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برنامج تدريبي مقترح ألعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء  احتياجاتهم 
التدريبية ومعايير جودة األداء التدريسي  بجامعة سطيف 1-2 الجزائر

  د.ليلى زرقان

الملخص:   
    تع��د التنمي��ة املهنية امل�ضتمرة لأع�ض��اء هيئة التدري�س اجلامعي من اأهم التحدي��ات التي تواجه اجلامعات 
يف خمتل��ف اأنح��اء العامل وخا�ض��ة الدول النامية، فق��د  ت�ضافرت عوام��ل عدة جعلت وج��ود برامج تدريبية 
لأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س �ضرورة ملح��ة للمحافظة عل��ى م�ضت�ويات مقبولة م��ن الأداء؛ وبالت��ايل اجلودة يف 
التعلي��م اجلامع��ي. وا�ضت�ض��عارا له��ذا التحدي هدفت ه��ذه الدرا�ض��ة لتطوير برنام��ج تدريبي لأع�ض��اء هيئة 
التدري���س اجلامعي يف �ض��وء معاير اجلودة ال�ض���املة يف التعلي��م العايل، ولتحقيق هذا اله��دف قامت الباحثة 
بعدة خطوات؛ متث�لت اأول يف :اإعداد قائمة مبعايري اجل�ودة الالزمة لأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س، ثم حتديد 
قائم��ة بالحتياج��ات التدريبي��ة الالزمة لأداء ع�ض��و هيئ��ة التدري�س يف ظل ه�ذه املعايري و�ض��ول ل�ض��ياغة 
الربنامج التدريبي، ولتحقيق هذا الغر�س مت اعتماد املنهج الو�ضفي وال�ضتعانة مبجموعة من الأدوات؛ اأهمها 
بن��اء مقيا�س تكون من �ض��تة جم��الت مبثابة معايري جلودة ع�ض��و هيئة التدري�س؛ وهي جمال ا�ض��راتيجيات 
التدري���س الفع��ال، جم��ال مع�يار التق��ومي، جمال معيار ا�ض��تخدام الو�ض��ائل التعليمي��ة وتكنولوجي��ا التعليم، 
جمال معيار الت�ض��ال الفعال مع الطلبة، جمال معيار اأن�ض���طة الب�حث العلمي، جمال معيار املمار�ضات الإدارية 
والقيادي��ة. حي��ث تاأل��ف املقيا���س م��ن جزاأي��ن؛ الأول: خا���س بالبيان��ات ال�ضخ�ض��ية. والث���اين: مب�جموعة 
املعاي��ر الت��ي تخ�س املجالت ال�ض��ابقة ملعرفة درجة الحتي��اج التدريبي لهم. وبعد التاأكد من �ض��دق املقيا�س 
وثباته بعر�ض��ه على املحكمني وبح�ض��اب معامل األفا كرونباخ واللذين بلغا ) 0.80( و)0.97(، قامت الباحثة 
بتطبي��ق املقيا�س على عينة عر�ض��ية من اأع�ض��اء هيئة التدري��س بل�غت )150( ف��ردا  للكليات الثالث )العلوم 
القانونية، القت�ض��ادية وعلوم الت�ض��يري، الآداب والعلوم الجتماعية( يف جامعة ف�رحات عب�ا�س –�ض��طيف- 
2-1  اجلزائري��ة. وملعاجلة البيانات وحتليل ا�ض��تجابات عينة الدرا�ض��ة ا�ض��تخدمت الباحث��ة برنامج احلزم 
الإح�ض��ائية )spss( وذل��ك بح��ض��اب التك��رارات والن�ض��ب املئوي��ة، والوزن املئ��وي، واملتو�ض��طات والنحراف 
املعياري. ومن خالل التحليل الإح�ض��ائي اأ�ضفرت نتائ�ج الدرا�ض�ة عن:  اأن هناك احتياجات تدريبية لأع�ضاء 
هيئ��ة التدري���س اجلامعي يف كل املجالت وفقا ملعايري اجلودة. وعلي��ه مت ترتيب هذه الحتياجات التدريبية 

واإبعاد التي ل متثل حاجة منها كالتايل:
1 - جمال اأن�ضطة البحث العلمي ب� 9 حاجات. 

2 - جمال التدري�س الفعال ب� 8 حاجات .  
3 - جمال الت�ضال ب� 8 حاجات. 

4 - جمال ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ب� 9 حاجات .
5 - جمال املمار�ضات القيادية والإدارية ب� 16 حاجة .

6 - جمال التقومي ب� 6 حاج�ات .
وبن��اء عل��ى ه��ذه الحتياجات التدريبي��ة  وما مت التعر�س ل��ه يف اجلانب النظري من درا�ض��ات ومناذج؛ قامت 
الباحث��ة باق��راح اأمنوذج مت على �ض��وئه بن��اء الربنامج التدريبي املق��رح  مبو�ض��وعاته واأهدافه ومفرداته 
ومدت��ه الزمني��ة وفعاليات��ه ومتطلباته،كما مت اخل��روج يف النهاية بجمل��ة من املقرحات والتو�ض��يات اأهمها 
�ضرورة تطبيق هذا الربنامج من اجلهات املعنية للتاأكد من فعاليته مع التو�ضية ب�ضرورة اإن�ضاء م�راكز لتنمية 

اأع�ضاء هيئة التدري�س وتدريبهم وفقا ملتطلبات اجلودة يف التعليم العايل. 

الكلمات املفتاحية :
التدريب، اأع�ضاء هيئة التدري�س، الحتياجات التدريبية، معايري جودة الأداء التدري�ضي.
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A Proposed Training Program for the Instructors in Light of Their  
Training Needs and Standards of Performance Learning Quality  in 

Higher Education at The University of Setif 1-2 Algeria

Abstract:
   This study aimed to formulate a training program for instructors in light of 
standards total quality in higher education. To achieve this goal, the researcher 
has followed several steps: first preparing a list of quality standards for teachers 
performance, then specifying another one for training needs whereby these 
standards, finally formulating training program. To acquire this purpose she 
adopted descriptive method and used a set of tools, One of the most important 
was building scale of six area as teachers  standards quality as follow: standard 
of effective teaching strategies, evaluation , using pedagogical and technological 
means, effective communication with students, research scientific activities , 
management and leadership practices. The scale consisted of two parts. The first 
one particularly of personal data , the second belong to the above area to know 
the degree of the training requirement of them. After making sure of its validity 
and reliability, it was submitted to the jury and calculated the coefficient alpha 
Cronbach those reached (0.80) and (0.97). The researcher applied the scale 
on a random sample of teachers which amounted of (150) ones of the three 
departments (legal sciences, economic and science management, literature and 
Social Sciences) at the University of Sétif 1 -2. To trait the data and analyze 
the responses sample study the researcher used the statistical program (spss) 
and calculated the frequencies, percentages, means, middle and standard 
deviation. Through statistical analysis results of the study we found that:  there 
were needs training for teachers in all fields according to quality standards. After 
that arranging them as follows:

1. The area of scientific research activities field; 9 needs. 
2. The effective teaching field; 8 needs.
3. The communication field; 8 needs.
4. The using of TIQ field; 9 needs.
5. The administrative and leadership practices field; 16 needs. 
6. The evaluation field;6 needs. 

Based on removing those did not represent a need.

So, the researcher proposed a model for training program by its objectives, 
elements, time and events requirements. At the end this study set a list of 
proposals and recommendations including the need of Appling T.P  by concerned 
authorities to ensure its effectiveness. In addition to that  established centers 
for the development and training teachers according to the quality in higher 
education.

Key Words : 

Training ,Teatchers  ,Training Needs, Standards of Performance Learning Quality.
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مقدمة:
     مل��ا كان التعلي��م اجلامعي غري قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه مبعزل عن اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
فق��د ب��ات من ال�ض��روري ال�ض��عي باجتاه تنمي��ة مهاراتهم عل��ى النحو الذي مي�كنه��م من ال�ض���طالع باأدوارهم 
املن�ض��جمة مع متطلبات الع�ض��ر اإ�ض��افة لتعزيز دورهم الفاعل يف حتقيق جودة التعليم، ولكي يقوموا بدورهم 
امله��م واحل�ض��ا�س بكف��اءة واقتدار لبد اأن يتمتعوا بق��در كاف ومت�ميز من القدرات والكف�اي��ات التعليمية ذات 
النوعية. ذلك اأن وظيفتهم مل تعد قا�ض��رة على تزويد الطالب باملعلومات واحلقائق ك�ما كان يف ال�ض��ابق، بل 
تعدتها اإىل اأن اأ�ضبحت عملية تربوية �ضاملة جلميع جوانب منو ال�ضخ�ضية لدى الطالب يف �ضورها: اجل�ضمية 

والعقلية والنف�ضية والجتماعية.
     ولأهمية دور الأ�ضتاذ اجلامعي و�ضرورة اإك�ضابه الكفاءات املهنية الالزمة لع�مله بالتدري��س اجلامعي اأولته 
العديد من موؤ�ض�ض��ات اإعداد ع�ض��و هيئة التدري�س اهتماما بارزًا متثل يف دورات تدريبية على الكفاءات املهنية 
نظ��را ملا ي�ض��هده اليوم من �ض��عف يف بع�س الكفاءات يف �ض��وء التطورات احلا�ض��لة يف املعرف��ة والتكنولوجيات 
احلديثة، وهو ما تناولته العديد من الدرا�ض��ات التقييمية لع�ض��و هيئة التدري�س والتي ك�ضفت عن احتياجات 
تدريبي��ة يف جم��الت متنوعة خا�ض��ة ما تعل��ق بالتكنولوجي��ات والأ�ض��اليب احلديثة يف التدري���س والبحث، 
كدرا�ض��ة كل من«اأحم��د علي عبد الغنيم« من خالل تقييم اأداء ع�ض��و هيئة التدري�س م��ن وجهة نظر الطلبة، 
والتي ك�ض��فت عن اأداء متو�ض��ط يحتاج للتطوير. و«زياد اجلرجاوي وجميل ن�ضوان«التي اأ�ضفرت درا�ضتهما عن 
�ض��عف يف الكثري من املمار�ض��ات خا�ضة ما تعلق منها بالبحث العلمي، وممار�ضات التخطيط التدري�ضي. و�ضرورة 
التطوي��ر من خالل دورات تدريبية وت�ض��جيعهم على التعلم الذاتي، ومواكبة امل�ض��تجدات، وتعزيز اأخالقيات 
مهنة التدري�س، وتوفري اجلو املنا�ضب لذلك.كما اهتمت العديد من الدرا�ضات باقراح برامج تدريبية لتح�ضني 
م�ض��تواهم يف �ض��وء احتياجاتهم وكفاياتهم كدرا�ض��ة كل من« هيفاء بنت اإبراهيم العدوان« يف جمال تقنيات 
التعليم. و« اإح�ض��ان حممود احللبي« من خالل برنامج مقرح لتنمية الكفايات الالزمة لع�ض��و هيئة التدري�س 
يف �ضوء معايري اجلودة ال�ضاملة ونظام العتماد الأكادميي. و« حممد عبد الفتاح �ضاهني« الذي �ضعت درا�ضته 
لتو�ض��يح اأدوار اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س اجلامعي بالإ�ض��افة اإىل عر���س العالقة بني ج��ودة النوعية وجودة 
اأع�ض��اء الهيئة التدري�ض��ية، مع الركيز على اأهمية التطوير املهني ودوره يف حتقيق جودة النوعية يف التعليم 

العايل، وغريها من الدرا�ضات التي اأكدت على جتويد الأداء التدري�س لع�ضو هيئة التدري�س.
     ونظ��را لأهمي��ة اأع�ض��اء هيئة التدري���س اجلامعي يف حتقيق اأه��داف اجلامعة، وللتباي��ن يف القيمة الكمية 
والنوعي��ة يف حتقي��ق ه��ذه الأهداف بينهم؛ فمن ال�ض��روري اأن يخ�ض��عوا ويعملوا على حت�ض��ني نوعية التعليم 
اجلامع��ي وتطويره من خالل زيادة فاع�لية اأدائه��م،  والقيام بالأدوار املتوقعة منهم باأقل تكلفة يف مدخالته 
وعمليات�ه وخمرجاته من خالل ال�ض��تثمار الأمثل للخدمات املادية والب�ض��رية املتاحة)فاطمة عبد احلميد 

العبدلت،2009(.
     من هنا جاءت هذه الدرا�ضة بغية اإلقاء ال�ضوء على اأهمية تطوير كفايات اأع�ض�اء هيئ�ة التدري�س يف �ضوء 
معاي��ري اجل��ودة يف التعليم العايل ومتطلباتها، مع اإبراز لأهم الو�ض��ائل وال�ض��راتيجيات الت��ي مي�كن اتباعها 
يف ه��ذا املج��ال، مع التاأكيد على اأدوار ع�ض��و هيئة التدري�س املتجددة واملن�ض��جمة مع روح الع�ض��ر ومتطلباته، 
والتي ينبغي اأن تظهر يف املح�ضلة على املخرجات التعليمية التي يتقرر وفقها م�ضتوى ج�ودة التعليم من خالل 
اق��راح برنام��ج تدريبي قائ��م على احتياجاته��م التدريبية يف �ض��وء معايري اجل��ودة ومتطلباته��ا يف التعليم 

العايل لتح�ضني اأدائهم وتطويره. 
مشكلة الدراسة :

