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تواجو أعضاء ىيئة التدريب في  ىدف البحث التعرف عمى المعوقات التي امللّخص:
تطوير . ولتحقيق ذلك تم الكميات التقنية والمعاىد الصناعية في المممكة العربية السعودية

باإلدارة، والمعوقات  ( فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت: المعوقات المتعمقة49من ) أداة
وتكونت عينة البحث ب. المتعمقة بالبيئة التدريبية، والمعوقات المتعمقة بعضو ىيئة التدري

كما  (.عوقات كانت )متوسطةأن درجة الموقد أظيرت نتائج البحث ( فرًدا. 944من )
( في 0...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أظيرت نتائج الدراسة 

تقدير اعضاء ىيئة التدريب لممعوقات تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤىل العممي، ولسنوات 
 ا.( حال مقترحً .0ام الباحث بتطوير تصور مقترح لمحمول يتضمن )وق الخبرة.

 الكميات التقنية. –: التدريب التقني الكممات المفتاحية
 

Constraints facing the  Faculty Members in the Training 

Units.. Reality and solutions. 

 

By 
Dr. Saleh Yousif F. Alfarhoud 

Department of General Studies, Ar'ar College  of Technology 

Abstract: This study aimed at investigating the academic problems 

that face the members of staff at the Technical Colleges and Industrial 

Institutes, a (24) items questionnaire was used, It included three areas; 

problems related to management, problems related to work 

environment and problems related to members of staff. Final study 

sample consists of (426) members. The results showed that the degree 

of problems was (medium). There were no statistically significant 

differences at level (a=0.01) according to variable of gender, 

qualifications and experience. The researcher presented a proposed 

framework for problem solving, and contains (30) proposed solutions. 
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 : دقدمةامل

 تطورات خاللو من تواكب أن عمى األمم تعمل حضارية واجية الثانوي بعد ما التعميم
 يسعىمتسارعة. لذلك  بوتيرة التطورات ىذه عجمة دوران مع خاصة العصر، ومتغيرات
 التي الالزمة اإلمكانات وتوفير بو لالىتمام التعميم من النوع ىذا عمى اإلشرافي الجياز
 (2016) السعدية وتشير  .تقدميا ومدى الدولة وحضارة ثقافة ليعكس بو االرتقاء تكفل
 ليا لما الجوانب، جميع في المجتمع تطوير وسائل أىم من التعميم من النوع ىذا أن إلى
 وتعمق لممجتمع، والسياسية واالقتصادية االجتماعية التنمية في وفاعل ىام دور من

 .لمجتمعاتيا واالزدىار التقدم تحقيق في وطموحاتيا آماليا الدول
 األمم حياة في ومميًزا ميًما الثانوي بعد ما التعميم مؤسسات دور يكون ما "وبقدر
سياميا والتكنولوجية، العممية النيضة قيادة عن المسؤولة بصفتيا والشعوب،  في وا 

 أيًضا ميًما ومميًزا التدريس ىيئة عضو دور يكون القدر ىذا بنفس المجتمع، خدمة
 الركيزة فعضو ىيئة التدريس أدائيا، وتميز التعميمية المؤسسات ىذه لوجود بالنسبة

 وقوانينيا بمبانييا ُتعرف ال المؤسسات فيذه التعميم، من النوع ىذا بناء في األساسية
داراتيا،  (.2..4سمرة،  ومخرجاتيا" )أبو وباحثييا بأساتذتيا ُتعرف ولكنيا وا 

بدأ االىتمام بأعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميم العالي منذ القرن التاسع و 
عشر، وكانت دوافع االىتمام منطمقة من التطورات في المجاالت العممية والتربوية 

ل ومراعاة احتياجاتو" والنفسية مما أدى إلى بروز الحاجة إلى إعداده اإلعداد األمث
(. "والدور األساسي والخطير الذي يمعبو عضو ىيئة التدريس في 4.09)القحطاني، 

التأثير عمى الطمبة أواًل، وفي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ثانًيا، يجعل من 
الضروري البحث في المشكالت التي يعاني منيا، بيدف فيم ىذه المشكالت، ومعرفة 

 (.4.04ية التعامل معيا")الرواشدة، كيف
 مؤسسات تولي أن عمى (Petty & Hatcher, 1999) "وىاتشير بيتي" يؤكد كما
 العمل خالل من التدريس، ىيئة بعضو مستمرة وبصفة األكبر اىتماميا العالي التعميم
 أعضاء احتياجات تمبية عمى عممت إذا أنيا كما ومتطمباتو، حاجاتو وتمبية تطويره، عمى
 عمى يعمل سوف ىذا فإنّ  البحثية، أو التدريسية، بالوظيفة المتعمقة سواءً  التدريس ىيئة
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 من والذي األكاديمية، لممؤسسة انتمائيم عممية من ويعزز لدييم الوظيفي الرضا تحسين
 .التعميم عممية تطوير شأنو

 أن الممكن من والحاجات المتطمبات بتمك االىتمام عدم فإنّ  ذلك، من العكس وعمى
 ضمنيا ومن التعميمية العممية عناصر بقية عمى كذلك وينعكس أداءه عمى سمًبا يؤثر

 عضو تواجد أن إلى (2002) العبدالغفور تشير إذ .جودتيا المؤّمل المخرجات وبالتالي
 أنيا شك ال والمشكالت المعوقات فييا تكثر مالئمة غير تربوية بيئة في التدريس ىيئة
لو،  التقدم وتحقيق المجتمع في ودوره فاعميتو من وتقمل الوظيفي أدائو مستوى من تحد

( بضرورة إجراء دراسات 4.04كما في )الرواشدة،  (Glick, 1991)وقد أوصى جميك 
 تبحث أسباب عدم رضا أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األمريكية عن وظائفيم.

 مشكلة البحث:

الكميات  عمى المشرفة الجية وىي والميني التقني لمتدريب العامة المؤسسة تسعى
 المقدمة التدريبية البرامج مستوى عمى نوعية نقمة إحداث إلى التقنية والمعاىد الصناعية

 بيئة لتوفير السعي خالل من العمل سوق متطمبات مع يتواءم بما الوحدات ىذه في
 بشكل تحول قد التي والمشكالت المعوقات بعض معذلك يتعارض  إال أن مثالية، تدريبية

 إلييا تؤول التي المجاالت من يددالع ىناكو " .المطموب الوجو عمى إنجازه دون بآخر أو
 المشكالت تمك كانت سواءً  التدريس، ىيئة عضو في يؤثر ما أىم من تعد التي المشكالت
رشاده بتدريسو مرتبطة  باإلجراءات يتعمق ما أو العممي، تطوره أو ببحثو، أو األكاديمي، وا 

 (4.09القحطاني، ي" )الثقاف أو االجتماعية أو المالية أو اإلدارية والعمميات
ت التقنية أّن ىناك في إحدى كميا خالل عممو عضًوا في ىيئة التدريب ويعتقد الباحث من

و التي تؤثر بشكل مباشر  المعوقات والمشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريب بعض
ذا عمى ادائيم الميني.  وتحقيق مسيرتيا في التقدم التدريبية لموحدات أريد ما وا 

 لممؤسسة البد فإنو العمل وسوق المجتمع خدمة في األسمى اليدف وتحقيق طموحاتيا
 المعوقات أبرز عمى والوقوف التدريب ىيئة بأعضاء االىتمام من التقني لمتدريب العامة
 من العديد تناولتوقد و . حّميا عمى والعمل التدريبية، مسيرتيم في تواجييم التي

 ببعض وعالقتيا والمشكالت المعوقات تمك عمى التعرف وحاولت الموضوع ىذا الدراسات
  .المتغيرات
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 :البحث أسئلة

 في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي لممعوقات الحمول تقديم إلى البحث يسعى
 :التالية األسئمة عن اإلجابة خالل من وذلك التدريبية، الوحدات

 المممكة في التدريبية الوحدات في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات ما •
 نظرىم؟ وجية من السعودية العربية

 في تواجييم التي المعوقات بشأن التدريب ىيئة أعضاء تصورات تختمف ىل •
 العممي والمؤىل (بنات – بنين) الوحدة فئة متغيرات باختالف التدريبية الوحدات
 الخبرة؟ وسنوات

 الوحدات في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات لحمول المقترح اإلطار ما •
 التدريبية؟

 :البحث أيداف
 :التالية األىداف لتحقيق البحث يسعى

 المممكة في التدريبية الوحدات في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات تعّرف •
 .نظرىم وجية من السعودية العربية

 التي المعوقات بشأن التدريب ىيئة أعضاء تصورات بين اختالفات وجود مدى تعّرف •
 والمؤىل (بنات – بنين) الوحدة فئة متغيرات باختالف التدريبية الوحدات في تواجييم
 .الخبرة وسنوات العممي

 الوحدات في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات لحمول مقترح إطار تقديم •
 .التدريبية

 :البحث أينية
 العامة المؤسسة في العميا واإلدارات القرار أصحاب البحث نتائج من يستفيد أن يؤمل
 يتضمنو بما التدريبية العممية عمى نتائجو تنعكس أن يؤمل كما والميني، التقني لمتدريب
 الفئة أىمية من البحث أىمية تنطمق كما  .وممارسات إجراءات من المقترح التصور

 األبحاث ىذه لمثل العربية المكتبة افتقار ظل التدريب" في ىيئة "أعضاء وىي المستيدفة
 .الفئة ىذه تواجو التي المعوقات ىذه مثل لتعرف تسعى التي
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 :البحث مصطلحات
 والكميات لمبنين التقنية الكميات البحث ىذا في بيا ويقصد  :التدريبية الوحدات

 .الصناعية الثانوية والمعاىد لمبنات التقنية
 الكميات في ويعمل "مدرب" مسمى يحمل من جميع بيم ويقصد  :التدريب ىيئة أعضاء
 .إشرافية بميام أو تدريبي بنصاب مكمًفا كان سواء الصناعية، الثانوية المعاىد أو التقنية

