القنفذة جنوب  والعلمية،دبية في عديد من التخصصات األ البكالوريوس

 المملكة العربية السعودية.
لمطلـوب امجموعـة التغيـرات "( بأنهـا: Ellain, 2010, 9) عليـان: عرفها ُ االحتياجات التدريبية -

ن يتضـمنها أوالتـي يتوجـب  ،وخبراته، وسلوكه، واتجاهاتـه ،إحداثها في الفرد والمتعلقة بمعلوماته
لجعلــه الئقــا  لشــغل وظيفـة أعلــى، أو ألداء اختصاصــات وواجبــات  ،البرنـامج التــدريبي المقــدم لـه
ريـين ااالد اتاسـتجابوتعـرف إجرائيـا : ب ."مسـتوى االداء لديـه ورفـع ،وظيفته الحالية بكفـاءة عاليـة
 .لكلذ ةالمعد ةفقرات االستبان نفي الكلية الجامعية بالقنفذة ع

مـــن كـــال داري فـــي الكليـــة الجامعيـــة بالقنفـــذة الـــذين يمارســـون العمـــل اإل األفـــراد : هـــمنوداريااااإل -
 .الجنسين
 السابقة:الدراسات 
ووجدت قلة الدراسات التي تناولت  ،ولت موضوع الدراسة  الدراسات التي تناااستعر  تم
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تم الدراسات التي  ركزتذ إ ؛التعليم العاليمجال في  لإلداريينموضوع االحتياجات التدريبية 
 .وقامت بترتيبها من األقدم إلى األحدث أو المؤسسات الخدمية، لتعليم العامعلى اعليها االطالع 

استكشاف ( هدفت إلى ,1444Owen & Ovando)فاندو أو في دراسة أجراها أوين و 
. وتكونت عينة الدراسة العوامل التي تؤدي إلى نجاح القادة التربويين ومنهم مديري التربية والتعليم

هي  العوامل التي تؤدي إلى نجاح القادة التربويين أن توصل إلىوتم ال ( قائدا  تربويا .71من )
ة التعليمية، والعمل بروح الفريق، وتشجيع تكنولوجيا التعليم، إيجاد التزام مجتمعي نحو رؤية المنطق

 والتخطيط االستراتيجي، واإللمام بتصميم المناهج وتنفيذها وتقويمها.
( Abu-Nemreh & Al-Hadidi, 2008) نمرة والحديدي بوأ دراسة حين هدفت في

كليات العلوم التربوية في  الهيئات التدريسية في ألعضاءاالحتياجات التدريبية التعرف إلى تحديد 
عضاء الهيئة أ( عضو من 21) من عينة الدراسة وقد تكونت .الجامعات االردنية الخاصة"

ن الحاجات التدريبية أنتائج الدراسة  البيانات. وبينتلجمع  كأداة إلستبانةاتم استخدام . التدريسية
 لمتغير داللة احصائية تعزىعدم وجود فروق ذات و  متوسطة،هيئة التدريس كانت بدرجة  ألعضاء
لصالح تقديرات ذوي  الرتبة االكاديمية لمتغير حصائية تعزىإوجود فروق ذات داللة  ،الجنس

الخبرة لصالح  لمتغير حصائية تعزىإوجود فروق ذات داللة )أستاذ مساعد(، و  الرتبة االكاديمية
 .سنوات( 3لى إ 0 منالخبرة )ذوي 

أثر تحديد االحتياجات التدريبية ( فهدفت إلى بيان Al-Khlifat, 2008أما دراسة الخليفات )
. في فاعلية البرامج التدريبية من وجهة نظر العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

توصلت الدراسة إلى و  ( موظفا .362مطورة لجمع البيانات من عينة بلغت ) استبانةتم استخدام و 
حديد االحتياجات التدريبية" في سلطة منطقة العقبة االقتصادية أن المتوسط العام ألبعاد "ت

الخاصة، جاء بدرجة متوسطة، وهناك أثر لتحديد االحتياجات التدريبية في السلطة بأبعاده )مهارة 
التخطيط، مهارة التنظيم والتنسيق، مهارة القيادة والتوجيه، مهارة اتخاذ القرارات، مهارة االتصال(، 

 رامج التدريبية. في فاعلية الب
االحتياجات التدريبية  قد سعت إلى تحديد( Al-Roili, 2012دراسة الرويلي ) وكانت

ين من كال ( إداري047تكونت العينة من ). لإلداريين في جامعة الجوف من وجهة نظرهم
 بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسةالجنسين. و 

 العلمي،المؤهل  ُتعزى لمتغيروجود فروق ، و تعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح تقديرات الذكور
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عدم وجود فروق تعزى لمتغير ، و وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي )بكالوريوس فأقل(
  الخبرة.
الحتياجات التدريبية للبحث العلمي افهدفت إلى معرفة ( Nada, 2013)ندى  ما دراسةأو 

( مدرسا  007تكونت العينة من )فلسطين. و ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في 
نتائج أن أعلى درجات الحاجات استبانة كأداة جمع البيانات. وبينت الاستخدمت الدراسة . ومدرسة

هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة كانت االحتياجات التدريبية في  التدريبية لدى عضو
أدنى  خيرا  أو  القراءة اإلحصائية والتحليل، وثمقواعد النشر والتوثيق، تالها منهجية البحث العلمي، 

تعزى  ا  االحتياجات في مجال المهارات الحاسوبية. كما بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائي
متغير التخصص لصالح  عندات الجنس والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، ووجود فروق لمتغير 

 العلوم الطبيعية والتطبيقية. 
( دراسة Shawar, Al-Jundi & Al-Naser, 2014والجندي والناصر ) شاور وأجرى
ن من تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك فلسطي هدفت إلى

عضو  (009)الدراسة من ت عينة تكون. و تم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات، و وجهة نظرهم
الحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسة في جامعة ان درجة أظهرت النتائج وأهيئة تدريس. 

