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 :ملخص الدراسة
 ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة االحتیاجات التدریبیةعلى تعرف الى الھدفت الدراسة 

ات التي تواجھھم وتحد من االستفادة من البرامج التدریبیة الجامعیة بالجموم وتحدید الصعوب
 المنھج الوصفي ت الدراسةوقد اعتمد. المقدمة لھم في ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي

 بالكلیة الجامعیة بالجموم، اإلناثواشتمل مجتمع الدراسة جمیع أعضاء ھیئة التدریس التحلیلي، 
 تم اختیارھا اإلناثمفردة من ) ٣٠(ة عشوائیة بسیطة قوامھا وتكونت عینة الدراسة من عین

أن وتوصلت الدراسة إلى بالطریقة العشوائیة، وتمثلت أداة الدراسة في استبانة لجمع المعلومات، 
مستوى واقع البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا في ضوء معاییر الجودة 

حیث تبین أن غالبیة أعضاء ھیئة التدریس لدیھم خلفیة كافیة إلعداد . ةالشاملة كان بدرجة متوسط
بینما یوجد ضعف في . مقرر المادة وكذلك توصیف المقرر لكافة المقررات التي یتم تدریسھا

وأن مستوى الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة . المیزانیة المخصصة للدورات في مجال الجودة
 وجاءت أھم الصعوبات التي تحد من استفادة أعضاء ھیئة التدریس التدریس كان بدرجة متوسطة،

من البرامج التدریبیة المقدمة في مجال الجودة في تعارض أوقات الدورات مع المحاضرات، 
وأوصت الدراسة بضرورة عمل برنامج تدریبي . والعبء التدریسي، وكثرة األعباء اإلداریة

 . بتطویرھم في مجال الجودةسنوي متكامل ألعضاء ھیئة التدریس یھتم
  .التدریب، الجودة، االحتیاجات التدریبیة، الجودة الشاملة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study aimed at identifying the training needs for faculty 

members in Al Jummum College provided by the quality assurance 
departments and their units in the light of the quality standards and 
academic accreditation from the perspective of the faculty members.  In 
addition to identifying the difficulties that are facing them and limiting the 
benefits of the training programs provided to them.  The researcher has 
adopted descriptive and analytical approach. Study population includes all 
faculty members. The sample of the study consisted of 30 members, were 
chosen randomly. A questionnaire was developed to collect data.  

The study found that the level of the reality of the training programs 
provided by the quality assurance departments and their units in the light of 
the overall quality standards from the point of view of the faculty members 
was medium. Where it was found that the majority of faculty members have 
sufficient background to prepare the course's course as well as the 
description of the course for all courses taught. While there is a weak budget 
for quality courses. And that the level of difficulties faced by members of the 
faculty was a medium, and the most important difficulties that limit the use 
of faculty members. The study has recommended that it is important to 
develop an annual training program for faculty members to improve their 
performance in the field of quality and some mechanisms have been put in 
place to achieve this. 
Keywords: Training, quality, Training needs, comprehensive quality. 
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  :مقدمة الدراسة
في ضوء التوجھات العالمیة للجودة واالعتماد األكادیمي مع مطلع القرن الحادي 
والعشرون بات التحول الوظیفي النوعي للتعلیم مطلبًا ملحًا، لیس لتعمیق وتطویر وظائفھا فحسب 

. بل ولتجسید دورھا الریادي والمؤثر في المجتمع ومواءمتھ مع تطورات العصر ومستجداتھ
وبالتالي لم یعد مقبوًال في الوقت الحاضر لدى كثیر من األوساط االجتماعیة واالقتصادیة وحتى 
األكادیمیة أن تمارس مؤسسات التعلیم العالي وظائفھا األساسیة فقط، بل ینبغي أن تسھم في تكوین 

 العمل وبما رأس المال المعرفي، وتنمیة الموارد البشریة ومواءمتھا مع المتطلبات التنمویة وسوق
یواءم التوجھات والمتغیرات المعاصرة لدورھا الریادي لإلسھام في التنمیة المستدامة لمجتمع 

  .المعرفة
ولم ُیغفل الدین اإلسالمي أھمیة إتقان العمل وجودتھ حیث ركز على ذلك في مواضع عدة 

وقولھ صلى ) ١٠٥: ةالتوب) (وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون: (منھا قولھ تعالى
والتعلیم في ). رواه البیھقي" (إن اهللا تعالى یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ: " اهللا علیھ وسلم

معظم الدول المتقدمة قفز إلى أعلى المقاییس العالمیة وحقق إنجازات غیر مسبوقة في شتى 
 الیوم أھم التحدیات التي تواجھ وتمثل جودة التعلیم العالي. المجاالت العلمیة والبحثیة والمجتمعیة

 ضرورةنظم التعلیم في جمیع دول العالم الثالث، السیما أن تقاریر المنظمات العالمیة تؤكد على 
إعادة النظر في فلسفة التعلیم مع التركیز على أھمیة وضع معاییر أفضل تحقق جودة مخرجات 

. خدمة مجتمعھ ودعم ثقافتھ الوطنیةالتعلیم التي ُیتوقع أن تؤدي إلى تنمیة شخصیة اإلنسان ل
  ).م٢٠١٢الكبیسي والحیاني، (

إن تطبیق الجودة بات ضرورة ملحة لمواجھة التحدیات والتحوالت والمنافسات المحلیة 
والعالمیة بین الجامعات من خالل المبادرات البحثیة واالختراعات والسبق العلمي والتجارب 

ویعد االعتماد األكادیمي مدخًال لتحقیق . ا في مؤسساتھاالناجحة ومدى تحقیقھا للجودة وتطبیقھ
الجودة الشاملة، وحافزًا على النھوض بالعملیة التعلیمیة، ومتابعة وتقییم معاییر الجودة في 
الجامعات من خالل الخدمات التي تقدمھا للطالب والمجتمع، وتشجیع االمتیاز عن طریق وضع 

لتعلیم،  وتشجیع إصالح مخرجات الجامعة وتحسینھا من خالل معاییر وقواعد عامة لتقویم فعالیة ا
الدراسة الذاتیة والتخطیط المستمر، بما یضمن لألوساط التعلیمیة ولألفراد والھیئات والمؤسسات 
األخرى أن تلك المؤسسة أو البرنامج المعتمد لھ أھداف مالئمة ومحددة، یمكن من خاللھا تحسین 

 ).م٢٠١١خلیل، (الجودة التعلیمیة وتحسین األداء نوعیة التعلیم وتحقیق ضمان 
والغامدي )  م٢٠١٠(وُیعد التدریب من أھم عناصر الجودة الشاملة حیث ذكرت الحریري 

أنھ ال بد من تحدید االحتیاجات التدریبیة لكل األفراد المساھمین في عملیة تطویر الجودة ) م٢٠٠٢(
 توافرھا في القائمین على الواجب المواصفات  عن التدریب، وتحدیدالمسئولةوتحدید الجھات 

عملیة التدریب، واالھتمام بالتخطیط العلمي والعملي المستقبلي ألنشطة التدریب على الجودة 
الشاملة حیث یمثل التعلیم الجامعي قمة الھرم التعلیمي لیس لكونھ آخر مراحل النظام التعلیمي 

األمم ورفعة شانھا، فھو یقوم بدور بارز في إعداد وحسب، بل لما یقوم بھ من دور خطیر في حیاة 
القوى العاملة بمختلف المجاالت العلمیة واالقتصادیة والسیاسیة واإلداریة والثقافیة فالعنصر 

 .البشري ھو أساس التخطیط والتنفیذ في جمیع مؤسسات المجتمع
المعاییر الدولیة لعربیة السعودیة في المملكة ا وقد أقرت الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكادیمي 

 إلیھا عشر محور رئیسي وھي ما تم الرجوع إحدىلضمان الجودة واالعتماد في التعلیم العالي في 
  .في دراسة واقع االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس
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وبما أن عضو ھیئة التدریس من أھم عناصر التعلیم الجامعي كان لزامًا على إدارة 
 التنمیة، وذلك عن طریق أھداف من أجل المساھمة في تحقیق وتدریبھعة أن تھتم بإعداده الجام

 لتلُمس االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس ووحداتھاتفعیل أدوار عمادة ضمان الجودة 
وآل فرحان ) م٢٠٠٧(وتلبیتھا وھذا ما أكدت علیھ العدید من الدراسات مثل دراسة حوراني 

حیث إن تطبیق البرامج التدریبیة بشكل عشوائي وغیر مدروس وبدون وعي أو فھم ) م٢٠١٠(
لمبادئھ ومتطلباتھ قد یؤدي إلى الفشل والھدر، فیجب تفعیل برامج تدریبیة مبنیة على أسس علمیة 

  .سلیمة تتلمس االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس
رى بتطبیق الجودة وتدریب جمیع  ھذا التطور نجد اھتمام جامعة أم القخضموفي 

المنسوبین علیھا من خالل إنشاء عمادة ضمان الجودة ووحداتھا المساندة، ومن خالل ھذه الدراسة 
تم تسلیط الضوء على ھذا الجانب من خالل التعرف على قدرة العمادة في تلبیة احتیاجات أعضاء 

 .بالجمومھیئة التدریس في الفروع وبالتحدید فرع الكلیة الجامعیة 
  :مشكلة الدراسة

 یحتل مكانة بارزة في نجاح العملیة التربویة، أصبح نظرًا لكون عضو ھیئة التدریس
سید (االھتمام بھ وتأھیلھ، وتدریبھ من األولویات التي تضعھا النظم التربویة على رأس أولویاتھا 

  ). م٢٠١٤، عثمانو
عة التدریب وتقوم علیھا جمیع تمثل عملیة تحدید احتیاجات التدریب األساس في صناو

 الموارد البشریة حیث تھدف إلى إحداث مجموعة من التغیرات وتنمیةدعائم العملیة التدریبیة 
والتطورات المطلوبة بصورة إیجابیة من معارف ومھارات وسلوكیات العاملین من خالل التغلب 

ین معدالت األداء على نقاط الضعف التي تحول دون تحقیق النتائج المرجوة ورفع وتحس
  ).م٢٠٠٩العزاوي، (

مع ظھور التصنیفات العالمیة للجامعات على مستوى العالم وعدم حصول جامعاتنا و
 ٢٠١٧-٢٠١٦ كما ورد في تقریر مجلة التایمز للتعلیم العالي للعام السعودیة على ترتیب الئق بھا،

 الجودة ح تطبیقأصب، لذلك  جامعة في العالم٢٠٠انھ لم تكن أي جامعة سعودیة من ضمن أفضل 
واالعتماد األكادیمي ضرورة ملحة في عصر االنفجار المعرفي؛ وباألخص الجودة األكادیمیة 

 یجب أن نھفإلعضو ھیئة التدریس كونھ أھم ركائز نجاح الجامعة في تحقیق أھداف التعلیم العالي، 
ن تدریب المنسوبین على جمیع تنعكس على ما یقدمھ من مادة علمیة وتربویة لطالبھ، لذا ال بد م

المھارات الالزمة لتحقیق الجودة والحصول على االعتماد األكادیمي وفق برامج تدریبیة متقنة 
حیث أكدت دراسة . ومدروسة، وإعدادھم اإلعداد األمثل للوصول إلى الغایة المراد تحقیقھا

تدریب أعضاء ھیئة انھ یوجد قصور في  ) Sannigrahi, 2011(و دراسة ) م٢٠١٣(السدیري 
التدریس على معاییر الجودة في التعلیم الجامعي؛ مما أثر على عملیة االعتماد األكادیمي وكذلك 

وانھ توجد احتیاجات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس . على األداء المتوازن ألعضاء ھیئة التدریس
 وإعدادمعاییر الجودة، وأبرزھا في المجاالت التدریسیة من حیث تخطیط وتصمیم التدریس وفق 

 .الخطط االستراتیجیة
سبق یمثل تحدید االحتیاجات محور العملیة التدریبیة من خالل تبني خطط  بناء على ما

وأنشطة التدریب، والوصول إلى تحقیق األھداف المنشودة من عملیة التطویر المھني داخل 
رات المطلوب إحداثھا من معارف كما یتضمن تحدید االحتیاجات جملة التغی. المؤسسة التعلیمیة

