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ـداءـــــــــــاإلهـ  
 

 ...إلى والدي الذي أنار الدرب أمامي بسراج من نور عطائه فكان في حياتي قمراً منيراً

إلى والدتي التي حنت علي صغيـراً، وبذلت الغالـي والنفيس حتى صـرت كبيـراً وظلت لي عوناً 

 ...صيراًون

إلى زوجتي رفيقـة دربي التي مازال نبع عطائها جدوالً رقراقاً فجعلت بيتنا بحبهـا وحنانها 

 ...قصراً كبيراً

 ...المهندس عبد العزيز وأحمد وحسن الذين هم في حياتي عز الذخيرة: إلى أبنائي البررة

 ...يلإلى إخواني وأخواتي نجوم حياتي الذين اقتديت بهم واهتديت سواء السب

 ...إلى روح جدي أحمد خليل رحمة اهللا عليه

إلى خالي عبد الرزاق الذي فقدته هذا العام، فكان معلماً وكتاباً ومدرسةً، فسالم على روحك يوم 

 ...ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا

إليكم يا شهداء فلسطين، وإليكم يا أسرتي الثانية زمالئي وزميالتي في جامعة القدس المفتوحة، 

 ...يكم جميعا أهدى هذا العمل خالصاً لوجه اهللا تعالىإل
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 عصام خليل
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 : انـــبي

 أقر أنا مقدم الرسـالة أنهـا قدمـت لجامعـة القـدس لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجة 

 أبحاثي الخاصـة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هـذه الرسالـة أو أي جـزء 

 .منها لم يقدم لنيـل أية درجـة عـليا ألي جامعـة أو معهـد

 

 

 : التوقيـــع

 عصام عبد العزيز أحمد خليل :   االســــم

 :التاريـــخ
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 الشكر والتقدير

الحمد والشكر هللا تعالى الذي أعانني على إتمام وإنجاز هذا العمل الذي أعتز به، واعترافاً الهل 

الفضل بفضلهم، فإنني أتوجه بداية بالشكر واالمتنان إلى الدكتور غسان عبد العزيز سرحان الذي 

ة ه الدراسة، ورافقها منذ البداية، والذي لم يبخل علي بالتوجيهات الكريمة والعلميأشرف على هذ

 :هما المناقشة والسيدين عضوي لجنةوأتقدم بالشكر إلى 

 .ممتحناً داخلياً   محمود أحمد أبو سمرةكتورلدا

 .ممتحناً خارجياً    محمد عمران الدكتور

 .هذه الدراسة وعلى المالحظات التي تقدما بهاعلى الجهد الذي بذاله في قراءة، ومناقشة 

 األفاضل أعضاء لجنة التحكيم الذين كان لتوصياتهم ونصائحهم الدور الكبير في السادةكما أشكر 

، كما اشكر األساتذة األفاضل والعاملين في الدراسات العليا في جامعة القدس اعتماد أداة الدراسة

 .وأخص بالذكر قسم التربية

لشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى أسرة جامعة القدس المفتوحة وعلى رأسها األستاذ اواتقدم ب

الدكتور يونس مرشد عمرو، رئيس الجامعة، والدكتور سفيان عبد اللطيف كمال، نائب رئيس 

ذين ل ا. والدكتور سمير النجدي، نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلداريةالجامعة للشؤون األكاديمية،

 . المتواصل لي للوصول إلى هذه النتيجةكان لدعمهم

 وبال الذي كان يدعمني دون كلل اكوروأتقدم بالشكر الخاص إلى الدكتور تيسير عبد الحميد أبو س

وأتقدم بالشكر إلى الدكتور محمود عباس الذي  ،حدود للوقت صباح ومساء، والدكتور محمد شاهين

 جميع المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس وأتقدم بالشكر إلىقام بالتدقيق اللغوي للرسالة 

اليهم جميعاً اتقدم  ،المفتوحة على استجابتهم السريعة، والى كل من ساهم في إخراج هذه الدراسة

 .التقدير واالحترامو بالشكر

 عصام خليل/ الباحث
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 ملخص الدراسة

عـة االحتيـاجـات التدريبـية للمسـؤولين عـن إدارة التعـليم في جام

 القـدس المفتوحـة

 

 إعــداد

 عصام عبد العزيز أحمد خليل

 إشــراف

 الدكتور غسان عبد العزيز سرحان

جاءت هذه الدراسة لتحديد االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس 

 .المفتوحة

، وهم 2004/2005 مسؤوالً عن إدارة التعليم للعام الدراسي) 91(تكون مجتمع الدراسة من 

 :  السؤالين التاليينعن الدراسة  وأجابت.يمثلون كل المسؤولين عن إدارة التعليم

 ما االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة؟ : السؤال األول

جامعـة القـدس      فيهل تختلف االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم          : السؤال الثاني

المفتوحة باختالف المؤهل العلمي، والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة داخل الجامعـة، وموقـع             

 العمل؟

لتحديد االحتياجات التدريبية مكونة من جزأين، الجزء األول اشتمل ببناء استبانة الباحث قام 

 فقرة لتحديد 80ى على معلومات عامة، والجزء الثاني تكون من عشرة مجاالت موزعة عل

 .ألغراض البحثمناسبة  وهي نسبة 0.98االحتياجات التدريبية وقد بلغ معامل الثبات لالستبانة 

 كرونباخ الفا معامل الثبات عن طريق احتساب معامل :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية وهي
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(Cronbach Alpha) الستجابات طات الحسابية واالنحرافات المعياريةـ واحتساب المتوس 

 أفراد 

 

 . وبعدها الكليالمجتمع على فقرات أداة الدراسة ومجاالتها العشرة

 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  لمجاليحتياج متوسطةأبدى المسؤولون عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة درجة ا )1

 إدارة أقل احتياج تدريبي لمجالي كانإدارة الجودة الشاملة والتطوير المهني للعاملين، و

 .الوقت والقيادة اإلدارية

للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس حاجة تدريبية   أعلىأظهرت نتائج الدراسة )2

 : وكانت كما يليالمفتوحة

 . بالنسبة للمؤهل العلمي كانت لصالح حملة الماجستير–أ  

المحاضرين، والمدرسين، واألساتذة :  بالنسبة للرتبة األكاديمية كانت لصالح–ب  

 .المساعدين، وأخيرا األساتذة المشاركين فما فوق

 بالنسبة لسنوات الخبرة داخل الجامعة كانت الحاجة التدريبية تتناسب تناسباً -جـ  

 .عكسياً مع سنوات الخبرة داخل الجامعة

المناطق التعليمية  بالنسبة لموقع العمل كانت الحاجة التدريبية للمسؤولين في –د  

 .أعلى من كٍل من رئاسة الجامعة والمراكز الدراسية

 . وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات
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Abstract 

“The Training Needs for the Educational 

Administrators at Al-Quds Open University” 

 

Prepared by: Isam Abdul-Aziz Ahmad Khalil 

Supervised by: Dr. Ghassan Sirhan 

 

 This study aimed to identify the training needs for the educational 

administrators at Al-Quds Open University. 

The population of the study consisted of 91 educational administrators for the 

year 2004-2005, representing all the educational administrators at Al-Quds 

Open University. The study addressed two research questions: 

1. What are the training needs for the educational administrators at Al-

Quds Open University?  

2. Do these needs differ according to academic qualifications, academic 

rank, years of experience at the university, and work location? 

 To identify these training needs, the researcher designed a questionnaire that 

consisted of two parts. The first part included general information and the 

second part consisted of 80 items covering ten areas to identify the training 

needs. The reliability coefficient of the instrument was (0.98), which is 

accepatable for the purpose of the study. 

 The researcher used the following statistical parameters: (Cronbach Alpha), 

means, and standard deviations for the responses of the population to the ten 

areas and overall dimension. 
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 The study reached the following conclusions: 

1. The educational administrators at Al-Quds Open University showed 

amedium digree of need in the two areas of “total quality management” 

and “professional development for the personnel”. The least interest in 

training need was shown in “time management” and “administrative 

leadership”. 

2. The results of the study showed that The highest need for the 

educational administrators at Al-Quds Open University was in favor of 

the MA academic rank and in all the areas under study. 

3. The results also showed that there is a training need for the educational 

administrators at Al-Quds Open University according to the following 

independent variables: 

A. With regard to academic rank, the level of training need for the 

educational administrators at Al-Quds Open University was in 

descending order as follows: lecturers, inctructors, assistant 

professors, and finally associate and full professors. 

B. With regard to years of experience at the university, the training 

need was inversely proportionate with years of experience. 

C. With regard to work location, the training need for the 

administrators in the educational regions was higher than for each of 

University Headquarters and study centers. 

 On the basis of the results of the study, the researcher put forth some 

recommendations and suggestions. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 :المقدمـة

نظراً للزيادة الهائلة في أعداد سكان المعمورة، والتغيرات السريعة والمتالحقة في 

الت، أصبح مختلف ميادين الحياة، وخاصة في العلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات واالتصا

من الضروري مواكبة السياسة التعليمية لمتطلبات روح العصر الذي نعيش فيه، وما شهده العالم 

خالل العقود القليلة الماضية، جعل العالم وال سيما الدول النامية فيه، تعاني بشكل ملحوظ 

مو الكبير وواضح من عدم توفير فرص التعليم والتدريب لفئات مختلفة من الناس بالرغم من الن

 ).2001الكيالني، (في عدد مراكز التدريب ومعاهد التدريس فيها 

إن زيادة الكفاءة اإلنتاجية، ورفع مستوى األداء، وقيام األفراد العاملين في مختلف 

قطاعات المجتمع على اختالف مستوياتهم بواجباتهم وبالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، 

دريب بجالء ووضوح، ألن التدريب عملية أساسية لالستثمار الشامل يتطلب زيادة اهتمامهم بالت

) 2003(، ويلتقي هذا مع ما أشار إليه الشــال )2003يونس، (الذي تلجأ إليه اإلدارة الحديثة 

بأن التدريب أو إعادة التدريب مهم جداً لعضو هيئة التدريس مهما وصل إلى أعلى الشهادات 

لمرجوة من العمليات اإلدارية، على أن ال يقتصر على التدريب الدراسية، لتحقيق األهداف ا

اإلداري فقط، بل يجب أن ينخرط األفراد في المزيد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى 

تنميتهم مهنياً وفنياً ووظيفياً، مما سيؤدي إلى تمكنهم من التفاعل والتكيف مع المتغيرات 

 .عرفية والتكنولوجيةالعصرية الجديدة في المجاالت الم

أن التطورات المعرفية والتكنولوجية قد فرضت على النظم ) 2000(ويؤكد نشوان 

التربوية التقليدية ضرورة البحث عن أنماط جديدة من التعليم والتعلم، مثل التوجه الستخدام 
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لمختلفة دون التعليم عن بعد، لتوفير الفرص التعليمية للراغبين في التعليم، الذين حالت ظروفهم ا

 .التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي

 بأن التقدم التكنولوجي والمعرفي الهائل والتغيرات التي حدثت )2002(أبو كته وتؤكد 

على مختلف نواحي الحياة وبدرجات متفاوتة قد تم استيعابه وتطبيقه بأسرع ما أمكن في مجال 

 العالم النامي، ال تساير التغيرات، وما التربية، حيث ان معظم األنظمة التعليمية، وخاصة في

زالت هذه المؤسسات تلهث وراء المتغيرات التي تحدث في العالم والمجتمعات حتى تصل إلى 

. درجة من التقدم والرقي، وان تصبح في مصاف المجتمعات المتقدمة في أقصر فترة ممكنة

ريب الكوادر البشرية في الكم ومن هنا يجب أن نؤمن بان ذلك ال يمكن تحقيقه إال عن طريق تد

 .والنوع مما سيؤدي إلى توفير الفرد الذي يستطيع استخدام التكنولوجيا واآلالت واستغاللهما

 أن الكوادر البشرية من أهم عناصر اإلنتاج ان لم تكن أهمها )2001(قيوي ويرى 

 اآلالت، على اإلطالق، ويجب تأهيلها وتطويرها بشكل مستمر لكي تستطيع أن تستغل تلك

ومن أبرز التطورات التي حدثت على . وبالتالي تكون إنتاجيتها قائمة على أقل تكلفة ممكنة

برامج التدريب في السنوات األخيرة توجهها بشكل عام نحو مبدأ الكفاية عنـد تصميمها 

). 1990الخطيب، (واعدادها حتى انـه اصبح سمة مميزة لمعظم برامـج التدريب الحديثة 

إلى التأكيد على أهمية التدريب في الجامعة ) 2002(أدبيات جامعة القـدس المفتوحـة وتشـير 

كون جامعة القدس المفتوحة تتبع نمط التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، والذي يقوم على 

مرتكزات التعلم الذاتي واستقاللية المتعلم، وعلى استثمار الوسائط التقنية المنوعة المكتوبة 

ة والمرئية التي هي نتاج التطور الهائل في مجال التقنيات التربوية واالتصاالت ونقل والمسموع

 .المعلومات، حتى يمكن إيصال المادة التعليمية للدارس أينما كان سواء في منزله أو مكان عمله
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 أن الستخدام المعينات والوسائط السمعية والبصرية في التدريب )2001(السيد ويؤكد 

ى كبيراً، حيث ان المعاني التي تعطيها هذه الوسائل تكون أيسر مناالً، واقل قابلية والتعلم مغز

 .للخطأ وسوء الفهم، وبالتالي تكون أصح وأسهل في التحصيل واالستيعاب

 أن التدريب أحد المرتكزات األساسية لعملية اإلصالح اإلداري )1997(الخطيب ويعتبر 

، فالتدريب يؤدي إلى إكساب العاملين في المؤسسات حتى تحقق المؤسسات التربوية أهدافها

المهارات والقدرات التي تمكنهم من قيادتها بكفاءة واقتدار، واإلصالح اإلداري يهدف إلى تطوير 

 .األداء وزيادة الكفاءة وتعميق الفاعلية للمؤسسات

ل  من ان التعليم العصري تجاوز الشك)2004(إبراهيم ومحمد في حين ان ما ورد عن 

التقليدي للتعليم النظامي، ألنه يعتبر ان الحاجات التعليمية لألفراد، تتحدد بناء على مستواهم 

التعليمي وغيره، وان تلبية هذه الحاجات تقتصر فقط على التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة، 

جتمع حيث ان هذه الفئة المدربة هي التي تتاح لها فرص العمل في المستقبل، حيث ان الم

المعاصر يحتاج إلى معلومات ومعارف حديثة ومتجددة، ومستوى عال من المهارات لمواجهة 

 ان عملية تحديد االحتياجات التدريبية )1991(درة وجاء في . حاجات سوق العمل في المستقبل

عملية مهمة وحاسمة لفاعلية البرنامج التدريبي، وذلك ألن تحديد االحتياجات التدريبية يعتبر 

ساساً لكل عناصر العملية التدريبية وأهمها تحديد األهداف التدريبية، وتصميم محتوى البرنامج أ

التدريبي ونشاطاته، وأيضا يعتبر تحديد االحتياجات التدريبية عنصراً هاماً في التركيز على 

ويذكر . األداء المحسن، وفي غياب تحديد االحتياجات التدريبية فيه اضاعة للجهد والوقت والمال

 بان ليس كل الجامعات قادرة على بناء الشخصية القيادية، وتنمية المواهب )1999(العاجز 

والملكات، وغرس القيم والفضائل، ألن الجامعات تحتاج إلى إدارة من نوع خاص، وبمواصفات 
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 معينة، فهي تحتاج إلى إدارة متميزة قادرة على تطوير الجامعة، والنهوض بها، وتحديثها، سواء

داخل الجامعة أو على مستوى الجامعات األخرى أو تلبية المطالب الملحة المتطورة للمجتمع 

 .المحلي

إن األفراد الذين يقومون بأعمالهم بشكل مقبول يسهم : فيقول) 2002(إبراهيم أما 

ويعتبر كذلك ان . التدريب لهؤالء األفراد في وصولهم إلى مستويات كفاية أعلى في األداء

 يتيح للعاملين الذين يرقّون إلى وظائف أعلى زيادة في مهاراتهم ومعارفهم، بما يتناسب التدريب

مع المسؤوليات الجديدة المسندة إليهم، وان المنظمات الكبيرة تحتاج إلى طبقة من القادة أو 

لى المدربين لتولي مهمة تنفيذ البرامج التدريبية، وهم بدورهم بحاجة إلى برامج تدريبية تعينهم ع

 .تأدية المهمات المطلوبة منهم

 أن التدريب يشكل العمود الفقري ألية مجهودات تبذلها )2003(عبيدات ويعتبر 

ومن هنا . المؤسسات والمنظمات نحو التطوير والتحديث، باعتباره يحتل موقعاً محورياً فيها

مج تدريبية مناسبة يمكن مواجهة االحتياجات التدريبية اإلدارية المختلفة، بأن تكون هناك برا

تمكّن من تزويد هؤالء المديرين بالكفايات والمهارات واالتجاهات والمعارف لكي . ومالئمة لها

 .تتناسب مع الوظائف التي تسند إليهم وما يواكبها من تغيرات وتطورات وتجديدات

وانطالقا من الدور الذي يقوم به المسؤولون عن إدارة التعليم في جامعة القدس 

توحة، ولكون هذه اإلدارة مسؤولة عن إدارة العناصر البشرية والمادية في الجامعة من المف

موظفين ومشرفين ودارسين ومستخدمين ومباني وتجهيزات وغيرها، وكذلك التعامل مع 

المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية، فان هؤالء المسؤولين يحتاجون باستمرار إلى التدريب، 

ريباً عمودياً أو أفقيا يعتبر من العناصر األساسية في تطورهم ورفع ألن التدريب سواء تد
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مستواهم المهني واألكاديمـي، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تتطلبها منهم أدوارهـم 

 ).2003أبـو ساكور، (

 ان تدريب الموظفين والمسؤولين أمٌر اساسي في التعليم عن Panda) 1997 (ويرى

تلفة، حيث يرى ان معظم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمسؤولين بعد وذلك السباب مخ

قدموا من جامعات انتظامية، ومعظم هؤالء العاملين ليست لديهم التآلف بنظام التعليم عن بعد 

وبأساليبه المختلفة الحديثة وبانفتاحه، وبمرونته ولسياساته التي تركز على الدارس واستخدامه 

وكل هذه األمور ال يمكن فهمها دون التدريب المناسب على . التعلم الذاتيللمواد التعليمية في 

هذه الممارسات الحديثة وذلك بسبب الطلب المتنامي على التعليم عن بعد وتعاظم دور الجامعات 

المفتوحة في تلبيتها لمتطلبات األعداد المتزايدة من الدارسين، ومن هنا يجد باندا ان التدريب 

 .يساً في النشاطات الموجهة نحو الكفاءة المتزايدة، ونحو فعالية المنظمة التعليميةيشكل مكونا رئ

 

 :أهمية تحديد االحتياجات التدريبية

، ان أهمية تحديد االحتياجات التدريبية تكمن في التأكيد على )1999(أيوب ترى 

 :المبادىء التالية

 االحتياجات التدريبية، أن األساس الذي تقوم عليه عملية التدريب هو دقة تحديد )1

وبالتالي تصبح هذه العملية أساساً ونقطة انطالق لنمط وتصميم برامج تدريبية بعد 

 .تحديد هذه االحتياجات

من خالل مقارنة الكفايات والمهارات المتاحة في المؤسسة، يمكن تحديد النقص  )2

 .بية الالزمةالمطلوب تعويضه من خالل التدريب، وبالتالي تحديد االحتياجات التدري
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أهمية تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية وبالتالي الفئات المستهدفة ونوع التدريب  )3

 .الالزم لها

 ان أهمية تحديد االحتياجات التدريبية ترجع إلى المزايا )2003(عبيدات بينما يرى 

 :العديدة التي يمكن ان يحصل عليها الفرد من وراء التدريب ومن هذه المزايا

 .حة الفرصة لألفراد العادة صقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدةإتا -1