 العينة أفراد يقدرىا التي الصعوبات جميع" البحث ىذا في إجرائًيا بيا ويقصد  :المعوقات
 البيئة أو نفسو، المدرب او الوحدة، بإدارة والمتعمقة أدائيم، عمى تؤثر أنيا عمى

 ."البحث أداة تقيسيا والتي التدريبية؛
 :البحث حدود
 والبنات، لمبنين التقنية كميات في التدريبية الييئة أعضاء عمى البحث تطبيق تمّ 

 الشراكة ومعاىد التميز كميات عمى تطبيقيا دون الصناعية، الثانوية لممعاىد باإلضافة
 .ىـ1439-1438 العام من الثاني التدريبي الفصل خالل وذلك االستراتيجية،

 اإلطار الهظري والدراسات السابدقة:

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات خاصة ومؤسسات التعميم العالي بشكل  يواجو
( إلى أن نتائج تقييم 9..4ويشير المخالفي ). عام مشاكل عدة وعمى عدة مستويات

أنظمة التعميم العالي بأنيا تعاني العديد من المشكالت واالختناقات في ممارسات عضو 
سة وظيفة التدريس فقط. كما يشير الصغير ىيئة التدريس، ويكاد يقتصر دوره عمى ممار 

( إلى أن اضطالع عضو ىيئة التدريس بمسؤولياتو التدريسية والمينية والقيادية 9..4)
والبحثية وغيرىا، سواء كانت داخل المؤسسة أو خارجيا، والتي تمثل العمود الفقري الذي 

المجتمع من ناحية  تستند عميو تمك المؤسسة في تحقيق أىدافيا من ناحية ورقي وتقدم
أخرى، يتطمب توفير وسائل الراحة وتذليل الصعوبات والمشكالت التي تواجيو عمى كافة 

مشكالت اقتصادية أو مينية أو كانت مشكالت أكاديمية أو ال تمك المستويات، سواء كانت
ىيئة  اءعضوفاعمّية أإدارية أو غيرىا من المشكالت، والتي تؤثر سمًبا عمى أداء 

 س.التدري
قد أشارت عدد من الدراسات إلى مشكمة البحث العممي كأبرز المعوقات التي تواجو و 

كما جاء في  – (Huntington & Clagett, 1991)أعضاء ىيئة التدريس، كدراسة 
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( ودراسة 4.04(، وأشارت دراسة السعدية )0494( ودراسة التميمي )9..4الفريح )
 Newell)باإلدارة، كما أشار نيويل وبرايسي  ( إلى المشكالت المتعمقة4.00الخرابشة )

& Price, 1983)  إلى مشكمة نظام ترقيات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
األمريكية كأكثر المشكالت التي تعترض مسيرة عضو ىيئة التدريس، وتتضح كذلك 
 مشكمة ارتفاع نصاب التدريس وساعات العمل الطويمة في بعض الدراسات كدراسة كل من

، بينما سمطت دراسة روتن وليفيت (Petty & Hatcher, 1999)بيتي وىاتشبير 
(Rotton & Levitt, 1983) .إلى مشكمة النشر العممي ومشكالتو 

 التدريس ىيئة أعضاء مشكالت تعرف إلى ىدفتبدراسة  (2008) الصغيروقد قام 
 الدراسة نتائج وأشارت  سوىاج. بجامعة التربية كميات في الميني أدائيم عمى توفر التي
 البحث مشكالت وكانت كبيرة، كانت المجاالت جميع عمى المشكالت تأثير درجة أن إلى

 تأثيرا أقميا كانت بينما اإلدارية، المشكالت ثم الميني، النمو عمى تأثيرا األكثر العممي
 مكونات سبعة من مقترحا تصورا الباحث وقدم .الترقية مشكالت ثم األكاديمية، المشكالت

 .الدراسة مجاالت عمى بناء التدريس ىيئة أعضاء مشكالت من لمحد رئيسة
في دراسة  متوسطة التدريس ىيئة عضو يواجييا التي تمشكالال درجة وجاءت
 إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج أشارت ماك ( في جامعة الكويت.9..4العازمي )

 والنصاب والخبرة، والقسم، والعمر، الجنسية، متغير وىي الدراسة، متغيرات لجميع تعزى
( فقد توصل إلى أن درجة المشكالت 9..4ة. أما المخالفي )العممي والرتبة التدريسي،

لى   تعزى إحصائيا دالة فروق وجودكانت عالية في جامعة تعز وعمى جميع المجاالت، وا 
 .العممية والدرجة والوظيفة الجنسية لمتغير

جاءت مشكالت البحث العممي كأكثر المشكالت التي  (2013)وفي دراسة الخرابشة 
 المشكالت ثم الخرابشة تعيق عمل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية

 بالتدريس، المتعمقة المشكالت وأخيرا المجتمع، خدمة فمشكالت باإلدارة، المتعمقة
 دراسة . كما أشارت نتائجالخبرة لمتغير تعزى إحصائيا دالة فروق وتوصمت الدراسة إلى

 عالية، بدرجة تكان مشكالت أعضاء ىيئة التدريس جميع أن إلى (2015) القحطاني
 اإلدارية فالمشكالت الميني، النمو مشكالت ثم العممي، البحث مشكالت كان أحّدىاو 

  .األكاديمي واإلرشاد التدريس مشكالت وأخيرا والثقافية، االجتماعية فالمشكالت والمالية،



 ..................................الكلّيات الّتقنّية والمعاهد الصناعية في التدريب هيئة أعضاء تواجه التي المعوقات

- 0.. - 

 ىيئة بأعضاء المتعمقة المشكالت أن إلى تعرف إلى (2016) السعدية حمدة وتوصمت
 بالطمبة، المتعمقة المشكالت ثم ،عمى في جامعات سمطنة عماناأل في كانت التدريس
 .العممي البحث مشكالت وأخيرا الكمية، إدارة فمشكالت

وحيدة، إذ توصل فييا الحجار  عمى صعيد مجتمع التدريب التقني كانت ىناك دراسةو 
 المرتبة فيكانت  العمل وأخالقيات القيم بمجال المتعمقة المشكالت ( إلى أنّ 9..4)

 المرتبة في الطمبة مشكالتجاءت و  ،عمى مستوى الكميات التقنية في فمسطين األولى
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج ظيرت، وأالتطوير شكالتم ثم الثانية،
 بضرورة الباحث أوصى، وقد الكمية لمتغير تعزى المشكالت لدرجة العينة أفراد تقدير

 لمبرامج المستمرة والمراجعة اإلنتاج، قطاع مع متكامل بشكل التقني لمتعميم التخطيط
 .لمطمبة المقدمة والمناىج

والمعوقات المشكالت تصنيف يمكن األدبيات السابقة  ومراجعة خالل استعراض ومن 
تحت أربعة عناوين رئيسة، في مؤسسات التعميم العالي التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس 

 وذلك كما يمي:

قمة الموارد المخصصة ويتمثل أبرزىا في  :المشكالت المتعمقة بالبحث العممي -
عدم ، قمة الوقت المخصص لمبحث العممي مقارنة بوقت التدريس، و لمبحث العممي

عدم وجود حوافز كافية لتشجيع عضو ىيئة ، و اإلدارة العميا بالبحث العممياىتمام 
صعوبة النشر ، و عدم توظيف نتائج البحوث العممية، و التدريس عمى البحث العممي

 في المجالت العممية المحكمة والمعتمدة.
عدم إشراك عضو ىيئة التدريس في ويتمثل أبرزىا في  :المشكالت المتعمقة باإلدارة -

، ضعف مستوى الخدمات التي تقدميا اإلدارة ألعضاء ىيئة التدريس، و القرارات صنع
ظاىرة المحسوبية في تكميف ، و سمبية العالقة بين اإلدارة وأعضاء ىيئة التدريسو 

عدم توافر قنوات اتصال واضحة ومحددة بين ، و أعضاء في مواقع ليسوا أىال ليا
دارة الجامعة عدم ، و الثقة بين العاممين واإلدارةغياب ، أعضاء ىيئة التدريس وا 
، المحاباة والسرية في تقييم األداء الوظيفي، و المساواة في توزيع األعمال واألنشطة

عدم االىتمام بالمشاكل و ، الرقابة الشديدة عمى عضو ىيئة التدريس وتصيد أخطائوو 
 التي يواجييا عضو ىيئة التدريس.
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عدم ومن أبرزىا  :والموائح والخدمات المساندةالمشكالت المتعمقة ببيئة العمل  -
جراءات الترقيات غياب المعايير الواضحة والموضوعية في تولي ، و وضوح آلية وا 

عدم مساعدة ، و نقص الكوادر التدريسية في بعض التخصصات، و المناصب اإلشرافية
مع  عدم تناسب الدخل، و قمة الحوافز والمكافآت، و عضو ىيئة التدريس لمنمو مينًيا

، عدم استفادة الجامعة من المنح والتبرعات واليبات بشكل جيد، و الظروف االقتصادية
ضعف ، و قمة العناية بنظافة القاعات والمعامل والمكاتب، و زيادة العبء التدريسيو 

التقاعس في إنجاز المعامالت الخاصة بعضو ، و اإلمكانات التقنية في القاعات والمعامل
 ىيئة التدريس.

ضعف التأىيل التربوي ومن أبرزىا  :المشكالت المتعمقة بعضو ىيئة التدريس -
ضعف ثقة عضو ىيئة ، و تدريس مواد في غير التخصص، و ألعضاء ىيئة التدريس

التكميف ، و عدم إلمام عضو ىيئة التدريس بالميام المسندة إليو، و التدريس باإلدارة
والتواصل فيما بين الزمالء، وقّمة ، وضعف العالقات اإلنسانية بأعمال وميام إضافية

 المراجع العممية المتعمقة بالمقررات والحقائب التدريبية.

