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كما يراها أعضاء هيئة التدريس بكلية الصحة   االحتياجات التدريبية
 العامة جبامعة بنغازي

                                                                                                                                                                                         
 1أمحد حممد الربكي
 جامعة بنغازي -قسم اإلدارة كلية االقتصاد 

         
 ملخص البحث:

ئة عضاء هيألاالحتياجات التدريبية  التعرف على هدفت هذه الدراسة إىل 
 هناك اختالفما إذا كانت  ، و الكشف عنجبامعة بنغازيكلية الصحة العامة ب التدريس

كلية الصحة العامة جبامعة بنغازي، ب عضاء هيئة التدريسألاالحتياجات التدريبية  يف
عدد سنوات العمر،  ، املؤهل العلمي،نس) اجل والوظيفية وغرافيةالدمي متغرياهتم ابختالف

( عضو هيئة تدريس، 44، وتكونت عينة الدراسة من )(الدرجة العلمية اخلربة يف التدريس،
( من اإلانث، وقد استخدمت هذه الدراسة االستبانة كأداة 28( من الذكور، )16منهم )

) التدريسية، ( فقرة موزعة على املهارات 53جلمع البياانت واملعلومات حيث تكونت من )
دمت الدراسة املنهج الوصفي ، واستخوالبحثية، والتقنية، والقيادية، وخدمة اجملتمع (

، كما يراها أعضاء هيئة التدريس تدريبيةالحتياجات الا أنالتحليلي، وتوصلت نتائجها إىل 
،  (3.39) جلميع جماالت الدراسة معا   املتوسط احلسايب بلغمتوسطة، حيث بدرجة جاءت 

 أكربكانت   من اإلانث ألفراد عينة الدراسةأن االحتياجات التدريبية كما كشقت النتائج 
أن أيضا   بينت النتائج، وقد االتاجمل مجيعلذكور يف لمن االحتياجات التدريبية  يف جمموعها

من محلة املاجستري كانت أكرب يف جمموعها من  ألفراد عينة الدراسةاالحتياجات التدريبية 
بية تصميم وتنفيذ برامج تدريوأوصت الدراسة ب ،ياجات التدريبية حلملة الدكتوراهاالحت

 
ahmed.amhimmid@uob.edu.ly 
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اجملال  إفساح، و حسب احتياجاهتم التدريبية كلية الصحة العامةألعضاء هيئةالتدريس يف  
البالد وخارجها  داخل واملؤمترات ورش التدريبيةيف ال ألعضاء هيئة التدريس حلضور واملشاركة

 للرفع من األداء واالرتقاء جبودة خمرجات التعليم العايل.
 .االحتياجات التدريبية، أعضاء هيئة التدريس  :الكلمات املفتاحية 
 

Abestract: 

This study aimed to identify the training needs of faculty 

members at the Faculty of Public Health at Benghazi University and 

explorer whether if were a difference in the training needs among 

faculty members due to their variables (gender, academic 

qualification, age, years of experience teaching, academic degree). 

The sample of the study consisted of (44) faculty members, of whom 

(16) were males and (28) were females. This study used questionnaire 

as a tool for collecting data and information. It consisted of (53) items 

divided into skills (teaching, research, Technology, Leadership and 

community service). The study used the descriptive analytical 

approach. 

The study used the descriptive analytical method. The results 

showed that the training needs, as perceived by the faculty 

members,were medium. Where The mean for all Study dimensions 

was( 3.39). 

The results also showed that the training needs of the females 

was larger than the training needs of male sample members in all 

Study dimensions.  and the training needs of the study sample 

members of the master's degree were larger than the training needs of 

the PhD. 

  The study recommended designing and implementing training 

programs for faculty members in the Faculty of Public Health 

according to their training needs. 

Keywords: Training Needs, Faculty Members. 
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 :. املقدمة1
قماة اوارا التعليماي يف مجياع  ثل مؤسسات التعليم العاايل جبمياع أااكاوا وأها هاامتُ 

لااة تمث  زودة ابلعلاام واخلااربة، مُ ُماار و اقااات بشاارية   ماان كااواد   هُ م  أنظمااة التعلاايم يف العااات،  ااا تضاا
، وحتقيا  أهادافها عد عاامال  هاماا  يف حااح اجلامعاةأركاهنا عضو هيئة التدريس، الذي يُ أبحد 

رت بتطاور وقاد تعاددت مهااا عضاو هيئاة التادريس وتطاو   وأهداف اجملتمع الاذي تنتماي إلياه.
يتمثااال يف نشااار العلااام وظاااائف اجلامعاااة علاااى مااار السااانوات، حياااث ت يعاااد دورهاااا التقليااادي 

ت إليااه أهاااداف أخاارت، وحاااددت بناااء  عليهاااا وظااائف اجلامعاااة يف ، باال انضااامواملعرفااة فقاااط
ثاااااالث وظاااااائف أساساااااية هاااااي: التااااادريس، والبحاااااث العلماااااي، وخدماااااة اجملتماااااع، و هنااااااك 
مساااؤوليات أخااارت أيضاااا  ميكااان أن تضااااف ملهااااا عضاااو هيئاااة التااادريس، كاملشااااركة يف إدارة 

ف اجلامعة وأهادافها، والتغاريات اجلامعة، أو الكلية اليت ينتمي إليها، وهذه التغريات يف وظائ
املعرفيااة والتقنيااة وغريهااا، جعلاات ماان التنميااة والتطااوير املسااتمر لعضااو هيئااة التاادريس أولويااة 

  .( 2 : 2008) العمري،جيب االلتفات إليها، وضرورة قائمة لتحقي  تلك الوظائف واألهداف
يااة وايليااة لتنميااة ويعتاارب التاادريب ماان أكثاار الااربامج الاايت اخااذ اااا اجلامعااات العامل

أعضااء هيئتهااا التدريسااية، ابعتبااره العمليااة الرئيسااية واحليويااة يف جماال التنميااة املهنيااة املسااتمرة 
للعاملني يف خمتلف الوظائف، حيث جيدد معلوماهتم، ويعمل على حتساني معادالت أدائهام، 

باا  ه جياب أن تُ واالرتقااء بقايمهم، وصااقل اهتاهااهتم، ولكاي تقاا  التادريب أهدافاه فاا ن براجما
.أي  عا   (151-150 :2006 ) عبادالغفار،على احتياجات املتدربني بعاد حصارها وهتميعهاا 

نظماة تعتماد أن عملية إعداد الربامج التدريبية جيب أن ال تكون عملية ارهتالياة، بال عملياة مُ 
قاا  تلااك علااى مجااع معلومااات وافيااة عاان احلاجااات التدريبيااة الفعليااة، ونوعيااة الااربامج الاايت حت

، حياااث تعااد عملياااة رباااط باارامج التااادريب ابحلاجااات التدريبياااة أمااارا  بفاعلياااة عاليااة احلاجااات
ضاااارورف ، فتحديااااد احلاجااااات التدريبيااااة يعااااد اخلطااااوة األوىل  ااااو  طاااايط أي باااارانمج تاااادري  

 (. 3 -2: 2008) العمري، انجح، وحتقي  أهدافه
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 :اوأمهيته دراسةمشكلة ال 1.1
االعااااالن العاااااملي بشااااأن التعلاااايم العااااايل يف القاااارن الواحااااد والعشاااارون والااااذي ؤكااااد يُ 

علااى ضاارورة اعتماااد سياسااات حازمااة وواضااحة  1998أصاادرته منظمااة )اليونسااكو( عاااا 
كازوا علاى تعلايم فيما يتعل  أبعضاء هيئة التدريس يف التعلايم العاايل حياث يتعاني علايهم أن يُر 

رات باادال  ماان أن يكونااوا جماارد مسااتودعات للمعااارف، لااذا الطلبااة كيفيااة الااتعلم وا اااذ املباااد
ينبغااي علاايهم أن يسااعوا إىل بلااوس أرفااع مسااتوت اكاان يف عملهاام املهاام  نظاارا  ألن مكااانتهم 

 59 :2008) منظماة اليونساكو، تتوقف إىل حد كباري علايهم هام أنفساهم، وعلاى نوعياة إحاازاهتم

ن إجاراء البحاوث واساتيفاء وحتساني مهااراهتم "كما ينبغي ا ااذ تادابري مالئماة لتمكيانهم ما(.
التدريسية، من خالل برامج مناسبة لتطوير قدراهتم وحتفيزهم على التجديد الدائم يف املنااهج 

)البكاااار، الدراسااااية ويف أساااااليب التعلاااايم والااااتعلم لتحقياااا  التميااااز يف جمااااايل البحااااث والتاااادريس"
2001 : 16.) 