تعزى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  النتائجظهرت ، وأبوليتكنك فلسطين كانت متوسطة
 . وعدد سنوات الخبرة، لجنس والعمر ومكان التدريسالمتغيرات 
دفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري ( بدراسة هMuftah, 2016) مفتاحقام 

وتم  إداريا ، (334تألفت عينة الدراسة من ) .دارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبيةاإل
وجود درجة  أظهرت النتائج فقرة موزعة على تسعة مجاالت. (67)بناء استبانة اشتملت على 

ووجود  ،دارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبيةمديري اإللدى  احتياج تدريبي كبيرة
درجة االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية لصالح رؤساء ل إحصائيةفروق ذات داللة 

على درجة االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير دالة إحصائيا  فروق  وجود عدمو  ،داريةاألقسام اإل
 وسنوات الخبرة. ،والتخصص ،المؤهل العلمي

 تعقيب على الدراسات السابقة:
لمختلف العاملين في االحتياجات التدريبية  عند مراجعة الدراسات السابقة يتبين أنها تناولت

، (Abu-Nemreh & Al-Hadidi,2008) نمرة والحديدي بوالقطاعات المختلفة، مثل دراسة أ

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/72439
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/72439
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/72439
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-Shawar, Al-Jundi & Alوالجندي والناصر ) شاور، ودراسة (Nada,2013)ودراسة ندى 
Naser,2014) الهيئات  ألعضاءاالحتياجات التدريبية ، التي هدفت التعرف إلى تحديد

ات، جامعالدريبية لإلداريين في االحتياجات الت، وهناك ندرة في الدراسات التي تناولت التدريسية
  وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

 الطريقة واإلجراءات:
وصف لمنهجية الدراسـة ومجتمعهـا وعينتهـا، وأداة الدراسـة والطـرق التـي اسـتخدمت  يأتيفيما 

تـم توظيفهـا متغيـرات الدراسـة، والمعالجـات اإلحصـائية التـي  فضال  عـنللتحقق من صدقها وثباتها، 
 للتوصل إلى النتائج. 

 منهجية الدراسة:
 الذي يتوافق مع طبيعة الدراسة.  المسحيتم استخدام المنهج الوصفي 

  مجتمع الدراسة: 
تّكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع اإلداريــين فــي الكليــة الجامعيــة بالقنفــذة فــي المملكــة العربيــة 

دار  ا  ( إداريـ003السعودية، والبـال  عـددهم ) ( إداريـة خـالل الفصـل 90، و )ا  ( إداريـ01يـة، مـنهم )وا 
 .م1407/1414الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 عينة الدراسة:
داريـة فـي  ا  ( إداريـ97تكونـت العينـة مـن ) وقدتم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة،  وا 

تـــوزع أفـــراد  ( يوضـــح0( مـــن مجتمـــع الدراســـة، والجـــدول )%67.70الجامعـــة، يشـــكلون مـــا نســـبته )
 العينة حسب متغيراتها.

 (: توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيرات
 %36.71 17 ذكور الجنس

 %63.29 54 إناث
 %70.89 56 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

 %29.11 13 دراسات عليا

 سنوات الخبرة
 %22.78 02 سنوات 5أقل من 

 %46.84 39 سنوات 11أقل من  –سنوات  5من 
 %30.38 10 سنوات فأكثر 11
 %100.00 97 المجموع
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 أداة الدراسة:
ــــى بعــــ  الدراســــات فــــي مجــــال  مفتــــاح، مثــــل دراســــة االحتياجــــات التدريبيــــة بعــــد الرجــــوع إل

(Muftah, 2016) ليااة الجامعيااة االحتياجااات التدريبيااة لإلداريااين فااي الكاسااتبانة تصــميم " متــ
( فقـرة موزعـة علـى خمسـة مجـاالت، وهـي: 04"، تكونـت االسـتبانة مـن )بالقنفذة من وجهاة نظارهم

( فقرات، ومجـال 6( فقرات، ومجال صنع القرار وتضمن )2مجال التخطيط االستراتيجي وتضمن )
ومجـــال  ( فقـــرات،9( فقـــرة، ومجـــال إدارة المـــوارد البشـــرية، وتضـــمن )00القيـــادة اإلداريـــة وتضـــمن )

 ( فقرات. 2تقويم أداء العاملين وتضمن )
 صدق االستبانة:

للتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة، قامــت الباحثــة بعرضــها علــى لجنــة مــن المحكمــين وعـــددهم 
( محكمــا  مــن ذوي االختصــاص والخبــرة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الســعودية، 00)

تـم تعـديل الصـياغات اللغويـة لـبع  الفقـرات وذلـك عنـدما إذ تم اآلخذ بتوجيهـاتهم ومقترحـاتهم؛  وقد
 محكمين على ذلك.من اليجمع ستة 

 ثبات االستبانة:
للتحقــق مــن ثبــات االســتبانة، تــم حســاب معــامالت الثبــات لهــا باســتخدام معادلــة كرونبــا  ألفــا 

 – 4.20لمجـــاالت بـــين )جميـــع اتراوحـــت قـــيم معـــامالت الثبـــات ل فقـــدلـــى اتســـاق فقراتهـــا، إللتعـــرف 
 ( لالستبانة الكلية. وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.4.74(، و)4.27

 تصحيح االستبانة:
ـــدريج خماســـي للتعـــرف  ـــة باســـتخدام اســـتبانة ذات الت ـــة إقامـــت الباحث لـــى االحتياجـــات التدريبي