  :التدريبية الوحدات
 التدريب مراكز م لتضم .049 عام والميني التقني لمتدريب العامة المؤسسة أنشئت

 صناعية، ثانوية معاىد إلى الحًقا تحويميا وتمّ  المسّمى، بيذا آنذاك منتشرة كانت التي الميني
 من سعت عديدة مراحل المؤسسة عمى تواترت وقد .تواليا التقنية الكميات افتتاح يتم أن قبل

 الوحدات إنشاء في التوسع خالل من العمل، سوق وتطورات احتياجات مواكبة إلى خالليا
حداث التدريبية،  المتميزة، العالمية والشراكات االتفاقيات وعقد النوعية، البرامج من عدد وا 

من خالل ذلك إلى تحقيق أىدافيا االستراتيجية  وتسعى .المجتمعية المتطمبات تخدم والتي
 التي أنشئت من أجميا، ومنيا:

 تحقيق في لإلسيام والميني التقني التدريب في الراغبين من عدد أكبر استيعاب 
 المستدامة. التنمية

  قنيةوالت المينية المجاالت في العمل بأىمية الوعي نشر.  



 ..................................الكلّيات الّتقنّية والمعاهد الصناعية في التدريب هيئة أعضاء تواجه التي المعوقات

- 0.4 - 

 المجاالت في الوطنية البشرية الكوادر وتطوير وتأىيل لمتدرب المناسبة البيئة توفير 
 والنوعي. الكمي العمل سوق لطمب وفقا التقنية،

 العمل. سوق تخدم األعمال قطاع مع استراتيجية شراكات بناء 
 برامج في والمشاركة الوطنية لمخطط الداعمة المتقدمة التدريبية المجاالت في التوسع 

  .وتطويرىا التقنية نقل

( 44( كمية تقنية لمبنات، و)09( كمية و)04قد وصل عدد الكميات التقنية لمبنين )و 
( مدرًبا، 9449بينما بمغ عدد المدربين في الكميات التقنية لمبنين ) 0.معيًدا صناعًيا ثانوًيا

 وتقدم الكميات ( مدرًبا في المعاىد الصناعية،44.4( مدربة في كميات البنات، و)0404و)
والدبموم لمن أتم أربعة فصول  تدريبية، أتم ثمانية فصول لمن البكالوريوس برنامج التقنية

ختيار ما يتوافق مع اتجاىاتيم وميوليم من بين عّدة مسارات وتتيح لممتدربين ا تدريبية،
( تخّصًصا من خالل الكميات التقنية 90تفوق األربعين مساًرا تدريبًيا، إذ تقّدم المؤسسة )

وتعمل عمى تحديث ىذه التخصصات والبرامج باستمرار، ( تخّصًصا لمبنات، 00لمبنين، و)
، الطائرات صيانة، و والتشييد العمارة، و ركباتوالم المحركات تقنية ومن ىذه التخصصات:

 تقنية، و الشبكات، و سالمة األغذية، و حماية البيئة، و المختبرات الكيميائية، و اإلنتاج الكيميائيو 
الكترونيات ، و السياحة والفندقة، و التسويق، و السكرتارية، و المكتبية اإلدارة، و البرمجيات

 الدعم الفني.، و صناعية وتحكم
الثانوية المعاىد  البرامج التي تقدميا في ( تخّصًصا من خالل44تقدم المؤسسة ) بينما

ومن ىذه وتمنح المتدرب شيادة اجتياز تعادل شيادة المرحمة الثانوية الصناعية، 
 المعدنية، واإلنشاءات والنجارة، والتكييف، والتبريد المحام،و  التخصصات: حقائب االلكترونيات،

 .وغيرىا حقائب الطباعة،و في، الفوتوغرا والتصوير
  ث:البح ّيةمهًج

 التطويري يمسحال المنيج لتحقيق أىداف البحث واإلجابة عن أسئمتو الباحث انتيج
 .البحث لموضوع المعرفي المسح عمى القائم
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 :البحث جمتنع
 صناعية، ومعاىد تقنية كميات عمى يتوزعون ا،مدربً  (8456) البحث مجتمع يشمل

 :التالي الجدول في كما
 :(1) خذٚي

 .اٌٛزذح ٚٔٛع ٌفئخ ٚفمًب اٌّدزّغ أفشاد رٛص٠غ
 اٌّدّٛع اٌٛزذح فئخ اٌٛزذح ٔٛع

 طٕبػٟ ِؼٙذ رم١ّٕخ و١ٍخ
 7237 2609 4628 ث١ٕٓ
 1219 - 1219 ثٕبد

 8456 2609 5847 اٌّدّٛع

 :البحث عيهة
 عمى وموزعين طبقية، عشوائية بطريقة البحث مجتمع من فرًدا (426) اختيار تمّ 
 – بكالوريوس) العممي والمؤىل ،(بنات – بنين) التدريبية الوحدة فئة :البحث متغيريّ 
 :التالي الجدول في كما ،(عميا دراسات

 :(2) خذٚي
 .اٌجسث ٌّزغ١ّشاد ٚفمًب اٌؼ١ّٕخ أفشاد رٛص٠غ

 اٌخجشح عٕٛاد اٌؼٍّٟ اٌّؤً٘ اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذح فئخ 
 دساعبد ثىبٌٛس٠ٛط ثٕبد ث١ٕٓ

 ػ١ٍب
 ِٓ ألً

5 
 ِٓ أوثش 10 – 5

10 
 191 85 146 162 263 85 339 اٌؼذد

 422 425 424 اٌّدّٛع
 4 1 2 اٌّفمٛد
 426 426 426 اإلخّبٌٟ

 :البحث أداة
في الوحدات لقياس درجة المعوقات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريب  أداة تطوير تمّ 

 ضمن( عبارة تقيس تمك المعوقات 49التدريبية، وقد تكونت األداة في صورتيا النيائية من )
، باإلدارة المتعمقة المعوقات، و التدريبية بالبيئة المتعمقة المعوقات  :ىي مجاالت، ثالثة
 .التدريب ىيئة بعضو المتعمقة معوقاتوال

 المحكمين، عرضيا عمى مجموعة من خالل من األداة صدق دالالت من التحقق وتمّ 
 واالستئناس بآرائيم في التعديل واإلضافة والحذف.

تراوحت قد ، و ألفا كرونباخ معادلةمن خالل حساب تم التحقق من دالالت ثبات األداة وكذلك 
 ( لمجاالت األداة.40.. – 40..المعامالت بين )
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 :األول السؤال نتائج
 في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات ما " :األول السؤال عن لإلجابة •

 الحسابية المتوسطات حساب تم "السعودية؟ العربية المممكة في التدريبية الوحدات
 مجال كل لفقرات حسابيا ثمّ  ومن ككل، ولألداة الثالث لممجاالت المعيارية واالنحرافات

 :يمي كما وذلك العينة، نظر وجية من المعّوقات حّدة حسب تنازلًيا وترتيبيا
 :(5) خذٚي

 .اٌى١ٍخ ٚاٌذسخخ األداح ٌّدبالد اٌّؼ١بس٠خ ٚاالٔسشافبد اٌسغبث١خ اٌّزٛعطبد
 اٌّزٛعظ اٌّدبي اٌزشر١ت

 اٌسغبثٟ
 االٔسشاف
 اٌّؼ١بسٞ

 اٌّدبي دسخخ

 اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد 01
 اٌزذس٠ج١خ ثبٌج١ئخ

 ػب١ٌخ 0.95 3.64

 اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد 02
 ثبإلداسح

 ِزٛعطخ 1.19 3.30

 اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد 03
 ثبٌّذسة

 ِزٛعطخ 0.88 2.90

 ِزٛعطخ 0.90 3.28 ٌألداح اٌى١ٍخ اٌذسخخ

 كانت التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات درجة أن إلى أعاله الجدول يشير
 األداة لمجاالت الحسابية المتوسطات وتراوحت .(3.28) بمغ حسابي بمتوسط)متوسطة( و 

 المعوقات وىما متوسطة، لمجالين الحسابي المتوسط درجة وكانت.  (3.64 – 2.90) بين
 المتعمقة المعوقات مجال درجة كانت بينما .بالمدرب المتعمقة والمعوقات باإلدارة، المتعمقة
 :الثالث المجاالت من مجال كل لنتائج عرًضا يمي وفيما .عالية التدريبية بالبيئة

 التدريبية بالبيئة المتعمقة المعوقات مجال ( أ)
 :(6) خذٚي

 .اٌزذس٠ج١خ ثبٌج١ئخ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد ِدبي ٌفمشاد اٌّؼ١بس٠خ ٚاالٔسشافبد اٌسغبث١خ اٌّزٛعطبد
 اٌّزٛعظ اٌفمشح اٌزشر١ت

 اٌسغبثٟ
 االٔسشاف
 اٌّؼ١بسٞ

ق دسخخ ّٛ  اٌّؼ

 ػب١ٌخ 1.33 3.92 اٌزشل١بد إخشاءاد رؼم١ذ 01
 اٌؼٍّٟ ثبٌجسث اال٘زّبَ ضؼف 02

 ٚاٌجبزث١ٓ
3.75 1.33 

 ػب١ٌخ

 خذِبد ِغزٜٛ رذٟٔ 03
 اٌىبفز١ش٠ب

3.67 1.36 
 ػب١ٌخ

 اٌزٟ اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِح لٍخ 04
 ٌٍّذسث١ٓ اٌّؤعغخ رٛفش٘ب

3.66 1.33 
 ػب١ٌخ

 اٌزى١ٍف ِؼب١٠ش ٚضٛذ ػذَ 05
 اإلششاف١خ ثبٌّٕبطت

3.59 1.36 
 ػب١ٌخ

 اٌؼبِخ اٌخذِبد ِغزٜٛ رذٟٔ 06
 (إٌظبفخ اٌزى١١ف،)

3.51 1.37 
 ػب١ٌخ

 ِزٛعطخ 1.46 3.35 اٌّىبرت رد١ٙضاد فٟ إٌمض 07
 ػب١ٌخ    0.95      3.64     ٌألداح اٌى١ٍخ اٌذسخخ              
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 التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات درجة أن إلى أعاله الجدول يشير
 وتراوحت .(3.64) بمغ حسابي كانت )عالية( وبمتوسط التدريبية بالبيئة والمتعمقة