رفع مستوى إنتاجية األفراد في المؤسسة من خالل رفع مستوى كفاءة  -2

 .وفاعلية هؤالء األفراد وللمنظمة ككل

تحقيق أهداف المؤسسة أو المنظمة من خالل توحيد وتنسيق اتجاهات  -3

 .العاملين

 .يانات الالزمة للعملتزويد العاملين بالمعلومات والب -4

 

 :مشكلة الدراسة

وحيث أن جامعة القدس المفتوحة، وهي إحدى الجامعات التي تتبع نمط التعليم المفتوح 

والتعلم عن بعد ورائدته في الوطن العربي وبالذات في فلسطين، وان انتشار الجامعة في جميع 

دراسية وزيادة أعداد العاملين في أرجاء الوطن والتوسع الهائل في أعداد الدارسين والمراكز ال

الجامعة بشكل سريع ليتناسب مع هذا التوسع، وألن معظم الكوادر أو العاملين يقدمون من 

جامعات انتظامية أو مؤسسات تعليم عام بعد حصولهم على مؤهل يتناسب مع العمل في 

 والذي اصبح من الجامعة، أصبحت الحاجة ملحة لتدريب الكوادر على فلسفة التعليم المفتوح،

 الحديثة والوسائط التكنولوجية، تاألساليب التي تسعى الجامعات الستخدامها باإلضافة إلى التقنيا
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وهذا خلق جواً من المنافسة بين الجامعة المفتوحة والجامعات األخرى، أدى إلى تطبيق نظام 

فعت الباحث إلى التعرف الجودة الشاملة وتقديم افضل نوعية للتعليم العالي، كل هذه العوامل د

على االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة للقيام بالمهام 

 .الموكلة إليهم على أكمل وجه، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة الحالية

 

 :أسئلة الدراسة

 :أجابت الدراسة عن السؤالين اآلتيين

 

ت التدريبيــة للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعـة القـدس  ما االحتياجا:السـؤال األول

 المفتوحة؟

 هـل تختلف االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعــة :السؤال الثاني

 باختالف المؤهل العلمي، والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة داخل الجامعة، وموقع العمل؟

 

 :أهـداف الدراسة

 هدف هذه الدراسة الخاصة بتحديد االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة ت

 :القدس المفتوحة إلى مايلـــي

 .التعرف الى االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة -1
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لفني تزويد ادارة جامعة القدس المفتوحة باالحتياجات الالزمة لتطوير األداء ا -2

 .واالداري للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة

 

 

 :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة في أنها تبحث في العنصر األهم في المؤسسة وهو العنصر 

البشري والقيادي بالذات، والتي قد تساعد المسؤولين في اإلفادة منها في تطوير األداء، وتلخص 

 : يأتــــياألهمية بما

افتقار الجامعة للبحوث والدراسات الخاصة بتحديد االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن  )1

، مما أدى إلى وجود حاجة ماسة إلى إجراء هذه )في حدود علم الباحث(إدارة التعليم فيها، 

 .الدراسة اللقاء الضوء على كيفية تحديد هذه االحتياجات التدريبية

في أنها ستكون قاعدة بيانات لتساعد أصحاب القرار التخاذ القرارات تكمن أهمية الدراسة  )2

الخاصة في تحديد االحتياجات التدريبية، وتكون نقطة انطالق تفيد في إحصائيات ألبحاث 

قادمة عن االحتياجات التدريبية ليتسنى الدارة الجامعة من وضع الترتيبات لتالفي كثير 

 . في مواقعهم وتطوير عملية التدريبمن المشكالت التي تواجه المسؤولين

 

 :محددات الدراسة

 :اقتصرت هذه الدراسة على الجوانب اآلتيـة

 .المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة: محددات إنسانية )1
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 .2004/2005العام الجامعي : محددات زمنية )2

 : محددات إجرائية )3

دارة التعليم في جامعة القدس تكون مجتمع الدراسة من جميع المسؤولين عن إ . أ

 .المفتوحة

 .استخدم الباحث أداة واحدة للكشف عن االحتياجات التدريبية . ب

استخدم الباحث التحليل االحصائي الذي تمثل في معامالت الصدق والثبات . جـ

ألداة القياس واستخرج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

 . المجتمعالستجابات أفراد

 :المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة )4

 

) فنية وسلوكية( معلومات أو اتجاهات أو مهارات أو قدرات معينة -:االحتياجات التدريبية

مطلوب تعديلها أو تنميتها أو تغييرها، إما بسبب تغيرات تنظيمية أو تكنولوجية أو إنسانية، 

 لمنع وقوع مشكالت متوقع حدوثها، أو بسبب أو لمواءمة تطورات وتوسعات معينة، أو

ترقية أو انتقال الفرد إلى مكان آخر، أو غير ذلك من الظروف التي تقتضي إعداداً مالئماً 

 ).1997الخطيب والخطيب، (لمواجهتها 

وقـد اعتمد الباحث عـدداً من المصطلحات الواردة في أدبيات جامعـة القـدس 

 : أجريت عليها هذه الدراسـةوالتي) أ2003-1999(المفتوحـة 

 هو االختصاصي الذي يشرف على سير دراسة الدارس ومساعدته في :المشرف األكاديمي

حل المشكالت الدراسية التي تعترضه، إضافة إلى مراقبة النشاطات األكاديمية للدارس 
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 وتصحيح التعيينات واإلشراف على البحوث والتقارير التي يقدمها في أي من المقررات،

باإلضافة إلى تنفيذ تعليمات الجامعة بخصوص عقد االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد 

 .وهو حلقة الوصل بين الدارسين والجامعة. نتائجها

هو مشرف أكاديمي مكلف بالقيام بالعمل اإلداري في موقعه : المسؤول عن إدارة التعليم

ليمية، مديرو المناطق التعليمية، نواب رئيس الجامعة، ومساعدوهم، مديرو البرامج التع: وهم

مديرو المراكز الدراسية، منسقو التخصصات، المساعدون اإلداريون واألكاديميون، مديرو 

 .الدوائر

 

 هو مجموعة من التخصصات المرتبطة ببعضها، وتهدف إلى إفساح :البرنامج األكاديمي

 .اً واحداً أو أكثرالمجال للدارس إلختيار تخصص مناسب له، وقد يحوي البرنامج تخصص

 

 مجموعة من المقررات تقع ضمن حقل تخصصي معين، وهي مبنية على أسس :التخصص

تنظيمية معينة، وتهدف جميعاً إلى تحقيق أهداف عامة موجودة، وينال الدارس عند إكماله 

 .دراسة هذه المقررات بنجاح درجة البكالوريوس في العلوم في البرنامج الذي التحق به

 

 عبارة عن موقع إداري يضم مركزاً دراسياً أو أكثر تكون فيه العملية :ة التعليميةالمنطق

 .اإلدارية والتعليمية
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 هو المكان الذي يجري فيه التفاعل المباشر بين الدارسين أنفسهم، وبين :المركز الدراسي

رشاد المرشدين والمشرفين األكاديميين العاملين في الميدان، الذين يقدمون النصح واإل

 .والمشورة والخدمات للدارسين فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم

 

 

 

 

 

 هي أجهزة سمعية وبصرية تؤدي مجموعة من الوظائف الهامة وفي :الوسائط التعليمية

مقدمتها تعزيز دافعية التعلم وتنشيط تفاعل الدارس مع المادة التعليمية، بحيث تكون قادرة 

اسبة، وترتبط باألهداف، وتشجع الدارسين على التفاعل مع على تامين وظائف تعليمية من

 .المادة التعليمية، وقادرة على توضيح المفاهيم واألفكار الواردة في المادة الدراسية

 

هو ذلك النمط من التعليم الذي يقوم على حضور الطالب المنتظم لتلقي : التعليم االنتظامي

 . التدريس في مباني وقاعات الجامعةالعلوم والمعرفة وجهاً لوجه مع عضو هيئة
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 الفصل الثاني

 

 األدب التربوي والدراسات السابقة
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 الفصــل الثانــي

 األدب التربوي والدراسات السابقة

 

 :األدب التربوي

 : والتعلم عن بعدحالتعليم المفتو

مسين عاماً الماضية حسب ما ذكر يتميز تاريخ التربية والتعليم في المائة والخ: لمحة تاريخية

 : بأنه مر في خمس مراحل هامة كما يأتي)2003(هوزين في حجي 

إقرار دول شمال أوروبا مبدأ التعليم االبتدائي واإللزامي وإصدارها قوانين لهذا الغرض في ) 1

 .أواسط القرن التاسع عشر

، حيث يلتحق بها التالميذ أياً كانت فكرة المدرسة األساسية التي تسمى احياناً المدرسة الشاملة) 2

 .وقد طبق هذا النظام في أوائل القرن العشرين. الطبقة االجتماعية التي ينتمون اليها

التوسع في التعليم وقبول أعداد كبيرة من التالميذ في مراحل تعليمية مختلفة وذلك في ) 3

 .الستينيات من القرن العشرين

 في ميدان تعليم الراشدين، تمثّل في صورة حمالت لمحو ظهور فكر جديد وتطبيق مستحدث) 4

 .األمية في دول العالم الثالث، والتعلم مدى الحياة والتربية المستديمة والمستمرة

ولذلك فان التعليم المفتوح يمكن ان يعتبر صيغة من صيغ . ظهور تكنولوجيا تعليمية جديدة) 5

لى تكنولوجيا التربية، والتربية المستمرة أو التعليم المستمر والتربية المستديمة يعتمد ع

 .المستديمة وهي تربية تستجيب لتطلعات األفراد والجماعات وتلبي احتياجاتهم

 ان مجتمعنا العربي وهو يطرق أبواب التقدم بعد ان اختط )2004(أبو غريب وترى 

س الحاجة الستغالل لنفسه أسلوب التنمية الشاملة لجميع الموارد الطبيعية والبشرية، أصبح بأم
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جميع الطاقات والموارد بشكل ينسجم مع تطلعات األمة، ولتحقيق ذلك ال بد من اتاحة الفرصة 

المناسبة لكل قادر وراغب في اإلسهام في عملية التطوير والتحديث والنمو وذلك بتوفير التعليم 

 .للجميع

 تلبية ذلك باتباعها وبما ان جامعاتنا ومدارسنا، وبإمكاناتها المحدودة، ال تستطيع

األساليب التقليدية في المعالجة، فالبد من البحث عن سبل ايسر وأوسع وأكثر اقتصاداً للوقت 

لذلك ترى أبو غريب ان التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، بما يتاح لهما من أساليب مرنة . والمال

 حتمية تفرضها علينا وما يدخالن من تغييرات على أساليب التعليم والتعلم، تصبح ضرورة

 .مستجدات ومتطلبات التطورات العالمية القائمة على التنافس لتحقيق تطلعات األمة العربية

 ان فكرة التعلم عن بعد في العالم الغربي بدأت عام )1993(عبد الهادي وذكرت 

تعلم ، لكنها لم تتطور إلى اكثر من فكرة مجردة، إذ اقتصرت مهمة جامعة لندن، رائدة ال1836

عن بعد آنذاك على منح الدرجة العلمية وعقد امتحانات كمتطلب لذلك، وكانت مسؤوليات التعلم 

 تغير هذا 1858عن بعد في ذلك الحين من مهمة كليات ومعاهد مجازة لذلك الغرض، وفي عام 

الوضع واصبح في مقدور أي فرد ينجح في امتحان القبول إلى التعليم العالي ان يلتحق في 

 حيث تم طرح فكرة الجامعة 1963واستمر هذا الوضع حتى عام . معة إذا رغب في ذلكالجا

 قراراً بإنشاء جامعة على الهواء بهدف 1964البريطانية المفتوحة وتبني هارولد ويلسون عام 

 .إيجاد مؤسسات أكاديمية ذوات مستويات عالية ترفع من مستوى تدريب المهنيين الجامعيين

 

 :لمفتوح والتعلم عن بعدمفهوم التعليم ا
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يمثل التعليم المفتوح سياسة تعليمية تقوم فلسفتها على حق األفراد بالوصول إلى الفرص 

التعليمية المتاحة، أي أنه تعليم جماهيري مفتوح ولجميع الناس بال استثناء، حيث يتسم بالمرونة، 

تعلم، تبعاً لظروفه ويسمح للدارس باختيار طريقة تعلمه، وزمن ومكان تعلمه، ومحتوى ال

 ).2001الكيالني، (واحتياجاته 

أن التعليم المفتوح هو نقل التعليم إلى ) 1996(وجاء في دليل جامعة القدس المفتوحة 

الدارس في موقع إقامته أو عمله بدالً من انتقال الطالب إلى مؤسسة التعليم نفسها، وبذلك يمكن 

كيف برنامجه الدراسي وسرعة التقدم فيه بما يتفق ان يزاوج الدارس بين التعلم والعمل، وان ي

 .وأوضاعه وظروفه على اختالفها

 فيرى ان التعليم المفتوح هو أحد التطبيقات العديدة للتعلم عن بعد، )1997(نشوان أما 

ويعتمد على توظيف الدراسة الذاتية والتعلم الذاتي والمواد التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة 

 ذلك، ويقدم التعليم العالي للراغبين فيه ممن فاتتهم فرص هذا النوع من التعليم، وانه المبنية على

أما مفهوم . يتصف بالمرونة واحترام شخصية المتعلم واعطائه حرية االختيار واتخاذ القرار

بأنه نظام تعليمي يقابل الحاجات الخاصة لألفراد، ) 2001(التعلم عن بعد، فيعرفه الكيالني 

ز حول المتعلم، ويترتب عليه انفصال دائم أو شبه دائم بين المعلم والمتعلم خالل العملية ويتمرك

التعليمية، ويكون دور المؤسسة التعليمية في هذا النظام قويا في تخطيط وتحضير وتوصيل 

 .الخدمة التعليمية باستخدام وسائط نقل مهمة

 الرواد في الجامعة المفتوحة وهو أحد) Dikshit et al, 2002( الوارد في كيجانأما 

البريطانية فقد قام بإعطاء تعريف يكاد يكون شامالً للتعلم عن بعد، بأنه مصطلح يتضمن مدى 

واسعاً من استراتيجيات التعليم والتعلم وهي عملية الفصل بين المعلم والمتعلم طيلة عملية التعلم، 
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 المواد التعليمية باستخدام الوسائط وكذلك ضرورة وجود التقييم التربوي في التخطيط واعداد

التقنية والمواد المطبوعة والسمعية والبصرية والحاسوب، ويكون ذلك باتصال ذي اتجاهين بين 

 التعلم عن بعد بأنه )2004(إبراهيم ومحمد وقد عرف . المعلم والدارس باستخدام التكنولوجيا

والمعارف واالتجاهات وتكوين نمط تعليمي يتيح الفرصة للمتعلم ان يكتسب المعلومات 

المهارات، من برامج دراسية متنوعة األشكال متعددة المستويات وذلك من خالل الوسائل 

المسموعة والمرئية والكمبيوتر ووسائل اإلعالم لعدد كبير من الدارسين بغض النظر عن أماكن 

 .تواجدهم

 

 :فلسفة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

ث العلمي والتفكير االنساني إلى استثمار وسائل االتصال من لقد وجهت طرق البح

أقمار صناعية وأجهزة كمبيوتر وشبكات اإلنترنت لحل بعض المشكالت التي تواجه اإلنسان 

المعاصر ومشكالت جميع المجتمعات في الربع األخير من القرن العشرين وفي بداية القرن 

ي تحديث أساليب التعليم التقليدي التي تقوم على  تلك الوسائل فأسهمتالحادي والعشرين، وقد 

المرسل وهو المعلم، والمستقبل وهو الطالب، والمنهج الدراسي الذي ال يلبي احتياجات الطالب 

فأصبح دور المعلم وهو المرسل غير مقصور على إلقاء المعلومات التي . المعرفية والوجدانية

و اإلرشاد والتوجيه وتفسير بعض المعلومات يتضمنها المنهج المدرسي، ولكن اصبح دوره ه

 .والحقائق

أما دور الطالب فأصبح طرفاً أساسيا فاعالً في العملية التعليمية من حيث المشاركة والتجاوب 

أما المنهج المدرسي فأصبح يلبي . والحوار وإبداء الرأي وطرح األسئلة والتحليل واالستنتاج
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ة، حيث يستطيع الطالب الوصول إلى المعلومات التي احتياجات الطالب المعرفية والوجداني

يحتاجها والمرتبطة بالمنهج المدرسي في وقت أسرع وأقل مجهود من خالل مصادر التعلم 

 ).2004العلي، (المطبوعة وغير المطبوعة 

 أن نمط التعليم المفتوح نشأ في الغرب وعرض على انه Kaur) 1998(وورد عن 

معلم مسؤولية نقل المعرفة والمهارات إلى الدارس الذي ال يستقبل أسلوب تعليم يتحمل فيه ال

لكونه يدرس في مكان بعيد عن المؤسسة التعليمية، وذلك " وجها لوجه"التعليمات بشكل شفوي 

 .وفقا لظروف الدارس نفسه

 :ويشير إلى أهم االتجاهات المعاصرة التي حدثت في التعليم المفتوح في الهند فيما يلي

ررات الموجهة نحو العمل رغم كونها تعطي خياراً محدداً فإنها تالقي استحساناً المق )1

ومن ناحية أخرى . وتزايداً في عدد الملتحقين بهذه المقررات ويبدو ذلك جيداً ومشجعاً

 .فان شعبية المقررات التقليدية قد أخذت بالتناقص تدريجيا

م عن بعد، حيث أن هذا النظام وجد هناك تحول في طبيعة وشخصية الملتحقين في التعل )2

باألساس لتلبية االحتياجات التعليمية ألولئك األفراد الذين حالت ظروفهم االجتماعية 

 .واالقتصادية أو المكانية من متابعة تحصيلهم الجامعي في الوقت المناسب

 .إزدياد عدد الطبة المنحدرين من مناطق ريفية بعيدة )3

ذاته قد برز كنمط مميز متميز وتُجرى حاليا العديد من األبحاث إن التعلم عن بعد بحد  )4

والدراسات لتبين جوانب مختلفة من مكوناته وإبداعاته، والهدف من ذلك الوصول إلى 

نتائج وتحسينات تعمل على توظيف وسائل االتصال الحديثة المتوفرة في هذا النمط في 

 .التعليم
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ترتكز عليها فلسفة التعليم  التي لمبادئ الفلسفيةإلى عدد من ا) 2001(وقد أشار شاهين 

المفتوح والتعلم عن بعد التي أتت بها العديد من الفلسفات والتحديات التي تواجه المجتمعات 

 :عموماً، أما المبادئ فهي

 :المبادئ المستمدة من الفلسفات المختلفة وهي -1

ينيون والمصريون القدماء آليات التعليم الذاتي وهي طريقة قديمة جداً اتبعها الص . أ

 .وهي طريقة حوارية بالنقاش تؤدي إلى تنمية القدرة على التفكير

حيث تمت الدعوة من قبل افالطون إلى تأسيس تعليم : تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم . ب

 .للنساء وأن تتاح للصغار جميعاً فرص متكافئة من التعليم

 .ال فترة حياة اإلنسانان التربية تستمر طو:     استمرارية التربية . ج

 .    مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين . د

 .استثمار التربية لحواس المتعلم.    هـ

 .تحديات االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي -2

 .التطور االقتصادي -3

 

 :أهداف التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 :حقق الكثير من األهداف هي ان تطبيق نظام التعلم عن بعد ي)2003(الغامدي يرى 

 .توفير فرص التعليم ونقل المعرفة للمتعلمين وتطوير مهاراتهم .1

الوصول إلى الفئات التي يجب عليها مالحقة كل جديد في مجال عملها كاألطباء  .2

 .والمهندسين والمعلمين واألكاديميين
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 .معالجة النقص في المناهج وتصحيح األخطاء في أسلوب التعليم التقليدي .3