   ميث��ل التعلي��م اجلامع��ي الي��وم اأح��د اأهم مرتك��زات التنمية الب�ض��رية، ذل��ك اأنه يتعل��ق باإع��داد الكف�اءات 
الب�ض���رية الالزمة واملتخ�ض�ض��ة يف خمتلف املجالت وبقدر جودة التعليم اجلامعي بقدر ما ن�ض��من ج�ودة هذه 
الكف��اءات؛ فالتدري���س اجلامع��ي والبح��ث العلمي وخدمة املجتمع يت�ض��ل بهم��ا جمم�وعة م���ن العوامل تتعلق 
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بالأ�ض��تاذ اجلامع��ي والطلبة واملناه��ج اجلامعي��ة والإدارة اجلامعية؛ ه��ذه العوامل تت�داخل مع��ا لت�وؤثر على 
نوعي��ة التدري�س اجلام�عي وجودته �ض��لب�ا واإيجابا، وبقدر توف��ر متطلبات اجلودة يف كل هذه العوامل بقدر ما 

تكون جودة التدري�س اجلامعي.
     وقد جاء الهتمام  مبو�ضوع اجلودة يف التعليم نتيجة مل�ا اأ�ضارت اإليه معظم التقارير العاملية بوجود �ضكوى 
من م�ضتوى جودة التعلي�م يف الدول النامية واملتقدم�ة على حد �ضواء، ومن اأجل جعل التعليم العايل م�ضروعا 
ا�ض��تثماريا وطنيا لبد  من التاأكيد  على مفاهي�م اجلودة وبرام�جها يف التعلي�م الع�ايل، وهذا ل يعني الركيز 
على خمرجات منظمة التعليم العايل فح�ض��ب بل لبد من التاأكيد على كل  عن�ض��ر من عنا�ض��ر هذه املنظومة 

وحتديدا ع�ضو هيئة التدري�س) عليان عبد اهلل احللوي،2004(.
     وتنطل��ق فك��رة التدري��ب والتطوي��ر املهن��ي لع�ض��و هيئ��ة التدري�س من خ��الل التاأكي��د على تاأهيل��ه تاأهي�ال 
معم�قا يف جانب تخ�ض�ض��ه اإىل جانب حت�ض��ني مهاراته وتطوير خرباته يف جمال التدري�س والبحث والتقييم 
والت�ض��ال وا�ض��تخدام التكنولوجيا واإعداد وت�ضميم املناهج واخلطط التدري�ض��ية ،وتنمية قدراته الإدارية 
والقيادية، وتاأهيله لتقدمي ال�ضت�ض��ارات العلمية والفنية، فالجتاهات العاملية املعا�ضرة يف هذا املجال توؤكد 
اأن اأع�ضاء هيئة التدري�س يقومون بالعديد من الأدوار والتي ل ميكن اأن تكون ثابتة، واإمنا تتغري بتغري حاجات 
امل�ضتفيدين واملوقف التعليمي وجماراة التطورات يف البي�ئة الداخلية واخلارجية. ولأهمية تلك الروؤية ويف 
�ض��وء ما يرت�ض��يه املجتمع جلامعته من ر�ضالة ووظائف يت�ضكل وي�ضاغ دور امل�در�س اجلامعي حي�ث اإن القاعدة 
العامة وال�ضائعة يف وقتنا الراهن اأن ر�ضالة اجلامعة تقوم ع�لى ثالث وظ�ائف هي: الت�دري�س والبحث العلمي 
وخدم��ة املجتم��ع، فاإن دور املدر���س اجلامعي يتمركز حول تل��ك الوظائف ) حممد عبد اهلل �ض��اهني ،2004(، 
وقد تغي��رت الن�ظرة لوظيفة املدر�س اجلامعي واأدواره وم�ضوؤولياته بت�غري متطلبات احلياة الع��ضرية، فبينما 
كان��ت وظيفت��ه تتمث��ل يف نقل املعلومات وتو�ض��يلها اأ�ض��بحت يف ع�ض��رنا احل��ايل تتطلب منه بناء ال�ضخ�ض��ية 
ال�ض���وية املت�كامل��ة يف كافة اجلوانب، ممار�ض��ة القيادة والبحث العلمي والإر�ض��اد والتوجي��ه، مما يحتم عليه 
اأن ي�ك��ون لدي��ه العديد م��ن الإم�كانات والقدرات واملهارات وال�ض��مات واملقومات مبا ميكنه م��ن القيام بدوره يف 
تربي��ة الأجيال التي تتنا�ض��ب ومتغي�رات الع�ض��ر وم��ا يتميز به من انفجار معريف وث��ورة تك�نولوجية؛ والت�ي 
ميك��ن اإج�ماله��ا يف التح��ول من التلقني لل�ح��وار، ومن تدري�س مق��رر اإىل تدري�س مقررات متداخل��ة، ومن نظام 
الف�ضل الواح�د لنظام املجموعات، ومن التعلم من اأجل احل�ضول على معلومات للت�علم من اأجل املع�رفة والعمل 
وال�وج��ود وح��ل امل�ض��كالت واتخاذ الق��رارات ....اإلخ)كام��ل ح�ض��ن الناق��ة،2007 : 211-245 (. فالتغريات 
املتالحق��ة يف املج��الت املختلف��ة تتطلب التاأكي��د على تطوير الأداء اجلامعي، وو�ض��ع م�وؤ�ض��ر لل���اأداء ونظام 
لالعتماد اجلامعي؛ بغية �ض��مان اجلودة والتطوير امل�ض��تمر. ومن ثمة وقعت اجلامعة ت�حت �ض��غوط �ض��ديدة 
مع تزايد عدد الطالب، مما اأحدث انخفا�ض��ًا ملحوظًا يف بع�س الأحيان يف م�ض��تويات التعل�يم اجلامعي نتيجة 
ارتفاع ن�ضيب ع�ضو هيئة التدري�س من الطالب اأو نق�س ن�ضيب الطالب من اخلدمة التعليمية والإر�ضادية، كما 
تعددت اأمناط اأ�ض��اتذة اجلامعات وم�ض��ادر اإعدادهم، فهم املتميزون وال�ض�فوة العق�لية من خريجي اجلامعة. 
ولكن قد ل تكون لديهم الكفاءات التدري�ضية املنا�ضبة لتو�ضيل ما لديه�م من مع�لومات لطالبهم. ومن هنا تاأتي 

ال�ضكوى الدائمة من الطالب نتيجة العالقات اجلافة  اأو التوا�ضل املت�قطع مع اأ�ضاتذة اجلامعة. 
     واملتتبع لواقع التعليم اجلامعي ببالدنا يجد اأنه يعاين اأوجه ق�ض��ور عديدة، خا�ض��ة ما يرتبط منها باأدوار 
ع�ض��و هيئ��ة التدري�س اجلامع��ي، ففي املجال التدري�ض��ي مازالت الأ�ض��اليب التقليدية هي ال�ض��ائعة مع اإهم�ال 
الأ�ض��الي�ب امل�ض��حوبة با�ض��تخدام التكنولوجي��ات املتطورة مع �ض��عف الت�ض��ال،  ويف املج��ال البحثي جند من 
الن��ادر اأن تعال��ج البحوث الت��ي يقومون بها امل�ض��كالت احلقيقية للمجتم��ع، كما واأنه يف جم��ال خدمة املجتمع 
جند انف�ضال �ضبه تام بني اجلامعات واملجالت التطبيقية،  ومن خالل ا�ضتقراء واقع موؤ�ض�ضات التعليم العايل 
يف اجلزائر وما اأ�ض��ارت اإليه بع�س الكتابات والدرا�ض��ات احلديثة يف هذا املجال، ات�ض��حت احلاجة اإىل وجود 
خطط علمية تهدف اإىل تطوير مهارات ع�ض��و هيئة التدري�س وقدراته املهنية من خالل برامج تدريبية. ويف 
هذا ال�ض��ياق تعرف اجلامعة اجلزائرية حتديا كبريا، خا�ض��ة اأنها تعي�س جتربة جديدة يف الإ�ض��الح ي�ض��عي 
لتكري���س  النوعية ويتما�ض��ى م��ع  متطلبات ومتغريات القت�ض��اد والعوملة، ويعزز التكوين امل�ض��تمر بهدف بلوغ 
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اجل�ودة يف التعليم العايل الذي اأ�ضبح حمركا رئي�ضا للتنمية ال�ضاملة.
     لذل��ك ف��اإن م�ض��كلة هذه الدرا�ض��ة تظهر جلي��ة مع التحديات وال�ض��عوبات الكث��رية التي  تواجه موؤ�ض�ض��ات 
التعلي��م الع��ايل وتتعلق بتح�ض��ني اأداء العامل��ني فيها وحتديدا اأع�ض��اء هيئة التدري�س، واإتاح��ة ف�ر�س النمو 
املهني امل�ض��تمر لهم مبا يطور مهاراتهم الالزمة لتح�ض��ني م�ض��توى تدري�ض��هم. ومن هذا املنطل�ق ف�اإن م�ضكلة هذه 
الدرا�ض��ة ميكن اأن تتحدد يف احلاجة اإىل ت�ض��ميم وتخطيط برامج تنمية مه�نية لتح�ضي�ن اأداء اأع�ضاء هيئة 
التدري�س يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل، الأمر الذي يتطلب بناء برامج تدريبية وتطويرها لتح�ضني اأدائهم وفق 

الجتاهات احلديثة، والتي ميكن اأن ت�ضهم يف تط�وي�ر املم�ار�ضات التدري�ضية والبحثية لهم.
أسئلة الدراسة :

وعليه جاء الت�ض��اوؤل الرئي�س الآتي للدرا�ض��ة:ما الربنامج التدريبي املقرح لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة 
�ضطيف 1و2 باجلزائر يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية ومعايري جودة الأداء التدري�ضي؟

وتندرج حتته الت�ضاوؤلت الفرعية الآتية:
- ما معايري اجلودة الالزمة لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة اجلزائرية؟  1

2 - م��ا الحتياج��ات التدريبي��ة لأع�ض��اء هيئة التدري���س يف اجلامعة اجلزائرية يف ظ��ل معايري اجلودة يف 
التعليم العايل؟

3 - ما الربنامج التدريبي املقرح لتطوير اأداء ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة �ضطيف 1و2  يف �ضوء حاجاتهم 
التدريبية ومتطلبات اجلودة يف التعليم العايل؟

أهـداف الدراســة :
- الك�ضف عن واقع تكوين اأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة اجلزائرية.  1

- اإعداد قائمة مبعايري اجلودة الالزمة لأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س.  2
3 - اإع��داد قائم��ة بالحتياجات التدريبية الالزمة لأداء اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف ظل معايري اجلودة  يف 

التعليم العايل.
4 - اقراح برنامج تدريبي وبنائه لأع�ضاء هيئة التدري�س يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية ومعايري اجلودة 

يف التعليم العايل.
مصطلحات الدراسة  :

- مفه��وم التدريب: »هو كل عمل يبداأ بت�ض��نيف الحتياجات التدريبي��ة للمعلمني والعاملني الربويني بناًء 
عل��ى الأه��داف املخططة، ثم ينتقل اإىل ت�ض��ميم الربامج التدريبية امللبية له��ذه الحتياجات ليتم بعد 
ذل��ك تنفي��ذ هذه الربامج، وينتهي اأخريا اإىل تقومي الربام��ج واملتدربني لتحديد املخرجات الناجمة عن 
التدريب وال�ضتفادة من هذا التقومي يف الربامج التدريبية الالحقة«) خالد طه الأحمد .2005 : 25(.
- اإجرائي��ا: »ه��و عملي��ة منظم��ة وهادف��ة  حتت��وي جمموعة من الن�ض��اطات واملع��ارف وامله��ارات واخلربات 
والق��درات مت ا�ض��تقاقها م��ن الحتياج��ات التدريبي��ة لأع�ض��اء هيئة التدري���س، والتي �ض��وف تقدم لهم  
بطرائق علمية ومنهجية بق�ض��د تنمية كفاياتهم وتطويرها اإىل م�ض��توى اجلودة والنوعية للم�ض��اهمة 

يف حتقيق اأهدافهم واأهداف اجلامعة بفعالية وكفاءة.
 - مفهوم الحتياجات التدريبية: )براون ، Brawn  (: »عملية م�ضتمرة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة 
لتحدي��د احلاج��ة التدريبية مما ي�ض��اعد على تطوي��ر برنامج تدريبي ق��ادر على م�ض��اعدة املنظمات يف 

  .)Brawn . 2002 : 22 (»حتقيق اأهدافها
تعري��ف )اخلطي��ب(:« باأنها التفاوت بني ما ه��و كائن وما يجب اأن يكون، ومن الواج��ب ترتيب الحتياجات 

التدريبية ح�ضب اأولويتها«)اأحمد اخلطيب،1988 :17(. 
- التعريف الإجرائي لالحتياجات التدريبية: »هي جمموعة من املوؤ�ض��رات التي تك�ضف عن وجود �ضعف اأو 
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نق�س اأو حاجة للتدريب يف جمال من جمالت الأداء اجليد لأع�ضاء هيئة التدري�س.« 
- التعريف الإجرائي لع�ض��و هيئة التدري�س: اأهم عن�ض��ر من عنا�ض��ر العملية التعليمية فهو امل�ض��ري واملنظم 
والقائم مبا�ض��رة على تنفيذ مهمة تدري�س املواد وامل�ض��اقات الدرا�ض��ية؛ من اأجل اإحداث التغري املرغوب 

فيه يف اأي منط من اأمناط ال�ضلوك لدى املتعلمني، اإ�ضافة ملهمته كباحث وم�ضاهم يف خدمة املجتمع.
- جامعة اله�ض��اب  �ض��طيف ا-1 -2  اجلزائر :اإحدى جامعات ال�ض��رق اجلزائري تتكون من �ض��طيف 1 للعلوم 