 الحسابي المتوسط وكان .(3.92 – 3.35) بين المجال ىذا لفقرات الحسابية المتوسطات
 متوسطيا بدرجة )متوسطة(. كان واحدة فقرة بدرجة )عالية( عدا المجال ىذا فقرات لجميع

 ،(2013) الخرابشة ودراسة (2003) العمايرة دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق
 ىذه نتيجة تتعارض بينما .(2008) المخالفي دراسة نتيجة مع كبير حد إلى تتفق كما

  ،(2016) السعدية ودراسة (2004) الحمو دراسة نتيجة مع الدراسة
 بدرخان ودراسة (2005) الحجار دراسة نتيجة مع كبير حد إلى تتعارض كما
  .(2015) والقحطاني (2006)
 وبدرجة المجال ىذا في األولى المرتبة في "بالترقيات الخاصة اإلجراءات" جاءت وقد

 من كبيرة شريحة استحقاق تعكس النتيجة ىذه ولعلّ  (3.92) بمغ حسابي بمتوسط عالية
 في المتبعة اإلجراءات في النظر إعادة لضرورة انعكاًسا تكون وربما لمترقية، العينة

 المرتبة في عالية "والباحثين العممي بالبحث االىتمام ضعف" درجة جاءت كما  .الترقيات
 التدريب ىيئة أعضاء غياب النتيجة ىذه تعكس وقد (3.75) بمغ حسابي وبمتوسط الثانية
 والدراسات األبحاث لقمة انعكاًسا يكون ربما نفسو وىذا والدراسات، األبحاث أجواء عن

 لتطوير الممحة الحاجة إلى كذلك تشير النتيجة ىذه ولعلّ  .المؤسسة مستوى عمى المنفذة
  .والدراسة األبحاث إجراءات في حالًيا المتبعة اآلليات

 "لممدربين المؤسسة توفرىا التي التدريبية البرامج قمة" أن إلى النتائج أشارت كما
 جاءت ولربما (3.66) بمغ حسابي وبمتوسط الرابعة المرتبة في كذلك عالية بدرجة كانت
 األول، المعوق كانت التي الترقيات بإجراءات يتعمق فيما السابقة النتيجة لتؤكد النتيجة ىذه
 في األساس والمعيار بل جًدا ىاًما معياًرا تعد التدريبية فالدورات باآلخر، منيما كل يرتبط إذ

 عدم" كان كما  .العينة الستجابات أكبر صدًقا يعطي ما وىذا المؤسسة، لدى الترقيات نظام
 وبمتوسط عالية بدرجة كان إذ واضًحا، معّوًقا "اإلشرافية بالمناصب التكميف معايير وضوح
 نسبة األعمى وىم – خبرة األكثر المدربين فئة منح لعدم كان ولربما.  (3.59) بمغ حسابي

 السبب يعود وقد النتيجة، ىذه في دور اإلشرافية التكاليف في فرصتيم – البحث عينة في
 فمعلّ  المقابل وفي  .االلكترونية الموظفين بوابة عمى لذلك المنظمة الالئحة رفع عدم إلى
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 معينة لشريحة أوحى مما اإلشرافية، بالمناصب التكميف في الشابة لمخبرات توجًيا ىناك
 .ذلك في المعايير وضوح بعدم

 باإلدارة المتعمقة المعوقات مجال)ب(
 :(7) خذٚي

 .ثبإلداسح اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد ِدبي ٌفمشاد اٌّؼ١بس٠خ ٚاالٔسشافبد اٌسغبث١خ اٌّزٛعطبد

 اٌّزٛعظ اٌفمشح اٌزشر١ت

 اٌسغبثٟ

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٞ

ق دسخخ ّٛ  اٌّؼ

 اٌمبػبد رد١ٙضاد خبٔت ػٍٝ اٌزشو١ض ػذَ 01

 ٚاٌّؼبًِ
3.73 1.32 

 ػب١ٌخ

 ػب١ٌخ 1.43 3.71 اٌمشاساد ارخبر فٟ اٌّشوض٠خ 02

 ػب١ٌخ 1.40 3.66 اإلششافٟ ػٍٝ اٌشلبثٟ اٌذٚس رغ١ٍت 03

 ػب١ٌخ 1.49 3.42 اٌّذسث١ٓ ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ اٌز١ّض خٙٛد ردبً٘ 04

 ِزٛعطخ 1.51 3.29 ٚاٌّذسث١ٓ اإلداسح ث١ٓ ف١ّب اٌزٛاطً ضؼف 05

 ِزٛعطخ 1.57 3.23  اٌّذسث١ٓ أخطبء رظ١ّذ 06

 ِزٛعطخ 1.49 3.01 اٌزذس٠ج١خ ٌألٔظجخ اٌؼبدي غ١ش اٌزٛص٠غ 07

 ِزٛعطخ 1.57 2.88 اٌزذس٠ج١خ ٌٍسمبئت اٌؼبدي غ١ش اٌزٛص٠غ 08

 ِزٛعطخ 1.43 2.78 اٌٛظ١فٟ األداء رم١١ُ فٟ اٌّسغٛث١خ 09

 ِزٛعطخ     1.19    3.30     ٌألداح اٌى١ٍخ اٌذسخخ              

 التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات درجة أن إلى أعاله الجدول يشير
 المتوسطات وتراوحت (3.30). بمغ حسابي وبمتوسط كانت )متوسطة( باإلدارة والمتعمقة
 فقرات ألربع الحسابي المتوسط وكان (3.73 – 2.78). بين المجال ىذا لفقرات الحسابية

 بدرجة )متوسطة(. فقرات وخمس بدرجة )عالية(، المجال ىذا فقرات عدد إجمالي من
 ،(2012) الرواشدة ودراسة (2004) الحمو دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق

 بينما (2008). العازمي ودراسة (2005) الحجار دراسة نتيجة مع كبير حد إلى تتفق كما
 الشطناوي ودراسة (2003) وجبر وقرنيع سمرة أبو دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه تتعارض

 .(2013) الخرابشة ودراسة (2004)
 كأكثر األولى المرتبة في" والمعامل القاعات تجييزات بجانب االىتمام عدم" وجاء

 حسابي وبمتوسط العينة، نظر وجية من وضوًحا التدريبية الوحدة بإدارة المتعمقة المعوقات
 اتخاذ في المركزية" انتياج النتيجة ىذه تفسر التي المؤشرات من ولعل.  (3.73) بمغ

 ،(3.71)  بمغ حسابي وبمتوسط كذلك عالية بدرجة ارتفاًعا المعوقات كثاني والتي "القرارات
 يتعمق فيما وخاصة التدريبية، البيئة وعوائق مشكالت تعرف يمكنو ال القائد فالمدير
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 في التدريب عممية عمى الفعميين القائمين إشراك دون والورش والقاعات المعامل بتجييزات
 عمى اإلدارة تركيز عدم فإنّ  وبدوره  .التدريب مشكالت يخّص  فيما إلييم واالستماع القرارات

 من العديد حضور يفسر والورش والمعامل القاعات تجييزات وىو الميم الجانب ىذا
 عدم من المتوقع فإنّ  المجال، ىذا في األعمى حدىا في متوسطة أو عالية بدرجات المعوقات
 التعامل المحسوبية احتمال يرفع مما اإلدارة لدى الميني الحس غياب الجانب بيذا االكتراث

 درجة كانت إذ الوظيفي، األداء تقييم في المحسوبية ومنيا التدريبية، الييئة أعضاء مع
 بمغ  حسابي بمتوسط الدرجة ىذه لمدى العميا الحدود ضمن متوسطة بالتحديد الفقرة ىذه

.(2.78) 
 المتوسط درجة كانت إذ المجال، ىذا في بوضوح حاضًرا أيًضا الرقابي الدور وكان

 (3.66) بمغ حسابي وبمتوسط عالية "اإلشرافي عمى الرقابي الدور تغميب" لفقرة الحسابي
 بيا يقوم التي التميز جيود تجاىل" عالية بدرجة الحسابي متوسطيا جاء التي الفقرات ومن

 حيث من المعوقات ترتيب في رابًعا وحلّ  ،(3.42) ليا الحسابي المتوسط بمغ إذ "المدربين
 جاءت التي الفقرات مع ومتوافقة منطقية النتيجة ىذه تبدو وقد  .المجال ىذا في شدتيا
 الييئة أعضاء ينتجيا التي التمّيز لجيود اإلدارة تقدير نتوقع أن يمكن ال إذ عالية، بدرجة

 .القرارات اتخاذ في المركزية ظل في أو األخطاء تصيد ممارسات ظل في التدريبية
 المدربين أخصاء تصيد"و "المدربين مع التواصل ضعف" الفقرتين من كل درجة وكانت

 أنيما أي توالًيا،  (3.23)و (3.29) بمغ حسابي بمتوسط متوسطة "سمبياتيم عمى والتركيز
 النتيجتين ىاتين ولعل .العالية الدرجة حدود وعمى المتوسطة لمدرجة األعمى الحد منطقة في

 الرقابي فالدور العينة، نظر وجية من اإلشرافي عمى الرقابي الدور تغميب ظاىرة تفسران
 مع اإلدارة تواصل وبين بينيما والعالقة واحدة، لعممة وجيان المدربين أخطاء وتصيد

 الدور انخفض والمدربين اإلدارة بين فيما العالقة ازدادت فكمما عكسية، عالقة المدربين
 .المدربين عمى الرقابي

جماال  واضحة داللة تعطي باإلدارة المتعمقة بالمعوقات الخاصة النتائج ىذه فإنّ  وا 
 رأس عمى والتدريب التأىيل من المزيد إلى اإلشرافية بالوظائف المكمفين حاجة مدى عمى
 .عالية كمعوقات حدتيا اتضحت التي المجاالت في العمل
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 بالمدرب المتعمقة المعوقات مجال)ج(
 :(8) خذٚي

