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المهارات  بتنميةفي جامعة حائل وعالقته االكاديمية  واقع البرامج التدريبية لدى رؤساء األقسام
 القيادية لديهم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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 ملخص:
واقددع الاددرامت التدريايددة لدددا رس دداأل األقسددام األ اد ميددة  ددي تعددر  إلدد   هددد ا الدرا ددة الحاليددة

تدم  ، وقددالمهارات القياد ة لديهم من وجهة نظر أعضداأل هئةدة التددري  بتنميةجامعة حائل وعالقته 
( عضدددو هئةدددة 513) علددد تبدددا ي، الدددتملا عئندددة الدرا دددة ا دددتمدام المدددنهت الومددد ي المسدددحي ا ر 

تدددري ، الددتملا أداد الدرا ددة علدد  محددور واقددع الاددرامت التدريايددة ومحددور تنميددة المهددارات القياد ددة. 
أظهرت النتائت أن درجدة تبائدق الادرامت التدريايدة لددا رس داأل األقسدام األ اد ميدة  دي جامعدة حائدل 

تنميددة جدداألت بدرجددة ةائددرد، ةمددا أظهددرت النتددائت أن درجددة مددن وجهددة نظددر أعضدداأل هئةددة التدددري  
المهددارات القياد ددة لدددا رس دداأل األقسددام األ اد ميددة  ددي جامعددة حائددل مددن وجهددة نظددر أعضدداأل هئةددة 

ةانددا بدرجددة ةائددرد، ةمددا أظهددرت النتددائت وجددود عالقددة ارتبا يددة يات د لددة إح ددائية بددئن  التدددري 
 مهارات القياد ة لدا أ راد عئنة الدرا ة. واقع الارامت التدرياية وبئن تنمية ال

واقع الارامت التدرياية، تنمية المهارات القياد دة، رس داأل األقسدام، جامعدة حائدل،  الكلمات المفتاحية:
 .أعضاأل هئةة التدري 
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The Reality of the Training Programs of the Heads of Departments at 

Hai’l University and its Relationship to the Development of 

Leadership Skills from the point of View of Faculty Members 
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Abstract: 

The current study aimed to find out the reality of training programs 

for the heads of academic departments at the University of Hail and its 

relationship to developing their leadership skills from the viewpoint of the 

faculty members. The descriptive survey correlational methodology was 

used. The study sample included (315) faculty members, the study tool 

includeded two domains; the reality of training programs and leadership 

development domain. The results showed that the degree of application of 

training programs to the heads of academic departments at the University 

of Hail from the viewpoint of faculty members came with a high degree, 

The results also showed that the degree of leadership development among 

the heads of academic departments at the University of Hail from the 

viewpoint of faculty members came with a high degree, as well as the 

results showed a statistically significant correlation between the reality of 

the training programs and the development of leadership skills among the 

study sample subjects. 
Keywords: The Reality of Training Programs, Leadership Development, 

Heads of Departmet, Hail University, Faculty Members. 
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  :المقدمة
، ةا ة  شهد العالم تبورات  ريعة ومتالحقة بانتظام نتيجة للتقدم الكائر  ي مجا ت الحياد

مما  كتسبه ال رد من مهارات ومعار   ةثئروالواقع أن ما نتت عن هذا التغئر  ستلزم تحديث 
  أنهم بشكل مستمر، وعل  الرغم من اختال  ةتاب اإلدارد  ي وضع م اهيم ممتل ة للتدريب، إ

 ويعد البشري،بالعن ر  الوثيقةوعالقته   رتبا هأدرجوه تحا إدارد الموارد البشرية؛ ويعود يلك 
للنهوض بالمستوا  الرئي التدريب واحدًا من أهم الوظائف اإلدارية األ ا ية، وحجر الزاوية 

 .المجا ت الوظيفية والتعليمية جميعالمهني والعلمي أل راد المجتمع  ي 
 ،، والتكنولوجيةوا قت اد ة ،ا جتماعيةرات التدريب أهمية بالغة  ي ظل التغئ ويمثل

أهدا  وا تراتيجيات المنظمة، ومن جانب آخر ممكن أن   يوالحكومية، والتي تؤثر بدرجة ةارا 
أن هذه التو عات  إي ق ئر،إل  تقادم المهارات التي تم تعلمها خالل وقا  التغئراتتؤدي هذه 
 .(Hasan, 2005) وإ سابه مهارات جديدد هاوتحديث مقدرتهتزيد من حاجة ال رد لتبوير والتغئرات 

أهمية التدريب للمجتمع و ( عل  أهمية التدريب لل رد والمؤ سة Ziadi, 2006) وأ د الزيادي
أنها  عام، إ  ي حال ةانا تمثل ضرورد ملحة لجميع المجتمعات بشكل  أن أهمئته تتزايد  كل إي

الذي يلق  عل  عاتق التدريب، والذي  الكائررد للمجتمعات النامية؛ ويعود يلك للعبأل أ ثر ضرو 
ومن ثم  بئنهم،يتمثل  ي اللحاق برةب المجتمعات المتقدمة وت غئر ال جوات الحضارية فيما 

 .مالحقة التبورات السريعة  ي المعار  والعلوم
، ويلك هموتبوير  إلعداد اإلداريئنوتعد الارامت التدرياية المرتكز األ ا ي  ي التمبيط 

قدراتهم م سئر و ق منهجية علمية واضحة تستند إل  مهمات محددد لهؤ أل اإلداريئن لتنمي 
وتبور اتجاهاتهم  ي ضوأل احتياجاتهم التدرياية التي تنعك  نتيجة تقويم  ،ومهاراتهم ومعار هم

والك ا ة لتحقئق األهدا  الموةلة إليه  دالمقدر   اإلداري عل  إختال  مستواه عليه أن  متلك أدائهم،
 (.Tunaiji, 2008لتحقئق مستوا عال  ي الك ا ة ال اعلية )

ًا مهمًا ترتكز عليه ممتلف النشا ات  ي جميع المؤ سات، ومع رئيسو وتشكل القيادد محورًا 
، وتأثرها اتساع المؤ سة وةار حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها، وتنوع العالقات الداخلية وتشابكها

أمبحا القيادد الحكيمة  . لقدبالائةة المارجية ةالمؤثرات السيا ية، وا قت اد ة، وا جتماعية
قدراتهم، وتنسئق جهودهم، مالواعية أمرًا ضروريًا لتوجيه  لوك األ راد، وحشد  اقاتهم، وتعاةة 

 ,Maaytahمرجود )وتنظيم أمورهم، وتوجئههم الوجهة ال حيحة نحو تحقئق األهدا  والغا ات ال
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2007.) 
وتعد الجامعة إحدا المؤ سات المجتمعية التي تعمل عل  خدمة المجتمع من خالل إثرائه 

والباقات البشرية، وا حتياجات والمتبلبات المتم  ة بأ لوب موجه ومدروس  غبي  بالمهمات
ها الجامعة لكونها احتياجات التنمية الشاملة ومتبلباتها، وانبالقًا من تلك األهمية التي تحتل

مؤ سة تربوية اجتماعية من بئن المؤ سات ا جتماعية األخرا،   بد لها أن تحتكم إل  قيادد 
إدارية حكيمة تسع  بموجاها لتحقئق أهدا ها وأهدا  المجتمع بناأل عل  العالقة القائمة بئن 

عل  (. و Nimrat, 2013ممرجات التعليم العالي ومتبلبات التنمية ا قت اد ة وا جتماعية )
الرغم من أن الجامعات هي المسؤولة عن تزويد المجتمعات بالك األات البشرية المدربة والمؤهلة 

الكوادر ل المبالر عن تدريب لسد احتياجات المجتمع التنموية،  إن األقسام األ اد مية هي المسؤو 
ا  الجامعة وتؤدي ر التها من  األقسام األ اد مية هي التي تحقق أهد تها.وتهئة هاوتعليم البشرية

 (.Hammadat, 2006خالل التم  ات الممتل ة )
التدريب  إ تراتيجيةإحدا الجامعات السعود ة النالةة،  قد تانا بوم ها جامعة حائل و 

المستمر لر ع ة األد منسوبئها من الكوادر اإلدارية )إداريئن وقيادات إدارية( والكوادر األ اد مية 
دري  والقيادات األ اد مية( ةو ئلة  عالة لتحقئق  يا تها    تحسئن جودد )أعضاأل هئةة الت

الموارد   ي ويل األمد  ا  تثمارالعالمي المتزايد نحو  ا تجاهممرجاتها التعليمية، وموا بة 
تقوم بدور ملموس لتبوير مهارات  أنهاالبشرية. وعل  الرغم من حداثة نشأد جامعة حائل إ  

 أهدا هاالموارد البشرية لديها  ي تحقئق  تؤد ه ًا منها بأهمية الدور الذي منسوبئها، إدرا
 .(Hael University, 2019) اإل تراتيجية والومول بها إل  المستوا التنا سي المبلوب