والتكنولوجيا و�ضطيف 2 للعلوم الإن�ضانية والجتماعية . 
- التعري��ف الإجرائي ملعايري اجلودة يف التعليم العايل  :هي املوا�ض��فات الالزم��ة ملعرفة مدى اإمكانية قبول 
اأداء اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س وحتديدها؛ مبا يعمل على حت�ض��ني نتائ��ج اأدائه وزي��ادة فعاليته وقدراته 
على مواكبة الع�ض��ر يف تكوين النماذج الب�ض��رية اخلا�ضة التدري�ضية، ويتم على �ضوئها تقومي م�ضتويات 

الأداء.
- معايري جودة الأداء التدري�ضي: تعريف )عبد الرزاق اإبراهيم(: »هي تلك املوا�ضفات وال�ضروط التي ينبغي 
توافرها يف نظام تكوين املعلم؛ والتي تتمثل يف جودة الأداء، و�ضيا�ضات القبول، وبرامج التكوين، وت�ضمل 
الأهداف وجوانب التكوين الأكادميي الربوي والثقايف والتدريب العلمي؛ بحيث توؤدي ملخرجات تت�ضف 

باجلودة تعمل على تلبية احتياجات امل�ضتفيدين من هذا النظام « ) عبد الرزاق اإبراهيم،6:2003 (.
- اإجرائيا:هي جمموع اخل�ض��ائ�س وال�ض��مات التي لبد اأن يت�ض��م بها اأداء الأ�ض��تاذ اجلامعي �ض��واء من حيث 

التدري�س والبحث.  
الدراسات السابقة:

51 ( يف الأردن اإىل التحقق من فاعلية برنامج تدريبي لتح�ضني الأداء  هدفت درا�ض��ة )اأبو ال�ض��يخ 2008: 2 - 
التدري�ضي لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة عمان العربية للدرا�ضات العليا م�ضمم وفق املدخل املنظومي، 
ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�ضة، قام الباحث بت�ضميم الربنامج التدريبي لتح�ضني الأداء التدري�ضي وبنائه 
وف��ق املدخ��ل املنظوم��ي، ثم قام ببن��اء اأداة لقيا���س درجة فاعلية الربنام��ج التدريبي من وجهة نظر اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س امل�ض��اركني فيه، وتاألفت عينة الدرا�ض��ة النهائية من )51( ع�ضو هيئة تدري�س �ضكلت ما ن�ضبته       

الأ�ضلي.  الدرا�ضة  جمتمع  من   )%  7 .60(
وبعد حتليل البيانات با�ضتخدام الربجمية احلا�ضبية مت التو�ضل اإىل اأهم النتائج الآتية:

1.  جاءت فاعلية الربنامج التدريبي ككل يف درجة )فوق متو�ضطة(. 
2.  حق��ق جمال »الطرائق اأو الأ�ض��اليب التدريبية والتقنيات ال�ض��معية والب�ض��رية« درج��ة فاعلية كبرية، 
يف حني حققت جمالت: »قادة امل�ض��اغل )املدربون(«، و«اأه��داف الربنامج ومدته«، و«حمتويات الربنامج 
وم��واده التدريبي��ة« و«بيئ��ة التدري��ب« درجة فاعلية فوق متو�ض��طة. ويعن��ي ذلك اأن فاعلي��ة الربنامج 
التدريب��ي يف ه��ذه املجالت قد جاءت �ض��من امل�ض��توى املطلوب والذي هو)فوق متو�ض��طة(. اأما بالن�ض��بة 

ملجال »نتاجات الربنامج التدريبي واإمكانية التطبيق« فقد ح�ضلت على تقدير فاعلية قليلة.
3.  وجود فروق ظاهرية ل�ض��الح اأع�ض��اء هيئة التدري�س من ذوي رتبة )اأ�ضتاذ(. اإلاّ اأن هذه الفروق مل تكن 
دالة اإح�ض��ائيا، اأي اأن تقديرات اأع�ض��اء هيئة التدري�س لفعالية الربنامج التدريبي ل تختلف باختالف 

رتبهم الأكادميية. 
4.  وجود فروق ظاهرية بني املتو�ض��طات احل�ض��ابية لتقديرات اأفراد العينة من ذوي التخ�ض�ضات الثالثة. 
وق��د ج��اءت هذه الفروق دالة اإح�ض��ائيا عند م�ض��توى الدلل��ة )  I0.05 =α(، اأي اأن تقديرات اأع�ض��اء 

هيئة التدري�س لفقرات فعالية الربنامج التدريبي ككل قد اختلفت باختالف تخ�ض�ضاتهم.
بينم��ا هدفت درا�ض��ة )بن غازي اجل��ودي 2010 :14-30( اإىل حتديد احتياجات اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف 
جامع��ة الطائ��ف يف جمال تكنولوجي��ا املعلومات وتطبيقات��ه املتنوعة، وقد انح�ض��رت على من�ض��وبي جامعة 
الطائف من اأع�ض��اء هيئة التدري�س )اأ�ض��تاذ، اأ�ض��تاذ م�ض��ارك، اأ�ض��تاذ م�ض��اعد( من اجلن�ض��ني الذكور والإناث، 
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وا�ضتخدم الباحث جلمع بيانات الدرا�ضة ا�ضتبانة مكونة من ثالثة اأجزاء، ومن خالل النتائج املعرو�ضة اأعاله 
يت�ض��ح اأن ن�ض��بة ا�ضتخدام التطبيقات التي مت عر�ضها يف الدرا�ض��ة اأقل بكثري من النتائج الواردة يف الدرا�ضات 
ال�ضابقة، واأن اأغلبية عينة الدرا�ضة ي�ضعرون باحتياجهم العايل اإىل التدرب على هذه الأ�ضاليب، حيث تراوح 

متو�ضط الحتياج بني )3.62( لتطبيقات ت�ضميم الدرو�س التفاعلية با�ضتخدام نظام ج�ضور. 
  من خالل ا�ض��تعرا�س الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة ا�ض��تفادت الباحثة من الدرا�ضات ال�ض��ابقة يف جوانب عدة اأهمها: 
التاأطري النظري للبحث، وبناء معايري اجلودة، وال�ض��تبانة، وكذلك اأثناء حتل�يل النتائج ويف ت�ض��ميم اأمنوذج 

للربنامج التدريبي وخطواته.
يف �ضوء القراءات النظرية مت �ضياغة اأمنوذج، كما هو مو�ضح يف ال�ضكل)1( والذي يو�ضح العديد من النماذج 
الأجنبي��ة والعربي��ة املتعلق��ة بت�ض��ميم الربام��ج التدريبي��ة ويف �ض��وء الق��راءات النظرية مت �ض��ياغة هذا 
الأمن��وذج الذي يو�ض��ح اأه��م اخلطوات التي مت اتباعها لت�ض��ميم هذا الربنامج الذي ب��ني اأيديكم، بداأ بتحليل 
مهام وظيفة ع�ض��و هيئة التدري�س ومتطلباتها وتو�ض��يفها، ثم حتديد الحتياج��ات التدريبية لهم وحتليلها؛ 
لتتحول لأهداف تدريبية ومو�ض��وعات ومفردات للربنامج التدريبي مع التقييم امل�ضتمر يف كل املراحل ملعرفة 
متى واأين وكيف �ض��ينفذ الربنامج، وما متطلباته وم�ض��تلزماته املادية والب�ض��رية، والتوقيت املنا�ض��ب، واأخريا 
الأ�ض��اليب التدريبية املنا�ض��بة لتنفي��ذ العملية؟ ولأنه ل ميكن بن��اء اأي برنامج تدريب��ي بطريقة اعتباطية 
كان لب��د م��ن �ض��ياغة هذا الأمنوذج الذي ميث��ل اأهم اخلطوات الت��ي مت اتباعها ل�ض��ياغة الربنامج التدريبي 
وفقا ملجموعة من املراحل الأ�ضا�ضية الالزمة لذلك بعد القراءات ومراجعة الراث النظري اخلا�س بكيفيات 

ت�ضميم الربامج التدريبية.

  

�سكل)1(. الأمنوذج املقرتح خلطوات ت�سميم الربنامج التدريبي لأع�ساء هيئة التدري�س اجلامعي
 يف �سوء معايري اجلودة 

منهجية الدراسة وإجراءاتها  :        
     ولتحقيق غر�س الدرا�ض��ة مت اعتماد املنهج الو�ض��في وال�ض��تعانة مبجموعة من الأدوات اأهمها بناء مقيا�س 
تكون من �ض��تة جمالت مبثابة معايري جلودة ع�ض��و هيئ��ة التدري�س؛ حيث تاألف املقيا���س من جزاأين؛ الأول: 
خا�س بالبيانات ال�ضخ�ضية. والثاين: مبجموعة املعايري التي تخ�س املجالت ال�ضابقة ملعرفة درجة الحتياج 
التدريبي لهم. وبعد التاأكد من �ضدقه وثباته بعر�ضه على املحكمني  وبح�ضاب معامل »األفا كرونباخ«  واللذين 
بلغا ) 0.80( و )0.97(. قامت الباحثة بتطبيق املقيا�س على عينة ع�ضوائية من اأع�ضاء هيئة التدري�س بلغت 
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)150( فردا  للكليات الثالث )العلوم القانونية، والقت�ضادية وعلوم الت�ضيري، والآداب والعلوم الجتماعية( 
يف جامعة فرحات عبا�س –�ض��طيف- �ض��ابقا. وملعاجلة البيانات وحتليل ا�ض��تجابات عينة الدرا�ضة ا�ضتخدمت 
الباحث��ة برنام��ج  احل��زم الإح�ض��ائية )spss(؛ وذلك بح�ض��اب التك��رارات والن�ض��ب املئوية، وال��وزن املئوي، 

واملتو�ضطات، والنحراف املعياري، و�ضوف نو�ضح ذلك كما يلي:
     مل��ا كان م��ن حم��اور حتقيق هدف البحث احلايل  حتديد معايري اجلودة الالزمة لأداء ع�ض��و هيئة التدري�س 
وما حتتويه من كفايات واحتياجات تدريبية يف �ضوئها؛ فقد مت حتديد هذه املعايري باتباع اخلطوات الآتية:
حتديد معايري اجلودة الالزمة لأداء ع�ض��و هيئة التدري�س يف �ض��وء الراث النظري جلودة ع�ض��و هيئة   -
التدري�س واللوائح والقوانني اخلا�ض��ة مبهامه، واأي�ضا املقابالت مع اخلرباء واملخت�ضني يف املجال لتحديد 
الكفايات الالزمة لع�ضو هيئة التدري�س يف �ضوء هذه املعايري يف �ضكل احتياجات تدريبية، واإعداد قائمة 
اأولية بهذه الحتياجات التدريبية يف �ضوء معايري اجلودة الالزمة ملهام ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي.

قيا�س �ضدق املقيا�س وثباته، و�ضف املقيا�س، التطبيق ال�ضتطالعي، التطبيق النهائي.  -
-    ال�ض��تمارة ال�ض��تطالعية الأولية:  بعد الطالع على الراث النظري للدرا�ض��ة وحتديد الدرا�ضات التي 
م  تناولت اجلودة يف التعليم العايل ومتطلباتها بالن�ضبة لع�ضو هيئة التدري�س، وما مت بناوؤه من معايري تقياّ
من خاللها جودة الأ�ض��تاذ وبرامج تدريبه يف �ض��وء خمتلف التطورات احلا�ض��لة يف التعليم على امل�ض��توى 
العامل��ي، وم��ا تتطلبه هذه التحولت من مهارات وكفاءات لبد لالأ�ض��تاذ اأن يواكبها ويتمكن منها من خالل 
الربام��ج التدريبي��ة ودورات التنمي��ة املهنية، ومت حتديد ثالثة معايري اأ�ضا�ض��ية، متثل املهام الأ�ضا�ض��ية 
لع�ض��و هيئة التدري�س وهي: التدري�س، والبحث، وخدمة املجتمع والتي مت جتزئتها نظرا ل�ضتمالها على 
عنا�ض��ر عديدة اأ�ضا�ضية ومتداخلة وحتويلها ل�ض��بعة معايري رئي�ضة يف ا�ضتمارة ا�ضتطالعية اأولية مت يف 
�ض��وئها حتديد الكفايات الالزمة لالأ�ض��تاذ اجلامعي والذي من خالله �ضيتم بناء ال�ضتبانة النهائية التي 
�ضت�ض��م قائمة الكفايات الالزمة لع�ض��و هيئة التدري�س يف �ض��وء معايري اجلودة ال�ض��املة.   كما ت�ض��منت 
ال�ضتمارة الأولية �ضوؤال مفتوحا مفاده: ما احتياجاتكم التدريبية يف �ضوء حماور معايري جودة الأداء 
التدري�ضي والبحثي؟ حيث مت توزيعها على عينة من الأ�ضاتذة )30 (اأ�ضتاذا  ملعرفة الحتياجات الأولية 
و�ض��مها ملا مت جمعه من الراث النظري، وما مت ا�ض��تيفاوؤه من الكثري من الدرا�ض��ات التي ت�ضمنت مقايي�س 
يف هذا املجال ل�ضياغة املقيا�س ب�ضورته النهائية ا�ضتغرق ذلك فرة طويلة- من نهاية �ضهر دي�ضمرب اإىل 

غاية نهاية �ضهر جانفي) 2010 - 2011(.
�ضدق اأداة الدرا�ضة وثباتها: 