 .ثبٌّذسة اٌّزؼٍمخ اٌّؼٛلبد ِدبي ٌفمشاد اٌّؼ١بس٠خ ٚاالٔسشافبد اٌسغبث١خ اٌّزٛعطبد

 اٌّزٛعظ اٌفمشح اٌزشر١ت

 اٌسغبثٟ

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 دسخخ

ق ّٛ  اٌّؼ

 ػب١ٌخ 1.36 3.65 رخظظٟ ِغ  اٌسمبئت رٛافك ػذَ 01

 ػب١ٌخ 1.37 3.50 اٌزشثٛٞ اٌدبٔت فٟ رؤ١ٍٟ٘ ضؼف 02

 ِزٛعطخ 1.41 3.00 ٌٟ اٌّغٕذح ثبٌّٙبَ اإلٌّبَ ػذَ 03

 ِزٛعطخ 1.51 2.89 اٌضِالء ث١ٓ  اإلٔغب١ٔخ اٌؼاللبد ضؼف 04

 ِزٛعطخ 1.40 2.68 اٌٛزذح ثئداسح ثمزٟ ضؼف 05

 ِٕخفضخ 1.26 2.53 ػٍّٟ ط١ُّ ِٓ ١ٌغذ ثؤػّبي رى١ٍفٟ 06

 ِٕخفضخ 1.34 2.49 اٌّشرفغ اٌزذس٠جٟ إٌظبة 07

 ِٕخفضخ 1.35 2.41 اٌزذس٠ج١خ ثبٌسمبئت اٌخبطخ اٌّشاخغ لٍخ 08

 ِزٛعطخ     0.88     2.89    ٌألداح اٌى١ٍخ اٌذسخخ              

 التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات درجة أن إلى أعاله الجدول يشير
 وتراوحت (2.89) بمغ حسابيكانت )متوسطة( وبمتوسط  أنفسيم بالمدربين والمتعمقة

 الحسابي المتوسط وكان (3.65 – 2.41). بين المجال ىذا لفقرات الحسابية المتوسطات
بدرجة  كذلك وفقرتين بدرجة )عالية(، المجال ىذا فقرات عدد إجمالي من لفقرتين

 بدرجة )منخفضة(. فقرات وثالث )متوسطة(،
 النتيجة ىذه تتعارض بينما .(2012) الرواشدة دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق

 (2008) الصغير ودراسة (2003) العماير ودراسة (2004) الحمو دراسة نتيجة مع
 .(2015) القحطاني ودراسة (2013) الخرابشة ودراسة (2008) المخالفي ودراسة

 المعوقات كأبرز "تخصصو مع لممدرب المسندة الحقائب توافق عدم" مشكمة وجاءت
 وىذه .(3.65) بمغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في عالية وبدرجة المجال ىذا في

 عمى داللة النتيجة ىذه تعطي ولربما  .المشكمة حجم عمى واضًحا انطباًعا تعطي النتيجة
سناد الجداول بناء في ثغرات وجود  في القائمين حاجة عمى كذلك تدل ولربما  .الشعب وا 

 مدى كذلك تعكس وقد الجداول، مجال في الكافية بالخبرات تزويدىم إلى التدريبية الوحدات
 األنصبة توافق عمى ضغًطا يشكل مما المساندة لألعمال المدربين تفريغ في التوسع

 .التخصص مع التدريبية
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 معوقا كان "التربوي الجانب في التأىيل ضعف" مشكمة أن إلى النتائج أشارت كما
 ما مع تماًما النتيجة ىذه وتتوافق .(3.50) بمغ حسابي وبمتوسط كذلك عالية بدرجة
 كان والتي األول المجال في التدريبية والدورات البرامج بقمة المتعمقة النتيجة إليو أشارت

 إلى تشير النتيجة ىذه ولعل .(3.66) بمقدار المتوسط ليذا جًدا مقارًبا الحسابي متوسطيا
 النتيجة ىذه تعطي ولربما  .التدريبية البرامج في االنخراط في المتدربين لدى الكبيرة الحاجة
 التدريس عممية في االساسية التربوية التدريبية واألساليب لمميارات العينة افتقار عمى داللة

 .والتدريب
 التي المعوقات أعمى كثالث  "لممدرب المسندة بالميام اإللمام عدم" مشكمة وجاءت

 ذلك ولعل (3.00). بمغ حسابي وبمتوسط متوسطة وبدرجة التدريب ىيئة أعضاء تواجو
 ورفعيا التدريب ىيئة أعضاء تنظيم والئحة دليل تحديث ضرورة إلى المدربين حاجة يعكس
 عنيا راضين غير بميام التدريب ىيئة أعضاء لتكميف يكون وقد  .االلكترونية البوابة عمى

 .النتيجة ىذه ظيور في دور عمميم صميم من ليست أنيا واعتقادىم
 (2.68) بمغ حسابي وبمتوسط متوسطة بدرجة "باإلدارة الثقة ضعف" مشكمة وتأتي

 باإلدارة، المتعمقة لممعوقات األول المجال نتائج أظيرتيا التي العالية الحدة مع لتتوافق
 أن المنطقي من ولعل  .باإلدارة الثقة ضعف ىو المعوقات ىذه أحد أن جديد من ولتؤكد
 المنطقي ومن باإلدارة، المدربين الثقة فقد إلى األداة أفرزتيا التي الرقابية الممارسات يقود
 قبل من الممارس األخطاء تصيد أسموب عن كذلك ناتًجا يكون ىذا الثقة فقد أن كذلك
 .اإلدارة

 فقد منخفضة، بدرجة المجال ىذا في فقرات ثالث متوسطات جاءت المقابل وفي
 (2.49). بمغ حسابي وبمتوسط منخفضة بدرجة "المرتفع التدريبي النصاب" مشكمة جاءت
 ودرجة مستوى وتعكس المؤسسة في المختصة لمجيات النتيجة ىذه تحسب ولربما

 عدم" مشكمة درجة جاءت كما  .المؤسسة مستوى عمى مؤخًرا تّمت التي الوظيفية التعيينات
 وىي (2.41). بمغ حسابي بمتوسط منخفضة  "التدريبية بالحقائب خاصة مراجع وجود
 المفاتيح يممك التي المعوقات تجاوز عمى قادر المدرب أن لتؤكد األداة مستوى عمى األقل

 عمى وقدرتيم بأنفسيم التدريب ىيئة أعضاء ثقة كذلك النتيجة ىذه تعكس ولربما لحميا،
 .التدريبية بالحقائب المتعمقة العممية الصعوبات تخطي
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 :الثاني السؤال نتائج
 المعوقات بشأن التدريب ىيئة أعضاء تصورات تختمف ىل " :الثاني السؤال عن لإلجابة

 فئة الوحدة )بنين، بنات( والمؤىل متغيرات باختالف التدريبية الوحدات في تواجييم التي
 وذلك حده، متغير لكل االختالفات تمك وجود مدى عمى التعرف تمّ  "الخبرة؟ وسنوات العممي

 :يمي كما
 تعزى العينة تصورات بين فيما اختالف وجود مدى عن لمكشفاالجتماعي:  النوع متغير •

 وعمى ككل األداة عمى إحصائًيا داللتياالوحدة تم حساب قيمة اختبار )ت( و فئة  لمتغير
 : الجدول التالي في كما مجاالتيا،

 (:9)خذٚي

 .االخزّبػٟ إٌٛع ٌّزغ١ش رؼضٜ اٌزٟ اٌفشٚق ػٓ ٌٍىشف)د( اخزجبس

 ٌفسض "١ٌف١ٓ "اخزجبس  

 اٌزجب٠ٕبد ردبٔظ

 

 اٌذالٌخ )ف( ل١ّخ  اٌّدبي

 اإلزظبئ١خ

 ل١ّخ

 )د(

 اٌذالٌخ

 اإلزظبئ١خ

 اٌّؼٛلبد

 اٌّزؼٍمخ

 ثبٌّذسة

 اٌزجب٠ٕبد

 ِزدبٔغخ

 

 

.20 

 

 

 

.65 

-1.22- .23 

 22. -1.24- ِزدبٔغخ غ١ش

 اٌّؼٛلبد

 اٌّزؼٍمخ

 ثبإلداسح

 اٌزجب٠ٕبد

 ِزدبٔغخ

 

 

.04 

 

 

 

.85 

-.96- .34 

 35. -95.- ِزدبٔغخ غ١ش

 اٌّؼٛلبد

 ثبٌج١ئخ اٌّزؼٍمخ

 اٌزذس٠ج١خ

 اٌزجب٠ٕبد

 ِزدبٔغخ

 

 

.59 

 

 

 

.44 

2.11 .04 

 04. 2.03 ِزدبٔغخ غ١ش

 

 اٌى١ٍخ اٌذسخخ

 اٌزجب٠ٕبد

 ِزدبٔغخ

 

.05 

 

 

.83 

-.08- .94 

 94. -08.- ِزدبٔغخ غ١ش

 عمى أو الكمية الدرجة عمى إحصائًيا دالة قيمة )ت( غير أن إلى أعاله الجدول يشير
 (0.01) الداللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير مما األداة، مجاالت

 فئة لمتغير تعزى التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات بشأن العينة متوسطات بين
 مع النتيجة ىذه وتتفق.لألداة الثالثة المجاالت عمى أو لألداة الكمية الدرجة عمى الوحدة
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 مع النتيجة ىذه تتعارض بينما .(2013) الخرابشة ودراسة (2012) الرواشدة دراسة نتيجة
 .(2016) السعدية ودراسة (2015) القحطاني ودراسة (2004) الحمو دراسة نتيجة

 تعزى العينة تصورات بين فيما اختالف وجود مدى عن لمكشف: العممي المؤىل متغير •
( تم حساب قيمة اختبار )ت( ومستوى عميا دراسات بكالوريوس،) العممي المؤىل لمتغير
 :التالي الجدول في كما مجاالتيا، وعمى ككل األداة عمى إحصائًيا داللتيا

 (:01خذٚي )