 مفهوم التدريب:
"مجموعة من الجهود الممببة والمؤ سة تنظيمًا دقيقًا عار برامت ممتل ة، لتزويد القوا 

قدرات تلك القوا، وتغئئر  لوةها ممعار ، وخارات متجددد، من أجل تحسئن مهارات و البشرية ب
 ,Boudreau and Judgeواتجاهاتها بشكل إ جابي  مدم أغراض المؤ سة الحالية والمستقالية" )

2007, 62.) 
بأنه: "عملية ممببة ومنظمة غئر عشوائية،  (Al-Sahli, 2010 : 11) السهلي هتوعّر 
، للومول إل  األهدا   لوةهمبوير نشاط العاملئن، وإحداث التغئئر اإل جابي  ي تهد  إل  ت

 المرجود، بأقل جهد وأق ر وقا ممكن".
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 أهداف التدريب:
تنمية   يتكمن إل  أن األهدا  الرئيسة للتدريب  (Al-Magrabi, 2007)المغاربي ألار 
 المعار  وحدها غئر ةافية إلنجاز  تشئر المهارد إل   ن تبائق المعار ،؛ حئث مهارات األ راد

العمل وإدارد األ راد بك األد و اعلية، بل   بد من قدر من المهارد التي تسهم  ي تبائق تلك 
تنبع  إي ها.وتبوير  تعديل ا تجاهاتةما يهد  التدريب إل   المعار  عل  أرض الواقع.

المعتقدات الرا مة  ي ن وس ا تجاهات لدا البشر من معتقداتهم وقيمهم، وي عب تعديل تلك 
األ راد إ  عل  المدا البعئد، ويعد هد  تعديل ا تجاهات من أمعب أهدا  التدريب عمومًا، 

 ؛زيادد معار  األ رادو  مكونات الشم ية ولي   لوةها الظاهر  قط.  ي التأثئر  عتمد عل ألنه 
 ضاًل جديد  ي مئدان العمل،  يهد  التدريب لزيادد معار  األ راد وإ العهم عل  ةل ما هو إي
 تذةئرهم بممزون معلوماتهم السابقة. عن

 البرامج التدريبية:
تعر  الارامت بأنها: "وثائق مكتوبة تضم  ي ثنا اها األهدا  والمعار  واألنشبة والنتائت 

 وظيفية،  يعمل التدريب عل  تحقيقها لدا المتدربئن" أنماط  لوةيةالمامة بمهارات أو 
(Hamdan, 2001: 36) . 

 األهدا ،النشاط الذي  عن  ب ياغة الارنامت واختيار عنامره ) يالارامت التدرياية: "هو 
 المالية،واختيار المدربئن والمتدربئن والكل ة  المستمدمة،والتقنية  التدريب،وأ الئب  والمحتوا،
 . (Qasem, 1999: 161) والتقويم" الزمني،واإل ار  التنظيمي،واإل ار  والمرا ق،

أن هناك عددًا من المبادئ الرئيسة التي ينبغي  (Al-Ta'ani, 2007) البعاني وألار
 مراعاتها عند بناأل الارامت التدرياية ومنها:

 .ال اعلية: يتوقف نجاح العملية التدرياية عل   اعلية المتدرب، ومدا إ جابئته  ي التعلم 

 ي إنجاح العملية التدرياية. ورت السابقة والحالية للمتدرب دالمارد: يوجد للمارا  

 .التح ئز:  عتمد نجاح التدريب إل  حد ةائر عل  اند اع المتدرب، ورغاته ال ادقة  ي التعلم 

  التغذ ة الراجعة: تعتمد ة ا ة العملية التدرياية عل  التغذ ة الراجعة، لما لمعر ة النتائت من أثر
 بارز  ي زيادد التعلم.

 القيادة:
هر العملية اإلدارية وقلاها النابض،  هي محور العملية اإلدارية، بحئث تعد تعد القيادد جو 
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الناجحة وغئر  المؤ ساتأحد الممئزات الرئيسة التي  مكن من خاللها التمئئز بئن  ال اعلةالقيادد 
 مكن تشائهها بالدماغ بالنسبة لإلنسان، هي التي تقوم بتوجيه  للمؤ سة القيادد بالنسبة  .الناجحة
ليات ال عل وردد ال عل وتنسيقها و قًا للظرو  المحيبة،  هي متأثرد ومؤثرد بالائةة التي تعمل عم
 . (Tunaiji, 2015) بها

يرتبط م هوم القيادد ارتبا ًا  إيوتعد القيادد من أهم العوامل التي تساعد عل  نجاح اإلدارد، 
نمط الشم ية والمهارات اإلدارية وثيقًا بعدد من الم اهيم منها: الدور الوظي ي والمسؤولية و 

القياد ة وال نية،  القائد هو الشمص الذي  متلك عددًا من الم ائص وال  ات التي تمئزه عن 
غئره  ي قيادد اآلخرين والتأثئر  ئهم وتوجئههم لتحقئق أهدا  وغا ات ضمن المجتمع أو 

ئد  ي وضع الرسية واتماي القرارات أنها "النشاط الذي  قوم به القابالمؤ سة، ويمكن تعريف القيادد 
ور م السيا ات والتوجيه واإللرا  واإلرلاد، من أجل التأثئر  ي األ راد لجعلهم  حققون األهدا  

 .(Kanan, 2009:21) الم ئدد  ي المجتمع أو المؤ سة"
 القيادة:

ةائرد  ي نجاح المؤ سات  أهميةإل  أن القيادد لها  ((Kanan, 2009ةنعان  ألار
، والوعي مهمةموارد  بوم هم تهمورعاي هموتدريا لمجتمع،  هي تعمل عل  تنمية األ رادوا

بالمتغئرات المحيبة وأخذها بعئن ا عتبار  ي تيسئر العمل، والسيبرد بروح القيادد عل  مشكالت 
لئن، العمل وحلها، والعمل عل  دعم القوا العاملة اإل جابية وتقلئل أثر الجوانب السلاية لدا العام

 والتشجيع المستمر والدا عية للعاملئن.
 المهارات القيادية:

القياد ة  ي  المهماتالعملية اإلدارية من العمليات المعقدد والمتشابكة، وتعد ممار ة  تعد
من الجهد والمهارد، وحت  ينهض القائد باألعمال  اً ةثئر أنها تتبلب  إياإلدارد من األمور ال عبة، 

ة به عل  الوجه األ مل،  جب أن تتوا ر لد ه مجموعة من المهارات والمسؤوليات المنو 
 (.Casimir, Waldman, Bartram & Yang, 2006) المامة المقدراتو 

وتعر  المهارد بأنها: "الومول بالعمل إل  درجة اإلتقان، تيسر عل  ماحبه أداأله  ي أقل 
 مان وتال ي ا ضرار واألخباأل"ما  مكن من الوقا، وبأقل ما  مكن من الجهد، مع تحقئق األ

(Hashim, 2010: 34). 
بأنها: "العمليات الممتل ة التي  مكن لل رد عن  ريقها  (Khairi, 2013:28) خئري  وعّر ها
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 الحكم موضوعيًا عل  المتغئرات وإمكانية التأثئر  ئها".
ه من ممار ة قدرات التي  جب أن  متلكها القائد، وتمكنموالمهارات عبارد عن مجموعة من ال

الموةلة إليه بك األد و اعلية، وتتضمن ا تمدام السلبة  المهماتدوره القيادي ببريقة تضمن أداأل 
والقود  ي التأثئر  ي عملية إدارد الموارد المتاحة  ي المؤ سة التي  عمل بها، من أجل تحقئق 

المهارات   ضاًل عنة، األهدا  المنشودد، وتشمل المهارات الذاتية وال نية واإلنسانية وال كري
ويجب عل  القائد أن  متلك مجموعة من المهارات  .(Tayfour & Khatib, 2010) اإلدارية

الموةلة إليه بك األد  المهماتالقياد ة التي تمكنه من ممار ة دوره القيادي ببريقة تضمن أداأل 
 : (Maaytah, 2007:28) و اعلية، ومن هذه المهارات األ ا ية ما  أتي

قدرات الضرورية  ي بناأل مارات الذاتية الشم ية: التي تتمثل  ي بعض السمات والالمه .1
 (.وا بتكارلم ية األ راد لي بحوا قادد ومنها )السمات الجسد ة، والسمات العقلية، والمبادأد 

المهارات اإلدارية: تعني معر ة القائد الكافية بالتمبيط، والتنظيم، والتوجيه، والتح ئز،  .2
 ، وا ت ال، والتدريب، والرقابة، والتقئيم.والتنسئق

قدرد القائد عل  الت اعل مع اآلخرين، ومن السمات التي مالمهارات اإلنسانية والسلوةية: وتعني  .5
 تكامل الشم ية(.و ، ا  تقامةترتبط بالمهارد اإلنسانية للقائد )

