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مقدمة:
يشهههد الع ههر الحههالا انفجههار معرمهها ومعلومههاتا ممهها أدي إلههى تحههول جههذر مهها تطههور
أسههاليا التههدريس وتقنيههات التعلههيم والبحههم العلمهها لمواجهههة هههذا ا نفجههار لههذا مقههد ا ههب
ا هتمام بتطوير الموارد البشرية من المتطلبات الهامة لمواجهة هذه التحو ت من خهلل إعهداد
ك هوادر بشههرية تمتلههك المهههارات اللامههة للتعامههل مهها متطلبههات سههوق العمههل وكامههة مسههتجدات
الع ر.
ولمهها كههان التعلههيم الجههامعا يههر وههادر علههى مواجهههة التحههديات التهها تواجه ه بمعههال عههن
أعضاء هيئة التدريس لذا أ ب من الضرور ا تجاه نحهو تنميهة مههاراتهم علهى النحهو الهذ
يمكنهم من مسايرة تطورات الع ر.
وود أخذ ا هتمام بتطوير مهارات أعضاء الهيئات التدريسية ما الجامعات يحظهى باهتمهام
كبيههر مهها الجامعههات العربيههة لههذا مقههد تههم التوجه نحههو تطههوير مهههارات اعضههاء هيئههة التههدريس
بالجامعات بما يساهم ما تحقيق جودة وأهداف التعليم العالا ( .مرسا .)84 2002
ويعد عضو هيئة التدريس بمثابة اللبنة الرئيسية للجامعة بما يقوم ب من مههام متعهددة
وههها التعلههيم والبحههم العلمههى وخدمههة المجتمهها والبيئههة لههذا مههلن الجامعههة تههولا اهتمامهها كبي ه ار
ببرامج تدريا أعضهاء هئيهة التهدريس أثنهاء الخدمهة لرمها المسهتوي المهنها ومواكبهة التطهورات
العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يحقق رسالة الجامعة وأهدامها.
وتعههد جامعههة حائههل مههن الجامعههات السههعودية الناشههئة التهها أخههذت علههى عاتقههها تههدريا
منسوبيها من الكوادر اإلدارية والكوادر األكاديمية وذلك لتطوير مهارات منسهوبيها بمها يسههم
ما تحقيق اهدامها ا ستراتيجية والو ول بها الى المستوي المهنا التنامسا المطلوا.
ووههد تمثههل حههر

جامعههة حائههل علههى تطههوير مهههارات منسههوبيها مههن خههلل عمههادة الجههودة

والتطوير متمثلة ما إدارة تطوير المههارات والتهى تقهدم بهرامج تدريبيهة ومهق احتياجهات تدريبيهة
لتحقيههق التنميههة المهنيههة ألعضههاء هيئههة التههدريس مهها محههاور متعههددة (التدريسهها – البحثهها –
اإلدار – الشخ ا) ( جامعة حائل .)5 2002
ويمثل التدريا ما واوع عملية مسهتمرة ومتكاملهة تتضهمن أجهااء وعنا هر مختلفهة يقهوم
كل منها بدور متميا .ولكن الفعالية النهائية للتدريا وكفاءت ما تحقيق أهدام تتووهف علهى
مدي التكامل بين أجاائ وعنا ره و يتكون من العنا ر التالية( :األكلبا )001 2002
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 .1املدخالت :وتقسم إىل املدخالت التالية:
أ .مهدخلت بشهرية  :وتتمثهل مها األمهراد العهاملين مهى مؤسسهة مها والتحقهوا ببرنهامج تهدريبى
معين بهدف إثراء معلوماتهم أو تطوير مهاراتهم أو تعديل سلوكهم واتجاهاتهم كما تتمثل
ما المدربين والمحاضرين ومعاونيهم.
ا .مهدخلت يهر بشهرية :وتتمثهل مهى األمهوال التها تتفهق مها التهدريا واألجههاة والوسهائل
المستخدمة والقاعات والمقاعهد و يرهها مهن أشهياء والمسهتلامات التهى يسهتفاد منهها مها
عملية التدريا.
ت .المعلومات والطرق واألساليا  :ويدخل ضهمنها األمكهار والنظريهات التهى يطرحهها المهدربون
والمتهدربون واألسهاليا والطهرق التدريبيهة المسهتخدمة مهن التهدريا كمها تشهمل أيضها
معلومهات عهن المؤسسهة مثهل هيكلهها التنظيمهى ومشهكلتها وأوضهاعها الماديهة واألسهاليا
اإلدارية التا تمارس بها وتشمل كذلك معلومات عامهة عهن البيئهة السياسهية وا وت هادية
وا جتماعية والتكنولوجية التا تحيط بالتدريا.

 .2العمليهات :وتنقسهم العمليهات داخهل نظهام التهدريا إلهى مها يلهى:عمليهة البحهم وح هر
ا حتياجهات وتحديهدها .عمليهة تحديهد األههداف.عمليهة ت هميم البرنهامج التهدريبى.عمليهة
تنفيذ البرنامج التدريبى.عملية التقويم والمتابعة.

 .3المخرجات :تتمثل مى كل ما ينتج عن نظهام التهدريا مهن نتهائج تكهون مهى شهكل تحسهين
(أو عهدم تحسهين ) مهى مسهتوي أداء األمهراد الهذين تعرضهوا للخبهرات التدريبيهة أو نمهو
وتحسن ما أنشطة المؤسسة أو منفعة عامة تعود علا المجتما ككل.

 .8التغذية الراجعة :وها معلومات ت حيحية ترد من المخرجهات إلها المهدخلت أو العمليهات
وتقوم بعملية المراوبة للنشاط التدريبى.
ويعههد التعههرف علههى أثههر التههدريا مههن أهههم مراحههل التههدريا للتعههرف علههى مههد تحقيههق هههذه
البرامج التهدريبا ألههدامها المرسهومة وانعكهاس ذلهك علهى األداء المهنها لعضهو هيئهة التهدريس
بالجامعة .مما يسهم ما توجية اإلدارة العليا بالجامعهة نحهو اتخهاذ وه اررات ت هحيحية مهى ضهوء
نتائج التدريا( .البيشا . )35-0 2002
كمهها يعههد تقيههيم اثههر التههدريا مههن األج هااء األكثههر تجههاهل مههن وبههل المؤسسههات علههى الههر م مههن
الفوائد العديدة لعملية تقييم أثر التدريا .كما أن تجاهل وضهعف عمليهة تقيهيم أثهر التهدريا مهى
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بيئههة العمههل يههؤد الههى ان يفقههد التههدريا اهههم أهدامههة وههها تطههوير األداء المهنهها للمتههدربين.
(الرماعا ( )038 2003القريوتا .)010 2000
ونظ ار لما تتحمل المؤسسات مهن أعبهاء ماليهة و إداريهة نتيجهة لتهدريا األمهراد العهاملين لهديها
تسعى المؤسسات وادارة التدريا إلى معرمة نتيجة هذا العمل والتأكد من أن الجهود المبذولهة
ما التدريا ود حققت أهدامها بشهكل ايجهابا انعكهس علهى سهلوك األمهراد ميهها و بالتهالا علهى
األداء المؤسسا ككل (النجار .)80 2000
وهناك عدد كبير من التعريفات حول مفهوم عملية تقييم أثر البرامج التدريبية ومن بينها (عبهد
الرحمن :)031 2000
 .0انهها عمليهة أساسهية لتحديهد القهيم الحقيقيهة للبرنهامج التهدريبا مهها عمليهة تتضهمن
الح هول علهى المعلومهات الضهرورية التها يمكهن أن تسهتخدم مها الحكهم علهى

هلحية

البرنامج التدريبا واألسلوا المتبا ما تنفيذه وأهدام ومدي تحقيقها.
 .2أنها عملية مستمرة يق د بها معهرف ة مهدي تحقيهق البرنهامج التهدريبا ألهدامه المحهددة
وابهراا نهواحا القهوة لتهدعيمها ونهواحا الضهعف للتغلها عليهها أو العمهل علهى تلميهها مها
البرامج المقبلة حتى يمكن تطوير التدريا وايادة ماعليت ب ورة مستمر ة.
 .3هها تلهك اإلجهراءات التها تقهاس بهها كفهاءة البهرامج التدريبيهة ومهدي نجاحهها مها تحقيهق
أهدامها المرسومة كما تقاس بها كفاءة المتدربين ومهدي التغيهر الهذ نجه التهدريا مها
إحداث ميهم وكذلك تقاس بها كفاءة المدربين الذين واموا بتنفيذ العمل التدريبا.
ويتض لنا من التعريفات السابقة بأن تقيهيم البهرامج التدريبيهة عمليهة هادمهة لقيهاس مهدي
مهها تههم تحقيقه مههن أهههداف ونتههائج تدريبيههة وهههو عمليههة مسههتمرة سهواء وبههل او أثنههاء أو بعههد
تنفيذ البرنامج التدريبا .
ويهري البيشها (البيشها  )1 2002أن التهدريا وهد يكهون أثهره إيجابيها أو سهلبيا أو أنه
ليس ل أثر ولكن التحد يكمن ما كشف نوع التأثير والتقرير هل هو أثهر سهلبا أو إيجهابا
أو ليس ل أثر على اإلطلق.
ويعتمد تقييم أثر العملية التدريبية على ثلثة محاور رئيسية:
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 .0تقيهيم المتهدربين للبرنهامج التهدريبا حيهم يجها أن يهتم ت هميم اسهتمارة خا هة بأسهئلة
التقييم حيم تحتو على اتجاهات وآراء المتدربين نحهو الجوانها المختلفهة للتهدريا ومهدي
ا ستفادة منها.
 .2تقييم هيئة التدريا للبرنامج التدريبا والمتدربين من حيم المشاركة وا نتظام والفاعلية.
 .3تقييم المؤسسة لنتائج التهدريا علهى األداء وذلهك بعهد مهرور متهرة امنيهة معينهة بعهد عهودة
المتدربين للعمل  .ولذلك يتم وياس نتائج التدريا وذلك من خلل استخدام أسلوا مقارنة
األداء وههذا النهوع مهن التقيهيم يحتها

الهى مههارة عاليهة مها تطبيقه حيهم يهتم دراسهة

واستق هاء المتهدرا نفسه ورئيسه وويهاس أدائه بعهد التهدريا لتحديهد أثهر التهدريا علهى
تحسين اإلنتاجية ومستوي األداء من حيم الجوانا ا يجابية والسلبية.

 أهداف قياس أثر الربامج التدربية :
تهدف عملية تقييم أثر البرامج التدريبية الى مراوبة تنفيهذ الخطهة التدريبيهة للتأكهد مهن
أنههها تسههير ومههق المههنهج المرسههوم لههها والبرنههامج الامنهها المحههدد إلنجههاا مراحلههها و المياانيههة
المقررة لها من اجل تحقيق أهدامها المقررة .كما أن التقييم يهدف الى محاولة التغلا علهى مها
يعترض الخطهة مهن معووهات أو مشهكلت متووعهة أو يهر متووعهة وهد تواجههها متعيهق سهيرها أو
تحول دون انتظام نشاطاتها الخا ة بتحقيق أهدامها متعمل علهى تعهديل أي مهن مراحلهها ومقها
لمتطلبات الظروف الطارئة  .ويضاف إلى ما سبق أهداف أخري منها( :البيشا )2 2002
 .0التعرف على ما تم إنجااه من خطة التدريا وما تم تحقيق من أهدامها.
 .2ويهاس مهدي ماعليهة البرنهامج التهدريبا وأسهاليا التهدريا ومهدي مسهاهمتها مها تلبيهة
ا حتياجات التدريبية.
 .3تقهدير مها و هل إليه المتهدرا مهن ماعليهة وويهاس مهدي ماعليهة وماعليهة أداء المهدرا
و لحيت لممارسة العمل التدريبا.
 .8مقارنة عوائد التدريا بتكلفت والتعرف على الفوائد التها تعهود علهى الجههات المشهاركة مها
البرامج التدريبية والتأكد من تحقيق التدريا أل راض .
 .5بيان نواحا القوة والضعف ما البرامج التدريبية لمعالجهة جوانها الضهعف ودعهم نهواحا
القوة وا ستفادة منها ودر اإلمكان مستقبل.
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 .6التعرف على التغييهرات التها طهرأت علهى سهلوكيات وعهادات المتهدربين بعهد انتههاء البرنهامج
التدريبا ووياس رد معل البرنامج التدريبا لكل منهم.
 .1تبرير الخطط والنفقات والدعم المخ

لعمليات التدريا.