وحتى يتم التاأكد من �ضدق اأداة الدرا�ضة فاإن الباحثة جلاأت اإىل ال�ضدق الظاهري للتحقق من �ضدق املقيا�س.
1 - ال�ض��دق الظاهري:  عر�ض��ت ال�ض��تمارة يف �ض��كلها الأويل على جمموعة من الأ�ضاتذة املحكمني يف جمال 
الربية وعلم النف�س والإدارة الربوية من جامعات جزائرية وعربية، الذين قاموا باإبداء مالحظاتهم 
واقراحاتهم حول ال�ض��تبانة؛ من حيث مدى مالءمة املحاور، وو�ض��وح العبارات التي تنتمي اإليها، وكذا 
طريق��ة �ض��ياغتها، ومدى �ض��الحية الفقرات يف متثي��ل الكفايات و�ض��ياغتها، وطلب منهم اأي�ض��ا التعديل 
والإ�ض��افة واحلذف ملا يرونه منا�ضبا.. وعليه مت حذف عدد من الفقرات وا�ضتبدالها باأخرى، واأي�ضا نقل 
بع���س الفق��رات من حم��ور للمحور الأكرث مالءم��ة لها.كما مت حذف املح��ور الأول ودمج بع���س بنوده مع 
باق��ي املح��اور نظرا لوجود تداخل وتكرار يف العنا�ض��ر. وقد مت احل�ض��ول على درجة )0.80( بالن�ض��بة 
ل�ضدق املقيا�س، وهذا بعد قيا�س معدل �ضدق البند ثم معدل �ضدق املقيا�س ككل وهو مقبول ح�ضب املعايري 

املعمول بها.
2 - ثب��ات املقيا���س: ون�ض��تخدم له��ذا الغر�س معادل��ة )األف��ا –كرونباخ( لأنها م��ن اأكرث الط��رق املعتمدة يف 

الدرا�ضات ال�ضابقة اأي�ضا، على النحو الآتي:
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جدول )1( ثبات املقيا�س ح�سب األفا كرونباخ

األفا-كرونباخعدد البنودفقرات املحاور
170.91بالن�سبة لفقرات املحور1

80.84بالن�سبة لفقرات املحور2

110.89بالن�سبة لفقرات املحور3

80.93بالن�سبة لفقرات املحور4

90.90بالن�سبة لفقرات املحور5

160.95بالن�سبة لفقرات املحور6

690.97بالن�سبة للمقيا�س ككل

   من خالل ما �ض��بق ن�ض��تخل�س اأن اأداة الدرا�ض��ة تتميز بدرجة مقبولة من ال�ض��دق والثبات لكون معامل ثبات 
مقيا���س الدرا�ض��ة مرتفع��ا )0.97 (، وكذلك هو احلال بالن�ض��بة  لبنود املحاور مما يجعل ال�ض��تمارة منا�ض��بة 

وذات فعالية ت�ضمح باعتمادها ب�ضكل نهائي.
و�ض��ف املقيا�س:  متثلت اأداة البحث يف ا�ض��تبانة نهائية قامت الباحثة باإعداد فقراتها من واقع فقرات قائمة 
معاي��ري كفاي��ات اأع�ض��اء هيئة التدري�س بكليات جامعة – �ض��طيف1 و2 بعد عر�ض��ها عل��ى قائمة من املحكمني 
الذين تو�ضلوا لن�ضبة قبول الفقرات مقدراها )0.80(، وبذلك تاأكدت الباحثة من اأن فقرات الكفايات ممثلة 
ملعايري جودة اأداء ع�ض��و هيئة التدري�س واملهمات واملمار�ض��ات التي تتطلبها طبيعة عمل ع�ضو هيئة التدري�س، 
حيث بلغ عدد فقراتها )69( فقرة؛ �ض��نفت يف )6(جمالت، واعتمدت الباحثة مقيا�س »ليكرت« ذا الدرجات 

اخلم�س؛ حيث يتم على اأ�ضا�س تقدير درجة الحتياج التدريبي وفقا لأوزانه اخلم�ضة فتعطي:
-   درج��ة )5( حاج��ة تدريبية بدرجة كبرية جدا، درجة )4( حاج��ة تدريبية بدرجة كبرية. درجة)3( 
حاج��ة تدريبي��ة بدرج��ة متو�ض��طة. درج��ة)2( حاج��ة تدريبي��ة بدرجة قليل��ة .درج��ة )1( حاجة 

تدريبية بدرجة قليلة جدا.
-   التطبيق ال�ض��تطالعي للمقيا�س: بغر�س التحقق من و�ض��وح ال�ض��تبانة وفهم املبحوثني لتعليماته واملدة 
الزمنية املالئمة لالإجابة؛ قامت الباحثة بتطبيق ال�ض��تبانة ب�ض��ورة جتريبية على عينة ا�ضتطالعية 
خمتارة ع�ض��وائيا من اأع�ض��اء هيئة التدري�س بلغ عددهم )15( اأ�ض��تاذًا، يف �ض��هر )فيفري 2011(. وقد 
تبني اأن فقرات املقيا�س وا�ضحة ومفهومة، وبهذا اأ�ضبحت جاهزة للتطبيق على عينة البحث الأ�ضا�ضية.
اأم��ا التطبي��ق النهائ��ي للمقيا�س:  طبقت ال�ض��تبانة النهائية عل��ى عينة البحث الأ�ضا�ض��ية بتاريخ )07 
مار���س اإىل غاي��ة 15 ج��وان 2011-2010(، ورغ��م اجلهد الذي بذلت��ه يف متابعة املبحوث��ني واإعطائهم 
الوق��ت ال��كايف اإل اأن عدد ال�ض��تمارات املع��ادة كان اأقل من العدد الذي مت توزيع��ه على العينة، حيث مت 

ا�ضتعادة )124( ا�ضتمارة من اأ�ضل )150(.
اأ�ضاليب املعاجلة الإح�ضائية: 

 بع��د ا�ض��رجاع ال�ض��تمارات مت تفريغ البيان��ات وترميزها متهي��دا لإدخالها باحلا�ض��ب الآيل، لت�ض��بح لدينا 
متغ��ريات رقمي��ة ميكن قيا�ض��ها با�ض��تخدام برنامج التحليل الإح�ض��ائي، وقد ا�ض��تخدمت الباحثة الأ�ض��اليب 

الإح�ضائية الآتية: )حممد بالل الزعبي.2004(. 
- التكرارات والن�ضب املئوية للبيانات لو�ضف اخل�ضائ�س ال�ضخ�ضية واملهنية لأفراد جمتمع الدرا�ضة.  1

2 -  الو�ض��ط املرج��ح والنحراف املعياري والوزن املئوي لكل عبارة لتحديد ا�ض��تجابات عينة الدرا�ض��ة اإزاء 
بنود الدرا�ضة وحماورها. ولو�ضف الحتياجات التدريبية وحتديدها لكل حمور وللمقيا�س ككل. 

3 -  معامل الرتباط ل�: بري�ض��ون Pearson  لتحديد مدى الت�ض��اق الداخلي لأداة الدرا�ض��ة و�ضدقها.  ويف 
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الأخري نو�ضح كيف مت ح�ضاب طول خاليا مقيا�س ليكرت؟ وذلك وفق اخلطوات التالية:
1.ح�ضاب املدى )احلدود العليا واحلدود الدنيا(، )5 – 1 = 4(   

2. احلا�ضل يتم تق�ضيمه على عدد فئات املقيا�س للح�ضول على طول اخللي�ة ال�ضحي�ح )4/5 = 0.80(.
3. ت�ض��اف ه��ذه القيمة الناجت��ة اإىل اأقل قيمة يف املقيا�س وه��ي الواحد )1(، وذل��ك لتحديد احلد الأعلى 

لهذه اخللية.
 وعليه فاإن تقييم الفئات يكون على النحو الآتي: )من1 اإىل 2.60( ميثل ال�ضعيف، )اأكرب من 2.60 اإىل 3.40( 
ميث��ل املتو�ض��ط، )اأك��رب م��ن 3.40 اإىل 5( ميث��ل العايل. واأم��ا يف حالة ت�ض��اوي عبارتني اأو اأكرث يف متو�ض��طهما 
احل�ض��ابي على م�ض��توى املح��ور ككل فاإنه يتم تقدمي العب��ارة ذات النحراف املعياري الأقل. وفيما يلي و�ض��ف 

لعينة الدرا�ضة وعر�س لأهم نتائجها. 
 و�ضف عينة الدرا�ضة: 

  جدول )2 ( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س

%التكراراجلن�س 
5040.3ذكر
7459.7اأنثى

 100%124املجموع

ال�سكل ) 2( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س
يو�ض��ح اجل��دول )2( توزي��ع اأفراد جمتمع الدرا�ض��ة وفقا ملتغ��ري اجلن�س، حيث جند اأن ع��دد الإناث بلغ )74( 
ف��ردا وبن�ض��بة )59.7 %( م��ن اإجم��ايل اأفراد جمتمع الدرا�ض��ة، يف حني كان عدد الذكور )50( فردا بن�ض��بة 
)40.03 %( م��ن جمم��وع اأفراد جمتمع الدرا�ض��ة. واملالح��ظ اأن جن�س الإناث ميثل الأغلبية بن�ض��بة معتربة 
جدا؛ ويف اعتقاد الباحثة اأن هذا التفاوت يعود اإىل كون الباحثة من نف�س اجلن�س، وبالتايل التعامل واللقاء 

يكون اأ�ضهل، بالإ�ضافة لتزايد ن�ضبة الإناث يف التدري�س اجلامعي. 
جدول )3 ( توزيع اأفراد العينة ح�سب متغري الرتبة

%التكرارالرت�ب�ة
2822.6اأ�ستاذ   موؤقت

8871اأ�ستاذ   م�ساعد 

75.6اأ�ستاذ    حما�سر
10.8اأ�ستاذ   التعليم   العايل
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ال�سكل ) 3(  توزيع اأفراد العينة ح�سب متغري الرتبة
 اأما من حيث الرتبة فنجد اأنهم يتوزعون ح�ض��ب اجلدول اأعاله كالآتي:حيث حتتل رتبة اأ�ض��تاذ م�ضاعد اأكرب 
اأ�ض��تاذ موؤقت ب� )28(اأ�ض��تاذا وبن�ض��بة) 22.06 %(، ثم  %(، تليه��ا رتبة  تك��رار )88( اأ�ض��تاذا بن�ض��بة)71 
اأ�ض��تاذ التعليم العايل ب� )1( اأ�ض��تاذ بن�ض��بة                  %(، فرتبة  رتبة اأ�ض��تاذ حما�ض��ر ب� )7(اأ�ض��اتذة بن�ض��بة )5.6 
)0.8 %(، وه��ذا التوزي��ع حتم��ا يع��ود اإىل عدد الأ�ض��اتذة يف كل كلية حيث اإن اأغلب الأ�ض��اتذة جدد و�ض��غار 
يف ال�ض��ن التحقوا حديثا بالتدري�س اجلامعي خا�ض��ة يف ال�ض��نوات الأخرية، اأي مت توظيف ن�ض��بة معتربة من 
الأ�ض��اتذة احلا�ض��لني على �ضهادة املاج�ض��تري، ولأنهم الفئة الأكرث وجودا وا�ض��تهدافا يف هذا البحث ملحدودية 
%(، كما  خربته��م يف التعلي��م العايل والتحاقهم احلديث العهد باجلامعة؛ حيث ميثلون اأكرب ن�ض��بة وهي) 70 
اأنها الرتبة  ال�ض��ائدة والتي ميثلها اأغلبية اأ�ض��اتذة اجلامعة.كذلك هو احلال بالن�ضبة لالأ�ضاتذة املوؤقتني جند 
اأنهم يحتلون املرتبة الثانية بن�ض��بة )22.06 %( فهم اأي�ض��ا كثريون خا�ض��ة واأن اأغلبهم من حملة املاج�ض��تري 
الذي��ن مل يحالفه��م احلظ يف التوظيف،  اأو من حملة الل�ض��ان�س،  وهذا ي��دل على اأن اجلامعة مازالت تعاين من 
النق���س يف التاأط��ري رغم ما مت توظيفه من اأ�ض��اتذة، كما اأن ه��ذه الفئة مازالت يف مرحل��ة التطوير والتنمية 
يف جمال التدري�س اجلامعي والبحث العلمي. يف حني بلغت ن�ض��بة اأ�ض��تاذ حما�ض��ر واأ�ضتاذ التعليم العايل) 5.6 
%() 0.8 %( لأن ع��دد الأ�ض��اتذة يف ه��ذه الرتبة ما زال �ض��عيفا وحمدودا لأن��ه يرتبط بعوامل التاأهيل 

واخلربة والرقية وغريها من العوامل.
جدول )4( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري الكلية

الن�ضبة% التكرار الكلية 
 56.5%70العلوم الإن�سانية والجتماعية

 29.8%37العلوم القت�سادية وعلوم الت�سيري والعلوم التجارية

 13.7%17 العلوم  الإدارية و ال�سيا�سية

 100%124املجموع

ال�سكل )4( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري الكلية
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يف ح��ني توزع��ت العينة ح�ض��ب الكليات كما هو مو�ض��ح يف اجلدول بال�ض��كل الت��ايل :) 56.5 %( بكلية العلوم 
الإن�ضانية والجتماعية، وهذا رمبا يعود لكون الباحثة من نف�س الكلية وهو ما �ضهل الو�ضول اإىل هذه الن�ضبة  
والتوا�ض��ل مع الأ�ض��اتذة اأثناء جمع ال�ضتبانة، بالإ�ض��افة اإىل تعدد الفروع والأق�ضام فيها، تليها كلية العلوم 
القت�ض��ادية وعلوم الت�ض��يري جتاوبوا ب�ض��كل جي��د مع الباحثة واملقيا�س لأن املو�ض��وع قريب م��ن اهتماماتهم 
واخت�ضا�ض��هم خا�ض��ة ق�ضم القت�ضاد والت�ض��يري بن�ض��بة)29.8 % (، واأخريا كلية احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 
%( حيث واجهت الباحثة �ضعوبة يف كيفية التوا�ضل معهم نظرا لكونهم يف فرة امتحانات  بن�ضبة )13.7 