التي ترتبط بالمهارد  المقدراتالمهارات ال نية: وتعني المعر ة العلمية والعملية بالعمل، ومن أهم  .4
 ال هم العمئق والشامل لألمور، الحزم، اإل مان(.و قدرد عل  تحمل المسؤولية، مال نية )ال

ةجزأل من المجتمع، ةذلك أخذ  للمؤ سةقدرد القائد عل  النظر مالمهارات السيا ية: وتعني  .3
هارد السيا ية لدا القائد عل   ر الماالمثل العليا واألهدا  السيا ية بعئن ا عتبار، ويعتمد تو 

 اإلدارية بأ ر  يا ية، وتو ر الحا ة السيا ية لد ه. المشكالتمقدرته  ي معالجة 
 الدراسات السابقة:
 قدددام  قدددد، هدددذا الجدددزأل عدددرض الدرا دددات السدددابقة يات العالقدددة بموضدددوع هدددذه الدرا دددة تدددم  دددي
ي  دي القيدادد اإلبداعيدة لعمدداأل بدرا دة هدد ا إلد  بنداأل برندامت تددريا (Twaiqat, 2007)  ويقدات

الكليددات ورس دداأل األقسددام  ددي الجامعددات األردنيددة  ددي ضددوأل الواقددع وا تجاهددات اإلداريددة المعامددرد، 
وقددد ا ددتمدم الباحددث المددنهت الومدد ي، وقددد تكددون مجتمددع الدرا ددة مددن أعضدداأل هئةددة التدددري   ددي 

( عضدو هئةدة تددري ، وقدد 600(، وتكوندا عئندة الدرا دة مدن )5959الجامعات األردنيدة وعدددهم )
ا دددتمدما ا دددتبانة لقيددداس درجدددة تدددوا ر خ دددائص القيدددادد اإلبداعيدددة لددددا عمدددداأل الكليدددات ورس ددداأل 
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أن درجدددة تدددوا ر خ دددائص القيدددادد  إلددد  األقسدددام  دددي الجامعدددات األردنيدددة، وتومدددلا نتدددائت الدرا دددة
 ددي القيددادد اإلبداعيددة  اإلبداعيددة عنددد عئنددة الدرا ددة متو ددبة بشددكل عددام، وتددم بندداأل برنددامت تدددرياي

 لعمداأل الكليات ورس األ األقسام  ي الجامعات األردنية.
 County Districtأجدددرت دائدددرد اتحددداد المددددارس  دددي مقا عدددة ةددداونتي األمريكيدددة ) مدددا 

School District, 2008  درا ددة هددد ا إلدد  بندداأل برنددامت تدددرياي للمددديرين والمددديرات علددد )
اجدداتهم التدريايددة، ولتحقئددق الغددرض مددن الدرا ددة قددام  ريددق بحثددي المهددارات القياد ددة  ددي ضددوأل احتي

(  دنوات  ددابقة، 10بتحلئدل السيا دات التربويدة، وخبدط الادرامت التدريايددة، لمقا عدة ةداونتي خدالل )
( مدددديرًا ومدددديرد،  دددي المدددرحلتئن 750ومدددن ثدددم وزعدددا ا دددتبانة تحديدددد ا حتياجدددات التدريايدددة علددد  )

النتددددائت عددددن وجددددود احتياجددددات تدريايددددة علدددد  مهددددارات التمبدددديط، األ ا ددددية والمتو ددددبة، وةشدددد ا 
والتنظدديم، وإدارد التغئئددر، وعمليددة اتمدداي القددرار، وا ت ددال، وا حتددرا  المهنددي، وبندداأل علدد  يلددك تددم 

 إعداد برنامت تدرياي قائم عل  تلك ا حتياجات.
يايدددة واقدددع الادددرامت التدر  تعدددر درا دددة هدددد ا  (Al Ahmari, 2010)األحمدددري  وأجدددرت

الموجهددة لمددديرات المدددارس الثانويددة العامددة للانددات بمنبقددة عسددئر التعليميددة مددن وجهددة نظددر مجتمددع 
أهميدددة المهدددارات القياد دددة الالزمدددة لمدددديرات المددددارس الثانويدددة العامدددة  إلددد الدرا دددة، وأ ضدددًا التعدددر  
لوم ي المسدحي،  تمدم المنهت اأ  ية من وجهة نظر مجتمع الدرا ة، و للانات بمنبقة عسئر التعليم

، مدديرد (111وتكدون مجتمدع الدرا دة مدن مدديرات المددارس الثانويدة بمنبقدة عسدئر والبدال  عدددهن )
، وتدددم تبائدددق عئندددة الدرا دددة علددد  مشدددر ة (34وةدددذلك مشدددر ات اإلدارد المدر دددية والبدددال  عدددددهن )

ومدددلا نتدددائت ( ا دددتبانة، وت99( ا دددتبانة، وا دددترجع منهدددا )145تدددم توزيدددع )  قددددالمجتمدددع بأ ملددده، 
الدرا ة إل  أن ا حتياجدات التدريايدة لمدديرات المددارس الثانويدة بمنبقدة عسدئر جداألت بدرجدة ةائدرد 

(، وأن واقددددع الاددددرامت التدريايددددة لمددددديرات المدددددارس الثانويددددة 2.72بمتو ددددط عددددام لال ددددتجابات بلدددد  )
 (.2.33بمنبقة عسئر جئدد وجاألت بدرجة ةائرد بمتو ط عام لال تجابات بل  )

درا ددة هددد ا إلدد  تحديددد ا حتياجددات التدريايددة  ددأجرت  (Al Sahli, 2010)أمددا السددهلي 
 ددددي محا ظددددة ح ددددر البددددا ن  ددددي المملكددددة العربيددددة السددددعود ة المتعلقددددة  هاومددددديرات لمددددديري المدددددارس

بالمهارات القياد ة من وجهة نظرهم، تكون مجتمع الدرا ة مدن جميدع مدديري مددارس محا ظدة ح در 
( مدددديرًا ومدددديرد، ونظدددرًا ل دددغر 226بالمملكدددة العربيدددة السدددعود ة والبدددال  عدددددهم ) هاتومدددديرا البدددا ن

( مدديرًا ومدديرد، ولكدن بلد  226مجتمع الدرا ة  دإن عئندة الدرا دة لدملا جميدع أ دراد مجتمعهدا أي )
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ا ددتمدما ا  ددتبانة لتحقئددق أغددراض  .( مددديرًا ومددديرد219عدددد الددذين ا ددتجابوا علدد  أداد الدرا ددة )
أبددددوا احتياجدددًا تددددريايًا بدرجدددة  هاومدددديرات المددددارس ي أن مددددير  إلددد  را دددة، وألدددارت نتدددائت الدرا دددةالد

 متو بة عل  جميع مجا ت الدرا ة.
لدددا  اإلداري مسددتويات التدددريب  إلدد التعددر   (Al Qadi, 2013)القاضددي  درا ددة هددد او 
الدرا دة تدم اختيدار عئندة  أهددا ق الشدمال ولتحقئد إقليم ي  األردنية ي الجامعات  األ اد مئئنالقادد 

 انا تقديرات ا دراد  :اآلتيةوتوملا الدرا ة إل  النتائت  ًا،أ اد مي اً ( قائد111عشوائية مكونة من )
  عئنة الدرا ة لمستويات التدريب بدرجة متو بة.

بدرا دة هدد ا التعددر  إلد  درجدة ممار ددة رس داأل األقسددام  (Nimrat, 2013) النمدرات وقدام
ية  ي جامعة الئرموك للمهدارات القياد دة مدن وجهدة نظدر أعضداأل هئةدة التددري ، وقدد تكدون األ اد م

 )414مجتمددع الدرا ددة مددن جميددع أعضدداأل هئةددة التدددري   ددي جامعددة الئرمددوك والددذين بلدد  عددددهم )
( عضدو هئةدة تددري ، وا دتمدما ا  دتبانة 228عضو هئةدة تددري ، وتكوندا عئندة الدرا دة مدن )

را ددة، وتومددلا نتددائت الدرا ددة إلدد  أن درجددة ممار ددة رس دداأل األقسددام للمهددارات لتحقئددق أغددراض الد
 الرتبددةاألولدد  المهددارات ال نيددة، تلئهددا المهددارات ال كريددة  ددي  الرتبددة انددا مرتبددة ةدداآلتي: جدداألت  ددي 

 .الثالثة واألخئرد جاألت المهارات اإلنسانية الرتبةالثانية، و ي 
بدرا ة  ي ايران هد ا تعر  مستوا  (Amin, Ismail, 2014) أمئن وا ماعئل وقام

الجامعات والكشف عن أثر  إحداوالتبوير المهني  ي  التدريب ي ممار ات إدارد الموارد البشرية 
الموارد البشرية عل  مستوا األداأل التنظيمي. تكونا عئنة الدرا ة من  إداردا تمدام ممار ات 

