Jordanian Educational Journal
Volume 7

Number 2

Article 13

2022

The Training Needs of the Administrators at the University College
in Al-Qunfideh in Kingdom of Saudi Arabia from their Point of View
االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة
في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم
Dr. Um-Al-Zain H. Badawi
Al-Qunfudhah University College\Umm Al-Qura University\The Kingdom of Saudi Arabia,
nadaannouz@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaes
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Badawi, Dr. Um-Al-Zain H. (2022) "The Training Needs of the Administrators at the University College in AlQunfideh in Kingdom of Saudi Arabia from their Point of View االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية
بالقنفذة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم," Jordanian Educational Journal: Vol. 7: No. 2, Article
13.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaes/vol7/iss2/13

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordanian Educational Journal by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an
Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الثاني.2222 ،

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

د .أم الزين حسين بدوي
تاريخ استالم البحث 2222/22/22

*

تاريخ قبول البحث 2222/22/02

ملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة من

وجهة نظرهم .وقد تم تطوير استبانة تكونت من ( )04فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،وهي:
مجال التخطيط االستراتيجي ،ومجال صنع القرار ،ومجال القيادة اإلدارية ،ومجال إدارة الموارد
البشرية ،ومجال تقويم أداء العاملين .تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )97إداريا وادارية في

الجامعة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى إن درجة االحتياجات التدريبية لإلداريين جاءت بدرجة
عالية؛ إذ احتل مجال التخطيط االستراتيجي الرتبة األولى ،وجاء مجال صنع القرار في الرتبة
الثانية ،بينما احتل مجال القيادة اإلدارية الرتبة األخيرة .كما بينت النتائج وجود فروق دالة
إحصائيا تعزى لمتغير الجنس ،وذلك لصالح تقديرات (الذكور) ،ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى
لمتغير المؤهل العلمي ،وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي (الدراسات العليا) ،ووجود فروق

دالة إحصائيا تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،وذلك لصالح تقديرات ذوي عدد سنوات خبرة (04
سنوات فأكثر).
الكلمات المفتاحية :االحتياجات التدريبية ،اإلداريون ،الكلية الجامعية ،القنفذة.

* الكلية الجامعية بالقنفذة /جامعة أم القرى /المملكة العربية السعودية.
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 أم الزين حسين بدوي.د

........ االحتياجات التدريبية لإلداريين

The Training Needs of the Administrators at the University College in
Al-Qunfideh in Kingdom of Saudi Arabia from their Point of View
Dr. Um-Al-Zain Badawi *
Abstract:
The study aimed at determining the training needs of the
administrators at the University College in Al-Qunfideh in Kingdom of
Saudi Arabia from their point of view. To achieve the study objective, the
researcher applied a developed questionnaire consisted of (40) items
covered (5) domains; the strategic planning domain, the decision making
domain, the administrative leadership domain, the human resources
management domain and employees performance evaluation domain. The
study sample consisted of (79) male and female administrators at the
university were chosen randomly. The study results revealed that the level
of administrators training needs at Al-Qunfideh University was high. The
strategic planning domain ranked firstly, the decision-making domain
ranked secondly, while the administrative leadership domain ranked
finally. The results revealed also, that there were statistical significant
differences due to the sex variable in favor of males. There were statistical
significant differences due to the academic qualification variable, in favor
of (higher studies). Also there were statistical significant differences due to
the experience variable in favor of (more than 10 years).
Keywords: The training needs, Administrators, University College.

Al-Qunfudhah University College\Umm Al-Qura University\The Kingdom of Saudi Arabia *
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المقدمة:

أضحى التغير المتسارع في جميع مجاالت حياة اإلنسان من أهم خصائص هذا العصر

وسماته ،ولذلك اضحى لزاما على الدول والمؤسسات والحكومات واالفراد وضع الخطط
االستراتيجية الالزمة التي تساعدها على اللحاق بهذا التطور ،وأن تعمل على إعادة ترتيب

أولوياتها لتكون مقتدرة على مواجهة تحديات تلك التطورات .ولعل من أبرز تلك األولويات تنمية

الموارد البشرية بوصفها المورد األهم الذي تُبنى عليه التنمية الشاملة ،فضالَ عن أنها األساس في
العملية اإلدارية واإلنتاجية.
لقد أدركت الدول المتقدمة أهمية الموارد البشرية في دفع عجلة التطوير ومواكبة التغيير،
وخير مثال على ذلك ما قامت به اليابان من خالل تركيزها على مواردها البشرية ،وحسن إدارتها؛
إذ أصبحت على الرغم من قلة مواردها اإلنتاجية الخام القوة االقتصادية الثانية بعد الواليات

المتحدة االمريكية ،وفرضت نفسها كقوة اقتصادية عظمى (.)Ostrouski, 2004
كبير وأساسي في صنع
دور ٌ
وتُعد الجامعات من أهم مؤسسات التعليم العالي التي يكون لها ٌ
القيادات الفاعلة في المجتمع ،سواء أكانت قيادات في مجال الفكر والحياة العامة ،أم قيادات

مهنية ،كما أن الوظيفة األساسية للتدريب تتركز في اإلسهام في إحداث التغييرات التي من شأنها
العمل على حل المشكالت التي تواجه المؤسسات المجتمعية (.)Fox, 1998
أنشئت الكلية الجامعية بالقنفذة في عام 0049هـ ،وتقع في مدينة القنفذة التابعة إلمارة مكة
سمى (الكلية المتوسطة) ،ومدة الدراسة فيها سنتان،
المكرمة في المملكة العربية السعودية ،وكانت تُ َّ
وتمنح الدبلوم المتوسط في التخصصات اآلتية (الدراسات القرآنية ،الدراسات اإلسالمية ،اللغة
العربية ،االجتماعيات ،الرياضيات والعلوم ،التربية الفنية ،والتربية البدنية) .ومع بداية عام
0047هـ تم تطوير الدراسة في الكلية لتصبح أربع سنوات ،وأصبح المتخرج يمنح بعدها درجة
وتخرجت الدفعة األولى من
البكالوريوس في التعليم االبتدائي في جميع التخصصات السابقة،
ّ
الحاصلين على درجة البكالوريوس في التعليم االبتدائي عام 0001هـ .وفي 0019/40/12هـ،
صدر التوجيه السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز (رحمه اهلل) بنقل وكالة

كليات المعلمين من و ازرة التربية والتعليم إلى و ازرة التعليم العالي ،من أجل تقديم تعليم جامعي
مرموق لطالب هذه الكليات (.)https://uqu.edu.sa/qunfdauc
وي ّعد التدريب بأنواعه وأشكاله كافة عنص ار أساسيا وفاعال يعمل على رفع كفايات العاملين
ُ
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في المؤسسات ،األمر الذي ينعكس إيجابيا على مخرجات تلك المؤسسات كما وكيفا ،وحتى يحقق
التدريب أهدافه المرسومة؛ ال بد أن يكون عملية مستمرة ومتطورة حتى تواكب التغيرات المستمرة

في هذا العالم وتواجهها (.)Curran, 2005

ولكي تكون البرامج التدريبية وعملية التدريب ايجابية وفاعلية وجب أوال تحديد االحتياجات
التدريبية من قبل المتدرب نفسه ،إذ تؤدي دو ار حاسما في مشاركة المتدرب في تقييم االحتياجات
التدريبية وتطوير أدائه وتحسينه (.)AL-Rashidi, 2016
أكد هاربر ( (Harper, 2009أن التدريب أصبح مصد ار مهما إلعداد الكوادر البشرية،
و ّ
وتطوير كفاياتهم وأدائهم للعمل ،وتبرز أهمية التدريب في أثناء الخدمة في العصر الحديث فقد
أصبح ضرورة ملحة؛ امعانا للتطوير السريع في المجاالت والمهن كافة ،األمر الذي يستلزم مواكبة
األفراد لهذا التطور المتسارع ،ليضع األفراد أمام مسؤوليات جديدة ،ومهمات كثيرة ،وأعباء متنوعة،
ال بد لهم من الوفاء بها إذا ما أرادوا تطوير مقدراتهم وكفاياتهم وطاقاتهم ليكونوا أفرادا صالحين

ومنتجين في مجتمعهم ،يؤدون مهماتهم الوظيفية بفاعلية.