الدراساات الساابقة مثال دراساة أباو الاار   شاري نتاائج العدياد مانويف هاذا السايات تُ 
( والايت تناولات أداء أعضااء هيئاة التادريس 2009(، ودراساة العيادرو) ) 2008وقداده )

ابجلامعاااات العربياااة إىل وجاااود قصاااور يف تنمياااة وتقاااوف جمااااالت األداء املختلفاااة لعضاااو هيئاااة 
العلماااي، وخدمااة اجملتماااع، التاادريس يف اجلامعااات العربياااة )التعلاايم، التنمياااة املهنيااة، والبحااث 

( إىل أن عضااو هيئااة التاادريس 2004واجلوانااب اإلداريااة(. كمااا تشااري نتااائج دراسااة مقااداد )
يتحمااال مساااؤولية بنااااء الطالاااب اجلاااامعي ويتحمااال مساااؤولية إعاااداد الكاااوادر املؤهلاااة خلدماااة 

 نيا االعااااداد املهاااام والنبااااوي والنفسااااي القااااوي واملتااااجملتمااااع، وهااااذا يتطلااااب أن يكااااون ُمعااااد  ا
 (. 269: 2014)العنزي،

ويف ضااوء مااا تقاادا فاا ن التعاارف علااى  بيعااة االحتياجااات التدريبيااة يف مؤسسااات 
التعليم العايل تزيد من فاعلية التدريس ورفع نوعية التعليم وتطوير الكفاافت الالزماة ألعضااء 

عليميااة واسااتيعا  وتوظيااف االسااناتيجيات واالهتاهااات احلديثااة يف العمليااة الت هيئااة التاادريس
 فهههمش مشهههكلة ههههة  الدراسههة تتمثههه  يف التعهههر  علههه  وعليهه لرفااع نوعياااة خمرجااات التعلااايم.
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يف كليههة الصهههحة العامههة جبامعهههة  االحتياجههات التدريبيهههة الألزمههة يعضهههاء هيئههة التهههدريس
    ملواكباة التطااور العااملي يف جماال التعلاايم اجلاامعي وتوظياف إمكانيااات اجلامعاة لااذلك.بنغهازي
تتضاااح أ يااااة الدراساااة ماااان خاااالل سااااعيها للتعااارف علااااى االحتياجااااات  ة:ههههههههدراسهة الهههههأمهي

التدريبياااة ألعضااااء هياااأة التااادريس يف كلياااة الصاااحة العاماااة  جبامعاااة بنغاااازي، يف ضاااوء بعااا  
 املتغريات الدميوغرافية والوظيفية، و ابلتايل تربز أ يتها من خالل النقاط التالية:

وظيفياة الايت تتاال إليهاا عضاو هيئاة التادريس لتحقيا  هاوه املسا ة يف حتديد اجلوانب ال -1
 املهم وحتسني فاعلية التدريس اجلامعي.

لفات انتبااه املساؤولني إىل إباراز أ ياة التعاارف علاى االحتياجاات التدريبياة ألعضااء هيئااة  -2
ساهم يف تقدف أساس علمياة لبنااء تقد ، حيث أن هذه الدراسة من خالل نتائجها التدريس

 مج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على وف  متطلبات املرحلة الراهنة.برا
االسااتفادة ماان ،و االساهاا يف إثااراء املكتبااات العلميااة وساد مااا اااا ماان فاراس يف هااذا اجملال -3

نتااائج هااذا البحااث، يف توجيااه الباااحثني إىل إجااراء دراسااات الحقااة تتناااول عمليااة التاادريب 
 التفسري.وأدواهتا ابلتحليل و 

بناء  على ما سب  ذكره ستتلخص تساؤالت الدراسة يف تساؤالت الدراسة:   2. 1
 التساؤالت التالية:
ما هي االحتياجات التدريبية ألعضاء هيأة التدريس يف كلية الصحة  السؤال ايول:

قنية، التدريسية،واملهارات البحثية، واملهارات الت العامة جبامعة بنغازي، من حيث ) املهارات
 واملهارات القيادية، ومهارات خدمة اجملتمع( ؟
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يف   عضاااء هيئااة التاادريسألاالحتياجااات التدريبيااة  يف هناااك اخااتالفهاال  :السههؤال الثههاين
               والوظيفيااااااااة الدميوغرافيااااااااة متغاااااااارياهتم ابخااااااااتالفكليااااااااة الصااااااااحة العامااااااااة جبامعااااااااة بنغااااااااازي، 

  (؟ اخلربة يف التدريس، الدرجة العلمية، العمرسنوات اخلربة  عدد ، املؤهل العلمي،نس) اجل
 :دراسةأهدا  ال  3. 1
االحتياجااات التدريبيااة يف جماال املهااارات ) التدريسااية، والبحثيااة، والتقنيااة،  التعارف علااى -1

جبامعااااة يف كلياااة الصااااحة العاماااة  ئاااة التاااادريسوالقيادياااة، وخدماااة اجملتمااااع ( لااادت أعضاااااء هي
 بنغازي.

 عضاء هيئة التدريسألاالحتياجات التدريبية  يف هناك اختالف الكشف عن ما إذا كان-2
            والوظيفياااااااة الدميوغرافياااااااة متغااااااارياهتم ابخاااااااتالفيف كلياااااااة الصاااااااحة العاماااااااة جبامعاااااااة بنغاااااااازي، 

 (؟ اخلاربة يف التادريس، الدرجاة العلمياة، العمارسنوات اخلربة  عدد ، املؤهل العلمي،نس) اجل
وصااال إىل مقنحاااات تسااااعد يف التعااارف علاااى  بيعاااة االحتياجاااات التدريبياااة ألعضااااء الت-3

 هيئة التدريس. 
 :اوحدوده دراسةمصطلحات ال 4. 1
التاادريب كمااا يعرفااه جاااري ديساالر " هااو العمليااة الاايت تسااتهدف  : مفهههوا التههدري  -1

 (. 264،  2014) ديسلر ، تعليم املوظفني اجلدد املهارات األساسية ألداء وظائفهم " 

 ( االحتياجااات التدريبيااة1995وتعاارف اخلطيااب ): مفهههوا االحتياجههات التدريبيههة -2
معارف ومهاارات واهتاهاات األفاراد العااملني يف "جمموعة التغريات املطلو  إحداثها يف  أبهنا

املنظمة لتعاديل وتطاوير سالوكهم أو اساتحداث السالوك املرغاو  صادوره عانهم والاذي ميكان 
أن تق  وصووم إىل الكفاية االنتاجية يف أدائهم والقضاء على نواحي القصور أو العجاز يف 

 .( 178،  2008) أبو انصر، هذا األداء وابلتايل فاعليتهم يف العمل "
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 :حدود الدراسة
علاااى التعااارف علااااى  الدراساااة ههاااذ تاقتصاااار  :والزمنيهههة البشهههرية واملكا يهههة دودالههه -1