ومھارات واتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بھدف تطویر أدائھم، ومعالجة أوجھ القصور في عملھم 
 ).م٢٠١٢العجمي، (األكادیمي، وتحقیق األداء المرغوب 
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في ضوء ما أشارت إلیھ الدراسات السابقة من ضعف مستوى برامج التدریب واإلعداد 
من خالل خبرة الباحثة فقد التدریس، والتوصیة بضرورة تطویرھا، والمھني ألعضاء ھیئة 

الحظت وجود ضعف في التطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس في مجال الجودة واالعتماد 
األكادیمي في فروع الجامعة ؛ وإیمانًا  بأھمیة التدریب وأثرة في تطویر التعلیم العالي ورفع جودة 

بحث للوقوف على واقع االحتیاجات التدریبیة في ضوء معاییر الجودة مخرجات الجامعة جاء ھذا ال
واالعتماد األكادیمي لتقدیم حلول تسھم في تحدید االحتیاجات التدریبیة والصعوبات التي تواجھ 
أعضاء ھیئة التدریس  في فروع الجامعة البعیدة عن مركز الجامعة الرئیسي والتي تمكنھم من 

  .برامج المقدمة والتي تلبي احتیاجاتھم لتحقیق المنفعة العامة للجامعةاالستفادة القصوى من ال
  :أسئلة الدراسة

 جامعة أم القرى –ما االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم  .١
 ؟ من وجھة نظرھمفي ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي

یئة التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم والتي تحد الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھما  .٢
 ؟استفادتھم من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول واقع االحتیاجات التدریبیة المقدمة ألعضاء ھیئة  .٣
الدرجة (م وفقًا لمتغیري التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم وحول الصعوبات التي تواجھھ

 ؟) الدورات التدریبیة– العلمیة
 :أھداف الدراسة

ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم  التدریبیة االحتیاجاتواقع   علىتعرفال .١
 .ھمفي ضوء معاییر الجودة الشاملة من وجھة نظر

 بالجموم والتي تحد من تحدید الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة .٢
 .االستفادة من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا

اإلحصائیة حول واقع االحتیاجات التدریبیة المقدمة ألعضاء ھیئة الكشف عن الفروق  .٣
التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم وحول الصعوبات التي تواجھھم وفقًا لمتغیري الدرجة 

 . والدورات التدریبیةالعلمیة
  :أھمیة الدراسة

 أال تتناول احتیاجات أحد أھم العناصر الرئیسیة في الجامعة أنھاتنبثق أھمیة الدراسة من 
وھو عضو ھیئة التدریس من حیث رفع كفاءتھ وضرورة تدریبھ وتأھیلھ لتطبیق أسالیب الجودة 

 على االعتماد األكادیمي الذي  الحصولإلىومعاییرھا التطبیق الصحیح، ومن توجھ الجامعات 
 .یؤھلھا لنیل مستویات متقدمة في التصنیفات العالمیة للجامعات

 الجامعات وأصحاب القرار من نتائجھا ومعرفة واقع البرامج إفادةوكما ستسھم في 
التدریبیة المقدمة وكذلك التعرف على الصعوبات التي تواجھ عضو ھیئة التدریس في مجال الجودة 

 تطبیق سلیم للجودة مما یختصر الوقت والجھد، وھذا ما إلى التغلب علیھا، للوصول ومحاولة
بضرورة تحفیز أعضاء ھیئة التدریس على ) م٢٠٠٦الحریشي وكعكي، (أوصت بھ دراسة 

االلتحاق بالدورات التدریبیة والبرامج المقامة بالجامعة ووضع سیاسة مكتوبة تلزم عضو ھیئة 
  .یتھم بأھمیة التدریب وانعكاسھ اإلیجابي على أدائھمالتدریس بالتدریب وتوع

أیضًا یمكن أن تفید الدراسة أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم من خالل تعرف االحتیاجات 
  .التدریبیة التي یحتاجونھا لتطویر أدائھم مما یعود باإلیجاب على تحسن مستوى أدائھم بصفة عامة
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 : مصطلحات الدراسة
 ًا في معجمھ لسان العرب بأن أصلھا  عرفھا ابن منظ:الجودةوالجید نقیض " جّود"ور لغوی

وعرفھا ). ٧: م٢٠٠٣ابن منظور، . (الرديء، وجاد الشيء جّوده، وجّوده أي صار جیدًا
وتعرفھا . تقدیم الخدمات بحیث تحقق رضا العمیل": بأنھا) ٢٤٢: ٢٠٠٩(العبادي وآخرون 

 اإلتقان واإلحكام في كل ما یتعلق بالعملیة التعلیمیة تقصي أعلى دراجات: الباحثة إجرائیا بأنھا
  ."بالجامعة من مادة علمیة وأساتذة وطالب

 شھادات رسمیة تمنحھا " عرفتھ الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكادیمي :االعتماد األكادیمي
" عاییر المطلوبة التعلیمي أو المؤسسة التعلیمیة یستوفیان المالبرنامجھیئة معترف بھا، تؤكد أن 

  )٣٢: م٢٠٠٨(
مطابقة ما تقدمة الجامعة من برامج بما تم وضعھ من معاییر : وتعرفھ الباحثة إجرائیا بأنھا

  .محلیة ودولیة وتقییمھا
 المرجعیة أو الشروط التي نحكم من خاللھا أو نقیس علیھا واألطر ھي القواعد :المعاییر 

  )م٢٠٠٩ الشرعي،. ( أنماط التفكیر واإلجراءاتلاألعماسلوكیات األفراد أو الجماعات أو 
 ھي المعاییر والخصائص التي ینبغي أن تتوافر جمیع عناصر العملیة :الجودة الشاملة 

والتي تلبي احتیاجات . یتعلق بالمدخالت أو العملیات أو المخرجات التعلیمیة فیھا سواء ما
 تلك المعاییر من خالل االستخدام وتحقیق. المجتمع ومتطلباتھ ورغبات المتعلمین وحاجاتھم

  )م٢٠٠٣ زاید،. (الفعال لجمیع العناصر المادیة أو البشریة
 لھج لھًجًا، وذلك إذا اعتاد الشيء وأولع بھ :  التدریب في لسان العرب درب درًبًا:التدریب

درب : والدارب ھو الحاذق في صناعتھ والتدریب ھو الصبر في الحرب وقت الفرار، ویقال
ال تزالون تھزمون الروم، فإذا صاروا إلى التدریب، : حدیث عن أبي بكر رضي اهللا عنھوفي ال

ابن . (وقفت الحرب، أراد الصبر في الحرب وقت الفرار، وأصلھ من الدربة أي التجربة
  ).٣٢٤: م٢٠٠٣منظور، 

مجموعة من النشاطات التي تھدف إلى تحسین المعارف والقدرات "  ویعرف التدریب بأنھ 
 ).١٨: ٢٠٠٦النمر، ". (ن دائًما إمكان تطبیقھا في العملھنیة مع األخذ في الحسباالم

سلسلة متتابعة من الممارسات الفعالة للتحقیق ھدف محدد من أجل :  وتعرفھ الباحثة إجرائیا بأنھ
  .تحسین األداء

 لمستقبلیة مجموعة التغیرات المطلوبة لرفع كفاءة األداء الحالیة وا " :االحتیاجات التدریبیة
بالنسبة للمنظمات واألفراد، وذلك عن طریق إضافة معلومات وزیادة مھارات وتغییر اتجاھات 

وتغییر في نتائج العمل النھائیة، وھذا یعني تھیئة الجھاز - بما یؤدي إلى تحسین في األداء
 سریعة اإلداري بالطاقة والكفایة والقدرة الالزمة لمواجھة المشكالت القائمة وتحقیق معدالت

  ). Kinross, 2017: 2". (للتنمیة
عملیة مستمرة لجمع البیانات والمعلومات ) " Braun, 2002: 22(وعرفھا براون 

الالزمة لتحدید الحاجة التدریبیة مما یساعد في تطویر برنامج تدریبي قادر على مساعدة المنظمات 
 . في تحقیق أھدافھا

أنھا ما یحتاجھ أعضاء ھیئة التدریس من معارف وتعرف االحتیاجات التدریبیة إجرائیا ب
ومھارات وخدمات في مجال الجودة والتي من شأنھا أن تساھم في رفع كفاءتھم وأدائھم لتحقیق 

 .األھداف المنشودة
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  :حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة في التعرف على االحتیاجات التدریبیة لعضو ھیئة : حدود موضوعیة

  . ھم الجودة وتطبیقھا في مجال عملھ بالشكل المالئمالتدریس والتي تمكنھ من ف

 ھـ١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨ طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي :حدود زمانیة. 
 الكلیة الجامعیة بالجموم بمنطقة مكة المكرمة التابعة لجامعة أم القرى:حدود مكانیة . 
 ومن في حكمھم أعضاء ھیئة التدریس:حدود بشریة  
 االناث(لكلیة الجامعیة بالجموم  با.( 

  : اإلطار النظري     
أعضاء ھیئة التدریس والطالب : ترتكز مؤسسات التعلیم الجامعي على ثالث ركائز 

والمباني والتجھیزات، ویعتبر أعضاء ھیئة التدریس أھم ھذه الركائز، لذا فإن المواھب التدریسیة 
 ما یجب أن یعني بھ القائمون على إنشاء مؤسسات الجدیرة بالقیام باألدوار المطلوبة منھم ھو أول

التعلیم العالي ورعایتھا، حیث إنھم أمناء على إعداد وتدریب الكوادر البشریة المؤھلة، وإجراء 
األبحاث العلمیة التي تساھم في تقدم المعرفة وتطویرھا لصالح البشریة وإیجاد الحلول للمشكالت 

  ).م٢٠٠٢الغامدي، ( تحدیات المستقبل التي تعترض المجتمعات فیھا ومواجھة
   :وسوف یتم تناول اإلطار النظري في محورین رئیسیین، وھي على التوالي

  . الجودة واالعتماد األكادیمي–االحتیاجات التدریبیة 
  :االحتیاجات التدریبیة: أوًال

بیة، المدرب، المتدرب، البیئة التدری: إن العناصر الرئیسة المكونة لعملیة التدریب ھي
البرنامج التدریبي، الوسائل واألدوات التدریبیة؛ ولضمان فاعلیة عملیة التدریب یتطلب ذلك متابعة 
ورصد التغیرات في ھذه العناصر الخمسة، ویتم ذلك من خالل استخدام أسالیب المتابعة والتقییم 

قیق األھداف المناسبة والمستمرة والتي تھدف تحدیًدا إلى اكتشاف األخطاء واالنحراف عن تح
مبكًرا والتدخل في الوقت المناسب لتوفیر الوقت واألموال المختلفة، وإعادة تعدیل االستراتیجیات 
وتخطیط النشاط وكذلك اتخاذ القرارات االستراتیجیة الفعالة من أجل ضمان سالمة سیر العملیة 

  .التدریبیة في اتجاه تحقیق األھداف المرجوة
جوانب النقص التي قد یتسم بھا أداء العاملین في : " ة بأنھاتعرف االحتیاجات التدریبیو

منظمة ما ألي سبب من األسباب والتي یجب أن تتضمنھا برامج التدریب المقدمة إلى ھؤالء 
 ).Aswathappa, 2008: 205" (العاملین بما یعمل على تحسین ھذا األداء

 المؤشرات من مجموعة " االحتیاجات التدریبیة بأنھا) (Shah, 2017: 21یعرف شاه و
 معارف نقص بسبب لألفراد المرغوب فیھ واألداء الحالي األداء بین فرق وجود عن تكشف التي

  ."قصور واتجاھاتھم من سلوكھم یشوب وما األفراد ھؤالء وقدرات ومھارات
الفرق بین األداء المتوقع والواقع الفعلي : "فعرفتھا بأنھا(Hiten , 2003: 38) أما ھتن 

ى المعلم، ویمكن تحدیدھا من خالل تعرف أوجھ النقص، والقصور في أداء المعلمین، ومن ثم لد
تحدید الفجوة بین ما ھو كائن في المیدان، وما یجب أن یكون علیھ المعلم في أداء مھنتھ وممارسة 

  ".متطلباتھا
ي والبد أن یتطلب تحدید االحتیاجات التدریبیة توضیح األھداف الخاصة بالبرنامج التدریبو

  .تكون ھده األھداف دقیقة وواضحة ومفھومة من قبل الجمیع، إضافة إلى إمكانیة تنفیذھا من قبلھم
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بأن حاجات العاملین تتحدد من خالل تحلیل المنظمة أوًال والمھام ) ٢٠٠٦(وذكرت عباس 
  .ثانیًا، وأخیرًا تحلیل العاملین