 .4تقرير مدي الحاجة إلى تدريا جديد من خلل تقهدير سهد البرنهامج لحاجهات المتهدربين مها
نهاية التدريا .
 .2تقديم تغذية راجعة عن نوعية أداء موظفى التدريا وتقديم تبرير للتكاليف المترتبهة علهى
ذلههك وبالتههالى مقارنتههها مهها النتههائج المتووعههة وطههر مؤش هرات مفيههدة يمكههن ا عتمههاد
عليها لد اختيار المدربين.
 .00تههومير البيانههات والمعلومههات التهها تسههاعد ا دارة علهها اتخههاذ و ه اررات عمليههة ميمهها يتعلههق
بتحديد ا حتياجات التدريبية والكشف عن اسهام كل برنامج مهن بهرامج التهدريا المختلفهة
ما اشباع ا حتياجات المؤسسات.
أما المهام الرئيسية لعملية تقييم أثر البرامج التدريبية مها تجميا المعلومات والبيانات
اإلح ائية الدويقة عن جميا ما يؤثر مى العملية التدريبية وما يتأثر بهها مهى جميها مراحلهها
ويلهها ذلههك اسههتخدام تلههك المعلومههات مههن أجههل تحسههين النشههاط التههدريبا و بهههذا مههلن عمليههة
المتابعة تعتبر واعدة لعملية تقويم ما تنجاه الخطة( .الرماعا و ا ثر

.)032 2003

جماالت تقييم أثر الربامج التدريبية :
تشمل عملية تقييم أثر البرامج التدريبية ثلم مجا ت ها  ( :حماد )2002
 .0تقييم البرنامج التدريبا  :حيم تهدف عملية تقييم البرنامج التدريبى إلى التأكد مهن كفهاءة
البرنامج التدريبى ومدي

لحيت لتلبية ا حتياجات التدريبية التى

همم مهن اجلهها وتمهر

هذه العملية بالمراحل ا تية :
 تقييم البرنامج التدريبى وبل التنفيذ :وتهدف للتأكد من دوة وسلمة خطهة البرنهامج وودرته
على تحقيق الهدف ومناسبة وسائل التقويم للهدف الواحد .
 تقويم البرنامج اثناء التنفيذ  :وتهدف تتأكهد مهن انه يسهير ومهق مها ههو مخطهط له

وذلهك

لتعايا الجوانا ا يجابية وتلمى الجوانا السلبية وتعديل المسار نحهو تحقيهق الههداف
المخططة .
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تقويم البرنامج بعد التنفيذ  :وتهدف للتأكد من تحيق ا ههداف التهى وضها البرنهامج مهن
اجههل تحقيقههها ومههدي مسههاهمت مههى تلبيههة ا حتياجههات التدريبيههة ومههدي مهها حقق ه مههن
مائههدة تعههود علههى المتههدرا مههن حيههم اكتسههاب للمعههارف والهههارات مهها مراعههاة الكلفههة
المادية التى انفقت على البرنامج التدريبى ومدي ماعليت .

 .2تقييم المتدربين  :تهدف هذه العملية للتححقق مهن كفهاءة وماعليهة البرنهامج التهدريبى عهن
طريق التقيهيم المسهتمر لسهلوك وأداء المتهدربين أثنهاء و بعهد التهدريا والهذ يعطها مؤشه ار
لمدي نجا البرنامج مى تحقيق الهدف الذ

مم من أجل .

 .3تقييم المدربين :وتهدف هذه العملية التأكد من امهتلكهم المههارات والكفايهة التدريبيهة التها
يحتاجونها للقيام بأدوارهم ما تخطيط وتنفيهذ وتقيهيم البهرامج التدريبيهة حيهم ان ا و هور
مهها ا مكانههات او نقه

مهها الكفايههة تههنعكس اثههاره علهها معاليههة وكفائههة التههدريا لههذا يعتبههر

اإلعههداد الجيههد والمههتقن للمههدربين واكسههابهم مجموعههة مههن القههدرات والمهههارات والكفايهههة
التخ

ية والخبرة العملية أو العلمية ما مجال التدريا ها ا ساس ما نجها العمليهة

التدريبيههة إذ

جههدو مههن برنههامج تههدريبا يعههد ومههق أسههس علميههة حديثههة ويعهههد به إلهها

مدربين ير اكفاء.
وهنههاك العديههد مههن المسههتويات التهها يجهها مراعاتههها عنههد ويههاس األثههر التههدريبا منههها السههلوك
والذ يتم وياس أثره بقياس التغيرات التا طرأت علهى سهلوك الفهرد مها العمهل نتيجهة للبرنهامج
الذ شارك مي .و هذا المستوي من أ عا مستويات التقييم (التلبانا )0836 2000
ونجد امتقار العديد من الدراسات لمتابعة أثهر التهدريا علهى تعهديل اتجاههات المشهاركين ايجابيها
نحو التعليم الجامعا لذا أ ب من الضرور امهتلك الطهلا اتجاههات ايجابيهة نحهو التعلهيم
الجامعا لايادة الدامعية نحو التعلم والتعليم بما يحقق أهداف العملية التعليمية.
لذا مقد جاءت الحاجة للدراسة الحالية للتعهرف علهى أثهر البهرامج التدريبيهة المقدمهة مهن عمهادة
الجودة ما تطهوير األداء المهنها ألعضهاء هيئهة التهدريس بجامعهة حائهل وانعكاسه علهى اتجهاه
الطهلا نحهو الدراسهة الجامعيهة .وذلهك للمسهاعدة مها تطهوير وتحسهين العمليهة التدريبيهة بمها
يهنعكس علههى تحقيهق التطههور المهنها ألعضههاء هيئهة التههدريس بالجامعهة وايههادة اتجهاه الطههلا
نحو الدراسة الجامعية بما يحقق أهداف العملية التعليمية بالجامعة .
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مشكلة الدراسة :
يعههد ا هتمههام بتحقيههق التنميههة المهنيههة المسههتمرة ألعضههاء هيئههة التههدريس بالجامعههات مههن
األمهههور الهامهههة التههها تسهههاعدهم علهههى التعامهههل مههها التغيهههرات والتطهههورات الحديثهههة مههها المجهههال
التعليما بما يكسبهم الخبرة العملية لمواجهة تلك المواوف.
وعلههى الههر م مههن سههعا الجامعههات السههعودية لتطههوير مهههارات منسههوبيها مههن أعضههاء هيئههة
التدريس إ أن هنهاك بعهض المشهكلت التهى مااالهت تهؤثر علهى أداء عضهو هيئهة التهدريس
مما يؤثر على منظومة تطوير أعضاء هيئة التدريس وتحقيق نتائجها ( الغامدي .)2002
ومههن خههلل متابعههة الب هرامج التدريبيههة المقدمههة ألعضههاء هيئههة التههدريس بجامعههة حائههل تههم
ملحظهة أن أسههاليا التقهويم عبههارة عهن اسههتمارة تحتههو علهى مجموعههة مهن العبههارات الخا ههة
بالمدرا والمحتوي التدريبا والبيئة التدريبية و البا ما يتسم بعدم الموضوعية و يتم تتبها أثهر
التدريا على تطور األداء المهنها ألعضهاء هيئهة التهدريس المشهاركين بعهد ا نتههاء مهن متهرة
التدريا.
ويههؤدي عههدم ا هتمههام بمرحلههة تقيههيم أثههر التههدريا إلههى مقههدان التههدريا أهههم أهدامههة وههها
التنمية المهنية وتطوير خبرات المتدربين والتا تنعكس على المسهتفيدين مهن العمليهة التدريبيهة
والتا تتمثل ما الطالا الجامعا.
ونظ ه ار ألن الب هرامج التدريبيههة المقدمههة مههن عمههادة الجههودة والتطههوير تن هها أساسهها علههى
تطههوير وتنميههة أداء أعضههاء هيئههة التههدريس المهنهها مههن خههلل المحههاور البحثيههة والتدريسههية
والتقنيههة واإلداريههة والشخ ههية كههان بههد مههن متابعههة انعكههاس اثههر هههذه البهرامج علههى الطالهها
الجههامعا الههذ يعههد المسههتفيد األول مهها منظومههة العمليههة التعليميههة ومههدي تههأثر الطالهها مههن
التطور المهنا لألستاذ الجامعا األمر الهذ يحفها الطالها ويايهد مهن دامعيته نحهو الهتعلم ممها
يؤثر ايجابيا على اتجاهات الطالا نحو التعليم الجامعا.
ومهى ضههوء مههاتم عرضه مههن مشههكلت كههان بهد مههن التعههرف علهى أثههر البهرامج التدريبيههة
المقدمة من عمادة الجودة والتطوير مهى جامعهة حائهل للتغلها علهى تلهك المشهكلت مهن خهلل
ويههاس أثههر تلههك الب هرامج مههن علههى التطههور المهنهها ألعضههاء هيئههة التههدريس وانعكاسههها علههى
اتجاهات الطلا نحو التعليم الجامعا.
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تساؤالت الدراسة:
 .0مهها واوهها تقيههيم أثههر الب هرامج التدربييههة علههى تطههوير األداء المهنهها ألعضههاء هيئههة التههدريس
بجامعة حائل ؟
 .2هههل توجههد مههروق ذات د لههة معنويههة مههى اسههتجابات أعضههاء الهيئههة التدريسههية نحههو أثههر
البهرامج التدريبيههة علههى تطههوير األداء المهنهها ألعضههاء هيئههة التههدريس بجامعههة حائههل تعههاي
لمتغيري الجنس ؟
 .3ما واوا تطوير األداء المهنا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟.
 .8هههل توجههد مههروق ذات د لههة معنويههة مههى اسههتجابات أعضههاء الهيئههة التدريسههية نحههو واوهها
تطوير األداء المهنا من وجههة نظهر أعضهاء هيئهة التهدريس بجامعهة حائهل تعهاي لمتغيهري
الجنس ؟
 .5ما أثر تطوير األداء المهنا على اتجاهات الطلا نحو التعليم الجامعا؟.
 .6هل توجد مروق ذات د لة معنوية مى استجابات طلا جامعة حائل نحو أثر تطهوير األداء
المهنا على اتجاهات الطلا نحو التعليم الجامعا تعاي لمتغيري الجنس ؟

األهداف:
تهههدف هههذه الدراسههة إلههى التعههرف علههى أثههر البهرامج التدريبيههة المقدمههة مههن عمههادة الجههودة مهها
تطوير األداء المهنا ألعضاء هيئة التدريس بجامعة حائهل وانعكاسه علهى اتجهاه الطهلا نحهو
الدراسة الجامعية .وذلك من خلل التعرف على :
 .0واوا منظومة التدريا بلدارة تطوير المهارات بعمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل.
 .2أثر البرامج التدربيية المقدمة من عمادة الجهودة والتطهوير بجامعهة حائهل علهى تطهور األداء
المهنا ألعضاء هيئة التدريس.
 .3اتجاهات الطلا نحو الدراسة الجامعية ما ضوء األداء المهنا ألعضاء هيئة التدريس.

أهمية الدراسة :
 .0تسههتمد الدراسههة أهميتههها مههن خههلل أهميههة الههدور الههذ يلعبههة التههدريا مههى تطههوير وتنميههة
مهارات وودرات منسوبا الجامعة و توجي سلوكهم بما يحقق العديد من الفوائد.
 .2توج الدراسهة نظهر متخهذي القهرار مهى الجامعهات السهعودية إلهى اهميهة التهدريا مهى تطهوير
األداء بها.
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 .3تسهههاعد الدراسهههة الجامعهههة مهههى تطهههوير البهههرامج التدريبيهههة لهههديها بمههها يتناسههها مههها تطلعهههات
المتدربين ومتغيرات البيئة التعليمية المحلية و الدولية.
 .8توج الدراسة نظر مسئولى التدريا بعمادة الجودة والتطوير بجامعة حائهل إلهى سهبل تفعيهل
وايادة اآلثار المحققة من التدريا .
 .5تساعد الدراسهة مها ايهادة اتجهاه الطهلا نحهو الدراسهة الجامعيهة بمها يحقهق أههداف العمليهة
التعليمية بالجامعة
 .6تقههدم الدراسههة مجموعههة مههن المقترحههات والتو ههيات اللامههة لتفعيههل وتحسههين جههودة الب هرامج
التدريبيههة التههى مههن الممكههن مههى حههال األخههذ بههها المسههاهمة مههى تحسههين أداء أعضههاء الهيئههة
التدريسية وايادة إنتاجيتهم كما ونوعا .

حدود الدراسة :
 .0الحههد الموضههوعى :اوت ههر علههى دراسههة أثههر الب هرامج التدريبيههة المقدمههة مههن عمههادة الجههودة
والتطههوير بجامعههة حائههل علههى تطههوير األداء المهنهها ألعضههاء هيئههة التههدريس بجامعههة حائههل
وانعكاس على اتجاه الطلا نحو الدراسة الجامعية.
 .2الحد المكانى  :اوت رات على عمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل.
 .3الحههد البشههر  :اوت ههر علههى عينههة مههن اعضههاء هيئههة التههدريس (رجههال و نسههاء) وعينههة مههن
الطلا (ذكور – انام) بمختلف كلبات جامعة حائل.
الحد الامنى :تم تطبيهق أداة الدراسهة الحاليهة خهلل الف هل الدراسهى الثهانى مهن العهام الجهامعى
0836ه0831/ه .