 ،جبامعااة بنغااازي االحتياجااات التدريبيااة لاادت أعضاااء هيئااة التاادريس يف كليااة الصااحة العامااة
العاااااااااااا اجلااااااااااامعي ماااااااااان  02واملتواجاااااااااادين علااااااااااى رأ) أعماااااااااااوم خااااااااااالل اااااااااااهر فرباياااااااااار 

 ا. 2018/2019
                      علاااااااى بعاااااااا  اجملااااااااالت مثاااااااال :  ه الدراسااااااااةهاااااااذ تاقتصااااااار : املوضههههههههوعية دودالههههههه -2

) جمااال املهااارات التدريسااية ، واملهااارات البحثيااة ، واملهااارات التقنيااة ، واملهااارات القيادياااة ، 
 رات خدمة اجملتمع ( .ومها

 الدراسات السابقة:
والههها كا ههها بعنهههواش ا االحتياجهههات التدريبيهههة  :( 2014، دراسهههة ل البحهههراين -1

 يعضاء هيئة التدريس يف كليات العلوا التطبيقية بسلطنة ُعماش ا
حيث هدفت هاذه الدراساة إىل التعارف علاى االحتياجاات التدريبياة ألعضااء هيئاة 

ر عرفة أثاالتدريس الُعمانيني يف كليات العلوا التطبيقية يف سلطنة ُعمان من وجهة نظرهم، وم
عزت إىل ) النوع االجتماعي، واملؤهال الدراساي، واجلامعاة الايت حصال متغريات الدراسة اليت تُ 

منها على آخار مؤهال دراساي، واللقاب العلماي، والعمار، والتخصاص ( علاى عيناة الدراساة، 
عضاااو هيئاااة  140واساااتخدا الباحاااث املااانهج الوصااافي، ولقاااد تكاااون جمتماااع الدراساااة مااان 

لدراسااة إىل أن هناااك احتياجااات تدريبيااة كباارية يف مجيااع جماااالت وقااد بيناات نتااائج ا، تاادريس
الدراساااة وهاااي: فلسااافة التعلااايم وأهدافاااه، التااادريس ومهاراتاااه وأسااااليبه، واإلراااااد األكاااادميي، 
والبحث العلمي، والتقييم وأسااليبه، واإلدارة والقياادة، وخدماة اجملتماع، حياث كاان أبرزهاا يف 

ذات داللااة إحصااائية تعاازت لصااا  اإلانث يف جماااالت جمااال البحااث العلمااي. ووجااود فااروت 
 (.2014، ) البحراين التدريس ومهاراته وأساليبه
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والههها كا ههها بعنهههواش ا االحتياجهههات :( 2013دراسهههة ل السهههديري و خهههروش،  -2
 التدريبية يعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعودا 

تدريبياة ألعضااء هيئاة حيث هدفت هاذه الدراساة إىل التعارف علاى االحتياجاات ال
التدريس جبامعة امللك سعود، واستخدا الباحثون املنهج الوصفي،وتكونت عينة الدراسة من 

( عضوا ، وزعت عليهم استبانة متضمنةمخسةمهارات هاي: )التدريساية، والشخصاية، 343)
ريبياة والبحثية، والتقنية، والقيادياة واالدارياة(، حياث أااارت النتاائج إىل وجاود احتياجاات تد

لدت عينة الدراسة يف مجيع املهارات اليت تضمنتها االستبانة، وأوصت الدراسة إبعداد خطاة 
                            تدريبياااااة مبنياااااة علاااااى التحدياااااد الااااادقي  لالحتياجاااااات التدريبياااااة ووفقاااااا  ل سااااااليب العلمياااااة

 (.2013)السديري وآخرون، 

 :االطار النظري للدراسة
( أبهنا " جمموعة املؤارات اليت  2002عرفها الطعاين ): االحتياجات التدريبيةمفهوا 

تكشف عن وجود فرت بني األداء احلايل الفعلي واألداء املرغو  فيه ل فراد  بسبب نقص 
                          "يشو  سلوكهم واهتاهاهتم من قصور يف معارف ومهارات أولئك األفراد، وما

 . ( 717:  2009 ) النجار ،

تتوي األد  اإلداري على العديد من التعريفات : مفهوا حتديد االحتياجات التدريبية
       ( أبهنا  2005فقد عرفها ) توفي   .ملية حتديد االحتياجات التدريبيةاليت تناولت ع

الفرص " عملية حتليل جماالت عدا التوازن بني األداء املستهدف واألداء احلايل من انحية و 
  .( 36 : 2010) السرال ، التدريبية املتاحة من انحية أخرت " 
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 :. املنهج واإلجراءات2
مت اختيار املنهج الوصفي والذي يهدف ابلدرجة  :املنهج املستخدا يف الدراسة -1

األوىل إىل وصف موقف معني، أاخاص معينني، أاياء أو أحداث معينة وخصائصها، 
 .) 149،  2009) أبو مجعة، اختبار فروض معينةابإلضافة إىل 

أعضااء هيئاة التادريس يف كلياة  مجيع تكون جمتمع الدراسة من الدراسة:وعينة جمتمع  -2
ماان  02واملتواجاادين علااى رأ) أعماااوم خااالل اااهر فرباياار  الصااحة العامااة جبامعااة بنغااازي

( عضاو هيئاة تادريس  حياث مت 50حياث بلاغ عاددهم ) ا.2018/2019العاا اجلامعي 
اساااااتخداا أسااااالو  املساااااح الشاااااامل للمجتماااااع وُوزعااااات علااااايهم أداة الدراساااااة واملتمثلاااااة يف 

 .صاحلة للتحليل اإلحصائيوُوجدت مجيعها ( استمارة 44عدد )االستبانة، ومت اسنداد 
توت الكتاابت والدراسات السابقة، واألدوات مراجعة وحتليل حم بعد :أداة الدراسة -3

ورت أداة لقيا) االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة ستخدمت يف مجع بياانهتا،  ُ أُ اليت 
، وضعت ضمن ( فقرة53التدريس جبامعة بنغازي، ااتملت يف صورهتا النهائية على )
املهارات البحثية، املهارات جماالت االحتياجات التدريبية يف كل من :) املهارات التدريسية، 

 .(التقنية، املهارات القيادية، مهارات خدمة اجملتمع
ماااان صاااادت أداة الدراسااااة مت عرضااااها علااااى جمموعااااة ماااان  للتحقاااا  صههههدا أداة الدراسههههة:

واجلاودة، وذلاك إلباداء  واإلدارة التعليمياةايكمني من أساتذة اجلامعة اخلرباء يف جمال النبياة 
الفقااارات للمحتاااوت، ويف ضاااوء املالحظاااات واملقنحاااات مااان قبااال رأيهااام مااان حياااث مناسااابة 

 ايكمني قاا الباحث إبجراء التعديالت املناسبة على القائمة حىت أخذت صورهتا النهائية.
، فقااد مت إجااراء األداة املسااتخدمة يف هااذه الدراسااةللتأكااد ماان ثبااات  :ثبههات أداة الدراسههة

لااااداخلي والااااذي يقاااايس ثبااااات التسااااات ال (Cronbach Alpha)اختبااااار كرونبااااا  ألفااااا  
، وهو معامال (0.973) االستبانة، حيث بلغ معامل الثبات الكلي جملاالت أو أبعاد األداة

  ها للتطبي .الحيتثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة وهتانس عبارات األداة ومن مث ص
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  :عرض  تائج الدراسة ومناقشتها. 3
لتحقياا  أهااداف الدراسااة وحتلياال البياااانت الاايت مت هتميعهااا أسههالي  املعا ههة االحصههائية: 

( والايت منهاا SPSSفقد مت استخداا العديد من األساليب اإلحصاائية ابساتخداا بارانمج )
التكااااارارات واملتوساااااطات احلساااااابية واال رافاااااات املعيارياااااة، ولتحدياااااد  اااااول خاااااالف املقياااااا) 