لعوامل التنظیمیة كثقافة المنظمة  یتم فحص وتشخیص جمیع اأنوتقصد بتحلیل المنظمة 
ورسالتھا وأھدافھا وھیكلھا التنظیمي، أما تحلیل المھمة فیمثل دراسة الوظائف في المنظمة من 
حیث المسؤولیات واألعباء لتحدید التدریب المطلوب لكل وظیفة وتحدید المعارف والمھارات 

فیتم من خاللھ تحدید حاجة ) األفراد(المطلوبة إلنجاز الوظیفة بفاعلیة، ویقصد بتحلیل العاملین 
  .األفراد للتدریب عن طریق قیاس أداءھم وتحدید االنحرافات بین أداء كل فرد وتوقعات المنظمة

   :أھمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة
إن عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة عملیة مھمة جدًا ویعود ذلك لألسباب التالیة 

)Ghanekar, 2009:(  
ید االحتیاجات التدریبیة ھو األساس لكل عنصر من عناصر العملیة التدریبیة أھمھا تحد .١

عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة، وتصمیم المحتوى التدریبي أنشطتھ، وتقییم البرنامج 
  .التدریبي، فتحدید االحتیاجات التدریبیة ُیعد مؤشًرًا یوجھ التدریب التوجیھ الصحیح

اجات التدریبیة في التركیز على األداء الجید، والھدف األساسي من یساعد تحدید االحتی .٢
 .التدریب

یوضح تحدید االحتیاجات التدریبیة األفراد المطلوب تدریبھم، ونوع التدریب المطلوب،  .٣
 .والنتائج المتوقعة منھم

في غیاب تحدید االحتیاجات التدریبیة أو تحدیدھا بشكل غیر دقیق، ھدر للوقت والجھد  .٤
 . الوالم

شیر  ل  ) (Beaudoin,2004وی ي لح دخل العلم د الم ة یع ات التدریبی د االحتیاج ى أن تحدی إل
ة              ة الفّعال رامج التدریبی داد وتخطیط الب ام بإع ن خالل االھتم ین، م دریب المعلم شكالت ت كثیٍر من م

ن احتیاجاتھم     د   . النابعة م رى األحم ي ن     ) م٢٠٠٥ (وی رى ف ة كب ة أھمی جاح  أن لالحتیاجات التدریبی
  :التدریب، ویمكن تلخیص ھذه األھمیة فیما یلي

  .ُتعد األساس الذي یقوم علیھ أي نشاط تدریبي .١
 .ُتعد المؤشر الذي یوجھ التدریب إلى االتجاه الصحیح .٢
 .ُتعد العامل األساسي في توجیھ اإلمكانات المتاحة إلى االتجاه الصحیح في التدریب .٣
 .بل تصمیم البرامج التدریبیة وتنفیذھاأنھا ال بد أن یسبق أي نشاط؛ فھو یأتي ق .٤
 .  إن عدم تعرفھا مسبقًا، یؤدي إلى ضیاع الجھد والمال والوقت المبذول في التدریب .٥

    ":التالیة النقاط في ةـالتدریبیأھمیة االحتیاجات ) ٢٠٠٨ (البردي حددو
 . التدریبیة للبرامج التخطیط على تساعد االَحتیاجات تحدید عملیة إن .١
 . للمنشأة الوقت توفیر على تساعد تیاجات االحتحدید ةعملی إن .٢
 .األفراد أداء في الموجود والقصور المشكالت دراسة على تساعد .٣
 . القائم والوضع المنشأة أھداف بین ما الفجوة فحص على تعمل .٤
 . لألفراد الحالیة الرغبات تجسید على تساعد .٥
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 .لھم المسندة األعمال دیةتأ في العاملین كفاءة رفع في الحقیقي العامل تعتبر .٦
 .والمناسب الصحیح االتجاه إلى التدریب یوجھ الذي المؤشر .٧
 . السلیم لالتجاه للتدریب المتاحة اإلمكانیات لتوجیھ األساسي العامل .٨
 .ونموھا األفراد بحاجات للوفاء توفرھا یلزم التي الشروط معرفة على تساعد .٩

 تحدید أھمیة حاجة، كما أن على بنيم ألنھ التدریبي البرنامج لنجاح حقیقي مؤشر .١٠
  :في تكمن التدریبي االَحتیاج

 طریق عن تحسینھا ومحاولة أفرادھا أداء في الضعف نقاط معرفة على المنظمة حرص -
 .المساندة التدریبیة البرامج بتقدیم ومعالجتھا النقاط تلك تحدید

 .العالمي رالتطو ومواكبة لدیھا الجودة معیار ورفع التطور في المنظمة رغبة -
 .المنظمة أھداف لخدمة وتوجھا األفراد طاقات من الكاملة االَستفادة -
 نوعیة یضمن الذي السلیم التوجیھ وتوجیھا المنظمة قبل من المصروفات توجیھ -

  .  "المردود
 تحدید االحتیاجات التدریبیة ألي منظمة البد من تحلیل الواقع تحلیًال شامًال ومتكامًال إطاروفي 

 الھدف من التحلیل ھو اكتشاف أماكن إن، حیث )األفراد – العمل –المنظمة ( التالیة للعناصر
  ،  التدریب، وأھم جوانب التي یتم تحلیلھا في المنظمةإلىالمشكالت والتي تعطي مؤشرًا للحاجة 

الھیاكل التنظیمیة واللوائح والسیاسات ومعاییر األداء، وبالنسبة لتحلیل الوظائف یتم تحلیل 
 األفرادظائف وتوصیفھا ومھام كل وظیفة ومدى استیفاءھا لمتطلبات العمل، ویتم تحدید عدد الو

 )م٢٠٠٧عالقي، . (الذین یحتاجون تدریب من خالل العنصر األخیر وھو تحلیل األفراد
 تدریب وتأھیل كوادرھا وتحفیزھم على إلىومن ثم فإن مؤسسات التعلیم العالي بحاجة 

تدریبیة من أجل تطویر آداھم وتحقیق معاییر الجودة حیث أكدت دراسة االلتحاق بالبرامج ال
 .على ضرورة إنشاء مراكز للتدریب وفقًا لمتطلبات الجودة في التعلیم العالي). م٢٠١٦زرقان، (

  :األكادیميالجودة واالعتماد : ثانیًا
لتي یقصد  وا Qualities ھي كلمة مشتقة من الكلمة الالتینیة :"Quality"مفھوم الجودة

 من سلع درجة إلیھ المستھلك بما یحتاج إمدادفھي تعني درجة . بھا طبیعة الشيء ودرجة صالحھ
العبادي . (وخدمات ذات خصائص وسمات تفي بمتطلباتھ وحاجاتھ وتوقعاتھ في الوقت الذي یریده

  )  م٢٠٠٩وآخرون، 
یات في كافة دول العالم، وبما أن التعلیم الجامعي یشھد اھتمامًا كبیرًا على مختلف المستو

 إعدادًا الكوادر البشریة إعداد على أساس أدواره المتمیزة التي یحققھا من خالل إلیھفإنھ ُینظر 
  .سلیمًا في مختلف الجوانب المختلفة

 الجودة في التعلیم الجامعي كان لزامًا علینا إلى من خالل ھذه الدراسة نتطرق أنناوبما 
بأنھا عملیة ) م٢٠٠٩(المجال التعلیمي، فقد أشار العبادي وآخرون إیجاد تعریفات للجودة في 

 تحقیق نقلة نوعیة إلىتوثیق البرامج واإلجراءات وتطبیق األنظمة واللوائح والتوجیھات، تھدف 
في التعلیم واالرتقاء بمستوى الطلبة في جمیع الجوانب العقلیة والجسمیة والنفسیة واالجتماعیة 

  .إدارتھا وحسن األعمال بإتقان إالق ذلك والثقافیة، وال یتحق
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  : خصائص إدارة الجودة الشاملة
  :كما یلي) م٢٠١٠(للجودة الشاملة خصائص عدة ذكرتھا الحریري 

 .الشمول؛ فھي تشمل جمیع القطاعات والمستویات والوظائف الخاصة بالمنظمة .١
 .جد عمل دون زبائنیمثل الزبائن شیًئا حیوًیا وجوھرًیا ألداء المنظمة، حیث إنھ ال یو .٢
إدارة الجودة الشاملة تبحث عن مصادر غیر تقلیدیة للمعلومات؛ ذلك ألن الناس یرغبون  .٣

 .في أداء أعمال ذات جودة شاملة
تركز إدارة الجودة الشاملة على التطویر والتحسین المستمر في أنشطة وعملیات المنظمة،  .٤

 .وفي التقنیات وعناصر األداء المختلفة
جیة العلمیة التي تعتمد على التحلیل والتصمیم والتخطیط والتنظیم لكل نشاط في اتباع المنھ .٥

 .المنظمة؛ وذلك لتحقیق الكفاءة والجودة
المشاركة، تھدف إدارة الجودة الشاملة إلى بذل الجھد من خالل العمل الفریقي لتحقیق  .٦

والعمل الجماعي،  التركیز، والرقابة الذاتیة، إلىمستویات الجودة المطلوبة، باإلضافة 
 .والتنظیم الشبكي
  :أھمیة الجودة في التعلیم

 إلى الوصول إلى السبیل أنھاتحتل الجودة أھمیة بالغة على جمیع األصعدة والمستویات، حیث 
التقدم الحضاري واالقتصادي للدول، كما حدث في الیابان بعد الدمار الشامل الذي حل بھا بعد 

 اتباع نظام الجودة الذي نادى بھ األمریكي ادوارد دیمینج ھو السبیل الحرب العالمیة الثانیة، فكان
  .الذي نھض بھا وأصبحت في فترة وجیزة من مصاف الدول المتقدمة

ن االھتمام بالجودة في مجال التعلیم أصبح ضرورة ملحة في ھذا العصر، حتى یصبح لدى وإ
  . قدرة إنتاجیة عالیة ومتمیزةاألفراد

  :أھمیة تطبیق الجودة في مجال التعلیم وھي كالتالي) م٢٠٠٩(رون ویشیر العبادي وآخ

 دراسة متطلبات المجتمع واحتیاجاتھ، الوفاء بھذه االحتیاجات وتدریبھم علیھا.  

  بكفاءة، وبشكل صحیحاألعمالأداء . 
  لدیھمبالرضاإشباع حاجات المتعلمین وزیادة اإلحساس . 
 تنمیة قیم العمل الجماعي. 
 ت ووضوحھا لدى جمیع العاملینتوفیر المعلوما. 
 في حل كثیر من المشكالت التي تعیق العملیة التعلیمیةاإلسھام . 
 تنمیة العدید من المھارات لدى أفراد المنظمة. 