مصطلحات الدراسة :
التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس:
يق د بها ايادة الخبرات وتطوير الكفايات والمهارات المتنوعة لدي عضهو هيئهة التهدريس
الجهامعا حتهى يهتمكن مهن ممها رسهة دوره وأداء مهامه بكفهاءة عاليهة والتهاثير ا يجهابا مها
محيط ومجتمع  ( .الا وعالم .)064 2004

أثر التدريا:

يعرف أثر التدريا بأن عملية تقدير العائد مهن تهدريا المتهدربين ومسهتوي أدائههم للعمهل
بعد اجتيااهم البرنامج التدريبا استنادا إلى عنا ر ومعد ت تتم علهى أساسهها مقارنهة أدائههم
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بها لتحديد إيجابيات البرنامج التدريبا ومستوي كفاءة المتدربين ما العمل بعد الح ول علهى
التدريا (محمد 0823ه )1

التدريا:

يعههرف التههدريا  :بأن ه العمليههة المؤسسههة التهها يههتم مههن خللههها تغييههر السههلوكيات والمعههارف
والدامعية للموظفين العاملين من اجل تحسين عمليهة التوامهق بهين خ هائ
وبين متطلبات العمل(علوا 2008

البرامج التدريبية :

ووهدرات الموظهف

.)382

تعهرف البهرامج التدريبيهة بأنهها مجموعهة مهن النشهاطات المؤسسهة والمخطهط لهها والمسهتمرة
والهادمة الى تاويد القوي البشرية ما المؤسسهة بمعهارف معينهة وتحسهين وتطهوير مهاراتهها
وودراتها وتغييرسلوكياتها واتجاهاتها بشكل ايجابا بناء (عائدة .)4 2004

الدراسات السابقة
 -0دراسة بارتلا () Bartley, 2001
هدمت الدراسة إلى الكشف عن درجة إدراك أعضهاء هيئهة التهدريس لحهاجتهم مهن التطهوير
ومق توجي محدد وماعل ما و ية أوهايو وكان مهن أههم نتهائج الدراسهة أن نسهبة  % 15مهن
عينة الدراسة مقتنعة بمستوي إعدادهم وتأهيلهم ونسهبة  % 62راضهية عهن أدائهها وتفضهل
الهتعلم الهذاتا وسهيلة للتطهوير المهنها وكهان مجهال اسهتخدام التكنولوجيها مها التعلهيم ومجهال
ا رتقاء بفن التدريس من أبهرا المجها ت التها تو هلت الدراسهة إلهى ضهرورة إجهراء مايهد مهن
البرامج التدريبية لتنميتها.

 -2دراسة( أبو وطفة )2002
هدفت هده الفراسد إلد التعدف

إلد واقد النمد المهند لدف عضد هيئهة التهدريس مها

الجامعهة اإلسهلمية وسهبل تطهويره مهن وجههة نظهره

والتعهرف علهى دور الشهئون األكاديميهة

وعمهداء الكليهات ورؤسهاء األوسهام مها تطهوير ونمهو عضهو هيئهة التهدريس
العقبهات التها تعتهرض تطهويره ونمهوه

والكشهف عهن

وبيهان أثهر اخهتلف كهل مهن المؤههل العلمها

والخبهرة

التعليمية والكلية ما تطوير واوها النمهو المهنها لهدي عضهو هيئهة التهدريس .واتبها الباحهم
المنهج الو فا التحليلا وود تكونت عينة الدراسة من ( )202عضو هيئة تدريس من ذو
الهدرجات العلميهة التاليهة أسهتاذ مشهارك مهأعلى
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اإلسهلمية مهواعين علهى جميها كليهات الجامعهة .وأل هراض الدراسهة وهام الباحهم ببنهاء أداة
الدراسة استبانة

وود تكونت أداة الدراسة من ثلم وخمسين ( )53مقرة مواعهة علهى أربعهة

أبعاد ها النمو العلما الفاعلية التدريسية البحم العلما المشاركة المجتمعية.وتو هلت
الدراسهة إلهى نتهائج أهمهها :إن واوها النمهو المهنها لهدي أعضهاء هيئهة التهدريس بالجامعهة
اإلسلمية ود تحقق بشكل كبير من خهلل تطيهور وتنميهة أعضهاء هيئهة التهدريس كمها اتضه
أن من أهم العقبات لتحقيق النمو المهنا ألعضاء هيئة التدريسا هو ايادة العهاء التدريسها
لهم.

 -3دراسة ( الواان )2003
هدمت الدراسة إلى تقييم التدريا للوووف على جدوي النشاط التدريبا من عدم لكها تحقهق

عمليتا المتابعة والتقييم أهدامهما كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ويمة العائهد مهن التهدريا
الهذ تعهده وتقهوم بتنفيهذه اسهتثما ار لمواردهها البشهرية واسهتخدم الباحهم مجموعهة مهن المعهايير
والتا يمكن استخدامها كمؤشرات للتغيرات التا حدثت للتدريا وهها( نمهاذ التغيهر مها المعرمهة
–نماذ التغير ما السلوك وا تجها ههات – نمهاذ التغيهر مها القهدرات ) ووهد أشهارت لعهدد مهن
النتائج منها :المعووات التا تتعلق بسيكولوجية القائم بالمتابعهة والتقيهيم حيهم أن الغالبيهة تميهل
إلى اإلسراف مها التقهدير مها كهل ا تجهاهين ا يجهابا والسهلبى كمها أظههرت نتهائج الدراسهة إلهى
وجود عقبات و عوبات تتعلق بمعيهار التقييم حيهم أن هنالهك اعتقهاد باسهتحالة وجهود طريقهة أو
أسلوا محدد نستطيا ب تقييم معالية برنامج تهدريبا كمها أشهارت الدراسهة إلهى أن الق هور مها
التقييم يرجا الى ولة خبرة القائمين علي كما إن المخت ين بعملية التقييم يهتمون باستخدام
الطرق العلمية السليمة.

 -8دراسة (شاهين )2008
هههدمت هههذه الدراسههة توضههي أدوار أعضههاء هيئههة التههدريس الجههامعا باإلضههامة إلههى عههرض

العلوههة بههين جههودة النوعيههة وجههودة أعضههاء الهيئههة التدريسههية مهها التركيهها علههى أهميههة ودور
التطوير المهنا مها تحقيهق جهودة النوعيهة مها التعلهيم العهالا .ووهد أوضهحت الدراسهة أن أدوار
عضههو هيئههة التههدريس تنح ههر بشههكل عههام مهها التههدريس والتقههويم واإلرشههاد والتوجيه والتههأليف
والترجمهة والتطههوير المهنهها وخدمههة المجتمهها والبحههم العلمهها وتههم ت ههنيفها مهها أربعههة مجهها ت
رئيسة تتعلق بالطلا والمؤسسة التعليمية والمجتما المحلا ودوره تجهاه نفسه
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المهنا سينعكس إيجابها علهى تطهوير مسهتويات األداء مها مختلهف المجها ت وتحقيهق ا لتهاام
والمسههؤولية الفرديههة وتأكيههد رو العمههل الجمههاعا وتشههكل هههذه العنا ههر أساسههيات المسههؤولية
الفردية والجماعية ما تحقيق جودة التعليم.

 -5دراسة (بركات )2005

هدمت هذه الدراسة لمعرمة تأثير الدورات التدريبية التأهيلية التها يلتحهق بهها المعلهم أثنهاء
الخدمة ما امتلك
وممارست للكفايات اللامة للتدريس واتجاه نحو المهنة ولتحقيق هذا الهدف اختار الباحم
بطريقة العشوائية الطبقية عينة مكونة من )  ( 347معلما ومعلمة مهنهم )  ( 185معلمها
و )  ( 162معلمهة مهن المهدارس الحكوميهة مها محامظهة طهولكرم .كمها اسهتخدم لههذا الغهرض
أداتين هما :وائمة الكفايات التدريسهية ومقيهاس ا تجهاه نحهو مهنهة ووهد أشهارت الدراسهة الهى
عدم وجود تهأثير جهوهر

لتحهاق المعلمهين مها الهدورات التدريبيهة التها تنظمهها واارة التربيهة

والتعليم أثناء الخدمة ما مهدي امهتلكهم للكفايهات التدريسهية بينمها بينهت النتهائج وجهود أثهر
جهوهر لههذه الهدورات مها مهدي ممارسهة المعلمهين لههذه الكفايهات .كمها أظههرت النتهائج عهدم
وجود مروق جوهرية ما اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس يمكن عاوها الى التحاوهم ما
هذه الدورات التدريبية أثناء الخدمة.

 -6دراسة ( الا و عالم )2004
هدمت هذه الدراسة إلقاء الضوء على أدوار عضو هيئة التدريس المتجددة والمنسجمة ما
رو الع ر ومتطلبات

باإلضامة إلى عرض العلوة بين جودة النوعية وجودة أعضهاء الهيئهة

التدريسهية مها التأكيهد علهى أهميهة تطهوير كفايهات أعضهاء هيئهة التهدريس والتها ينبغها ان
تظهر ما المح لة علهى المخرجهات التعليميهة التها يتقهرر ومقهها مسهتوي تحقيهق الجهودة مها
التعليم العالا .وود أوضهحت الدراسهة متطلبهات الجهودة وعلوتهها بهأدوار عضهو هيئهة التهدريس
حيم تبين أن جودة النوعية تتطلا جودة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم باعتبارهم عن ار معا
ما تحقيق الجودة وذلك علهى ضهوء مها يملكهون مهن مهدخلت وأشهارت الدراسهة إلهى وسهائل
التنميهة المهنيهة وأهميته مها رمها مسهتوي المهدخلت والعمليهات والمخرجهات مها المنظومهة
التعليميهة

سهيما وان التنميهة المهنيهة متطلها رئهيس لتحقيهق الجهودة وبهدونها مهلن تحقيهق

أمر
الجودة ما التعليم الجامعا سيكون ا

عبا.
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 -1دراسة (أبوالرا و ودادة )2004
يههدف ههذا البحهم الهى تقهديم إطهار نمهوذ

لتقهويم أداء أعضهاء الهيئهة التدريسهية مها

مؤسسات التعليم العالا ويمتهاا ههذا اإلطهار بالشهمول ألنه يغطها كامهة واجبهات عضهو هيئهة
التدريس من تهدريس وبحهم علمها وخدمهة للمجتمها كمها يمتهاا بالمرونهة ألنه يمكهن تكييفه
تبعا ألهداف المؤسسة التا تنبثق منها واجبهات عضهو هيئهة التهدريس ويمتهاا بالوضهو مهن
خلل استخدام معايير رومية واضحة ومحددة مسهبقا إضهامة الهى الموضهوعية والمشهاركة مهن
خلل إشراك شريحة واسعة من المعنيين ما العملية التدريسية ويعتمد إطار النموذ المقتر
ما عملية التقويم على التقويم الذاتا لعضو هيئة التدريس نفس لنشاط التدريسا والبحثها
وخدمة المجتما من خلل نموذ خا

كما يعتمد علهى تقهويم املئه له مهن خهلل نمهوذ

تقويم الاميل للاميهل ثهم يعتمهد أر رئهيس القسهم الهذ يضها رأيه ويتحقهق أيضها مهن

هحة

المعلومهات التها عبئهت مهن وبهل عضهو هيئهة التهدريس و أر العميهد و أر الطلبهة مهن خهلل
أخير يتم وضا التقدير النهائا ل بموضوعية من وبل وحدة
نموذ تقويم العملية التدريسية .و ا
ضمان الجودة على مستوي المؤسسة بناءا على النقاط التا ح ل عليها.

 -4دراسة (الطراونة )2000

هدمت هذه الدراسة الى التعرف على مدي ا لتاام بتطبيهق مراحهل العمليهة التدريبيهة وأثرهها
على مراحل العملية التدريبية وعلهى مجها ت األداء ) اإلنتاجيهة واإلبهداع وكفهاءة تنفيهذ األعمهال
و نا الق اررات وتخطيط األعمال ( مى بعهض اإلدارات الحكوميهة واألجههاة األمنيهة مها المملكهة
العربية السعودية والتعرف على مدي تأثير مراحل العملية التدريبية على مجها ت األداء .ومهن
أههم تو هيات الدراسهة هها :ضهرورة ا هتمهام بمرحلهة تقيهيم البهرامج التدريبيهة  .لمعرمهة اثهر
التدريا على أداء العاملين باإلضامة إلى التقييم الذ يهتم مها نهايهة البرنهامج التهدريبا وذلهك
بمتابعة أداء العاملين ما مواوا العمل وما الفترة الامنية التا تلا انتهاء البرنامج.