رغم ال�ضتعانة برئي�س الق�ضم يف جمع ال�ضتبانة.
 التحليل ال�ضتدليل للبيانات:

1/ عر�س نتائج ال�ضوؤال البحثي الثاين ومناق�ضته:
م��ا الحتياج��ات التدريبية لأع�ض��اء هيئة التدري���س اجلامعي بجامعة فرحات عبا�س –�ض��طيف- يف  	•

�ضوء معايري اجلودة الالزمة لهم ؟
املج�ال الأول: الت�دري�س الف�عال

جدول )5( تكرار ا�ستجابات عينة البحث على فقرات ال�ستبانة وقيم الو�سط املرجح والوزن املئوي والنحراف املعياري على 
م�ستوى الفقرة واملجال مع الرتتيب

اإ.متالعبارات         
ن   
%

ت ن% تن%تن%تن%تن%و.م

1
 املعرفة الوا�سعة ب�سيكولوجيا

التعليم
41.1379.44.006.582.4319.42430.63841.151

2
 املعرفة الوا�سعة

ب�سيكولوجيات املتعلم
51.0278.23.91452.43253035.54433.141

3
 القدرة على تخطيط املادة

العلمية وت�سميمها
21.0283.24.164.861.6211.31436.3454657

4
 امتالك  مهارات عر�س املادة
العلمية بطرق مرنة وم�سوقة

11.0084.84.243.243.2412.11531.5395062

5
 التمكن من مهارات فنون
طرح الأ�سئلة يف الدر�س

71.0375.43.774.866.5818.52345.85832.429

6
 القدرة على اإجناز الدر�س يف
)الوقت املحدد )اإدارة الوقت

61.0576.83.844.864.86212639.54929.837

7
 القدرة على �سبط النظام

يف الق�سم
81.1675.23.767.395.67212635.54430.638

8
 القدرة على معرفة الفروق

 الفردية
91.0567.83.397.397.3938.74832.34014.518

9
 التحكم يف طرائق التدري�س

احلديثة
30.9580.84.042.434.8613.71743.55435.544

10

 الإملام باأ�ساليب التوا�سل
 اللفظية وغري اللفظية

وكيفيات توظيفها
111.0967.43.376.586.5822.62836.24522.628

11
 القدرة على ت�سميم احلقائب

التدري�سية
111.1167.43.378.9118.91132.34035.54414.518
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12
 القدرة على ا�ستخدام اأ�ساليب

التعزيز نحو التعلم
111.1567.43.378.91110.51331.53932.34016.921

13
 التمكن من مهارات التوجيه

والإر�ساد الفعال
101.1367.53.836.588.911253136.34523.429

141.1422.81.145.677.3924.23031.53931.539القدرة على الإبداع14

111.1767.43.378.6107.3924.23035.44420.225                        الت�سام باملرونة15

16
 الت�سام بالدافعية لإثراء

العملية التعليمية
121.1366.83.348.6106.5824.23032.2402126

17
 الطالع على مفهوم التعلم

الذاتي
131.1566.63.337.398.11036.340253023.429

18.4873.63.68130127491738592املجموع

 يظهر اجلدول )5( اأن الو�ض��ط املرجح ملجال ا�ض��راتيجيات التدري�س الفعال هو )3.68( وبوزن مئوي قدره) 
73.6 (، مم��ا يوؤك��د وجود �ض��عف يف كفايات اأع�ض��اء هيئة التدري���س يف جمال التدري�س لأنه��ا تقع عند الفئة 
)3.40 - 5( التي متثل حاجة تدريبية  مب�ض��توى عال. اأما بالن�ض��بة لعبارات هذا املجال فقد ات�ض��ح من خالل 
اجل��دول اأن )8 فق��رات( من اأ�ض��ل )17 فق��رة( مثلت حاج��ة تدريبية مب�ض��توى عال توزع��ت كالآتي: جاءت 
الفقرة رقم )4( والتي تن�س على مهارات عر�س املادة العلمية بطرق مرنة وم�ضوقة يف املرتبة الأوىل بو�ضط 
مرج��ح )4.24( ووزن مئوي )84.8( �ض��من درجة احتياج تدريبي )كبرية ج��دا(، كما ج�اءت كل من الف�قرات 
،  3.76( ون�ضب مئوية   3.84  ،  3.77 ،  4.16 ،  4.4  ،4.00 ، رقم )5.6.2.1.9.3،7( مبتو�ضطات ح�ضابية) 3.91 
)76.8، 78.2، 79.4، 80.8، 83.2، 75.4، 75.2( عل��ى الرتيب تنازليا �ض��من درجة احتياج تدريبي )كبرية( 
يف امل�ض��توى العايل. اأم�ا الف���قرات املتبقية فقد توزعت على امل�ض��توى املتو�ض��ط حيث مثلت الفقرات) 17، 16، 
15، 12، 11، 10، 13، 8( مبتو�ض���طات ح�ض��اب�ية على الرتيب تنازليا ك���التايل: ) 3.34، 3.37، 3.37، 3.37، 
، 66.6( �ضمن احتياج   67.8 ،  67.5 ،  67.4 ،  67.4 ،  67.4 ، 3.37، 3.38، 3.39، 3.33( وبن�ض�ب مئوية) 66.8 
تدريبي )متو�ضط(. يف حني جاءت الفقرة )14( مبتو�ضط ح�ضابي )1.14( ووزن مئوي )22.8( �ضمن احتياج 
تدريب��ي �ض��عيف، وبالت��ايل ل متثل حاجة تدريبية نهائيا، لأنها تقع على امل�ض��توى ال�ض��عيف. ومن خالل هذه 
النتائج املعرو�ض��ة ميكننا اخلال�س اإىل نتيجة مفادها اأن اأفراد جمتمع الدرا�ض��ة ي�ض��عرون مب�ض��توى كبري من 
احلاج��ة التدريبي��ة يف جمال التدري�س الفعال خا�ض��ة اأنهم ح��ددوا ذلك يف اأغلب كفاي��ات التدري�س الفعال؛ 
وحتدي��دا ما تعلق بتخطيط املادة العلمية وت�ض��ميمها وعر�ض��ها، والتحكم يف طرائ��ق التدري�س واإدارة الوقت 

و�ضيكولوجيا التعليم.
املج�ال الث�اين: الت�قييم

جدول )6( تكرار ا�ستجابات عينة البحث على فقرات ال�ستبانة وقيم الو�سط املرجح والوزن املئوي والنحراف املعياري على 
م�ستوى الفقرة واملجال مع الرتتيب

تا.من% و.من%تن%تن%تن%تن%تالعبارات

1
 الإملام مبفهوم التقومي وما

يتعلق به من جمالت ومعايري
3729.85241.92318.597.3129.73.8977.80.991

2
 الدراية باأنواع الختبارات

التح�سيلية
2822.65141.1312575.675.63.6973.81.064

3
 الإملام بكيفيات بناء الختبارات

ذات املوا�سفات املو�سوعية
4637.13729.82721.85497.33.85771.182
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4
 القدرة على اإثراء دافعية -
الطلبة نحو التقييم الذاتي

2419.45342.73326.675.675.63.6472.81.035

5
 الإملام باأ�ساليب التقييم

احلديثة
2419.44536.33528.2129.786.53.9367.81.107

6
 املعرفة باأ�س�س تقومي الربامج

الأكادميية
2721.84737.33528.264.897.33.6272.41.106

7
 املعرفة بالطرق العلمية

احلديثة يف تقومي الأ�ستاذ
3427.44838.32923.475.664.83.7875.61.063

8
 املعرفة باأ�ساليب التغذية

الراجعة
26214737.7312564.81411.333.967.81.208

24638024459723.70748.72املجموع

يو�ضح اجلدول )6( نتائج اآراء اأع�ضاء هيئة التدري�س عن احتياجاتهم التدريبية يف جمال التقييم حيث يبني 
اجلدول ذاته اأن الو�ضط املرجح ملجال التقييم بلغ )3.70( وبوزن مئوي )74(، حيث ت�ضري هذه النتائج اإىل اأن 
هناك حاجة لأع�ضاء هيئة التدري�س للتدريب يف جمال التقييم لأن الو�ضط املرجح اأكرب من الو�ضط الفر�ضي 
- 5( . اأما بالن�ضبة لعبارات هذا املجال فقد  ووزنه املئوي، كما اأنه يقع يف امل�ضتوى العايل للحاجات بني )3.40 
ات�ض��ح م��ن خ��الل اجل��دول اأن )6 فقرات( من اأ�ض��ل )8 فقرات( مثلت حاج��ة تدريبية مب�ض��توى عال، توزعت 
كالتايل: جاءت كل من الفقرات مرتبة ترتيبا تنازليا)1، 3، 7، 2، 4، 6، 5، 8 ( مبتو�ض��طات ح�ض��ابية ) 3.62، 
3.64، 3.69، 3.78، 3.85، 3.89(، وب��وزن مئوي) 77.8،77،75.6،73.8،72.8،72.4( �ض��من احتياج تدريبي) 
بدرجة كبرية(. اأما الكفايات املتبقية وهي الفقرة رقم )5،8( مرتبة تنازليا على التوايل مب�ض��توى متو�ض��ط 
مبتو�ضطات ح�ضابية )3.39،3.39( وانحراف معياري )1.10،1.20( وبوزن مئوي )67.8،67.8( �ضمن احتياج 
تدريبي متو�ض��ط، وب�ض��كل عام نالحظ وجود �ضعف يف ممار�ضة كفاية التقييم خا�ضة ما تعلق مبعايري التقييم 
وكيفي��ة بن��اء الختبارات ذات املوا�ض��فات املو�ض��وعية وط��رق التقييم احلديث��ة للطالب والأ�ض��تاذ. وهذا ما 

اأكدته الكثري من الدرا�ضات ال�ضابقة.
املجال الثالث: ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم

جدول )7( تكرار ا�ستجابات عينة البحث على فقرات ال�ستبانة وقيم الو�سط املرجح والوزن املئوي والنحراف املعياري على 
م�ستوى الفقرة واملجال مع الرتتيب

تاإ.من.مو.من%تن%تن%تن%تن%تالعبارات

1
 القدرة على ا�ستخدام احلا�سوب
يف تدري�س الربامج الدرا�سية

5141.13528.22217.775.697.34.00801.214

2
 التمكن من مهارات التعلم

الإلكرتوين با�ستخدام احلا�سوب
57463528.22016.143.286.54.0480.81.153

3
 اإتقان برامج احلزم الإح�سائية

Spssلتحليل البحوث
4233.936293427.45475.64.0781.41.121

4

 التمكن من تقنيات الباور بوينت
 يف اإجناز الدرو�س والبحوث

power point- وعر�سها
36294133.12923.475.6118.93.6773.41.209

5
 data القدرة على ا�ستخدام

show والبحوث التدري�س  يف 
4536.32822.6312586.5129.73.6979.21.287
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6
 القدرة على ا�ستخدام عاك�س
ال�سور يف التدري�س والبحوث

3225.82318.54536.397.31512.13.3867.61.2711

7
 القدرة على ت�سميم املقررات

الدرا�سية الإلكرتونية
3427.44233.93225.897.375.63.70741.116

8
 القدرة على ت�سميم املواقع
 التعليمية على الإنرتنت

3931.52822.63225.81411.3118.93.3967.81.2810

9
 القدرة على ا�ستخدام الإنرتنت

كو�سيط للحوار
3528.23528.23830.6118.95141.13.6773.41.108

10
 القدرة على ا�ستخدام الإنرتنت

كو�سيط يف البحث
4435.53225.83024.2108.186.53.75751.205

11
 القدرة على ا�ستغالل املكتبات

الرقمية
4737.94334.72217.786.543.24.0480.81.052

426378335921433.6472.812.79

دل��ت نتائ��ج اجل��دول )7 ( على اأن الو�ض��ط املرجح لهذا املج��ال بلغ )3.64( بوزن مئ��وي )72.8( مما يدل على 
الحتياج التدريبي الكبري لأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جمال ا�ض��تخدام الو�ض��ائل التعلي��مية والتكنولوجيات 
احلديثة يف التعليم. فمن خالل نظرة فاح�ض��ة لتفا�ض��يل اجلدول يظهر اأن )9(كفايات من اأ�ض��ل )11(كفاية 
مثل��ت حاجات تدريبية مب�ض��توى ع��ال توزعت كالتايل:  ج��اءت الفقرات مرتبة تنازلي��ا ) 3، 5، 4، 9، 7، 10، 
1، 2، 11( مبتو�ض���طات ح���ض��ابية ) 3.75، 4.00، 4.04، 4.04، 4.04، 4.07، 3.70، 3.67، 3.67، 3.69(  ووزن 
م��ئ��وي ) 74، 75، 80، 80.8، 80.8، 81.4، 73.4، 73.4، 73.4، 73.4(  �ض��من درج��ة احتياج تدريبي )بدرجة 
كبرية(، اأما بالن�ضبة للفقرات املتبقية ذوات الرتب) 10، 11( للفقرة رقم )8، 6( فقد ر�ضدت عليها متو�ضطات 
ح�ضابية تراوحت ما بني )3.39،3.38( وبوزن مئوي)67.8،67.6( على الرتيب تنازليا �ضمن درجة احتياج 
تدريب��ي) متو�ض��طة(. وتاأ�ضي�ض��ا على النتائج املتح�ض��ل عليها توؤك��د الباحثة على اأن اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
يحتاجون بدرجة كبرية للتدريب يف هذا املجال مل�ضايرة امل�ضتجدات احلا�ضلة ورفع اأدائهم وفقا ملعايري اجلودة 