وعرف الخليفات ( )Al-Khlifat, 2008التدريب بأنه عملية منظمة ومستمرة لتنمية مجاالت
الفرد أو المجموعة واتجاهاتها بهدف تحسين األداء ،واكسابهم الخبرة المؤسسة ،والعمل على ايجاد
الفرص المناسبة للتغيير في السلوك؛ وذلك بتوسيع معرفتهم ،وصقل مهاراتهم ،ومقدراتهم ،من

خالل تحفيزهم المستمر على التعلم ،واستخدام األساليب الحديثة لتتفق مع طموحاتهم الشخصية،
والمتطلبات الوظيفية.
وأوضح عليان ( )Ellain, 2010أن التدريب هو مجموعة من األنماط السلوكية التي تسمح
لألفراد ليكونوا في حالة من االستعداد والتأهب بشكل مستمر ومتقدم ودائم ،بعد إعادة تأهيلهم ،من
أجل وظائفهم الحالية والمستقبلية في مؤسساتهم.

كما أوضحت دراسة روجرز ( (Rodgers, 1998أهمية التعرف إلى آراء المتدربين وأخذ

نوعية المقررات التدريسية التي يقومون بتدريسها في االعتبار حتى يأتي التدريب متمشيا مع
احتياجاتهم ومرتبطا بعملهم المهني
يتضح مما سبق ،أهمية تحديد االحتياجات التدريبية للمتدرب كبداية وأساس يسبق وضع أي

برنامج تدريبي ،إذا ما أُريد النجاح في تحقيق األهداف المنشودة والمرجوة ،ذلك ألن تجاهل
حاجات المتدرب ورغباته ،يعني عدم فاعلية تلك البرامج ،وبالتالي عدم تحقيق األهداف التي
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وِ
ضعت بكل فاعلية وايجابية ،وعليه فتحديد االحتياجات التدريبية ُيع ّد الخطوة األولى واالساسية في
ُ
العملية التدريبية.
أهداف التدريب:

يركز التعليم على المعارف والمعلومات كوسيلة لتأهيل األفراد للحياة العملية ،في حين ُيع ّد
التدريب الوسيلة التي من خاللها يتمكن الفرد من ممارسة العمل ،وربط ما تعلمه نظريا بواقع الحياة

العملية والمهنية (Shreideh & Shdeeifat, 1999) .ومن األهداف التي يسعى التدريب
لتحقيقها ):)Lawson & Harrison, 2011
 رفــع كفــاءة العــاملين وذلــك مــن خــالل االســتثمار األفضــل للم ـوارد البش ـرية ،واكســابهم المهــاراتالكافية التي تعيـنهم علـى انجـاز األعمـال الموكلـة إلـيهم بأقـل جهـد ،وأقـل وقـت ،وأعلـى اسـتثمار
للموارد المتاحة ،وكـذلك تعزيـز روح الـوالء واالنتمـاء لـدى العـاملين لمؤسسـتهم مـن خـالل خفـ

معدالت الغياب لديهم.
-

زيــادة اإلنتاجيــة وتقليــل اخطــاء اإلنتــاج :وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تقــديم التــدريب النــوعي
للعــاملين ،بحيــث ي ارع ــي حاجــاتهم واهتمام ــاتهم ،األمــر ال ــذي يس ــاعدهم عل ــى زي ــادة االنتاجي ــة،

وبالتــالي العمــل علــى تقليــل االخطــاء ،مــن خــالل تجويــد العمــل ،واتبــاع البـرامج التدريبيــة المعــدة

مسبقا.
 رفع كفاءة المؤسسة وفاعليتها. -صقل مهارات األفراد ومقدراتهم.

 تعديل السلوك وتطوير أساليب أداء األفراد.مبادئ التدريب:

أشار هينسلي ( )Hensley, 2010الى أن عملية التدريب في أثناء الخدمة تخضع لعدة

مبادئ أساسية ،ال بد من مراعاتها لتحقيق األهداف المتوقعة من عملية التدريب:

 .0ال بد أن يكون هدف التدريب محددا وواضحا وقابال للقياس والتطبيق ،وفقا لالحتياجـات الفعليـة
للمتدربين.
 .1استم اررية التدريب في أثناء الخدمة لمواكبة العاملين لمتطلبات التطور الوظيفي.
 .3تنوع البرامج التدريبية ومرونتها ،وتعدد االختيارات في التنفيذ والتخطيط.

 .0تفري ــد الت ــدريب م ــن خ ــالل التاكي ــد عل ــى الممارس ــة الذاتي ــة للمت ــدربين واتاح ــة الفرص ــة أم ــامهم
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للمحاولة والتجريب في أثناء التدريب.
 .5التدرج في التدريب بما يتناوله من موضوعات من البسيط إلى األكثر صعوبة.
 .6الحرص على تحقيق التطابق بين األفكار النظرية والممارسة الفعلية.

 .9مواكبــة التطــوير فــي جميــع مجــاالت العمــل ،والعمــل علــى تلبيــة االحتياجــات الفعليــة للمتــدربين
واالتسام بالواقعية.
 .2مراعاة الصفات الخاصة للمتدربين كالعمر ،والشخصية ،والذكاء ،والدافعية للتدريب.
أساليب التدريب:

وهي الطريقة أو األسلوب الذي يتم تنفيذ العملية التدريبية فيه ،ويتم ذلك من خالل االستخدام

االمثل للوسائل واإلمكانات المتوافرة ،وتختلف أساليب التدريب باختالف الهدف والغاية المراد

تحقيقها من التدريب .وتقسم الى قسمين (:)Blanchard & Carlas, 1999

أ .األساااليب النظريااة :مثــل المحاض ـرة ،أو المــؤتمر ،أو النــدوة ،أو أســلوب اإليضــاح التطبيقــي إذ
يرتبط استخدامها بطبيعة الموقف والفئة المستهدفة.