 ) مقيا) ليكارت اخلماساي ( ُدنيا والعليا ( املستخدا يف حماور الدراسةاخلماسي ) احلدود ال
(، مث تقساايمه علااى عاادد خااالف املقيااا) للحصااول علااى  ااول 4=1-5) مت حسااا  املاادت

                    ( بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياا) 0.8=5÷4اخللية الصحيح أي )
ي الواحد الصحيح(  وذلك لتحديد احلد األعلى واذه اخللياة. وهكاذا ) أو بداية املقيا) وه
 كما أييت:  لدرجة االحتياجات التدريبية أصبح  ول اخلالف

 صغريةميثل  2.60 إىل 1.81من  -2       صغرية جدا  ميثل  1.80إىل  1.00من  -1
 ميثل كبرية 4.20  إىل 3.41من  -4          متوسطةميثل  3.40 إىل 2.61من  -3
 كبرية جدا  ميثل   5.00 إىل 4.21من  -5
 

               :لإلجاباااااااااة عااااااااان الساااااااااؤال األول وهاااااااااو : أوالً : النتهههههههههائج املتعلقهههههههههة ابلسهههههههههؤال ايول
ما هي االحتياجات التدريبية ألعضاء هيأة التدريس يف كلية الصاحة العاماة جبامعاة بنغاازي، 

قياديااة، التدريسااية،واملهارات البحثيااة، واملهااارات التقنيااة، واملهااارات ال ماان حيااث ) املهااارات
مت احتسااا  املتوسااطات احلسااابية واال رافااات املعياريااة واخلطااأ   ومهااارات خدمااة اجملتمااع( ؟

حيااث جاااءت  لااى كاال عبااارة ماان عبااارات االسااتبانةاملعياااري لتقااديرات أفااراد عينااة الدراسااة ع
  النتائج كاآليت:
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املتوسطات احلسابية واال رافات املعيارية واخلطأ املعياري الستجاابت أفراد عينة الدراسة  يف  01 قمر  جدول
 اجملاالت الرئيسية لدرجة االحتياجات التدريبية مرتبة تنازليا  وف  قيمة املتوسط احلسايب

املتوسط  اجملال ت
 احلسايب

اال راف 
 املعياري

 االحتيالدرجة  املرتبة اخلطأ املعياري

1 
2 
3 
4 
5 

 املهارات التقنية
 القياديةاملهارات 

 مهارات خدمة اجملتمع
 املهارات البحثية
 املهارات التدريسية

               اجملموع

3.68 
3.56 
3.53 
3.30 
3.19 
3.39 

1.01 
1.11 
1.28 
1.19 
1.04 
0.97 

0.15 
0.16 
0.19 
0.17 
0.15 
0.14 

1 
2 
3 
4 
5 

 كبرية
 كبرية
 كبرية
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة

( أبن املتوساااطات احلساااابية جملااااالت الدراساااة اخلمساااة ، 01يتضاااح مااان اجلااادول )
( و 3.39وجمماااااوع اجملااااااالت املتعلقاااااة بدرجاااااة االحتياجاااااات التدريبياااااة قاااااد تراوحااااات باااااني )

علاى املرتباة األوىل مان حياث االحتياجاات  )جمال املهاارات التقنياة( حصل حيث، (3.68)
        ، مث يلياااه بعاااد ذلاااك كبااارية  احتياااال تااادري  درجاااةب (3.68التدريبياااة  توساااط حساااايب بلاااغ )

، يف حااااني بلااااغ أيضااااا   درجااااة كبااااريةب( 3.56 توسااااط حسااااايب )  قياديااااة(املهااااارات الجمااااال )
بدرجااة كباارية ، وكااان ك كااذل  ( و3.53( )مهااارات خدمااة اجملتمااعاملتوسااط احلسااايب جملااال ) 
وبدرجاااة احتياااال تااادري  (  3.30( قاااد بلاااغ  ) بحثياااة) املهاااارات الاملتوساااط احلساااايب جملاااال 

، وأخااريا  فيمااا يتعلاا   جااال ) املهااارات التدريسااية ( فاا ن املتوسااط احلسااايب قااد بلااغ متوسااطة
  .كذلك  متوسطة( بدرجة  3.19)

       يوضااح جاادول  : املهههارات التدريسههيةاجملههال ايول : االحتياجههات التدريبيههة يف جمههال 
( املتوساااطات احلساااابية واال رافاااات املعياريااااة واملرتباااة ودرجاااة االحتياجاااات التدريبيااااة  02) 

 للفقرات املكونة للمجال األول من وجهة نظر أفراد العينة .
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املتوسطات السابية واالحنرافات املعيارية واملرتبة ودرجة االحتياجات التدريبية الستجاابت  02 رقم جدول
 املهارات التدريسيةأفراد عينة الدراسة عل  فقرات 

رقم 
الفقرة 
 يف ايور

املتوسط  اجملال
 احلسايب

اال راف 
 املعياري

درجة  النتيب
 االحتيال

06 
02 
04 
05 
 
03 
08 
20 
01 
09 
14 
10 
16 
15 
19 
11 
18 
13 
12 
07 
17 

 تطبي  األساليب العلمية لتطوير املناهج.
  طيط وتصميم التدريس وف  معايري اجلودة.

 كتابة تقرير املقرر وف  معايري اجلودة واالعتماد األكادميي.
تطبي  معايري التقوف الذايت للتدريس من خالل حتديد الصعوابت 

 واملشكالت ووضع تصور لعالجها.
 توصيف املقرر  بقا  ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي.

 استخداا الوسائل التعليمية املناسبة يف التدريس.
 حتليل نتائج االختبارات واالستفادة منها يف تطوير املقرر.
 صياغة األهداف التعليمية اليت تغطي مجيع جوانب التعلم.

 توجيه الطال   و التعلم الذايت.
 تعلم من خالل العمل كفري .التدر  على ال

 استخداا أسلو  اياضرة الفعالة وإدارة املناقشة. 
 كيفية تنمية مهارات التفكري وحل املشكالت لدت الطال .

 استخداا العروض التوضيحية يف ارح املقرر.
 استخداا التغذية الراجعة لتحفيز الطال .

 كيفية جذ  اهتماا الطلبة أثناء املوقف التعليمي.
 خداا األسئلة الشفهية بفعالية يف التدريس.است

 استخداا األسئلة املتنوعة اليت تقيس مهارات التفكري أثناء اياضرة.
 حتفيز الطال  على التعلم واستقبال مشاركاهتم وأسئلتهم.

 اإلملاا  بادئ وأخالقيات مهنة التعليم اجلامعي.
 التفكري.صياغة أسئلة االختبار اليت تغطي مستوفت خمتلفة من 

 إمجايل حمور املهارات التدريسية 

3.52 
3.38 
3.34 
3.34 
 
3.34 
3.31 
3.25 
3.22 
3.22 
3.22 
3.20 
3.18 
3.15 
3.13 
3.11 
3.04 
3.02 
2.97 
2.97 
2.93 
3.19 

1.01 
1.29 
1.11 
1.25 
 
1.34 
1.36 
1.31 
1.19 
1.23 
1.25 
1.24 
1.33 
1.39 
1.28 
1.33 
1.29 
1.32 
1.28 
1.53 
1.24 
1.04 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 كبرية
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 

 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
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د ابملهارات التدريسية ق( أن فقرات اجملال األول املتعلقة 02ويوضح اجلدول )
فقرات هذا مجيع ، وهذا يعم أن (3.52( و ) 2.93)  تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني

 توسطة.وا م التدري  درجة االحتيال كانتاجملال  

   : بحثية: االحتياجات التدريبية يف جمال املهارات ال ثايناجملال ال

املتوسطات السابية واالحنرافات املعيارية واملرتبة ودرجة االحتياجات التدريبية الستجاابت  03رقم  جدول
 املهارات البحثيةأفراد عينة الدراسة عل  فقرات 

رقم 
الفقرة 
 يف ايور

املتوسط  اجملال
 احلسايب

اال راف 
 املعياري

درجة  النتيب
 االحتيال

06 
09 
10 
08 
05 
04 
02 
03 
01 
07 

 

 مهارات التحليل اإلحصائي.
 نشر البحوث يف اجملالت العاملية.