والنوعية.
املجال الرابع: الت�ضال الفعال

جدول)8( تكرار ا�ستجابات عينة البحث على فقرات ال�ستبانة وقيم الو�سط املرجح والوزن املئوي والنحراف املعياري على 
م�ستوى الفقرة واملجال مع الرتتيب

الرتبةاإ.من%و.من%تن%تن%تن%تن%تالعبارات

5947.64032.31411.321.697.34.1182.21.142امتالك مهارات الت�سال اجليد1

57464133.11411.375.65404.1182.21.071اإتقان اأ�ساليب التاأثري والإقناع2

3
 اإتقان اأ�ساليب اإدارة احلوار اأثناء

احللقات الدرا�سية
4435.55241.91411.397.3543.9779.41.064

4
 القدرة على تفهم امل�سكالت

الدرا�سية للطلبة
36295040.32116.997.386.53.7875.61.136

5
 القدرة على تفهم احتياجات

 الطلبة  التعليمية
4334.74637.11814.597.386.53.8677.21.165

6
 القدرة على تفهم احتياجات

الطلبة النف�سية
3729.83830.63125118.975.63.70741.157
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7
 الإملام مبهارات التعامل مع

 الطلبة ذوي اخللفيات املتباينة
2923.44737.93024.297.397.33.6272.41.138

8
 الإملام مبهارات التعامل مع

الطلبة ذوي احلاجات اخلا�سة
4536.34133.12520.297.343.24.0178.21.073

35035516756553.8677.28.91املجموع

     يالح��ظ م��ن اجلدول اأعاله اأن الو�ض��ط املرجح له��ذا املجال بلغ )3.86( بوزن مئ��وي )77.2(، مما يدل على 
الحتياج التدريبي الكبري جدا لأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جمال الت�ض��ال الفعال و�ضعف كفاءاتهم، خا�ضة 
ما تعلق بامتالك مهارات الت�ضال الفعال وطرق الإقناع والتاأثري وبكيفيات التعامل مع الطلبة ذوي احلاجات 
اخلا�ض��ة، حيث جاءت اأغلبها يف امل�ض��توى العايل �ض��من احتياج تدريببي) بدرجة كبرية( و )كبرية جدا(؛ اإذ 
جاءت العبارات مرتبة تنازليا مبتو�ضط ح�ضابي ووزن مئوي كالتايل: )2، 1، 8، 3، 5، 4، 6، 7،4.11،4.11،4.0
1،3.97،3.86،3.78،3.70،3.62( )82.2،82.2،78.2،79.4،77.2،75.6،74،72( �ضمن احتياج تدريبي عال. 
وه��و ما يوؤكد �ض��عف مهارات اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جمال الت�ض��ال والتعامل مع الطلب��ة والتفاعل معهم،  
وهو ما يوؤكده الواقع املعا�س والكثري من الدرا�ضات امل�ضابهة خا�ضة اأن مهارات وطرائق الت�ضال اليوم يف تطور 
م�ض��تمر بتطور و�ض��ائل الت�ض��ال وتعدد التقنيات. وقد يف�ض��ر هذا ال�ض��عف مبا ميتلكه الأ�ض��تاذ من خ�ضائ�س 
�ضخ�ض��ية ومه��ارات جتعله ناجح��ا يف عملية الت�ض��ال فاأغلب الأ�ض��اتذة يف جامعاتنا الي��وم ل يولون اهتماما 

كبريا لعملية الت�ضال، والتقنيات احلديثة يف التوا�ضل واحلوار، مع حتفظ بع�ضهم يف عالقتهم بالطلبة.
املجال اخلام�س:اأن�ضطة البحث العلمي

جدول) 9( تكرار ا�ستجابات عينة البحث على فقرات ال�ستبانة وقيم الو�سط املرجح والوزن املئوي والنحراف املعياري على 
م�ستوى الفقرة واملجال مع الرتتيب

تاإ.منو.من%تن%تن%تن%تن%تالعبارات

1
 معرفة طرق اإدارة م�سروعات الأبحاث

 العلمية
5342.74435. 52016.164.810.84.1482.80.911

2
 التمكن من فنيات وطرق كتابة

 التقارير واملقالت البحثية
4838.73931.52217.71143.23.9378.61.108

3

 التمكن من الطرق والتقنيات
 احلديثة يف اإجناز البحوث والر�سائل

اجلامعية
6048.436291612.997.332.44.1382.61.052

4

 التمكن من الطرق والتقنيات
 احلديثة يف مناق�سة البحوث

والر�سائل اجلامعية
4939.34536.32217.764.821.64.0781.40.954

5040.34536.32116.95432.44.08960.973التمكن من مهارات البحث التطبيقي5

6
 التمكن من عمليات البحث والتحليل

الإح�سائي با�ستعمال احلا�سوب
4133.14637.12822.686.510.83.95790.947

4838.74637.11915.386.532.44.03861.015القدرة على تنمية املهارات البحثية7

8
 القدرة على ربط البحوث بق�سايا

املجتمع
4637.14435.52116.9118.921.63.9779.41.026

9
   املعرفة ببنوك املعطيات وال�سبكات

        الإقليمية والعاملية البحثية
3528.25141.12217.768.164.83.7975.81.089

43039619170254.00809.03املجموع
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 يت�ض��ح من اجلدول اخلا�س مبجال معيار اأن�ض��طة البحث العلمي اأن املتو�ضط احل�ضابي قد بلغ ن�ضبة كبرية جدا 
ق��درت ب����)4.00( بوزن مئوي )80(، مما يدل على الحتياج التدريبي الكبري لأع�ض��اء هيئة التدري�س يف هذا 
املجال، حيث تقع اأغلب العبارات �ضمن احتياج تدريبي عال وبدرجة )كبي�رة، وكبرية جدا( م�����رتبة تنازليا 
ح�ض��ابية)4.14،4.13،4.08،4.07،3.97،3.95،3.93،3.79(  مبتو�ض��طات    )1،3،5،4،7،8،6،2،9 كالت��ايل:) 
وب��وزن مئ��وي )82.2،82.2،79.4،78.2 ،77.2،75.6،74،72.4 ( وه��ذا ي��دل عل��ى احلاجة الكب��رية للتدريب 
خا�ض��ة يف جمال اإدارة امل�ضاريع البحثية، وكيفيات ت�ض��ميمها، وكتابة التقارير، ومناق�ضة الر�ضائل اجلامعية، 
وكذا التمكن من عمليات البحث والتحليل الإح�ضائي با�ضتعمال احلا�ضوب، اإ�ضافة اإىل املعرفة ببنوك املعطيات 
وال�ضبكات البحثية الإقليمية والعاملية. وهذا ما دعت له الكثري من الدرا�ضات والبحوث �ضمن برامج تدريبية 

لتح�ضني امل�ضتوى يف جمال البحث العلمي. 
املجال ال�ضاد�س:املمار�ضات الإدارية والقيادية

جدول )10( تكرار ا�ستجابات عينة البحث على فقرات ال�ستبانة وقيم الو�سط املرجح والوزن املئوي والنحراف املعياري على 
م�ستوى الفقرة واملجال مع الرتتيب

تاإ.مو.مو.من%تن%تن%تن%تن%تالعبارات

2822.64435.53225.897.3118.93.55711.1713املعرفة مبفهوم القيادة احلديثة1

2217.74536.3362997.3109.73.45691.1514املعرفة بنماذج القيادة احلديثة2

3
 القدرة على اإقامة عالقات

اإن�سانية
4032.34435.52520.264.897.33.75761.158

4536.64334.72016.197.375.63.8877.61.147قبول الراأي الآخر وت�سجيعه4

5
 القدرة على اتخاذ القرارات

 ب�سكل مو�سوعي
5241.93931.52016.15486.53.9879.61.154

6545.23830.51814.55475.64.05901.123القدرة على حتديد الأهداف6

6451.62923.41713.786.564.84.04821.161القدرة على حتديد امل�سكالت7

6048.43427.41612.964.886.54.06921.182القدرة على التحليل والتف�سري8

9
 الجتاه نحو امل�ساركة بفعالية يف

اللجان واملجال�س العلمية
3225.84133.12721.81411.3108.13.5771.41.2112

10
 القدرة على اإدارة  الجتماعات

وتنظيمها
36293427.43225.81411.386.53.6172.21.2010

11
 امتالك مهارات كتابة املحا�سر

والتقارير
3427.43830.62822.61612.986.53.5971.81.2011

12
 امتالك اأ�ساليب الت�سيري

العقالين
4435.53729.82419.41310.564.83.80761.178

13
 القدرة على اإدارة املعلومات

واأ�ساليبها
3729.85544.42116.964.8543.9178.21.116

14

 الطالع امل�ستمر على اللوائح
 والأنظمة والقوانني اخلا�سة

 باجلامعة والتعليم العايل
املحلية والوطنية

4032.34233.92016.1108.1129.73.70741.269

6149.23125108.197.31310.53.95791.345اللتزام باأخالقيات املهنة15
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16
  القدرة على اإدارة الأزمات

واتخاذ القرارات
4537.15040.31612.943.286.53.9879.61.104

7056443621431363.8376.618.8املجموع

يت�ض��ح من اجلدول اأعاله اأن الو�ض��ط املرجح والوزن املئوي ملجال معيار املمار�ض��ات الإدارية والقيادية اأكرب من 
الو�ض��ط الفر�ض��ي والوزن املئ��وي )3.83()76.6( مما يدل على احلاج��ة التدريبية لأع�ض��اء هيئة التدري�س 
.5-3( وبتقدير كبري. مما يدل على �ض��عف ممار�ض��اتهم لكفايات هذا املجال  مب�ض��توى عال لأنها تقع بني )40 
واملتمثلة يف الفقرات التالية مرتبة تنازليا باأو�ضاط مرجحة ون�ضب مئوية كالآتي  ) 2، 1، 9، 12، 10، 15، 3، 
 ،3.61 ،3.59 ،3.57 ،3.55 ،3.45 ،4.6 ،4.5 ،4.4 ،3.98 ،3.95 ،3.91 ،3 ،88 ( )8 ،6 ،7 ،5 ،17 ،16 ،14 ،4 ،13
الكفاي��ات  وه��ي   )3.70،92،90،82،79.6،79.6،79،78.2،77.6،76،74،72.2،74،72.2،71.8،71.4،71،69
الت��ي ارتبط��ت بالق��درة على حتدي��د الأه��داف والتحليل والتف�ض��ري  وحل امل�ض��كالت واإدارة الأزم��ات واتخاذ 
الق��رارات اإ�ض��افة اإىل ما تعل��ق باأخالقيات املهنة واإدارة املعلومات، واأ�ض��اليب الت�ض��يري العق��الين، وكذا اإقامة 
العالقات الإن�ض��انية وت�ض��جيع ال��راأي الآخر، وبدرجة اأق��ل الطالع على مفهوم القي��ادة احلديثة ومناذجها، 
وكذلك القوانني اخلا�ض��ة باجلامعة والتعليم العايل. وهو ما دعت له الكثري من الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة من خالل 
برام��ج تدريبي��ة يف جمال القيادة؛ فالإداري الناجح ه��و الذي يكون على اطالع دائم على ما هو جديد يف هذا 

املجال، وكنتيجة عامة للدرا�ضة جند:
النتيجة العامة للدرا�ضة

هناك احتياجات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلامعي يف كل املجالت وفقا ملعايري اجلودة .  -
%( و مبتو�ض��ط  بلغ��ت ن�ض��بة الحتي��اج التدريبي بالن�ض��بة للمج��ال الأول )التدري���س الفعال() 73.6   -
ح�ض��ابي )3.86( حي��ث مثلت)17( فقرة حاجة تدريبية مب�ض��توى عال خا�ض��ة ما تعل��ق مبهارات اإعداد 

املادة العلمية وعر�ضها؛ مما يوؤكد �ضعف كفاءات اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال التدري�س.
%( ومبتو�ضط ح�ضابي و�ضل اإىل )3.70(  بالن�ض��بة ملجال التقييم كانت ن�ض��بة الحتياج التدريبي )74   -
حيث مثلت )6( فقرات من اأ�ض��ل)8( فقرات حاجة تدريبية مب�ض��توى عال خا�ض��ة ما تعلق بكيفية بناء 

الختبارات وكيفيات التقومي.
%( ومبتو�ض��ط ح�ض��ابي )3.64( بالن�ض��بة ملج��ال  -  يف ح��ني بلغ��ت درج��ة الحتي��اج التدريب��ي ) 72.8 
ا�ض��تخدام التكنولوجي��ا   حي��ث مثلت )9( كفاي��ات احتياج تدريبي مب�ض��توى عال من اأ�ض��ل )11(حاجة 
تدريبية مب�ض��توى عال خا�ض��ة ما تعلق باملكتبات الرقمية واإتقان برامج احلزم الإح�ض��ائية وا�ضتخدام 