ب .األساااليب العمليااة :يكتســب مــن خاللهــا الفــرد الخبـرة العمليــة نتيجــة لممارسـته العمليــة فــي مكــان
عمله ،ومن أبرز الطرق شيوعا في التدريب العلمي:

 .0تمثيل الدور :ومن خالله يـتقمص المتـدربون شخصـيات طبيعيـة تتعـر

لمواقـف حقيقيـة

أو افتراضية ،ويطلب منهم ردة الفعل التي تتناسب والشخصية.
 .1د ارســة الحالــة :ويعمــل المتــدربون علــى تحليــل الموضــوعات المعروضــة علــيهم ،ومــن ثــم
ـري بشــأنها ،وبع ــد ذل ــك ي ــتم أخ ــذ الحل ــول ،وتعميمهــا عل ــى موضـ ـوعات
يقومــون بإبــداء الـ أ
متشابهة.
 .3الورشــة الد ارســية :ويــتم خاللهــا د ارســة مشــكلة أو موضــوع معــين ،بحيــث يتنــاول كــل فــرد
الموضوع من جوانبه المختلفة ،ومن ثم التعاون فيما بينهم للخروج بحل شامل.
 .0أسلوب المناقشة :يعمل قائد المناقشة على توجيـه المشـتركين نحـو هـدف يحـدد مـن خـالل
األجوبة واألسئلة.

تصنيف االحتياجات التدريبية:

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

 .0أه ــداف روتيني ــة :وه ــي تل ــك األه ــداف الت ــي تس ــاعد ف ــي االس ــتمرار بمع ــدالت الكف ــاءة ،ودعـــم
522
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المقدرات والمهارات المتوفرة والمتاحة ،وتهـدف إلـى تمكـين المؤسسـة مـن االسـتمرار فـي نشـاطها
كالمعتاد ،وفي حدود األداء المقررة ،والمحافظة على استم ارريتها وبقائها.

 .1أهــداف حــل المشــكالت :وتهــدف للكشــف عــن مشــكالت محــددة تواجــه المؤسســة ثــم تحليــل تلــك
المشكالت ودوافعها ،ومن ثم العمل على توفير الظروف المناسـبة للتغلـب علـى تلـك المشـكالت
والعمل على حلها.
 .3أه ــداف ابتكاري ــة وته ــدف إل ــى االرتق ــاء بمس ــتوى األداء نح ــو مج ــاالت ،وآف ــاق جديــدة ل ــم يس ــبق
التوصل اليها ،األمر الذي يميزها عن غيرها من المؤسسات المنافسة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نتيجة للتطور والتفجر المعرفي الذي تشـهده المؤسسـات المختلفـة ،وبخاصـة مؤسسـات التعلـيم

العالي ،فقـد أولـت جامعـة أم القـرى كـل االهتمـام والرعايـة لمنسـوبيها مـن إداريـين وأكـاديميين ،األمـر
الــذي ترتــب عليــه زيــادة فــي إعــداد العــاملين علــى المســتوى اإلداري واألكــاديمي .والكليــة الجامعيــة
بالقنفذة كواحدة من الكليات التي أولتها الجامعة كل االهتمام كان لها نصيب كبير مـن زيـادة إعـداد
العاملين.

ونظ ار ألهمية الدور الذي يمارسه اإلداريون في الكليـة الجامعيـة بالقنفـذة ،وانعكـاس ذلـك علـى

تطورهــا وتميزهــا ،أرت الباحثــة أهميــة الكشــف عــن االحتياجــات التدريبيــة لإلداريــين فيهــا ،والتــي مــن
شأنها مساعدة اإلداريين علـى مواكبـة التطـور والتقـدم ،وتحقيـق األهـداف الموكلـة إلـيهم ،ومـن خـالل
ممارســة الباحثــة للعمــل اإلداري واألكــاديمي ،فهــي تــدرك أهميــة التــدريب فــي تطــوير العمــل ،ورفــع

جودته ،وانعكاس ذلك على التطور المهني لإلداريين.

وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .0ما االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة من وجهة نظرهم؟
 .1ه ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى ( )4.45≤αب ــين المتوس ــطات الحس ــابية
لتقــديرات أف ـراد العينــة الحتياجــاتهم التدريبيــة تعــزى لمتغي ـرات الجــنس ،والمؤهــل العلمــي ،وعــدد

سنوات الخبرة؟

أهمية الدراسة :تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل:

 .1األهمية العلمية:

 العمل على سد ثغرة في األدب التربوي الناتج عن قلة الدراسات في مجال التدريب.522

د .أم الزين حسين بدوي

االحتياجات التدريبية لإلداريين ........

 أ همية الموضوع الذي يتناوله والذي يسهم بشكل كبير في تحسين عملية التدريب للعاملين. إفادة جامعة أم القرى وو ازرة التربية والقائمين على الجامعات السعودية. .2األهمية العملية:

 -يؤمــل أن تســهم نتــائج الد ارســة بتزويــد القــائمين علــى وضــع الب ـرامج التدريبيــة وتصــميمها وفقــا

لحاجــات اإلداريــين الفعليــة له ــم فــي ضــوء المهمــات والمس ــؤوليات التــي يتولونهــا ،األمــر الــذي

ينعكس ايجابا على المدخالت والعمليات والمخرجات.
 يؤمــل االســتفادة مــن نتــائج ه ــذه الد ارســة ف ــي توجيــه الب ــاحثين ال ــى إجـ ـراء د ارســات الحقــة ع ــنموضوع التدريب بمؤسسات ومتغيرات مختلفة.
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى االحتياجـات التدريبيـة لإلداريـين فـي الكليـة الجامعيـة بالقنفـذة،

كمــا هــدفت التعــرف إلــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية بــين المتوســطات الحســابية لتقــديرات أف ـراد
العينة الحتياجاتهم التدريبية حسب متغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.

التعريفات االجرائية:

تضمنت هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم التي تحتاج إلى تعريف اصطالحي واجرائي:

 الكليااااة الجامعيااااة بالقنفااااذة :إحـ ــدى الكليـ ــات التابعـ ــة لجامعـ ــة أم القـ ــرى ،والتـ ــي تمـ ــنح درجـ ــةالبكالوريوس في عديد من التخصصات األدبية والعلمية ،وتقع الكلية في محافظة القنفذة جنوب
المملكة العربية السعودية.
 االحتياجات التدريبية :عرفهاُ عليـان ( )Ellain, 2010, 9بأنهـا" :مجموعـة التغيـرات المطلـوبإحداثها في الفرد والمتعلقة بمعلوماته ،وخبراته ،وسلوكه ،واتجاهاتـه ،والتـي يتوجـب أن يتضـمنها
البرنـامج التــدريبي المقــدم لـه ،لجعلــه الئقــا لشــغل وظيفـة أعلــى ،أو ألداء اختصاصــات وواجبــات
وظيفته الحالية بكفـاءة عاليـة ،ورفـع مسـتوى االداء لديـه" .وتعـرف إجرائيـا :باسـتجابات االداريـين
في الكلية الجامعية بالقنفذة عن فقرات االستبانة المعدة لذلك.
 اإلدارياااون :ه ــم األفــراد ال ــذين يمارســون العم ــل اإلداري ف ــي الكليــة الجامعي ــة بالقنفــذة م ــن ك ــالالجنسين.

الدراسات السابقة:
استعر
ا
تم

الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة ،ووجدت قلة الدراسات التي تناولت
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موضوع االحتياجات التدريبية لإلداريين في مجال التعليم العالي؛ إذ ركزت الدراسات التي تم
االطالع عليها على التعليم العام أو المؤسسات الخدمية ،وقامت بترتيبها من األقدم إلى األحدث.