 فنون عرض البحوث ف  املؤمترات العاملية.
 استخداا املكتبات واملصادر الرقمية.

 كيفية اختيار عينة البحث.
 اختيار املنهج املناسب للبحث.

 حتديد مشكلة البحث.
 صياغة الفروض أو التساؤالت.

 بحث.مهارات التقدف ملشكلة ال
 كيفية استخالص النتائج والتوصيات واملقنحات.  

 إمجايل حمور املهارات البحثية

3.59 
3.59 
3.50 
3.36 
3.27 
3.22 
3.18 
3.13 
3.09 
3.06 
3.30 

1.08 
1.54 
1.53 
1.49 
1.35 
1.30 
1.43 
1.26 
1.41 
1.73 
1.19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

 كبرية
 كبرية
 كبرية
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة
 متوسطة

 متوسطة 
د تراوحت ق بحثيةاملتعلقة ابملهارات ال لثاين( أن فقرات اجملال ا03ويوضح اجلدول )

فقرات هذا اجملال  أغلب ، وهذا يعم أن (3.59( و ) 3.06)  متوسطاهتا احلسابية بني
ما عدا الثالث الفقرات األوىل وهي:                     ،توسطةكانت درجة االحتيال التدري  وا م

 فنون عرض البحوث –نشر البحوث يف اجملالت العاملية  -) مهارات التحليل اإلحصائي
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يف املؤمترات العاملية( فقد جاءت درجة االحتيال التدري  وا بدرجة كبرية، 
 التوايل.( على 3.50( و )3.59(و )3.59 توسطات حسابية )

   : تقنية: االحتياجات التدريبية يف جمال املهارات ال ثالثاجملال ال
املتوسطات السابية واالحنرافات املعيارية واملرتبة ودرجة االحتياجات التدريبية الستجاابت  04جدول رقم 

 املهارات التقنيةأفراد عينة الدراسة عل  فقرات 
رقم 
الفقرة 
 يف ايور

املتوسط  اجملال
 احلسايب

اال راف 
 املعياري

درجة  النتيب
 االحتيال

03 
04 
05 
06 
08 
07 
 
02 
01 

 

 املواقع االلكنونية على االنننت.تصميم 
 كيفية التدريس بطريقة التعليم االلكنوين.

 تطبي  املعايري العاملية املستخدمة يف التعليم االلكنوين.
 استخداا الفصول الدراسية االفناضية.

 استخداا برانمج اخلرائط الذهنية يف التدريس.
واليت متكنهم من املادة وتعزز كيفية اختيار الربامج املناسبة للطلبة 

 تعلمهم.
 تصميم املقررا الدراسية الكنونيا .

 استخداا وتوظيف الكمبيوتر يف التعليم.
 تقنيةإمجايل حمور املهارات ال

3.97 
3.88 
3.81 
3.75 
3.68 
3.61 
 
3.50 
3.25 
3.68 

1.19 
1.16 
1.31 
1.29 
1.25 
1.16 
 
1.43 
1.41 
1.01 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

 

 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية

 
 كبرية
    متوسطة
 كبرية

د تراوحت ق تقنيةاملتعلقة ابملهارات ال لثالث( أن فقرات اجملال ا04ويوضح اجلدول )
  فقرات هذا اجملالأغلب ، وهذا يعم أن (3.97( و ) 3.25)  متوسطاهتا احلسابية بني

فقد حتصلت الفقرة اليت تنص على:                     ،كانت درجة االحتيال التدري  وا كبرية
) تصميم املواقع االلكنونية على االنننت ( على املرتبة األوىل ضمن فقرات هذا اجملال، 

 (.  1.19( اب راف معياري )3.97حيث بلغ متوسطها احلسايب )

 



هيئة التدريس           كما يراها أعضاءاالحتياجات التدريبية    1اجمللد  2العدد خاص  -اآلدابلة كلية جم
                                                     2019عدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤمثر الدويل الثاين للتعليم يف ليبيا، مصراتة، ليبيا، مارس 

________________________________________________________ 

83 

 

   :قياديةت التدريبية يف جمال املهارات ال: االحتياجا رابعاجملال ال
املتوسطات السابية واالحنرافات املعيارية واملرتبة ودرجة االحتياجات التدريبية الستجاابت   05رقم جدول 

 املهارات القياديةأفراد عينة الدراسة عل  فقرات 
رقم 
الفقرة 
 يف ايور

املتوسط  اجملال
 احلسايب

اال راف 
 املعياري

درجة  النتيب
 االحتيال

03 
06 
09 
01 
08 
02 
05 
04 
07 
 
 

 تطبي  األنظمة املالية واإلدارية للجامعة.
 إدارة األزمات واملخا ر والصرعات التنظيمية.

 التعرف على أساليب حل املشكالت وا اذ القرارات.
 إدارة األقساا األكادميية.

 مهارات الدافعية والتحفيز للعاملني.
 مهارات تقوف أداء املرؤوسني.
 املقابالت الشخصية ادف التوظيف.التعرف على تقنيات إجراء 

 إدارة االجتماعات.
 كيفية كتابة التقارير.

 قياديةإمجايل حمور املهارات ال

3.84 
3.77 
3.61 
3.52 
3.52 
3.45 
3.45 
3.43 
3.43 
3.56 

1.19 
1.17 
1.31 
1.19 
1.35 
1.24 
1.30 
1.24 
1.31 
1.11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 

 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
    كبرية
 كبرية

د قاااا قياديااااةاملتعلقااااة ابملهااااارات ال رابااااع( أن فقاااارات اجملااااال ال05ويوضااااح اجلاااادول )
فقارات هاذا مجياع ، وهاذا يعام أن (3.84( و ) 3.43)  تراوحت متوسطاهتا احلسابية باني

 كانت درجة االحتيال التدري  وا كبرية. اجملال  
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   : مهارات خدمة اجملتمع: االحتياجات التدريبية يف جمال  امساجملال اخل
املتوسطات السابية واالحنرافات املعيارية واملرتبة ودرجة االحتياجات التدريبية الستجاابت  06جدول رقم 

 مهارات خدمة اجملتمعأفراد عينة الدراسة عل  فقرات 
رقم 
الفقرة 
 يف ايور

املتوسط  اجملال
 احلسايب

اال راف 
 املعياري

درجة  النتيب
 االحتيال

05 
04 
06 
03 
01 
02 
 
 

 والسياسات املرتبطة بتنمية اجملتمع وتطويره.وضع اخلطط 
 كيفية تطبي  البحوث املنجزة على اجملتمع.
 تقدف برامج توعوية ألفراد اجملتمع ايلي.

 إعداد برامج وأنشطة تنمية اجملتمع وتطويره.
 تقدف االستشارات العلمية ملؤسسات اجملتمع.
 كيفية ربط البحوث العلملية بقضاف اجملتمع.