الإنرنت.
%( ومبتو�ض��ط ح�ض��ابي )3.86(، حيث جاءت اأغل��ب الفقرات يف  اأم��ا جم��ال الت�ض��ال فقد بل��غ )77.2   -

امل�ضتوى العايل خا�ضة ما تعلق مبهارات الت�ضال وطرائقها... اإلخ.
%( مما  وبالن�ض��بة ملج��ال البحث العلمي فقد ح�ض��ل على و�ض��ط مرجح قدر ب��� )4.00( ووزن مئوي )80   -
ي��دل عل��ى الحتياج التدريبي الكبري لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف هذا املجال، حيث تق��ع اأغلب العبارات 

�ضمن احتياج تدريبي عاٍل.
%( مما  ح�ضل جمال املمار�ضات الإدارية والقيادية على و�ضط قدر ب�� )3.83( ووزن مئوي قدر ب�� )76.6   -
ي��دل  عل��ى احلاج��ة التدريبية العالية يف ه��ذا املجال اإذ مثل��ت اأغلب الفقرات حاجة تدريبية؛ خا�ض��ة 

ما تعلق مبفهوم القيادة واأهم ممار�ضاتها.  
وت�ضور الباحثة خال�ضة نتائج هذه اجلداول يف اجلدول وال�ضكل التايل:

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.3.1


المجلة العربيـة لضمـان 22
جودة التعليم الجامعي

  د. ليلى زرقان
املجلد التا�سع  العدد )25( 2016م 

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.3.1

جدول)11( خال�سة نتائج الربنامج التدريبي 

الو�ضط املرجحاملجال
 والوزن املئوي

كبرية جدا
5درجات

كبرية
درجات  4

متو�ضطة
   3درجات

قليلة 
درجتان  2

قليلة جدا 
درجة  1

 وبع��د تفري��غ البيان��ات وحتليلها مت ا�ض��تبعاد العب��ارات التي ل متثل حاج��ة تدريبية، والتي ج��اءت بدرجة 
)متو�ض��طة و�ض��عيفة( واعتماد الفقرات التي ح�ضلت على متو�ضطات ح�ض��ابية بدرجة )كبرية، وكبرية جدا( 

ثم قامت الباحثة برتيب هذه الفقرات ح�ضب درجة الحتياج يف كل حمور كالتايل: 
جدول )12( عدد احلاجات ون�سبتها وو�سطها ووزنها املئوي لكل حمور مع ترتيب املحاور ح�سب احلاجات

الرتيب الوزن املئوي  % الو�ضط الن�ضبة % املجال عدد احلاجات
2 79.2 3.96 14.28 8 التدري�س الفعال
6 75.2 3.76 10.71 6 التقومي
4 76.8 3.84 16.7 9 TIQ ا�ستخدام
3 77.2 3.86 14.28 8 الت�سال الفعال
1 80 4.00 16.07 9 اأن�سطة البحث العلمي
5 76.6 3.83 28.57 16 املمار�سات الإدارية والقيادية

77.4 3.87 81.15 56 املجموع

 

 استخدام

TIQ 

 اإلتصال

نشاطات 
البحث 
 العلمي

املمارسات 

 القيادية

3.64 

72.8 

72.8 

 

 
3.86 

77.2 

3.83 

76.6 

4.00 

80 

 

3.68 

73.0 

3.3.86 

73.06 

 التدريس

 3.70 التقومي

74 

3.78 

75.6 
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     وعلي��ه وبع��د حتقي��ق نتائ��ج ال�ض��وؤال البحث��ي الثالث وهو حتدي��د الحتياج��ات التدريبية لأع�ض��اء هيئة 
التدري�س وترتيبها ترتيبا ت�ضاعديا وبناء على هذه الحتياجات التدريبية؛ مت اقراح اأمنوذج مت يف �ضوئه 

بناء الربنامج التدريبي مبو�ضوعاته واأهدافه ومفرداته ومدته الزمنية وفعالياته ومتطلباته كما يلي:
8 -الربنامج التدريبي املقرح يف �ضورته النهائية  

اأول: الأهداف، املو�ضوعات، املفردات، املدة الزمنية    
جدول )13( الربنامج التدريبي املقرتح يف �سورته النهائية  

عدد املحا�ضرات املحتوىالأهدافم
وال�ضاعات

مو�ضوعات اأهداف الربنامجاملجال
الربنامج

مفردات الربنامج التي تلبي احلاجات 
املجتطبيقينظريوتنمي الكفايات

اأول

جمال اأن�سطة البحث 
العلمي:

 الهدف العام: تنمية
 مهارات البحث العلمي

 لدى الأ�ساتذة

- اأن�سطة 
البحث العلمي

1

الأهداف الفرعية:
- تنمية مهارات الأ�ستاذ  
يف ربط البحوث بق�سايا 

املجتمع

-مهارات 
ربط البحوث 
بق�سايا املجتمع

- اأهمية ربط البحوث بق�سايا 
املجتمع 

-كيفيات اختيار البحوث التي لها 
عالقة بق�سايا املجتمع

1.5/1.5

2

- تعريف الأ�ستاذ ببنوك 
املعطيات وال�سبكات 
البحثية الإقليمية 

والعاملية

-بنوك 
املعطيات 
وال�سبكات 

البحثية املحلية 
والعاملية

- مفهوم بنوك املعطيات و�سبكات 
البحث املحلية والعاملية واأهمها

 - كيفيات ال�ستفادة منها
3.521.5

3

- التمكن من الطرائق 
املنهجية العلمية 

احلديثة يف اإجناز 
البحوث والر�سائل 

العلمية

-الطرائق 
العلمية 
املنهجية 

احلديثة يف 
اإجناز الر�سائل 

والبحوث

-عر�س مناذج لأحدث الطرق 
العلمية يف اإجناز البحوث والر�سائل 

العلمية
532

4

- متكن الأ�ستاذ من 
مهارات التحليل 

الإح�سائي با�ستخدام 
احلا�سوب

-عمليات 
التحليل 

الإح�سائي 
با�ستخدام 
احلا�سوب

- ا�ستخدامات احلا�سوب يف التحليل 
الإح�سائي للبيانات 

- تطبيق عملي لبع�س الربامج يف 
 Excel التحليل الإح�سائي للبيانات

.spss Word

532

5
- التمكن من فنيات 

كتابة التقرير واملقالت 
البحثية

-فنيات كتابة 
التقارير 
واملقالت 
البحثية

- كيفيات كتابة التقارير واملقالت 
- فنيات الإخراج النهائي للتقرير 

واملقال البحثي    
532
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6

- التمكن من املهارات 
احلديثة يف عر�س 
البحوث والر�سائل 

اجلامعية ومناق�ستها

-املهارات 
احلديثة يف 

عر�س البحوث 
ومناق�ستها

- الكيفيات الناجعة يف اإجناز ملخ�س 
تقرير البحث والر�سالة

- مهارات العر�س 
- مهارات املناق�سة

532

 ثانيا :يف جمالثانيا
 ا�سرتاتيجيات التدري�س

  الفعال
 الهدف العام

 للمجال:تطوير مهارات
 الأ�ساتذة التدري�سية

 وفقا ملعايري جودة
التدري�س

-ا�سرتاتيجيات 
التدري�س 

الفعال

الأهداف الفرعية:1
- تعريف الأ�ستاذ 

باأ�س�س التدري�س الفعال 
وا�سرتاتيجياته

-التدري�س 
الفعال 

وا�سرتاتيجياته

-  مدخل لعلم التدري�س ) التعليم    
و التعلم(ا  

- التدري�س الفعال وخ�سائ�سه  
-  املتعلم)مفتاح التدري�س الفعال (

-  اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات التدري�س 
واأ�ساليب التعلم 

- اأهداف التدري�س
- ا�سرتاتيجيات تفعيل التدري�س

-  مبادئ يف التدري�س الفعال

1.51.5

-يتحكم يف مهارات 2
تخطيط املادة العلمية 

وت�سميمها وعر�سها 
بطرق مرنة وم�سوقة  

التدري�س

-مهارات 
تخطيط 

املادة العلمية 
وت�سميمها 
وعر�سها 
التدري�س

- مفهوم التخطيط العلمي للتدري�س 
واأهميتها بالن�سبة للعملية التعليمية 

- اأنواع اخلطط التدري�سية 
- موا�سفات اخلطة التدري�سية 

اجليدة 
- مكونات اخلطة التدري�سية 

وخطواتها 
- مفهوم الت�سميم واأهميته بالن�سبة 

للعملية التعليمية 
- موا�سفات الت�سميم التدري�سي 

اجليد 
اأنواع الت�ساميم 

- الأ�ساليب احلديثة يف عر�س املادة 
العلمية 

-و�سائط عر�س املادة العلمية 

1.523.5
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 يتحكم الأ�ستاذ يف3
طرائق التدري�س

-طرائق 
التدري�س 
احلديثة

-مفهوم طرائق التدري�س 
-الع�سف الذهني )مفهومه، 

واأهدافه،اإجراءات تنفيذه(
-التعلم التعاوين ) مفهومه، 

واأهدافه، اإجراءات تنفيذه(
- خرائط املفاهيم)مفهومه،واأهدافه،

واإجراءات تنفيذه(
- البحث والكت�ساف)مفهومه،واأهدا

فه،واإجراءات تنفيذه(
- طريقة ال�ستق�ساء )مفهومه، 

واأهدافه، واإجراءات تنفيذه(
- طريقة التفكري الناقد )مفهومه، 

واأهدافه واإجراءات تنفيذه(
- طريقة التفكري الإبداعي 

)مفهومه، واأهدافه، واإجراءات 
تنفيذه(

- طريقة التدري�س التباديل 
)مفهومه،واأهدافه، واإجراءات 

تنفيذه(
- طريقة التفكري ب�سوت 

م�سموع)مفهومه، واأهدافه، 
واإجراءات تنفيذه(

- طريقة احلوار 
واملناق�سة)مفهومه،واأهدافه، 

واإجراءات تنفيذه(
- طريـــقة التدري�س امل�سغر)مفهومه، 

واأهدافه، واإجراءات تنفيذه(
- طــريقة لعــب الأدوار)مفهومه، 

واأهدافه، واإجراءات تنفيذه(
- تطبيقات عملية    

2
2

3
3

5
5

-تنمية مقدرة الأ�ستاذ 4
على اإدارة الوقت بفعالية 

داخل ال�سف

-اإدارة الوقت 
داخل ال�سف 

بفعالية

- مفهوم اإدارة الوقت ونظرياته
- ت�سجيل الوقت وحتليله وتخطيطه 

- طرق اإدارة الوقت داخل ال�سف 
- م�سيعات الوقت
- مهارات العر�س 
- مهارات املناق�سة

1.512.5

 جمال ا�ستخدام الو�سائلثالثا
 التعليمية وتكنولوجيا

:التعليم
 الهدف العام: متكن

 الأ�ســاتذة من مهارات
 ا�ستخدام الو�سائل

 التعليمية وتوظيف
تكنولوجيا التعليم

-مهارات 
ا�ستخدام 
الو�سائل 

التعليمية 
وتوظيف 

تكنولوجيا 
التعليم
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الأهداف الفرعية:1
 اإتقـان الأ�ستـاذ لربامج -

احلــزم الإح�سائية

-برنامج احلزم 
الإح�سائية 

SPSS

- تعريف برنامج احلزم الإح�سائية
-املكونات الرئي�سة لربنامج احلزم 

الإح�سائية
- كيفية التعامل مع البيانات من 

م�سادرها املختلفة
- اإن�ساء البيانات وحفظها )فتح 

الربنامج، اإن�ساء متغريات، حفظ 
ملف البيانات(

- التحليل الإح�سائي الو�سفي 
واإن�ساء اجلداول التكرارية

 - التحليل الإح�سائي ال�ستننتاجي 
واختبار الفرو�س 
 - الر�سوم البيانية

1

2

2

3

3

5

 امتالك الأ�ستاذ ملهارات-2
التعلم الإلكرتوين

-مهارات التعلم 
الإلكرتوين

- مفهوم التعلم الإلكرتوين واأهدافه
- اأنواع التعلم الإلكرتوين

- الت�سميم الإلكرتوين

235

 متكني الأ�ستاذ من-3
 ا�ستغالل املكتبات

الرقمية ب�سكل جيد

-كيفيات 
ا�ستغالل 

املكتبات 
الرقمية

- مفهوم املكتبات الرقمية
- كيفيات ا�ستغالل املكتبات الرقمية 

) البحث والت�سفح للمكتبات الرقمية 
،التحميل(

235

-اكت�ساب الأ�ستاذ ملهارات 4
ا�ستخدام احلا�سوب يف 

التدري�س

-احلا�سوب 
ومهارات 

ا�ستخدامه يف 
التدري�س

- مفهوم جهاز احلا�سوب)مهارات 
احلفظ وال�سيانة(

- كيفيات ت�سغيل احلا�سوب 
- التطبيق العملي )تقدمي عر�س 

عن طريق احلا�سوب(

112

-اكت�ساب الأ�ستاذ ملهارات 5
ا�ستخدام الإنرتنت 
كو�سيط يف البحث 

والت�سال

-الإنرتنت 
ومهارات 

ا�ستغاللها 
يف البحث 
والت�سال

- مفهوم الت�سال الإلكرتوين 
- مهارات الت�سال الإلكرتوين 

- ا�ستخدامات الإنرتنت 
- ال�ستخدام الإيجابي لالإنرتنت 

- اأخالقيات الإنرتنت 
- تطبيق مهارات الت�سال الهاتفي

- ا�ستخدام البلوتوث ب�سكل اإيجابي 
- كيف نتوا�سل عن طريق الفاي�س 

بوك ب�سكل �سحيح 

1

1

2

1

3

2

-اكت�ساب الأ�ستاذ 6
مهارات ا�ستخدام جهاز 

data chou العر�س

- مفهوم جهاز العر�س كاأحد -جهاز العر�س
الأجهزة احلديثة ومكوناته 
- كيفيات ت�سغيله و�سيانته 