، (5) : )بدرجـة كبيـرة جـدا  اآلتـيلإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة من وجهة نظـرهم علـى النحـو 
ــــة(3)وبدرجــــة متوســــطة ، (0) وبدرجــــة كبيــــرة ــــة جــــدا  (1) ، وبدرجــــة قليل ــــم (0) ، وبدرجــــة قليل (. وت

 لتوزيع المتوسطات الحسابية المبني على مبدأ الفترات:  آلتيااستخدام التدريج اإلحصائي 
 .جدا   ( درجة حاجة قليلة0.24  - 0.44)
 حاجة قليلة. ( درجة1.64  - 0.24)
 ( درجة حاجة متوسطة.3.04 – 1.64) 
 ( درجة حاجة مرتفعة.0.14 – 3.04)
 .جدا   ( درجة حاجة مرتفعة5.44 – 0.14)
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 متغيرات الدراسة:
 :اآلتيةاشتملت الدراسة على المتغيرات 

 أواًل: المتغيرات الوسيطة:
ناث(.الجنس:  -  وله فئتان، وهي )ذكور، وا 
 ان: )بكالوريوس فأقل، دراسات عليا(. وله مستوي المؤهل العلمي: -
 04أقـــل مـــن  –ســـنوات  5ســـنوات، ومـــن  5مســـتويات: )أقـــل مـــن  ة: ولهـــا ثالثـــسااانوات الخبااارة -

 سنوات فأكثر(.  04سنوات، ومن 
 ثانيًا: المتغير التابع:

والتـي يعبـر االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفاذة مان وجهاة نظارهم  
 قديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة وفقراتها المعدة لذلك.بت عنها

 المعالجات اإلحصائية:
تـــم اســـتخدام المعالجـــات اإلحصـــائية اآلتيـــة: المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة،  

 وتحليل التباين المتعدد، وتحليل التباين الثالثي، واختبار شيفيه.
 عرض النتائج:

قامت الباحثة بعرضها ومناقشتها وفقا  فقد للنتائج التي تم التوصل إليها،  عر  ييأتفيما 
 ألسئلة الدراسة.

النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: "ما االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية 
 الجامعية بالقنفذة من وجهة نظرهم؟"

 بية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديراتلإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم حســاب المتوســطات الحســا
 (.1موضحة في الجدول )كما ، والرتبة ودرجة الحاجة أفراد عينة الدراسة الحتياجاتهم التدريبية

مجاالت لتقديرات أفراد عينة الدراسة لوالرتب (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2جدول )ال
 المتوسطات الحسابية حتياجاتهم التدريبية مرتبة تنازليًا حسبا

 درجة الحاجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي* المجال الرقم
 مرتفعة 0 0.76 3.85 التخطيط االستراتيجي 0
 مرتفعة 1 0.53 3.81 صنع القرار 1
 مرتفعة 3 0.74 3.76 تقويم أداء العاملين 5
 مرتفعة 0 0.58 3.65 إدارة الموارد البشرية 0
 مرتفعة 5 0.74 3.64 دة اإلداريةالقيا 3

 مرتفعة = 0.46 3.73 مجاالت ككلال
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 (5* الدرجة العظمى من )

( أن مجــال التخطــيط االســتراتيجي قــد احتــل الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي 1يبــين الجــدول )
(، وجــاء مجــال صــنع القــرار فــي الرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 0.76( وانحــراف معيــاري )3.25)
(، وجاء مجال القيادة اإلدارية في الرتبة األخيرة بمتوسط حسـابي 0.53وانحراف معياري )( 3.20)
(، وقـد بلـ  المتوسـط الحسـابي لتقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة علـى 0.74( وانحراف معياري )3.60)

ــــانحراف معيــــاري )3.93مجــــاالت االســــتبانة ككــــل ) (، وهــــو يقابــــل تقــــدير حاجــــة بدرجــــة 4.06( ب
 مرتفعة.

 إلداريـين فـي الكليـة الجامعيـة بالقنفــذةأن هنـاك حاجــة شـديدة لـدى ا يعـزى سـبب ذلـك إلـى وقـد
ـــإذا كـــان التخطـــيط االســـتراتيجيفـــي مجـــال  ـــة اإلداريـــة، ف ـــذي يعـــد المجـــال األساســـي فـــي العملي ، ال

كون هنـاك إدارة فاعلـة للمـوارد البشـرية وقيـادة تووضع القرارات بطريقـة صـائبة، فسـ التخطيط سليما ،
 رية حكيمة؛ لذلك يشعر هؤالء اإلداريون بحاجاتهم التدريبية في هذين المجالين بدرجة كبيرة.إدا

، ونتــائج دراســة أوســتروكي (Muftah, 2016) واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة مفتــاح
(Ostrouski, 2004.) 

 ,Shawar, Al-Jundi & Al-Naserوالجندي والناصر ) واختلفت مع نتيجة دراسة شاور
ة فــي جامعــة يالحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء الهيئــة التدريســان درجــة أ( التــي توصــلت إلــى 2014

اخـتالف طبيعـة العينـة بوليتكنك فلسطين كانت متوسطة ويمكن أن يرجـع سـبب هـذا االخـتالف إلـى 
 في الدراستين.

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لتقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة علـى 
 :اآلتيكانت على النحو  إذفقرات مجاالت االستبانة، 

 المجال األول: مجال التخطيط االستراتيجي: 
الدراسة لتقديرات أفراد عينة والدرجة  والرتبة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3جدول )ال

 على مجال التخطيط االستراتيجي مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الحاجة
 جدا   مرتفعة 0 0.79 4.21 إعداد أدوات وأساليب موثوقة لقياس درجة التقدم نحو الهدف. 6
 مرتفعة 1 0.74 4.03 .تطوير أساليب تحديد الحاجات التدريبية في مجال العمل 0
امتالك المقدرة على بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتخطيط  1

 مرتفعة 3 0.67 3.96 االستراتيجي.
 مرتفعة 0 0.79 3.92امتالك المعرفة والمهارات األدائية التي يتطلبها التخطيط  3
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الحاجة
 االستراتيجي.