 .تطوير العمال في مؤسستهم خالل فترة قصيرة دون اضطرارهم لترك وظائفهم .4

 .إيصال التعليم إلى الفئات الخاصة التي تمنعهم ظروفهم االلتحاق بالتعليم االنتظامي .5

 

 : فيرى ان أهداف التعليم المفتوح والتعلم عن بعد هي)2003(الدالهمة أما 

 .بشريةتلبية متطلبات خطط التنمية من الكوادر ال .1

 .تقديم الفرصة الثانية والثالثة للدراسة والبحث لمن فاتهم االلتحاق بالتعليم الجامعي .2

 .تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع األفراد .3

 .توفير فرص التعليم المستمر والتدريب والتأهيل للموظفين وهم على رأس عملهم .4

 .ليم الجامعيالتعاون بين الجامعات االنتظامية لتقديم برامج التع .5

 يرى ان مهمة الجامعة المفتوحة ليست في إيجاد جامعة دون )2001(السنبل ولكن 

جدران حيث يكون العالم كله مسرحاً لصفوفها، وليست مشكلتها التعليمية في أن تساعد الناشئة 

في إختيار نمط حياة من نوع جديد، يختلف عن تلك األنماط في المجتمع والمتعارف عليها في 

ارس الطبقة الوسطى، وإنما مهمتها الحقيقية نقل الكبار من نمط خبراتهم الحياتية إلى نمط مد

 .جديد من الخبرات فتمكنهم من الدخول إلى جو جديد من الفكر والبحث

ولذلك يرى ان الهدف العام للجامعة المفتوحة هو إتاحة الفرصة لاللتحاق بالتعليم العالي للكبار 

خر لم يتمكنوا من اإلفادة من الفرص المحدودة التي تقدمها مؤسسات التعليم الذين هم لسبب أو آل

ومن أهدافها ان تضع ركيزة الستمرارية التعليم . العالي لدى تخرجهم من المدرسة الثانوية

العالي واستمرارية التعلم بشكل عام على مدى حياة الكبار، وبذلك يتحقق مبدأ التربية المستديمة 

 .طلبتها يتجاوز الواحد والعشرين سنة ويدرسون في أوقات فراغهمحيث ان أعمار 
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 :مبررات األخذ بنظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

تكمن مبررات استخدام التعليم الجامعي المفتوح سواء في الدول المتقدمة أو النامية فيما يأتي 

 ):2004نشوان (

بالتعليم العالي والذين أعاقتهم ظروفهم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفهم الحظ بااللتحاق  )1

االقتصادية واالجتماعية عن ذلك، ومن هنا نجد أن التعليم الجامعي المفتوح ال يحدده 

عمر معين أو مكان معين، بل يتيح لهؤالء الفرص التعليمية من جديد فيأتون برغبة 

 .قوية جامحة وبدافعية ذاتية كبيرة

عزولة من متابعة تعليمهم، حيث تصل الجامعة إليهم تمكين سكان المناطق النائية والم )2

في أماكن تواجدهم وذلك من خالل تأمين وصول المقررات الدراسية والوسائط 

 .وربطهم بالمعلمين بوسائل االتصال الحديثة أو الهاتف التربوي

تنمية أفراد المجتمع وذلك ألن غالبية الملتحقين بالجامعات المفتوحة من طبقة العمال  )3

لمهنيين والموظفين، وان برامج الجامعة موجهة لتلبية احتياجاتهم وتطوير كفاياتهم وا

 .المهنية مما يصب في تنمية المجتمع

يسمح بالجمع بين الدراسة والعمل بحيث يسمح للدارس أن يستمر في عمله في  )4

الوقت الذي يدرس فيه بالجامعة، وهذا مهم أيضا من الناحية االقتصادية ألن هذا 

 متاح للطالب في الجامعة االنتظامية التي ال تسمح للطالب أن يعمل خالل غير

 .الدراسة
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إتاحة الفرصة للمرأة في المجتمعات الراقية والنامية لإللتحاق بالتعليم العالي مع  )5

إمكانية إستمرارها بالقيام بدورها األسري مما ينعكس عليها بشكل إيجابي وعلى 

 .المجتمع بشكل عام

داد كبيرة من الدارسين تفوق القدرة االستيعابية للجامعات االنتظامية، استيعاب أع )6

حيث ان قاعات المحاضرات والتسهيالت يجب ان تتوافر في التعليم االنتظامي 

بشكل اكبر من التعليم المفتوح على اعتبار ان الدارس يداوم وينتظم في الدراسة 

 .بشكل مستمر

ري واألكاديمي، حيث يمكن قبول الدارس يتسم بالمرونة من حيث التنظيم اإلدا )7

 .بغض النظر عن سنة حصوله على الثانوية العامة أو العمر

 

 :خصائص التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

يتميز التعليم المفتوح والتعلم عن بعد بخصائص معينة يتميز عن غيره من التعليم االنتظامي، 

 :وهذه الخصائص هـــي

 .لب والمعلم، حيث يتم الفصل بين المعلم والطالبالبعد المكاني بين الطا )1

 .المكان وطبيعة التعامل والتفاعل بين الطالب والمعلم تكون شكلية )2

تحديد وسائل االتصال بوسائل معينة ومحددة بين المعلم والطالب عن طريق الحوار  )3

 .بواسطة التلفون أو الكمبيوتر

 . مجموعةالتعليم عن بعد يتم في مجموعة واحدة أو اكثر من )4
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تضع الجامعة التي تطبق نظام التعليم المفتوح أهدافا محددة لطريقة التدريس  )5

 .للطالب

اعتماد التعليم المفتوح على وسائط تكنولوجية في تنفيذ البرامج والمناهج  )6

والمنشورات، وذلك بهدف التقليل من تكلفة التعليم وخاصة عندما تكون أعداد كبيرة 

 .من الطالب في البرنامج

من خالل الدراسات االقتصادية لبرامج ومناهج ومقررات نظام التعليم المفتوح، فان  )7

تنفيذ تلك البرامج يتطلب تكاليف مالية مثل إنتاج أشرطة الفيديو ومحطات األقمار 

 .الصناعية، وتكلفة إعداد المقررات

 التعرف على طبيعة واحتياجات الطالب الراغبين في االلتحاق ببرامج التعلم عن )8

بعد، وذلك بالقيام بدراسات تحليلية لتحديد أعمارهم وخلفياتهم الثقافية، ومستوياتهم 

 .العلمية

التعرف على احتياجات الدارسين لتحديد األهداف العامة للبرامج أو المناهج أو  )9

 .المقررات الدراسية

يتـم إعداد المناهج أو المقررات الدراسية في ضوء الدرجات العلميـة الجامعية  )10

لتي تقـرر منحها من خالل تقديم الحقائب العلمية لمقررات التعليم المفتوح ا

 ).2004العلـي، (

 

 :االختالف بين التعليم المفتوح والتعليم االنتظامي
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ان أوجه االختالف بين التعليم المفتوح والتعليم االنتظامي ينحصر في أربع ) 2004(يرى العلي 

 :نقاط رئيسة هـي

 :مكان الدراسة )1

في التعليم االنتظامي تعتبر قاعات المحاضرات والمعامل التي يتم إعدادها وتجهيزها في 

أما في التعليم المفتوح والتعلم . مباني الكليات هي المكان الذي يتلقى الطالب دروسه فيه

عن بعد فتكون المنازل هي مكان دراسة الدارس حيث يتلقى الدارس المادة الدراسية عن 

وكذلك يختار الطالب المركز والزمن الذي يريدهما لاللتقاء . التكنولوجيةطريق الوسائط 

 .مع المشرف األكاديمي

 :إعداد المقررات والمناهج الدراسية )2

في التعليم االنتظامي يقوم عضو هيئة التدريس باختيار المادة العلمية ويشترك معه أحيانا 

أما في التعليم المفتوح فان إعداد . أعضاء آخرون استكماال لمتطلبات المنهج الدراسي

. المناهج يتم بوساطة فرق متخصصة، ويشرف عليها خبراء كل في مجال اختصاصه

مع قيام خبير في تكنولوجيا التعليم باالشتراك في عملية التأليف حيث يتم تقسيم 

 .المقررات إلى نصوص

 :استخدام الوسائل التعليمية )3

 في استخدام الوسائط التعليمية وهي عادة ما تستخدم في في التعليم االنتظامي يوجد ندرة

المحاضرات أو المختبرات وأنها غير متوافرة في كل الجامعات، وأن عدداً قليالً منها 

يوجد به دوائر تلفزيونية مغلقة أو أجهزة تسجيل صوتي أو مرئي، وكذلك بالنسبة 

 الوسائط السمعية والبصرية يكون أما في التعليم المفتوح فان استخدام. ألجهزة الكمبيوتر
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بشكل ميسر، الن الوسائط تكون جزءاً اساسياً من المنهاج أو المقرر الدراسي ويحقق 

وكذلك بالنسبة ألجهزة الكمبيوتر التي تشكل قاعدة . التفاعل المطلوب بين هذه الوسائط

 .بيانات طالبية لتنظيم التعليم المفتوح

 :اسـتعداد الطالب )4

 االنتظامي تتحدد متطلبات كل جامعة في منح درجاتها العلمية، ويكون إعداد في التعليم

المقررات والمناهج مرة واحدة مسبقاً، والطالب ليس له رأي في شكل ومحتوى 

أما في التعليم المفتوح فالطالب له ان يبدى رأيه في طريقة . المقررات والمناهج

لصورة التي يظهر بها المنهاج من التدريس والمقررات الدراسية وطريقة عرضها وا

خالل وسيلة تعليمية معينة، ويأخذ فريق إعداد المقررات بهذه المقترحات واآلراء في 

. االعداد ويضع ترتيبات محددة إلجراء تغييرات محددة في المناهج كل فترة زمنية

لنسبة وهناك فروق أخرى ترتبط بالفلسفة التعليمية لكل نظام وأهداف كل نظام وكذلك با

 .لقواعد القبول والتسجيل ونوعية الطالب وطرق التحويل

 فيرى ان المتابع لما يدور في العالم من متغيرات وتطورات سريعة )2001(توفيق أما 

ومتالحقة، يدرك بالتأكيد مدى سرعة تقدم المعارف والمهارات والوسائل الالزمة للعملية 

ديد من المتغيرات التي ستؤدي إلى تآكل المهارات التدريبية وأن العصر الحالي أتى إلينا بالع

والقدرات الحالية التدريبية، حيث ان المتدرب أصبح يعتمد كل االعتماد على نفسه في عملية 

التعلم، وزادت من قدرة المتعلم أو المتدرب على تصحيح عمل المدرب واألدوات المستخدمة في 

 .التدريب
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 :توح والتعلم عن بعدتجارب عربية في مجال التعليم المف

إلى أن التجربة ) 2004(أشار العريان . التجربة الكويتية في مجال التعليم المفتوح :أوالً

، 1997 واعتماده في عام 1996الكويتية في مجال التعليم المفتوح قد بدأت بإعداد المشروع عام 

 :حيث مر في مراحل متعددة وهـــي

مفتوح من مؤسسات تعليمية من الواليات استضافة متخصصين في نظام التعليم ال )1

 .المتحدة ودول أوروبية

 .تم طرح مقرر دراسي تجريبي يتالئم مع آلية تنفيذ النظام المفتوح )2

القيام بزيارة مكثفة للكليات وشرح نظام التعليم المفتوح والتعريف به من خالل عقد  )3

 .ندوات

ي وتخزينه  تم عرض تقني لكيفية تصميم مقرر دراس1997/1998في عام  )4

 .وعرضه على شبكة اإلنترنت من خالل صفحة مركز المجتمع والتعليم المستمر

تنفيذ وتقييم نظام التعليم المفتوح، من خالل تفعيل دور منسقي الكليات العلمية  )5

لتسهيل االتصال بين الكليات العلميـة ومكتب نائب مدير الجامعة للخدمات 

ال الطلبات وطـرح المقررات الدراسية في  المساندة، ثم مرحلة استقبةاألكاديمي

 .2000/2001العام األكاديمي 

ويقوم النظام على الالمركزية في المحاضرات ومركزية االمتحانات ثم بعد ذلك تم إنشاء مركز 

للتعلم عن بعد في جامعة الكويت يتكون من مدير مركز التعلم عن بعد وقسم نظام التعليم عن 

 .االتصال اإللكترونىبعد وقسم الدعم الفني و
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، إلى أن الجامعة )2004(أشار أبو غريب : التجربة الليبية في مجال التعليم المفتوح: ثانيا

 في طرابلس ومن ثم نشرت مراكزها التعليمية في 1987المفتوحة في ليبيا قد بدأت عملها عام 

. الب مسجلين حاليا ألف ط25مركزاً تضم حوالي ) 18(مختلف مناطق البالد حيث بلغ عددها 

 :تمتاز الجامعة بتعدد برامجها التعليمية إلشباع حاجات المجتمع، ومن هذه البرامج

القانون، واالقتصاد، والمحاسبة، واإلدارة، والعلوم السياسية، : البرامج األكاديمية .1

والتاريخ، والجغرافيا، وعلم االجتماع والهندسة االجتماعية، والتربية وعلم النفس، 

 .غة العربية، والدراسات اإلسالميةوالل

 . يشرف عليه قسم التربية وعلم النفس–برنامج التأهيل التربوي  .2

 .برنامج التعليم المستمر، يقدم الخدمات لجميع أفراد المجتمع .3

 :تستخدم الجامعة الوسائط التالية في تحقيق أهدافها .4

 . المادة المقروءة، الكتاب المنهجي-أ 

 .التوجيه واإلرشاد األكاديمي االشراف العلمي و-ب 

 . اللقاءات العلمية-ج 

 .وتستخدم أيضاً االمتحانات المركزية من خالل إمتحانين في السنة

ومن أهم الصعوبات التي تواجهها الجامعة منذ إنشائها هي صعوبة تقبل المجتمع لفكرة 

شرية المؤهلة والمصادر الجامعة وفلسفتها، وكذلك إعداد المناهج والبرامج، وعدم توفر القوى الب

وتعتمد الجامعة في تمويلها على ما تخصصه الدولة الليبية وأقساط . المالية، ونقص الوسائط

 .الطلبة
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أن لجنة مسؤولة ) 2004( ذكر بوقحوص :التجربة البحرينية في مجال التعليم المفتوح: ثالثًا

لخليج العربي، قد انطلقت عن عن التعليم المفتوح لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول ا

، وانعقدت أول اجتماعات اللجنة في الكويت في مارس 2000جامعة البحرين في مارس 

 2003، واالجتماع الثالث في مارس 2002ثم االجتماع الثاني في اإلمارات في مارس . 2001

 . في جامعة الملك سعود في الرياض2004في السعودية، واالجتماع الرابع في مايو 

 إنشاء مركز الوسائط المتعددة في قسم تكنولوجيا 2001وقد تم في جامعة البحرين عام 

كلية التربية ثم تحويله إلى مركز التعلم اإللكترونى والوسائط المتعددة، الذي حدد هدفه / التعليم 

يمية بتطوير عملية التعليم والتعلم في جامعة البحرين من خالل دمج التقنيات في الممارسات التعل

ثم قامت جامعة البحرين بتطبيق أول تجربة لها في مجال التعليم االلكتروني من . وأنشطة التعلم

 .بصورة الكترونية) الحاسوب التعليمي(خالل تدريس أحد مقررات القسم 

أن فكرة إنشاء الجامعة العربية ) 2004(ذكر الصريع : تجربة الجامعة العربية المفتوحة: رابعا

ءت ضمن إطار برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية وما ألح المفتوحة جا

في هذه الفكرة هو ما يهدد قطاع التعليم من مخاطر قد تعيق التنمية البشرية، وتؤخر عملية 

 .النهوض بالرسالة الحضارية للوطن العربي

الي والمستمر مستخدمة تسعى الجامعة العربية المفتوحة إلى إتاحة فرصة التعليم الع

بذلك تقنية المعلومات واالتصاالت المرئية، لتعطي الفرصة لكل مواطن عربي يرغب في التعليم 

ومحاولة تقديم التعليم بكلفة مادية معقولة ليتحملها الفرد في المجتمع . وقادر عليه في أي مكان

 .العربي
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 من 500الب وطالبة و ط5000نشأت هذه الجامعة بعد إجراء دراسة ميدانية شملت 

وبناء على النتائج . أصحاب األعمال، واشتملت االستطالعات التخصصات التي سيتم طرحها

إدارة األعمال، وعلوم الحاسب اآللي، (طرحت الجامعة العربية المفتوحة أربعة تخصصات هي 

 ).واللغة اإلنجليزية، وتدريب المعلمين وإعدادهم

فروع للجامعة في ) 5(قر الجامعة الرئيس، وتم إنشاء تم اختيار دولة الكويت لتكون م

 في مصر 2003السعودية، واألردن، ومصر، ولبنان، والبحرين، وبدأت الدراسة فيها في شباط 

 .2002والسعودية والبحرين، بينما بدأت  في الكويت ولبنان واألردن في تشرين أول 

 األردن، حيث انطلقت الجامعة ويمكن الحديث عن تجربة الجامعة العربية المفتوحة في

في عملها من إيمانها في أن النوعية المتميزة من التعليم تكفلها عملية تبني أسس ضمان الجودة، 

التي تمكن الحصول على االعتماد محليا ودولياً، وتنمية جهود الجامعة في هذا المجال إلى 

 :المسارات التالية

 .يم الذاتي لإلدارةإدارة وتطبيق برنامج ضمان الجودة والتقو )1

 .السعي للحصول على االعتماد الرسمي عالميا للمؤسسة ولبرامجها التعليمية )2

السعي للحصول على االعتماد الخاص والعام من الجهات المسؤولة في البلد التي  )3

 .افتتحت فيه فروع لها

)  طالبة1156 طالباً و 641 (1797بلــغ عــدد الطلبة فــي الجامعة في األردن 

كانت نسبة الطلبة الذين يعملون في .  وهو العام الثاني للجامعة2003/2004عام األكاديمي لل

الرؤيا المستقبلية للجامعة هو استيعاب . في القطاعات المختلفة في الدولة% 77أثناء دراستهم 
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عدد أكبر من الطلبة، وتطبيق التقنيات الحديثة، والتوسع في نوعية البرامج التي تطرحها 

 .معة، وهناك طموح ألن تقوم الجامعة بطرح برنامج للحصول على درجة الماجستيرالجا

الى أن تجربة ) 2004(أشار الهنائي : تجربة سلطنة عمان في مجال التعليم المفتوح: خامسا

سلطنة عمان في التعليم عن بعد ال زالت حديثة العهد وفي أطوارها األولى، حيث تم االستعانة 

 من منظمة اليونسكو ووضع دراسة حول تطبيق المؤتمرات المرئية في 2002بالخبراء عام 

 .مجال التدريب

 في سلطنة عمان هي التعليم المفتوح لطلبة المدارس، ولكن اعتبر هذا ةكانت األولوي

المشروع مكلفاً بالنسبة للعائد المنتظر تحقيقه بسبب قلة الخبرات الموجودة وارتفاع تكاليف 

سباب اتجهت أنظار الحكومة إلى اختيار التعليم والتدريب اإللكتروني بدالً من لهذه األ. التشغيل

التعليم المفتوح عن طريق تحويل البرامج التدريبية إلى بيئة إلكترونية، وتصميم واخراج المواد 

 .التدريبية على بيئة إلكترونية تفاعلية

 
 :تجارب عالمية في التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 بهدف إعطاء 1969أسست الجامعة المفتوحة البريطانية في عام  :التجربة البريطانيةأوالً 

الفرصة لمن لديهم الرغبة في االستمرار في التعليم في الوقت الذي يرونه مناسباً لهم وبالذات 

 .الذين فاتتهم فرصة التعليم الجامعي

 الراشدين والموجودين على تتبع الجامعة المفتوحة البريطانية سياسة القبول المفتوح لكل

وليس هناك مؤهالت مطلوبة لاللتحاق، . األراضي البريطانية دون اعتبار لألصول االجتماعية