في دراسة أجراها أوين وأوفاندو ( )Owen & Ovando,1444هدفت إلى استكشاف

العوامل التي تؤدي إلى نجاح القادة التربويين ومنهم مديري التربية والتعليم .وتكونت عينة الدراسة
من ( )71قائدا تربويا .وتم التوصل إلى أن العوامل التي تؤدي إلى نجاح القادة التربويين هي
إيجاد التزام مجتمعي نحو رؤية المنطقة التعليمية ،والعمل بروح الفريق ،وتشجيع تكنولوجيا التعليم،
والتخطيط االستراتيجي ،واإللمام بتصميم المناهج وتنفيذها وتقويمها.

في حين هدفت دراسة أبو نمرة والحديدي ()Abu-Nemreh & Al-Hadidi, 2008

التعرف إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئات التدريسية في كليات العلوم التربوية في
الجامعات االردنية الخاصة" .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )21عضو من أعضاء الهيئة
التدريسية .تم استخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات .وبينت نتائج الدراسة أن الحاجات التدريبية

ألعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير

الجنس ،وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة االكاديمية لصالح تقديرات ذوي
الرتبة االكاديمية (أستاذ مساعد) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة لصالح
ذوي الخبرة (من  0إلى  3سنوات).

أما دراسة الخليفات ( )Al-Khlifat, 2008فهدفت إلى بيان أثر تحديد االحتياجات التدريبية

في فاعلية البرامج التدريبية من وجهة نظر العاملين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
وتم استخدام استبانة مطورة لجمع البيانات من عينة بلغت ( )362موظفا .وتوصلت الدراسة إلى
أن المتوسط العام ألبعاد "تحديد االحتياجات التدريبية" في سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة ،جاء بدرجة متوسطة ،وهناك أثر لتحديد االحتياجات التدريبية في السلطة بأبعاده (مهارة

التخطيط ،مهارة التنظيم والتنسيق ،مهارة القيادة والتوجيه ،مهارة اتخاذ الق اررات ،مهارة االتصال)،
في فاعلية البرامج التدريبية.

وكانت دراسة الرويلي ( )Al-Roili, 2012قد سعت إلى تحديد االحتياجات التدريبية
لإلداريين في جامعة الجوف من وجهة نظرهم .تكونت العينة من ( )047إداريين من كال

الجنسين .وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة
تعزى لمتغير الجنس ،وذلك لصالح تقديرات الذكور ،ووجود فروق تُعزى لمتغير المؤهل العلمي،
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وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل العلمي (بكالوريوس فأقل) ،وعدم وجود فروق تعزى لمتغير
الخبرة.

وأما دراسة ندى ( )Nada, 2013فهدفت إلى معرفة االحتياجات التدريبية للبحث العلمي

ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين .وتكونت العينة من ( )007مدرسا
ومدرسة .استخدمت الدراسة استبانة كأداة جمع البيانات .وبينت النتائج أن أعلى درجات الحاجات
التدريبية لدى عضو هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة كانت االحتياجات التدريبية في
قواعد النشر والتوثيق ،تالها منهجية البحث العلمي ،وثم القراءة اإلحصائية والتحليل ،وأخي ار أدنى
االحتياجات في مجال المهارات الحاسوبية .كما بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى

لمتغيرات الجنس والرتبة العلمية ،وسنوات الخبرة ،ووجود فروق عند متغير التخصص لصالح
العلوم الطبيعية والتطبيقية.
وأجرى شاور والجندي والناصر ( )Shawar, Al-Jundi & Al-Naser, 2014دراسة

هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك فلسطين من
وجهة نظرهم ،وتم اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتكونت عينة الدراسة من ( )009عضو
هيئة تدريس .وأظهرت النتائج أن درجة االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسة في جامعة
بوليتكنك فلسطين كانت متوسطة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى

لمتغيرات الجنس والعمر ومكان التدريس ،وعدد سنوات الخبرة.

قام مفتاح ( )Muftah, 2016بدراسة هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري
اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبية .تألفت عينة الدراسة من ( )334إداريا ،وتم
بناء استبانة اشتملت على ( )67فقرة موزعة على تسعة مجاالت .أظهرت النتائج وجود درجة
احتياج تدريبي كبيرة لدى مديري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبية ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية لدرجة االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية لصالح رؤساء

األقسام اإلدارية ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا على درجة االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة.
تعقيب على الدراسات السابقة:

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

القطاعات المختلفة ،مثل دراسة أبو نمرة والحديدي (،)Abu-Nemreh & Al-Hadidi,2008
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ودراسة ندى ( ،)Nada,2013ودراسة شاور والجندي والناصر (Shawar, Al-Jundi & Al-
 ،)Naser,2014التي هدفت التعرف إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئات
التدريسية ،وهناك ندرة في الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية لإلداريين في الجامعات،
وهذا ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.
الطريقة واإلجراءات:

فيما يأتي وصف لمنهجية الد ارسـة ومجتمعهـا وعينتهـا ،وأداة الد ارسـة والطـرق التـي اسـتخدمت

للتحقق من صدقها وثباتها ،فضال عـن متغيـرات الد ارسـة ،والمعالجـات اإلحصـائية التـي تـم توظيفهـا
للتوصل إلى النتائج.
منهجية الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي المسحي الذي يتوافق مع طبيعة الدراسة.

مجتمع الدراسة:

ت ّكــون مجتمــع الد ارســة مــن جميــع اإلداريــين فــي الكليــة الجامعيــة بالقنفــذة فــي المملكــة العربيــة

السعودية ،والبـال عـددهم ( )003إداريـا واداريـة ،مـنهم ( )01إداريـا ،و ( )90إداريـة خـالل الفصـل
الدراسي الثاني للعام الجامعي 1414/1407م.

عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ،وقد تكونـت العينـة مـن ( )97إداريـا واداريـة فـي

الجامعــة ،يشــكلون مــا نســبته ( )%67.70مــن مجتمــع الد ارســة ،والجــدول ( )0يوضــح تــوزع أف ـراد
العينة حسب متغيراتها.
المتغيرات
الجنس
المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

جدول ( :)1توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
الفئات
ذكور
إناث
بكالوريوس فأقل
دراسات عليا
أقل من  5سنوات
من  5سنوات – أقل من  11سنوات
 11سنوات فأكثر
المجموع
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التكرار
17
54
56
13
02
39
10
97

النسبة المئوية
%36.71
%63.29
%70.89
%29.11
%22.78
%46.84
%30.38
%100.00
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أداة الدراسة:

بعـ ــد الرجـ ــوع إلـ ــى بع ـ ـ
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الد ارسـ ــات فـ ــي مجـ ــال االحتياجـ ــات التدريبيـ ــة ،مثـ ــل د ارسـ ــة مفتـ ــاح

( )Muftah, 2016ت ـم تصــميم "اسااتبانة االحتياجااات التدريبيااة لإلداريااين فااي الكليااة الجامعيااة
بالقنفذة من وجهاة نظارهم" ،تكونـت االسـتبانة مـن ( )04فقـرة موزعـة علـى خمسـة مجـاالت ،وهـي:
مجال التخطيط االستراتيجي وتضمن ( )2فقرات ،ومجال صنع القرار وتضمن ( )6فقرات ،ومجـال
القيــادة اإلداريــة وتضــمن ( )00فق ـرة ،ومجــال إدارة الم ـوارد البش ـرية ،وتضــمن ( )9فق ـرات ،ومجــال
تقويم أداء العاملين وتضمن ( )2فقرات.
صدق االستبانة:

للتحقــق مــن صــدق أداة الد ارســة ،قامــت الباحثــة بعرضــها علــى لجنــة مــن المحكمــين وع ــددهم

( )00محكمــا مــن ذوي االختصــاص والخب ـرة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الســعودية،
وقد تم اآلخذ بتوجيهـاتهم ومقترحـاتهم؛ إذ تـم تعـديل الصـياغات اللغويـة لـبع
يجمع ستة من المحكمين على ذلك.