 -2دراسة (التلبانا وآخرون )2000

ههدمت ههذه الدراسهة إلهى التعهرف علهى واوها عمليهة تقيهيم البهرامج التدريبيهة مها الهيئهات
المحليهة الكبهري بالمحامظهات الجنوبيهة ومهن اههم تو هيات الدراسهة هها تعايها تقيهيم التهدريا
علهى مسهتوي رد معهل المتهدربين وعلهى مسهتوي الهتعلم وأن تقهوم الهيئهات المحليهة بتقيهيم
التدريا على مستوي السلوك وكذلك على مستوي النتائج التنظيمية.
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 -00دراسة (الكنانا و البريكان )2000
ههدمت ههذه الدراسهة إلهى التعهرف علهى درجهة اسهتفادة عضهوات هيئهة التهدريس مهن الهدورات
التدريبية المقدمة بمركا تطوير التعليم الجهامعا بجامعهة الملهك عبهد العايها وكهذا التعهرف علهى
مهها حققت ه الوحههدات السههت للمركهها مههن ا هههداف المنشههودة لههها مههى تطههوير العمليههة التعليميههة
بالجامعة .ومن أهم تو يات الدراسة ضرورة ا هتمام بالدورات التدريبية المستمدة من المراكها
العالمية مى اعهداد اعضهاء هيئهة التهدريس إلسهتيعاا التغيهرات و التقنيهات الحديثهة مهى العمليهة
التعليمية و انتقاء موضوعات بهرامج ودورات وور

العمهل التها تتسهق مها احتياجهات اعضهاء

هيئة التدريس ما تب ير المدربين و المتدربين بالجوانا المختلفة للبهرامج التدريبيهة مهن حيهم
األهداف و المحتوي و اليات التنفيذ و أساليا التقويم.

 -00دراسة (الغامد

)2002

ههدمت الدراسهة إلهى التعهرف علهى واوها التنميهة المهنيهة لعضهو هيئهة التهدريس مها كليهات
التربيهة بالجامعهات السهعودية وتقهديم ت هو ار مقترحها لهها مها ضهوء معهايير المجلهس الهوطنا
األمريكا )  ( NCATEعتمهاد تعلهيم المعلمهين ولتحقيهق أههداف الدراسهة  " Delphi -ووهد
استخدم الباحم المنهج الو فا التحليلا بأسلوا " دلفا واإلجابهة عهن أسهئلتها حيهم تهم
اختيهار عينهة ووامهها عشهرون مهردا مهن خبهراء التربيهة واإلدارة والتخطهيط التربهو

والجهودة

وا عتماد األكاديما ما كليات التربية بالجامعات السعودية تم تطبيق أداة الدراسة عليهم.
وود بينت نتائج الدراسة تدنا جهود التنمية المهنيهة لعضهو هيئهة التهدريس مها كليهات التربيهة
بالجامعات السعودية وخا ة ميما يتعلق با عتماد األكاديما  .كما تبين تأخر معظهم كليهات
التربية ما الجامعات السعودية ميما يخ

 -02دراسة (األكلبى :)2002

التوج نحو ا عتماد األكاديما واألخذ بمفاهيم .

ههدمت ههذه الدراسهة إلهى إلقهاء الضهوء علهى أهميهة التهدريا مهى األجههاة الحكوميهة ومهدي
معالية البرامج التدريبية مى إحدام التغيير مى المؤسسات العامة ومهن أههم تو هيات الدراسهة
ضرورة ا سهتمرار مهى ح هر واختيهار اإلحتياجهات التدريبيهة وتحليلهها ومراجعتهها لهربط أههداف
التدريا وأنشطت بالمشكلت الحقيقية واإلحتياجات الفعلية.

 -03دراسة (عيدان )2002
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هههدمت هههذه الدراسههة إلههى تقههديم اطههار نظههر عههن عمليههة تقيههيم البرنههامج التههدريبا و مههدي
ماعليت ه مههى تحقيههق أهدام ه المرسههومة علههى مسههتوي المؤسسههة و العههاملين ميههها .و مههن أهههم
تو ههيات الدراسههة ضههرورة تحديههد ا حتياجههات التدريبيههة لكامههة الجوانهها مههى المؤسسههة و ان
يستهان بعملية تقييم برامج التدريا واعتمهاد معلومهات دويقهة و يهر متحيهاة عنهد القيهام بعمليهة
التقييم مهن خهلل اعتمهاد اسهلوا علمها دويهق يتمثهل بتعهدد م هادر التقيهيم بحسهم تكهون عهن
طريق المتدربين والمدربين ومد العوائد التا تحققت للمؤسسة بعد تدريا منتسبيها.

تعقيب على الدراسات السابقة:
 .0اسههتفادت الدراسههة الحاليههة مههن الدراسههات السههابقة مههى تغذيههة اإلطههار النظههري لههها بههبعض
البيانهههات المتعلقهههة بماهيهههة التهههدريا وملسهههفت وكهههذلك ماهيهههة عمليهههة تقيهههيم أثهههر البهههرامج
التدريبية ومراحلها المختلفة كما استفادت أيضا من الدراسات السهابقة مهى التعهرف علهى
النماذ المختلفة لتقييم أثر التدريا .
 .2اتفقت الدراسة الحالية ما الدراسات السابقة مى اعتبار عملية تقييم أثر البهرامج التدريبيهة
من أهم خطوات العملية التدريبية وذلك للكشف عن مدي تحقيقهها لألههداف التهى رسهمت
لها وتشخي

نقاط القوة والضعف وميهها

كمها اتفقهت ههذه الدراسهة مها الدراسهات أيضها

مهى دعوتههها لكامههة المؤسسههات الحكوميههة والخا هة -والتههى تتبنههى التههدريا كمحههور رئههيس
ميها  -إلى ضرورة تقييم أثر هذا التدريا .
 .3تختلف الدراسة الحالية ما الدراسهات السهابقة مهى أنهها تقهوم بتقيهيم أثهر البهرامج التدريبيهة
مى جامعة ناشئة

يتعدي عمرها الامنى عشهر سهنوات وذلهك للووهوف علهى نقهاط القهوة

والضعف منذ بداية عمهر التهدريا ميهها كهى يشها وينشهأ وويها ومهى ذلهك حهر

شهديد

مههن جانهها عمههادة الجههودة والتطههوير – وهههى الجهههة المسههئولة عههن التههدريا -علههى تقههديم
أمضل خدمهة تدريبيهة للمتهدربين مهن خهلل تقيهيم أثهر البهرامج التدريبيهة مهن وجههة نظهر
المتهدربين ومههن ثههم تلبيتههها حتياجههات ههؤ ء المتههدربين وتحقيقههها ألهههداف مؤسسههاتهم
وآمالها المنتظرة من وراء تلك البرامج .
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إجراءات الدراسة
أوالً :منهج الدراسة:
تههم اسههتخدام المههنهج الو ههفا التحليلهها لكون ه ملئمهها لطبيعههة الدراسههة وتحقيههق أهههدامها
وحتى يمكن الو ول إلى إجابات تسهم ما التعرف على تطوير مهارات أعضاء هيئهة التهدريس
وتحسين اتجاههات الطهلا نحهو الدراسهة الجامعيهة بجامعهة حائهل مهن خهلل البهرامج التدريبيهة
المقدمة من عمادة الجودة والتطوير.

ثانياً :أدوات الدراسة:
 -0اسههتبانة أثههر الب هرامج التدريبيههة علههى تطههوير األداء المهنهها مههن وجهههة نظههر أعضههاء هيئههة
التدريس
لتحقيق أهداف الدراسة أعد الفريق البحثا استبانة ومقا للخطوات التالية:
أ -إعهداد ال هورة األوليهة للسهتبانة :تكونهت ا سهتبانة مهى

هورتها األوليهة مهن عهدد عبهارات

بلههه ( )22عبهههارة واعهههت علهههى ثهههلم محهههاور ا ول :التدريسههها :يشهههمل ( )02عبهههارة
والثانا :البحثا :يشمل ( )00عبارات.والثالم  :المهنا :يشمل ( )1عبارات.
ا -المعاملت العلمية ألدوات جما البيانات:
هدق المحكمهين :تهم عهرض محهاور ا سهتبيان علهى الخبهراء مها مجها ت اإلدارة والقيهاس
والتقهههويم واإلدارة التربوية إلبهههداء رأيههههم مههها محهههاور وعبهههارات ا سهههتبيان ومهههدي اتفاوهههها
والغرض منهها وانتمائهها للمحهور المتضهمن والوضهو مها كهل عبهارة وتهرك حريهة اسهتبعاد
العبارات واضامة عبارات جديدة يرونها مناسبة بما يتفق و أر كل خبير.
دق ا تسهاق الهداخلا :وهام الفريهق البحثها بهلجراء

هدق ا تسهاق الهداخلا عهن حسهاا

معاملت ا رتباط لكل عبارة والمحور المنتمية إلي وا رتباط بهين المحهور وا سهتبيان ككهل
بالتطبيق علا العينة ا ستطلعية بهدف التأكد من سلمة وسهولة مهم عبهارات وتراوحهت
معاملت ا رتباط ما بين ( )0.21 0.68للمحور التدريسا و( )0.26 0.68للمحهور
البحثا و( )0.21 0.12للمحور المهنا وها معاملت ارتباط دالهة اح هائيا ممها يهدل
على

دق ا تساق الداخلا لكل محور.

الثبهات :وهام الفريههق البحثها بحسهاا ثبههات ا سهتبيان باسههتخدام معامهل ألفها كرونبهها
 : Cronbachللتأكد من ثبات محاور ا ستبيان كما ما الجدول التالا :
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جدول ( )2معامل ثبات ألفا كرونبا

ن=20

المحاور

متوسط

التباين

ا نحراف المعيار

معامل الفا

المحور التدريسي

86.50

034.06

00.15

0.21

المحور البحث

34.60

25.20

2.16

0.26

26.60

50.36

1.00

0.25

000.65

152.04

21.55

0.24

المحور المهني
المجموع الكلي

ويمة (ر) الجدولية عند مستوي معنوية 0.888 =0.05
يتض من جدول ( )2أن معامهل ثبهات ألفها كرونبها يتهراو بهين ()*0.24 *0.25
مما يدل علا ثبات ا ستبيان .
 -2استبانة التعرف على واوا تطوير األداء المهنا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
لتحقيههههق أهههههداف الدراسههههة أعههههد الفريههههق البحثهههها اسههههتبانة تههههم تطبيقههههها علههههى العينههههة
ا سههتطلعية وميمهها يلههى الخط هوات التههى اتبعههها الفريههق مهها إعههداد وت ههميم وتقنههين ا سههتبانة
للو ول لمرحلة ال لحية للتطبيق.
أ -إعهداد ال هورة األوليههة للسهتبانة :اسهتخدم الفريههق البحثها مها دراسههتهم اسهتبانة بله
عدد عباراتها ( )33عبارة مواع على ثهلم محهاور ا ول :التدريسها :يشهمل ()05
عبارة الثانا  :البحثا :يشمل ( )00عبارات الثالم  :المهنا :يشمل ( )1عبارات.
ا -المعاملت العلمية لألستبان :
ههههدق المحكمههههين  :تهههم عهههرض محهههاور ا سهههتبيان علهههى الخبهههراء مههها مجههها ت اإلدارة
والقياس والتقويم واإلدارة التربوية إلبداء رأيههم مها محهاور وعبهارات ا سهتبيان ومهدي اتفاوهها
والغههرض منهههها وانتمائههها للمحهههور المتضههمن والوضهههو مههها كههل عبهههارة وتههرك حريهههة اسهههتبعاد
العبارات واضامة عبارات جديدة يرونها مناسبة بما يتفق و أر كل خبير.
دق ا تساق الداخلا  :وام الفريق البحثا بلجراء
ووامها ( )20مفحهو

دق ا تسهاق الهداخلا علهى عينهة

مهن أعضهاء هيئهة التهدريس حيهم تراوحهت معهاملت ا رتبهاط مها بهين

( )0.26 0.16للمحههور التدريسهها و مهها بههين ( )0.21 0.12للمحههور البحثهها ومهها بههين
( )0.26 0.68للمحههور المهنهها وههها معههاملت ارتبههاط دالهة اح ههائيا ممهها يههدل علههى
ا تساق الداخلا للمحاور.
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 الثبههات :وههام الفريههق البحثهها بحسههاا ثبههات ا سههتبيان باسههتخدام معامههل ألفهها كرونبهها : Alpha Cronbachللتأكد من ثبات محاور ا ستبيان كما ما الجدول التالا :

جدول ( )3معامل ثبات ألفا كرونبا
المحاور
المحور التدريسي
المحور البحث
المحور المهني
المجموع الكلي

متوسط
17.36
5..7.
77.21
656.12

ن=20

التباين
62..26
17.7.
21.76
.1..6.