 خدمة اجملتمعمهارات  حمور إمجايل

3.63 
3.63 
3.59 
3.56 
3.43 
3.36 
3.53 

1.36 
1.46 
1.36 
1.30 
1.30 
1.36 
1.28 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 كبرية
 متوسطة
 كبرية

 اجملااال اخلااامس املتعلقااة  هااارات خدمااة اجملتمااع( أن فقاارات 06ويوضااح اجلاادول )
فقارات أغلاب ، وهاذا يعام أن (3.63( و ) 3.36)  احلساابية بانيد تراوحت متوسطاهتا ق

حياااث أن الفقااارة الااايت تااانص علاااى:                          ،كانااات درجاااة االحتياااال التااادري  واااا كبااارية  هاااذا اجملاااال
( حتصالت علاى املرتباة األوىل، فقاد وضع اخلطط والسياسات املرتبطة بتنمية اجملتماع وتطاويره)

 (. 1.36( اب راف معياري )3.63سايب )بلغ متوسطها احل

           :لإلجابااااة علااااى السااااؤال الثاااااين والااااذي ياااانص علااااى :النتههههائج املتعلقههههة ابلسههههؤال الثههههاين
يف كلياة الصاحة العاماة  عضااء هيئاة التادريسألاالحتياجات التدريبياة  يف هناك اختالفهل 

 عاادد ، املؤهاال العلمااي،نس) اجلاا والوظيفيااة الدميوغرافيااة متغاارياهتم ابخااتالفجبامعااة بنغااازي، 
 مخسااااة 5والااااذي يتضاااامن  (؟ اخلااااربة يف التاااادريس، الدرجااااة العلميااااة، العماااارساااانوات اخلااااربة 

، حياث مت اساتخرال ريات كال علاى حادةمتغريات فقاد مت التحليال لكال متغاري مان تلاك املتغا
 غريات املستقلة آنفة الذكر. جلميع املتة واال رافات املعيارية املتوسطات احلسابي
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ستجاابت أفراد عينة الدراسة عل  جماالت السابية واالحنرافات املعيارية ال توسطاتامل  تائج 07رقم  جدول
 نسوفقاً ملتغري ا  االحتياجات التدريبية االتوجمموع جم

عند الذكور  احلسابية بني املتوسطاتحد أن هناك إختالف (  07اجلدول )  ابلنظر إىل
 -) املهارات التدريسية  مجيع جماالت االحتياجات التدريبية يفواإلانث من عينة الدراسة 

، مهارات خدمة اجملتمع ( -املهارات القيادية   -املهارات التقنية –املهارات البحثية 
م التدريبية ابختالفهم نظرة أفراد عينة الدراسة يف تقديرهم لدرجة احتياجاهت وابلتايل  تلف

 جلنس،ملتغري ا  املتوسطات احلسابية جمموع ، وعند مقارنةيف هذه اجملاالت نسجلملتغري اتبعا 
الذكور يف  التدريبية عند حتياجاتالااإلانث أكرب من  التدريبية عند حتياجاتالحد أن ا
 ( 3.58)حيث بلغ املتوسط احلسايب جملموع اجملاالت عند اإلانث  جماالت الدراسةمجيع 

بدرجة احتيال تدري  كبرية، يف حني كان املتوسط احلسايب جملموع اجملاالت عند الذكور 
 بدرجة احتيال تدري  متوسطة. ( 3.04)

 
 

 جماالت االحتياجات
 التدريبية

 اجلنس
 ذكر                                   أنثى             

 متوسطه / اب راف                      متوسطها / اب راف     

جمموع جماالت االحتياجات 
 التدريبة معا  

 متوسطها/ ابحنرا        
 املهارات التدريسية
 املهارات البحثية
 املهارات التقنية

 القياديةاملهارات 
 مهارات خدمة اجملتمع

  جلنساجملاالت ملتغري اجمموع 

2.77/0.97 
2.89/ 1.17 
3.50/1.25 
3.25/ 1.10 
3.32/ 1.20 
3.04/0.94 

3.43/ 1.02 
3.53/ 1.15 
3.78/ 0.86 
3.73/ 1.10 
3.66/ 1.33 
3.58/0.95 

3.19/1.04 
3.30/1.19 
3.68/1.01 
3.56/1.11 
3.53/1.28 
3.39/0.97 
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ستجاابت أفراد عينة الدراسة عل  جماالت ال ت املعياريةالسابية واالحنرافا توسطاتامل  تائج 08 رقم جدول
 ملؤه  العلميوفقاً ملتغري ا االحتياجات التدريبية االتوجمموع جم

محلة عند  احلسابية بني املتوسطاتأن هناك إختالف (  08يوضح اجلدول ) 
                 مجيع جماالت االحتياجات التدريبيةاملاجستري والدكتوراه من عينة الدراسة يف 

مهارات  -املهارات القيادية   -املهارات التقنية –املهارات البحثية  -) املهارات التدريسية 
م تياجاهت، وابلتايل  تلف نظرة أفراد عينة الدراسة يف تقديرهم لدرجة احخدمة اجملتمع (

املتوسطات جمموع وعند مقارنة ، يف هذه اجملاالت للمؤهل العلميالتدريبية ابختالفهم تبعا 
يف  أكرب االحتياجات التدريبية حلملة املاجستري كانتحد أن للمؤهل العلمي،  احلسابية
حيث بلغ املتوسط يف مجيع اجملاالت  التدريبية حلملة الدكتوراهحتياجات المن ا جمموعها

بدرجة احتيال تدري  كبرية، بينما بلغ   ( 3.81)حلسايب جملموع اجملاالت حلملة املاجستري ا
بدرجة احتيال تدري   ( 2.83)كان املتوسط احلسايب جملموع اجملاالت حلملة الدكتوراه 

 متوسطة.

 

 جماالت االحتياجات
 التدريبية

 املؤهل العلمي
 دكتوراه                          ماجستري             

 / اب راف متوسطها                  متوسطه / اب راف     

جمموع جماالت االحتياجات 
 التدريبة معا  

 متوسطها / ابحنرا       
 املهارات التدريسية
 املهارات البحثية
 املهارات التقنية
 املهارات القيادية

 مهارات خدمة اجملتمع
  للمؤهل العلميجمموع اجملاالت 

3.67/0.77 
3.82/ 0.95 
3.94/0.76 
3.92/ 1.03 
3.94/ 1.17 
3.81/0.80 

2.56/ 1.03 
2.61/ 1.14 
3.34/ 1.22 
3.07/ 1.04 
3.00/ 1.24 
2.83/0.90 

3.19/1.04 
3.30/1.19 
3.68/1.01 
3.56/1.11 
3.53/1.28 
3.39/0.97 
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ستجاابت أفراد عينة الدراسة عل  جماالت السابية واالحنرافات املعيارية ال توسطاتامل  تائج 09رقم  جدول
  وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة يف التدريس االحتياجات التدريبية االتوجمموع جم

فيما  احلسابية بني املتوسطاتحد أن هناك إختالف (  09اجلدول )  ابلنظر إىل
مجيع جماالت االحتياجات  عينة الدراسة يف لدت جمال التدريسيتعل  بسنوات اخلربة يف 

 -املهارات القيادية   -املهارات التقنية –املهارات البحثية  -) املهارات التدريسية التدريبية 
، وابلتايل  تلف نظرة أفراد عينة الدراسة يف تقديرهم لدرجة مهارات خدمة اجملتمع (

، وعند مقارنة ذه اجملاالتا لسنوات اخلربة يف التدريستبعا  م التدريبية ابختالفهماحتياجاهت
سنوات(   5الفئة ) أقل من حد أن لسنوات اخلربة يف التدريس  املتوسطات احلسابيةجمموع 

تدريبية حيث بلغ كانت هي األكثر احتياجا  للتدريب على مجيع جماالت االحتياجات ال
( بدرجة احتيال تدري  كبرية، يف حني أن الفئة                             3.99)متوسطها احلسايب 

سنة( كانت األقل احتياجا  للتدر  على مجيع جماالت  20سنة وأقل من  15)من 
( بدرجة احتيال تدري  3.10حيث بلغ متوسطها احلسايب )االحتياجات التدريبية 

 متوسطة، وتلك نتيجة منطقية.