ظ ئن تم اختيارهم عشوائيَا. ولتحقئق هد  ( من رس األ األقسام ومديري األقسام والمو 522)
الموارد البشرية  إداردالدرا ة، تم ا تمدام ا  تبانة. أظهرت نتائت الدرا ة ان مستوا ممار ة 

 .  ان متو باً  والتبوير المهنيللتدريب 
درجة ممار ة مديرات  إل بدرا ة هد ا الّتعّر   (Osailan, 2017) عسئالن وقاما

المنهت الوم ّي المسحّي،  وقد أ  تمدمللمهارات القيادّ ة  ي مدينة جّدد، المدارس األهلّية 
وا تمدما ا  تبانة ةأداد لجمع الايانات لمعر ة مستوا المهارات ال ّنّية والمهارات اإلدارّية، 

ة  ي المدارس األهلّية ا بتدائيّ  هاومشر ات تكّونا عّئنة الّدرا ة من جميع وةئالت القيادد المدر ّية
أّن ممار ة مديرات المدارس ( وةئلة ومشر ة. وأظهرت الّنتائت 123 ي جّدد والبال  عددهّن )

األول  ثّم  الرتبةاألهلّية للمهارات القيادّ ة ةكّل ةانا بدرجة مرت عة وجاألت المهارات اإلدارّية  ي 
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 تالها المهارات ال ّنّية. 
جة تقدير عئنة من أعضاأل هئةة التعر  إل  در  (Twiji, 2018)التويجي  هد ا درا ة

التدري  بجامعة عدن  حتياجاتهم التدرياية، ولتحقئق أهدا  الدرا ة اتبع الباحث المنهت الوم ي 
من ا تبانة موزعة عل  أربعة مجا ت هي: )المهارات التدريسية،  أداد الدرا ةالتحلئلي، وتكونا 

، والمهارات التقنية(، وقد تم تبائق األداد والمهارات الشم ية والقياد ة، ومهارات البحث العلمي
( عضوًا من أعضاأل هئةة التدري   ي جامعة عدن، وأظهرت النتائت أن 194عل  عئنة التملا )

 الدرجة الكلية لتقدير أ راد العئنة  حتياجاتهم التدرياية ةانا ةائرد. 
وارد البشددرية الكشددف عددن  اعليددة تدددريب المدد )Sha'ban(2018 ,لددعبان  هددد ا درا ددة مددا  

( 345الشددمال مددن وجهددة نظددرهم، وتكونددا عئنددة الدرا ددة مددن ) إقلدديمللقددادد اإلداريددئن  ددي جامعددات 
تم تبائق أداتي الدرا ة بعد التأ د من مدقهما وثباتهما. وقد أظهرت نتائت الدرا دة  إي، إدارياقائدا 

الشددددمال جدددداألت بدرجددددة  أن  اعليددددة تدددددريب المددددوارد البشددددرية للقددددادد اإلداريددددئن  ددددي جامعددددات إقلدددديم
)متو دددبة(، ةمدددا أظهدددرت النتدددائت أن مسدددتوا التبدددوير اإلداري  دددي جامعدددات إقلددديم الشدددمال جددداألت 

، ةما أظهرت النتائت وجود عالقة ارتبا ية بئن  اعلية تددريب المدوارد البشدرية أ ضًا بدرجة متو بة
 ومستوا التبوير اإلداري. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
من الدرا ات التي بحثا  ي  ةثئراتضح للباحثئن وجود  السابقة الدرا ات ضعر  خالل من

دت الدرا ة االارامت التدرياية، ويلك عل  ان راد دون التبرق أو رببها بالمهارات القياد ة، وقد ا ت 
 ي تمئزت الدرا ة الحالية بأنها تبحث ةما الحالية من الدرا ات السابقة بت ميم أداتي الدرا ة، 

ع الارامت التدرياية لدا رس األ األقسام األ اد مية  ي جامعة حائل وعالقته  ي تنمية المهارات واق
 . القياد ة لديهم من وجهة نظر أعضاأل هئةة التدري 

 :مشكلة الدراسة

تباينا نتائت الدرا ات حول واقع الارامت التدرياية  ي الجامعات السعود ة بشكل عام 
ولما لهذه الارامت من أهمية  ي تحقئق أهدا  المجتمع بشكل  ،القياد ةتنمية المهارات بوعالقتها 

واقع الارامت التدرياية لدا  إل جاألت هذه الدرا ة للتعر   ،عام والتعليم العالي بشكل خاص
وتحديد نقاط القود والعمل  ،تنمية المهارات القياد ة لديهمبرسو األ األقسام  ي جامعة حائل وعالقته 

وتحديد  عام،ال ائدد عل  ةل من الجامعة والمجتمع بشكل بوا تثمارها بشكل  عود  ،عل  تعزيزها
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 .نقاط الضعف والعمل عل  معالجتها

 :الدراسة أسئلة

جامعة حائل من وجهة نظر   ي م األ اد ميةما واقع الارامت التدرياية لدا رس األ األقسا .1
 ؟أعضاأل هئةة التدري 

جامعة حائل من وجهة   ي م األ اد ميةدا رس األ األقساما درجة تنمية المهارات القياد ة ل .2
 ؟نظر أعضاأل هئةة التدري 

الارامت  واقع بئن α=0.05)هل هناك عالقة إرتبا ية يات د لة إح ائية عند مستوا ) .5
 ؟تنمية المهارات القياد ة لديهمدرجة التدرياية لدا رس األ األقسام و 

 ة:أهداف الدراس

  واقع الارامت التدرياية لدا رس األ األقسام  ي جامعة حائل؛ تسع  هذه الدرا ة إل  تعر  
تعر  درجة تنمية المهارات القياد ة لدا رس األ األقسام األ اد مية  ي جامعة حائل من وجهة و 

درجة الارامت التدرياية لدا رس األ األقسام و  واقع بئن، وتعر  العالقة نظر أعضاأل هئةة التدري 
 م. لديه تنمية المهارات القياد ة

 :أهمية الدراسة

 ي إعداد القيادات  ودورهاتأتي أهمية هذه الدرا ة من أهمية موضوعها وهو الارامت التدرياية 
وتكمن  .والمسمرد بدورها لمدمة المجتمع المؤهلة والمدربة والمتم  ة  ي لت  أنواع المعار 

تدري   ي تعر  واقع الارامت رس األ األقسام وأعضاأل هئةة ال بأنها تساعد أ ضاً  أهمية الدرا ة
ةما تكمن األهمية  .تنمية المهارات القياد ة لدا رس األ األقسام  ي جامعة حائلبالتدرياية وعالقته 

إ الع أمحاب القرار  ي جامعة حائل عل  درجة تنمية المهارات القياد ة لدا رسو األ أ ضًا  ي 
 ي إثراأل األدب النظري الماص  اماإل ه. ةذلك األقسام من وجهة نظر أعضاأل هئةة التدري 
 ل.بموضوع واقع الارامت التدرياية  ي جامعة حائ

 :واإلجرائية االصطالحيةالتعريفات 
للمؤ سة التي  و   المقدرات"هو مجموعة المعار  والمارات والك ا ات و البرنامج التدريبي:

ق د به  ي هذه الدرا ة وي. (25، 2003تقدم للمتدربئن بهد  تبوير الك ا ات لديهم" )ال غئر، 
جهود المؤ سة التي تقوم بها اإلدارد  ي الجامعات؛ نه مجموعة المبوات واإلجراألات و إجرائيًا بأ

، وا سابهم المعار  لرس األ األقسام  ي جامعة حائل هاومقلبهد  تحسئن المهارات الجديدد 
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عن أ راد عئنة الدرا ة والذي تم قيا ه من خالل ا تجابات والك ا ات وا تجاهات المعامرد، 
 .أداد الدرا ة التي قام الباحثون بتبويرها لغا ات هذه الدرا ة  قرات

قدرات التي  جب أن  متلكها القائد، وتمكنه من ممار ة م"مجموعة من ال المهارات القيادية:
لبة الموةلة إليه بك األد و اعلية، وتضمن ا تمدام الس المهماتدوره القيادي ببريقة تضمن أداأل 

 (.65، 2011والقود والتأثئر  ي عملية إدارد الموارد المتاحة لتحقئق األهدا  المنشودد" )لاهئن، 
أداد الدرا ة التي قام الباحثون  عن  قراتمن خالل ا تجابات أ راد عئنة الدرا ة  اوالذي تم قيا ه

 . بتبويرها لغا ات هذه الدرا ة
 :الدراسةحدود 

 : أتيالدرا ة بما  تتحدد
لحدود الموضوعية: تقت ر هذه الدرا ة عل  معر ة واقع الارامت التدرياية لدا رس األ األقسام ا .1

تنمية المهارات القياد ة لديهم من وجهة نظر أعضاأل باأل اد مية  ي جامعة حائل وعالقته 
 هئةة التدري .