الفقـرات وذلـك عنـدما

ثبات االستبانة:

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

للتعــرف إلــى اتســاق فقراتهــا ،فقــد تراوحــت قــيم معــامالت الثبــات لجميــع المجــاالت بــين (– 4.20
 ،)4.27و( )4.74لالستبانة الكلية .وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.
تصحيح االستبانة:

قام ــت الباحث ــة باس ــتخدام اس ــتبانة ذات الت ــدريج خماس ــي للتع ــرف إل ــى االحتياج ــات التدريبي ــة

لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة من وجهة نظـرهم علـى النحـو اآلتـي( :بدرجـة كبيـرة جـدا (،)5

وبدرجـ ــة كبي ـ ـرة ( ،)0وبدرجـ ــة متوسـ ــطة ( ،)3وبدرجـ ــة قليلـ ــة ( ،)1وبدرجـ ــة قليلـ ــة جـ ــدا ( .))0وتـ ــم
استخدام التدريج اإلحصائي اآلتي لتوزيع المتوسطات الحسابية المبني على مبدأ الفترات:
( )0.24 - 0.44درجة حاجة قليلة جدا.
( )1.64 - 0.24درجة حاجة قليلة.
( )3.04 – 1.64درجة حاجة متوسطة.

( )0.14 – 3.04درجة حاجة مرتفعة.

( )5.44 – 0.14درجة حاجة مرتفعة جدا.
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متغيرات الدراسة:

اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

أوالً :المتغيرات الوسيطة:

 -الجنس :وله فئتان ،وهي (ذكور ،واناث).

 المؤهل العلمي :وله مستويان( :بكالوريوس فأقل ،دراسات عليا). سااانوات الخبااارة :ولهــا ثالث ـة مســتويات( :أقــل مــن  5ســنوات ،ومــن  5ســنوات – أقــل مــن 04سنوات ،ومن  04سنوات فأكثر).

ثانياً :المتغير التابع:

االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفاذة مان وجهاة نظارهم والتـي يعبـر

عنها بتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة وفقراتها المعدة لذلك.
المعالجات اإلحصائية:

ت ــم اس ــتخدام المعالج ــات اإلحص ــائية اآلتي ــة :المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارف ــات المعياري ــة،

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

فيما يأتي عر

للنتائج التي تم التوصل إليها ،فقد قامت الباحثة بعرضها ومناقشتها وفقا

ألسئلة الدراسة.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها" :ما االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية

الجامعية بالقنفذة من وجهة نظرهم؟"

لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال ،تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لتقــديرات

أفراد عينة الدراسة الحتياجاتهم التدريبية والرتبة ودرجة الحاجة ،كما موضحة في الجدول (.)1
الجدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمجاالت
الرقم
0
1
5
0
3

احتياجاتهم التدريبية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المجال
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
تقويم أداء العاملين
إدارة الموارد البشرية
القيادة اإلدارية
المجاالت ككل

المتوسط الحسابي*
3.85
3.81
3.76
3.65
3.64
3.73
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االنحراف المعياري
0.76
0.53
0.74
0.58
0.74
0.46

الرتبة
0
1
3
0
5
=

درجة الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

د .أم الزين حسين بدوي

االحتياجات التدريبية لإلداريين ........
* الدرجة العظمى من ()5

يبــين الجــدول ( )1أن مجــال التخطــيط االســتراتيجي قــد احتــل الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي
( )3.25وانح ـراف معيــاري ( ،)0.76وجــاء مجــال صــنع الق ـرار فــي الرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي
( )3.20وانحراف معياري ( ،)0.53وجاء مجال القيادة اإلدارية في الرتبة األخيرة بمتوسط حسـابي
( )3.60وانحراف معياري ( ،)0.74وقـد بلـ المتوسـط الحسـابي لتقـديرات أفـراد عينـة الد ارسـة علـى
مجـ ــاالت االسـ ــتبانة ككـ ــل ( )3.93بـ ــانحراف معيـ ــاري ( ،)4.06وهـ ــو يقابـ ــل تقـ ــدير حاجـ ــة بدرجـ ــة
مرتفعة.
وقـد يعـزى سـبب ذلـك إلـى أن هنـاك حاجــة شـديدة لـدى اإلداريـين فـي الكليـة الجامعيـة بالقنفــذة

ف ــي مج ــال التخط ــيط االس ــتراتيجي ،ال ــذي يع ــد المج ــال األساس ــي ف ــي العملي ــة اإلداري ــة ،ف ــإذا ك ــان
التخطيط سليما ،ووضع الق اررات بطريقـة صـائبة ،فسـتكون هنـاك إدارة فاعلـة للمـوارد البشـرية وقيـادة
إدا رية حكيمة؛ لذلك يشعر هؤالء اإلداريون بحاجاتهم التدريبية في هذين المجالين بدرجة كبيرة.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج د ارســة مفتــاح ( ،)Muftah, 2016ونتــائج د ارســة أوســتروكي
(.)Ostrouski, 2004

واختلفت مع نتيجة دراسة شاور والجندي والناصر ( Shawar, Al-Jundi & Al-Naser,

 )2014التــي توصــلت إلــى أن درجــة االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء الهيئــة التدريس ـية فــي جامعــة
بوليتكنك فلسطين كانت متوسطة ويمكن أن يرجـع سـبب هـذا االخـتالف إلـى اخـتالف طبيعـة العينـة
في الدراستين.

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لتقـديرات أفـراد عينـة الد ارسـة علـى

فقرات مجاالت االستبانة ،إذ كانت على النحو اآلتي:
المجال األول :مجال التخطيط االستراتيجي:

الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال التخطيط االستراتيجي مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرات

6
0

إعداد أدوات وأساليب موثوقة لقياس درجة التقدم نحو الهدف.
تطوير أساليب تحديد الحاجات التدريبية في مجال العمل.
امتالك المقدرة على بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتخطيط
االستراتيجي.
امتالك المعرفة والمهارات األدائية التي يتطلبها التخطيط

1
3
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االنحراف
المعياري
0.79
0.74

المتوسط
الحسابي*
4.21
4.03

0
1

3.96

0.67

3

مرتفعة

3.92

0.79

0

مرتفعة

الرتبة

درجة
الحاجة
مرتفعة جدا
مرتفعة
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الرقم

الفقرات
االستراتيجي.
وضع مؤشرات أداء ومعايير نجاح واضحة لضمان جودة
األداء.
وضع استراتيجيات عملية للتعامل مع الصعوبات والمشكالت
الطارئة.
وضع خطط استراتيجية منبثقة من تحديد الحاجات.
بناء نظام عملي لمتابعة الخطط التطويرية ومراقبتها.
المجال ككل
* الدرجة العظمى من ()5