وضع مؤشرات أداء ومعايير نجاح واضحة لضمان جودة  9
 مرتفعة 5 0.84 3.87 األداء.

وضع استراتيجيات عملية للتعامل مع الصعوبات والمشكالت  2
 مرتفعة 6 0.60 3.77 الطارئة.

 مرتفعة 9 0.68 3.72 وضع خطط استراتيجية منبثقة من تحديد الحاجات. 0
 متوسطة 2 0.94 3.29 .تهابناء نظام عملي لمتابعة الخطط التطويرية ومراقب 5

 مرتفعة = 0.76 3.85 المجال ككل
 (5* الدرجة العظمى من )

( والتـــي نصـــت علـــى "إعـــداد أدوات وأســـاليب موثوقـــة لقيـــاس 6( أن الفقـــرة )3يبـــين الجـــدول )
( وانحـــراف معيـــاري 0.10درجـــة التقـــدم نحـــو الهـــدف" قـــد احتلـــت الرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي )

الحاجـات التدريبيـة فـي مجـال ( والتي كان نصها "تطوير أساليب تحديد 0(، وجاءت الفقرة )4.97)
( 5(، بينمـا احتلـت الفقـرة )4.90( وانحراف معيـاري )0.43العمل" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

" الرتبــة األخيــرة بمتوســط تهــاوالتــي نصــت علــى "بنــاء نظــام عملــي لمتابعــة الخطــط التطويريــة ومراقب
حسـابي لتقـديرات أفـراد العينـة علـى (، وقد بل  المتوسط ال4.70( وانحراف معياري )3.17حسابي )

 (، وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة مرتفعة.0.76( وانحراف معياري )3.85هذا المجال ككل )
 المجال الثاني: مجال صنع القرار: 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والدرجة والرتبة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4جدول )ال
 تبة تنازلياً على مجال صنع القرار مر 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الحاجة
 مرتفعة 0 0.76 3.93 المعلومات في عملية صنع القرار. موثوقية مصادرقياس  12
 مرتفعة 1 0.65 3.89 معرفة حد كفاية المعلومات الالزمة لصنع القرار. 13
 مرتفعة 3 0.64 3.83 ى اتخاذ القرار.مراعاة المترتبات األخالقية عل 11
 مرتفعة 0 0.69 3.79 القرار. وضعإتباع منهجية علمية في عملية  10
 مرتفعة 5 0.72 3.77 امتالك المقدرة على تسوي  القرار للفئة المستهدفة. 14
 مرتفعة 6 0.73 3.67 امتالك المقدرة على مشاركة العاملين في عملية صنع القرار. 9

 مرتفعة = 0.53 3.81 ككلالمجال 
 (5الدرجة العظمى من )*

( والتي نصت على "قياس موثوقيـة  مصـادر المعلومـات فـي 01( أن الفقرة )0الجدول ) يبين
(، 4.96( وانحـراف معيـاري )3.73عملية صنع القرار" قـد احتلـت الرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي )
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ة المعلومــات الالزمــة لصــنع القــرار" بالرتبــة ( والتــي كــان نصــها "معرفــة حــد كفايــ03وجــاءت الفقــرة )
( والتـــي كـــان 7(، بينمــا جـــاءت الفقــرة )4.65( وانحـــراف معيـــاري )3.27الثانيــة بمتوســـط حســابي )

نصــها "امــتالك المقــدرة علــى مشــاركة العــاملين فــي عمليــة صــنع القــرار" فــي الرتبــة األخيــرة بمتوســط 
لمتوسط الحسـابي لتقـديرات أفـراد العينـة علـى (، وقد بل  ا4.93( وانحراف معياري )3.69حسابي )

 (، وهو يقابل تقدير بدرجة مرتفعة.4.53( وانحراف معياري )3.20هذا المجال ككل )
 المجال الثالث: مجال القيادة اإلدارية: 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة والدرجة  والرتبة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5جدول )ال
 يادة اإلدارية مرتبة تنازلياً على مجال الق

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الحاجة
 مرتفعة 0 0.90 4.08 تحديد مواصفات البيئة المشجعة على اإلبداع. 15
 مرتفعة 1 1.03 3.96 توفير برامج نمو مهني للعاملين تركز على جودة األداء. 10
 مرتفعة 3 1.03 3.89 يا في تطوير العملية اإلدارية.توظيف التكنولوج 10
امتالك المعرفة النظرية والمهارات األدائية إلجراء البحوث  02

 مرتفعة 0 0.97 3.83 اإلدارية.

تحديد مواصفات األداء اإلداري المتميز في المجال الذي  06
 مرتفعة 5 1.05 3.76 يعمل فيه.

وني لتبادل الخبرات استخدام شبكات االتصال اإللكتر  14
 مرتفعة 6 0.91 3.71 اإلدارية.