   ي جامعة تبائق الدرا ة عل  أعضاأل هئةة التدري تم: والمكانية والزمانية الحدود البشرية .2
 .2020/ 2019حائل للعام الدرا ي 

 الطريقة واإلجراءات
 :الدراسة منهج

الوم ي المسحي ا رتبا ي  المنهت ا تمدام تم أ ةلتها عن ولإلجابة الدرا ة أهدا  لتحقئق
 لمنا اته لهذه الدرا ة. 

 :وعينتها الدراسة مجتمع
م برتبة )أ تاي، وأ تاي مشارك، أعضاأل هئةة التدري  ممن همن جميع  الدرا ة مجتمعتكون 

 ، تم اختيار( عضو هئةة تدري  يدّر ون  ي جامعة حائل2522وأ تاي مساعد( والبال  عددهم )
( من مجتمع %13بما نساته )ة، ممثلة لمجتمع الدرا البسيبة الدرا ة بالبريقة العشوائية  عئنة

 معة حائل. ( عضو هئةة تدري   ي جا513التملا العئنة عل  ) إيالدرا ة، 
 الدراسة:  ةأدا

تم الرجوع إل  األدب التربوي والدرا ات السابقة مثل درا ة  الدرا ة تبوير أداد  لغا ات
ودرا ة  ويقات  (Amin, Ismail, 2014)أمئن وا ماعئل ، ودرا ة )Sha'ban(2018 ,لعبان 
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(Twaiqat, 2007) اد مية  ي جامعة المتعلقة بواقع الارامت التدرياية لدا رس األ األقسام األ 
  تنمية المهارات القياد ة لديهم من وجهة نظر أعضاأل هئةة التدري .بحائل وعالقته 

 الدراسة أداةصدق 
 أواًل: أداة واقع البرامج التدريبية: 

 "واقع البرامج التدريبية:  الدراسةصدق البناء ألداة  .أ
من مجتمع  ةة تدري عضو هئ (42)تم تبائق ا  تبانة عل  عئنة ا تبالعية قوامها 

عئنة الدرا ة. وتم حساب معامالت ارتباط بئن درجة ةل  قرد مع الدرجة الكلية  وخارجالدرا ة، 
قيم معامالت ارتباط  أن أظهرت النتائت .والدرجة الكلية لألداد للمجال الذي تنتمي إليه ال قرد. 

قيم معامالت ا رتباط  أن (، ةما2.91-2.14داد، تراوحا ما بئن )داد الدرا ة مع األأمجا ت 
معامالت ا رتباط بئن  أن ما تائن  (.2.55-2.31داد الدرا ة تراوحا ما بئن )أالائنية لمجا ت 

 األداد تراوحا ا رتبا ات بئن  قرات  إي، ةانا منا بة، واألداد ومجال الدرا ة  األداد  قرات 
(، 2.12-2.44ما بئن ) واألداد  (، وبئن  قرات المجا ت2.13-2.32ومجا ت الدرا ة ما بئن )
 الدرا ة الحالية.  أهدا تحقئق وهي مالئمة ألغراض 

 ثبات أداة الدراسة "واقع البرامج التدريبية": 
البريقة األول  هي ا ختبار وإعادد  ا تمدام  ريقتئن للتحقق من ثبات أداد الدرا ة،تّم 

تم  ي األول  تبائق  إيرات ا  تبانة. ا ختبار والبريقة الثانية هي حساب معامل ةرونباخ ل ق
 وتم( مرتئن ب ارق زمني مدته أ اوعئن عضو هئةة تدري  42ا  تبانة عل  العئنة ا  تبالعية )
معامل ثبات ا  تقرار( بئن التبايقئن. ةما تم  ي البريقة الثانية )حساب معامل ا رتباط بئر ون 

 ( يائن يلك.4) الجدولو  .ةرونباخ أل اعامل حساب معامل ثبات ا تساق الداخلي من خالل م
 ألداة واقع البرامج التدريبية ككل ومجاالتهااالتساق الداخلي كرونباخ ألفا و معامل ثبات اإلعادة : (1) الجدول

 ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخلي المقياس ومجاالته
 2.15 2.15 التدرياية الارامت أهدا : األول المجال
 2.19 2.92 التدرياية الارامت محتوا : انيالث المجال

 2.19 2.11 التدريب بئةة: الثالث المجال
 2.95 2.94 التدرياية الارامت واقع

 ي مرتي داد بئن درجات الم حومئن عل  األبئر ون معامل ارتباط  أظهرت النتائت أن
ةكل بل  لألداد ق . أما معامل ثبات ا تسا(0.93بل  معامل الثبات الكلي لألداد )التبائق 

 ي الحظ أنها يات معامل ثبات مرت ع. (. و 0.94)
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 ثانيًا: أداة تنمية المهارات القيادية:
 صدق البناء: 

من مجتمع  عضو هئةة تدري  (42)تم تبائق ا  تبانة عل  عئنة ا تبالعية قوامها 
جال الذي تنتمي إليه الدرا ة، وتم حساب معامالت ارتباط بئن درجة ةل  قرد مع الدرجة الكلية للم

ال قرد. ةما تم حساب معامالت ا رتباط بئن درجة ةل مجال من مجا ت ا  تبانة مع الدرجة 
داد، تراوحا ما بئن داد الدرا ة مع األأقيم معامالت ارتباط مجا ت  أنتائن   قد .لألداد الكلية 

الدرا ة تراوحا ما بئن  داد أقيم معامالت ا رتباط الائنية لمجا ت  أن(، ةما 2.11-2.92)
ومجال الدرا ة  األداد معامالت ا رتباط بئن  قرات  ةما أظهرت النتائت أن (.2.49-2.14)

-2.44ومجا ت الدرا ة ما بئن ) األداد تراوحا ا رتبا ات بئن  قرات  إي، ةانا منا بة، واألداد 
تحقئق ئمة ألغراض (، وهي مال2.19-2.45ما بئن ) واألداد (، وبئن  قرات المجا ت 2.94
 الدرا ة الحالية.  أهدا 
 "تنمية المهارات القيادي":  الدراسة أداةثبات 

البريقة األول  هي ا ختبار وإعادد  ا تمدام  ريقتئن للتحقق من ثبات أداد الدرا ة،تّم 
 ( يائن يلك.2) الجدولو ا ختبار والبريقة الثانية هي حساب معامل ةرونباخ ل قرات ا  تبانة. 

ألداة واقع البرامج التدريبية ككل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا و معامل ثبات اإلعادة : (2) الجدول
 ومجاالتها

 ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخلي المقياس ومجاالته
 2.94 2.93 اإلنسانية األول: المهارات لالمجا

 2.11 2.11 ال نية المجال الثاني: المهارات
 2.92 2.92 المعرفية المجال الثالث: المهارات
 2.91 2.92 اإلدارية المجال الرابع: المهارت

 2.94 2.95 القياد ة المهارات تنمية
 ي مرتي داد بئن درجات الم حومئن عل  األبئر ون معامل ارتباط  أظهرت النتائت أن

بل    قد لألداد ات ا تساق الداخلي . أما معامل ثب(0.96بل  معامل الثبات الكلي لألداد )التبائق 
 ي الحظ أنها يات معامل ثبات مرت ع. (. و 0.97)

  أداة الدراسةتصحيح 
الادائل هذه المستجئب أحد   متاربدائل  خمسة، تم وضع لألداد ألجل احتساب الدرجة الكلية 

الي لل قرات، إي عل  التو  الممسة( للادائل 1، 2، 5، 4، 3أعبئا الدرجات )و ، عن رأ ه عارّ ت   الذي
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عل  ( 5الدرجة )أعبئا ، و للاديل ةائرد( 4، والدرجة ) ائرد جداً  عل  الاديل (3الدرجة ) أعبئا
عل  الاديل قلئلة ( 1الدرجة )أعبئا و عل  الاديل قلئلة، ( 2الدرجة )أعبئا و  الاديل متو بة،

، اعتمد المعيار د لل قرات والمجا ت واألدا وللحكم عل  مستوا المتو بات الحسابية . جداً 
 اإلح ائي با تمدام المعادلة اآلتية:
 ا عل  عدد الميارات أدن  قيمة( مقسومً  –مدا ال ةة= )أعل  قيمة 

 وبذلك   بح معيار الحكم عل  النحو اآلتي: 2.1=3÷ 4=1-3مدا ال ةة= 
 هارات القيادية درجة واقع البرامج التدريبية ودرجة تنمية الم لتحديد اإلحصائي (: المعيار3) الجدول

 الدرجة المتوسط الحسابي

 جداً  قلئلة 1.80أقل من  1.00من 

 قلئلة 2.60أقل من  1.80من 

 متو بة 3.40أقل من  2.60من 

  ائرد 4.20أقل من  3.40من 

 جداً   ائرد 4.20 – 5.00من 

 :اإلحصائية ةالمعالجأساليب 
م المتو بات الحسابية وا نحرا ات ا تمدا تم والسؤال الثاني السؤال األول عنلإلجابة 