9
2
0
5

الرتبة

درجة
الحاجة

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

مرتفعة

3.87

0.84

5

3.77

0.60

6

مرتفعة

3.72
3.29
3.85

0.68
0.94
0.76

9
2
=

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

يبــين الجــدول ( )3أن الفقــرة ( )6والتــي نصــت عل ــى "إع ــداد أدوات وأســاليب موثوقــة لقيــاس
درجــة التق ــدم نحــو اله ــدف" ق ــد احتل ــت الرتبــة األول ــى بمتوســط حس ــابي ( )0.10وانحــراف معي ــاري
( ،)4.97وجاءت الفقرة ( )0والتي كان نصها "تطوير أساليب تحديد الحاجـات التدريبيـة فـي مجـال
العمل" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )0.43وانحراف معيـاري ( ،)4.90بينمـا احتلـت الفقـرة ()5

والتــي نصــت علــى "بنــاء نظــام عملــي لمتابعــة الخطــط التطويريــة ومراقبتهــا" الرتبــة األخي ـرة بمتوســط
حسابي ( )3.17وانحراف معياري ( ،)4.70وقد بل المتوسط الحسـابي لتقـديرات أفـراد العينـة علـى
هذا المجال ككل ( )3.85وانحراف معياري ( ،)0.76وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة مرتفعة.
المجال الثاني :مجال صنع القرار:

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال صنع القرار مرتبة تنازلياً

الرقم
12
13
11
10
14
9

الفقرات
قياس موثوقية مصادر المعلومات في عملية صنع القرار.
معرفة حد كفاية المعلومات الالزمة لصنع القرار.
مراعاة المترتبات األخالقية على اتخاذ القرار.
إتباع منهجية علمية في عملية وضع القرار.
امتالك المقدرة على تسوي القرار للفئة المستهدفة.
امتالك المقدرة على مشاركة العاملين في عملية صنع القرار.
المجال ككل
*الدرجة العظمى من ()5

المتوسط
الحسابي*
3.93
3.89
3.83
3.79
3.77
3.67
3.81

االنحراف
المعياري
0.76
0.65
0.64
0.69
0.72
0.73
0.53

الرتبة
0
1
3
0
5
6
=

درجة
الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( )0أن الفقرة ( )01والتي نصت على "قياس موثوقيـة مصـادر المعلومـات فـي
عملية صنع القرار" قـد احتلـت الرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي ( )3.73وانحـراف معيـاري (،)4.96
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االحتياجات التدريبية لإلداريين ........

وجــاءت الفقـرة ( )03والتــي كــان نصــها "معرفــة حــد كفايـة المعلومــات الالزمــة لصــنع القـرار" بالرتبــة
الثانيــة بمتوســط حســابي ( )3.27وانح ـراف معيــاري ( ،)4.65بينمــا جــاءت الفق ـرة ( )7والتــي كــان
نصــها "امــتالك المقــدرة علــى مشــاركة العــاملين فــي عمليــة صــنع القـرار" فــي الرتبــة األخيـرة بمتوســط

حسابي ( )3.69وانحراف معياري ( ،)4.93وقد بل المتوسط الحسـابي لتقـديرات أفـراد العينـة علـى
هذا المجال ككل ( )3.20وانحراف معياري ( ،)4.53وهو يقابل تقدير بدرجة مرتفعة.
المجال الثالث :مجال القيادة اإلدارية:

الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال القيادة اإلدارية مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرات

15
10
10

تحديد مواصفات البيئة المشجعة على اإلبداع.
توفير برامج نمو مهني للعاملين تركز على جودة األداء.
توظيف التكنولوجيا في تطوير العملية اإلدارية.
امتالك المعرفة النظرية والمهارات األدائية إلجراء البحوث
اإلدارية.
تحديد مواصفات األداء اإلداري المتميز في المجال الذي
يعمل فيه.
استخدام شبكات االتصال اإللكتروني لتبادل الخبرات
اإلدارية.
تحديد معايير األداء الجيد للعاملين.
امتالك مهارات تقويم جودة األداء.
امتالك المعرفة النظرية والعملية حول االستراتيجيات الحديثة
في اإلدارة.
معرفة طرق تطبيق النظريات اإلدارية في المواقف اإلدارية.
تحليل المهمات الوظيفية وفق الكفايات اإلدارية.
المجال ككل
* الدرجة العظمى من ()5

02
06
14
13
09
07
11
05

المتوسط
الحسابي*
4.08
3.96
3.89

االنحراف
المعياري
0.90
1.03
1.03

0
1
3

3.83

0.97

0

مرتفعة

3.76

1.05

5

مرتفعة

3.71

0.91

6

مرتفعة

3.68
3.46

0.91
0.96

9
2

مرتفعة
متوسطة

3.34

0.70

7

متوسطة

3.19
3.12
3.64

0.70
0.71
0.74

04
00
=

متوسطة
متوسطة
مرتفعة

الرتبة

درجة
الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( )5أن الفقرة ( )15والتي نصت على " تحديد مواصفات البيئـة المشـجعة علـى
اإلبــداع" قــد احتلــت الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )0.42وانح ـراف معيــاري ( ،)4.74وجــاءت
الفق ـرة ( )10والتــي كــان نصــها "تــوفير ب ـرامج نمــو مهنــي للعــاملين تركــز علــى جــودة األداء" بالرتبــة
الثانية بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري ( ،)0.43بينما احتلت الفقـرة ( )05والتـي نصـت
علــى "تحليــل المهمــات الوظيفيــة وفــق الكفايــات اإلداريــة" الرتبــة األخي ـرة بمتوســط حســابي ()3.01
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وانحراف معياري ( ،) 4.90وقد بل المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينـة علـى هـذا المجـال ككـل
( )3.60وانحراف معياري ( ،)4.90وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة مرتفعة.
المجال الرابع :مجال إدارة الموارد البشرية:
الجدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال إدارة الموارد البشرية مرتبة تنازلياً

الرقم
16
17
31
19
30
34
12

الفقرات
امتالك المهارات األساسية في تقويم برامج النمو المهني
للعاملين في المجال الذي يعمل فيه.
بناء أدوات قياس الحاجات التدريبية للعاملين في المجال الذي
يعمل فيه.
اكتساب مهارات إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها وتقويمها
ومتابعتها.
تمكين العاملين من توظيف التكنولوجيا الحديثة في برامجهم
التدريبية.
معرفة استراتيجيات النمو المهني وتطبيقاتها العملية في
المجال االداري الذي يعمل فيه.
اكتساب مهارة تحفيز العاملين لالرتقاء بأداءاتهم المهنية
ومواكبة المستجدات.
امتالك المعرفة النظرية والخبرة العملية في االتجاهات الحديثة
للقيادة واإلدارة.
المجال ككل
* الدرجة العظمى من ()5

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة
الحاجة

4.13

0.71

0

مرتفعة

3.97

0.97

1

مرتفعة

3.88

0.90

3

مرتفعة

3.73

1.05

0

مرتفعة

3.70

0.91

5

مرتفعة

3.63

0.70

6

مرتفعة

2.49

0.96

9

متوسطة

3.65

0.58

=

مرتفعة

يبـين الجـدول ( )6أن الفقـرة ( )16والتـي نصـت علـى "امـتالك المهـارات األساسـية فـي تقـويم بـرامج
النم ــو المهن ــي للع ــاملين ف ــي المج ــال ال ــذي يعم ــل في ــه" ق ــد احتل ــت الرتب ــة األول ــى بمتوس ــط حس ــابي
( )0.03وانح ـراف معي ــاري ( ،)4.90وجــاءت الفقـ ـرة ( )17والتــي ك ــان نصــها " بنــاء أدوات قيــاس
الحاجــات التدريبيــة للعــاملين فــي المجــال الــذي يعمــل فيــه" بالرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي ()3.79

وانحـراف معيــاري ( ،)4.79بينمــا احتلــت الفق ـرة ( )12والتــي نصــت علــى "امــتالك المعرفــة النظريــة
والخب ـرة العمليــة ف ــي االتجاهــات الحديثــة للقيــادة واإلدارة" الرتبــة األخيـ ـرة بمتوســط حســابي ()1.07
وانحراف معياري ( ،)4.76وقد بل المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينـة علـى هـذا المجـال ككـل
( )3.65وانحراف معياري ( ،)4.52وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة مرتفعة.
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االحتياجات التدريبية لإلداريين ........