االنحراف المعياري
66.61
1.1.
..67
25.61

معامل الفا
7.13
7.13
7.1.
7.11

ويمة (ر) الجدولية عند مستوي معنوية 0.888 =0.05
يتضه مهن جهدول ( )2أن معامههل ثبهات ألفها كرونبهها يتهراو بهين ( )0.24 0.25ممهها
يدل علا ثبات ا ستبيان .
 -3مقياس التعرف على اتجاهات الطلا نحو الدراسة الجامعية
لتحقيههق أهههداف الدراسههة أعههد الفريههق البحثهها مقيههاس اتجاهههات الطههلا نحههو الدراس ه
الجامعية و تم تطبيق على العينهة ا سهتطلعية وميمها يلهى الخطهوات التهى اتبعهها الفريهق مها
إعداد وت ميم المقياس وتقنين حتى و ل إلى مرحلة ال لحية للتطبيق.
أ -إعههداد ال ههورة األوليههة للمقيههاس :اسههتخدم الفريههق البحثهها مهها دراسههتهم مقيههاس مههن
إعدادهم للتعرف على اتجاهات الطلا نحو الدراس الجامعيهة بله عهدد عبارته ()22
عبارة ما بين عبارات سلبية وايجابي .
ا -المعاملت العلمية للمقياس
هههدق المحكمهههين  :تههم عههرض المقيههاس علههى الخب هراء مهها مجهها ت علههم الههنفس والقيههاس
والتقويم إلبداء رأيهم مها عبهارات المقيهاس ومهدي مناسهبتها للغهرض منهها والوضهو مها
كل عبارة وترك حريهة اسهتبعاد العبهارات واضهامة عبهارات جديهدة يرونهها مناسهبة بمها يتفهق
و أر كل خبير.
دق ا تساق الهداخلا  :وهام الفريهق البحثها بهلجراء

هدق ا تسهاق الهداخلا عهن طريهق

حساا معاملت ا رتباط حيم تراوحت ما بين ( )0.22 0.10للعبهارات وهها معهاملت
ارتباط دالة اح ائيا مما يدل على

دق ا تساق للمقياس.
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 الثبههات :وههام الفريههق البحثهها بحسههاا ثبههات المقيههاس باسههتخدام معامههل ألفهها كرونبهها : Alpha Cronbachللتأكد من ثبات المقياس كما ما الجدول التالا :
ن=20

جدول ( )8معامل ثبات ألفا كرونبا
المتغير

متوسط

التباين

مقيرررات اتجا ررراب الطررردر نحرررو الدراسرررة
الجامعية

16.3.

2.1.17

االنحررررررررررررررراف معامررررررررررررل
الفا
المعياري
61.71

7.11

ويمة (ر) الجدولية عند مستوي معنوية 0.888 =0.05
يتض ه مههن جههدول ( )8أن معامههل ثبههات ألفهها كرونبهها وههد بل ه ( )0.24ممهها يههدل علهها ثبههات
المقياس .

ثالثاً :جمتمع الدراسة وعينتها:
تم اختيار مجتما الدراسة من أعضاء هيئة التدريس (رجال – نساء) الذين شهاركوا مها
البهرامج التدريبيهة بالكليههات اإلنسهانية والعلميهة مهها جامعهة حائهل طلبههة جامعهة حائهل (ذكههور–
إنههام) وتههم اختيههار عينههة عشههوائية مههنهم بلهه عههددها ( )202عضههو هيئههة تههدريس ممههن
حضروا الدورات التدريبية ما العام الجامعا 2006 /2005م بحيم شملت مختلهف الهدرجات
العلميهههة (أسهههتاذ -أسهههتاذ مسهههاعد – مهههدرس— محاضهههر -معيهههد ) وعهههدد ( )203مهههن الطلبهههة
ويوض الجدول روم ( )0توايا أمراد العينة األساسية بكل كلية .
جدول ()0



توايا أمراد العينة األساسية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفئة

النوع

المجموع

ذكور

انام

أعضاء هيئة التدريس

006

26

202

الطلا

003

000

203
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عرض وحتليل نتائج الدراسة:
إجابة السؤال األول:
لإلجابة عن السؤال األول تم حساا التكرارت والنسا والنسا المئويهة وحسهاا كها2
ومسههتو الد لههة لكههل محههور مههن وحههاور اإلسههتبانة للتعههرف علههى أثههر الب هرامج التدريبيههة علههى
تطوير األداء المهنا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كما توضحها الجداول التالية:
جدول ( )5يوض التك اررات والنسا للمحور التدريسا

م

المح ر التفريس

تشددددددبي اال تاددددددلار وا ددددددفا لتحسددددددي ا ا
1
التفريس .
تحسي عملي التخطيط والتنفيه ،وتق يم التفريس
2
ت ض معاييف االعتما .
اسددتخفام ا سدداليب المناسدد لتقدد يم الطل دد مددا
3
يتناسب ون اتج التعلم المستهفت .
6
تط يق عمليات تقييم الطل فاعلي وعفال .
ت ظيددا اسددتفاتيبيات التددفريس والتقيدديم ال د ار
5
ت ت صيفات المقفرات وال فنامج
4
تنمي المهارات التفريسي المختلف .
ت د تيف تددفف كاتي د للتنمي د المهني د وا كا يمي د
6
ا ضاتي لهيئ التفريس.
تطددد يف االسدددتفاتيبيات المناسددد لتحسدددي ا ا
1
التفريس .
ت ظيدددددا ا اهدددددو التان ل ايددددد وال فمبيدددددات
.
التعليمي ت العملي التفريسي .
 1.تط يق معاييف الب أثنا العملي التفريسي .
 11ت ظيدددا ا نشدددط التعليميددد افدددا تددد تحقيدددق
أهفا المناهج.
 12ت ظيددا مدددا ر الددتعلم ل قددا للم اقددا التعليمي د
المختلف .

ن=202

مسددددددت
الفالل

التفتيب

المت سط

كا2

6644

.6.. 14.664

3

6641

.6.. 163661

5

66.6

.6.. 356663

1

6636

66626

.6..

11

6666

5.6..

.6..

2

665.

..61.

.6..

1

6646

14645

.6..

6

6666

5.611

.6..

1.

6651

61661

.6..

6

6666

.6.. 166641

.

6635

3.6.4

.6..

6655

.6.. 112632

12
4

ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05

يتض من الجدول ( )5أن المتوسط المرج للعبارات تراو مهابين ()8.35 8.28
وتبين وجود مروق ذات د لهة إح هائية مها جميها عبهارات المحهور وكانهت ل هال ا سهتجابة
(موامق بشدة) وهها علها الترتيها أروهام ( )4 8 00 6 00 2 0 1 2 02 5 3ومقها
للمتوسطة المرج .
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وتشير هذه النتهائج إلهى أن البهرامج التدريبيهة التهى شهارك بهها أعضهاء هيئهة التهدريس
ساهمت بدرجة عالية مهى ارتفهاع مسهتوي األداء التدريسها لهديهم وتعهاي النتيجهة ذلهك إلهى أن
توامر البرامج التدريبيهة الخا هة بهاألداء التدريسها والتها تقهدمها عمهادة الجهودة والتطهوير مثهل
(مهارات التدريس الفعال – اسهتراتيجيات التهدريس الجهامعا) و يرهها مهن الهدورات التقنيهة التها
لههها علوههة برمهها مسههتوي األداء التدريسهها مثههل (اسههتخدام التكنولوجيهها مهها التههدريس – الههتعلم
ا لكترونهها – الههبلك بههورد) كانههت أكثههر العنا ههر المشههجعة علههى تنميههة المهههارات التدريسههية
والتنوع ما استخدام أساليا التقهويم المناسهبة للطهلا وتوظيهف التكنولوجيها الحديثهة مها أثنهاء
العملية التعليمية مما ساهم ما ايادة ا بتكار وا بداع أثناء التدريس األمر الهذ انعكهس علهى
تحقيههق أهههداف العمليههة التعليميههة بمهها يتناسهها مهها معههايير الجههودة كمهها أن التههدريا أثنههاء
الخدمهة يهؤد الهى تاويهد أعضهاء هيئهة التهدريس باسهتراتيجيات ومههارات تدريسهية تسهاعدهم
على التخطيط والتنفيذ والتقويم الجيد والفعال عند ممارسة التدريس ما القاعة الدراسية.
وتتفق هذه النتيجة ما دراسهة دراسهة أحمهد واخهرون (2002م) والتها اشهارت إلهى أن
الههدورات التدريبيههة المقدمههة مههن مركهها تطههوير التعلههيم الجههامعا بجامعههة الملههك عبههد العايهها وههد
ساهمت ما تحسهين السهلوكيات التدريسهية واألداء التدريسها وتنميهة طهرق وأسهاليا التهدريس
وتوظيفها بفاعلية ما العلميهة التعليميهة كمها سهاهمت أيضها مها تحسهين المههارات التقويميهة
للعملية التدريسية.
كما أشارت نتائج أمانا بور ( )2000إلى وجود اتفاق بين أعضاء هيئهة التهدريس علهى أن
الهدورات التدريبيهة سهاهمت مها تحقيهق ا سههتفادة مهن خهلل تطهوير وتحسهين األداء التدريسهها
حيههم جههاء مهها مقدمهههة البههرامج التدريبيههة التهها أمهههادت المشههاركين اسههتخدام التكنولوجيهها مههها
التدريس.
وتتفق هذه النتيجة أيضا ما نتائج دراسة اياد بركات ( )2005والتها أشهارت إلهى وجهود
مهروق جوهريهة مها درجهات ممارسهة المعلمهين للكفايهات التدريسهية تعهاي الهى عهدد الهدورات
أثهر جوهريها لههذا المتغيهر مها مسهتوي ممارسهة ههؤ ء
التأهيليهة أثنهاء الخدمهة وأيضها هنهاك ا
المعلمين لهذه الكفايات وود يرجا هذا ا ثر ا يجابا الذ تترك الدورات التدريبية ما ماعلية
وممارسهة المعلهم للكفايهات التدريسهية الهى ارتباطهها بسهنوات الخبهرة التها يمهر بهها المعلهم مها
ممارسهة مهنهة التهدريس حيهم ايهادة وهدرة المعلمهين علهى التكيهف مها التطهورات والتجديهدات
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العلمية والعملية من خل ل مرورهم بالخبرات والنشاطات القريبهة مهن المنهاهج والمقهررات التها
يدرسونها وهذا ينعكس بالتالا على ايادة ماعليتهم وتحسين أدائهم التدريسا.
افول ( )4ي ضح التافارات والنسب للمح ر ال حث
م
1
2
3
6
5
4
6
1
.
1.

المح ر ال حث
استيفا محك ا نشدط ال حثيد والعلميد ضدم
محاات تق يم ا ا والتفقي البامع .
تط يدددق المعددداييف العلميددد الفوليددد عندددف إادددفا
ال ح ث العلمي .
نشف أ حاث عليم م تاف ت مبال التخدص.
الددددف ط ددددي المقددددفرات الفراسددددي و ا حدددداث
العلمي .
العمددددد ضدددددم تفيدددددق حثددددد عندددددف إادددددفا
المشفوعات ال حثي المحلي أو الفولي .
االلتددوام ق اعددف السددل ع المتعلق د الممارسددات
ا خالقي عنف إافا ال ح ث العلمي .
المشدارك ددف مسدتمف تد ا نشدط ال حثيد
ت مبال التخدص.
تحسدددي اسدددتخفام ق اعدددف ال ياندددات االكتفونيددد
البامع .
ت ظيدددا نتددداحج ا حددداث العلميددد تددد تطددد يف
العملي التعليمي .
زيددا المشددارك ت د المددمتمفات والنددفوات ت د
مبدددال التخددددص مدددا يدددنعاس تطددد يف العمليددد
التعليمي .

ن=2.2
مست
الفالل

التفتيب

المت سط

كا2

6661

.6.. 1456.6

2

6665

51651

.6..

1

6644

2.621

.6..

3

6652

.6.. 3.362.

6

663.

.6.. 11.661

5

663.

.6.. 2.2661

4

3615

1.63.

.6..

1.

6611

11653

.6..

6

66.5

46611

.6..

1

3611

..616

.6..

.

ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05

يتض من الجدول ( )6أن المتوسط المرج للعبارات تراو مهابين ()3.45 8.15
وتبين وجود مروق ذات د لهة إح هائية مها جميها عبهارات المحهور وكانهت ل هال ا سهتجابة
(موامههههق بشههههدة) وههههها علهههها الترتيهههها أروههههام ( )6 00 1 4 2 6 3 8 2 5 0 2ومقهههها
للمتوسط المرج كما يلا:
وتشير النتائج السابقة إلى أن البرامج التدريبية التى شارك بها أعضهاء هيئهة التهدريس كهان
لها أثر كبير ما ارتفاع مستوي المهارات البحثية والذ ساهم ما نشر البحوم العلمية ومهق
المعههايير العلميههة الدوليههة وتوظيههف نتههائج أبحههاثهم وخا ههة المتعلقههة بالعمليههة التعليميههة مهها
تطهههوير األداء التدريسههها ورمههها مسهههتوي المتعلمهههين بمههها يسههههم مههها تحقيهههق أههههداف العمليهههة
التعليميههة كمهها سههاهمت الههدورات التدريبيههة مثههل (النشههر العلمهها الههدولا – مشههروعات البحههوم
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التنامسهههية – توثيهههق المراجههها العلميهههة ببرنهههامج ا نهههد نهههوت والتحليهههل ا ح هههائا باسهههتخدام
ا كسههههيل وبرنههههامج  ) SPSSمهههها ايههههادة مشههههاركة أعضههههاء هيئههههة التههههدريس مهههها الملتقيههههات
والمؤتمرات العلمية وكتابة ونشر اآلبحام العلمية ما الدوريات والمجلت العلمية األمر الهذ
انعكس على العمليهة التعليميهة مهن خهلل التعهرف علهى كهل مها ههو جديهد مها مجهال التخ ه
وتطبيق داخل ال ف الدراسا لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
ويتفق ذلك ما ما ذكره كل مهن حمهاه الرياشها علهى ال هغير ( )2008أن التهدريا وهد
ساهم ما رما مستوي مهارات البحم العلما لد أمراد عينة البحم  .كما أشهارت نتهائج أمهانا
بهههور ( )2000إلهههى وجهههود اتفهههاق بهههين أعضهههاء هيئهههة التهههدريس علهههى أن الهههدورات التدريبيهههة
ساهمت ما تحقيق ا ستفادة من خلل تطوير وتحسين األداء البحثا.
كما أشارت دراسة أحمد واخرون (2002م) إلى أن الدورات التدريبية المقدمهة مهن مركها
تطههوير التعلههيم الجههامعا يجامعههة الملههك عبههد العايهها وههد سههاهمت مهها تحسههين وتطههوير التنميههة
المهنية لد أعضاء هيئة التدريس بما يسهم ما تحقيق أهداف العملية التعليمية.
جدول ( )1يوض التك اررات والنسا للمحور المهنا ن=202

م
1
2
3
6
5
4
6

المتوسط كا2

المحور المهنا
تحسي المهارات ا اريد المختلفد المتعلقد
العم البامع .
صياغ رؤي إ اري واضح للعم ا كا يم
.
وض آليات لتشخيص ا انب الق والضعا
ت ا ا البامع .
ممارس مسموليات قيا و عم إ ار ضدمان
الب .
تحفيف أول يات النم المهن .
تط يف المستمف للمهارات ا كا يمي .
المشددارك تد عمليددات تطد يف ا ا المهن د
وا كا يم البامع .

مسههههتوي
الد لة

الترتيا

7.15

7..23

7.77

1

7.17

37.67

7.77

3

5.77

37.11

7.77

.

5.22

7.77 651.63

5

5...
5.16

7.77 276.61
7.77 632.11

7
6

5..1

7.77 217..6

2

ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05
يتض من الجدول ( )1أن المتوسط المرج للعبارات تراو مهابين ()3.40 8.60
وتبين وجود مروق ذات د لهة إح هائية مها جميها عبهارات المحهور وكانهت ل هال ا سهتجابة
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أثر البرامج التدريبية المقدمة من عمادة الجودة في تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ......
(موامق بشدة) وها علها الترتيها أروهام ( )2 5 8 3 0 1 6ومقها للمتوسهط المهرج كمها
يلا:
وود أشارت النتائج إلى أن البهرامج التدريبيهة التهى شهارك بهها أعضهاء هيئهة التهدريس مثهل
(إدارة الجهههودة الشهههامل – إدارة أألامهههات – التخطهههيط ا سهههتراتيجى – اإلتجاههههات الحديثهههة مهههى
اإلدارة الجامعية – إدارة الووت واإلجتماعات – المهارات القيادية) ود ساهمت بدرجهة عاليهة مهى
تطوير األداء اإلدار من مهارات إداريهة حيهم سهاهمت مها دعهم وتحسهين نظهم ضهمان الجهودة
بالكليههات ومههق معههايير الهيئههة الوطنيههة للتقههويم وا عتمههاد األكههاديما ممهها سههاهم مهها تحسههين
العمليههات اإلداريههة داخههل ا وسههام والكليههات األمههر الههذ انعكههس علههى تطههوير وتحسههين الجانهها
األكههاديما كمهها أثههرت الههدورات أيضهها مهها نظههم

ههنا واتخههاذ الق هرار والتغلهها علههى المشههكلت

ا دارية واألكاديمية كمها شهجعت أعضهاء هيئهة التهدريس علهى المشهاركة مها عمليهات تطهوير
األداء المهنهها واألكههاديما بالجامعههة مههن خههلل ا جتماعههات واللجههان المختلفههة والقههدرة علههى
تشخي

نواحا القوة والضعف ما اآلداء وايجاد الحلول المناسبة لنقاط الضهعف وتعايها نقهاط

القوة بما يضهمن سهير العمهل بطريقهة

هحيحة كمها سهاعدت أيضها مها تحديهد أولويهات النمهو

المهنا ألعضاء هيئة التدريس ليكون واد ار على القيهام بهدوره اإلدار واألكهاديما بشهكل يسههم
ما تحقيق األهداف المرجوة.
وتتفق هذه النتيجة ما ما تو ل إلى من ور (2008م) إلى أن هنهاك تحسهنا واضهحا
من خلل مشاركة العاملين مى البهرامج التدريبيهة مهن حيهم ابتكهار أسهاليا متطهورة مهى العمهل
تعايهها الر بههة مههى تحمههل المسههئولية تحسههين الشههعور بهها لتاام ا خلوههى .وتتفههق أيضهها هههذه
النتيجة ما دراسة ( )Charney & Conway,2005والتى تو لت إلهى أن مهن أههم نتهائج
التدريا التغيرات ا يجابية التا تحدم ما أداء الموظفين والتا تح ل نتيجة اكتساا مهارات
جديهدة مها برنهامج التهدريا أو بتطهوير المههارات مهن خهلل تاويهد األمهراد المتهدربين بالمعهارف
والمههارات التهى تسههم بقهدر كبيهر مهى تغييهر سهلوكهم واتجاههاتهم للومهاء بمتطلبهات أدوارههم
الحاليهة والجديهدة مها المؤسسهة لمواكبهة التغييهر المسهتمر ومسهاعدتهم علهى ا بتكهار مها ظهل
التطور والتقدم التكنولوجا .كمها تتفهق أيضها مها نتهائج دراسهة علهى يهونس وآخهرون ()2002
والتها أشهارت إلهى أن التهدريا يشهغل دو ار مهمها مها عمليهة تطهوير أداء العهاملين وايهادة
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أثر البرامج التدريبية المقدمة من عمادة الجودة في تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ......
كفاءتهم .إن اهتمام الفرد بأدائ والعمل على رمع وتنميت

سوف يمكن من تحقيق عهدد مهن

األهداف المرتبطة ب وتتمثل ما األهداف ا وت ادية وا جتماعية والنفسية.

إجابة السؤال الثانا :

لإلجابة عن السؤال الثانا تم حساا د لة الفروق بين أعضهاء هيئهة التهدريس (نسهاء
– رجال) للتعرف على أثر الدورات التدريبية كما يوضحها الجدول التالا:
جهدول ( )4د لهة الفهروق بههين أعضهاء هيئهة التهدريس (نسههاء – رجهال) للتعهرف علههى
أثر الدورات التدريبية (ن= 26ن=)006
المحاور

النساء
متوسط

الرجال
متوسط

انحراف معيار

انحراف معيار

ت

مستوي
الد لة

تدريسى

58.48

8.31

58.11

8.30

005.

202.

بحثى

83.00

5.48

83.01

5.40

040.

236.

اإلدار

22.66

5.42

22.11

5.61

085.

445.

05.52 058.32

المجموع الكلا للستبانة 05.18 058.02

0.204 0.003

ويمة ( )Tعند مستوي معنوية (0.260= )0.05
تشير نتائج الجدول روهم ( )4إلهى عهدم وجهود مهروق دالهة إح هائيا بهين النسهاء والرجهال
عينة البحم ما المحور التدريسا والمحور البحثا والمحور اإلدار .
ويرجهها ذلههك إلههى نوعيههة الههدورات المقدمههة مههن عمههادة الجههودة والتطههوير حيههم يههتم تقههديم
نفس البرامج التدريبية بنفس المحتوي بنفس التوويت لكل مهن الرجهال والنسهاء ومهق احتياجهات
تدريبية محددة مسبقا لكل منهم .وأيضا تشاب البيئة التعليميهة ومها تشهمل مهن واعهات وأجههاة
تكنولوجية ونظهم تعلهم الكترونيهة مثهل (الهبلك بهورد) لهدي كهل مهن الرجهال والنسهاء سهاعد علهى
عدم وجود مروق بين الرجال والنساء.

إجابة السؤال الثالم:

لإلجابههة عههن الس هؤال الثالههم تههم حسههاا التك هرارت والنسهها والنسهها المئويههة وحسههاا
كا 2ومستو الد لة لكل محور من وحاور اإلستبانة للتعرف علهى واوها تطهوير األداء المهنها
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كما توضحها الجداول التالية:
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أثر البرامج التدريبية المقدمة من عمادة الجودة في تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ......
جدول ( )2يوض التك اررات والنسا للمحور التدريسا
م
6
2
7
5
.
1
3
1
1
67
66
62
67
65
6.

المحور التدريسا
تغطرري لمليررراب ارررمان الجررودن كاخرررة جوانرررر ت طررريط
وتنفيذ ،وتقويم التدريت خي اوء معايير االلتماد.
تحرص الجامعة للر اسرت دام ضلاراء يارة التردريت
ألسرررالير تقرررويم الطلبرررة بمرررا يتناسرررر ونررروات الرررتعلم
المستهدخة
يررتم تطبيررل لمليرراب تقيرريم الطلبررة بفالليررة ولدالررة م ر
التحقل المستقل من المستوى الذي تم تحقيقه.
ترررتم مراجعرررة خالليرررة اسرررتراتيجياب التعلررريم الم تلفرررة
المست دمة خي تحقيل نروات الرتعلم خري مجراالب الرتعلم
الم تلفة
يرررتم االلتررر ام مرررن ابرررل يارررة التررردريت باسرررتراتيجياب
التررردريت والتقيررريم الرررواردن خررري تواررريفاب المقررررراب
والبرنام
ترروخر الجامعررة برررام تدريبيررة خرري مهرراراب الترردريت
وذلك لجمي ضخراد ياة التدريت.
تتوخر خرص كاخية للتنمية المهنية واألكاديمية اإلااخية
لهياة التدريت.
تررتم متابعررة مرردى مهرراركة ياررة الترردريت خرري ضنهررطة
التطوير المهني لتحسين جودن ضدااهم التدريسي.
يتم تهجي يارة التردريت للر تطروير االسرتراتيجياب
المناسبة لتحسين ضدااهم التدريسي.
تتري الجامعرة ضجهر ن الحاسرور والبرمجيراب التعليميررة
الست دامها خي العملية التدريسية.
يسررت دم ضلارراء ياررة الترردريت اإلجررراءاب التدريسررية
الحديثة وخل معايير الجودن
يتي لاو يارة التردريت للطلبرة خرارا م متسراوية خري
المهاركة ضثناء المحاارن.
يعمررررل لاررررو ياررررة الترررردريت للرررر تنميررررة القرررردراب
اإلبدالية للطدر ويبين لهم اابليتها للتطبيل
يسررت دم لاررو ياررة الترردريت ضسررالير سثراايررة تحسررن
ضداء الطدر و يادن داخعيتهم .
تغطرري لمليررراب ارررمان الجررودن كاخرررة جوانرررر ت طررريط
وتنفيذ ،وتقويم التدريت خي اوء معايير االلتماد.