 : أھمیة التدریب في إدارة الجودة
من أبرز فوائد الجودة في العملیة التعلیمیة كما ذكرنا سابقًا دراسة متطلبات المجتمع 

، الوفاء بھذه االحتیاجات وتدریبھم علیھا، أي أن التدریب مھم للغایة في عملیة إدارة واحتیاجاتھ
  : التدریب في مجال الجودة فیما یليأھمیتھالجودة، والتمكن منھا وتطبیقھا التطبیق الصحیح، تتمثل 

 .ضمان التوصل إلى األداء السلیم من أول مرة -١
  . إدارة الجودة الشاملةضمان قبول التغییر من طرف األفراد عن تطبیق -٢
 . تجنب األخطاء وتقلیص العیب وتحقیق مبدأ الالخطأ -٣
 .المساھمة في التحسین المستمر واتخاذه كشعار دائم من طرف األفراد -٤
 .زیادة االستقرار والمرونة في أعمال المنظمة -٥
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 ).م٢٠٠٧أحمد، (تقلیل الحاجة لإلشراف وتنمیة روح المسؤولیة والرقابة الذاتیة  -٦
 :ماد األكادیمياالعت

یعد االعتماد األكادیمي عملیة لتقویم مدى جودة المستوى األكادیمي في المؤسسات 
التعلیمیة الجامعیة ویتم بواسطة ھیئة متخصصة داخلیة وخارجیة ضمن عدة معاییر تم رصدھا 

 الحریريحیث عرفت . مسبقًا لجمیع المجاالت المتعلقة بالعملیة التعلیمیة والتي تؤثر على فاعلیتھا
العملیة التي تعترف من خاللھا منظمة أو وكالة بكلیة : "االعتماد الجامعي بأنھوُیعرف ). م٢٠١٠(

مقابلتھ للمؤھالت / أو جامعة أو برنامج دراسي داخل مؤسسة تربویة من خالل مدى مقابلتھا
 ". والمعاییر التي حددتھا المنظمة أو الوكالة سلفًا 

 االعتراف العلني لمدرسة :تعلیم العالي االعتماد األكادیمي بأنھوتعرف الموسوعة الدولیة لل
ما أو معھد أو كلیة أو جامعة أو برنامج دراسي متخصص تتوافر فیھ مؤھالت ومعاییر تعلیمیة 
معینة معترف بھا رسمیًا، ویتضمن االعتراف تقییم علمي مقبول الجودة لمؤسسات التعلیم أو 

ویعد ذلك ضروریا لسببین . ع نحو األفضل لھذه البرامج باستمرارالبرامج بھدف التطویر والتشجی
أن تتحمل المؤسسات األكادیمیة المسئولیة أمام بعضھا لتحقیق أھداف واضحة ومحددة من : ھما

خالل برامج تعلیمیة مناسبة والتأكد من مدى التزام ھذه المؤسسات ببرامج ذات معاییر محددة 
  )م٢٠٠٧أحمد، . (ومقبولة سلفًا

 :وتقوم وكاالت االعتماد بتقییم المؤسسات عن طریق
 .وضع معاییر الحكم على كفاءة الطالب والمؤسسة التعلیمیة واإلدارة والمنھج والمالیات -١
 .التفتیش على المؤسسات في ضوء تلك المعاییر -٢
 .إجازة المؤسسات التي تقوم بتحقیق تلك المعاییر -٣
 .عادة تقییمھا للتأكد من تطبیقھا لتلك المعاییرإجراء عملیات مراجعة للمؤسسات القائمة وإ -٤

أما بالنسبة إلجراءات االعتماد فإنھا تتفق إلى حد بعید مع األدوات اإلجرائیة التي یتم 
استخدامھا في عملیة التقییم الخارجي، وعلى الرغم من ذلك نظرا ألن االعتماد یعد عملیة ذات 

ل على شھادات االعتماد والسلطة الشرعیة نتائج محتملة، فإنھ توجد حاجة إضافیة للحصو
والرسمیة وضمان العملیات كجزء من إجراءات االعتماد، ویعتمد ذلك على مدى الثقة في الجھات 

 )م٢٠٠٧حسن،  (.المعتمدة واألمور المتعلقة برخص االعتماد للجھات المانحة لالعتماد
 :ویرتبط بمفھوم االعتماد بعض المصطلحات مثل

 وھو عملیة إجرائیة متكررة مدتھا تتراوح ما بین خمس إلى ست سنوات، یتم :دور االعتماد -١
من خاللھا تقییم المؤسسة بواسطة ھیئة متخصصة لضمان توافقھا مع مستویات محددة، 

 .وتحدد ھذه المستویات في ضوء المخرجات والنتائج المرجوة من المؤسسة التعلیمیة
لمسئولین یقومون بزیارة المؤسسة التعلیمیة وھو فریق من المتخصصین ا: فریق االعتماد -٢

 .على الطبیعة إلجراء عملیة االعتماد
وھي الزیارة المیدانیة للمؤسسة، وھي خطوة من خطوات دورة االعتماد، : زیارة االعتماد -٣

 :وتتم ھذه الزیارة لألھداف التالیة
 .دفة متابعة تقدم المؤسسة نحو تحقیق نتائج خطط التطویر والتحسین المستھ-أ

 . تقدیم تقریر للوزارة یتعلق بموقف المؤسسة من منحھا شھادة االعتماد-ب
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وھي وحدة قیاس تمنح أو تحسب للطالب عندما یكمل بنجاح متطلبات مقرر : وحدة االعتماد -٤
دراسي معین أو مادة دراسیة معینة وتتطلب وحدة االعتماد استكمال ماال یقل عن عدد محدد 

 ).٢٠٠٨لھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكادیمي، ا(من الساعات الدراسیة 
عملیة : وبعد استعراض ھذه التعریفات المختلفة یمكن استخالص تعریًفا لالعتماد في أنھ

للتأكد من قدرة المؤسسة على تحقیق األھداف التي تسعى إلیھا، وذلك من خالل تحقیق حد أدنى إن 
اییر والشروط المتعارف علیھا التي یجب أن تتوافر في لم تكن تحقیق الجودة في المواصفات والمع
 . المؤسسات المشابھة لتتمكن من القیام بعملھا

  :عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي بجامعة أم القرى
 القرى في السعي للحصول على االعتماد األكادیمي وتحقیق الجودة أمال ُیغفل دور جامعة 

 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي والتي تساھم في نشاءإفي جمیع منشئاتھا، حیث تم 
اإلشراف على الوحدات المختلفة بالتنسیق مع وكاالت العمادة المناظرة، ومن ھنا نستعرض بعض 

 :أقسامھا ومھامھا
 :أقسام الوكالة

 وحدة ضمان الجودة       . 
 وحدة االعتماد األكادیمي. 

یب حیث تقوم على تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ومنھا یتفرع وكالة العمادة للتدر
واإلداریین بالجامعة في مجاالت الجودة واالعتماد والقیاس والتقویم والتخطیط االستراتیجي، 

 :وإدارة عملیات التدریب، وأبرز مھامھا ما یلي
العمل على تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین في مجاالت الجودة واالعتماد  -١

 .والقیاس والتقویم والتخطیط االستراتیجي
تحفیز أعضاء ھیئة التدریس والقیادات اإلداریة على التنمیة الذاتیة الفعالة، والمشاركة في  -٢

 .العمادة حضور الدورات والبرامج التدریبیة وورش العمل التي تقدمھا
ابعة وتقویم العملیات إدارة عملیات التدریب، تحدید االحتیاجات التدریبیة، وتخطیط وتنفیذ ومت -٣

 .التدریبیة
 .تأھیل وإعداد أعضاء ھیئة التدریس الجدد ومن في حكمھم -٤
 .تنمیة قدرات وإمكانیات القیادات في الوحدات األكادیمیة واإلداریة لرفع كفاءتھم وفعالیتھم -٥
 .وضع الخطة التنفیذیة السنویة للوحدة، والرفع بھا للعمادة إلقرارھا -٦
 .ویة للوحدة بعد إقرارھا من العمادةتنفیذ خطة العمل السن -٧
موقع (إعداد خطة لتطویر مھارات منسوبي العمادة من أعضاء ھیئة التدریس والموظفین  -٨

 ).ه١٤٣٩جامعة أم القرى، 
ولكي یقوم المعلم الجامعي باألدوار المطلوبة منھ داخل مؤسستھ وخارجھا فال بد من 

عة العمل الذي سیقوم بھ، كما یجب االھتمام إعداده قبل ممارستھ للمھنة بصورة تتناسب وطبی
بتدریبھ أثناء الخدمة، بما یساعده على النمو العلمي والمھني وتمكینھ من القیام باألدوار المطلوبة 

 ). م٢٠٠٢الغامدي، . (وخاصة بما یرتبط منھا بالعملیة التعلیمیة
صول على االعتماد وھنا یتجلى اھتمام جامعة أم القرى بتطبیق الجودة وحرصھا على الح

األكادیمي وتدریب جمیع المنسوبین علیھا من خالل عمادة ضمان الجودة ووحداتھا المساندة، 
 .للوصول بالجامعة إلى مستوى متمیز على الصعیدین المحلي والعالمي
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  :الدراسات السابقة
   .ب والجودة واالحتیاجات التدریبیةأجریت العدید من الدراسات في موضوع التدری

دراسة عن الجودة الشاملة ھدفت تقویم تجربة ) م٢٠٠٦(ث أجرت الحریشي وكعكي حی
استخدمت . تنمیة عضو ھیئة التدریس في ضوء الجودة الشاملة بكلیة التربیة للبنات بمدینة الریاض

وكانت أھم نتائج الدراسة أن . الباحثتان المنھج الوصفي التحلیلي وصممتا استبانة لجمع المعلومات
نوع في البرامج التدریبیة المقدمة ألعضاء ھیئة التدریس وھناك دراسة الحتیاجاتھم ھناك ت

. وأن البرامج التدریبیة لھا أھمیة عالیة لدى األعضاء. التدریبیة والتي تبنى علیھا الخطط للتدریب
وأوصت الباحثتان بضرورة تحفیز أعضاء ھیئة التدریس على االلتحاق بالدورات التدریبیة 

مج المقامة بالجامعة ووضع سیاسة مكتوبة تلزم عضو ھیئة التدریس بالتدریب والتوعیة والبرا
  .بأھمیة التدریب وانعكاسھ اإلیجابي على أدائھم

 التدریس ھیئة ألعضاء التدریبیة اَحتیاجات تحدید ھدفت بدراسة) م٢٠٠٦ (الشریفقام و
 ھیئة احتیاجات لسد التدریبي مجالبرنا علیھا یقوم التي األسس أھم وتحدید ، الطائف بجامعة

 التعلیمیة الوسائل بعدي على العلمي والقسم الكلیة لمتغیري دال تأثیر یوجد أنھ بالجامعة التدریس
 الجنس لمتغیري تأثیر یوجد كما ، التدریبیة تیاجاتاالح قائمة من والتقویم التعلیم وتكنولوجیا

، التربویة وتطبیقاتھا التربویة والنظریات وفلسفتھ يالجامع التعلیم أھداف بعدي على العلمیة والرتبة
 ألعضاء التدریبیة اَحتیاجات بقائمة المتضمنة التدریبیة َحتیاجاتالا جل أن إلى الدراسة وخلصت

 على الرتبة متغیر اثر مع یتفق قد وھذا توفیرھا، على الجامعة تعمل لم بالجامعة التدریس ھیئة
 .الدراسة ھذه في التدریبیة یسالتدر ھیئة عضو احتیاجات تحدید

 التدریس ھیئة ألعضاء التدریبیة َحتیاجاتالا تحدید ھدفتبدراسة  )م٢٠٠٧ (الحروي قامتو
 الوظیفي والموقع الجنس تناولت فقد، لذلك المقترحة والحلول والتكنولوجیا العلوم جامعة وموظفي

 المستھدفین كافة- : التالیة النتائج لىإ خلصت وقد التدریبیة، َحتیاجاتالا تحدید على تؤثر كمتغیرات
 حاجة درجة على حصلت َتالالمجا كافة-. كأولویة الذاتي التطویر مجال في تدریب إلى بحاجة

 ھیئة أعضاء تساوى- . التدریب عملیة في جھدًا تبذل الجامعة أن على یدل قد وھذا متوسطة،
 مجال أو :كاآلتي لكلیھما تنازلیًا تیبالتر فكان َت،الالمجا أھمیة حیث من الموظفون  س والتدری

 كان الذاتي التطویر مجال رتصَد ولعل المھني، المجال ثالثا اإلداري، المجال ثانیا الذاتي، التطویر
 المجال یأتي ثم وذاتھا، أدائھا تطویر إلى یؤدي عما تبحث البشریة الفطرة كون طبیعیًا، أمرًا

 كونھ إلى باإلضافة العمل، سوق یشھده الذي السریع للتطور یكون وقد الثانیة، المرتبة في اإلداري
 .الملحة الوظیفیة اَحتیاجات لیلبي ربما المھني، المجال یأتي األخیر وفي والنجاح، للتفوق أساسًا

دراسة ھدفت تحدید االحتیاجات التدریبیة للقیادات ) م٢٠٠٧(كما أجرت الحوراني 
اتیجیة الحدیثة وتقنیاتھا لمواجھة تحدیات القرن الحادي التربویة في ضوء مفاھیم اإلدارة االستر

 معرفة العالقة بین االحتیاجات التدریبیة وبین المتغیرات األكثر إلىوالعشرین، كما ھدفت أیضًا 
. شیوعا في ھذا المجال، واستخدمت المنھج الوصفي المسحي واالستبانة كأداة لجمع المعلومات

ر االحتیاجات التدریبیة لدى القادة التربویین كانت بدرجة توصلت النتائج إلى أن درجة توف
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة أھمیة االحتیاجات التدریبیة . المجاالتمتوسطة لجمیع 

وتوصلت . لدى القادة التربویین تعزي إلى متغیرات اإلقلیم، والمؤھل، والخبرة، والمركز الوظیفي
ة إحصائیة في درجة أھمیة االحتیاجات التدریبیة لدى القادة إلى عدم وجود فروق ذات دالل