المجال الخامس :مجال تقويم أداء العاملين:

الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على مجال تقويم أداء العاملين مرتبة تنازلياً

الرقم
04
30
36
37
35
39
32
33

الفقرات
امتالك مهارات تقويم نتاجات العاملين النوعية والكمية.
وضع معايير ومؤشرات األداء قبل تقويم أداء العاملين.
وضع نظام للمساءلة والمحاسبة في ضوء نتائج التقويم.
بناء نظام للحوافز يربط األداء المتميزة بنتائج التقويم.
المقدرة على ربط التقويم بنتاجات أداء العاملين.
تزويد العاملين بتغذية راجعة تطويرية حول أداءاتهم.
ّ
اعتماد سجالت البيانات الموثّقة في عملية تقييم أداء
العاملين.
امتالك مهارات إيصال معايير األداء للعاملين بوضوح.
المجال ككل
* الدرجة العظمى من ()5

المتوسط
الحسابي*
4.18
3.97
3.89
3.20
3.97
3.76

االنحراف
المعياري
0.90
0.86
0.79
4.91
0.73
0.70

0
1
3
0
5
6

3.35

4.67

9

متوسطة

3.28
3.76

0.70
0.74

2
=

متوسطة
مرتفعة

الرتبة

درجة
الحاجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( )9أن الفقرة ( )04والتي نصت علـى "امـتالك مهـارات تقـويم نتاجـات العـاملين
النوعيــة والكميــة" ق ــد احتلــت الرتبــة األولــى بمتوســط حســابي ( )0.02وانح ـراف معي ــاري (،)4.74

وجــاءت الفق ـرة ( )30والتــي كــان نصــها "وضــع معــايير ومؤش ـرات األداء قبــل تقــويم أداء العــاملين"
بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.79وانحراف معياري ( ،)4.26بينما احتلت الفقـرة ( )33والتـي
نصت على "امتالك مهارات إيصال معايير األداء للعاملين بوضوح" الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
( )3.12وانح ـراف معيــاري ( ،)4.94وقــد بل ـ المتوســط الحســابي لتقــديرات أف ـراد العينــة علــى هــذا
المجال ككل ( )3.96وانحراف معياري ( ،)4.90وهو يقابل تقدير حاجة بدرجة مرتفعة.
النتااائج المتعلقااة بالس اؤال الثاااني ومناقشااتها" :هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد
مساااتو الداللاااة ( )1.15 ≤ αباااين المتوساااطات الحساااابية لتقاااديرات أفاااراد العيناااة الحتياجااااتهم

التدريبية تعز لمتغيرات( :الجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة)؟".

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات

أفراد العينة على مجاالت االستبانة ،حسب متغيرات الدراسة ،على النحو اآلتي:
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متغير الجنس:

الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة
حسب متغير الجنس

المجال
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين
المجاالت ككل

متغير المؤهل العلمي:

ذكور (ن = )27
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
0.61
4.12
0.57
4.02
0.59
3.92
0.50
3.84
0.61
3.89
0.54
3.96

إناث (ن = )51
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
0.56
3.63
0.50
3.66
0.59
3.45
0.67
3.43
0.56
3.47
0.50
3.52

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

المجال
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين
المجاالت ككل

بكالوريوس فأقل
(ن = )56
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
0.54
3.99
0.59
3.93
0.53
3.85
0.50
3.87
0.61
3.92
0.43
3.91

متغير عدد سنوات الخبرة

دراسات عليا
(ن = )23
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
0.58
3.61
0.51
3.65
0.68
3.41
0.53
3.38
0.58
3.53
0.40
3.51

الجدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة
حسب متغير عدد سنوات الخبرة
المجال
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين
المجاالت ككل

أقل من  5سنوات
(ن = )18
المتوسط
الحسابي
3.98
4.05
3.69
3.89
3.82
3.86

االنحراف
المعياري
0.61
0.57
0.59
0.57
0.53
0.44
522

من  5سنوات – أقل من
 11سنوات
(ن = )39
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
0.66
3.88
0.60
4.01
0.56
3.66
0.67
3.82
0.50
3.75
0.45
3.80

 11سنوات فأكثر
(ن = )24
المتوسط
الحسابي
3.52
3.58
3.58
3.38
3.69
3.56

االنحراف
المعياري
0.69
0.61
0.58
0.72
0.58
0.41

د .أم الزين حسين بدوي

االحتياجات التدريبية لإلداريين ........

يتبين من الجداول ( )04 ،7 ،2وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات
أفراد عينة الدراسة على مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة

من وجهة نظرهم تعزى حسب متغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة ،ولمعرفة
مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام تحليل التباين المتعدد ،والجدول ( )00يبين
ذلك.
الجدول ( :)11نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على
مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة حسب متغيرات الدراسة

مصدر التباين
الجنس
قيمة هوتلنغ=
1.162
ح= 1.111
المؤهل العلمي
قيمة هوتلنغ=
1.184
ح= 1.112
سنوات الخبرة
قيمة ولكس =
1.743
ح= 1.125

الخطأ

المجاالت
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين
التخطيط االستراتيجي
صنع القرار
القيادة اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
تقويم أداء العاملين

مجموع
المربعات
12.241
10.517
11.518
13.544
11.991
13.541
12.508
13.062
14.025
10.208
28.674
28.504
5.234
25.108
4.732
178.858
160.506
152.292
171.384
166.056

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

درجات
الحرية
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
2
2
1
1
2
90
90
90
90
90

متوسط
المربعات
12.241
10.517
11.518
13.544
11.991
13.541
12.508
13.062
14.025
10.208
14.337
14.252
2.617
12.554
2.366
1.009
1.067
1.452
1.306
1.100

قيمة ف
5.065
4.849
5.597
5.848
5.344
5.602
5.767
6.347
6.056
4.549
5.932
6.571
1.272
5.421
1.054

الداللة
اإلحصائية
*0.004
*0.007
*0.001
*0.001
*0.002
*0.001
*0.001
*0.001
*0.001
*0.009
*0.001
*0.001
0.271
*0.001
0.264

يبين الجدول (:)00

 .0وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت
االحتياجات التدريبية ،تعزى لمتغير الجنس ،وذلك لصالح تقديرات الذكور.
ويمكــن أن يرجــع ســبب ذلــك إلــى أن ال ــذكور ق ــد تكــون مهم ــاتهم اإلداريــة متشــعبة ومتعــددة،
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مقارنــة مــع مهمــات اإلنــاث التــي تتســم بالســهولة والبســاطة ،لــذلك تتطلــب مهمــات الــذكور كثيـ ار مــن
التدريب لالرتقاء بمسؤولياتهم الوظيفية.