ن=195

المتوسط

كا2

مستوي الد لة الترتيا

4.42

81.51

.000

9

4.39

142.21

.000

10

4.56

107.20

.000

1

4.44

64.37

.000

5

4.42

79.05

.000

8

4.33

48.95

.000

12

4.52

91.48

.000

3

4.56

83.11

.000

2

4.44

52.71

.000

6

4.42

121.70

.000

7

4.36

28.65

.000

11

4.30

53.20

.000

13

4.30

125.55

.000

14

4.48

74.62

.000

4

4.20

52.28

.000

15

ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05

يتض من الجدول ( )2أن المتوسط المرج للعبارات تراو مهابين ()8.20 8.56
وتبين وجود مروق ذات د لهة إح هائية مها جميها عبهارات المحهور وكانهت ل هال ا سهتجابة
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أثر البرامج التدريبية المقدمة من عمادة الجودة في تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ......
(موامق بشهدة) وهها علها الترتيها أروهام (6 5 05 2 00 6 02 00 1 00 8 2 4 3
 )03 0ومقا للمتوسط المرج كما يلا:
تشير النتائج إلى أن البرامج التدريبيهة التهى شهارك بهها أعضهاء هيئهة التهدريس سهاهمت
بدرجة عالية مى تطوير األداء المهنا لدي عضو هيئهة التهدريس مها جامعهة حائهل ووهد يعهاي
ذلك إلى الجهد الهذ تبذله الجامعهة مها تهومير بهرامج تدريبيهة ومهق احتياجهات معليهة لمنسهوبا
الجامعة من أعضهاء هيئهة التهدريس وأيضها الدراسهات التها تقهوم بهها عمهادة الجهودة والتطهوير
من أجل متابعة أثر هذه الهدورات علهى األداء التدريسها ألعضهاء هيئهة التهدريس وتحديهد مهدي
ا مههادة مههن هههذه الههدورات التدريبيههة مهها تحقيههق النمههو المهنهها الفعلهها كمهها تههومر الجامعههة
المعامل واألجهاة التكنولوجية ونظم إدارة التعلم الحديثة (الهبلك بهورد) الهذي يتهي لعضهو هيئهة
التدريس مر ة تطبيق ما تم التدريا علي عمليا واستخدام لتحقيق أهداف العمليهة التعليميهة
كمهها سههاهمت أيضهها الب هرامج التدريبيههة وخا ههة الممتعلقههة بههالمحور التدريسهها علههى مراعههاة
الفروق الفردية بين الطلبة والسما لهم بالتعبير عن أنفسهم واطلق الطاوهات ا بداعيهة أثنهاء
العملية التعليمية األمر الذ ساهم مها تحقيهق التنميهة المهنيهة لعضهو هيئهة التهدريس بجامعهة
حائل.
كمها أن التهدريا أثنهاء الخدمهة سهاهم مها ايهادة ر بهتهم مها العمهل والعمهل علهى تغييهر
سلوكهم المهنا نحو األمضل إضامة إلى أن التدريا مكن أعضاء هيئة التدريس من ا طلع
على كل ما هو جديد ما مجال أداء المهنة وايادة نموهم المهنا وتنمية كفاءاتهم من خلل
تطبيق مبدأ استمرارية المرور بالخبرات.
وتتفههق ههههذه النتيجهههة مههها دراسهههة كهههل مهههن حهههداد (2008م) ردمهههان وتوميهههق ()2004
والذين أشارو إلى أن التدريا ساهم ما تحسين واوا التنمية المهنها لهدي األمهراد عينهة البحهم
من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
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أثر البرامج التدريبية المقدمة من عمادة الجودة في تطوير األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ......
جدول ( )00يوض التك اررات والنسا للمحور البحثى ن=195
المحور البحثا
م
تعد سسرهاماب يارة التردريت خري األنهرطة البحثيرة والعلميرة
6
امن محكاب تقويم األداء والتراية بالجامعة.
توخر الجامعة معرايير وسجرراءاب بحثيرة تتواخرل مر المعرايير
2
العالمية.
تسرررالد الجامعرررة يارررة التررردريت للقيرررام باتفاايررراب ضبحررراث
7
مهتركة م مداهم خي مؤسساب تعليميرة ض ررى محليرة ضو
دولية.
تهج الجامعرة يارة التردريت للر التررابط برين مقرراترُههم
5
التي يدرسونها و ضبحاثهم وضنهطتهم العلمية.
يتم توخير (الدلم المالي و الفني) لهياة التدريت لمسالدتهم
.
خي سجراء مهرولاتهم البحثية م مؤسسراب تعليميرة ض ررى
محلية ضو دولية.
توخير مي انية ومراخل كاخية ومناسبة إلجراء األبحاث بحيث
1
تتناسر م سياساب الجامعة .
تلتر م ياررة الترردريت بقوالرد السررلوك المتعلقررة بالممارسرراب
3
األ داية لند سجراء البحوث العلمية.
تحث الجامعرة جمير ضلاراء يارة التردريت للر المهراركة
1
بافة مستمرن خي األنهطة البحثية خي مجال الت اص.
يوجررررد اوالررررد بيانرررراب سلكترونيررررة تهررررتمل للرررر المراجرررر
1
والمجدب العلمية الحديثة.
 67تحرررص الجامعررة لل ر توظيررف نترراا األبحرراث العلميررة خرري
تطوير العملية التعليمية..
 66تدلم الجامعة لاو ياة التدريت للمهاركة خي المؤتمراب
والنرردواب خرري مجررال الت اررص بمررا يررنعكت تطرروير العمليررة
التعليمية.

المتوسط

كا2

مستوي الد لة الترتيا

4.09

176.67

.000

7

4.21

83.87

.000

4

4.10

130.67

.000

6

3.89

103.74

.000

10

3.91

107.95

.000

9

3.92

112.05

.000

8

3.82

100.10

.000

11

4.11

81.90

.000

5

4.34

122.60

.000

3

4.67

263.97

.000

2

4.72

156.59

.000

1

ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05
يتضهههه مههههن الجههههدول ( )00أن المتوسههههط المههههرج للعبههههارات تههههراو مههههابين (8.12
 )3.42وتبههين وجههود مههروق ذات د لههة إح ههائية مهها جميهها عبههارات المحههور وكانههت ل ههال
ا سههتجابة (موامههق بشههدة) وههها علهها الترتيهها أروههام ()6 5 8 1 0 2 2 4 3 00 00
ومقا للمتوسط المرج كما يلا:
تشير النتائج إلهى أن هنهاك تحسهن ملحهوظ مها النمهو المهنها مها المحهور البحثها وذلهك
نتيجههة وجههود بعههض القواعههد المنظمههة لمشههاركة أعضههاء هيئههة التههدريس بههالمؤتمرات والمحامههل
العلميههة حيههم يشههترط علههى عضههو هيئههة التههدريس حضههور ثههلم دورات علههى األوههل خههلل العههام
الجههامعا لتطههوير وتحسههين مهارات ه ومههق احتياجههات معلي هة للمشههاركة مهها المههؤتمرات العلميههة
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وايضا لمعادلة هذه الدورات ما الجامعات المختلفة كشرط مهن شهروط التروها بالجامعهات خهار
المملكهههة ممههها سهههاهم مههها تحفيههها ودمههها أعضهههاء هيئهههة التهههدريس لحضهههور البهههرامج التدريبيهههة
وتحقيق ا ستفادة الق وي من ههذه الهدورات كمها سهاهمت بعهض الهدورات التدريبيهة المقدمهة
مههن عمههادة الجههودة والتطههوير مثههل (مشههروعات البحههوم التنامسههية – الفههرق البحثيههة – النشههر
الهههدولا العلمهههى) مههها تطهههوير مههههارات المشهههاركين البحثيهههة وتيسهههير اجهههراءات النشهههر الهههدولا
والمشههاركة مهها المشههروعات البحثيههة المشههتركة مهها جامعههات أخههري منههاظرة األمههر الههذ انعكههس
على العملية التعليمية من خلل تطبيق نتهائج البحهوم مها تحسهين وتطهوير المقهررات الدراسهية
لتواكا التطور العلما ويحقق أهداف العملية التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة مها مها تو هل إليه ردمهان محمهد توميهق علهى (2004م) أن اتاحهة الفهر

عضاء هيئة التدريس للمشاركة الخارجية ما المؤتمرات والدورات التدريبية واوامهة الهدورات التدريبيهة

المتنوعههة داخليهها بتشههجيا مههن الجامعههة وبكوادرههها المتميههاين ودعههم المشههروعات البحثيههة سههاهم مهها

تحسن واض ما النمو المهنى لهذة الفئات.

وتتفههق ايضهها هههذه النتيجههة مهها مهها تو ههلت إلي ه راوههان ليلههى (2002م) أن الب هرامج التدريبيههة

المقدمة ألعضاء هيئة التدريس ود ساهمت ما تحسين المهارات البحثية ألعضهاء هيئهة التهدريس مهن

خلل ربط البحوم بقضايا المجتما كما ساهمت هذه البرامج أيضا ما تنميهة مههارات كتابهة البحهوم

والرسائل الجامعية بالطرق العلمية والتمكن من مهارات البحم التطبيقى مما أدي إلى تطور مها النمهو

المهنى ميما يتعلق بالجانا البحثى.

جدول ( )00يوض التك اررات والنسا للمحور المهنى ن=195
م
6
2
7
5
.
1
3

المحور اإلدار
تسررالد الجامعررة ضلارراء ياررة الترردريت لل ر االلمررام بالمهرراراب
اإلدارية الم تلفة.
تسررم الجامعررة بمهرراركة ضلارراء ياررة الترردريت بارريا ة رؤيررة
سدارية وااحة للعمل األكاديمي.
تست دم الجامعة آلياب واارحة لتهر يص جوانرر القرون والارعف
خي األداء الجامعي أللااء ياة التدريت.
تتي الجامعة أللااء ياة التدريت بعض مسؤولياب ايادن ودلم
سدارن امان الجودن.
تهرررتم الجامعرررة بتحديرررد ضولويررراب النمرررو المهنررري أللاررراء يارررة
التدريت.
تحرص الجامعة لل التطوير المستمر للمهاراب األكاديميرة لعارو
ياة التدريت.
تتي الجامعة خرص النمو المهني أللااء ياة التدريت.
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المتوسط

كا2

مستوي الد لة الترتيا

4.09

77.43

.000

6

4.27

107.83

.000

4

4.52

121.29

.000

2

4.57

93.19

.000

1

4.36

68.36

.000

3

4.23

161.18

.000

5

3.79

98.97

.000

7
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ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05
يتضه مههن الجههدول ( )00أن المتوسههط المههرج للعبههارات تهراو مههابين ()3.12 8.51
وتبين وجود مروق ذات د لهة إح هائية مها جميها عبهارات المحهور وكانهت ل هال ا سهتجابة
(موامق بشدة) وها علها الترتيها أروهام ( )1 2 0 3 5 8 6ومقها للمتوسهط المهرج كمها
يلا:
تشههير النتههائج إلههى أن البهرامج التدريبيههة التههى شههارك بههها أعضههاء هيئههة التههدريس سههاهمت
بدرجههة عاليههة مههى تطههوير الجانهها اإلدار مههن خههلل الههدورات الخا ههة بالجوانهها ا داريههة مثههل
(ا تجاهههات الحديثههة مهها اإلدارة الجامعيههة – المهههارات القياديههة – إدارة األامههات – إدارة الووههت
وا جتماعهههات ) وتعهههاي النتيجهههة ذلهههك إلهههى أن ههههذه البهههرامج التدريبيهههة تهههم وضهههعها مههها ضهههوء
احتياجات معلية وتعد من أولويات الجامعهة لتطهوير المههارات اإلداريهة لمنسهوبيها كمها أتاحهت
الجامعة ما ضوء متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم وا عتماد ا كاديما آليهات واضهحة ومحهددة
لتقويم األداء والتعرف على نقهاط القهوة والضهعف لوضها خطهط التحسهين الملئمهة للتغلها علهى
نقههاط الضههعف كمهها حر ههت الجامعههة أيضهها علههى وضهها درجههات مفاضههلة عنههد التقههدم لشههغل
الوظائف القيادية وا دارية من خلل عدد الدورات أو البرامج التدريبية التها حضهرها مها مجهال
تطوير الجانا اإلدار .
وتتفق هذه النتيجة ما ما تو ل إلي من ور (2008م) إلى أن هنهاك تحسهنا واضهحا
مهن خهلل المشهاركة مهى البهرامج التدريبيهة مهن حيهم ابتكهار أسهاليا متطهورة مهى العمهل ايههادة
السههلوك ا يجههابى مههى التعامههل مهها الرؤسههاء والطههلا وتعايهها الر بههة مههى تحمههل المسههئولية
تحسين الشعور با لتاام ا خلوى .
تتفق هذه النتيجهة مها مها ذكهرة عبهد الفتها ( )2008حيهم أكهد علهى دور التهدريا مها
التطوير المهنا وأهميت وضهرورت علهى ال هعيدين الشخ ها والمؤسسها وأيضها المسهاهمة
ما إطلق طاوات األمراد وودراتهم وتحسهين مسهتوي رضهاهم الهوظيفا وتطهوير مههارات أعضهاء
هيئة التدريس ما المجا ت ا دارية والمساندة الطلبية.
إجابة السؤال الرابا:
لإلجابة عن السؤال الرابا تم حساا د لة الفروق بين أعضهاء هيئهة التهدريس (نسهاء –
رجال) للتعرف على أثر الدورات التدريبية كما يوضحها الجدول التالا:
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جدول ( )02د لة الفروق بين أعضاء هيئة التدريس (رجال – نساء) ما واوا التطوير المهنا (ن=90
ن=)105
المحاور