 .اٌؼٍّٟ اٌّؤً٘ ٌّزغ١ش رؼضٜ اٌزٟ اٌفشٚق ػٓ ٍىشفاخزجبس )د( ٌ

 ٌفسض "١ٌف١ٓ "اخزجبس  

 اٌزجب٠ٕبد ردبٔظ

 

 اٌذالٌخ )ف( ل١ّخ  اٌّدبي

 اإلزظبئ١خ

  ل١ّخ

 )د(

 اٌذالٌخ

اإلزظب

 ئ١خ

 اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌّذسة

 13. -1.51- 65. 21. ِزدبٔغخ اٌزجب٠ٕبد

 13. -1.53- ِزدبٔغخ غ١ش

 اٌّزؼٍمخ 

 ثبإلداسح

 75. -32.- 88. 02. ِزدبٔغخ اٌزجب٠ٕبد

 75. -32.- ِزدبٔغخ غ١ش 

 اٌج١ئخ  

 اٌزذس٠ج١خ

  2.08 ِزدبٔغخ اٌزجب٠ٕبد

.15 

1.09 .28 

 27. 1.11 ِزدبٔغخ غ١ش 

 80. -25.- 65. 21. ِزدبٔغخ اٌزجب٠ٕبد اٌى١ٍخ اٌذسخخ

 80. -25.-  ِزدبٔغخ غ١ش 

 أو الكمية الدرجة عمى إحصائًيا دالة قيمة )ت( غير أن إلى أعاله الجدول يشير
. العممي المؤىل لمتغير تعزى إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير مما األداة، مجاالت
 العمايرة ودراسة (2003) وجبر وقرنيع سمرة أبو دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق

 (2012) الرواشدة ودراسة (2006) بدرخان ودراسة (2004) شطناوي ودراسة (2003)
 الحمو دراسة نتيجة مع الدراسة ىذه نتيجة تتعارض بينما .(2013) الخرابشة ودراسة

 (2008) المخالفي ودراسة (2008) العازمي ودراسة (2004)
 الخبرة )أقل سنوات لمتغير تعزى اتاختالف وجود مدى عن لمكشف :الخبرة سنوات متغير •

قيمة )ف(  وحساب األحادي التباين تحميل استخدام( تم .0من أكثر ،10-5  ،5 من
 :التالي الجدول في كما مجاالتيا، وعمى ككل األداة عمى إحصائًيا داللتيا ومستوى
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 :(11) خذٚي

 .اٌخجشح عٕٛاد ٌّزغ١ش رؼضٜ اٌزٟ اٌفشٚق ٍىشفٌ األزبدٞ )أٔٛفب( اٌزجب٠ٓ رس١ًٍ

 اٌّظذس اٌجؼذ

ِدّٛ

 ع

اٌّشث

 ػبد

دسخب

 د

اٌسش

 ٠خ

 ِزٛعظ

اٌّشثؼب

 د

 ل١ّخ

 )ف(

ِغزٛ

ٜ 

 اٌذالٌخ

 اٌّؼٛلبد

 اٌّزؼٍمخ

 ثبٌّذسة

 ث١ٓ

 اٌّدّٛػبد
1.34 2 .67 

.86 

 

.42 

 
 داخً

 اٌّدّٛػبد
326.54 419 .78 

  421 327.88 اٌىٍٟ

 اٌّؼٛلبد

 اٌّزؼٍمخ

 ثبإلداسح

 ث١ٓ

 اٌّدّٛػبد
5.06 2 2.53 

1.79 

 

.17 

 
 داخً

 اٌّدّٛػبد
593.68 419 1.42 

  421 598.75 اٌىٍٟ

 اٌّؼٛلبد

 اٌّزؼٍمخ

 ثبٌج١ئخ

 اٌزذس٠ج١خ

 ث١ٓ

 اٌّدّٛػبد
2.44 2 1.22 

1.35 

 

.26 

 
 داخً

 اٌّدّٛػبد
379.30 419 .91 

  421 381.75 اٌىٍٟ

 وىً األداح

 ث١ٓ

 اٌّدّٛػبد
2.30 2 1.15 

 داخً 24. 1.43

 اٌّدّٛػبد
338.71 419 .81 

  421 341.01 اٌىٍٟ

 أو الكمية الدرجة عمى إحصائًيا دالة قيمة )ف( غير أن إلى أعاله الجدول يشير
 (0.01) الداللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى يشير مما األداة، مجاالت

 سنوات لمتغير تعزى التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات بشأن العينة متوسطات بين
 .لألداة الثالث المجاالت عمى أو لألداة الكمية الدرجة عمى الخبرة

 وقرنيع سمرة أبو كدراسة السابقة، الدراسات أغمب نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق
 (2006) بدرخان ودراسة (2003) العمايرة ودراسة (2004) الحمو ودراسة (2003) وجبر

 (2013) الخرابشة دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه تتعارض بينما .(2012) الرواشدة ودراسة
 (2016) السعدية ودراسة (2015) القحطاني ودراسة
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 تواجو التي المعوقات عمى العينة اتفاق عمى واضحة داللة تعطي النتائج ىذه ولعل
ن منيا، كل ةحدّ  ودرجة التدريب ىيئة أعضاء  دالة وغير شكمية فيي اختالفات ىناك كان وا 
 .إحصائًيا

 :الثالث السؤال نتائج
 ىيئة أعضاء تواجو التي لممعوقات المقترحة الحمول ما" :الثالث السؤال عن لإلجابة

 :يمي كما وذلك الحمول، ليذه مقترح تصّور بناء تمّ  "التدريبية؟ الوحدات في التدريب
 (24) أصل من مشكمة (12) أن إلى البحث نتائج أشارت

 بدرجة كانت مشكالت (9)و عالية، بدرجة معوًقا تمثل كانت األداة تضمنتيا مشكمة  
 كانت فقط مشكالت (3) ىناك كان بينما العالية، لمدرجة األقرب المدى في وبعضيا متوسطة،
 بدرجة معوًقا تمثل كانت الفقرات إجمالي من (%50) أن يعني ما وىذا .منخفضة درجتيا
 التوصيات تقديم عمى االقتصار وعم المقترحة لمحمول إطار وضع تطوير يتطمب مّما عالية،

  .الحالي البحث إليو سعى ما تماًما وىذا والمقترحات،
 وفًقا وذلك الثاني، السؤال ونتائج األول السؤال نتائج عمى اعتماًدا اإلطار ىذا تطوير تمّ  وقد
 :يمي لما

 :لإلطار العاّمة األيداف
 ىيئة أعضاء تواجو التي والصعوبات المعوقات تذليل في تسيم مقترحة حمول تقديم •

 .التدريبية الوحدات في التدريب
 بيد لألخذ التقني لمتدريب العامة المؤسسة قبل من تبذل التي الحثيثة الجيود دعم •

 .لموطن الطموحة الرؤية من انبثاًقا الوطني التحول برنامج مواكبة في التدريبية الوحدات
 التدريبية بالبيئة يتعمق فيما التدريبية البيئة العممية مسار في الخمل مواطن تصحيح •

 .نفسو والمدّرب واإلدارة المساندة والخدمات
 :اإلطار حمتوى تطبيق أينية

 الوحدات في التدريب ىيئة أعضاء وىم مجتمعو أىمية من البحث أىمية تبرز
 يكون أن اإلطار ىذا من ويؤمل .التدريبية العممية وأساس عصب يشّكمون والذين التدريبية،

 من العمل بيئة لتطوير التدريبية الوحدات في القيادية اإلشرافية الميام ألصحاب الدليل بمثابة
 والحمول الوحدات تمك في التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات أبرز تعرف خالل
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 المساندة الخدمات أو التدريبية البيئة بمستمزمات المتعمقة تمك سواء المعوقات، لتمك المقترحة
  .تدريبية إشرافية وظائف يشغل بمن المتعمقة تمك أو نفسو بالمدّرب المتعمقة أو
 العامة المؤسسة في القرار ألصحاب وواضحة حيادية صورة تقديم اإلطار ىذا من يؤمل كما

 ىيئة عضو تواجو التي المعوقات يخص فيما العمل بيئة عن والميني التقني لمتدريب
 فيما لممسؤولين التدريب ىيئة عضو صوت إيصال أخرى جية ومن جية، من ىذا التدريب،
 ىذا تبني خالل من وذلك .المؤسسة في القرار أصحاب من حميا يكون التي المعوقات يخص
 .اإلطار

 :لإلطار العلني احملتوى
 أشارت والتي الدراسة، نتائج عنو أسفرت ما عمى بناء المقترح اإلطار مكونات تعتمد

 مجال كانت )عالية( عمى التدريب ىيئة أعضاء تواجو التي المعوقات حّدة درجة أن إلى
 بالمدّرب المتعمقة المعوقات مجالو)متوسطة( عمى  المساندة، بالخدمات المتعمقة المعوقات
 وعمى باإلدارة المتعمقة المعوقات مجال و)متوسطة ضمن مداىا األعمى لمفئة( عمى نفسو،
  .لألداة الكمية الدرجة
في معوقاتيا  الحّدة درجة جاءت التي الفقرات عمى سيعتمد المقترح اإلطار فإن لذلك 

  .فقرات (3) وعددىا أو )متوسطة ضمن المدى األعمى لمفئة( فقرة (12) وعددىا)عالية( 
 :يمي كما وذلك إليو، تنتمي الذي لممجال وفًقا المعوقات ىذه تصنيف ويمكن
 :المساندة والخدمات التدريبية بالبيئة المتعمقة المعوقات مجال •

 .الترقيات إجراءات تعقيد •
 .والباحثين العممي بالبحث االىتمام ضعف •
 ,الكافتيريا خدمات مستوى تدني •
 .لممدربين المؤسسة توفرىا التي التدريبية البرامج قمة •
 .اإلشرافية بالمناصب التكميف معايير وضوح عدم •
 (.النظافة التكييف،) العامة الخدمات مستوى تدني •
 .المكاتب تجييزات في النقص •