 جماالت االحتياجات
 التدريبية

 سنوات اخلربة يف التدريس                                  
 سنة 20 وأقل من 15 من   سنة15 وأقل من 10 من  سنوات10وأقل من  5 من  سنوات   5من ل أق

 متوسطها/اب راف           متوسطها/اب راف    متوسطها/اب راف           متوسطها/اب راف     

جمموع االحتياجات 
 التدريبة معا  

 متوسطها/اب راف
 املهارات التدريسية

 البحثيةاملهارات 
 املهارات التقنية
 املهارات القيادية

 مهارات خدمة اجملتمع
  سنواتلل االتاجمل جمموع

3.78/0.71 
4.23/ 0.78 
4.05/1.03 
4.15/ 0.97 
3.95/ 1.21 
3.99/0.82 

3.20/ 1.03 
3.25/ 1.19 
3.71/ 0.91 
3.45/ 1.21 
3.66/ 1.32 
3.38/0.96 

2.68/ 1.04 
2.96/ 0.99 
3.07/ 0.80 
3.43/ 0.46 
2.81/ 1.19 
2.93/0.82 

2.95/ 1.23 
2.60/ 1.23 
3.76/ 1.30 
3.19/ 1.37 
3.45/ 1.37 
3.10/1.09 

3.19/1.04 
3.30/1.19 
3.68/1.01 
3.56/1.11 
3.53/1.28 
3.39/0.97 



هيئة التدريس           كما يراها أعضاءاالحتياجات التدريبية    1اجمللد  2العدد خاص  -اآلدابلة كلية جم
                                                     2019عدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤمثر الدويل الثاين للتعليم يف ليبيا، مصراتة، ليبيا، مارس 

________________________________________________________ 

88 

 

ستجاابت أفراد عينة الدراسة عل  جماالت السابية واالحنرافات املعيارية ال توسطاتامل  تائج 10رقم  جدول
  ملتغري الدرجة العلميةوفقاً ً  االحتياجات التدريبية االتوجمموع جم

فيما  احلسابية بني املتوسطاتحد أن هناك إختالف ( 10اجلدول )  ابلنظر إىل
                مجيع جماالت االحتياجات التدريبية عينة الدراسة يفل يتعل  ابلدرجة العلمية
مهارات  -املهارات القيادية   -املهارات التقنية –املهارات البحثية  -) املهارات التدريسية 

م خدمة اجملتمع ( ، وابلتايل  تلف نظرة أفراد عينة الدراسة يف تقديرهم لدرجة احتياجاهت
املتوسطات جمموع ، وعند مقارنة ذه اجملاالتا لميةللدرجة العالتدريبية ابختالفهم تبعا 

فئة ) حماضر مساعد ( كانت هي األكثر احتياجا  حد أن لفئات الدرجة العلمية،  احلسابية
( 4.09حيث بلغ متوسطها احلسايب )االحتياجات التدريبية للتدريب على مجيع جماالت 

ساعد ( كانت األقل احتياجا  بدرجة احتيال تدري  كبرية، يف حني أن فئة ) أستاذ م
( 2.69حيث بلغ متوسطها احلسايب )االحتياجات التدريبية للتدر  على مجيع جماالت 

 بدرجة احتيال تدري  متوسطة، وهذه نتيجة منطقية كذلك.

 جماالت االحتياجات
 التدريبية

 الدرجة العلمية
 حماضر                  حماضر مساعد   أستاذ مساعد                    أستاذ مشارك       

 متوسطه/اب راف            متوسطه/اب راف       متوسطه/اب راف     متوسطه/اب راف   

جمموع االحتياجات 
 التدريبة معا  

 متوسطها/اب راف
 املهارات التدريسية
 املهارات البحثية
 املهارات التقنية

 هارات القياديةامل
 مهارات خدمة اجملتمع

  لدرجة العلميةل اجملاالت جمموع

3.11/ 1.39 
3.17/ 1.41 
4.62/0.22 
4.50/ 0.44 
3.79/ 1.87 
3.66/1.80 

2.70/ 1.24 
2.42/ 1.53 
3.03/ 1.31 
2.66/ 1.10 
2.72/ 1.21 
2.69/1.04 

2.62/ 0.78 
2.94/ 0.96 
3.25/ 0.93 
3.05/ 0.88 
2.92/ 1.14 
2.88/0.73 

3.95/ 0.57 
4.05/ 0.84 
4.15/ 0.64 
4.20/ 0.88 
4.40/ 0.68 
4.09/0.61 

3.19/1.04 
3.30/1.19 
3.68/1.01 
3.56/1.11 
3.53/1.28 
3.39/0.97 
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ستجاابت أفراد عينة الدراسة عل  السابية واالحنرافات املعيارية ال توسطاتامل  تائج  11رقم  جدول
 ملتغري العمر وفقاً  االحتياجات التدريبية االتجماالت وجمموع جم

فيما يتعل   تغري  احلسابية بني املتوسطاتحد أن هناك إختالف ( 11)اجلدول  ابلنظر إىل
 -) املهارات التدريسية مجيع جماالت االحتياجات التدريبية  عينة الدراسة يفلدت  العمر

مهارات خدمة اجملتمع ( ،  -املهارات القيادية   -املهارات التقنية –املهارات البحثية 
م التدريبية ابختالفهم لدراسة يف تقديرهم لدرجة احتياجاهتنظرة أفراد عينة ا تلف وابلتايل 
الفئة حد أن للفئات العمرية، املتوسطات جمموع ، وعند مقارنة ذه اجملاالتا للعمرتبعا 

سنة ( كانت هي األكثر احتياجا  للتدريب على مجيع  35وأقل من  25العمرية ) من 
( بدرجة احتيال تدري   3.64حيث بلغ متوسطها احلسايب )االحتياجات التدريبية جماالت 

( كانت األقل احتياجا  سنة 55سنة وأقل من  45من كبرية، يف حني أن الفئة العمرية )
( 3.04حيث بلغ متوسطها احلسايب )االحتياجات التدريبية الت للتدر  على مجيع جما

 بدرجة احتيال تدري  متوسطة.  

 

 جماالت االحتياجات
 التدريبية

 العمر
 سنة 55سنة وأقل من  45سنة   من  45سنة وا قل من35سنة     من 35سنة وأقل من 25من
           متوسطها/اب راف                 متوسطها/اب راف                     اب راف  /توسطهام 

جمموع االحتياجات 
 التدريبة معا  

 متوسطها/اب راف
 املهارات التدريسية
 املهارات البحثية
 املهارات التقنية
 املهارات القيادية

 مهارات خدمة اجملتمع
  عمراجملاالت للجمموع 

3.52/1.11 
3.60/ 1.27 
3.84/0.79 
3.81/ 1.21 
3.56/ 1.42 
3.64/0.99 

3.27/ 0.96 
3.46/ 1.00 
3.61/ 1.04 
3.61/ 0.95 
3.62/ 1.26 
3.45/0.90 

2.76/ 1.05 
2.74/ 1.31 
3.65/ 1.21 
3.23/ 1.28 
3.36/ 1.27 
3.04/1.06 

3.19/1.04 
3.30/1.19 
3.68/1.01 
3.56/1.11 
3.53/1.28 
3.39/0.97 
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 :الدراسة ومناقشتها  تائج. 3

ألعضاء هيئة التدريس بكلية الصحة العامة  تدريبيةالحتياجات الا كشفت النتائج أن  -1
، جاءت القيادية، وخدمة اجملتمع () التدريسية، البحثية، التقنية،  للتدر  على املهارات:

 .(3.39) جلميع اجملاالت معا   املتوسط احلسايب بلغمتوسطة، حيث بدرجة 

لتدر  على يبنت نتائج الدراسة أن هناك احتيال كبري لدت أعضاء هيئة التدريس ل -2
 وذه املهارة احلسايباملتوسط بلغ ) تطبي  األساليب العلمية لتطوير املناهج ( فقد مهارة 

، وهذا يدل على حرص أعضاء هيئة التدريس على مواكبة كل ما من اأنه أن (3.52)
 يرفع من جودة املخرجات يف كلية الصحة العامة. 