وفي ضوء ما توصلت إلیھ الباحثة من نتائج . التربویین تعزي إلى متغیرات الجنس، ونوع التعلیم
ضرورة االھتمام واألخذ بمفھوم االحتیاجات التدریبیة : أوصت بمجموعة من التوصیات من أھمھا
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نھجیة العلمیة، واألسس العملیة لتحدیدھا، وبناء البرامج التدریبیة واستخدام األسالیب والطرق الم
  .الفعالة واالبتعاد عن اآلراء واالجتھادات الشخصیة من أجل تحقیق األھداف المنشود

فقد ھدفت تحدید االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة ) م٢٠١٠(أما دراسة آل فرحان 
ي ظل أدوارھم المھنیة من وجھة نظرھم، حیث استخدم التدریس بكلیة التربیة بجامعة أم القرى ف

 أن مستوى االحتیاجات إلى استبانة لجمع البیانات، وتوصل الباحث وصممالباحث المنھج الوصفي 
التدریبیة أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة جاء بدرجة عالیة، وأوصى الباحث بضرورة رفع 

لعات األعضاء، وضرورة رفع حوافز أعضاء ھیئة أداء العاملین في مجال التدریب لیواكب تط
  .التدریس المھتمین بمجال التنمیة المستدامة

تعرف االحتیاجات التدریبیة لمشرفي ومشرفات الجودة ل) م٢٠١١(وجاءت دراسة آل ذاود 
بوزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي حیث 

 المجتمع یحتاجون أفرادوكانت أبرز نتائج الدراسة أن . استبانة لجمع المعلومات والبیاناتصمم 
جال الجودة وأھمھا تأسیس نظام متكامل للجودة، ووضع خطة  التدریب في مإلىبدرجة كبیرة 

وأوصى الباحث بضرورة إشراك المتدربین في اختیار البرامج . متكاملة لتطبیق الجودة في المیدان
  .المناسبة لھم، وتحدید المعوقات التي تحد من تلبیة احتیاجات المتدربین ووضع الحلول المناسبة لھم

 تحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین في مؤسسات (Sannigrahi, 2011)وھدفت دراسة 
التعلیم العالي بالھند، وتوصلت إلى وجود قصور في تدریب أعضاء ھیئة التدریس على معاییر 
الجودة في التعلیم الجامعي؛ مما یؤثر على عملیة االعتماد األكادیمي وكذلك على األداء المتوازن 

  . ألعضاء ھیئة التدریس
التي ھدفت الدراسة صیاغة برنامج تدریبي ألعضاء ھیئة ) م٢٠١٢(راسة زرقان وفي د

التدریس الجامعي في ضوء معاییر الجودة الشاملة في التعلیم العالي تم استخدام المنھج الوصفي 
 قائمة من االحتیاجات التدریبیة إلى نتائج الدراسة الوصول أھمواالستبانة لجمع المعلومات وكانت 

 مجال –حاجات ٩مجال أنشطة البحث العلمي : ة التدریس في ضوء الجودة وھي كالتاليلعضو ھیئ
 حاجة ١٦ اإلداریة مجال ممارسة القیادات – حاجات ٨مجال االتصال - حاجات ٨التدریس الفعال 

أوصت بضرورة تطبیق ھذا البرنامج . بناء على ھذه االحتیاجات التدریبیة تم اقتراح نموذج تدریبي
ت المعنیة للتأكد من فعالیتھ مع الضرورة بإنشاء مراكز للتدریب وفقًا لمتطلبات الجودة في في الجھا

 .التعلیم العالي
تعرف االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة ) م٢٠١٣(دراسة السدیري وآخرون وھدفت 

 وكانت.  من أعضاء ھیئة التدریس٣٤٣وتكونت عینة الدراسة من . التدریس بجامعة الملك سعود
نھ توجد احتیاجات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في  النتائج أوأظھرت. االستبانة أداة للدراسة

في تخطیط . وكانت أبرزھا في المجاالت التدریسیة. جمیع المجاالت التي تضمنتھا االستبانة
  . الخطط االستراتیجیةإعدادوتصمیم التدریس وفق معاییر الجودة، وفي 

، تعرف )٢٠١٣ ( Ado and Nnennaya, Adonama. Modebeluدراسة وھدفت 
 على وسائل استخدام تقنیة المعلومات في التدریس في ست جامعات األكادیمیةأھمیة تدریب الھیئة 

ھج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البیانات نواستخدمت الدراسة الم. في جنوب شرق نیجیریا
 افتقار عینة الدراسة إلىوتوصلت الدراسة . یمیة عضوًا من الھیئة األكاد٣٠٠وتكونت العینة من 

التكنولوجیا االستخدام األمثل، وحددت خمسة عوامل تعوق رفة استخدام التعلم االلكتروني و معإلى
االستخدام الفعال لمنھجیات التدریب عبر االنترنت وھي العوامل اإلداریة المتعلقة بالمعرفة 

  .والتعلم
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ي     ) (Al-Madani, 2017أما دراسة المدني  دریس ف ة للت فھدفت تعرف االحتیاجات التدریبی
سعودیة  ة ال ة العربی یة بالمملك دارس األساس الل  . الم ن خ ة م فیة تحلیلی ة وص ة منھجی ت الدراس اتبع

ن      ) ٤٦(استبانة مكونة من    ة م سیة لعین ة التدری ة   ) ٥٠(فقرة تقیس االحتیاجات التدریبی ًا ومعلم معلم
یة    ة األساس ي المرحل ون ف ة یعمل دارس الحكومی ات   . بالم ة أن االحتیاج ائج الدراس رت نت د أظھ وق

ة       ات التدریبی ائج أن االحتیاج رت النت ا أظھ ة، كم ویم مرتفع یط والتق الي التخط ي مج ة ف التدریبی
للمعلمات اإلناث أعلى منھا لدى المعلمین الذكور في جمیع المجاالت، وبخاصة اللواتي حصلن على    

  .عدد قلیل من الدورات
سعود وقام ال  ) م٢٠١٧(ت م ي مج دھا ف ة وتحدی ات التدریبی ة االحتیاج دفت معرف ة ھ بدراس

ى   طرق التدریس لمعلمي الفصل بمدینة المرج وضواحیھا، ولتحقیق ذلك تم إعداد مقیاس یحتوى عل
م     داف الدراسة، ت یس أھ ا         مؤشرات تق ة قوامھ ى عین ن خالل دراسة وصفیة عل ھ م ن  ) ٩٧(تطبیق م

ي مدین   ائج الدراسة وجود احتیاجات        معلمي الفصل ف د أظھرت نت ة   ة المرج وضواحیھا، وق تدریبی
ا   رج وخارجھ ة الم ل مدین ة داخ دارس االبتدائی ي الم صل ف ي الف راءة   لمعلم ارات الق ة مھ ي تنمی ف

ین،      والكتابة، وإثراء خبرات المتعلمین، اه المتعلم شد انتب رات ل واستخدام أنواع التقویم، وتنویع المثی
ا  واستخدام  ن         مھ ي البحث ع ین ف ساعدة المتعلم ین، وم دى المتعلم ا ل ر وتنمیتھ ة   رات التفكی المعلوم

ویم       داع واستخدام أدوات التق ى اإلب رة عل ة الفت ة      وكیفیة تنمی  -المتنوعة، واستخدام الوسائل التعلیمی
ین، واستخدام كراسة المتا     معمل المادة، واستخدام اختبارات ین المتعلم ة  تراعى الفروق الفردیة ب بع

  .لتثیر انتباه المتعلمین، واختیار مصادر التعلم المتعددة) الفصل(التعلم  وتجمیل بیئة
دة    ام الخوال د   ) م٢٠١٨(وق دفت تحدی ة  االحتیاجات  بدراسة ھ ات  التدریبی اً  الصف  لمعلم  وفق

ن  ستقبلیة  ألدوارھ ي  الم ة الھاشمیة،      اقتصاد  ظل  ف ة األردنی ي المملك ة ف ت  المعرف ة  وتألف ن   العین م
ة ) ٢٠٠( ن  معلم ن  مم ي  یدرس دارس  ف ة  الم ي  والخاصة  الحكومی ة  ف واء  مدیری ة  ل یم  الجامع  والتعل

 والتي(االستبانة ( الدراسة أداة تصمیم في متمثًال المسحي، الوصفي المنھج الدراسة اتبعت. الخاص
ا  عدد بلغ رة  94 فقراتھ ى   موزعة  فق ت  مجاالت، ) ٩(عل ائج  وبین دیرات  أن النت ات  تق  الصف  معلم
ة  حتیاجات لال اً  التدریبی ن  وفق ستقبلیة  ألدوارھ ي  الم ة  اقتصاد  ظل  ف ة، وأن  جاءت  المعرف  مرتفع

ة  لالحتیاجات  الصف معلمات تقدیرات اً  التدریبی م  وفق ستقبلیة  ألدوارھ ي  الم ة  اقتصاد  ظل  ف  المعرف
ف ١٠-٥الخبرة  ذوي تقدیرات خبرتھم، ولصالح سنوات باختالف تختلف اختالف   سنوات، وتختل  ب

  .العلمي المؤھل باختالف ال تختلف حین في الحكومیة؛ المدارس معلمات ولصالح المدرسة نوع
، أكثر قربًا )م٢٠١٠(ودراسة آل فرحان ) م٢٠١٣( السدیري واخرون دراسةوتعد 

للدراسة الحالیة حیث تبحث في تحدید االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات 
سة الحالیة تبحث في االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في ضوء السعودیة بینما الدرا

، )م٢٠١٢(وأیضًا دراسة زرقان  معاییر الجودة الشاملة ومدى فاعلیتھا في خدمة فروع الجامعة،
تتشابھ مع الدراسة الحالیة في محور معاییر الجودة الشاملة، بینما تمیزت ھذه الدراسة بتحدید 

ریبیة في فروع الجامعة أو بما تصنف ب الفروع الناشئة ومدى قدرتھا على توفیر االحتیاجات التد
  .االحتیاجات التدریبیة ألعضائھا للحصول على الجودة واالعتماد األكادیمي

واتفقت الدراسات السابقة على ضرورة البحث في االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة 
ملیة التعلیمیة؛ ألن عملیة حصول األستاذ الجامعي على التدریس بما یعود بالنفع علیھم وعلى الع

درجة علمیة لیست نھایة المطاف الذي یؤھلھ للتدریس بالجامعة أو باألحرى للنجاح في العملیة 
التدریسیة والبحثیة بل ھناك العدید من المھارات والخبرات التي من شأنھا أن تصقل قدرتھ على 

  . إال بالتدریب والممارسةأداء مھمتھ بكفاءة والتي ال تتأتى
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  :اإلجراءات المنھجیة للدراسة
 :نوع الدراسة

 Analyzes Descriptive Studiesتنتمي ھذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة التحلیلیة 
والتي تھدف إلى دراسة الحقائق المتعلقة بظاھرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو من األحداث 

 .ى تعمیمات متعلقة بموضوع الدراسةواستخالص داللتھا للوصول إل
  :المنھج المستخدم

: " بأنھ) ١٩١م ،٢٠٠٥(استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، والذي عرفھ عبیدات 
أسلوب یعتمد على جمع المعلومات والبیانات عن ظاھرة ما، أو حدث ما أو شيء ما، أو واقع ما، 

دید الوضع الحالي لھا والتعرف على جوانب وذلك بقصد التعرف على الظاھرة المدروسة وتح
القوة والضعف فیھ من أجل معرفة مدى صالحیة ھذا الوضع أو مدى الحاجة إلجراء تغییرات 

 ". جزئیة أو أساسیة فیھ
  : مجتمع وعینة الدراسة

یشمل مجتمع الدراسة جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة بمحافظة الجموم، وھي 
حیث تم اختیار عینة عشوائیة قوامھا . عضوًا) ٤٦(فقط؛ حیث بلغ مجتمع الدراسة كلیة لإلناث 

عضوًة تم اختیارھن عشوائیًا من خالل السجالت المدون بھا األسماء أعضاء ھیئة التدریس ) ٣٠(
 .بالموقع االلكتروني للجامعة