 :باإلدارة المتعمقة المعوقات مجال •
 .والمعامل القاعات تجييزات جانب عمى التركيز عدم •
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 .القرارات اتخاذ في المركزية •
 .اإلشرافي عمى الرقابي الدور تغميب •
 .المدربون بيا يقوم التي التميز جيود تجاىل •
 .والمدربين اإلدارة بين فيما التواصل ضعف •
 (.السمبيات عمى التركيز) المدربين أخطاء تصّيد •

 :نفسو بالمدّرب المتعمقة المعوقات مجال •
 .تخصصي مع لي المسندة الحقائب توافق عدم •
 .التربوي الجانب في التأىيل ضعف •
 التي المعوقات من معّوًقا عشر الثني مقترًحا حالا  ثالثين عمى المقترح اإلطار ويقوم

 :يمي كما وذلك التدريبية، الوحدات في التدريب ىيئة أعضاء تواجو
 (:01خذٚي )

 .اٌّمزشذ اإلطبس ِسزٜٛ

ّٛق  اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌّمزشذ اإلخشائٟ اٌسً اٌّؼ

 اٌزشل١بد إخشاءاد رؼم١ذ

 ثئضبفخ ٚرٌه اٌسب١ٌخ ٚاٌششٚط اٌضٛاثظ فٟ إٌظش إػبدح
 أٚ دسخبد خفض زغبة ػٍٝ دسخبد ٌٙب ٠خظض ضٛاثظ
 اٌالصِخ اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد ِّذح وششط أخشٜ ضٛاثظ ِؼب١٠ش

 اٌّذسث١ٓ

 زب١ٌب ثٙب اٌّؼّٛي اٌضٛاثظ رط٠ٛش فٟ اٌّذسث١ٓ إششان
 ٌٍّذسث١ٓ اٌفشطخ رز١ر ٚاضسخ آ١ٌخ خالي ِٓ ٌٍزشل١بد

 .رٌه ثشؤْ ِٚمزشزبرُٙ ثآسائُٙ ثبإلدالء
 اٌّذسث١ٓ

 ثبٌجسث اال٘زّبَ ضؼف
 ٚاٌجبزث١ٓ اٌؼٍّٟ

 ِٙبساد ِدبي فٟ اٌّذسث١ٓ ٌؼَّٛ رذس٠ج١خ دٚساد رٕف١ز
 اٌّذسث١ٓ اٌؼٍّٟ اٌجسث

 ثسث ألفضً رمذَ اٌؼٍّٟ ٌٍجسث ع٠ّٕٛخ خبئضح رخظ١ض
 اٌّذسث١ٓ ِسذدح ٌضٛاثظ ٚفمًب ػٍّٟ

 ارخبر فٟ اٌّشوض٠خ
 اٌمشاساد

 ٚاٌجش٠ذ اٌؼًّ فشق خالي ِٓ اٌمشاس فٟ اٌّذسث١ٓ إششان
 اٌّذسث١ٓ رفبػ١ٍخ اٌىزش١ٔٚخ ٚأ٠مٛٔبد االٌىزشٟٚٔ

 خذِبد ِغزٜٛ رذٟٔ
 اٌىبفز١ش٠ب

 اٌٛزذح ِٕغٛثٟ خف١فخ ٚخجبد ٌزٛف١ش ثذائً إٔشبء

 وجشٜ ششوبد ِغ اٌّؤعغخ لجً ِٓ ارفبل١خ إثشاَ ػٍٝ اٌؼًّ
 اٌٛزذح ِٕغٛثٟ اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذاد فٟ اٌّمبطف خ١ّغ ٌزشغ١ً

 ػذد لجً ِٓ اٌزار١خ اٌخذِخ ثّىبئٓ اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذاد رغط١خ
 اٌٛزذح ِٕغٛثٟ اٌّزؼٙذ٠ٓ ِٓ

 اٌزٟ اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِح لٍخ
 اٌّؤعغخ رٛفش٘ب

 ٌٍّذسث١ٓ

 اٌؼبِخ) اٌزذس٠ج١خ ٚاٌذٚساد ٌٍجشاِح االعز١ؼبث١خ اٌطبلخ سفغ
ا (30) ِٓ ألوثش (ٚاٌزخظظ١خ ٚاٌزط٠ٛش٠خ ًٛ  رٕف١ز أٚ ػض

 ٌضّبْ دفؼز١ٓ ػٍٝ (40) إٌٝ اٌؼذد ٚطً زبي اٌجشٔبِح
 .ِّىٓ ػذد أوجش اعزفبدح

 اٌّذسث١ٓ

 خالي اٌّؤعغخ رٕفز٘ب اٌزٟ اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد ػذد ص٠بدح
 اٌّذسث١ٓ اٌٛازذ اٌزذس٠جٟ اٌؼبَ

 خبطخ ِٚشاوض ِؼب٘ذ فٟ إٌّفزح اٌزذس٠ج١خ اٌجشاِح اػزّبد
 اٌّذسث١ٓ خبطخ ٚضٛاثظ اٌٛازذ اٌؼبَ فٟ اٌغبػبد ِٓ أػٍٝ ٌسذ ٚفمب
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 اٌّمزشذ اإلطبس

ّٛق  اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌّمزشذ اإلخشائٟ اٌسً اٌّؼ

 ػٍٝ اٌشلبثٟ اٌذٚس رغ١ٍت

 اإلششافٟ اٌذٚس

 اٌزذاخً ٚػذَ ٌٍّزبثؼخ األعبع١خ األ٘ذاف فٟ دٚساد

 ثبٌظالز١بد

 اٌٛظبئف

 اإلششاف١خ

ّٛق الزمًب اٌّمذِخ اٌّمزشزخ اٌسٍٛي رٕف١ز   :ٌّؼ

 (ٚاٌّذسث١ٓ اإلداسح ث١ٓ ف١ّب اٌزٛطً ضؼف)
 

 اٌسمبئت رٛافك ػذَ

 ِغ ٌٍّذسة اٌّغٕذح

 رخظظٗ

 ػذَ ػٍٝ ٚاٌسشص ٌٍّذسث١ٓ اٌدضئٟ اٌزفش٠غ ػ١ٍّخ ِزبثؼخ

ّٛق اٌّغجّجخ األعجبة وؤزذ اٌدذاٚي ضغظ ِغ رؼبسضٗ  .ٌٍّؼ
 اٌّذسث١ٓ

 األعجبة وؤزذ ٔٙبئ١ب اٌىٍٟ اٌزفش٠غ ثؼذَ االٌزضاَ ِذٜ ِزبثؼخ

ّٛق ٌٙزا وزٌه اٌّغجّجخ  .اٌّؼ
 اٌّذسث١ٓ

 ٚاٌسمبئت اٌشؼت إعٕبد ٌؼ١ٍّخ االخزظبص خٙخ ِزبثؼخ

 اٌّذسث١ٓ رخظظبد ِغ رٛافمٙب ِٚذٜ اٌزذس٠ج١خ
 اٌّذسث١ٓ

 ِؼب١٠ش ٚضٛذ ػذَ

 ثبٌّٕبطت اٌزى١ٍف

 اإلششاف١خ

 اٌّٛظف١ٓ ثٛاثخ ػٍٝ اٌّفبضٍخ ٚضٛاثظ اٌزى١ٍف ِؼب١٠ش سفغ

 خبطخ أ٠مٛٔخ رسذ
 اٌّذسث١ٓ

 اٌزشش١ر فزر ػ١ٍّّخ وً ِغ ٚاٌّؼب١٠ش اٌضٛاثظ ٘زٖ إدساج

 االٌىزش١ٔٚخ اٌجٛاثخ ػٍٝ إششاف١خ ٌٛظ١فخ
 اٌّذسث١ٓ

 اٌخذِبد ِغزٜٛ رذٟٔ

 (إٌظبفخ اٌزى١١ف،) اٌؼبِخ

 اٌزشو١ت ٌؼمٛد اٌزشغ١ٍ١خ اٌششوبد ٔٛػ١خ فٟ إٌظش إػبدح

 ٚاٌظ١بٔخ
 اٌٛزذح ِٕغٛثٟ

 ٌزٛل١غ أٚعغ ثشىً طالز١بد ثبٌّٕبطك اٌؼبِخ اإلداساد ِٕر

 ٌضٛاثظ ٚٚفمًب اٌّؤعغخ ِغ ثبٌزٕغ١ك ِغزؼدٍخ ط١بٔخ ػمٛد

 رسذد٘ب

 اٌٛظبئف

 اإلششاف١خ

 ٚإٌظبفخ اٌظ١بٔخ ػمٛد ِشغٍٟ ٌزم١١ُ خذ٠ذح آ١ٌخ رط٠ٛش

 ٚألػضبء ػبِخ اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذح ٌّٕغٛثٟ ِفزٛزخ رىْٛ

 االخزظبص ثدٙخ ِجبششح ٚرشرجظ خبص ثشىً اٌزذس٠ت ١٘ئخ

 اٌّذسث١ٓ

 اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذح زدُ ث١ٓ ف١ّب ٚاٌزٕبعت إٌغجخ ِجذأ اػزّبد

 اٌّشغٍخ اٌششوخ ػمٛد فٟ رٛافش٘ب اٌٛاخت اٌؼّبٌخ ٚػذد
 اٌّذسث١ٓ
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 اٌّمزشذ اإلطبس

ّٛق  اٌّغزٙذفخ اٌفئخ اٌّمزشذ اإلخشائٟ اٌسً اٌّؼ

 اٌدبٔت فٟ اٌزؤ١ً٘ ضؼف

 اٌزشثٛٞ

 اٌدبٔت ػٍٝ ٚاٌزط٠ٛش٠خ اٌؼبِخ اٌجشاِح فٟ اٌزشو١ض

 اٌزشثٛٞ
 اٌّذسث١ٓ

 ثشاِح ٌزٕف١ز اٌزؼ١ٍُ ٚٚصاسح اٌّؤعغخ ث١ٓ ف١ّب ارفبل١خ ػمذ

 اٌزشث٠ٛخ اٌّدبالد فٟ ٌٍّذسث١ٓ ِغبئ١خ رذس٠ج١خ
 اٌّذسث١ٓ

 اٌزٟ اٌز١ّض خٙٛد ردبً٘

 اٌّذسثْٛ ثٙب ٠مَٛ

 اٌّذسث١ٓ اٌّز١ّضح اٌدٙٛد رٚٞ اٌّز١ّض٠ٓ رىش٠ُ

 اٌّجذػ١ٓ سػب٠خ أل١ّ٘خ اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذاد ل١بداد رؤ١ً٘