 مرتفعة 9 0.91 3.68 تحديد معايير األداء الجيد للعاملين. 13
 متوسطة 2 0.96 3.46 امتالك مهارات تقويم جودة األداء. 09
امتالك المعرفة النظرية والعملية حول االستراتيجيات الحديثة  07

 متوسطة 7 0.70 3.34 في اإلدارة.
 متوسطة 04 0.70 3.19 معرفة طرق تطبيق النظريات اإلدارية في المواقف اإلدارية. 11
 متوسطة 00 0.71 3.12 تحليل المهمات الوظيفية وفق الكفايات اإلدارية. 05

 مرتفعة = 0.74 3.64 المجال ككل
 (5* الدرجة العظمى من )

مواصفات البيئـة المشـجعة علـى  ( والتي نصت على " تحديد15( أن الفقرة )5الجدول ) يبين
(، وجـــاءت 4.74( وانحـــراف معيـــاري )0.42اإلبـــداع" قـــد احتلـــت الرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي )

( والتــي كــان نصــها "تــوفير بــرامج نمــو مهنــي للعــاملين تركــز علــى جــودة األداء" بالرتبــة 10الفقــرة )
( والتـي نصـت 05تلت الفقـرة )(، بينما اح0.43( وانحراف معياري )3.76الثانية بمتوسط حسابي )

( 3.01علــى "تحليــل المهمــات الوظيفيــة وفــق الكفايــات اإلداريــة" الرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )
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(، وقد بل  المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينـة علـى هـذا المجـال ككـل 4.90وانحراف معياري )
 .مرتفعة (، وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة4.90( وانحراف معياري )3.60)

 المجال الرابع: مجال إدارة الموارد البشرية: 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة والدرجة  والرتبة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية6جدول )ال

 على مجال إدارة الموارد البشرية مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الحاجة
امتالك المهارات األساسية في تقويم برامج النمو المهني  16

 مرتفعة 0 0.71 4.13 للعاملين في المجال الذي يعمل فيه.

بناء أدوات قياس الحاجات التدريبية للعاملين في المجال الذي  17
 مرتفعة 1 0.97 3.97 يعمل فيه.

يمها اكتساب مهارات إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها وتقو  31
 مرتفعة 3 0.90 3.88 ومتابعتها.

تمكين العاملين من توظيف التكنولوجيا الحديثة في برامجهم  19
 مرتفعة 0 1.05 3.73 التدريبية.

معرفة استراتيجيات النمو المهني وتطبيقاتها العملية في  30
 مرتفعة 5 0.91 3.70 المجال االداري الذي يعمل فيه.

املين لالرتقاء بأداءاتهم المهنية اكتساب مهارة تحفيز الع 34
 مرتفعة 6 0.70 3.63 ومواكبة المستجدات.

امتالك المعرفة النظرية والخبرة العملية في االتجاهات الحديثة  12
 متوسطة 9 0.96 2.49 للقيادة واإلدارة.

 مرتفعة = 0.58 3.65 المجال ككل
 (5* الدرجة العظمى من )

( والتـي نصـت علـى "امـتالك المهـارات األساسـية فـي تقـويم بـرامج 16( أن الفقـرة )6الجـدول ) يبـين
النمـــو المهنـــي للعـــاملين فـــي المجـــال الـــذي يعمـــل فيـــه" قـــد احتلـــت الرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي 

( والتـــي كـــان نصـــها " بنـــاء أدوات قيـــاس 17(، وجـــاءت الفقـــرة )4.90( وانحـــراف معيـــاري )0.03)
( 3.79ل الــذي يعمــل فيــه" بالرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )الحاجــات التدريبيــة للعــاملين فــي المجــا

( والتــي نصــت علــى "امــتالك المعرفــة النظريــة 12(، بينمــا احتلــت الفقــرة )4.79وانحــراف معيــاري )
( 1.07والخبـــرة العمليـــة فـــي االتجاهـــات الحديثـــة للقيـــادة واإلدارة" الرتبـــة األخيـــرة بمتوســـط حســـابي )

ل  المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينـة علـى هـذا المجـال ككـل (، وقد ب4.76وانحراف معياري )
 .مرتفعة(، وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة 4.52( وانحراف معياري )3.65)
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 المجال الخامس: مجال تقويم أداء العاملين: 
 لتقديرات أفراد عينة الدراسةوالدرجة  والرتبة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية9جدول )ال

 على مجال تقويم أداء العاملين مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الحاجة
 مرتفعة 0 0.90 4.18 امتالك مهارات تقويم نتاجات العاملين النوعية والكمية. 04
 مرتفعة 1 0.86 3.97 وضع معايير ومؤشرات األداء قبل تقويم أداء العاملين. 30
 مرتفعة 3 0.79 3.89 وضع نظام للمساءلة والمحاسبة في ضوء نتائج التقويم. 36
 مرتفعة 0 4.91 3.20 بناء نظام للحوافز يربط األداء المتميزة بنتائج التقويم. 37
 مرتفعة 5 0.73 3.97 المقدرة على ربط التقويم بنتاجات أداء العاملين. 35
 مرتفعة 6 0.70 3.76 اجعة تطويرية حول أداءاتهم.تزوّيد العاملين بتغذية ر  39
اعتماد سجالت البيانات الموثّقة في عملية تقييم أداء  32

 متوسطة 9 4.67 3.35 العاملين.
 متوسطة 2 0.70 3.28 امتالك مهارات إيصال معايير األداء للعاملين بوضوح. 33

 مرتفعة = 0.74 3.76 المجال ككل
 (5* الدرجة العظمى من )

( والتي نصت علـى "امـتالك مهـارات تقـويم نتاجـات العـاملين 04( أن الفقرة )9الجدول ) يبين
(، 4.74( وانحـــراف معيـــاري )0.02النوعيـــة والكميـــة" قـــد احتلـــت الرتبـــة األولـــى بمتوســـط حســـابي )

( والتـــي كــان نصــها "وضـــع معــايير ومؤشــرات األداء قبـــل تقــويم أداء العـــاملين" 30وجــاءت الفقــرة )
( والتـي 33(، بينما احتلت الفقـرة )4.26( وانحراف معياري )3.79تبة الثانية بمتوسط حسابي )بالر 

نصت على "امتالك مهارات إيصال معايير األداء للعاملين بوضوح" الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 
(، وقــد بلــ  المتوســط الحســابي لتقــديرات أفــراد العينــة علــى هــذا 4.94( وانحــراف معيــاري )3.12)