 . حصول الطالب على نجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةطأي ال يشتر
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ملون في معلمون، وعا: يتم تصنيف الدارسين في الجامعة إلى فئات متعددة حسب طبيعة عملهم

 .المؤسسات الحكومية، وربات البيوت، ومهندسون وفنيون

برامج في مستوى : تطبق الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتقدم ثالثة برامج هي

كما وتهدف الدراسات . الدرجة الجامعية األولى، وبرامج الدراسات العليا، وبرامج ما بعد الخبرة

ويتيح برنامج الدراسات العليا في . لخبرة المعرفية للمعلمالتربوية إلى تحسين المهارات وزيادة ا

 .التربية الفرصة للدراسة المتقدمة، وإجراء البحوث للراغبين في التعمق في فرع متخصص

بكالوريوس الفلسفة، وماجستير الفلسفة، : تمنح الجامعة ثالث درجات جامعية هي

 .ودكتوراه الفلسفة

ية التي تشتمل على الكتب والمواد التعليمية، والبث وتستخدم الجامعة الوسائط التعليم

اإلذاعي والتلفزيوني، والتلفون التعليمي، والحاسب اآللي واإلنترنت، ووسائل تعليمية مثل 

يوجـد بها حـوالي ثالثمائة مركز دراسي منتشرة في جميع أرجـاء . الحقائب التعليمية

 ).2003حجي، (بريطانيـا 

 أن التعليم المفتوح في استراليا موجود في التعليم Rao )2001( ذكر: ليةثانيا التجربة األسترا

االبتدائي والثانوي، والتعليم الفني والتعليم العالي والذي يطلق عليه بالكليات والجامعات منذ عام 

 . حيث تحولت فيما بعد إلى جامعات خاصة مختلطة1960

 جزءاً 1980 التعليم المفتوح كان حتى سنة إلى أن Rao) 2001(أشار : ثالثاً التجربة الهندية

من أنظمة الجامعات اإلنتظامية، حيث كان المطلوب من المدرسين القيام بنشر فلسفة التعليم 

المفتوح، واستمرت الجهود إلنشاء جامعة للتعليم المفتوح حتى تمكنت حكومة اندهار وبراديش 

ومن أدوات التعليم المفتوح  .1982ح سنة من إنشاء جامعة سميث وجامعة براديش للتعليم المفتو
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المستخدمة، الكتب والمواد الدراسية والراديو لمساعدة الطالب المنتشرين في المنطقة وعددهم 

 .يتجاوز العشرة آالف طالب

 1977 عن تأسيس جامعة أزاد سنة Rao) 2001( وورد أيضا في :رابعاً التجربة اإليرانية

االت هي الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وأضيف إليها فيما بعد للتعليم المفتوح في ثالثة مج

 طالب 1400 مشرفًا متفرغًا ومسجالً فيها 145يوجد بها . دراسة الهندسة المدنية واإللكترونية

وقد استخدمت أساليب وأدوات التدريب مثل .  مركزاً دراسيا14ًفي مستوى البكالوريوس في 

وأسست أيضا جامعة نور .  واستخدام االمتحانات البيتية والنهائيةالراديو والتلفزيون والمقابلة

العلوم، والرياضيات، :  طالب لدراسة تخصص10000 ويوجد بها 1987للتعليم المفتوح سنة 

 وصل عدد الطالب إلى 91-90 مركزاً دراسياً، في عام 29واللغة الفارسية، ويوجد بها 

 .سياً طالب في ثالثة وأربعين مركزاً درا32000

 :تجـربة جامعـة القدس المفتوحة

جامعة القدس المفتوحة مؤسسة حكومية للتعليم العالي في فلسطين، وتتمتع بشخصية اعتبارية 

ذات استقالل اداري ومالي وفني، وتعمل على تقديم خدماتها التعليمية باستخدام نظام التعليم 

 :بالعضوية في كل منتتمتع جامعة القدس المفتوحة . المفتوح والتعلم عن بعد

 .اتحاد الجامعات العربية .1

 .اتحاد جامعات العالم االسالمي .2

 .المجلس الدولي للتعلم عن بعد .3

 .االتحاد اآلسيوى للجامعات المفتوحة .4

 .االتحاد العالمي للجامعات .5
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 .مجموعة جامعات حوض البحر األبيض المتوسط .6

 ).جـ2003القدس المفتوحة، جامعة (الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد  .7

 

 :نشـأة الجامعة

 انطالقا من احتياجات الشعب 1975بدأ التفكير بإنشاء جامعة القدس المفتوحة عام  )1

الفلسطيني للتعليم العالي في ظل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة 

 .في ذلك الوقت

أقرها المؤتمر العام  و1980تم اعداد دراسة جدوى بطلب من اليونسكو عام  )2

 .لليونسكو

 أقر المجلس الوطني الفلسطيني مشروع الجامعة وبدأ التنفيذ من عام 1981في عام  )3

 . تركز العمل في اعداد المقررات والخطط الدراسية1991 وحتى 1985

 متخذة من القدس الشريف مقراً لها في 1991باشرت الجامعة عملها الفعلي في أيار  )4

ح عدد المراكز عشرين مركزاً تعمل من خالل عشر مناطق فلسطين واآلن اصب

تعليمية موزعة على المدن والبلدات الفلسطينية، مع وجود مركزين دراسيين في 

جامعـة القـدس المفتوحـة، (السعودية ومركز في اإلمارات العربية المتحدة 

 ). أ2004

 

 :فلسفة الجامعة وأهدافها

 :يان أهداف الجامعة تتلخص فيما يلــ
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اإلسهام في تحقيق مبدأ الديمقراطية في التعلم والتعليم عن طريق توسيع فرص  )1

التعليم العالي واإلسهام في حل المشكالت الناجمة عن عجز الجامعات االنتظامية في 

استيعاب المزيد من الطلبة وكذلك توفير فرص التعليم للفئات المحرومة والتي فاتتها 

 .تظاميةفرص االلتحاق بالجامعات االن

إعداد الدارس لكي يخرج انساناً مستقالً، يمتلك المعارف والمهارات واألدوات  )2

 .الكافية، مما يمكنه االعتماد على النفس والتشغيل الذاتي

تقديم برامج دراسية مصممة لتلبية احتياجات خطط التنمية المحلية والعربية على  )3

 .أسس علمية مدروسة

سين إلى خارج الوطن طلباً للتحصيل العلمي، وما اإلسهام في الحد من نزوح الدار )4

 .له من أضرار باالقتصاد الوطني

تحقيق مزيد من التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في خدمة األهداف التربوية  )5

 .واإلنمائية المختلفة والمتطورة للمجتمع

جامعة (ثة اإلسهام في تطوير نوعية التعليم العالي، باستخدام الوسائط التقنية الحدي )6

 ). ب2002/2003القدس المفتوحة، 

 

 :خريجو الجامعــة

 . خريجا10658ً: 2002/2003بلغ عدد خريجي البكالوريوس حتى عام  )1

 خريجـاً 474: 2002/2003بلغ عدد خريجي دبلوم التأهيل التربوي حتى عـام  )2

 ). د2002/2003جامعة القدس المفتوحة، (
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 :إحصاءات عدد الدارسين

 دارساً ودارسةً 40501: 2004/2005عدد الدارسين في الجامعة للفصل الدراسي األول بلغ 

 دارسة موزعين على مناطق الجامعة 20018 دارساً واإلناث 20483عدد الذكور منهم 

 ). ب2004جامعة القدس المفتوحة، (وفروعها 

 

 

 :أعداد العاملين في الجامعة

مشرفاً في الفصل الدراسي األول  ) 206 (بلغ عدد المشرفين المتفرغين في الجامعة )1

2004/2005. 

مشرفاً في الفصل األول ) 1081(بلـغ عـدد المشرفين من غيــر المتفرغين  )2

2004/2005. 

جامعة  (2004/2005موظفاً في الفصل األول ) 788(بلغ عدد الموظفين اإلداريين  )3

 ). جـ2004القدس المفتوحة، 

 

 :قدس المفتوحة في جامعة الةالبرامج األكاديمي

تقدم جامعة القدس المفتوحة تخصصات يفتقر إليها المجتمع الفلسطيني وتلبي احتياجاته بسبب 

 :الظروف التي يمر بها، لذلك اختارت البرامج اآلتيه وعددها ستة



 36

 .برنامج الزراعة )1

 .برنامج التنمية االجتماعية واالسرية )2

 .برنامج التربية )3

 .طبيقيةبرنامج التكنولوجيا والعلوم الت )4

 .برنامج اإلدارة والريادة )5

جامعة القدس (برنامج التعليم المستمر والذي ال يؤدي إلى درجة علمية  )6

 ).د2003المفتوحة،

 

 :الدرجات الجامعية والشهادات

في تخصصات اإلدارة ) البكالوريوس(تمنح الجامعة حالياً الدرجة الجامعية األولى 

والزراعة، والتنمية االجتماعية واألسرية، وبرنامج والتربية وأنظمة المعلومات الحاسوبية، 

التعليم المستمر الذي ال يؤدي إلى درجة علميـة أو جامعيـة، ودبلوم التأهيـل التـربوي 

 ).2004أبـو غريب، (

 

 :الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية

باالطالع على دراسات عربية عن الجامعات العربية المفتوحة في موضوع تحديد 

االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم، لم يجد الباحث دراسات تتعلق بهذا الموضوع، 
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وأن المتوفر هو ما يتعلق بالتعليم الجامعي االنتظامي أو المقيم وبعض الوزارات ومؤسسات 

 :التعليم العام وفيما يلي عرض لعدد منها

تياجات التدريبية لمديري  التعرف على درجة االح)1996(مفتاح هدفت دراسة 

اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبية بشكل عام، ومدى اختالفها باختالف 

تكـون مجتمع . المرتبة الوظيفية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص، والجامعة

مديراً، ) 123(هم فئة مديري اإلدارات وعدد:  إداريا موزعين على فئتين هما330الدراسة من 

من اجل تحقيق األهداف قام الباحث . رؤساء اقسام) 207(وفئة رؤساء األقسام اإلدارية وعددهم 

التخطيط، والتنظيم : فقرة موزعة على تسعة مجاالت هي) 69(ببناء أداة قياس اشتملت على 

 الوقت وإدارة التغيير والتنسيق، والقيادة، واالتصال، واتخاذ القرار، والعالقات اإلنسانية، وإدارة

استخدم الباحث األسلوب اإلحصائي واستخرج المتوسطات . واإلبداع، والرقابة وتقييم األداء

الحسابية واالنحرافات المعيارية وكانت نتائج الدراسة هي ان جميع مديري اإلدارات ورؤساء 

ت التسعة، وان أعلى األقسام اإلدارية لديهم درجة احتياج متوسطة فما فوق للتدرب على المجاال

احتياج تدريبي لديهم على مجال الرقابة وتقييم األداء، أما مجال التخطيط فحصل على أقل 

متوسط حسابي، كما اظهرت النتائج وجود فروق تعزى إلى الرتبة الوظيفية لصالح رؤساء 

األقسام، وعدم وجود فروق تعزى إلى المؤهل العلمي والتخصص وسنوات الخبرة ونوع 

 .جامعةال

 التي ة فهدفت إلى التعرف على المهمات اإلدارية واألكاديمي)1998(حرب أما دراسة 

يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية واالحتياجات التدريبية لمزاولة المهام 

وكذلك التوصل إلى وضع وصف وظيفي لطبيعة عمل رئيس القسم األكاديمي في . الموكلة إليهم
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قام الباحث لتحقيق هذه األهداف بعمل دراسة على الجامعات والكليات . لجامعات األردنيةا

الجامعية الحكومية في األردن واقتصر على رؤساء األقسام األكاديمية فيها للعـام الجامعـي 

طور الباحث أداة لقياس قدرة رؤساء األقسام األكاديمية .  رئيسا151ً وبلغ عددهم 1993/1994

مهمات تخطيط الموازنة وتطويرها :  فقرة موزعة على سبعة مجاالت وظيفية هي78 تضمنت

ومراقبتها، والعالقات الطالبية ومهمات رئيس القسم، والعالقات اإلنسانية، والمنهاج ومهمات 

التدريس ومهمات القسم الداخلية، ومهمات التطوير المهني والمحافظة على مهمات العالقات 

) 151(قام الباحث بتوزيع االستبانة على جميع أفراد المجتمع وهم . ية في القسمالداخلية والخارج

 منهم، ثم قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحصائي 13 فرداً وتخلف 138رئيساً، أعاد االستبانة 

المناسب في التحليل حيث دلت النتائج على ان ست مهمات إدارية رئيسة اعتبروها ضمن 

لعالقات اإلنسانية، والمنهاج ومهمات التدريس، والمحافظة على مهمات ا: مسؤولياتهم وهي

العالقات الداخلية والخارجية، ومهمات القسم الداخلي، ومهمات التطوير المهني، والعالقات 

 .الطالبية

أما الحاجة إلى التطوير المهني فكان هناك اختالف ضئيل جداً بين الذكور واإلناث على الحاجة 

 المهني، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق تعزى إلى الجنس والعمر والتخصص إلى التطوير

 .والمؤهل العلمي والخبرة

، التي هدفت إلى الكشف عن أهمية المهارات اإلدارية )2001(الزغبي أما دراسة 

المديريات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم، / لمديري الدوائر

المديريات / فئة مديري الدوائر: أفراد موزعين على فئتين هما) 203(عينة الدراسة من تكونت 

وقد . رئيس قسم مثلت مجتمع الدراسة) 145(مديراً وفئة رؤساء األقسام وعددهم ) 58(وعددهم 
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درست أهمية المهارات مع كل من المستوى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، 

 مجاالت الدراسة التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والقيادة والتوجيه، واشتملت. والتخصص

 .والرقابة وتقييم األداء، واالتصال

نتائج الدراسة أظهرت انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ألثر المستوى الوظيفي، 

والتخصص، والمؤهل العلمي في درجة أهمية المهارات اإلدارية، ولكنها أظهرت فروقاً ذات 

داللة إحصائية ألثر سنوات الخبرة على درجة أهمية المهارات اإلدارية لصالح ذوي سنوات 

الخبرة األطول، كما أظهرت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية تعزى الثر التفاعل بين المؤهل 

العلمي وسنوات الخبرة، فقد كانت المتوسطات الحسابية أعلى ما يكون عند ذوي الخبرة 

وأوصت الباحثة بعقد برامج تدريبية في مجاالت .  حملة مؤهل درجة البكالوريوسالمتوسطة من

الدراسة الستة وفق الحاجة ألهميتها لدى أفراد العينة وتوفير أحدث وسائل االتصاالت في 

الوحدات اإلدارية في الجامعات، وتحديث أساليب الرقابة وأدوات تقييم األداء بما يتناسب مع 

، وإجراء دراسات مشابهة للكشف عن أهمية المهارات اإلدارية لإلداريين في أهمية هذا المجال

 .القطاعات والمؤسسات المختلفة

 هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم االحتياجات )2002(السيد ومصطفى دراسة 

 بالجامعات المصرية بالتطبيق على جامعة طنطا باعتبارهم ةالتدريبية لرؤساء المجالس األكاديمي

فئة المستفيدة والقادرة على تحديد هذه االحتياجات، ومعرفة أهم الموضوعات التي يجب ان ال

يتضمنها البرنامج التدريبي لهؤالء المسؤولين وفق برامج التدريب والتنمية المهنية لرؤساء 

 .مجالس األقسام في بعض الدول المتقدمة
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 95وتألفت عينة الدراسة من  كلية، 15 رئيس مجلس قسم في 148تكون مجتمع الدراسة من 

من المجتمع األصلي، قامت الباحثتان بتصميم استبانة تكونت % 60,5رئيس مجلس أي بنسبة 

 :من ستة محاور هــي

إدارة القسم، والقيادة واتخاذ القرار، والتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، والمناهج 

 . عبارة48تكونت االستبانة من و. والتدريس، وعضوية مجلس الكلية، و خدمة المجتمع

جاءت نتائج الدراسة بعد المعالجة اإلحصائية مؤكدة ومدعمة لالهتمام الذي توليه الجامعات في 

) العلمية واألدبية(الدول المتقدمة لبرامج التدريب، حيث أظهرت الدراسة إتفاقا بين فئات العينة 

حتياجات القسم، وفض المنازعات بين على أكثر المهام إلحاحا للتدريب ومن أبرزها تحديد ا

أعضاء القسم، وتخطيط سياسة القسم الحالية والمستقبلية، وفهم طبيعة وأسس السلطة في الحياة 

األكاديمية، وتفويض السلطة، وتجديد وتطوير مناهج القسم، واستخدام التقنيات الحديثة في 

سم لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، التدريب بالقسم، واإلقناع والتفاوض، وتوجيه بعض بحوث الق

كما أظهرت الدراسة اختالفاً بين رؤساء مجالس األقسام . وفهم مهارات االتصال الجماعي

العلمية والنظرية على أكثر المهام إلحاحا، فقد ركز رؤساء مجالس األقسام العلمية على الحصول 

ماط اإلدارة، وتزويد على دعم خارجي للقسم، وكيفية وضع أسس إدارة الوقت، وأسس أن

األعضاء بالجديد في مجاالت البحث العلمي بالقسم، في حين ركز رؤساء مجالس األقسام 

النظرية على تشجيع التأليف واألبحاث الجماعية، واالستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير 

 .وتحديث برامج وأنشطة خدمة المجتمع واالشتراك في تخطيط برامج الخدمة العامة

 بدراسة هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لدى اإلداريين )1992(إدريس ا قام كم

في ديوان وزارة التربية والتعليم اليمنية كما يراها مديرو العموم ومديرو اإلدارات، تبعاً 
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وتألف مجتمع الدراســة مـن . المرتبة الوظيفية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة: لمتغيرات

مديراً ) 52(فئة مديري العموم ومساعديهم وعددهـم : ريا موزعين على فئتين همـاإدا) 138(

 .مديراً ومديرة) 86(ومديرة، وفئة مديري اإلدارات وعددهم 

التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والرقابة، والقيادة، واتخاذ (تكونت الدراسة من سبعة مجاالت هي 

 ).القرارات، واالتصال

د درجة حاجة عالية لدى أفراد عينة الدراسة للتدرب على المهارات اإلدارية أظهرت النتائج وجو

إتخاذ القرارات، : التي إشتملت عليها مجاالت الدراسة السبعة وفق الترتيب التنازلي التالي

كما أوضحت النتائج عدم وجود . والقيادة، والرقابة، والتنسيق، والتنظيم، والتخطيط، واالتصال

حتياج اإلداريين للتدريب على المهارات اإلدارية األساسية تعود الثر المرتبة فروق في درجة ا

 .الوظيفية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

أوصى الباحث في ضوء النتائج السابقة إلعداد وتدريب األفراد المرشحين لشغل مناصب إدارية 

ورات تدريبية لجميع اإلداريين على المهارات اإلدارية األساسية قبل التحاقهم بالعمل، وعقد د

لتدريبهم على جميع المهارات المتعلقة بمجاالت الدراسة السبعة مع التركيز على مهارات اتخاذ 

 .القرارات ومجال الرقابة

 في دراسته والتي هدفت إلى تقييم الحاجات الفنية للمشرفين )1992(فريحات كما تناول 

ل تحديد واقع الحاجات الفنية واإلدارية للمشرفين وذلك من خال. التربويين في محافظة إربد

التربويين في المحافظة، وترتيبها حسب أولوياتها، وبيان الفروق بين واقع حاجات المشرفين 

 .تعزى إلى المؤهل العلمي والخبرة والمبحث



 42

تكـون مجتمع الدراسـة من جميع المشرفين التربويين في محافظة اربد للعام الدراسـي 

. من أفراد المجتمع%) 81(مشرفاً بنسبة ) 90(، أما عينة الدراسة فقد بلغ عددها 1990/1991

كفاية إدارية ) 20(أشارت النتائج إلى وجود عدد من الكفايات الفنية واإلدارية بلغ مجموعها 

كما أشارت النتائج إلى أن هناك ترتيباً للكفايات . 0,05وفنية ذات دالله إحصائية عند مستوى 