  :وصف عینة الدراسة حسب المتغیرات
  :الدرجة العلمیة )١

 )١(جدول 
  فراد العینة وفقًا لمتغیر الدرجة العلمیةیوضح توزیع أ

 النسبة العدد الدرجة العلمیة

 %١٣٫٣٣ ٤ أستاذ

 %١٣٫٣٣ ٤ أستاذ مشارك

 %٢٦٫٦ ٨ أستاذ مساعد

 %٢٣٫٣٣ ٧ محاضر

 %٢٣٫٣٣ ٧ معید

 %١٠٠ ٣٠ المجموع

أن عدد أفراد عینة الدراسة ممن ھم على درجة أستاذ بلغ نسبة ) ١(یتبین من الجدول 
وكذلك ممن ھم على درجة أستاذ مشارك، بینما كانت الغالبیة العظمى من صالح ممن % ١٣٫٣٣

، وجاءت نسبة ممن ھم على درجة محاضر ومعید %٢٦٫٦ھم على درجة أستاذ مساعد بنسبة 
  %.٢٣٫٣٣بنسبة متساویة وھي 
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  :الدورات التدریبیة في مجال الجودة واالعتماد ألكادیمي )٢
 .تعدد الحاصلین على الدورا  . أ

  )٢(جدول 
 العینة الحاصلین على دورات في مجال الجودة واالعتماد األكادیمي والذین لم أفرادیوضح توزیع 

  یحصلوا علیھا

 النسبة العدد الحاصلین على الدورات التدریبیة

 %٤٦٫٦٦ ١٤ الحاصلین على دورات في مجال الجودة

 %٥٣٫٣٣ ١٦ الذین لم یحصلون على دورات في مجال الجودة

 %١٠٠ ٣٠ لمجموعا

أن الحاصلین على دورات في مجال الجودة واالعتماد األكادیمي ) ٢(یتبین من الجدول 
وان الذین لم یحصلون على دورات تدریبیة في مجال الجودة % ٤٦٫٦٦ عضوًا بنسبة ١٤

ونالحظ ان ھناك تقارب في النسبة % ٥٣٫٣٣ عضوًا بنسبة ١٦واالعتماد األكادیمي بلغ عددھم 
عداد الذین حصلوا على دورات والذین لم یحصلوا على دورات تدریبیة، وربما یعود السبب بین أ

الن الكلیة ناشئة ومعظم أعضاءھا مستجدین في العمل األكادیمي وممن ھم على رتبة معید 
  .ومحاضر، حیث لم تتسنى لھم الفرصة ألخذ دورات في مجال الجودة واالعتماد األكادیمي

  :یبیةعدد الدورات التدر  . ب
  )٣(جدول 

یوضح توزیع أفراد العینة من حیث عدد الدورات الحاصلین علیھا في مجال الجودة واالعتماد 
  .األكادیمي

 النسبة العدد عدد الدورات التدریبیة لكل فرد

 %١٤٫٢٨ ٢ دورة تدریبیة واحدة

 %٤٢٫٨٥ ٦ دورتان تدریبیتان

 %١٤٫٢٨ ٢ ثالث دورات تدریبیة

 %٢٨٫٥٦ ٤ تأكثر من ثالث دورا

 %١٠٠ ١٤ المجموع

أن غالبیة عدد الدورات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ) ٣(یتبین من الجدول 
بینما جاءت أكثر من ثالث دورات % ٤٢٫٨٥الجامعیة بالجموم كانت دورتان تدریبیتان بنسبة 

ھیئة التدریس بالكلیة وھذا یدل على ان ھناك توجھ من أعضاء % ٢٨٫٥٦بالمرتبة الثانیة بنسبة 
  .الجامعیة بالجموم نحو الحصول على دورات في مجال الجودة واالعتماد األكادیمي

  : أداة الدراسة
تمثلت أداة جمع البیانات في ھذه الدراسة في استبیان االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة 

لبحث جاھزة في صورتھا وأصبحت أداة ا. التدریس في ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي
النھائیة لقیاس ما وضعت لھ، وتضمنت فقرات االستبانة التي استخدمت للتعرف على واقع البرامج 
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التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة، والتعرف على الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة 
ق التدرج الخماسي فقرة، ویستجاب علیھا وف) ٣٧(التدریس، وتكونت في صورتھا النھائیة من 

وتمَّ طباعة أداة البحث، وإخراجھا بصورة ). كبیرة جدًا، كبیرة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدًا(
تالئم مستوى أعضاء ھیئة التدریس، مرفقة بتعلیمات وأمثلة توضیحیة حول كیفیة السّیر في 

  .االستجابة
  : صدق األداة

 :صدق المحتوى أو الصدق الظاھري. أ
صدق محتوى أداة البحث، والتأكُّد من أنَُّھا تخدم أھداف البحث، تمَّ عرضھا للتحّقق من 

على مجموعة من المحكمین في جامعة أم القرى، وُطِلَب إلیھم دراسة األداة، وإبداء رأیھم فیھا من 
مدى مناسبة الفقرة للمحتوى، وُطِلَب إلیھم الّنظر في مدى كفایة أداة الدراسة من حیث عدد : حیث

قرات، وشمولّیتھا، وتنوُّع محتواھا، أو أیَّة مالحظات ُمناِسبة فیما یتعلق بالّتعدیل، أو الّتغییر، أو الف
وتم دراسة مالحظات الُمحكِّمین، واقتراحاتھم، وتم إجراء . الحذف وفق ما یراه المحكم الزمًا

  .الّتعدیالت في ضوء توصیات، وآراء ھیئة الّتحكیم
حظات الُمحكِّمین، وإجراء الّتعدیالت المشار إلیھا أعاله بمثابة وقد تم اعتبار األخذ بمال

 .الّصدق الّظاھري، وصدق المحتوى لألداة، واعتبرت األداة صالحة لقیاس ما وضعت لھ
  :صدق االتساق الداخلي لمحاور أداة البحث. ب

د تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لكل محور من محاور أداة البحث من خالل إیجا
مدى ارتباط كل بعد بالدرجة الكلیة لجمیع األبعاد الذي ینتمي إلیھا، والتأكد من عدم التداخل بینھا، 

) ٤(وتم التحقق من ذلك بإیجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط بیرسون، والجدول 
  .یوضح ذلك

  )٤(جدول 
 االتساق الداخلي لمحاور أداة الدراسة

 لتھاقیمة ر ودال المحور
  **٠٫٧٨ واقع البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة

  **٠٫٧٣ الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس
أما معامل ارتباط محور بلغ ) ٠٫٧٨(یتضح من الجدول أن معامالت ارتباط محور بلغ 

ماسك الداخلي لفقرات كل وجمیع معامالت ارتباط األبعاد مرتفعة، ویدلُّ ذلك على قوة الت) ٠٫٧٣(
  .بعد من أبعاد أداة البحث

  : ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة تم استخدام طریقة التجزئة النصفیة، بتطبیق أداة الدراسة على عینة 

 مفردة من نفس خصائص عینة الدراسة، حیث تم تجزئة عبارات كل متغیر من ١٥قوامھا 
ول یمثل مجموع العبارات الفردیة، والجزء الثاني یمثل متغیرات األداة إلى جزأین الجزء األ

 : مجموع العبارات الزوجیة، وجاءت النتائج على النحو التالي
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   )٥(جدول 
 ثبات أداة الدراسة

 قیمة ر وداللتھا المحور
 ٠٫٩٥ واقع البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة

 ٠٫٨٧ الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس
 ٠٫٨٨ األداة ككل

، وأن )٠٫٩٥( أن معامالت ثبات محور واقع البرامج التدریبیة بلغ )٥ (یتضح من الجدول
، وتعد جمیع )٠٫٨٧(معامل ثبات محور الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بلغ 

  .معامالت ثبات محاور أداة البحث مرتفعة ومناسبة ألغراض البحث
 :یةالمعالجات اإلحصائ

 :، وتمثلت فیما یلي)SPSS(تم استخدام الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
 معامالت التجزئة النصفیة لحساب ثبات أداة البحث. 
  المتوسطات الحسابیة للتعرف على واقع البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان

  .الجودة، والتعرف على الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس
  تحلیل التباین االحادي)ANOVA( للكشف عن الفروق اإلحصائیة حول واقع االحتیاجات 

التدریبیة المقدمة وحول الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة 
 .بالجموم وفقًا لمتغیر الدرجة العلمیة

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ض استجابات أفراد العینة على تساؤالت تم ھنا عرض نتائج البحث، وذلك من خالل عر

  .البحث
  : نتائج السؤال األول

ما االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة : نص السؤال األول على
  جامعة أم القرى في ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي من وجھة نظرھم؟–بالجموم 

ستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع ولإلجابة عن ھذا السؤال تمَّ ا
 .في ضوء معاییر الجودة الشاملةألعضاء ھیئة التدریس  التدریبیة االحتیاجاتالعبارات التي تمثل 
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  )٦(جدول 
المتوّسطات الحسابیة لواقع البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا في 

 الشاملةضوء معاییر الجودة 

العبارة في  الترتیب
 المقیاس

  ترتیب العبارة 
 تنازلیًا حسب المتوسطات

  المتوسط
 التقدیر الحسابي

 درجة كبیرة ٣٫٩٧ أستطیع عمل تقریر المقرر بكل سھولة ٨ ١

أستطیع عمل توصیف كامل للمقررات التي  ٧ ٢
 .ُأدرُسھا

 درجة كبیرة ٣٫٨٣

لبرامج التدریبیة تؤثر الجوانب المادیة في تنفیذ ا ٢٢ ٣
 .في مجال الجودة

 درجة كبیرة ٣٫٧٧

لدي خبرة عن االستراتیجیات التدریسیة للعملیة  ٩ ٤
 .التعلیمیة

 درجة كبیرة ٣٫٧٣

 درجة كبیرة ٣٫٧٠ .أتقن التدریس باستخدام التكنولوجیة الحدیثة ١٩ ٥

تعطي الجامعة فرًصا لحضور الدورات  ٣ ٦
 .التدریبیة

 درجة كبیرة ٣٫٥٧

تنجز اإلجراءات اإلداریة لحضور الدورات في  ٤ ٧
 .وقت قیاسي

 درجة كبیرة ٣٫٤١

 درجة كبیرة ٣٫٤٠ .أستطیع صیاغة رسالة القسم ١ ٨

درجة  ٣٫٣٣ .اللوائح اإلداریة والسیاسات محددة وواضحة ٥ ٩
 متوسطة

درجة  ٣٫٢٨ .لدي خبرة جیدة عن طرق التقویم المتعددة ١٢ ١٠
 متوسطة

 الجامعة دورات في التحضیر لإلرشاد توفر ١٠ ١١
 .األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس

درجة  ٣٫٢٧
 متوسطة

درجة  ٣٫١٦ .یمكنني إعداد تقاریر خاصة بالجودة ٦ ١٢
 متوسطة

لدي معارف عن إعداد األدلة والشواھد الخاصة  ١١ ١٣
 .بالمؤشرات الرئیسة للجودة 

درجة  ٢٫٩٧
 متوسطة

واضحة لتقیمي كعضو ھیئة یوجد معاییر أداء  ٢٠ ١٤
 .تدریس

درجة  ٢٫٩٧
 متوسطة

توفر الجامعة عدًدا مناسًبا من الدورات  ٢ ١٥
 .التدریبیة

درجة  ٢٫٩٣
 متوسطة

درجة  ٢٫٩٢ .أستطیع إعداد استبانات لتقویم المقررات ١٣ ١٦
 متوسطة

درجة  ٢٫٨٧ .اعرف أھمیة المقارنة المرجعیة للبرنامج  ٢٥ ١٧
 متوسطة

٢٤ ١٨ 
  .طیع وضع الخطط االستراتیجیةأست

  
 

درجة  ٢٫٨٠
 متوسطة
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العبارة في  الترتیب
 المقیاس