 (، وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة مرتفعة.4.90( وانحراف معياري )3.96المجال ككل )
النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني ومناقشااتها: "هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد 

( باااين المتوساااطات الحساااابية لتقاااديرات أفاااراد العيناااة الحتياجااااتهم α ≤ 1.15) لداللاااةامساااتو  
 رات: )الجنس  والمؤهل العلمي  وعدد سنوات الخبرة(؟". التدريبية تعز  لمتغي

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
 :اآلتيأفراد العينة على مجاالت االستبانة، حسب متغيرات الدراسة، على النحو 
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  متغير الجنس:
النحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة (: المتوسطات الحسابية وا8جدول )ال

 حسب متغير الجنس
 (51إناث  )ن =  (27ذكور  )ن =  المجال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 0.56 3.63 0.61 4.12 التخطيط االستراتيجي

 0.50 3.66 0.57 4.02 صنع القرار
 0.59 3.45 0.59 3.92 القيادة اإلدارية

 0.67 3.43 0.50 3.84 إدارة الموارد البشرية
 0.56 3.47 0.61 3.89 تقويم أداء العاملين

 0.50 3.52 0.54 3.96 ككل المجاالت
 متغير المؤهل العلمي:

على مجاالت االستبانة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة 7جدول )ال
 حسب متغير المؤهل العلمي

 المجال
 بكالوريوس فأقل

 (56)ن = 
 دراسات عليا

 (23)ن = 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 0.58 3.61 0.54 3.99 التخطيط االستراتيجي
 0.51 3.65 0.59 3.93 صنع القرار
 0.68 3.41 0.53 3.85 ةالقيادة اإلداري

 0.53 3.38 0.50 3.87 إدارة الموارد البشرية
 0.58 3.53 0.61 3.92 تقويم أداء العاملين

 0.40 3.51 0.43 3.91 ككل المجاالت
  عدد سنوات الخبرةمتغير 

تبانة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االس11جدول )ال
 حسب متغير عدد سنوات الخبرة 

 المجال
 سنوات 5أقل من 
 (18)ن = 

أقل من  –سنوات  5من 
 سنوات 11

 (39)ن = 
 سنوات فأكثر 11

 (24)ن = 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.69 3.52 0.66 3.88 0.61 3.98 التخطيط االستراتيجي
 0.61 3.58 0.60 4.01 0.57 4.05 صنع القرار
 0.58 3.58 0.56 3.66 0.59 3.69 القيادة اإلدارية

 0.72 3.38 0.67 3.82 0.57 3.89 إدارة الموارد البشرية
 0.58 3.69 0.50 3.75 0.53 3.82 تقويم أداء العاملين

 0.41 3.56 0.45 3.80 0.44 3.86 ككل المجاالت
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات 04، 7، 2يتبين من الجداول )
أفراد عينة الدراسة على مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة 

ولمعرفة  الخبرة،من وجهة نظرهم تعزى حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات 
( يبين 00مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين المتعدد، والجدول )

 ذلك.
(: نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على 11جدول )ال

 الجامعية بالقنفذة حسب متغيرات الدراسةمجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية 

 (α≤4.45ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

 (:00يبين الجدول )
مجاالت جميع اد عينة الدراسة عند وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفر  .0

 االحتياجات التدريبية، تعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح تقديرات الذكور. 
أن الـــذكور قـــد تكـــون مهمـــاتهم اإلداريـــة متشـــعبة ومتعـــددة،  ويمكـــن أن يرجـــع ســـبب ذلـــك إلـــى

مجموع  المجاالت مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 الجنس

قيمة هوتلنغ= 
1.162 

 1.111ح= 

 *0.004 5.065 12.241 1 12.241 التخطيط االستراتيجي
 *0.007 4.849 10.517 1 10.517 صنع القرار
 *0.001 5.597 11.518 0 11.518 القيادة اإلدارية

 *0.001 5.848 13.544 0 13.544 إدارة الموارد البشرية
 *0.002 5.344 11.991 1 11.991 تقويم أداء العاملين

 المؤهل العلمي
قيمة هوتلنغ= 
1.184 

 1.112ح= 

 *0.001 5.602 13.541 0 13.541 التخطيط االستراتيجي
 *0.001 5.767 12.508 0 12.508 صنع القرار
 *0.001 6.347 13.062 0 13.062 القيادة اإلدارية

 *0.001 6.056 14.025 0 14.025 إدارة الموارد البشرية
 *0.009 4.549 10.208 1 10.208 تقويم أداء العاملين

 سنوات الخبرة
قيمة ولكس = 
1.743 

 1.125ح= 

 *0.001 5.932 14.337 2 28.674 التخطيط االستراتيجي
 *0.001 6.571 14.252 2 28.504 صنع القرار
 0.271 1.272 2.617 1 5.234 القيادة اإلدارية

 *0.001 5.421 12.554 1 25.108 إدارة الموارد البشرية
 0.264 1.054 2.366 2 4.732 تقويم أداء العاملين

 الخطأ

 1.009 90 178.858 التخطيط االستراتيجي

 
 1.067 90 160.506 رارصنع الق

 1.452 90 152.292 القيادة اإلدارية
 1.306 90 171.384 إدارة الموارد البشرية
 1.100 90 166.056 تقويم أداء العاملين
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يــرا  مــن مقارنــة مــع مهمــات اإلنــاث التــي تتســم بالســهولة والبســاطة، لــذلك تتطلــب مهمــات الــذكور كث
 . التدريب لالرتقاء بمسؤولياتهم الوظيفية

 (.Al-Roili, 2012واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة دراسة الرويلي )
 ,Shawar, Al-Jundi & Al-Naserوالجندي والناصر ) واختلفت مع نتيجة دراسة شاور