 واإلدارية ضمن المجال والبعد االداري والفني يمكن ان يكون ركيزة مهمة في تصميم الفنية

 .البرامج التدريبية القائمة على أولوية الكفايات وأهميتها

من نتائج الدراسة أيضا غياب أثر كل من متغير المؤهل، والخبرة، والمبحث وتفاعالتها على 

 بين واقع حاجات المشرفين تعزى إلى المؤهل أداء المشرفين التربويين، إذ لم توجد فروق

 .والخبرة والمبحث

أوصى الباحث باجراء دراسة للوقوف على أسباب تدني ممارسة الكفايات الفنية واإلدارية لدى 

المشرفين التربويين، وكذلك أوصى بتصميم برامج تدريبية قائمة على الكفايات الفنية اإلدارية 

 .للمشرفين التربويين

 للتعرف على االحتياجات التدريبية لمشرفي )1995(أبو ناصر سة قام بها وفي درا

العلوم في األردن من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر معلمي العلوم في المرحلة الثانوية، ومدى 

االختالف الموجود في وجهتي نظر المشرفين والمعلمين منها، ومدى االختالف في وجهات 

تكونت عينة الدراسة من جميع مشرفي . ة، والمؤهل العلميالنظر هذه باختالف متغير الخبر

معلماً ومعلمة من معلمي مبحث العلوم في ) 246(مشرفاً، و) 40(العلوم في األردن وعددهم 

أشارت نتائج الدراسة أن الترتيب التنازلي لالحتياجات التدريبية لمشرفي العلوم . المرحلة الثانوية
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، وإدارة الصف، والعالقة مع المعلمين والمجتمع المحلي، التقويم: من وجهة نظرهم كاآلتي

 .والتخطيط، وتطوير المناهج وأساليب التدريس، واألبحاث، والنمو المهني

التقويم، وإدارة : كما أشارت النتائج إلى الترتيب التنازلي من وجهة نظر المعلمين كاآلتي

، واألبحاث، وتطوير المناهج الصف، والعالقة مع المعلمين والمجتمع المحلي، والتخطيط

كما انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تلك االحتياجات . وأساليب التدريس،والنمو المهني

 .من وجهتي نظر المشرفين والمعلمين تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة

 االشراف أوصى الباحث بعقد دورات تدريبية لمشرفي العلوم إلكسابهم الكفايات األساسية لمهنة

 .التربوي والتركيز فيها على االحتياجات التدريبية عند وضع برامج تدريبية لهؤالء المشرفين

بدراسة للتعرف على االحتياجات التدريبية للمشرفين ) 1999(الحسني كما قام 

التربويين من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، ومدى تقدير 

المؤهل العلمي، والخبرة في : حتياجات من قبل المشرفين والمعلمين تبعاً لمتغيراتهذه اال

 .التعليم، والجنس والتفاعل بينهما

تكــون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين التابعين للمديرية العامة في مسقط للعام 

لمواد في المدارس مشرفا تربويا، ومن جميع معلمي ا) 82( حيث بلغ عددهم 1997/1998

تكونت . معلما ومعلمة) 3452(الحكومية الثانوية واإلعدادية واالبتدائية لنفس العام بلغ عددهم 

معلماً ومعلمة حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن المشرفين التربويين ) 348(عينة المعلمين من 

إجراء : ازلياً وهيبحاجة للتدرب على المجاالت السبعة من وجهة نظرهم مرتبة ترتيباً تن

البحوث الميدانية، ومهارة تطوير النمو المهني وتدريب المعلمين، ومهارة التقويم، ومهارة 

تطوير المناهج وأساليب التدريس، ومهارة بناء العالقات مع المعلمين والمجتمع المحلي، ومهارة 
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ن المعلمين يرون كذلك أظهرت الدراسة أ. التخطيط، ومهارة تطوير استراتيجيات إدارة الصف

مهارة إجراء : أن المشرفين بحاجة للتدرب على المجاالت السبعة من وجهة نظرهم وهي

البحوث الميدانية، ومهارة تطوير النمو المهني وتدريب المعلمين، ومهارة تطوير المنهاج 

 وأساليب التدريس، ومهارة بناء العالقات مع المعلمين والمجتمع المحلي، ومهارة التخطيط،

 .ومهارة التقويم، ومهارة تطوير استراتيجيات إدارة الصف

دلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية الثر الخبرة والجنس وتفاعل الجنس مع 

 .الخبرة وتفاعل الخبرة مع المؤهل وتفاعل الجنس مع المؤهل والخبرة

التدريبية لمديري  التي هدفت إلى تحديد االحتياجات )2002(أبو كته وفي دراسة 

المدارس األساسية والثانوية ومديراتها في محافظة الخليل وإدارة الوقت من وجهة نظر 

مديرة، ) 199(مديراً، و) 106(مديراً ومديرة منهم ) 305(تكونت عينـة الدراسة من . المديرين

لثانية الدارة  من خالل استبانتين، األولى لالحتياجات التدريبية، وا2001/2002للعام الدراسي 

 .الوقت تبعاً لمتغيرات الجنس، والمرحلة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والمديرية

االداري والفني، وشؤون الطالب، : تكونت استبانة االحتياجات اإلدارية من سبعة مجاالت

. والشؤون المالية، واللوازم، والبناء المدرسي، والمجتمع المحلي، والتخطيط المستقبلي والتطوير

أظهرت نتائج الدراسة حاجة المديرين للتدرب بدرجة متوسطة في جميع المجاالت السبعة 

لالحتياجات التدريبية التي اشتملت عليها الدراسة، وكذلك حاجة اإلناث للتدريب أعلى من 

الذكور، وان هناك فروقاً بين االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير المرحلة الدراسية حيث تبين ان 

ي المدارس الثانوية بحاجة درجة تدريب أعلى من المرحلة األساسية، أما حملة مدير

البكالوريوس تبين أنهم بحاجة إلى تدريب أعلى من حملة الدبلوم والدراسات العليا، أما بالنسبة 
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لسنوات الخبرة كلما قلت الخبرة كان بحاجة إلى تدريب اكثر، وتختلف الحاجة التدريبية باختالف 

.  حيث تبين احتياجات المديرين في شمال الخليل بحاجة إلى تدريب أعلى من الجنوبالمديرية

 .أوصت الدراسة بتصميم برنامج تدريبي لمديري ومديرات المدارس وخاصة حملة البكالوريوس

 التي هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي )2003(الغنيمات وفي دراسة 

ن وجهة نظر المعلمين والمشرفين في المدارس الحكومية في ومعلمات المرحلة األساسية م

محافظة الخليل ومعرفة ما إذا كان هنالك فروق ذو داللة إحصائية ترجع لمتغيرات الجنس، 

 .والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

مشرفاً ومشرفة، اشتملت الدراسة على ) 58(معلماً ومعلمة، و) 290(تكونت عينة الدراسة من 

 الصف، والوسائل التعليمية، وتقويم إدارةالتخطيط، وأسلوب التدريس، و: االت هيثمانية مج

 .حل المشكالت، والتطور المهني/ أداء المتعلمين، والمادة التعليمية، واإلرشاد والتوجيه

أظهرت نتائج الدراسة ان درجة احتياجات المعلمين والمعلمات من وجهة نظر المشرفين جاءت 

كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق لمتغير الجنس والمؤهل . جاالتمهمة على جميع الم

العلمي وسنوات الخبرة بالنسبة الستجابات المعلمين والمعلمات لدرجة االحتياجات التدريبية، 

 .وكذلك المشرفين والمشرفات

 والتي هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري )1992(الشميري أما دراسة 

 المدارس الثانوية لمدينتي صنعاء وتعز في الجمهورية اليمنية من وجهة نظرهم ومساعدي

والكشف عن أولويات هذه االحتياجات ومدى اختالفها من حيث المؤهل العلمي، وسنوات 

مديراً ومساعداً وهو كامل ) 75(الخبرة، والمستوى الوظيفي، والجنس، تكونت عينة الدراسة من 

 .المجتمع
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المجال االداري التنفيذي، ومجال شؤون الهيئة : ة على ستة مجاالت هياشتملت الدراس

التدريسية، ومجال شؤون الطلبة، ومجال تحسين المناهج وتطويرها، ومجال عالقة المدرسة 

 .بالمجتمع المحلي ومجال شؤون المالية واللوازم

مهارات اإلدارية أظهرت نتائج الدراسة وجود حاجة مرتفعة لدى أفراد العينة للتدرب على ال

مجال شؤون الهيئة التدريسية، والمجال : المتعلقة بالمجاالت الستة، وفق الترتيب التنازلي التالي

اإلداري التنفيذي، ومجال تحسين المناهج وتطويرها، ومجال شؤون المالية واللوازم، ومجال 

ود فروق الثر أظهرت الدراسة وج. شؤون الطلبة، ومجال عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي

الخبرة في جميع مجاالت الدراسة، وكذلك المستوى الوظيفي على مجال عالقة المدرسة 

بالمجتمع المحلي وعلى مجال تحسين المناهج وتطويرها، وليس له اثر على باقي المجاالت 

 .وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق تعزى إلى المؤهل العلمي والجنس. األخرى

 حول تحديد االحتياجات التدريبية للمديرين )2003(بيدات عوفي دراسة قام بها 

حيث هدفت الدراسة إلى . واالستراتيجيات التدريبية المفضلة لديهم في القطاع البنكي األردني

التعرف على هذه االحتياجات التدريبية ومعرفة األسس والمعايير التي تتبعها المؤسسات البنكية 

من مجتمع % 46,5لتدريبية الخاصة بهم، تم توزيع استبانة على في األردن في اختيار البرامج ا

أظهرت الدراسة ان البنوك األردنية تعتمد بشكل كبير في عملية . الدراسة من موظفي البنوك

تحديد االحتياجات التدريبية لمديريها على التطورات التكنولوجية والخطط واألهداف المستقبلية 

تائج الدراسة أيضا ان المديرين يفضلون ان يقوموا بأنفسهم بتحديد من ن. للبنوك التي يعملون بها

احتياجاتهم التدريبية، وأن أسلوب المحاضرات هو أكثر األساليب المفضلة لديهم كأسلوب 
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ومن حيث االستراتيجيات توصلت الدراسة إلى ان المديرين يفضلون ان تكون فترة . تدريبي

 . خارج البنك وتعطي مواضيع عديدةالتدريب ال تتجاوز األسبوع وان تكون

أظهرت الدراسة أيضا ان اإلدارة العليا تهتم بشكل كبير بعملية تدريب المديرين لديها، وان 

 .مهارة التخطيط اكبر المهارات المطلوب التدريب عليها

 والتي هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري )1998(الحديدي وفي دراسة 

س اإلعدادية والثانوية في مدارس التعليم العام في سلطنة عمان، حيث قام ومديرات المدار

مديراً ومديرة مدرسة موزعين على خمس مناطق تعليمية ) 150(الباحث باجراء الدراسة على 

أظهرت الدراسة ان أفراد العينة قاموا باإلجابة على ترتيب المجاالت . في سلطنة عمان

التقنيات التربوية الحديثة، وشؤون الطالب واألنشطة :  هيالمطروحة تنازليا حسب األهمية

التربوية، وتطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، واالشراف الفني، والعالقة بين المدرسة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية . والمجتمع المحلي، والتطوير اإلداري

ن العماني، والمرحلة الدراسية لصالح المرحلة االعدادية، تعزى إلى الجنسية لصالح المواط

والمؤهل العلمي لصالح أقل من بكالوريوس، وأظهرت أيضا عدم وجود فروق ذات دالله 

 .إحصائية تعزى إلى الخبرة اإلدارية وكذلك المنطقة التعليمية

يين في  بدراسة لتحديد االحتياجات التدريبية للمشرفين التربو)1995(الخطيب وقام 

بعض مديريات التربية والتعليم في األردن، اربد وعجلون، والبلقاء من وجهة نظرهم، حيث 

التخطيط والتنظيم، والتدريس الفعال، والتدريس : اشتملت الدراسة على خمسة مجاالت هي

والبحث والتطوير، وتطوير المناهج والكتب المقررة، والتقويم، توصلت الدراسة إلى وجود 

لم تظهر فروق ذات . ية للكفايات، ووجدت فروق دالة إحصائية بين القدرة واألهميةدرجة عال
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دالة إحصائية في االحتياجات تعزى لمتغير الخبرة، فيما وجدت فروق تعزى لمتغير الجنس 

 .لصالح الذكور، ووجود فروق تعزى لمتغير المؤهل لصالح الماجستير

حتياجات التدريبية وتطوير أداء مديري  والتي استهدفت اال)2003(يونس وفي دراسة 

ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية وذلك عن طريق تحديد االحتياجات 

. التدريبية لتطوير أداء مديري المدارس الثانوية في الضفة الغربية في ضوء مدخل الكفايات

وية الحكومية في الضفة الغربية، تألف مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثان

 . مديراً ومديرة حسب مسح شامل449 والبالغ عددهم 2003/2004فلسطين للعام 

أظهرت الدراسة وجود فروق في المتوسطات الحسابية الستجابات المديرين والمديرات للتدريب 

ود فروق في كما أظهرت الدراسة عدم وج. طبقاً لمتغير الخبرة، وكذلك لمتغير المؤهل العلمي

 .المتوسطات الحسابية للحاجة للتدريب طبقاً لمتغير المنطقة التعليمية ومتغير الجنس

 

 

 

 :الدراسات األجنبية

 والتي بحثت في احتياجات اإلداريين وأعضاء Rockwell et al) 2000(في دراسة 

 .عدهيئة التدريس العاملين في نظام التعليم عن بعد للمساعدة والدعم ليعلموا عن ب

إداريا ) 30(من اعضاء هيئة تدريس يدرسون مساقات مختلفة و) 207(تكونت عينة الدراسة من 

عاملين بكليتين في إحدى جامعات الوسط الغربي االمريكي بهدف دراسة نوع التعليم والمساعدة 
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ليم والدعم الذي يشعر أعضاء هيئة التدريس بأنهم يحتاجونه لتطوير المواد التعليمية لفئات التع

 .عن بعد

علّـم ربـع هؤالء المدرسين باسـتخدام التعليم عن بعـد، ومـن المتوقـع ان يعلم خُمس 

 .منهم مستخدمين التعليم عن بعد خالل السنوات الثالث وحتى الخمس القادمة

أظهرت نتائج الدراسة ان معظم أعضاء هيئة التدريس بحاجة للحصول على مزيد من التدريب 

والدعم الالزمين لهم من اجل تطوير تفاعلهم، وتطوير المواد التعليمية، واستخدام حول المساعدة 

 .التكنولوجيا الالزمة

من نتائج الدراسة وجود عدد من التحديات التي تواجه التعليم العالي حيث يتم إدماج التعليم عن 

 .بعد في تعليم المساقات بشكل متزايد يوماً بعد يوم

 التي هدفت إلى تحديد معايير المحتوى الالزم Wichowski et al) 1997(أما دراسة 

للتطوير المهني الخاص بالمعلمين أثناء العمل وفي مكان العمل وبتعاون المسؤولين عن التعليم، 

قام الباحث بتحقيق ذلك من خالل ثالثة مراكز لتطوير الموظفين مهنياً، وتقديم خدمات ضمن 

 جمعت لتلبي حاجات التطوير المهني الخاص بالتربويين مجموعة من األهداف المشتركة التي

 .تم تطوير تعريف للمنسق ونموذج عملية تطوير للمنهاج. في المجال المهني

يطبق هذا النموذج حالياً كمعيار لمراجعة برنامج منح الشهادة لمنسقي معلمي التربية المهنية في 

لى تطوير شبكة قادة المعلمين ودرجة جامعة فيالدلفيا، وكذلك عملية تطوير المنهاج أدت إ

 .الماجستير في قيادة المعلم، وشهادة قيادة المعلم
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 والتي هدفت إلى تطوير برامج التدريب المساندة للمعلمين Klay) 1999(وفي دراسة 

الذين يعملون في التعلم عن بعد واعتبرت ان عملية إعداد برامج الدعم والتدريب للمعلمين 

 .لم عن بعد مجال اكثر أهمية من تدريب ودعم المعلمينالعاملين في التع

ان دور المعلم في التعلم عن بعد يتحول إلى ان يلعب دور الميسر والناصح، وهذا يتطلب قدراً 

أكبر من االتصال، وعادة يكون باستخدام التكنولوجيا، ومن وجهة الدراسة ان تطوير المعلمين 

لجة مخاوف المعلمين حيث اعتبرت الدراسة ان تطوير في التعليم عن بعد عملية مستمرة لمعا

 :المعلمين يمر في أربع مراحل هـــي

 .الوعي، من خالل دورات عمل المادة المطبوعة )1

 .الدراسة )2

 .التطبيق، التدرب على إيصال المقرر للطالب )3

اإلبداع، االعداد والتدرب على أساليب جديدة للتعلم عن بعد يجب تصميم نماذج في  )4

 .وكلياتهماقسامهم 

التي هدفت إلى تطوير كوادر التعليم العالي، حيث  Fielden) 1998(وفي دراسة 

اعتبرت الدراسة ان من المهم التركيز على كيفية دعم وتشجيع التعليم العالي وذلك من خالل 

 .المؤسسات والحكومات والوكاالت المستقلة

ليم العالي، ثم تقترح الكفايات التي بحثت الدارسة في كافة التحديات التي تواجه مؤسسات التع

 .يجب توافرها في هؤالء المسؤولين الذين يديرون مؤسساتهم وفي الكوادر األكاديمية واإلدارية

توصلت الدراسة إلى وجود نقص رئيس في الجهد والدعم اللذين يبذالن من اجل أنماط تطوير 

 .الكوادر اإلدارية واألكاديمية
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لتصدي لهذا التحدي الذي يواجه التعليم العالي من خالل تبادل تقترح الدراسة ومن اجل ا

 .الخبرات، ودورات العمل، توضيح سياسة المؤسسات للكوادر اإلدارية

حول مهمات ) 1998( الواردة في دراسة حرب مانجيير وآرنوفي دراسة قام بها 

وير السياسات التي رئيس القسم األكاديمي ومؤهالته، أن هناك أهمية للتخطيط األكاديمي، وتط

 ةتوجه تفكير المرؤوسين في اتخاذ القرارات، وتنسيق وتوجيه العمداء، وادارة الموازنة األكاديمي

العامة، أما فيما يتعلق بالمؤهالت الهامة لمنصب الرئيس األكاديمي وهي القدرة على إثبات 

مية وغيرها والمهارة في القيادة الناجحة في اإلدارة والتنظيم، والعمل مع المجموعات األكادي

 .االتصاالت الكتابية والشفوية

استهدفت تحديد االحتياجات ) 1992الشميري، ( الواردة في  Carterأمـا في دراسة

التدريبية المستقبلية لمراقبي التعليم في المناطق الصغيرة في والية واشنطن، وتم الطلب منهم 

 وتحديد ثالث مهارات أساسية يحتاجون للتدرب من خالل استبانة تحديد احتياجاتهم التدريبية،

 .عليها

كانت النتائج التي ظهرت في الدراسة تفيد بان االحتياجات اتسمت باالختالف، ووجد ان 

المهارات التي كانت أكثر تكراراً من قبل المراقبين هي المهارات المتعلقة بمستوى المعرفة، 

عمال التي توكل للمراقب القيام بها، تالها في األهمية والمهارة الفنية والتي لها عالقة بإنجاز األ

 .المهارات التي لها عالقة باألمور المالية

 المدارس يريدف إلى دراسة احتياجات مدوالتي ته Gregory) 2003( وفي دراسة

 . تكنولوجيا التعليم في مجال والتطوير المهنيب األمريكية إلى التدرييوفي والية اوها
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 من ى وهذه الدراسة هي األول، مدير مدرسة374 من تختيار عينة عشوائية تكونقام الباحث با