الرجال

النساء
متوسط

انحراف معيار

متوسط

انحراف معيار

ت

مستوي
الد لة

تدريسى

66.14

4.48

67.18

5.27

1.47

0.08

بحثى

45.79

5.75

46.70

6.75

1.01

0.30

اإلدار

29.82

3.68

28.94

4.79

1.14

0.06

082.54

00.56

082.43

02.82

0.445 0.085

المجموع الكلا
للستبانة

ويمة ( )Tعند مستوي معنوية (0.260 = )0.05
تشير نتهائج الجهدول روهم ( )02إلهى عهدم وجهود مهروق دالهة إح هائيا بهين النسهاء والرجهال
ما واوا التطوير المهنا والمتمثل مها " المحهور التدريسها المحهور البحثها المحهور اإلدار "
حيم أن تلك المتغيرات تعتبر متشابهة لحد بعيد ميما يخ

أعضاء هيئة التدريس مهن الرجهال

والنساء حيم تتبنها عمهادة الجهودة معهايير واضهحة ومحهددة للتطهوير المهنها ألعضهاء هيئهة
التههدريس بمحاورههها المختلفههة مههن خههلل تههومير ب هرامج تدريبيههة موحههدة لكههل الجههانبين الرجههال
والنسههاء علهههى حههد سهههواء كمههها تتههي الجهههاما مر ههة التطهههوير المهنههها بشههكل متسهههاوي لكهههل
الجههانبين مههن خههلل تههومير كهوادر منههاظرة ألوسههام الرجههال بالقسههم النسههائا تاحههة مههر

النمههو

المهنهها ومشههاركة المسههؤليات والسههلطات ممهها ادي لعههدم وجههود مههروق واضههحة مهها المسههتوي
التطوير المهنى لد الرجال والنساء.

إجابة السؤال الخامس :

لإلجابة على السؤال الخامس تم حساا التكهرارت والنسها والنسها المأويهة وحسهاا كها2
ومسههتو الد لههة للتعههرف علههى أثههر تطههوير األداء المهنهها علههى اتجاهههات الطههلا نحههو التعلههيم
الجامعا؟ لكل محور من وحاور اإلستبانة كما توضحها الجداول التالية:
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جدول ( )03يوض التك اررات والنسا لعبارات مقياس ا تجاه نحو الدراسة الجامعية ن=203
المتوسط

كا2

مستوي الد لة

م

ضرى ضن اسرررت دام األسرررتاذ ألسرررالير التررردريت الحديثرررة تجعلنررري
مهاركا م ال متلقيا م.
التقررد ضن اسررت دام األسررتاذ ألسررالير الترردريت الحديثررة اد مررن
تفاللي دا ل االة الدراسة.
التقد ضن است دام األسرتاذ ألسرالير التردريت الحديثرة حسرن مرن
ادرتي لل توظيف المعارف والمهاراب.
ضرى ضن است دام األستاذ ألسالير التدريت الحديثة لامل مسالد
خي تسهيل لملية التدريت
التقد التنوع خي اسرت دام األسرالير التدريسرية الحديثرة تعطينري
م يد من الحرية الفكرية.
تع ر ضسررالير الترردريت الحديثررة المسررت دمة خرري تحفي ر ي نحررو
التعلم.
ضهعر ضن است دام ضسالير التدريت الحديثة ي يد من ادرتي للر
تحمل المسؤولية.
سررالدن لاررو ياررة الترردريت خرري تنميررة مهررارن البحررث العلمرري
لدي.
ضهرعر ضن اسرت دام ضسرالير التردريت الحديثرة يجعرل الرتعلم ممتعرا م
لدى
التقد بأ مية است دام ضسالير التردريت الحديثرة وسيجابياتهرا خري
لملية التدريت.
التقد ضن اسرت دام ضسرالير التردريت الحديثرة ي يرد داخعيتري نحرو
التدريت
ضهعر بمتعه ضثناء النوع خي ضسالير التدريت ضثناء المحاارن

4.21

168.67

0.000

4.17

154.72

0.000

4.28

109.91

0.000

4.19

182.19

0.000

4.07

128.29

0.000

4.27

103.71

0.000

4.15

147.31

0.000

4.34

226.09

0.000

3.83

74.11

0.000

4.03

115.62

0.000

4.06

123.50

0.000

4.08

131.06

0.000

67

ضر ر خي حاور محااراب سااخية لند نفت األستاذ

4.02

129.98

0.000

65

تهعرني ضسالير التقويم المست دمة من ابل األستاذ بالرارا لرن
مستواي
ضهعر بالتفالل ضثناء المحاارن نتيجة الترابط بين الجانر النظري
والجانر التطبيقي.
سالدني األستاذ للي تنمية مهاراتي اله اية.

4.17

169.51

0.000

4.08

133.17

0.000

4.12

142.28

0.000

63

دخعنرري األسررتاذ سل ر اسررت دام الحاسررر اآللرري خرري سلررداد المهررام
والواجباب.
ضسهمب جهود األستاذ خي تنمية ستجا ي نحو العلم.

4.13

141.86

0.000

4.09

143.60

0.000

61

سررالدني ضسررلور الترردريت لل ر تحسررين ارردرتي لل ر اإلتاررال
بفاللية.
ضتررا لاررو ياررة الترردريت لرري ول مدارري خرا را م للحرروار دا ررل
القالة و ارجها.
سالدني ضسلور التدريت خي البرنام لل تحسين مهاراتي خي
العمل دا ل مجمولاب.

4.07

134.54

0.000

4.00

109.98

0.000

3.96

107.31

0.000

6
2
7
5
.
1
3
1
1
67
66
62

6.
61

61

27
26

المحور التدريسا
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م

المحور التدريسا

المتوسط

كا2

مستوي الد لة

22

سالدني لاو ياة التدريت خي تنميرة مهراراتي اله ارية خري
التعلم الذاتي.

4.10

143.27

0.000

ويمة كا 2الجدولية عند مستوي معنوية 2.82 = 0.05

اإلجابة على السؤال السادس:

لإلجابة عن السؤال السادس تم حساا د لة الفروق بين بهين الطهلا (ذكهور – إنهام) مها
كما يوضحها الجدول التالا:

مقياس ا تجاه نحو الدراسة الجامعية

جدول ( )08د لة الفروق بين الطلا (ذكور – إنام) ما مقياس ا تجاه نحو الدراسة
الجامعية (ن= 000ن=)003
المحاور
مقيات االتجا اب

طلبة

طالبات
متوسط

انحراف معيار

متوسط

انحراف معيار

20.01

06.12

42.60

03.06

ت

مستوي
الد لة

0.16

0.85

ويمة ( )Tعند مستوي معنوية (0.260 = )0.05
يتض من الجدول ( )08أن استجابات عينة البحم من الطلبة (ذكور– إنهام) جهاءت
مهها اتجههاه ا سههتجابة (موامههق بشههدة) ماعههدا كههل مههن عبههارة أري أن اسههتخدام األسههتاذ ألسههاليا
التههدريس الحديثههة عامههل مسههاعد مهها تسهههيل عمليههة التههدريس أر هها مهها حضههور محاض هرات
إضههامية عنههد نفههس األسههتاذ جههاءت مهها اتجههاه ا سههتجابة (موامههق) حيههم جههاءت وههيم كهها 2دالههة
اح ائيا عند مستوي معنوية  0.05مما يؤكد وجود اتجاهات إيجابية من الطلبة نحهو الدراسهة
الجامعية.
ويعههاو البههاحثون ذلههك إلههى أن وههدرة األاسههتاذ علههى اسههتخدام أسههاليا التههدريس الحديثههة
التههى تههم التههدريا عليههها مههن خههلل دورات عمههادة الجههودة والتطههوير اادت مههن اتجاهههات الطالهها
الجامعى بشكل ايجابا مما سهاهم مها ااديهاد مسهتوي المعلومهات والخبهرات التها يح هل عليهها
الطالا خلل الدراسة الجامعية كما ساهمت الهدورات الخا هة بالمههارات التدريسهية مها تنميهة
وتطههوير مهههارات التنههوع مهها اسههتخدام أسههاليا التههدريس الحديثههة لههد ا سههتاذ الجههامعا وذلههك
لمقابلههة الفههروق الفرديههة بههين الطههلا الههذ جعههل الطههلا ير بههون مهها الحضههور لههدي األاسههتاذ
وايادة دامعيتهم نحو التعلم كمها سهاعد تهدريا األاسهتاذ علهى إسهتخدام األسهاليا التكنولوجيهة
مهها التعلههيم واألجهههاة التكنولوجيههة الحديثههة مثههل السههبورة الذكيههة ونظههم إدارة الههتعلم الههبلك بههورد
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ساعد ما جعل التعليم أكثر متعة وتشويق كما ساهم تهدريا األاسهتاذ علهى المههارات البحثيهة
مهها تأ ههيل رو البحههم العلمهها مههن خههلل تكليههف الطههلا بالقيههام بأبحههام وأوراق دراسههية مهها
مجال التخ

ومق المعايير ال حيحة مما يسهم ما إكساا الطهلا إتجاههات إيجابيهة نحهو

البحم والمعرمة العلمية السليمة.
كما يعا الباحثون ذلك إلى أن األستاذ الجامعا من وجهة نظر الطلبة متمكن من العديد
مهن األسهاليا و الخ هائ

مرحهل تعليمه
الجيهدة مها التهدريس التها اكتسهبها خهلل ا

ومهن

خبرات بعض األساتذة الهذين درسهوه مهن وبهل ممها يبهين أثهر الممارسهة الميدانيهة التها تعتمهد
بشهكل كبيهر علهى اإلعهداد المعرمها التخ

ها والنفسها والتربهو الثقهاما أ أنه يجها أن

تنسجم ما مشاعر وانفعا ت الطالها والتها بهدورها تهؤد لتنميهة اإلاتجهاه اإلايجهابا لديه .ألن
األسهتاذ ههو عمهاد العمليهة التعليميهة والمهتحكم مها سهيرها بالشهكل المطلهوا وذلهك بلسهتخدام
منيهات تحقهق التفاعهل بهين الطلبهة واألسهتاذ مها يهؤد الهى الرضها عهن سهير العمليهة التعليميهة
ومنها إلى الرضا عن أسلوا التدريس وتكوين إتجهاه موجها مهن طهرف الطلبهة.ويتفهق ذلهك مها
دراسهة كحهول مهات ( )2008والتها أشهارت إلهى أن الهدور اإليجهابا الهذ

يلعبه األسهتاذ

الجامعا ما تطبيق أسلوا التدريس الجيد هو الهذ يهؤد إلهى تكهوين إتجاههات موجبهة لهدي
الطلبة

التوصيات واملقرتحات:
 .0نشر ثقامة القياس وتقبل اآلراء الفاعلهة إلظههار مكهامن الضهعف والقهوة مها البهرامج التدريبيهة
وطريقهة تنفيهذها بمها يسهاعد علهى تطويرهها ومقها حتياجهات التهدريا ومها ضهوء أوضهاع
المتدربين أنفسهم .
 .2إعداد برنامج لتقدير ومكامأة المتمياين ما الدورات التدريبية بمكامآت عينية.
 .3تدعيم المياانية المالية المخ

ة للدورات التدريبية.

 .8متابعة المتدربين بشكل دائم للتعهرف علهى مهدي التغيهر مها سهلوكياتهم الوظيفيهة ومسهتويات
أدائهم.
 .5عمل استبيان دور للتعرف على مدي استفادة المتدربين من التدريا ومناوشة نتائج .
 .6التحقههق مههن ماعليههة الب هرامج التدريبيههة المقدمههة مههن إدارة تطههوير المهههارات بعمههادة الجههودة
والتطوير بجامعة حائل ما تطوير األداء المهنا ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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 .1مقارنة أثر البرامج التدريبية على التطور المهنا لد كل من الكليات النظرية والعملية.
 .4التحقق من أن البرامج التدريبية المقدمة تلبا احتياجات الهيئة التدريسية بالجامعة.
 .2متابعههة انعكههاس التطههور المهنهها للهيئههة التدريسههية علههى إيجابيههة اتجههاه الطههلا نحههو التعلههيم
الجامعا.
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