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة دراسة الرويلي (.)Al-Roili, 2012

واختلفت مع نتيجة دراسة شاور والجندي والناصر ( Shawar, Al-Jundi & Al-Naser,
 ،)2014ونت ــائج د ارس ــة ن ــدى (2013

 ،)Nada,ونت ــائج د ارس ــة أب ــو نمـ ـرة والحدي ــدي (Abu-

 )Nemreh & Al-Hadidi, 2008التـي توصـلت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية
تع ــزى لمتغي ــر الج ــنس ،ويمك ــن أن يرج ــع س ــبب ه ــذا االخ ــتالف إلـ ــى اخ ــتالف العينـــات ف ــي تل ــك
الدراسات.

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

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ذوي المـؤهالت العليـا يكونـون فـي مسـتويات إداريـة عاليـة ،بعكـس

ذوي المؤهالت العلمية األقل ،إذ يكونوا فـي مسـتوى وظيفـي أدنـى ،وحاجـة ذوي المسـتويات اإلداريـة
ـر مــن المقـدرات التخطيطيــة،
العليـا للتـدريب أعلــى مـن المــوظفين العـاديين ،فقــد تتطلـب وظــائفهم كثي ا
واتخاذ الق اررات ،وتقويم العاملين.

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الرويلي (.)Al-Roili, 2012

 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الد ارسة عند جميع مجاالت
االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،باستثناء مجال القيادة اإلدارية ومجال
تقويم أداء العاملين .ولتحديد مصادر تلك الفروق ،تم استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeكما
هو موضح في الجدول (.)01

الجدول ( :)12نتائج اختبار شافيه ( )Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على
مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة باستثناء مجال القيادة
اإلدارية ومجال تقويم أداء العاملين حسب متغير عدد سنوات الخبرة

المجال

مجال التخطيط
االستراتيجي

عدد سنوات الخبرة

أقل من  5سنوات
من  5سنوات – أقل من

المتوسط
الحسابي
3.98
3.88
522

أقل من 5
سنوات

من  5سنوات – أقل
من  11سنوات

 11سنوات
فأكثر

3.98

3.88

3.52

0.10

*0.46
*0.36

االحتياجات التدريبية لإلداريين ........
المجال

د .أم الزين حسين بدوي
أقل من 5
سنوات

عدد سنوات الخبرة
 11سنوات
 11سنوات فأكثر

المجال

عدد سنوات الخبرة

مجال صنع
القرار

أقل من  5سنوات
من  5سنوات – أقل من
 11سنوات
 11سنوات فأكثر

المجال

عدد سنوات الخبرة

مجال إدارة
الموارد البشرية

أقل من  5سنوات
من  5سنوات – أقل من
 11سنوات
 11سنوات فأكثر

3.52
المتوسط
الحسابي
4.05

4.05

من  5سنوات – أقل
من  11سنوات

 11سنوات
فأكثر

4.01

3.58

0.04

*0.47

4.01

*0.43

3.58
المتوسط
الحسابي
3.89

3.82

3.38

0.07

*0.51

3.89

3.82

*0.44

3.38

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

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

خبرة ( 04سنوات فأكثر).
وقد يعـزى سـبب ذلـك احـتالل ذوي الخبـرات الطويلـة ( 04سـنوات فـأكثر) م اركـز وظيفيـة عليـا
بحك ــم خبـ ـرتهم ،األم ــر ال ــذي تطلّ ــب م ــنهم مزي ــدا م ــن التط ــور ال ــوظيفي ،والنم ــو المهن ــي ،لمواكب ــة
التطورات في مسـتويات العمليـات اإلداريـة عليـا ومعقـدة أحيانـا ،وهـذا يتطلـب مزيـدا مـن االحتياجـات
التدريبية لمواجهة ذلك.

واختلفت مع نتيجة دراسة شاور والجندي والناصر ( Shawar, Al-Jundi & Al-Naser,
 )2014التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبـرة،
ويمكن أن يرجع سبب هذا االختالف إلى مكان الدراستين.

كمــا تــم إجـراء اختبــار تحليــل التبــاين الثالثــي للفــروق بــين تقــديرات أفـراد العينــة علــى مجــاالت

اسـتبانة االحتياجـات التدريبيــة لإلداريـين فــي الكليـة الجامعيـة بالقنفــذة ككـل حســب متغيـرات الد ارســة،
وقد كانت النتائج ،كما هي موضحة في الجدول (.)03
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الجدول ( :)13اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت استبانة
االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة ككل حسب متغيرات الدراسة

المتغيرات
الجنس
المؤهل العلمي
عدد سنوات الخبرة
الخطأ
الكلي

مجموع المربعات
15.614
14.667
30.446
140.008
144.935

متوسط المربعات
05.600
00.6690
05.113
0.271

درجة الحرية
0
0
1
90
92

قيمة ف
8.253
7.752
8.046

الداللة اإلحصائية
*4.444
*4.444
4.371

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

يبين الجدول (:)03
 .0وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت
االحتياجات التدريبية ككل ،تعزى لمتغير الجنس ،وذلك لصالح تقديرات (الذكور).

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت
االحتياجات ا لتدريبية ككل ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وذلك لصالح تقديرات ذوي المؤهل
العلمي (الدراسات العليا).
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت
االحتياجات التدريبية ككل تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة .ولتحديد مصادر تلك الفروق ،تم

استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeكما هو موضح في الجدول (.)00
الجدول ( :)14نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على

مجاالت استبانة االحتياجات التدريبية لإلداريين في الكلية الجامعية بالقنفذة ككل حسب متغير عدد
سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
المتوسط الحسابي
3.86
أقل من  5سنوات
3.80
من  5سنوات – أقل من  11سنوات
3.56
 11سنوات فأكثر
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()4.45 ≤α

أقل من 5
سنوات
3.86

من  5سنوات – أقل
من  11سنوات
3.80
0.06

 11سنوات
فأكثر
3.56
*0.30
*0.24

يبــين الجــدول ( )00أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ذوي عــدد
سنوات خبرة (أقل من  5سنوات ،ومن  5سنوات–أقل من  04سنوات) من جهـة ،ومتوسـط تقـديرات
ذوي عدد سنوات خبرة ( 04سنوات فأكثر) من جهة ثانية ،وذلك لصالح تقـديرات ذوي عـدد سـنوات
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 أم الزين حسين بدوي.د

........ االحتياجات التدريبية لإلداريين

.) سنوات فأكثر04( خبرة
:التوصيات

: فإن الدراسة توصي بما يأتي،في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها

 وكفاياتهم، لتطوير مقدراتهم، ايالء موضوع التدريب لإلداريين في الجامعات أهمية كبيرة.0
.الوظيفية لتتناسب مع طبيعة المهمات الموكولة لهم

. تمكين اإلداريين من تحليل المهمات الوظيفية وفق الكفايات اإلدارية.1
. تمكين اإلداريين من امتالك المعرفة النظرية والعملية حول االستراتيجيات الحديثة في اإلدارة.3
 مثل، إجراء مزيد من الدراسات حول االحتياجات التدريبية لفئات أخرى داخل الجامعات.0
. وعمداء الكليات، ورؤساء األقسام،أعضاء هيئات التدريس
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