-Abu) نمــــرة والحديــــدي بــــوأ دراســــة، ونتــــائج (Nada, 2013)، ونتــــائج دراســــة نــــدى (2014
Nemreh & Al-Hadidi, 2008)  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية التـي توصـلت إلـى

اخــــتالف العينــــات فــــي تلــــك ، ويمكــــن أن يرجــــع ســــبب هــــذا االخــــتالف إلــــى تعــــزى لمتغيــــر الجــــنس
 الدراسات.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت  .1
التدريبية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي  االحتياجات

 )الدراسات العليا(. 
أن ذوي المـؤهالت العليـا يكونـون فـي مسـتويات إداريـة عاليـة، بعكـس  وتعزو الباحثة ذلك إلى

اإلداريـة  ذوي المؤهالت العلمية األقل، إذ يكونوا فـي مسـتوى وظيفـي أدنـى، وحاجـة ذوي المسـتويات
التخطيطيــة،  مقـدراتمــن ال ا  العليـا للتـدريب أعلــى مـن المــوظفين العـاديين، فقــد تتطلـب وظــائفهم كثيـر 

  واتخاذ القرارات، وتقويم العاملين. 
 (.Al-Roili, 2012واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الرويلي )

سة عند جميع مجاالت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدرا .3
االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، باستثناء مجال القيادة اإلدارية ومجال 

( كما Scheffeتقويم أداء العاملين. ولتحديد مصادر تلك الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه )
 (.01جدول )الهو موضح في 

للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على  (Scheffe(: نتائج اختبار شافيه )12جدول )ال
مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة باستثناء مجال القيادة 

 اإلدارية ومجال تقويم أداء العاملين حسب متغير عدد سنوات الخبرة
سنوات  11

 فأكثر
أقل  –سنوات  5من 

 سنوات 11من 
 5أقل من 
 المجال عدد سنوات الخبرة سنوات

المتوسط  3.98 3.88 3.52
   الحسابي

مجال التخطيط  سنوات 5أقل من  3.98  0.10 *0.46
أقل من  –سنوات  5من  3.88   *0.36 االستراتيجي
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سنوات  11
 فأكثر

أقل  –سنوات  5من 
 سنوات 11من 

 5أقل من 
 المجال عدد سنوات الخبرة سنوات

 سنوات 11
 سنوات فأكثر 11 3.52   

المتوسط  4.05 4.01 3.58
 المجال عدد سنوات الخبرة الحسابي

 سنوات 5أقل من  4.05  0.04 *0.47
مجال صنع 
أقل من  –سنوات  5من  4.01   *0.43 القرار

 سنوات 11
 سنوات فأكثر 11 3.58   

المتوسط  3.89 3.82 3.38
 المجال عدد سنوات الخبرة الحسابي

 سنوات 5أقل من  3.89  0.07 *0.51
مجال إدارة 
من  أقل –سنوات  5من  3.82   *0.44 الموارد البشرية

 سنوات 11
 سنوات فأكثر 11 3.38   

 (α≤ 4.45ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( أن هناك فروقا  ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ذوي عدد 01يبين الجدول )
سنوات( من جهة، ومتوسط تقديرات  04أقل من –سنوات 5سنوات، ومن  5سنوات خبرة )أقل من 

سنوات فأكثر( من جهة ثانية، وذلك لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات  04خبرة ) ذوي عدد سنوات
 سنوات فأكثر(. 04خبرة )

( مراكـز وظيفيـة عليـا سـنوات فـأكثر 04احـتالل ذوي الخبـرات الطويلـة )وقد يعـزى سـبب ذلـك 
مـــنهم مزيــــدا  مـــن التطــــور الــــوظيفي، والنمـــو المهنــــي، لمواكبــــة تطّلــــب بحكـــم خبــــرتهم، األمـــر الــــذي 

ات في مسـتويات العمليـات اإلداريـة عليـا ومعقـدة أحيانـا ، وهـذا يتطلـب مزيـدا  مـن االحتياجـات التطور 
 .التدريبية لمواجهة ذلك

 ,Shawar, Al-Jundi & Al-Naserوالجندي والناصر ) واختلفت مع نتيجة دراسة شاور
 ،الخبـرة ( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير عدد سنوات2014

 مكان الدراستين.ويمكن أن يرجع سبب هذا االختالف إلى 
كمــا تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبــاين الثالثــي للفــروق بــين تقــديرات أفــراد العينــة علــى مجــاالت 
اسـتبانة االحتياجـات التدريبيــة لإلداريـين فــي الكليـة الجامعيـة بالقنفــذة ككـل حســب متغيـرات الدراســة، 

 (.03ما هي موضحة في الجدول )كانت النتائج، ك قدو 
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(: اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت استبانة 13) جدولال
 االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة ككل حسب متغيرات الدراسة

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المتغيرات
*4.444 8.253 05.600 0 15.614 الجنس  

*4.444 7.752 00.6690 0 14.667 المؤهل العلمي  
 4.371 8.046 05.113 1 30.446 عدد سنوات الخبرة

  0.271 90 140.008 الخطأ
  92 144.935 الكلي

 (α≤ 4.45ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

 (:03) يبين الجدول
مجاالت جميع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند  .0

 االحتياجات التدريبية ككل، تعزى لمتغير الجنس، وذلك لصالح تقديرات )الذكور(. 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت  .1

لتدريبية ككل، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل االحتياجات ا
 العلمي )الدراسات العليا(. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت  .3
وق، تم االحتياجات التدريبية ككل تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. ولتحديد مصادر تلك الفر 

 (.00جدول )ال( كما هو موضح في Scheffeاستخدام اختبار شيفيه )
للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على  (Scheffeفيه )ي(: نتائج اختبار ش14جدول )ال

مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة ككل حسب متغير عدد 
 سنوات الخبرة