- تطبيق عملي با�ستخدام جهاز 
العر�س

123
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 متكني الأ�ستاذ يف-7
 تقنية اإجناز العر�س اأو

 البحوث عن طريق
 الباور بوينت وطريقة

عر�سه

 مفهوم تقنية الباور بوينت واأهميته -الباور بوينت-
 يف العملية التعليمية

خطوات اإجناز عر�س  باور بوينت -
 ا�ستخدام الباور بوينت ب�سكل -

  اإيجابي
)لتطبيق العملي )اأمنوذج -

112

:جمال الت�سال الفعالرابعا
 الهدف العام: تزويد

 الأ�سـاتذة مبهارات فـــن
الت�سال الفعال

 مهارات-
الت�سال الفعال

الأهداف الفرعية: 1
تطوير معارف الأ�ستاذ 

مبفاهيم الت�سال 
الفعال

-مفهوم 
الت�سال الفعال 

خ�سائ�سه 
ومعوقاته

- مفهوم الت�سال الفعال واأهميته 
-خ�سائ�س الت�سال الفعال 

- اأمناط الت�سال الفعال وتقنياته 
- و�سائط الت�سال الفعال

- معوقات الت�سال

1.51.53

-متكني الأ�ستاذ من  2
مهارات الت�سال الفعال

-مهارات 
الت�سال الفعال

- مهارات ال�ستماع 
- مهارات احلوار

- مهارات التاأثري والقتناع

112

-متكني الأ�ستاذ من 3
طرائق الت�سال الفعال 

واأ�ساليبه

-طرائق 
الت�سال الفعال 

واأ�ساليبه

1.523- اأ�ساليب يف الت�سال الفعال

-تنمية مهارات 4
العالقات الإن�سانية 

لدى الأ�ستاذ

-مهارات 
العالقات 
الإن�سانية

- مفهوم العالقات الإن�سانية 
- اأهمية العالقات الإن�سانية يف 

العملية التعليمية
- مهارات اإقامة العالقات الإن�سانية

22

جمال املمار�سات الإدارية خام�سا
والقيادية: 

الهدف العام :تطوير 
املمار�سات الإدارية 

والقيادية لالأ�ساتذة

-املمار�سات 
الإدارية 

والقيادية

الأهداف الفرعية:
-تعريف الأ�ستاذ 

اجلامعي مبفهوم 
القيادة الرتبوية 

اجلامعية واإك�سابه 
مهارات توظيف 

نظرياتها

-مفهوم القيادة 
ومهارات 
توظيف 

نظرياتها

- مفهوم القيادة الرتبوية ومهاراتها  
- نظريات القيادة وتطبيقاتها

- القائد الناجح )خ�سائ�س القائد 
الفعال(

1.512.5
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:الأهداف الفرعية1
-تعريف الأ�ستاذ 

اجلامعي مبفهوم 
القيادة الرتبوية 

اجلامعية واإك�سابه 
مهارات توظيف 

نظرياتها

-مفهوم القيادة 
ومهارات 
توظيف 

نظرياتها

- مفهوم القيادة الرتبوية ومهاراتها  
- نظريات القيادة وتطبيقاتها

- القائد الناجح )خ�سائ�س القائد 
الفعال(

1.512.5

-تنمية مهارات الأ�ستاذ 2
وتوجيهه نحو اأهمية 

ا�ستخدام املنهجية 
العلمية يف حل امل�سكالت 
الإدارية وو�سع الأهداف 

الرتبوية وا�ستقاقها 

-مهارات حل 
امل�سكالت 
وحتديد 
الأهداف

- مفهوم حل امل�سكالت و اأهمية 
ا�ستخدام املنهجية العلمية  

- اأنواع امل�سكالت وطرق مواجهتها
- مفهوم الهدف الرتبوي واأهميته

- م�سادر ا�ستقاق الأهداف الرتبوية

1.512.5

-تدريب الأ�ستاذ على 3
اإدارة الأزمات واإك�سابه 

مهارات ومعلومات 
تتعلق باأ�ساليب ومداخل 

و�سع واتخاذ القرارات 
الإدارية الفعالة

-اإدارة الأزمات  
واتخاذ 

القرارات

- مفهوم القرار وموا�سفات القرار 
الإداري الفعال 

- اآليات �سنع القرار الفعال واتخاذه
- مراحل عملية اتخاذ القرار 

واأ�ساليبه
- مفهوم الأزمة

- طرق مواجهة الأزمة 
تطبيقات عملية - 

213

 تعريف الأ�ستاذ4
باأخالقيات املهنة

-اأخالقيات 
املهنة

- مفهوم اأخالقيات املهنة يف اجلامعة 
- اأخالقيات مهنة التدري�س والبحث 

العلمي يف اجلامعة

22

-اإك�ساب الأ�ساتذة 5
معلومات ومهارات 
الت�سيري العقالين

-الت�سيري 
العقالين

- مفهوم الت�سيري العقالين
-خ�سائ�س ومهارات الت�سيري 

العقالين 
- اأ�ساليب الت�سيري العقالين

22

-اإك�ساب الأ�ستاذ 6
معلومات ومهارات 

تتعلق باإدارة نظم 
املعلومات الرتبوية

-اإدارة نظم 
املعلومات 
الرتبوية

- مفهوم اإدارة نظم املعلومات 
الرتبوية 

- اأهداف نظم املعلومات وخ�سائ�سها 
ووظائفها 

- طوق اإدارة نظم املعلومات 
- كفاءة نظم اإدارة املعلومات الإدارية

33

-تب�سري الأ�ستاذ باأحكام 7
اللوائح والقوانني 

اجلامعية واأهميتها يف 
حتقيق اأهداف الق�سم 

واجلامعة

-اللوائح 
والقوانني 
اجلامعية

- عر�س باأحكام اللوائح والقوانني 
اجلامعية املختلفة 

- اأ�س�س تطبيقاتها وتف�سريها

22
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-تعريف الأ�ستاذ باأهمية 8
اإدارة الجتماعات 

والأ�ساليب احلديثة 
يف ذلك

-اإدارة 
الجتماعات 

وتنظيمها

- اإدارة الجتماعات الفعالة واأهميتها
- حت�سني فعالية اجلماعة

- تطبيقات عملية

1.51.5

2

3

2

-اإك�ساب الأ�ستاذ 9
مهارة اإعداد املحا�سر 

والتقارير العلمية 
وكتابتها

-اإعداد املحا�سر 
والتقارير 

العلمية 
وكتابتها

- تقنيات اإعداد  التقارير واملحا�سر 
العلمية وكتابتها

1.51.53

-تنمية امل�ساركة الفعالة 10
يف اللجان واملجال�س 

العلمية

-امل�ساركة 
الفعالة يف 

املجال�س 
واللجان 

العلمية

- اأ�ساليب امل�ساركة الفعالة يف اللجان 
واملجال�س العلمية

112

جمال التقييم اجليد :�ساد�سا
الهدف العام للمجال 

تنمية مهارات الأ�ساتذة 
يف جمال التقييم اجليد

-التقييم اجليد

الأهداف الفرعية: 1
 -تطوير معارف الأ�ستـاذ 
ملفاهيم التقييم اجليــد، 

اأهميته واأنواعه

-مفهوم 
التقييم اجليد، 
اأهميته واأنواعه

- مفهوم التقييم )ملاذا التقييم ؟(
- اأنواع التقييم:

     *التقليدي 
      *البديل 

 - اأق�سام التقييم: 
       *الت�سخي�سي، القبلي، التكويني، 

البنائي،    اخلتامي 
- خ�سائ�س التقييم اجليد 

اثنان)تطبيق  اأو  نوع  – توظيف 
عملي(

235

متكني الأ�ستاذ اجلامعي 2
من اأنواع الختبارات 

وكيفيات بنائها ب�سكل 
يقي�س م�ستويات 

الأهداف املعرفية 
املختلفة

-اأنواع 
الختبارات 

وكيفيات بنائها

- مفهوم الختبارات التح�سيلية 
- اأنواع الختبارات التح�سيلية 

- كيفيات بناء الختبارات التح�سيلية           
- تطبيقات عملية )بناء اختبار(

1.51.5

2

3

2

-تنمية مهارات الأ�ستاذ 3
يف طرائق واأ�ساليب 

تقومي اأدائه

-طرائق تقومي 
اأداء الأ�ستاذ

- مفهوم طرائق التقومي 
-التقومي الذاتي 

 - التقومي من طرف املدر�سني 
 - التقومي من طرف الإدارة   
 - التقومي من طرف الطلبة  

 - )تطبيق عملي(

1.52

2

3.5

2
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-اكت�ساب الأ�ستاذ ملهارات 4
اإثراء دافعية الطلبة 
نحو التقييم الذاتي

-مهارات اإثراء 
دافعية الطلبة 

نحو التقييم 
الذاتي

-مفهوم الدوافع واأنواعه
-عالمات نق�س الدافعية 

-اأ�ساليب اإثارة دافعية الطلبة
- مفهوم التقومي الذاتي واأ�ساليبه

1.53.55

جدول)14( بيانات حول الربنامج التدريبي
�ضابعا :مكان 

الربنامج التدريبي
ثامنا:مدة 

الربنامج ومواعيده
تا�ضعا:احلوافز 

والمتيازات
عا�ضرا:تقومي الربنامج 

ومتابعته:
اإحدى ع�ضرة :ملحقات 

الربنامج
- جامعة فرحات 

عبا�س –�سطيف- 
)قاعة املحا�سرات 

نايت بلقا�سم(

26 يوما مبعدل 
5�ساعات يوميا 

الفرتة ال�سباحية: 
2�ساعة 

12-9 �سباحا 
مع ا�سرتاحة من 
ال�ساعة 10-10.30

فرتة الغداء 
وال�سالة من 

12-14
الفرتة امل�سائية:

14-17
- خالل عطلتي 
ال�ستاء والربيع

-منح املتدربني 
�سهادة اجتياز 

الدورة ور�سالة 
�سكر وتقدير

- منح املتدربني 
الذين اجتازوا 
الدورة بنجاح 

جوائز وحوافز 
مادية

-منح املتدربني 
املتفوقني يف 

الدورة الأف�سلية 
يف الرتقية 

العلمية وح�سور 
موؤمترات علمية  

-التعرف على انطباعات 
املتدربني على مدى 
فعالية الربنامج يف 

تطوير كفاياتهم اعتمادا 
على ا�ستمارات التقومي 

اليومية والنهائية 
للمتدربني 

-اإجراء اختبارات اأثناء 
الدورة  وبعدها للتعرف 

على مكت�سباتهم اجلديدة 
يف �سوء حماور الربنامج 
من خالل اأداة اأو ا�ستمارة 

لتقومي ممار�سات 
املتدربني 

-اأداة لتقومي املدربني
- اأداة لتقومي اإدارة 

الربنامج  

-تقدم لكل متدرب حقيبة 
تدريبية حتتوي على التايل:
-العر�س التقدمي للربنامج 
التدريبي مطبوعة بتن�سيق 
 Microsoft Office برنامج

 PowerPoint
-املادة العلمية للربنامج 

التدريبي مطبوعة بتن�سيق 
. Microsoft Office Word

 -متارين الربنامج 
التدريبي مطبوعة بتن�سيق 
Microsoft Office Word

•	CD يحوي كامل احلقيبة 
التدريبية والعر�س التدريبي

ثاني�ا: تابع لت�ضميم الربنامج:  فعاليات ت�ضميم الربنامج التدريبي
جدول)15( فعاليات ت�سميم الربنامج التدريبي

ثانيا:اأ�ضاليب 
التدريب

�ضاد�ضا:اإدارة الربنامج خام�ضا:املدربونرابعا:املتدربونثالثا:و�ضائل التدريب
التدريبي

- املحا�سرات - 
الندوات - املناق�سات 
- التقارير والبحوث 

- متثيل الأدوار- 
التمرينات الإدارية 
- درا�سة احلالة - 
الع�سف الذهني 

- التعلم التعاوين - 
التعلم الذاتي 

- التعلم باأ�سلوب حل 
امل�سكالت - الور�سة 

الرتبوية 

- ال�سبورة الورقية - 
ال�سفافيات

- اأفالم تدريبية - 
جهاز العر�س 

- احلوا�سب الآلية - 
الإنرتنت 

- عمل م�ساريع تتناول 
مو�سوعات الربنامج، 

التطبيقات العملية
-بحوث ميدانية

- اأع�ساء هيئة 
التدري�س بجامعة 
فرحات عبا�س –

�سطيف-الراغبون يف 
الربنامج التدريبي 

- اأ�ساتذة ومدربون 
متخ�س�سون 

-خرباء التدريب 
متخ�س�سون يف 

املجالت املطروحة يف 
الربنامج التدريبي 
)الت�سال الفعال، 
التدري�س،التقييم، 
تكنولوجيا التعليم، 

البحث العلمي ،الإدارة 
الرتبوية والقيادة(
-خرباء التدري�س 

والبحث العلمي

- خبري يف اإدارة 
التدريب 

- م�سوؤول اإداري عن 
الربنامج التدريبي 

ملتابعته وتنفيذه
- معاون للم�سوؤول 

الإداري
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