  ترتیب العبارة 
 تنازلیًا حسب المتوسطات

  المتوسط
 التقدیر الحسابي

درجة  ٢٫٧٣ .لدي خلفیة كافیة عن متطلبات األمن والسالمة ١٦ ١٩
 متوسطة

درجة  ٢٫٦٥ . مصفوفات لمؤشرات األداءإعدادیمكنني  ٢٦ ٢٠
 متوسطة

یتاح لي معرفة الجھات التي یمكنني المساھمة  ٢١ ٢١
 .في خدمتھا من المجتمع الخارجي

درجة  ٢٫٦٤
 متوسطة

درجة  ٢٫٦٣ . الدراسة الذاتیة للبرنامجإعدادأشارك في  ٢٣ ٢٢
 متوسطة

درجة  ٢٫٦١ .احصل على دورات كافیة في مجال الجودة ١٧ ٢٣
 متوسطة

تقوم الجامعة بتوفیر االحتیاجات التدریبیة  ١٥ ٢٤
 .ألعضاء ھیئة التدریس

درجة  ٢٫٦٠
 متوسطة

ھارات البحث ساھمت الجامعة في تطویر م ١٤ ٢٥
 .العلمي لدي

درجة  ٢٫٤٣
 منخفضة

درجة  ١٫٧٧ ُقدمت لي الدورات الالزمة في مجال تخصصي  ١٨ ٢٦
 منخفضة جدًا

درجة  ٣٫٠٧ المتوسط اإلجمالي  
 متوسطة

 في ضوء  ألعضاء ھیئة التدریس التدریبیةاالحتیاجاتأن عبارات ) ٦(یتبین من الجدول 
 ٣٫٩٧( بالكلیة الجامعیة بالجموم تراوحت متوسطاتھا بین ھمنظرمعاییر الجودة الشاملة من وجھة 

حیث بلغ المتوسط العام لعبارات ھذا البعد . وفق مقیاس التدرج الخماسي الذي تم تحدیده) ١٫٧٧ –
، ووفقًا للمحك فإن مستوى واقع البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة )٣٫٠٧(

ودة الشاملة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة ووحداتھا في ضوء معاییر الج
بالجموم كان بدرجة متوسطة، حیث تفاوتت استجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات المحور 

حیث تبین أن غالبیة .  ودرجة متوسطة ودرجة منخفضةوحیث جاءت العبارات بدرجة كبیرة 
ة إلعداد مقرر المادة وكذلك توصیف المقرر لكافة المقررات أعضاء ھیئة التدریس لدیھم خلفیة كافی

وعدم . بینما یوجد ضعف في المیزانیة المخصصة للدورات في مجال الجودة. التي یتم تدریسھا
المعرفة الكافیة من قبل أعضاء ھیئة التدریس والتي تمكنھم من االستخدام األمثل للتكنولوجیا 

 .الحدیثة في التدریس
 : ل الثانينتائج السؤا

ما الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة : نص السؤال الثاني على
 بالجموم والتي تحد استفادتھم من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا؟

لجمیع لإلجابة عن ھذا السؤال تمَّ استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
العبارات التي تمثل الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم والتي 

  .تحد استفادتھم من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا
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 )٧(جدول 
الجموم المتوّسطات الحسابیة للصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس  بالكلیة الجامعیة ب

 والتي تحد استفادتھم من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة ووحداتھا

 الترتیب
العبارة 

في 
 المقیاس

  ترتیب العبارة 
 تنازلیًا حسب المتوسطات

  المتوسط
 التقدیر الحسابي

 درجة كبیرة ٣٫٦٣ .تعارض أوقات الدورات مع المحاضرات ٤ ١
 درجة كبیرة ٣٫٦٠ .العبء التدریسي ٧ ٢

 درجة كبیرة ٣٫٤٧ .كثرة األعباء اإلداریة  ٨ ٣

 درجة كبیرة ٣٫٤٠ .عدم وجود حوافز تشجیعیة لحضور الدورات ١١ ٤

 درجة متوسطة ٣٫٢٠ .بعد المكان الذي تقدم فیھ الدورات ٢ ٥

عدم مراعاة رغبات أعضاء ھیئة التدریس في  ١٠ ٦
 .البرامج التدریبیة

 درجة متوسطة ٣٫١٤

 درجة متوسطة ٣٫١٣ .قلة اإلعالنات عن الدورات المتاحة ٣ ٧

 درجة متوسطة ٢٫٩٦ .ال یوجد لدي خلفیة كافیة عن الجودة ٦ ٨

 درجة متوسطة ٢٫٩٣ .عدم مالءمة محتوى الدورات لي ٥ ٩

ال یوجد تشجیع كاٍف من اإلدارة لاللتحاق  ٩ ١٠
 .بالدورات

 درجة متوسطة ٢٫٧٧

 درجة متوسطة ٢٫٦٢ .ة للتسجیل بالدوراتاإلجراءات اإلداری ١ ١١

 درجة متوسطة ٣٫١٦ المتوسط اإلجمالي  

 أن عبارات الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة )٧(یتبین من الجدول
الجامعیة بالجموم والتي تحد استفادتھم من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان الجودة 

. وفق مقیاس التدرج الخماسي الذي تم تحدیده) ٢٫٦٢ – ٣٫٦٣(وسطاتھا بین ووحداتھا تراوحت مت
، ووفقًا للمحك كان بدرجة متوسطة، حیث )٣٫١٦(حیث بلغ المتوسط العام لعبارات ھذا البعد 

تفاوتت استجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات المحور حیث جاءت العبارات بدرجة كبیرة 
 الصعوبات التي تحد من استفادة أعضاء ھیئة التدریس من البرامج وجاءت أھم .ودرجة متوسطة

التدریبیة المقدمة في مجال الجودة في تعارض أوقات الدورات مع المحاضرات، والعبء 
 .التدریسي، وكثرة األعباء اإلداریة

  : نتائج السؤال الثالث
ى   ع ا       : نص السؤال الثالث عل ة إحصائیة حول واق روق ذات دالل ة   ھل توجد ف ات التدریبی الحتیاج

ًا    الجموم  وفق ة ب ة الجامعی دریس بالكلی ة الت ضاء ھیئ ھ أع ي تواج صعوبات الت ول ال ة وح المقدم
 ؟) الدورات التدریبیة–الدرجة العلمیة (لمتغیري 
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لإلجابة عن ھذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطات استجابات 
یاجات التدریبیة المقدمة وحول الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة واقع االحتعینة الدراسة حول 

، تم استخدام تحلیل التباین االحادي التدریس وفقًا لمتغیري الدرجة العلمیة والدورات التدریبیة
)ANOVA( ٩ و٨، وفیما یلي نتائج ھذا السؤال من خالل الجداول رقم. 

 )٨(جدول 
بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول واقع االحتیاجات نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق 

 التدریبیة المقدمة وحول الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس وفقًا لمتغیر الدرجة العلمیة

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  )ف(قیمة  المربعات

 الداللة

 ٧٣٤٫٢٤٩ ٤ ٢٩٣٦٫٩٩٤  المجموعاتبین

 ٣٩٣٫١٦٧ ٢٥ ٩٨٢٩٫١٧٣ داخل المجموعات
واقع البرامج 

 التدریبیة
  ١٢٧٦٦٫١٦٧٢٩ المجموع الكّلي

٠٫١٥ ٠٫٨٧٠ 

 ١٠٫٤٣٢ ٤ ٤١٫٧٢٦ بین المجموعات

 ٣٢٫٠١٨ ٢٥ ٨٠٠٫٤٤٠ داخل المجموعات

الصعوبات 
التي تواجھ 
أعضاء ھیئة 

  ٢٩ ٨٤٢٫١٦٧ المجموع الكّلي التدریس

٠٫٨٦ ٠٫٣٣٠ 

 = (یتبیَّن من الّجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول واقع االحتیاجات التدریبیة المقدمة وحول ) ٠٫٠٥

ة العلمیة، الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم وفقًا لمتغیر الدرج
على التوالي، وھي قیمة غیر دالة ) ٠٫٣٣٠(و) ١٫٨٧٠(المحسوبة على ) ف(حیث بلغت قیمة 

 ).٠٫٠٥ = (إحصائیًا عند مستوى الداللة 
، )ANOVA(، تم استخدام تحلیل التباین االحادي الدورات التدریبیة ولإلجابة عن متغیر 

  .وفیما یلي  النتائج
 )٩(جدول 

ن األحادي للفروق بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول واقع نتائج تحلیل التبای
االحتیاجات التدریبیة المقدمة وحول الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة 

 الجامعیة بالجموم وفقًا لمتغیر الدورات التدریبیة

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 مستوى الداللة )ف(قیمة  المربعات

١٨٩٫٤٢٢ ٣ ٥٦٨٫٢٦٧ بین المجموعات
١٩٧٫١٥٢ ٢٦ ٢١٦٨٫٦٦٧ داخل المجموعات

واقع البرامج 
 التدریبیة

  ٢٩ ٢٧٣٦٫٩٣٣ المجموع الكّلي
٠٫٤٤ ٠٫٩٦٠ 

 ٤٢٫٥٧٨ ٣ ١٢٧٫٧٣٣ بین المجموعات
 ٤٦٫٦٠٦ ٢٦ ٥١٢٫٦٦٧ داخل المجموعات

الصعوبات التي 
تواجھ أعضاء 
  ٢٩ ٦٤٠٫٤٠٠ المجموع الكّلي ھیئة التدریس

٠٫٤٦ ٠٫٩١٠ 
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 = (یتبیَّن من الّجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول واقع االحتیاجات التدریبیة المقدمة وحول ) ٠٫٠٥

 بالكلیة الجامعیة بالجموم وفقًا لمتغیر الدورات الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس
على التوالي، وھي قیمة ) ٠٫٩١٠(و) ٠٫٩٦٠(المحسوبة على ) ف(التدریبیة، حیث بلغت قیمة 

  ).٠٫٠٥ = (غیر دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 
  :مناقشة نتائج الدراسة

  :مناقشة نتائج السؤال األول
في ألعضاء ھیئة التدریس  التدریبیة االحتیاجاتوى مستأظھرت نتائج السؤال األول أن 

وكانت أعلى االحتیاجات .  كان بدرجة متوسطةھمضوء معاییر الجودة الشاملة من وجھة نظر
أستطیع : التدریبیة التي یفتقدھا أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة الجامعیة بالجموم على النحو التالي

ل توصیف كامل للمقررات التي ُأدرُسھا، تؤثر الجوانب عمل تقریر المقرر بكل سھولة، أستطیع عم
المادیة في تنفیذ البرامج التدریبیة في مجال الجودة، لدي خبرة عن االستراتیجیات التدریسیة للعملیة 

ویالحظ أن أغلب أعضاء ھیئة التدریس  .التعلیمیة، أتقن التدریس باستخدام التكنولوجیة الحدیثة
اتیة في تطویر مھاراتھم أكثر من االعتماد على البرامج والدورات التي یعتمدون على التنمیة الذ

تطرحھا الجامعة، وذلك ألن البرامج والدورات المقدمة ال تلبي احتیاجاتھم، كما أن ھناك قصور في 
 ما أكدت علیھ دراسة آل فرحان وھذاتقدیم الحوافز ألعضاء ھیئة التدریس للتنمیة المھنیة، 

.  ضرورة االھتمام بالجانب المادي لتعزیز مشاركتھم في البرامج التدریبیةحیث أكدت) م٢٠١٠(
كما أن ھناك قصور في إشراك أعضاء ھیئة التدریس في دورات في مجال الجودة واالعتماد 
األكادیمي والدولي، حیث إن ھذه الدورات إن توفرت تقتصر على أعضاء محددین ممن لھم اھتمام 

 نظام داخل الجامعة یجبر جمیع األعضاء على إتقان مھارات وآلیات في ھذا المجال، وال یوجد
 إلىأن األفراد یحتاجون ) م٢٠١١(الجودة واالعتماد األكادیمي، حیث أشارت دراسة آل ذاود 

 إعدادمما یؤكد على ضرورة . التدریب في مجال الجودة وأھمھا تأسیس نظام متكامل خاص بھا
) م٢٠١٣(، واتفقت النتائج مع دراسة السدیري لجودة بمقر الكلیةوتنفیذ البرامج المخصصة بمجال ا

  .حیث ان أعضاء ھیئة التدریس لدیھم احتیاجات في مجال التدریس واعداد الخطط االستراتیجیة
  :مناقشة نتائج السؤال الثاني

أظھرت نتائج السؤال والتي تحد استفادتھم من البرامج التدریبیة المقدمة من عمادة ضمان 
ودة ووحداتھا كان بدرجة متوسطة، وكانت أعلى خمس صعوبات تواجھ أعضاء ھیئة التدریس الج

تعارض أوقات الدورات مع المحاضرات، العبء التدریسي، كثرة األعباء : على النحو التالي
  .اإلداریة، عدم وجود حوافز تشجیعیة لحضور الدورات، بعد المكان الذي تقدم فیھ الدورات