 .لمديرين في الواليةل التدريبيةنوعها لتحديد االحتياجات 

ي ومدى بعد جمع البيانات من العينة العشوائية تم دراستها لمعرفة درجة االحتياج التدريب

 .خبرة المديرو) يهمدنية، أو ريف(اختالفها باختالف نوع المدرسة 

 :دلت نتائج الدراسة على ما يلي

 من  هم الوطنية للتكنولوجيا التربويةالمسؤولين في المؤسسات من الً المدارس كيرويعتبر مد )1

 .مستويات قيمة عاليةذوي  يناإلداري

 ألهمية استخدام تكنولوجيا التعليم يرينيوجد فروق ذات دالة إحصائية بين مدى إدراك المد )2

 .لحقيقية لهؤالء المديرينوالمهارات ا

 .ال توجد فروق ذات دالة إحصائية بين الخبرة في العمل والحاجة إلى التطوير )3

 .ال توجد فروق ذات دالة إحصائية بين مكان المدرسة والحاجة للتطوير )4

 المدارس في المدينة احتياجات خاصة للتطوير في مجاالت عدة منها مديرييوجد لدى  )5

 . واألخالقيةاالجتماعية والقانونية

 الدراسة تم تعميمها على المسؤولين عن التعليم ومعدي البرامج التعليمية وتطوير هذهنتائج 

 .العاملين ومسؤولي مراكز التعليم في الوالية

التي هدفت إلى دراسة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  Asare) 2002(وفي دراسة 

ريقة التقييم الذاتي مقارنة مع تطبيق الجودة مؤسسات التعليم العالي البريطاني باستخدام ط

وقد شارك في الدراسة ست مدارس من المدارس البريطانية حيث تم . الشاملة األوروبية

تزويدهم بمواد تشجعهم على تحقيق استراتيجيات التطوير المهني وتدريب المسؤولين والعمداء 
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فهم بتطبيق النوعية والكفاءة في العمل والمساعدين األكاديميين وكل العاملين في المدارس وتعري

وتحسين فاعليتهم باستخدام الجودة الشاملة األوروبية ولمحاولة توحيدها مع المعايير النوعية 

 .األوروبية

أظهرت الدراسة الحاجة إلى إعادة التقييم الدائم للمعايير المستخدمة في الجودة واختيار فعاليتها 

 .دها بشكلها النهائيفي كل فترة قبل اعتمادها وتأكي

واعتبرت هذه الدراسة منهجاً للمقارنة بين معايير الجودة الشاملة األوروبية ومعايير األكاديمية 

والتربوية الوطنية المجازة في بريطانيا، وهي تعتبر مرجعاً ودليالً لألبحاث القادمة في بريطانيا 

 .في هذا المجال

لتعرف على طريقة التدريب في العمل التي هدفت إلى ا Storr) 2001(وفي دراسة 

من خالل مؤسسة هاروجيت للصحة، من خالل تحليل المعلومات باستخدام األسلوب اإلحصائي 

قام الباحث بعقد مقارنة . المناسب للحكم على الخدمات المالئمة والمناسبة في التدريب والجودة

تماد معايير الجودة الشاملة المناسبة شاملة لحاجات الجودة الشاملة في التعليم العالي لتقرير واع

من خالل التحليل اعتمد الباحث وتوصل إلى . في المعهد الصحي في أقسام التدريب والتطوير

برنامج فعالية وتحسين الكفاءة لمواجهة المتطلبات األساسية في العمل، وبالذات لتوجيه 

لديهم الفاعلية في العمل، المسؤولين ولفت نظرهم وهم من الحكومة واصحاب الخبرة والذين 

اقترح الباحث خطة عمل تفصيلية لتسهيل وتيسير وتحقيق هذا البرنامج الذي توصل إليه لتحسين 

 .الفاعلية والكفاءة في العمل

 والتي هدفت إلى التعرف على حاجة العاملين Susanٍ )1991(في دراسة قامت بها 

رنة مع العاملين الجدد والحديثين، سيما وأن القدامى إلى التدريب في مؤسسة تعليم الكبار، مقا
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العاملين كلما أمضوا وقتا أطول في العمل كانوا بحاجة إلى تدريب أكثر، ويشمل هذا المسؤولين 

 .والعاملين وحاجتهم إلى التدريب

أجريت الدراسة على عدة مؤسسات وأجري مسح للتوصل إلى نتيجة هل العاملون القدامى 

اء في داخل المؤسسة أو عقد دورات خارج المؤسسة، حيث أن الجدارة بحاجة إلى التدريب سو

 .المطلوبة ستحدد مستوى األعمار ومن الذين سيشتركون في التدريب

مؤشرات الدراسة هي معرفة كذلك قدرة العاملين القدامى على التدريب، وهل هناك جدوى 

 .اقتصادية من إنهاء خدماتهم بالمقارنة بكلفة التدريب

ن الدراسة ان العاملين القدامى اكثر دقة في العمل واكثر وفاء للمؤسسة وثقة بأنفسهم تبين م

وتبين من الدراسة ان . بالرغم من انهم اقل إمكانية في التعلم على المهارات التكنولوجية الحديثة

لنجاح بإمكانهم من خالل التدريب تعلم التكنولوجيا والبقاء في العمل فترة أطول واالستمرار في ا

 .وأن النظره السلبية لهم سوف تتبدد فيما بعد

التي هدفت إلى التعرف على أهمية تدريب المسؤولين  Sharon) 1988(في دراسة 

في التعليم العالي سواء في الجامعات أو الكليات لمواجهة األعباء األكاديمية واإلدارية والتعليمية 

ويرى أن أهمية . ن اإلدارة والتدريب عليهاوالبحث العلمي، ويجب ان يكون لديهم حد أدنى م

 .التدريب والحاجة له ضروري لتقدم المسؤول في المناصب اإلدارية في المؤسسة

بعد البحث والدراسة التي قام بها الباحث ومن خالل المسح تبين ان مهارة التخطيط ظهرت عند 

موظفين تالها المهارة المتعلقة اإلداريين كمهارة مهمة جداً، تالها في ذلك مهارة إدارة شؤون ال

 .باألمور المالية والرقابة
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وتبين ان التطوير المهني ضروري في المؤسسات الصناعية العسكرية والحكومية، مع ان 

 .الفوائد واألهمية تنطبق على الجميع، أما قيمتها فمن الصعب تحديدها أو قياسها

زءاً وتظهر في خطة المؤسسة لربط أظهرت الدراسة ان الخبرة في التطوير يجب ان تكون ج

النشاطات الفعلية التي يقوم بها المسؤولون في تنفيذ المهام الموكلة إليهم في العمل وفي قيادة 

 .المؤسسة

 والتي هدفت إلى فحص اإلجراءات والتعليمات Ramakrishna) 1995(وفي دراسة 

 :ع هذه الدراسة في أربعـة أجــزاءلتنمية الموارد البشرية في نظام إدارة التعليم المفتوح، وتق

تمهيدي لفحص نظام التعلم الذاتي في مؤسسات التعليم المفتوح ومقارنته  :الجزء األول )1

 .مع مؤسسات التعليم االنتظامي

معلومات اكثر دقة ومقارنة مع المالمح المميزة المطلوبة لتغيير وتجديد  :الجزء الثاني )2

 .عمليات وهكذا باتجاه التدريبوتطوير المهام والتوجيهات وال

هو إلى حد ما تصوري أو وصفي وتقرير الخبرات لنشاطات التطوير  :الجزء الثالث )3

 .والتدريب المهني للعاملين في جامعة امبكار الهندية المفتوحة

هو طبيعة استكشافية، كون جزء من المقترحات والتوجيهات للعمل  :الجزء الرابع )4

 .مجال التدريب والتطوير الدارة هذا النظاموهي دراسة تهتم في 

وجدت الدراسة ان االحتياجات التدريبية في الجامعة المفتوحة أكبر بالمقارنة مع التعليم 

 :االنتظامي، ووجه االختالف بين االنتظامي والمفتوح يمكن تلخيصه بما يلـــي

 . االنتظاميالتعليم المفتوح أعقد درجة في التعليمات األكاديمية من التعليم )1
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التعليم المفتوح يوجد تعدداً في المرجعية وتغيرها حيث ال يوجد تعليمات واضحة  )2

 .مفردة

 . تعاون مع أهداف المؤسسة لتتوافق مع بعضها البعضإلىيحتاج التعليم المفتوح  )3

خلصت الدراسة إلى ان صنع االحتياجات التدريبية والتطوير بواسطة المتدربين والمدربين، 

والخبرة الجديدة في . صاً ما يتعلق بالمنشور والسائد عن مؤسسات التعليم المفتوحوهذا خصو

وكذلك العادات التقليدية . هذا المجال والتي تفتقر إلى تعليمات واضحة فيها يمكن الرجوع إليها

أو القواعد والعرف السائد الذي اعتاد عليه المتدربون، والتوجيهات واآلراء المتكونة عن ذلك 

وفي إعداد وتدريب العاملين في . ي تم استخدامها بحاجة إلى إعادة تشكيل وتعديل من جديدوالت

إدارة التعليم المفتوح ولمعرفة المبادئ األساسية التي تقوم عليها المؤسسة للوصول إلى التطوير 

 .وإحداث مناخ مؤسسي تكون قواعد وقوانين التدريب غير متنازع عليها

 وبعنوان اختيار وتشكيل الطاقم المناسب للتعلم عن Hill (2004(وفي دراسة قامت بها 

 .بعد ومن هم الذين تحتاج إليهم في إدارة التعلم عن بعد

وجدت الباحثة في دراسات علمية أن األشخاص الموجودون يجب ان يكونوا في التعليم المفتوح 

الناس تكون لديهم تعترضهم بعض المشاكل، ومن هذه المشاكل ان عدداً محدوداً من هؤالء 

ورغم إشارة الباحثة وقناعتها إلى ان . معرفة ودراية بالمهارات المطلوبة لموظفي التعلم عن بعد

المهارات الحاسوبية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لها أهمية، لكنها ال تكفي وحدها إليجاد 

اقم وفريق التعليم المفتوح برنامج ونظام ناجح للتعلم عن بعد، ورأت الباحثة ان من أولويات ط

 .يجب ان تقوم على التخطيط وعلى دعم الهيئة التدريسية والدارسين
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وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى ان الشروط الواجب توافرها في فريق التعليم المفتوح 

 :هي

القدرة على القيام باألبحاث العلمية وإجراء دراسات تتعلق بتطوير البرامج الدراسية  )1

وانه يجب البحث لمواجهة الطلب ) تسرب، نوعية، كفاءة(والمشاكل المتعلقة بالدارسين 

 .المستقبلي على التعليم المفتوح ومتطلباته

نشر فلسفة التعليم المفتوح واالكتشافات الجديدة لتوزيع المعلومات الالزمة عن التعلم عن  )2

 .بعد

رتهم حول المشاكل التي يواجهونها وان استشارة اآلخرين لكي يكونوا المرجع في استشا )3

 .يكون بالقرب من الهيئة التدريسية واإلدارة

تطوير المنهاج وذلك عن طريق تزويد فريق التعلم عن بعد بمتطلبات اعداد مقررات،  )4

 .ومعلومات عن التكنولوجيا التعليمية

 حـول احتياجات واهتمامات Barbara et al (2000(وفي دراسـة قامـت بها 

والممارسات في التعليم عبر اإلنترنت والتي هدفت إلى التعرف على خلفيات واهتمامات 

وأساليب التعليم عبر اإلنترنت، وان هذا البحث سيوفر معلومات حديثة لصانعي القرارات في 

 .هذا النمط من التعليم لتحديد احتياجات التعليم عبر اإلنترنت

يدة في التعليم عبر االنترنت، وهي طبيعة الملتحقين في هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المف

برامج التعليم عبر اإلنترنت، والساعات الالزمة للقاءات الصفية واالدوات الالزمة في عملية 

التعليم، وكذلك الساعات الالزمة لتحضير المواد المطلوبة للقاء الصفي، ومقارنة مدة اللقاء 

 . عبر اإلنترنت مقارنة بالتعليم االنتظاميوإنجاز المادة العلمية في التعليم
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من اجل تحقيق الدراسة قام الباحث باجراء الدراسة على المشرفين العاملين في جامعة وست 

 وتألف مجتمع الدراسة من 1999/2000جورجيا األمريكية في الفصل األول من العام الدراسي 

 .جامعة موظفاً من الجهاز اإلداري في ال15 عضواً من ضمنهم 70

شملت أسئلة الدراسة جوانب تتعلق بالعوامل الالزمة والضرورية لتحسين عملية التعلم، 

ثم . واألدوات الالزمة لذلك، وكمية الوقت الالزم لتنفيذ تعليم المواد المطروحة عبر اإلنترنت

 .Spssتحليل نتائج الدراسة باستخدام األسلوب اإلحصائي 

 أكدوا انهم ال يستخدمون اإلنترنت في التعليم أو اللقاءات مشرفين) 4(من نتائج الدراسة ان 

من المشرفين أفادوا ان غالبيتهم يقومون بتزويد طلبتهم عبر اإلنترنت في ) 31(الصفية، وان 

وان جزءاً قليالً منهم يقومون بتزويد طلبتهم خالل الفصل وذلك . اللقاءات التي تعقد وجهاً لوجه

 .نترنتوجهاً لوجه دون استخدام اإل

 بعنوان تحسين عملية التعليم المفتوح Husmann and Miller (2001(وفي دراسة 

أجراها في والية نبراسكا األمريكية ويشير فيها ان برامج التعليم المفتوح أصبحت عنصراً أو 

جزءاً أساسياً في مؤسسات التعليم العالي، ويتم تطوير هذه البرامج أحيانا بشكل فردي من 

ومن هنا قد تكون النتائج غير واضحة ويتم تزويد  . أو في أقسام التعليم المستمرالمشرفين

واعطاء هذه البرامج بطريقة منفصلة، والمشكالت المتعلقة بالتعليم المفتوح هو النقص في 

وهذه الدراسة هي واحـدة من سلسلة . البرامج مع التركيز على طرح المقررات الفرديـة

 . بها اللقاء الضوء والنظرة الشاملة على التعليم المفتوحدراسات ضـرورية للقيام



 59

-1994(وتكون مجتمع الدراسة من المديرين والمسؤولين عن برامج التعليم المفتوح في عام 

من مجتمع % 43إدارياً أي أنها تمثل ) 26( إدارياً وكانت العينة تتكون من 60وعددهم ) 1995

 .الدراسة

ة لإلداريين لمعرفة وجهات نظرهم حول المتغيرات والعوامل وكانت األسئلة الرئيسة موجه

كيف يمكن لإلداريين : الضرورية كقياس فاعلية برامج التعليم المفتوح وكان السؤال الهام هو

العاملين في برنامج إدارة التعليم المفتوح من تحسين نوعية ونجاح التعليم المفتوح ؟ ومن اجل 

في التحليل لألسئلة التي طرحت على " ليكرت " مقياسالوصول إلى النتيجة تم استخدام

أما نتائج الدراسة فقد أفادت ان اإلداريين قد أبدوا اهتماماً كبيراً في موضوع النوعية  .اإلداريين

وكذلك تزويد المشرفين باألدوات الالزمة والضرورية . وتحديث نظرتهم إلى التعليم المفتوح

 .مة في التدريس في التعليم المفتوحلتعديل المواد التعليمية المستخد

 

 :التعليق على الدراسات السابقة

 :من خالل استعراض الدراسات السابقة في موضوع تحديد االحتياجات التدريبية نجد أن

معظم الدراسات السابقة تؤكد على أهمية تحديد االحتياجات التدريبية على المجاالت  )1

 :اإلدارية والفنية في العمل مثل

التي اشارت إلى وجود درجة أعلى من متوسط الحاجة إلى ) 1998(سة الحديدي درا

التدريب على مجال التنمية المهنية للمعلمين، وتطوير العمل اإلداري، والتي اتفقت مع دراسة 

التي اشارت ايضا إلى وجود درجة احتياج فوق المتوسط في المجال اإلداري ) 1992(الشميري 

التي أكدت على أهمية كبيرة ) 2001(حلي، والتخطيط، أما دراسة الزغبي والفني، والمجتمع الم

 .جداً للتدريب على اتخاذ القرارات، والقيادة والتوجيه، وتقييم االداء
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التي اشارت إلى وجود درجة اهتمام متوسطة في مجاالت ) 1999(ودراسة الحسني 

 .البحث العلميالتخطيط، والتطوير المهني، والعالقة مع المجتمع المحلي، 

التـي ) 1995(دراسـة الخطيب : بينما أظهرت بعض الدراسات درجة متوسطة فما دون مثل

التي جاء مجال التدرب على ) 1995(أظهـرت درجة احتياج منخفضة ودراسـة أبـو ناصر 

 .المجاالت في المرتبة األخيرة

ة على أهمية تحديد اتفقت الدراسات السابقة التي اجريت على جامعات أردنية وليبي )2

 وذلك في مجاالت ناالحتياجات التدريبية والمهارات الالزمة للمسؤولين اإلداريين واألكاديميي

التطوير المهني، ومجال التخطيط، ومجال تقييم االداء، ومجال اتخاذ القرارات، وهذا ما استفادت 

 .منه الدراسة الحالية في بعض المجاالت المذكورة أعاله

البية الدراسات السابقة على استخدام أسلوب العينة في دراسة المجتمع، وبالتالي اتفقت غ )3

أما ما تميزت به الدراسة الحالية هو . كانت نتائجها تعتمد على مدى تمثيل العينة للمجتمع

 .انها درست جميع أفراد المجتمع

كل خاص في الدراسات األجنبية التي استطاع الباحث الوصول إليها بعضها يعنى بش )4

ودراســة . Asare) 2002(مثــل دراســة . التعليـم المفتـوح وفـي التـدريب

)1998 (Fielden . ودراسة)2003 (Gregory. 