سنوات  11
 فأكثر

أقل  –سنوات  5من 
 سنوات 11من 

 5أقل من 
 عدد سنوات الخبرة سنوات

  المتوسط الحسابي 3.86 3.80 3.56
 سنوات 5أقل من  3.86  0.06 *0.30
 سنوات 11أقل من  –سنوات  5من  3.80   *0.24

 سنوات فأكثر 11 3.56   
 (α≤ 4.45ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( أن هنــاك فروقــا  ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي عــدد 00يبــين الجــدول )
سنوات( من جهـة، ومتوسـط تقـديرات  04أقل من –سنوات 5سنوات، ومن  5سنوات خبرة )أقل من 

سنوات فأكثر( من جهة ثانية، وذلك لصالح تقـديرات ذوي عـدد سـنوات  04ذوي عدد سنوات خبرة )
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 فأكثر(. سنوات 04خبرة )
 التوصيات:

 :بما يأتي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، فإن الدراسة توصيفي 
هم، وكفاياتهم مقدراتايالء موضوع التدريب لإلداريين في الجامعات أهمية كبيرة، لتطوير  .0

 الوظيفية لتتناسب مع طبيعة المهمات الموكولة لهم.
 يات اإلدارية.تحليل المهمات الوظيفية وفق الكفا تمكين اإلداريين من  .1
 امتالك المعرفة النظرية والعملية حول االستراتيجيات الحديثة في اإلدارة. تمكين اإلداريين من .3
إجراء مزيد من الدراسات حول االحتياجات التدريبية لفئات أخرى داخل الجامعات، مثل  .0

 أعضاء هيئات التدريس، ورؤساء األقسام، وعمداء الكليات.
References: 
Abu-Nemreh,  M. & Al-Hadidi, M. (2008). "The training needs for educational 

psychological colleges instructors at the Jordanian Private Universities". 

Derasat. 36(2), 63-94.   

Al-Anizi, M. A. (2009). The Training needs for school principals  in north of 

Saudi Arabia Kingdom. Unpublished Master Degree. Yarmouk University. 

Irbid, Jordan. 

Al-Anizi, T. F. (2009). Estimating the training needs for the Saudi Arabia 

universities female teaching instructors members and determining their 

priority to comply them. Unpublished Master Degree. Yarmouk University. 

Irbid, Jordan. 

Al-Khlifat, E. A. (2008). The effect of determining the training needs in the 

training programs efficiency at special Aqaba economic area authority. 

Unpublished Master Degree. Muata University. Karak, Jordan. 

Al-Rashidi, F. M. (2016). The libraries training needs in of light learning and 

electronic education in state of Kuwait. Unpublished Master Degree. Al-

Albeit University. Mafraq, Jordan. 

Al-Roili, M. (2012). The training needs for administrative departments at Al-

Jouf University. Unpublished Master Degree. Al-Albeit University. Mafraq, 

Jordan. 

Blanchard, K. & Carlas, J. (1999). The 3 keys to empowerment, San Francesco, 

Barrett Koehler Publishers, Comp.  

Curran, N. E. (2005). Teacher self concept as predictor of in service Needs, 

Dissertation Abstract International, 42(8), 54-69. 

Ellain, M. E. (2010). The new trends in the education and practice and 

Administration. Amman: Al-Khawajah Press for printing. 



 .2222، الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

522 

Fox, J. (1998). Employee empowerment an apprenticeship model, barney school 

of business, university of Halyard.San Francisco: Jossey- Bass. 

Hardy, C. & Lebia, S., (1998)” The Power behind Empowerment: Implications 

for Research and Practice”, Human Relations, 51(4), 451-483.  

Harper, Malcolm.(2009). Empowerment through enterprise: A training manual 

for non- governmental organizations, New York Intermediate Technology 

Publications. 

Hensley, R. (2010). A case study of presidential leadership in selected Montana 

higher institutions (College Presidents), Unpublished Doctoral Dissertation, 

Montana State University, USA – 1998. DAI-A 59/04, P.1090. 

Lawson, T. & Harrison, J. (2011). Individual action planning in Intel teacher 

training: Empowerment or discipline British forward of sociology of 

education, rout ledge, part of the Taylor formic group, linemen so number 1, 

89-105 (7). 

Muftah, A. M. (2016). Determining the training needs for administrative 

departments chiefs and units heads at  Libyan universities. Unpublished 

Master Degree. The Jordanian University. Amman, Jordan. 

Nada, Y. M. (2013). The scientific research training needs for the members the 

teaching members at the Open Jerusalem University. Unpublished Master 

Degree. The Open Jerusalem University. Jerusalem, Palestine. 

Ostrouski, L. (2004). A training need Assesment of the state agency vocational 

rehabilitaion counselors, Dissertation Abstract International. (45)02, P: 

505. 

Owen ,J and Ovando. M ( 2000). Superintendents guide to creating Community 

.Langham, Maryland , Scarecrow Press, Inc 

Robinson, B. M. (2010). Total quality management in education: The 

empowerment of a school community, Unpublished Doctoral Dissertation, 

The University Nebraska – Lincoln – 1996, DAI – A 57/04, P 1428.   

Rodgers, P. (1998). Teacher perceptions of total quality management practices in 

elementary schools. Educational Journal. 154(2). 65-74. 

Shawar, A. Al-Jundi, O. & Al-Naser, H. (2014). Determining the training needs 

for teaching instructors members at polytechnic in Palestine from their 

Point view. Unpublished Master Degree. The Jordanian University. Amman, 

Jordan. 

Shreideh, H. and Shdeifat, Y. (1999) Guidelines for designing in Service training 

programs in Jordan. Mansoura Faculty of Education.  Site: 

file://C:DOCUME 1/ admin/ LOCALS 1/ Temp/ SHVEXCTV.  

 