ا تمدام اختبار معامل ارتباط بئر ون  تممن أ ةلة الدرا ة  الثالثالسؤال  عنلإلجابة و ، المعيارية
 . المهارات القياد ةتنمية الارامت التدرياية و واقع لمعر ة العالقة ا رتبا ية بئن 

 : عرض النتائج
رؤساء األقسام قع البرامج التدريبية لدى ما وانتائج السؤال األول الذي نص على: 

 ؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألكاديمية في جامعة حائل 
والرتبدددة  هدددذا السدددؤال؛ تدددم حسددداب المتو دددبات الحسدددابية وا نحرا دددات المعياريدددة عدددنلإلجابدددة 

 ( يلك.4) دولالج، ويائن واقع الارامت التدرياية  قرات لتقديرات أ راد عئنة الدرا ة عل  والدرجة
لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4) الجدول

 ، وكل مجال من مجاالتها مرتبة تنازلياً واقع البرامج التدريبية مجاالتعلى 
 رقم

 المتوسط المجال المجال
 الحسابي*

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

  ائرد 1 0.84 3.73 التدرياية الارامت أهدا  1

  ائرد 2 0.91 3.69 التدرياية الارامت محتوا  2

  ائرد 5 0.79 3.62 التدريب بئةة 5

  ائرد  0.79 3.68 التدرياية الارامت واقع 

رس األ األقسام األ اد مية  دي واقع الارامت التدرياية لدا  مجا ت( أن 4) الجدوليالحظ من 
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( بمتو ددددط حسددددابي  ائددددرد)جدددداألت بدرجددددة  ن وجهددددة نظددددر أعضدددداأل هئةددددة التدددددري مددددجامعددددة حائددددل 
(، أما  دي 5.55ح ل المجال األول "أهدا  الارامت التدرياية" عل  متو ط حسابي )  قد، (5.41)

ةمدا ( وبدرجة ةائدرد. 5.42األخئرد  قد ح ل المجال الثالث "بئةة التدريب" بمتو ط حسابي ) الرتبة
الحسددابية وا نحرا ددات المعياريددة لتقددديرات أ ددراد عئنددة الدرا ددة علدد  ةددل  قددرد تددم حسدداب المتو ددبات 

 ي عرض لذلك:أت، وفيما  األداد من  قرات ةل مجال من مجا ت 
 التدريبية  البرامج األول: أهداف المجال 

الدراسة لتقديرات أفراد عينة  والرتبة والدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5) الجدول
 مجاالت أداة واقع البرامج التدريبيةعلى فقرات 

 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

  ائرد 1 1.04 3.93 ومحددد ودقيقة واضحة التدرياية الارامت أهدا  1

12 
تساعد الارامت التدرياية عل  التبائق العملي )للمهارات 

 سبة من التدريبوالمعار ( المكت
  ائرد 2 0.99 3.78

  ائرد 5 1.05 3.74 األقسام رس األ لدا الوقا إدارد مهارد الوعي تنمي 5

9 
تعمل عل  تحجيم األخباأل )المهنية وال نية(  ي عمل 

 رس األ األقسام
  ائرد 5 0.95 3.74

3 
 بجودد القرارات اتماي عل  المقدرد األقسام رس األ تكسب

 التربوية تالمشكال لحل عالية
  ائرد 3 1.05 3.72

  ائرد 3 0.93 3.72 اه ومستو  المبلوب التدريب نوع توضيح عل  تعمل 1

2 
 األهدا  ضوأل  ي المبط وت ميم ا حتياجات درا ة يتم

 المر ومة
  ائرد 5 1.09 3.70

4 
 من المرجود األهدا  وضع  ي األقسام رس األ مشارةة تتم

 التدرياية الارامت
  ائرد 1 0.98 3.68

4 
تزود رس األ األقسام بد )المعار  العلمية والمهارات(  ي 

 مجال عملهم
  ائرد 9 1.05 3.67

  ائرد 12 1.04 3.60 حائل بجامعة األقسام رس األ لدا اإلبداع روح بتنمية تقوم 5

 كبيرة  0.84 3.73 التدريبية البرامج األول: أهداف المجال 

  ائرد 1 1.06 3.82 ومتسلسل منبقي بشكل يةالتدريا الارامت محتوا  عرض يتم 3

4 
 محتوا  تبوير  ي األقسام رس األ من المتدربون   سهم

 تحقيقها المراد األهدا  لمالألمة التدرياية الارامت
  ائرد 2 1.08 3.81

1 
 التدرياية ا حتياجات مع التدرياية الارامت محتوا  يتوا ب

 حائل جامعة  ي األقسام لرس األ
  ائرد 5 1.16 3.69

  ائرد 3 1.06 3.69 تربوياً  األقسام رس األ إعداد  ي التدرياية الارامت تسهم 2

5 
 لها المم  ة الساعات مع التدرياية الارامت محتوا  يالألم

 التدرياية الارامت  ي
  ائرد 3 1.02 3.69

5 
 رس األ إنجاز تمئئز مستوا  من التدرياية الارامت محتوا  ير ع

 األقسام
 ائرد  3 1.04 3.69

  ائرد 5 1.04 3.61 والعملي النظري  الجانائن بئن التدرياية الارامت محتوا  يوازن  4
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 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 التدرياية للارامت
9 

 رس األ عمل  ايعة مع التدرياية الارامت محتوا  يتنا ب

 األقسام
  ائرد 7 1.06 3.61

1 
يثري محتوا الارامت التدرياية )المناقشات والحوارات 

 لمتدربئنومهارات الت كئر( بئن ا
  ائرد 9 1.15 3.56

 كبيرة  0.91 3.69 التدريبية البرامج الثاني: محتوى  المجال 

1 
 المتدرب مقدرد تنشيط لغا ات مةئمال ا  تراحة  ترات تعد

 الارنامت  ي المشارةة عل 
  ائرد 1 0.84 3.77

  ائرد 2 1.05 3.69 التدرياية الارامت أهدا  تحقق تعليمية بئةة الجامعة  ي يتو ر 1

  ائرد 5 0.87 3.68 التدرياي الارنامت عقد لغا ات التدريب موقع يتالألم 5

2 
تتنا ب قاعات التدريب للارامت التدرياية من حئث 

 اإلتساع( مع أعداد المتدربئن التهوية، اإلضاألد،)
  ائرد 4 0.96 3.64

  ائرد 3 0.96 3.61 التعلم ألغراض منا با التدريب قاعات  ي المتدربئن أعداد 5

  ائرد 4 0.91 3.58 التدرياية الارامت عل  اً إ جابي اً مناخ التدريب إدارد تض ي 4

  ائرد 5 0.95 3.52 التدريب ألغراض  افية التدرياية الارامت مدد 4

3 
تو ر )المدمات والمرا ق والتسهئالت( للارامت التدرياية  ي 

 جامعة حائل
  ائرد 1 0.98 3.46

 كبيرة  0.79 3.62 التدريب ث: بيئةالثال المجال 

"أهدا  الارامت ( أن المتو بات الحسابية ل قرات المجال األول 3) الجدوليالحظ من 
، أما المجال الثاني "محتوا الارامت ( بدرجة ) ائرد(3.93( و)3.60تراوحا بئن )التدرياية" 

ما المجال الثالث "بئةة التدريب" أ( بدرجة ) ائرد(. 5.12( و)5.34)التدرياية"  قد تراوحا ما بئن 
 ( بدرجة ) ائرد(. 3.77( و)3.46تراوحا بئن ) قد 

وقد تعزا هذه النتيجة إل  أن رس األ األقسام األ اد مية  ي جامعة حائل لديهم إدراك ةائر 
أن أعضاأل هئةة التدري  يلمسون مدا تبائق أهدا   إيبأهدا  الارامت التدرياية، وأهمئتها، 

تدرياية من قال رس األ األقسام ولذلك جاألت هذه النتيجة بدرجة مرت عة. ةما  مكن عزو الارامت ال
تحقئق دد، تعمل عل  زيادد ة األد هذه النتيجة إل  أن الارامت التدرياية لها أهدا  واضحة ومحد

من هذه الارامت. ةما  مكن عزو هذه النتيجة إل  أن محتوا الارامت  و اعلئتها األهدا  المرجود
لتدرياية قد ممما من اجل إ ساب ال رد مهارات ومعلومات وخارات مالئمة، ةما أن تساعد هذه ا

الارامت رس األ ا قسام عل  تنمية المعلمات والمعار  لدا المتدربئن والتي  مكن أن تساعده 
بشكل ةائر عل  أداأل الوظي ة بشكل مثالي. ةذلك  مكن عزو هذه النتيجة إل  أن جامعة حائل 