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تصميم أداة الدراسة ومنهج البحث،  )5

). 2003( والغنيمات ).1998(والتحليل االحصائي، وتفسير النتائج مثل دراسة حرب 

 ).1996(ومفتاح 
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اتفقت معظم الدراسات السابقة في توصياتها على تصميم برنامج تدريبي لتدرب العاملين  )6

ودراسة ادريس ). 2001(في المؤسسات التي اجريت عليها الدراسة مثل دراسة الزغبي 

 ).2003(ودراسة أبو كته ). 1992(ودراسة فريحات ). 1992(

استعراض الدراسات السابقة العربية عن التعليم المفتوح لم يجد الباحث سوى ومن خالل  )7

ثالث دراسات اجريت على جامعة القدس المفتوحة تتعلق بالرضا الوظيفي، وتقويم عملية 

التقييم، واتجاهات أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية للتدريب اثناء الخدمة، وهذا يعطي 

 الحالية عن االحتياجات التدريبية الدارة التعليم وضرورتها، أهمية كبيرة لهذه الدراسة

 .ومن هنا جاءت أهمية اجراء هذه الدراسة
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة

 

يشتمل هذا الفصل على وصف لمنهج الدراسة، ومجتمعها وكذلك األدوات المستخدمة فيها، 

ف تم بناؤها وتطويرها، وطريقة تطبيقها، والطرق اإلحصائية المستخدمة، بهدف استخالص وكي

 .النتائج

 :منهج الدراسة

 .اتبـع الباحث في دراسته المنهج الوصفي المسحي الذي يتالءم مع طبيعة الدراسة

 :مجتمع الدراسة

لمفتوحة والبالـغ تكون مجتمع الدراسة من المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس ا

 :يبين خصائص المجتمع الديمغرافية) 1-3(مسؤوالً والجدول ) 91(عددهم 

 )1-3(جدول 

 خصائص المجتمع الديمغرافية

 القيمة الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيـــرات

  55,7 49 دكتوراه المؤهالت العلمية
  44,3 39 ماجستير 

 6 7,2 6 أستاذ مشارك فما فوق ة األكاديميةالرتب

  49,4 41 أستاذ مساعد 
  20,5 17 محاضر 
  22,9 19 مدرس 

  36,0 32  سنوات5دون  سنوات الخبرة

  37,1 33  سنوات5-10 
  27,0 24  سنوات10أكثر من  

 2 31,0 27 رئاسة الجامعة موقـع العمل

  49,4 43 المناطق التعليمية 
  19,5 17 المراكز الدراسية 
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من المسؤولين عن ادارة التعليم في جامعة القدس % 55,7أن ) 1-3(ا من الجدول يتضح لن

من إجمالي % 44,3المفتوحة هم من حملة الدكتوراة، في حين شكل حملة الماجستير ما نسبته 

منهم يحملون درجة % 7,3 فقد كان هناك ما نسبته ةالمجتمع، أما فيما يختص بالدرجة األكاديمي

من اجمالي % 49,4فما فوق، بينما شكل حملة رتبة أستاذ مساعد ما نسبته األستاذ المشارك 

منهم، أخيرا شكل المدرسون ما نسبته % 20,5مجتمع الدراسة، وقد شكل المحاضرون ما نسبته 

% 36,0من اجمالي المجتمع، أما فيما يختص بسنوات الخبرة فقد كانت هناك ما نسبته % 22,9

 سنوات، وأخيـرا 10-5سنوات خبرتهم تتراوح من % 37,1 سنوات، 5سنوات خبرتهم دون 

منهم % 31 سنوات، وفيما يتعلق بموقع العمل فان 10منهم أن خبرتهم في اإلدارة فوق % 27

منهم يعملون % 19,5منهم يعملون في المناطق التعليمية، و% 49,5يعملون في رئاسة الجامعة، 

 .في المراكز والفروع التعليمية

 

 :ةأداة الدراس

قام الباحث بتوزيع سؤال استطالعي على بعض أفراد المجتمع للتعرف على االحتياجات 

التدريبية الالزمة للمسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة والتي تم االسترشاد بها في تحديد 

بعض المجاالت الالزمة، نظراً لعدم وجود دراسات سابقة في هذا الموضوع عن التعليم 

ما االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس : سؤالالمفتوح، وال

 المفتوحة؟

 وبعد االطالع على ما جاء في األدب التربوي المتعلق بالتعليم المفتوح والتعلم عن بعد

، وكذلك ما جاء في الدراسات السابقة ذات العالقة بمجاالت )2004 والعلي، ،2001الكيالني،(

، ومفتاح 2003، والغنيمات 1998، وحرب 2002السيد ومصطفى، : (لحاليـةالدراسة ا
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تم صياغة عدد ). 1989، والعالم 2003، ويونس 1992، والفريحات 2001، والزغبي 1996

من البنود، لكي تتالءم مع طبيعة هذه الدراسة في قياس درجة الحاجة التي تلزم المسؤول عن 

ثم قام الباحث بإضافة . ة على مختلف مسمياتهم ومواقعهمإدارة التعليم في الجامعة المفتوح

مجال فلسفة التعليم المفتوح، ومجال إدارة الجودة : مجاالت جديدة لم تتواجد في االستبانات مثل

الشاملة، وبعد االستعانة باألدب التربوي بشكل عام وأدبيات جامعة القدس المفتوحة كنظام للتعليم 

شكل خاص، قام الباحث بإضافة المجالين الجديدين وهما مجاالن تنفرد المفتوح والتعلم عن بعد ب

بهما هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة المتعلقة بالتعليم االنتظامي وأصبحت 

عن المستجيب ) بيانات شخصية(اشتمل الجزء األول على معلومات : االستبانة تتألف من جزأين

مؤهل العلمي، الرتبة األكاديمية، سنوات الخبرة داخل الجامعة، ال(من حيث المتغيرات المستقلة 

فقرات موزعة على تسعة مجاالت رئيسة ) 109(، والجـزء الثاني ويشتمل على )موقع العمل

 :تشمل الحاجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة، وهـي

، ومجال القيادة واتخاذ ) فقرة11(ط ، ومجال التخطي) فقرة13(مجال فلسفة التعليم المفتوح 

، ومجال ) فقرة11(، ومجال اإلدارة الذاتية ) فقرات10(، ومجال إدارة الوقت ) فقرة12(القرار 

، ومجـال إدارة الجـودة الشاملـة ) فقـرة13(المنهاج وطـرق التدريس والبحـث العلمـي 

ل العالقات اإلنسانيـة ، ومجـا) فقــرة12(، ومجـال التطويـر المهنــي ) فقـرة16(

 ). فقرة11(وخدمـة المجتمـع 

وقد تم صياغة هذا الجزء بعبارات للكشف عن مدى حاجة المسؤولين للتدرب على هذه 

حاجة كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، : الخماسيليكرت النشاطات، وذلك باستخدام مقياس 

 .قليلة جداً
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 :صــدق األداة

محكماً من حملة درجة ) 13(م الباحث بعرضها على لجنة تألفت من للتحقق من صدق األداة قا

الدكتوراه في مجال التربية واإلدارة التربوية من جامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة 

 ).1ملحق (القدس المفتوحة ، وجامعة الخليل، وجامعة بوليتكنيك فلسطين 

 :ء ما يليوقد تم األخذ بآراء وتوجيهات المحكمين حيث تم اجرا

مجال إدارة األزمات، ومجال البحث العلمي، : تم اضافة ثالثة مجاالت جديدة وهي .1

 .ومجال تقويم األداء

 .تم حذف مجال اإلدارة الذاتية ومجال المناهج وطرق التدريس .2

 :تم تعديل أسماء بعض المجاالت وهي .3

 .ريةمجال القيادة واتخاذ القرارات عدل إلى مجال القيادة اإلدا -

 .مجال العالقات اإلنسانية وخدمة المجتمع عدل إلى العالقة مع المجتمع المحلي -

 .مجال فلسفة التعليم المفتوح عدل إلى نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد -

 ):2ملحق (تم حذف الفقرات التالية  .4

 ).12،11،10،7،6،3،2(مجال فلسفة التعليم المفتوح  -

 ).10،9،8،7،6(مجال التخطيط  -

 ).8،5(القيادة واتخاذ القرارات  - 

 ).9،7،4،2(إدارة الوقت  - 

 ).12،11،10،9،7،6،1(التطوير المهني  - 

 ).10،8،4،3،2،1(العالقات اإلنسانية  - 
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 ):3ملحق (تم اضافة الفقرات التالية  .5

 ).7،6،5(نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد  - 

 ).5،2،1(القيادة اإلدارية  - 

 ).6،5(إدارة الوقت  - 

 ).1(إدارة الجودة الشاملة  - 

 ).6(التطوير المهني  - 

 ).3(العالقة مع المجتمع المحلي  - 

 .تم اعادة صياغة ودمج العديد من الفقرات وذلك حسب آراء المحكمين .6

ا أصبحت االستبانة بشكله.  من أعضاء لجنة التحكيم عليها%70 وكان المعيار في ذلك اتفاق

 ):3ملحق ( فقرة وكما يلي 80النهائي تتكون من عشرة مجاالت موزعة على 

، ومجـال القيادة ) فقرات8(، ومجال التخطيط ) فقرات9(مجال نظام التعليـم المفتوح 

، ) فقرات7(، ومجال إدارة األزمات ) فقرات9(، ومجال إدارة الوقت ) فقرات9(اإلداريـة 

، ومجال التطوير ) فقرات7(، ومجال البحث العلمي ) فقرات8(ومجال إدارة الجودة الشاملة 

، ) فقـرات8(، ومجـال العـالقة مـع المجتمـع المحلـي ) فقرات8(المهنـي للعامليـن 

 ). فقرات7(ومجـال تقويــم األداء 

 

 :ثبــات األداة

الداخلي قـام الباحث بالتأكـد من ثبات األداة عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا لإلتساق 

 :يوضح ذلك) 2-3(والجـدول 
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 )2-3(جدول 

 مصفوفة معامالت الثبات لمجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية
 

 قيم ألفا عدد الفقرات المجــاالت

 0,91 9 نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 0,92 8 التخطيط

 0,96 9 القيادة اإلدارية

 0,97 9 إدارة الوقت

 0,97 7 زماتإدارة األ

 0,97 8 إدارة الجودة الشاملة

 0.94 7 البحث العلمي

 0,95 8 التطوير المهني للعاملين

 0,95 8 العالقة مع المجتمع المحلي

 0,96 7 تقويم األداء

 0,98 80 الدرجة الكلية

 

 حيث حصل 0,97 – 0,91ان معامالت الثبات تراوحت ما بين ) 2-3(يتضح لنا من الجدول 

علق بنظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد على أدنى معامل ثبات في حين حصلت المجال المت

المجاالت المتعلقة بإدارة الوقت وادارة األزمات وادارة الجودة الشاملة على أعلى معامالت 

 وهي معامالت ثبات عالية جدا مما 0.98ثبات، وأخيرا حصلت قيم الثبات على الدرجة الكلية 

 .اة القياسيشير إلى دقة أد

 

 :متغيرات الدراسة

 :المتغيرات المستقلة وتشمل :أوالً

 ).دكتوراه، وماجستير(وله مستويان : المؤهل العلمي .1
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أستاذ مشارك فما فوق، أستاذ مساعد، محاضر، (ولها أربعة مستويات : الرتبة األكاديمية .2

 ).مدرس

 سـنوات، من 5أقل من (ولهـا ثـالثة مسـتويات : سـنوات الخبـرة في الجامعـة .3

 ). سنوات10 سنوات، أعلى من 5-10

رئاسة الجامعة، والمناطق التعليمية، والمراكز (وله ثالثة مستويات : موقع العمل .4

 ).الدراسية

 االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس :المتغير التابع :ثانياً

 .المفتوحة

 

 :إجراءات الدراسة

بعد التأكد والتحقق من صدق وثبات األداة، واخراجها بصورتها النهائية، تم الحصول على 

لتوزيع هذه االستبانة على ) 4ملحق (تسهيل مهمة من إدارة جامعة القدس قسم التربية 

المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة ومن ثم األذن الرسمي من إدارة جامعة 

 .استبانة) 89(استبانة استرجعت منها ) 91(وحة، حيث قام الباحث بتوزيع القدس المفت

 

 :المعالجة اإلحصائية

 التي تم توزيعها على أفراد المجتمع تم تفريغ بياناتها باستخدام الحاسوب، تبعد جمع االستبانا

 :وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التاليــة

 ).Cronbach Alpha(رونباخ الفا معامل الثبات عن طريق احتساب معامل ك -1
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احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد المجتمع على  -2

 .فقرات أداة الدراسة بمجاالتها العشرة ثم البعد الكلي

استخدام معيار الحكم على درجة االحتياجات التدريبية، اعتمد الباحث المعيار  -3

 :التالـــي

 . منخفضة2.63-1انحراف معياري وهي من ) 0,5 -(ي اقل من وسط حساب -

 . متوسطة3.63 – 2.64انحراف معياري وهي من ) 0,5 ±(من وسط حسابي  -

 . مرتفعة5 – 3.64انحراف معياري وهي من ) 0,5(+ اكبر من وسط حسابي  -
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
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 الفصل الرابع

 دراسة ومناقشتهانتائج ال

 

تناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة والتي تم التوصل إليها ومناقشتها، والتي هدفت إلى 

 .تحديد االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة

، وسنوات ةالمؤهل العلمي، والرتبة األكاديمي: اشتملت الدراسة على أربعة متغيرات مستقلة هي

ومتغير تابع واحد هو درجة االحتياجات التدريبيـة . الخبرة داخل الجامعة، وموقع العمل

وفيما يلــي عرضاً للنتائج . للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعـة القـدس المفتوحة

 :ومناقشتها

 

 :السؤال األول

 القدس المفتوحة؟ ولإلجابة عن ما االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن ادارة التعليم في جامعة

هذا السؤال تم استخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 :وذلك كما يلي) 1-4(وذلك كما هو واضح من الجدول 

 
 )1-4(جدول 

 درجة االحتياج التدريبي بشكل عام
 

 النسبة المئوية العدد  عامدرجة االحتياج التدريبي بشكل

 14,6 13 منخفضة

 64,0 57 متوسطة

 21,4 19 عالية

 100 89 المجموع

 



 73

ان درجة االحتياج التدريبي لدى المسؤولين عن التعليم في جامعة ) 1-4(يتضح لنا من الجدول 

منهم في حين كانت هذه الدرجة متوسطة لدى % 14,6القدس المفتوحة كانت منخفضة لدى 

منهم، ويتبين من % 21,4م، اخيرا كانت هذه الدرجة عالية لدى منه% 64,0 وبنسبة ةاألغلبي

 .ذلك ان هناك حاجة تدريبية سيتم التحدث عنها بالتفصيل

عند مالحظة استجابات المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة عن احتياجاتهم 

توسط احتياجاتهم نحو ذلك التدريبية كانت درجة االحتياج الكليـة متوسطة بشكل عام حيث بلغ م

درجات االحتياج التدريبي لكل مجال من مجاالت الدراسة ) 2-4(ويوضح جدول ). 3.13(

 .العشرة

 

 )2-4(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االحتياج التدريبي

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجاالت االحتياج التدريبي

 سطةمتو 1.14 3.52 إدارة الجودة الشاملة

 متوسطة 0.99 3.31 التطوير المهني للعاملين

 متوسطة 1.26 3.19 إدارة األزمات

 متوسطة 0.94 3.15 نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 متوسطة 0.95 3.14 التخطيط

 متوسطة 1.14 3.13 البحث العلمي

 متوسطة 1.17 3.13 تقويم األداء

 طةمتوس 1.05 3.00 العالقة مع المجتمع المحلي

 متوسطة 1.18 2.94 إدارة الوقت

 متوسطة 1.15 2.91 القيادة اإلدارية

 متوسطة 0.95 3.13 الدرجة الكلية
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تعود النتيجة من وجهة نظر الباحث إلى متطلبات االرتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات، 

وحيث ان العاملين والمسؤولين تقع على . وعية تعليم افضلوالمنافسة الشديدة بينهما لتقديم ن

عاتقهم مسؤولية تطبيق وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج المؤسسة فهم بحاجة إلى تدريب على 

التخطيط ومواجهة األزمات والتي قد تكون بسبب الظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني 

أن جامعة القدس المفتوحة تتبع أسلوب ونظام بشكل عام والتعليم الفلسطيني بشكل خاص، وحيث 

التعليم المفتوح الذي ال يزال يعاني كنظام وفلسفة من صعوبة تقبل المجتمع له، ومن هنا جاء 

دور الجامعة في التفاعل مع المجتمع المحلي الذي يقع على عاتقه التفاعل مع الجامعة ومعرفة 

 .أهدافها

قد حصال على ) 2-4(مجال القيادة اإلدارية في جدول ورغم ذلك نجد أن مجال إدارة الوقت و

أقل احتياج تدريبي بسبب أن المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة ومن وجهة 

نظر الباحث ليسوا بحاجة إلى تدريب على إدارة الوقت والقيادة وقد يكون ذلك لكونهم من 

كقادة تربويين مارسوا العمل في جامعاتهم قبل أصحاب المؤهالت الممزوجة بالخبرة اإلدارية 

 .االلتحاق بالجامعة المفتوحة أو ذوي خبرات إدارية اكتسبوها من خالل عملهم في الجامعة نفسها

 

 :ابرز مظاهر االحتياج التدريبي

ان بروز حاجة المسؤولين في جامعة القدس المفتوحة للتدريب على إدارة الجودة الشاملة قد 

 عن إحساسهم بأهمية هذا النظام وللمساهمة في تحقيق الجامعة لمتطلبات معايير يكون ناتجاً

الجودة العالمية، وهي من أوائل الجامعات الفلسطينية التي بدأت بالعمل على تطبيق نظام الجودة 

الشاملة، أما عن مجال التطوير المهني فقد أظهر المسؤولون عن إدارة التعليم الحاجة للتدريب 
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 المجال لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية الحديثة للتقدم وظيفياً في الجامعة، على هذا

 :يوضح ذلك) 3-4(والجدول 

 

 

 

 

 )3-4(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبرز مظاهر االحتياج التدريبي

 

المتوسط  درجة االحتياج التدريبي مجالال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

آليات تحديد معايير الجودة الشاملة في  ادارة الجودة

 المجاالت المختلفة

 مرتفعة 1.20 3.69

 مرتفعة 1.29 3.66 متطلبات تطبيق الجودة في التعلم ادارة الجودة

إعداد خطط المشاريع التطويرية على  التخطيط

 مستوى الجامعة

 مرتفعة 1.15 3.66

 ودورها في تطوير ثقافة الجودة ادارة الجودة

 االتجاهات اإليجابية نحو العمل

 مرتفعة 1.25 3.64

عمليات التقويم ودورها في نجاح تطبيق  ادارة الجودة

 الجودة الشاملة

 متوسطة 1.28 3.57

إجراءات تطبيق معايير الجودة في  ادارة الجودة

 التعلم

 متوسطة 1.19 3.57

 متوسطة 1.13 3.55 لتدريباستثمار تقنيات االتصال في ا التطوير المهني

 متوسطة 1.26 3.54 مراحل تطبيق الجودة الشاملة في التعلم ادارة الجودة

توظيف التعلم عن بعد في مجال  التعليم المفتوح

 التدريب

 متوسطة 1.08 3.52

انعكاسات تطبيق الجودة على العاملين  ادارة الجودة

 فيها

 متوسطة 1.17 3.47
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لتحديد درجة االحتياج التدريبي على أعلى فقرات في ) 3-4(ول باالطالع على نتائج الجد

المجاالت العشرة نجد أن سبع فقرات من أصل عشر فقرات تخص مجال إدارة الجودة الشاملة، 

 أن هذا أمر طبيعي بسبب أن مجال الجودة الشاملة هو سمة العصر الذي ثحيث يرى الباح

ة التعليم وتحديد آليات ومعايير لتطبيقه، أما باقي تسعى المؤسسات التعليمية لتطبيقه على نوعي

الفقرات فكانت تتعلق بمجاالت التخطيط والنمو المهني وفلسفة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، 

ومن وجهة نظر الباحث ان هذا يدل على أهمية عملية التخطيط في العمل االداري الناجح وأول 

ولين لكي يواكبوا التقدم السريع والهائل في التكنولوجيا وظائفه التطوير المهني الالزم للمسؤ

والمعرفة والتدريب على توظيف التعليم عن بعد بسبب ثقافة المجتمع حديثة العهد تجاه التعليم 

 .المفتوح

 

 :أقل مظاهر االحتياج التدريبي

 ).4-4(أما اقل مظاهر االحتياج التدريبي فقد ظهرت بشكل واضح في جدول 

 
 )4-4(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألقل مظاهر االحتياجات التدريبية

 

المتوسط  مظاهر االحتياج التدريبي المجال

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

 الدرجة

آليات تنفيذ اللقاءات الصفية وفق نظام التعلم عن  التعليم المفتوح

 بعد

 متوسطة 1.27 2.75

 متوسطة 1.44 2.76 يق بين مهمة التدريس والعمل االداريالتوف ادارة الوقت

 متوسطة 1.39 2.78 الرد على المراسالت الموجهة لإلدارة ادارة الوقت

 متوسطة 1.23 2.80 توجيه العاملين للعمل بكفاية وتهيئة الجو المناسب التخطيط

مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات التعليمية  القيادة االدارية

 .لسير العمل بشكل جيدالالزمة 

 متوسطة 1.18 2.81
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 متوسطة 1.38 2.84 اتخاذ القرار ضمن الفترة المحددة القيادة االدارية

 متوسطة 1.27 2.85 التعريف بالقيادة اإلدارية ومتطلباتها القيادة االدارية

 متوسطة 1.26 2.87 العمل على جدولة العمل اليومي حسب األهمية ادارة الوقت

تحفيز العاملين على إقامة عالقات طيبة مع المجتمع  المجتمع المحلي

 .المحلي

 متوسطة 1.19 2.87

 

تبين لنا من الجدول أعاله ان اقل االحتياجات التدريبية لإلداريين تمثلت في آليات تنفيذ اللقاءات 