 اٌّذسث١ٓ ِٓ

 اٌٛظبئف

 اإلششاف١خ

 ث١ٓ ِب ٌٍشثظ ِجبششح رٛاطً ٚأ٠مٛٔخ خبطخ ِّٕظخ رط٠ٛش

 ٚخٙخ خٙخ ِٓ ٚأػّبٌُٙ اإلثذاػ١خ األػّبي أطسبة

 .أخشٜ خٙخ ِٓ االخزظبص

 اٌّذسث١ٓ

 ث١ٓ ف١ّب اٌزٛطً ضؼف

 ٚاٌّذسث١ٓ اإلداسح

 اعزفغبساد خ١ّغ ػٍٝ ٌٍشد ِجبششح رٛاطً ِّٕظخ رط٠ٛش

 لجً ِٓ أدائٙب ِٚزبثؼخ اٌزذس٠ج١خ اٌٛزذح داخً اٌّذسث١ٓ

 االخزظبص خٙخ

 اٌٛظبئف

 اإلششاف١خ

 ث١ٓ ف١ّب اٌزٛاطً فبػ١ٍّخ ٌم١بط زذ٠ثخ ِؤششاد ثٕبء

 ٚاٌّذسث١ٓ اإلداسح
 اٌّذسث١ٓ

ق، ٘زا رالفٟ فٟ دٚساد ػمذ ّٛ  :ِثً اٌّؼ

 األداء ػٍٝ رؤث١ش٘ب ِٚذٜ اإلٔغب١ٔخ اٌؼاللبد ثٕبء-

 .ٚاإلٔزبخ١خ

 .اٌّٛظف١ٓ ٚرّى١ٓ اٌظالز١بد رٛص٠غ-

 اٌٛظبئف

 اإلششاف١خ

 
 توصيات البحث:

 بناًء عمى ما أشارت إليو نتائج البحث، فإّن الباحث يوصي بما يمي:

في ىذا البحث لمحد من المعوقات التي تواجو أعضاء الييئة األخذ باإلطار المقترح  .0
 التدريبية.

ريب، وربطيا بالنشر إعادة النظر في ضوابط وشروط الترقيات ألعضاء ىيئة التد .4
العممي وفق ضوابط محددة، تشجيًعا لمبحث العممي من جية، وتطويًرا آللية الترقيات 

 من جية أخرى.
المؤسسة لمنشر العممي(، نشًرا لثقافة  تخصيص جائزة سنوية تحت مسّمى )جاائزة .0

البحوث العممية والنشر العممي داخل الوحدات التدريبية، وتحفيزًا ألعضاء ىيئة 
 التدريب عمى إجراء البحوث من خالل تقديم الحوافز والمكافآت والجوائز العممية.
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الجدد  )خمسة ايام( يقّدم مرة كل فصل تدريبي لممكمفين تربوي تصميم برنامج تدريبي .9
، عمى أن يشمل القيادية في الوحدات التدريبية )عميد، مدير( بالوظائف اإلشرافية

 الميارات التربوية األساسية في القيادة، ويكون حضوره إلزامًيا.
خدمات لمتوفير البيئة المثالية من قبل اإلدارات العميا المختصة ب إعطاء االولوية .9

 العامة )التكييف، المقاصف، النظافة(.
إعادة النظر في اإلجراءات المتبعة حالًيا في تجييز المعامل والورش في الوحدات  .4

 التدريبية، لضمان تجييزىا عمى أعمى مستوى تماشًيا مع استراتيجية المؤسسة.

 :دقرتحاتامل

عمى تسبقيا جماعية تزامنية  عمى مستوى المؤسسة تنبثق من ورش تنفيذ ورشة .0
لممدربين والمدربات لبحث الصعوبات التي تواجو أعضاء  مستوى اإلدارات العامة

 ىيئة التدريب ووضع الحمول المقترحة ليا.
تنفيذ أبحاث ودراسات أخرى في موضوع مشكالت أعضاء ىيئة التدريب وتتناول  .4

 متغيرات أخرى، كالمشكالت المتعمقة بالطمبة وغيرىا.
الت التي تواجو المتدربين تنفيذ دراسة ميدانية تيدف إلى تعرف الصعوبات والمشك .0

في عموم الوحدات التدريبية عمى أن تشمل الكميات العالمية ومعاىد الشراكات 
 االستراتيجية.
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 :البحث مراجع

الوظيفي لدى المشرفين األكاديميين في جامعة  (. الرضا2..4أبو سمرة، محمود )
القدس المفتوحة في فمسطين، المجمة الفمسطينية لتربية المفتوحة عن بعد، 

00(0 ،)404-490. 
 تواجو التي المشكالت. (2003) أحمد وجبر، الدين قمر وقرنيع، محمود سمرة، أبو

 األردنية، الجامعات اتحاد مجمة الفمسطينية، الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء
 .292-241 ،42ع األردن،

 في التدريس ىيئة أعضاء تواجو التي (. المشكالت4..4سعد الدين ) سوسن بدرخان،
 والدراسات، لمبحوث جرش مجمة الوظيفي، أدائيم عمى وأثرىا األردنية الجامعة

 .41-9 ،2ع ،10مج
(. بعض مشكالت التعميم الجامعي في الوطن العربي، 0494التميمي، عبدالمالك خمف )

 .029-099، 99مجمة شؤون عربية، ع
 في المساىمة من التقنية الكميات تعوق التي (. المشكالت9..4حسين ) رائد الحجار،

 غزة، األقصى، جامعة مجمة الفمسطيني، المجتمع في االقتصادية التنمية تحقيق
 .315-288 ،2ع ،9مج

 في التدريس ىيئة أعضاء لدى األكاديمية(. المشكالت 0..4)حسين غسان الحمو،
 ،17مج اإلنسانية، لمعموم النجاح جامعة مجمة نابمس، في الوطنية النجاح جامعة

 .417-371 ،2ع
 البمقاء جامعة في التدريس ىيئة أعضاء تواجو التي (. المشكالت4.00)عمر الخرابشة،

 لمعموم النجاح جامعة مجمة المتغيرات، ببعض وعالقتيا نظرىم وجية من التطبيقية
 .2516-2475 ،12ع ،27مج اإلنسانية،

 الييئة أعضاء لدى األكاديمية الجامعي التعميم (. مشكالت4.04زىير ) عالء الرواشدة،
 االجتماعية، لمعموم القرى أم جامعة مجمة التطبيقية، البمقاء جامعة في التدريسية

 .154-93 ،2ع ،4مج
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 ىيئة أعضاء تواجو التي واإلدارية األكاديمية (. المشكالت4.04حمد ) حمدة السعدية،
 التربوية، المجمة عمان، سمطنة في بالرستاق التطبيقية العموم كمية في التدريس
 .272-237  ،121ع ،31مج الكويت،

 أعضاء يواجييا التي واألكاديمية اإلدارية (. المشكالت9..4موسى ) نواف شطناوي،
 التطبيقية البمقاء لجامعة التابعة الحكومية المجتمع كميات في التدريس ىيئة

 .293-266 ،1ع ،20مج بأسيوط، التربية كمية مجمة باألردن،
 عمى تؤثر التي التدريس ىيئة أعضاء مشكالت (. بعض9..4حسن ) أحمد الصغير،

 .56-7 ،10ع باالسماعيمية، التربية كمية مجمة الميني، أدائيم
 التدريس ىيئة أعضاء تواجو التي المينية (. الصعوبات9..4سالم ) عبداهلل العازمي،

 ،14مج مصر، العربية، التربية مستقبل الكويت، بدولة األساسية التربية بكمية
 .368-299 ،51ع

التي تواجو عضو ىيئة التدريس وترثر عمى  (. المشكالت4..4فوزية )العبدالغفور، 
مستوى أدائو الوظيفي بكمية التربية األساسية في دولة الكويتـ رسالة الخميج 

 .042-94، 99العربي، ع
 التدريس ىيئة أعضاء تواجو التي األكاديمية (. المشكالت0..4حسن ) محمد العمايرة،

-293 ،42ع األردن، عربية،ال الجامعات اتحاد مجمة الخاصة، اإلسراء جامعة في
327. 

(. المعوقات التي تواجو أعضاء 9..4الفريح، سعاد عبدالعزيز والشايحي، عبدالرزاق )
ىيئة التدريس بالكميات النظرية بجامعة الكويت في المشروعات الممولة لمبحث 

مجمس النشر العممي، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، العدد العممي، 
 (.00السنة )(، 004)

 ىيئة أعضاء أداء عمى تؤثر التي المشكالت (. أبرز4.09فييد ) مبارك القحطاني،
 التربية مجمة عبدالعزيز، بن سطام األمير بجامعة التربية كميات في التدريس
 .663-619 ،1ج ،163ع األزىر، بجامعة
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 ألعضاء الوظيفي األداء عمى تؤثر التي (. المشكالت9..4سعيد ) سمطان المخالفي،
-364 ،1ع ،24مج بأسيوط، التربية كمية مجمة تعز، بجامعة التدريس ىيئة

406. 
Glick, N. (1991). Job satisfaction among academic administration at 

selected American colleges and universities. 

Newell, S. & Price, J.(1983). Promotion, merit and tenure decisions for 

college health education facultu. 

Petty, G. & Hatcher, L. (1999). Job satisfaction of faculty from 

technical institutes community colleges and universities, Journal 

of Studies in Technical Careers, 13(4), 361-367. 

Rotton, J & Levitt. M (19843). Citation impact, rejection and Value, 

Journal American Psychlologist, 48, 911-912. 

 