انها  إيبتو ئر الائةة المنا بة لتبائق الارامت التدرياية وتلاية ا حتياجات التدرياية للمتدربئن،  تقوم
الظرو  من اجل نجاح التدريب والتي تشمل الظرو  الماد ة التي تحيط  جميعتعمل عل  تو ئر 
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هذه النتيجة مع  أثناأل عملية التدريب. وات قا ي تو ئر مناخ ا جابي   ضاًل عنبالارامت التدرياية، 
 Amin) ودرا ة، (Al Qadi, 2013) درا ة، واختل ا مع (Al Ahmari, 2010)نتيجة درا ة 

R., Ismail, A. 2014) ، 2018 , درا ةودرا ة)Sha'ban(. 
ما درجة تنمية المهارات القيادية لدى رؤساء نتائج السؤال الثالث الذي نص على: " 

 "؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساألقسام األكاديمية في جامعة حائل 
والرتبدددة  هدددذا السدددؤال؛ تدددم حسددداب المتو دددبات الحسدددابية وا نحرا دددات المعياريدددة عدددنلإلجابدددة 

األقسدام  رس داألدرجدة تنميدة المهدارات القياد دة لددا لتقديرات أ راد عئنة الدرا ة عل   قرات  والدرجة
 ( يلك.4) الجدولويائن ،  ي جامعة حائل

 مجاالتلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على (: ا6) الجدول
 مرتبة تنازليًا  ،تنمية المهارات القيادية

 رقم

 المتوسط المجال المجال
 الحسابي*

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

  ائرد 1 0.92 3.67 اإلنسانية المهارات 1

  ائرد 2 1.05 3.51 اإلدارية المهارت 4

  ائرد 5 1.02 3.44 ال نية المهارات 2

  ائرد 4 1.11 3.42 المعرفية المهارات 5

  ائرد  0.98 3.51 القياد ة المهارات تنمية 

رس داأل األقسدام األ اد ميدة  دي درجة تنمية المهارات القياد ة لددا ( أن 4) الجدوليالحظ من 
جدداأل  وقددد .(5.31( بمتو ددط حسددابي ) ائددرد) مددن وجهددة نظددر أعضدداأل هئةددة التدددري جامعددة حائددل 

 دي  ائدرد(، ) بدرجدة( 5.45ولد  بمتو دط حسدابي )األ الرتبدة(  ي المهارات اإلنسانية) األولالمجال 
 بدرجددة( 5.42األخئددرد بمتو ددط حسددابي ) الرتبددة(  ددي المهددارات المعرفيددةحددئن جدداأل المجددال الثالددث )

حرا ددات المعياريددة لتقددديرات أ ددراد عئنددة الدرا ددة  مددا تددم حسدداب المتو ددبات الحسددابية وا ن. ( ائددرد)
 ي عرض لذلك:أت قرد من  قرات ةل مجال، وفيما   عل  ةل

 :اإلنسانية المهاراتالمجال األول: 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7) الجدول

 (، مرتبة تنازلياً اإلنسانية راتالمهاعلى فقرات المجال األول )
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

1 
 من المتدربئن بئن إ جابية ت اعلية بئةة التدرياية الارامت تو ر

 األقسام رس األ
  ائرد 1 1.05 3.80

  ائرد 2 1.06 3.72 رس األ لدا المعنوية الروح بناأل التدرياية الارامت تنمي 9
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 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 األقسام

  ائرد 5 0.96 3.70 األقسام رس األ لدا القياد ة المهارات التدرياية الارامت تعزز 15

2 
 بحئث األقسام رس األ مستوا  من التدرياية الارامت تعزز

 مهاراتهم وت قل مسؤولياتهم تنمي
  ائرد 4 1.11 3.68

5 
 ايقهاتب  مكن عملية آراأل تقد م من التدرياية الارامت تمكن

 العمل لتحسئن
  ائرد 3 1.04 3.67

4 
 درا ة تقويم مهارد تعزيز عل  التدرياية الارامت تحرص

 الشم ية خ الهم عل  وأثرها بببائعهم المتعلقة المتدربئن
  ائرد 4 1.09 3.65

3 
 الالزمة المهارات األقسام رس األ التدرياية الارامت تكسب

 اإلدارية بالعمليات للقيام
  ائرد 4 1.08 3.65

12 
 األقسام رس األ إحساس إل  ر ع التدرياية الارامت تؤدي

 للجامعة  نتمائهم بالمسؤولية المعززد
  ائرد 4 0.93 3.65

1 
 تد عه ببريقة األقسام رس األ   ا ات التدرياية الارامت تنمي

 اآلخرين مع بإ جابية للتعامل
  ائرد 9 1.03 3.64

12 
ترام والثقة( بئن رس األ األقسام تولد الارامت التدرياية )ا ح

 والمرسو ئن
  ائرد 9 1.07 3.64

11 
 ا  جابي للتعامل ا  تعداد إل  تقال المتدربئن وعي تنمية

 التغئئر مع
  ائرد 9 0.96 3.64

4 
 المشكالت حل بمهارات اإللمام  ي التدرياية الارامت تسهم

 ا جابية قرارات  تماي
  ائرد 12 1.10 3.62

5 
 القيادد مجال  ي اإلبداعي الح  التدرياية لارامتا تعزز

 اإلدارية
  ائرد 15 1.09 3.60

  ائرد  0.92 3.67 اإلنسانية األول: المهارات المجال 

( 3.60( أن المتو بات الحسابية ل قرات المجال األول تراوحا بئن )5) الجدوليالحظ من 
 ت اعلية بئةة التدرياية الارامت تو ر" عل  التي ن اال قرد جاألت   قد( بدرجة ) ائرد(. 3.80و)

(،  ي حئن 3.80األول  بمتو ط حسابي ) الرتبة"  ي األقسام رس األ من المتدربئن بئن إ جابية
"  ي اإلدارية القيادد مجال  ي اإلبداعي الح  التدرياية الارامت تعززالتي ن ا عل  " ال قردجاألت 
مكن عزو هذه النتيجة إل  أن الارامت التدرياية ترةز وي(. 3.60األخئرد بمتو ط حسابي ) الرتبة

 ي أهدا ها عل  تنمية مهارات ا ت ال والتوامل ةذلك تنمية المهارات اإلنسانية التي تشمل زيادد 
القدرد عل  التعامل مع اآلخرين و ق مئولهم واتجاهاتهم، من خالل التح ئز عل  العمل الجماعي 

جوانب العدل والمساواد بئن   ضاًل عنوعرض األ كار الممتل ة، والمشارةة  ي ممتلف المواقف، 
المتدربئن مع مراعاد ال روق بئنهم. وقد ات قا هذه النتائت ضمنيًا مع نتيجة درا ة ةل من 

(Nimrat, 2013) ودرا ة ،(Osailan, 2017) واختل ا مع درا ة ،(Twaiqat, 2007) . 
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 :الفنية المهاراتالمجال الثاني: 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8) لالجدو

 (، مرتبة تنازلياً الفنية المهاراتعلى فقرات المجال األول )
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

1 
 األ الئب ا تمدام نم األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكن

 إلئهم الموةلة المهمات تن ئذ  ي العلمية
  ائرد 1 1.03 3.77

2 

تعر  الارامح التدرياية المتدربئن من رس األ األقسام 
بأدوارهم الممتل ة عار تزويدهم )بالمعار  والمهارات( التي 

 تمكنهم من أداأل تلك األدوار بدرجة وة األد

  ائرد 2 1.20 3.47

 متو بة 5 1.17 3.37 والتبايقي النظري  البعدين بئن ازن التو  تحقئق 5

 متو بة 4 1.24 3.36 العمل ضغوط من التقلئل عل  التدرياية الارامت تعمل 4

4 
 العالقة لت هم المتدربئن أمام ال رمة التدرياية الارامت تتيح

 والتبائق النظرية بئن الوثيقة
 متو بة 3 1.14 3.35

 متو بة 4 1.20 3.34 للعمل الئومي الروتئن من التقلئل عل  يةالتدريا الارامت تعمل 3

  ائرد  1.02 3.44 ال نية الثاني: المهارات المجال 

( 3.34( أن المتو بات الحسابية ل قرات المجال األول تراوحا بئن )1) الجدوليالحظ من 
 التدرياية الارامت نتمكجاألت ال قرد التي ن ا عل  "  قد( بدرجة )متو بة إل  ةائرد(. 3.77و)

األول   الرتبة"  ي إلئهم الموةلة المهمات تن ئذ  ي العلمية األ الئب ا تمدام من األقسام رس األ
 الارامت تعمل( بدرجة ) ائرد(،  ي حئن جاألت ال قرد التي ن ا عل  "3.77بمتو ط حسابي )

( بدرجة 3.34بمتو ط حسابي ) األخئرد الرتبة"  ي للعمل الئومي الروتئن من التقلئل عل  التدرياية
ويمكن عزو هذه النتيجة إل  أن الارامت التدرياية يتم الترةئز  ئها عل  المهارات ال نية )متو بة(. 