ى أنھ ال یتم األخذ بآراء أعضاء ھیئة التدریس حول أوقات الدورات وقد یعزى ذلك إل
التدریبیة وحول المكان المناسب النعقادھا، مما یجعل ھناك تعارضًا مع مھامھم التدریسیة، وبالتالي 
عدم مقدرتھم على التسجیل فیھم، كما أن ھناك قصور في معرفة نوعیة الدورات التي یحتاجھا 

 قبل طرح الدورات التدریبیة حیث إن طبیعة التخصص أحیانًا تفرض عمل أعضاء ھیئة التدریس
دورات محددة لمجموعة من أعضاء ھیئة التدریس، وال یتم األخذ بعین االعتبار مثل ھذه 
الخصوصیة، نظرًا ألن أعضاء ھیئة التدریس ال یشاركون في وضع احتیاجاتھم التدریبیة، وإنما 

ودراسة آل ذاود ) م٢٠١٢( ھذا نسبیًا مع دراسة زرقان ویتفق. تطرح الدورات بشكل عام
التي أشارت إلى وجود معوقات تواجھ أعضاء ھیئة التدریس تعیقھم من االستفادة من ) م٢٠١١(

 .الدورات المقدمة لھم
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  :مناقشة نتائج السؤال الثالث
            اللةأظھرت نتائج السؤال الثالث أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الد

) = بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول واقع االحتیاجات التدریبیة المقدمة ) ٠٫٠٥
 وحول الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس وفقًا لمتغیر الدرجة العلمیة والدورات التدریبیة

الحتیاجات حیث اثبتت ان الدرجة العلمیة ال تؤثر على ا) م٢٠١٨(وھذا یتفق مع دراسة الخوالدة 
 وربما یعود ذلك إلى أن أغلب أعضاء ھیئة التدریس على اختالف درجاتھم العلمیة لدیھم التدریبیة ،

نظرة مشتركة حول واقع البرامج التدریبیة المقدمة لھم، وكذلك یشتركون في نفس الصعوبات التي 
على الرغم من تباین تعیقھم عن المشاركة في الدورات التدریبیة، ولذلك لم تتباین استجاباتھم 

 .درجاتھم العلمیة
  :التوصیات

 استطالع االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة األكادیميضرورة قیام عمادة الجودة واالعتماد  -١
التدریس من الواقع الفعلي من خالل أخذ آرائھم وتجمیعھا وتطویر خطط وبرامج تعمل على 

 .تحقیق االحتیاجات التدریبیة الفعلیة
خصصات المادیة للبرامج التدریبیة في مجال الجودة واالعتماد األكادیمي في جامعة زیادة الم -٢

 .أم القرى
  

العمل على زیادة الدورات التدریبیة المتخصصة ألعضاء ھیئة التدریس وخاصة التي یوجد  -٣
فیھا ضعف في الممارسة، ویكون ذلك من خالل رؤساء األقسام عند تعبئة تقریر األداء 

 .م رئیس القسم باقتراح الدورات المناسبة لكل عضو ھیئة تدریسالوظیفي، فیقو
العمل على ربط الدورات التدریبیة بالحوافز المادیة، وذلك لتشجیع أعضاء ھیئة التدریس على  -٤

 .االلتحاق بالدورات التدریبیة المقدمة من الجامعة
 في مجال عمل برنامج تدریبي سنوي متكامل ألعضاء ھیئة التدریس یھتم في تطویرھم -٥

الجودة واالعتماد األكادیمي ویحقق متطلبات األداء المتوازن المطلوبة من عضو ھیئة 
 :التدریس ویشمل ما یلي

تطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس في مجال الجودة واالعتماد : الھدف من البرنامج -
 .األكادیمي واألداء المتوازن

 .تمتد لسنة دراسیة كاملة: مدة البرنامج -
 :التنفیذآلیة  -

 تكوین فرق عمل على مستوى الجامعة وتشمل ممثلین لجمیع الكلیات والفروع. 
 تخفیض نصاب منسقین الجودة واالعتماد األكادیمي في الكلیات. 
  تدریب فرق العمل بشكل مكثف وتزویدھم بجمیع المستجدات في مجال الجودة

 .واالعتماد األكادیمي من نماذج وتوصیفات
 اإلجازات –عودة أعضاء ھیئة التدریس (ي أوقات مناسبة تدریب فرق العمل ف 

 تفریغ جمیع أعضاء فرق العمل یوم محدد في األسبوع من –القصیرة خالل السنة 
 )التدریس

  فصول تدریبیة افتراضیة للمناقشة وحضور وإنشاءاالستفادة من التعلم االلكتروني 
   .دورات عن بعد واالستفادة من خبرات الجامعات األخرى
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  :المراجع
 .بیروت. دار صادر. معجم لسان العرب). ٢٠٠٣. (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد

 .دار الكتاب الجامعي: تكوین المعلمین من اإلعداد إلى التدریب، العین). ٢٠٠٥. (األحمد، خالد طھ
جامعة . كلیة التربیةمجلة . برنامج تدریبي مقترح إلعداد معلم الجامعة). ٢٠٠٧. (أحمد، سعید

 .٣٤-١).  ١(١. اإلسكندریة
االحتیاجات التدریبیة لمشرفي ومشرفات الجودة ). ٢٠١١. (آل ذاود، عبد المجید عبد الرحمن

كلیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة. بوزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة
 .إلسالمیةجامعة اإلمام محمد بن سعود ا. العلوم االجتماعیة
االحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة ). ٢٠١٠. (آل فرحان، مسفر عبد اهللا

. كلیة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. بجامعة أم القرى في ظل أدوارھم المھنیة
 .جامعة أم القرى

دریس وموظفي الیمن، تحدید َاحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة الت: )م٢٠٠٧( ،سوزانالحروي
  . جامعة العلوم والتكنولوجیا، الیمن،رسالة ماجستیر

دار الثقافة للنشر . األردن. القیادة وإدارة الجودة في التعلیم العالي). ٢٠١٠. (الحریري، رافده
 .والتوزیع

تقویم تجربة تنمیة عضو ھیئة التدریس في ضوء ). ٢٠٠٦. (الحریشي، منیرة؛ وكعكي، سھام
لقاء إعداد المعلم وتطویره في ضوء . شاملة بكلیة التربیة للبنات بمدینة الریاضالجدة ال

اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة . المتغیرات المعاصرة
 .الریاض. ھـ١٤٢٧ محرم ٢٣-٢٢والنفسیة المنعقد 

دیمي في الجامعات في ضوء الجودة الشاملة ونظم االعتماد األكا). ٢٠٠٧. (د الدیناحسن، عم
 تاریخ pdf.3951/52/media/com.kantakji.www://https. المعاییر الدولیة

 م٣م الساعة ١/٨/٢٠١٨االسترجاع 
ویة في ضوء تحدید االحتیاجات التدریبیة للقیادات الترب). ٢٠٠٧. (الحوراني، سناء عبد الكریم

مفاھیم اإلدارة االستراتیجیة الحدیثة وتقنیاتھا لمواجھة تحدیات القرن الواحد والعشرین 
 .األردن: عمان. في األردن

: القاھرة. إدارة الجودة الشاملة واالعتماد األكادیمي في المؤسسات التربویة). م٢٠١١. (خلیل، نبیل
 .دار الفجر للنشر والتوزیع

 وفقًا الھاشمیة األردنیة في المملكة الصف لمعلمات التدریبیة االحتیاجات). ٢٠١٨. (الخوالدة، مؤید
مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات . المعرفة اقتصاد ظل في ألدوارھن المستقبلیة

  .٢٥٥- ٢٣٠، )١(٢٦التربویة والنفسیة، 
معلمي التاریخ في برنامج تدریبي مقترح لتحسین األداء التدریسي ل). ٢٠٠٣(زاید، عالء إبراھیم، 

بحث مقدم الى المؤتمر العلمي . المرحلة الثانویة العامة في ضوء معاییر الجودة الشاملة
 مارس، جامعة حلوان، مصر، كتاب الندوات ١٣-١٢السنوي الحادي عشر من 

  والبحوث
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اقتراح بناء برنامج تدریبي ألعضاء ھیئة التدریس في ضوء معاییر ). ٢٠١٢. (زرقان، لیلى
. رسالة دكتوراه غیر منشورة.  نموذجًا٢- ١دة في التعلیم العالي في جامعة سطیف الجو

 .الجزائر. كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسان
 العزیز ز متولي أحمد سید و إسماعیل، عماد عبد السدیري، محمد أحمد و آل الشیخ،أحمد عبد

.  بجامعة الملك سعوداالحتیاجات التدریبیة). ٢٠١٣.(الجواد وأبو ھاشم، السید محمد
  .٤٢-١٩، )١(٢٥.جامعة الملك سعود. مجلة العلوم التربویة

احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس التدریبیة في كلیات ). ٢٠١٤. (سعید، فیصل؛ وعثمان، إبراھیم
دراسة حالة كلیة التربیة : للجودة" أدوار دیمنج"بجامعات السودان في ضوء معاییر 

  .١٧-٤، ص ١٥، ع٧لعربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، مالمجلة ا. جامعة الخرطوم
دراسة تقویمیة لبرنامج إعداد المعلم بكلیة التربیة جامعة السلطان ). ٢٠٠٩.(الشرعي، بلقیس

بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للتعلیم العالي من . قابوس وفق متطلبات االعتماد األكادیمي
  .صنعاء.  أكتوبر١٢- ١٠

دریس بجامعة الطائف، جامعة أم لتَاحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة ا: )م٢٠٠٦( ، محمدالشریف
 .القرى، مكة المكرمة

إدارة التعلیم الجامعي مفھوم حدیث ). ٢٠٠٩. (العبادي، ھاشم والطائي، یوسف، واألسدي، أفنان
 .الوراق للنشر والتوزیع. األردن. في الفكر اإلداري المعاصر

  .دار وائل للنشر: األردن). ٢ط.(إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي). ٢٠٠٦. (عباس، سھیلة
 .دار الفكر. عمان. البحث العلمي مفھومھ أدواتھ وأسالیبھ). ٢٠٠٥. (عبیدات، ذوقان
االحتیاجات التدریبیة لعضوات ھیئة التدریس بجامعة اإلمام محمد بن ). م٢٠١٢. (العجمي، نوف

 .٣٢-١٧ ص،)١(٣٩. مجلة دراسات العلوم التربویة. نسعود اإلسالمیة من وجھة نظرھ
، عمان، ١٠٠١٥التدریب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولیة األیزو ). ٢٠٠٩.(العزاوي، نجم

  .األردن
  .خوارزم للنشر والتوزیع: جدة).٢ط. (إدارة الموارد البشریة). ٢٠٠٧. (القادر مدني عبد عالقي،

 ١٩. صحیفة التربیة.  تدریب مدرسي الجامعة أثناء الخدمة).١٩٩٧. (عمیرة، إبراھیم بسیوني
)٢٦-١).٤ 

مقیاس االحتیاجات التدریبیة التربویة ألعضاء ھیئة التدریس ). ٢٠٠٢. (الغامدي، حمدان بن أحمد
. مصر. مجلة التربیة المعاصرة. في مؤسسات إعداد المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة

١٧٢ -  ١٣٥). ٦٠(١٩. 
مجلة جامعة الزیتونة، لیبیا، . التخطیط التدریبي واالحتیاجات التدریبیة). ٢٠١٦. ( عادلالفقھي،

٢٢٠-٢٠١، )١٧(١.  
تحلیل اتجاھات أرباب العمل نحو البرامج التدریبیة في مراكز ). ٢٠٠٧. (القشوش، حسین ھزاع

 .األردن. التدریب المھني
مركز دیبونو لتعلیم . األردن. لیم الجامعيالتع). ٢٠١٢. (الكبیسي، عبد الواحد، والحیاني، صبري

  .التفكیر
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استراتیجیة تعلمي الكبار في ). ٢٠٠٠. (برامج التربیة: المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
  .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم: تونس. الوطن العربي

ى الرابط موقع عمادة التطویر والجودة النوعیة بجامعة أم القرى عل
58234/quality/sa.edu.uqu://https م٧ الساعة 7/11/2018   تاریخ االسترجاع   

الشقري للنشر وتقنیة : السعودیة. األسس والوظائف: اإلدارة العامة). ٢٠٠٦. (النمر، سعود محمد
  .المعلومات

دلیل ضمان الجودة االعتماد في المملكة ). ٢٠٠٨. (عتماد األكادیميالھیئة الوطنیة للتقویم واال
  .الریاض. الجزء األول. العربیة السعودیة
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