ضااء هيئاة التادريس مان اإلانث أكارب مان أظهارت النتاائج أن االحتياجاات التدريبياة ألع -3
حيااث  ،جماااالت الدراسااة مجياعاالحتياجاات التدريبيااة ألعضاااء هيئاة التاادريس ماان الااذكور يف 

، يف حني بلغ ( 3.58)لإلانث االحتياجات التدريبية بلغ املتوسط احلسايب جملموع جماالت 
وجااااءت  ( 3.04)عناااد الاااذكور  جمااااالت االحتياجاااات التدريبياااةاملتوساااط احلساااايب جملماااوع 

 بذلك احتياجاهتم التدريبية بدرجة متوسطة.
النتائج أن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس من محلة املاجستري   كشفت  -4

حيث بلغ املتوسط ، ياجات التدريبية حلملة الدكتوراهكانت أكرب يف جمموعها من االحت
، بينما بلغ كان ( 3.81)حلملة املاجستري  لتدريبيةجماالت االحتياجات ااحلسايب جملموع 

 بدرجة احتيال تدي  متوسطة. ( 2.38)املتوسط احلسايب جملموع اجملاالت حلملة الدكتوراه 

أعضاء هيئة التدريس اجلدد من ذوي الفئة                أوضحت نتائج الدراسة أن  -5
 احتياجا  للتدر  على املهاراتسنوات ( خربة يف التدريس، هم األكثر  5) أقل من 
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األكثر  هي فهذه الفئة، وابلتايل  (4.23) وذه الفئةبلغ املتوسط احلسايب  البحثية،  حيث
 .هاراتامل تلك احتياجا  للتدريب على

كشفت الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس من فئة حماضر مساعد هم األكثر احتياجا    -6 
املهارات البحثية  –املهارات التدريسية  ) االحتياجات التدريبيةجماالت للتدريب على مجيع 

، حيث بلغ املتوسط (مهارات خدمة اجملتمع  -املهارات التقنية –املهارات التقنية  -
 ( وابلتايل فهي نتيجة منطقية.4.09االت الدراسة لفئة حماضر مساعد )احلسايب جملموع جم

 :االستنتاجات والتوصيات. 4
ماان خااالل  يتضااح لنااا ،والدراسااة امليدانيااة للدراسااات السااابقةاااا تقاادا ماان عاارض   

كلية الصاحة العاماة بصافة خاصاة، و أوضحت االهتماا الذي توليه  أهنا الدراسة نتائج هذه 
، ودور وأ يااة عضااو هيئااة التاادريس يف النهااوض  سااتوت التعلاايم بنغااازي بصاافة عامااةجامعااة 
 . ، ومدت أ ية التدريب والتعرف على االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريسامعةابجل

 ويف ضوء ما توصلا إلي  الدراسة الالية من  تائج يوصي الباحث ابآليت :
حساااب  كلياااة الصاااحة العاماااةعضااااء هيئااة التااادريس يف  تصااميم وتنفياااذ بااارامج تدريبياااة أل -1

، القياديااة، املهااارات التقنيااةهااارات )املاحتياجاااهتم التدريبيااة مرتبااة تنازليااا  يف اجملاااالت التاليااة : 
تنفااذ وفاا  خطااة  علااى أن، (، املهااارات التدريساايةبحثيااة، املهااارات المهااارات خدمااة اجملتمااع

  .التعليم والتعلم داثة والتطور يفراعي احلت  حبيث ، سنوية
حتديااد ومراجعااة االحتياجااات التدريبيااة بطريقااة علميااة وبشااكل دوري، ماان خااالل تقياايم  -2

 .دة من الربامج التدريبية املنفذةعملية التدريب ومعرفة مدت االستفا
ورش حضااور واملشاااركة يف املااؤمترات العلميااة والاالاجملااال ألعضاااء هيئااة التاادريس ل إفساااح -3

قصور يف أداء إعداد نظاا متكامل واامل لتقييم موا ن الها، و وخارج البالد التدريبية داخل
 .يب الذي يتلقاه عضو هيئة التدريس، وربط النقية العلمية ابلتدر أعضاء هيئة التدريس
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   إن الباحث يقنح إجراء البحوث والدراسات العلمية اآلتية :: املقرتحات
ل للبحث يف املعوقات الايت تواجاه عضاو هيئاة التادريس يف عملاه والايت حتاو إجراء دراسة  -1

 .دون حصوله على التدريب املناسب
إجااراء دراسااة لقيااا) أثاار التاادريب علااى جوانااب االحتياجااات الاايت كشاافت عنهااا هااذه  -2

 الدراسة يف حتسني مستوت أداء أعضاء هيئة التدريس يف الكليات جبامعة بنغازي.
 املراجعقائمة 

. القاهرة، أساسيات و رت البحث العلمي يف اإلدارة(.2009أبو مجعة، نعيم حافظ ) -1
 مجهورية مصر العربية: منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

(. االحتياجات التدريبية احلالية واملستقبلية 2008أبو انصر، فتحي حممد علي ) -2
اجمللة العلمية جلامعة كما يراها القادة النبويون يف األردن.   إلداريي مدرا) التعليم االلكنوين

 (.02، العدد ) 09، اجمللد  امللك فيصل يف العلوا اإلنسانية واإلدارية
. االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف  (2014البحراين، ماهر بن حممد ) -3

 ماجستري، كلية العلوا اآلدا ، جامعة نزوت.، رسالة كليات العلوا التطبيقية بسلطنة عُمان
النمو العلمي واملهم للمعلم اجلامعي: الواقع  (.2001البكر، فوزية بنت بكر ) -4

واملعوقات دراسة مسحية لعضوات هيئة التدريس يف بع  جامعات وكليات البنات 
 .(81العدد ) .جملة رسالة اخلليج العريب،ابلرفض

اململكة العربية السعودية: دار  ،الرفض. إدارة املوارد البشرية (.2014) جاري، ديسلر -5
 املريخ.

حممد بن أمحد و آل الشيخ، أمحد بن عبد العزيز و متويل، أمحد سيد حممد ، السديري -6
االحتياجات التدريبية (. 2013)و إمساعيل، عماد عبداجلواد و أبو هاام، السيد حممد 

، جامعة امللك سعود، اجمللد جملة العلوا النبويةجبامعة امللك سعود.ألعضاء هيئة التدريس 
 (.01(، العدد )25)
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واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية  (.2010) رجب عبدهللا رجب، لسرالا -7
  (.                    رسالة ماجستري غري منشورة) للعاملني يف املنظمات غري احلكومية بقطاع غزة

 .قتصاد والعلوا اإلدارية ، جامعة األزهر بغزةكلية اال
(. االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 2006عبدالغفار، نورة بنت عواد ) -8

جملة جامعة  .بكليات النبية للبنات للقياا  هاا تصميم املقرر الدراسي واإلعداد لتنفيذه
  (.04، العدد ) يبة

حلاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة ا (.2008) أمساء بنت حممد، العمري -9
كلية العلوا االجتماعية،   (.رسالة ماجستري غري منشورة)اإلماا حممد بن سعود اإلسالمية 

 جامعة اإلماا حممد بن سعود اإلسالمية.
املمارسات املهنية إلعداد وتنمية أعضاء هيئة  (.2014) مشعل بن سليمان، العنزي -10

                  ،جملة جامعة  يبة للعلوا النبوية .التدريس يف جامعة االماا حممد بن سعود االسالمية
 ( .02( ، العدد ) 9اجمللد ) 

توصية بشأن أوضاع (.2008منظمة األمم املتحدة للنبية والعلم والثقافة اليونسكو ) -11
 جنيف، سويسرا.. 1997هيئات التدريس يف التعليم العايل الصادرة يف 

برانمج مقنح لتدريب أعضاء هيأة التدريس  (.2009)حسن عبدهللا ، النجار -12
.         جبامعة األقصى على مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية

 ( .01(، العدد ) 17اجمللد )  ،اإلنسانيةسلسلة الدراسات  اإلسالميةاجلامعة  جملة
 

 