أنها تضيف محتوا   ضاًل عنالموةلة عل  أ   علمية،  المهماتوالتي تشمل عمليات تن ئذ 
نتائت ضمنيًا مع نتيجة درا ة ةل من علمي منا ب يالئم بئن النظرية والتبائق. وقد ات قا هذه ال

(Nimrat, 2013) ودرا ة ،(Osailan, 2017) واختل ا مع درا ة ،(Twaiqat, 2007) . 
 :المعرفية المهاراتالمجال الثالث: 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9) الجدول
 (، مرتبة تنازلياً المعرفية المهاراتالثالث ) على فقرات المجال

 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

1 
 رسية وضع عل  األقسام التدرياية رس األ الارامت تساعد

 الجامعة داخل واضحة تربوية
  ائرد 1 1.22 3.45

2 
 األقسام بأبعاد رس األ إلمام زيادد عل  التدرياية الارامت تعمل

 الجامعة داخل العلمية التعليمية العملية
  ائرد 2 1.16 3.43
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 رقم
 الفقرة الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

5 
تعزز الارامت التدرياية من إلمام رس األ األقسام )بالقوانئن 
 واللوائح( المتعلقة بعملية التعليم والتعلم داخل الجامعة

  ائرد 5 1.25 3.42

4 
 المحلي المجتمع عل  األقسام رس األ التدرياية الارامت تعر 

 نحوه ومسؤولياتهم
  ائرد 5 1.14 3.42

3 
 مقدرتهم تعزيز عل  األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكن

 مالألمة األ ثر الحلول أبدال إل  التعر  عل 
 متو بة 3 1.19 3.37

  ائرد  1.11 3.42 المعرفية الثالث: المهارات المجال 

( 5.55ل قرات المجال الثالث تراوحا بئن ) ( أن المتو بات الحسابية9) الجدوليالحظ من 
ويمكن عزو هذه النتيجة إل  أن الارامت التدرياية ترةز ( بدرجة )متو بة إل  ةائرد(. 5.43و)

بشكل ةائر عل  المهارات المعرفية من خالل إثراأل المحتوا بالمعار  الممتل ة والتي تتضمن 
عد المتدرب عل  إ جاد  رق مالئمة من اجل التعليمات والقوانئن واللوائح والتي  مكن أن تسا

، ودرا ة (Nimrat, 2013)تبايقها. وقد ات قا هذه النتائت ضمنيًا مع نتيجة درا ة ةل من 
(Osailan, 2017) واختل ا مع درا ة ،(Twaiqat, 2007) . 

 :اإلدارية المهارتالمجال الرابع: 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والرتبة والدرجة رية(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا11) الجدول

 (، مرتبة تنازلياً اإلدارية المهارتعلى فقرات المجال الرابع )
 رقم

 الفقرة الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

3 
 الذي القسم إدارد األقسام من رس األ التدرياية الارامت تمكن

  اعل منظم بشكل به  عمل
  ائرد 1 1.09 3.64

4 
 وتقويم متابعة من األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكن

 بإتقان التدري  هئةة أعضاأل
  ائرد 2 1.07 3.57

1 
 من األقسام رس األ تمكئن عل  التدرياية الارامت تعمل

 به  عمل الذي للقسم المنا بة المبط ت ميم
  ائرد 5 1.20 3.48

2 
 ا تمدامهم من األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكن

 التدري  هئةة أعضاأل مع التوامل  ي الحديثة للتقنيات
  ائرد 4 1.18 3.43

5 
 ا جتماعات إدارد من األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكن

  ائرد ب عالية الدورية
  ائرد 4 1.13 3.43

  ائرد  1.05 3.51 اإلدارية الرابع: المهارت المجال 

( أن المتو بات الحسابية ل قرات المجال األول تراوحا بئن 12) الجدوليالحظ من 
 رس األ التدرياية الارامت تمكنجاألت ال قرد التي ن ا عل  "  قد( بدرجة ) ائرد(. 3.64( و)3.43)

األول  بمتو ط حسابي  الرتبة"  ي  اعل منظم بشكل به  عمل الذي القسم إدارد األقسام من
 من األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكنال قرد التي ن ا عل  "(،  ي حئن جاألت 3.64)
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( التي ن ا عل  5" وال قرد )التدري  هئةة أعضاأل مع التوامل  ي الحديثة للتقنيات ا تمدامهم
األخئرد  الرتبة"  ي  ائرد ب عالية الدورية ا جتماعات إدارد من األقسام رس األ التدرياية الارامت تمكن"

ويمكن عزو هذه النتيجة إل  أن الارامت التدرياية ترةز بدرجة ) ائرد(. و ( 3.43بي )بمتو ط حسا
بشكل ةائر عل  المهارات اإلدارية والتي تشمل البابع اإلداري والتن ئذي من خالل عمليات 

قدرد مزيادد   ضاًل عنالمتابعة والتقويم، وت ميم الارامت، وا تدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، 
المتدربئن عل  اتماي القرارات وإدارد ا جتماعات وإجراأل المقابالت. وقد ات قا هذه النتائت ضمنيًا 

، واختل ا مع درا ة (Osailan, 2017)، ودرا ة (Nimrat, 2013)مع نتيجة درا ة ةل من 
(Twaiqat, 2007) . 
 عند إحصائية هل هناك عالقة إرتباطية ذات داللةالذي نص على: " الثالثنتائج السؤال 

 "؟لديهم المهارات القياديةتنمية و  لدى رؤساء األقسام بين البرامج التدريبية α=0.05))مستوى 
هذا السؤال؛ تم حساب معامل ارتباط بئر ون بئن تقديرات أ راد عئنة الدرا ة  عنلإلجابة 
 ( يلك. 11) لجدولامن جهة أخرا، ويائن الارامت التدرياية وتنمية المهارات القياد ة عل   قرات 

البرامج التدريبية لدى  مجاالتمعامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على (: 11) الجدول
 رؤساء األقسام وتنمية المهارات القيادية 

 القيادية المهارات تنمية االرتباط المجاالت

 التدرياية الارامت األول: أهدا  المجال

 **750. ا رتباط ر

 000. لد لة اإلح ائيةا

 315 العدد

 التدرياية الارامت الثاني: محتوا  المجال

 **843. ا رتباط ر
 000. الد لة اإلح ائية

 315 العدد

 التدريب الثالث: بئةة المجال

 **735. ا رتباط ر
 000. الد لة اإلح ائية

 315 العدد

 التدرياية الارامت واقع

 **838. ا رتباط ر
 000. الد لة اإلح ائية

 315 العدد

 القياد ة المهارات تنمية

 1 ا رتباط ر

  الد لة اإلح ائية

 315 العدد

 (α  =...0** يو د لة إح ائية عند )

 αموجبة يات د لة إح ائية عند مستوا )ارتبا ية ( وجود عالقة 11) الجدولي الحظ من 
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الارامت التدرياية وتنمية المهارات القياد ة  مجا ترا ة عل  ( بئن تقديرات أ راد عئنة الد2.23= 
ويمكن عزو هذه النتيجة إل  مجا ت الارامت ( 2.151بل  معامل ا رتباط بئنهما ) إي، لديهم

أن الارامت التدرياية تنمي لدا  إيالتدرياية ترتبط ارتبا ًا وثيقًا بالمهارات القياد ة لدا المتدربئن، 
قدرد المتدربئن عل  مرات القياد ة والتي تشمل زيادد المهارات اإلدارية واإلنسانية و المتدرب المها

تعديل  لوك  تسع  إل هاد ة  هي برامتالارامت التدرياية  ي جامعة حائل  اتماي القرارات، 
قادرين عل   ابحئث  كونو  ،المتدربئن وتساعدهم بشكل ةائر عل  تنمية مهاراتهم القياد ة الممتل ة

قدرتهم عل  معل  أ مل وجه، ةما أن الارامت التدرياية تساعد المتدربئن عل  زيادد  أعمالهماأل أد
اتماي القرارات اإلدارية وتبوير العالقات ا جتماعية، وتؤهلهم لموا بة المستجدات والتغئرات 

)Sha'ban , درا ةوقد ات قا هذه النتيجة ضمنيًا مع نتيجة السريعة والتي تتعلق بالعمل الجامعي. 

2018).  
 التوصيات:

 ي:الدرا ة،  قد أوما الدرا ة بما  أت ي ضوأل نتائت 
  ا  تمرار  ي تاني ا تراتيجيات تدرياية مكث ة تهتم بال رد وبالمؤ سة الجامعية من اجل تعزيز

 العمل وتحسئن األداأل
  بئن داخل الجامعة.للارامت التدرياية التي تقدمها الجامعة للمتدر  ينالتبوير والتحديث المستمر 
  .إضا ة عنامر التشويق والمتعة للارامت التدرياية 
  .إجراأل درا ات أخرا مشابهة 
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