 بين ، تالها التوفيق2,75الصفية وفق نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، بمتوسط حسابي 

 تالها الرد على المراسالت الموجهة 2,76مهمة التدريس والعمل اإلداري بمتوسط حسابي 

يفسر الباحث النتائج الواردة في هذا الجدول ان ثالث فقرات من . 2,78لإلدارة بمتوسط حسابي 

مجال إدارة الوقت كانت من ضمن تسع فقرات ال تحتاج إلى تدريب، ويعزو الباحث ذلك إلى أن 

سؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة هم ممن لديهم خبرة سابقة في الجامعات التي قدموا الم

منها، فكونهم مشرفين أكاديميين أصالً ويقومون بعملية التدريس وهم مكلفون بالعمل اإلداري، قد 

يالحظ من خالل الجدول نفسه ان .  واإلداريياكسبهم القدرة على التوفيق بين العمل األكاديم

ثالث فقرات من مجال القيادة اإلدارية ال تحتاج إلى تدريب ويعزو الباحث ذلك لضرورة توفر 

صفات القيادة وتحمل المسؤولية لدى المسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة عند تعيينهم أو عند 

ة الترقية إلى موقع إداري لذلك ربما اشعرهم بأن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات ومشارك

أما مجال التعليم المفتوح فكانت فقرة واحدة ال تحتاج إلى تدريب وهي تنفيذ . العاملين في ذلك

آليات اللقاءات الصفية ومن وجهة نظر الباحث يمكن ان يعود ذلك لقيام الجامعة ومنذ بداية 

ة التعليم تأسيسها بإعداد دورات وأيام عمل عن فلسفة التعليم المفتوح وآلية تنفيذ اللقاءات بطريق

 .المفتوح مما جعلهم يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة إلى تدريب عليها

 :سوف يقوم الباحث لإلجابة على السؤال األول باستعراض مجاالت الدراسة وكما يلي
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 :مجاالت الدراسة

 :مجال نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد -1

 االحتياج في نظام التعليم ان درجة) 5-4(تشير لنا المعطيات الواردة في الجدول 

المفتوح والتعلم عن بعد كانت متوسطة بشكل عام حيث بلغت متوسط استجابات 

، ولقد تمثل أعلى احتياج تدريبي في هذا المجال في توظيف 3,15اإلداريين نحو ذلك 

 .3,45تقنيات التعليم في مجال التعلم عن بعد بمتوسط حسابي 

 )5-4(جدول 

 دريبية في نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعددرجة االحتياجات الت

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االحتياجات التدريبية

 متوسطة 1.20 3.45 توظيف تقنيات التعليم في مجال التعلم عن بعد

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 .التعليم عن بعد

 متوسطة 1.23 3.44

 متوسطة 1.29 3.28 .أساليب تعلم الدارسين عن بعد

إعداد المواد التعليمية وفق متطلبات التعلم عن 

 .بعد

 متوسطة 1.06 3.24

إعداد األدلة الدراسية وفق متطلبات التعلم عن 

 .بعد

 متوسطة 1.15 3.22

 متوسطة 1.22 3.20 معرفة سيكولوجية تعليم الكبار

 خالل مساعدة زيادة فعالية المنهاج من

 .الدارسين على تغيير سلوكهم الدراسي

 متوسطة 1.19 3.03

معرفة اإلطار النظري حول الجوانب المختلفة 

 .عن التعلم عن بعد

 متوسطة 1.16 2.99

آليات تنفيذ اللقاءات الصفية وفق نظام التعلم 

 .عن بعد

 متوسطة 1.27 2.75

 متوسطة 0.94 3.15 الدرجة الكلية
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وفقـرة ) توظيف تقنيات التعليم في مجال التعلم عن بعد( فقرة يفسر الباحث نتائج الجدول ان

قد حازتا على أعلى احتياج تدريبي ) دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم عن بعد(

 على التوالي، ومن وجهة نظر الباحث ان هذه النتيجة قد تُعزى 3,44 و3,45بمتوسط حسابي 

لم عن بعد ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي من إلى ان استخدام التقنيات في التع

المتطلبات الحديثة لتنفيذ آليات التعلم عن بعد، ومن هنا نجد ان درجة االحتياج التدريبي عالية 

في هذا المجال، وقد ساعدت الجامعة منذ البداية على تشجيع استخدام التقنيات المتمثلة في 

معرفة (أما فقرة . عليمية والبريد االلكتروني في التعليم المفتوحالحاسوب واإلنترنت والوسائط الت

آليات تنفيذ اللقاءات الصفية (وفقرة ) اإلطار النظري حول الجوانب المختلفة عن التعلم عن بعد

 على 2,75 و 2,99قد حازتا على اقل احتياج تدريبي بمتوسط حسابي ) وفق نظام التعلم عن بعد

نتيجة من وجهة نظر الباحث إلى ان إدارة جامعة القدس المفتوحة ومنذ التوالي، وربما تعزى ال

تأسيسها عملت على تنظيم دورات عمل وأيام دراسية لإلداريين من اجل تعريفهم بنظام التعليم 

إضافة إلى ان . المفتوح واإلطار النظري وكذلك آليات تنفيذ اللقاءات الصفية، قد ساهم في ذلك

 التي تصدر عن ادارة الجامعة ومن خالل الدائرة األكاديمية حول موضوع التعميمات األكاديمية

إدارة اللقاءات الصفية، وكذلك إلزام جميع المسؤولين عن إدارة التعليم، وهم مجتمع الدراسة 

الحالية، بالتدريس باإلضافة إلى مهامهم اإلدارية قد ساهم في ابقاء المسؤول على تواصل مع 

 مما قد يسهل عملية التوفيق بين العمل االداري واألكاديمي بحيث ال يؤثر العملية األكاديمية،

 .أحدهما على اآلخر

. ، في التدريب على فلسفة التعليم المفتوحKlay، )1999(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

 في الحاجـة للتدريب على التعليـم المفتـوح ،Remakrishna، )1995(ودراسـة 
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أظهـرت حاجـة تدريبيـة لنشــر فلســفة التعليـم  التي، Hill، )2004(ودراســة 

 حول الحاجة للتدريب على ،Husmann and Miller، )2001(المفتـوح، ودراسـة 

 .تحسين عملية التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 .لم يجد الباحث دراسات باللغة العربية في مجال التدريب على نظام التعليم المفتوح

 

 

 

 

 

 

 

 :جال التخطيط م-2

عند مالحظة استجابات أفراد مجتمع الدراسة في جامعة القدس المفتوحة نحو 

االحتياجات التدريبية الخاصة بالتخطيط كانت درجة االحتياجات في هذا المجال متوسطة 

 :يوضح ذلك) 6-4(والجدول ) 3,14(حيث بلغ متوسط استجاباتهم نحو 

 
 )6-4(جدول 

 ة في التخطيطدرجة االحتياجات التدريبي
 

المتوسط  االحتياجات التدريبية

 الحسابي

 الدرجة االنحراف المعياري

إعداد خطط المشاريع التطويرية على مستوى 

 الجامعة

 مرتفعة 1.15 3.66

 متوسطة 1.20 3.38 إعداد الموازنات التقديرية

وضع آليات تخطيط المؤتمرات والندوات العلمية 

 العملية

 متوسطة 1.06 3.26
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تحديد احتياجات الجامعة من القوى البشرية 

 والمادية

 توسطةم 1.23 3.23

 متوسطة 1.18 3.11 التخطيط الدارة االجتماعات

المشاركة في إجراءات تعيين الجهاز االداري 

 واألكاديمي

 متوسطة 1.27 2.99

 متوسطة 1.25 2.98 ترتيب أولويات تنفيذ العمل وفق الحاجة

 متوسطة 1.23 2.80ه العاملين للعمل بكفاية وتهيئة الجو المناسبتوجي

 متوسطة 0,94 3.14 الدرجة الكلية

 

يفسر الباحث نتيجة الجدول أعاله في ان أعلى درجة احتياج تدريبي في التخطيط جاءت لفقرة 

) إعداد الموازنات التقديرية(تالها فقرة ) إعداد خطط المشاريع التطويرية على مستوى الجامعة(

على التوالي، ويفسر الباحث النتيجة في ان إعداد الخطط ) 3,38(و ) 3,66(حسابي بمتوسط 

والموازنات التقديرية للجامعة والمشاريع المستقبلية يتم في رئاسة الجامعة، وبالتالي فان 

المسؤولين في مناطق وفروع الجامعة يساهمون بالقدر القليل في إعداد هذه المشاريع والخطط 

ترتيب أولويات تنفيذ (أما فقرة . م يحتاجون إلى التدرب عليها للقيام بإعدادهاوالموازنات فه

قد حازتا على ) توجيه العاملين للعمل بكفاية وتهيئة الجو المناسب(وفقرة ) العمل وفق الحاجة

 على التوالي، يعزو 2,80 و 2,98أقل احتياج تدريبي في مجال التخطيط بمتوسط حسابي 

المسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة وهم يشعرون بأنهم من أصحاب الباحث ذلك إلى ان 

الخبرة اإلدارية ولديهم من صفات القائد االداري فهم ربما ليسوا بحاجة إلى التدرب على ترتيب 

أولويات العمل لما يتمتعون به من كفاية إدارية وأكاديمية ويستطيعون توجيه العاملين وهي 

 .إلداريةإحدى وظائف العملية ا
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) 2001(والزغبي ) 2003(والغنيمات ) 2002(اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة أبو كته 

ودراسة ) 1992(واختلفت مع دراسة إدريس ). 1998(وحرب ) 1991(و) 1999(والحسني 

 .حيث جاء التخطيط في اقل احتياج تدريبي). 1996(ودراسة مفتاح ). 1995(الخطيب 

 

 :داريةمجال القيادة اإل -3

ان درجة االحتياجات التدريبية فيما يخص القيادة اإلدارية ) 7-4(يتضح لنا من الجدول 

 ).2.91(كانت دون المتوسط حيث بلغت متوسط استجابات اإلداريين نحو ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )7-4(جدول 

 درجة االحتياجات التدريبية في القيادة اإلدارية

المتوسط  االحتياجات التدريبية

 حسابيال

 الدرجة االنحراف المعياري

 متوسطة 1.30 3.09 أهمية دور النقد والنقد الذاتي في تفعيل العمل االداري

العمل على اختيار البدائل األكثر مالءمة عند اتخاذ 

 القرار

 متوسطة 1.27 2.99

 متوسطة 1.28 2.99 اإللمام بوسائل تحفيز وتشجيع العاملين في الجامعة

 متوسطة 1.29 2.96 القدرة على تحديد احتياجات العاملين في الجامعة

 متوسطة 1.38 2.89 التعريف بالقيادة اإلدارية ومتطلباتها
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 متوسطة 1.36 2.88 اإللمام بآليات اتخاذ القرارات اإلدارية

 متوسطة 1.27 2.85 .أهمية تفويض الصالحيات كمتطلب لنجاح اإلدارة

 متوسطة 1.38 2.84 لفترة المحددةاتخاذ القرار ضمن ا

مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات التعليمية الالزمة 

 .لسير العمل بشكل جيد

 متوسطة 1.18 2.81

 متوسطة 1.15 2.91 الدرجة الكلية

 

أهمية دور النقد والنقد الذاتي في تفعيل العمل (بمالحظة نتائج الجدول أعاله نجد ان فقرة 

قد حازتا على أعلى )  البدائل األكثر مالءمة عند اتخاذ القرارالعمل على اختيار(وفقرة ) اإلداري

 على التوالي، ويفسر الباحث تلك النتيجة إلى ان 2,99 و3,09احتياج تدريبي بمتوسط حسابي 

العمل اإلداري أو القيادة اإلدارية قد تتعرض لألخطاء وبعض القرارات التي تحتاج إلى سرعة 

 إلى مراجعة ذاتية، والتعلم من الماضي والتجارب وان مما يضع اإلداري في موقف يحتاج

يتحمل النقد البناء ليستفيد منه في زيادة فاعلية القرار االداري في المستقبل فهذه حاجة تدريبية 

وكذلك فان . يحتاجها اإلداري الناجح ويجعل لها دوراً بناء في القيام بتنفيذ المهمات الموكلة إليه

هي عملية اختيار البديل األكثر مالءمة والتي يحتاجها االداري ليتدرب عملية اتخاذ القرار و

عليها بين الحين واآلخر ألنها تعكس مدى مهارة هذا القائد في اتخاذ القرار بعد استعراض 

البدائل الموجودة، واختيار البديل األنسب والتي هي من أهم خطوات اتخاذ القرار والتي تدل 

 ان القائد يمكن ان يكون مديراً ولكن ليس كل مدير قائداً، فشخصية على المدير الناجح، حيث

 .القائد مميزة بين الزمالء في العمل

مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات (وفقرة ) اتخاذ القرار ضمن الفترة المحددة(أما فقرة 

ذا المجال قد حازتا على أقل احتياج تدريبي في ه) التعليمية الالزمة لسير العمل بشكل جيد

 على التوالي، ومن وجهة نظر الباحث ان هذه النتيجة تدل على 2,81 و 2,84بمتوسط حسابي 
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ان هؤالء المسؤولين ربما يمتلكون صفات القائد وسمات القيادة المتعلقة بأهمية ان يكون القرار 

شاركة في ضمن الفترة المحددة إلدراكهم ألهمية هذا العنصر في اتخاذ القرار، وان أسلوب الم

اتخاذ القرارات التعليمية هو أسلوب جيد ومن المهام التي يقوم بها المسؤول هو مشاركة 

 واإلداريين وكل مسؤول في قسمه التخاذ القرارات التي تخص العملية نالمساعدين األكاديميي

التعليمية وهذه نتيجة يتوقع ان تحتمها وتفرضها األنظمة المعمول بها في الجامعة ومن 

 .متطلبات الرئيسة من المسؤول عن إدارة التعليم في الجامعةال

والزغبـي ) 1996(ومفتـاح ) 1992(واتفقت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع دراسـة إدريس 

 .Sharon، )1988(، و )2001(

 

 :مجال ادارة الوقت -4

صة عند مالحظة استجابات إداريي جامعة القدس المفتوحة عن االحتياجات التدريبية الخا

بإدارة الوقت كانت هذه الدرجة متوسطة حيث بلغت متوسط استجابات اإلداريين نحو 

 :يوضح ذلك) 8-4( والجدول 2,94ذلك 

 

 )8-4(جدول 

 درجة االحتياجات التدريبية في إدارة الوقت
 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االحتياجات التدريبية

 الكثيرة والصعبة إلى اجزاء تقسيم المهام

 .صغيرة سهلة التنفيذ

 متوسطة 1.21 3.16

اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الفعاليات المختلفة 

 .في الجامعة

 متوسطة 1.31 3.07

 متوسطة 1.37 3.00 العمل على إكساب اآلخرين قيمة احترام الوقت

 متوسطة 1.34 2.99مراعاة الوقت المناسب عند تكليف العاملين 
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 .بمهام معينة

العمل على تحديد مواعيد إنجاز المهمات 

 .اإلدارية وفق الصالحيات الممنوحة

 متوسطة 1.18 2.96

 متوسطة 1.33 2.94 .معرفة أهمية الوقت في نجاح العمل االداري

العمل على جدولة العمل اليومي حسب 

 .األهمية

 متوسطة 1.26 2.87

 متوسطة 1.39 2.78 .إلدارةالرد على المراسالت الموجهة إلى ا

 متوسطة 1.44 2.76 .التوفيق بين مهمة التدريس والعمل االداري

 متوسطة 1.18 2,94 .الدرجة الكلية

 

تقسيم المهام الكثيرة والصعبة إلى أجزاء صغيرة (بالنظر إلى نتائج الجدول أعاله يتبين أن فقرة 

قد حازتا على ) لفة في الجامعةاختيار الوقت المناسب لتنفيذ الفعاليات المخت(وفقرة ) سهلة التنفيذ

 على التوالي، ويعزو 3,07 و 3,16أعلى احتياج تدريبي في هذا المجال بمتوسط حسابي 

الباحث تلك النتيجة إلى أن المهام الملقاة على عاتق المسؤولين في الجامعة قد تكون كبيرة جداً 

 في كل أرجاء الوطن قد يدفع وبسبب العدد المتزايد من الطلبة وعدد العاملين وانتشار الجامعة

هؤالء المسؤولين إلى تقسيم هذه المهام الموكلة إليهم وتوزيعها على المساعدين والتعامل معها 

بطريقة سهلة يجعلها قابلة للتنفيذ بنظام الالمركزية والمشاركة في اتخاذ القرارات، ولذلك كان 

اقي الفقرات في إدارة الوقت، أما فيما االحتياج التدريبي لهذا الموضوع أعلى احتياج مقارنة بب

يتعلق باختيار الوقت المناسب فان من طبيعة العمل في مثل هذا النوع من الجامعات كتعليم 

مفتوح يتطلب دواماً كامالً أيام األسبوع في معظم األحيان وكذلك قلة الفترة المعطاة كإجازة بين 

جامعة يبحثون عن وقت مناسب لتنفيذ أية الفصول بسبب ضيق الوقت قد يجعل المسؤولين في ال

نشاطات أو فعاليات إضافية في خالل الفترات القصيرة مما يضطرهم لطلب تدريب على اختيار 

 .هذا الوقت
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التوفيق (وفقرة ) الرد على المراسالت الموجهة إلى اإلدارة(كما نالحظ من خالل النتائج ان فقرة 

حازتا على أقل درجة احتياج تدريبي في هذا المجال قد ) بين مهمة التدريس والعمل االداري

 على التوالي مما يدل على ان هؤالء المسؤولين وكما ذكر سابقا قد يكون 2,76 و 2,78وهي 

لديهم خبرات وسمات وصفات القائد االداري والذي يكون قد اكتسبها من داخل الجامعة وخبرات 

ر جامعة القدس المفتوحة وقبل تعيينه فيها وهذا قيادية وادارية اكتسبها المسؤول من جامعات غي

يجعلهم يوفقون بين العمل األكاديمي واإلداري وهي مهام موجودة أصالً مع المسؤول عن التعليم 

في الجامعة مقترنة بالعمل والخبرة اإلدارية التي يمارسها يوميا من اجل تنفيذ المهام الموكلة 

 .إليه

بأن درجة احتياج مديري المدارس ) 2002(أبو كتـه اختلفت هذه الدراسـة مع دراسة 

 .األساسية والثانوية الحكومية في محافظة الخليل كانت عالية على إدارة الوقت

 

 :مجال ادارة األزمات -5

عند مالحظة استجابات اداريي جامعة القدس المفتوحة نحو احتياجاتهم التدريبية الخاصة 

كل عام متوسطة، حيث بلغت متوسط استجاباتهم بإدارة األزمات كانت هذه الدرجة بش

 :يوضح ذلك) 9-4( والجدول 3,19نحو ذلك 

 

 )9-4(جدول 

 درجة االحتياجات التدريبية في إدارة األزمات
 

المتوسط  االحتياجات التدريبية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.43 3.28 .معرفة إجراءات التعامل مع األزمات
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 متوسطة 1.41 3.25 التعرف على عناصر األزمة

 متوسطة 1.32 3.24 .القدرة على التعامل مع اإلمكانات المتاحة وقت األزمات

 متوسطة 1.40 3.24 .اإللمام بآليات تشكيل طواقم العمل لمواجهة األزمات

 متوسطة 1.32 3.23 .القدرة على تقويم فعالية األداء أثناء األزمات

 متوسطة 1.33 3.22 .لقدرة على تحديد مسببات األزماتا

 متوسطة 1.40 3.19 االستفادة من األزمات لتالفي تكرارها

 متوسطة 1.26 3.19 الدرجة الكلية

 

 

التعرف على (وفقرة ) معرفة إجراءات التعامل مع األزمات(تشير نتائج الجدول أعاله ان الفقرة 

 هذا المجال حيث حصلتا على متوسط قد حازتا على أعلى احتياج تدريبي في) عناصر األزمة

 على التوالي، ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى انه قد يكون بسبب تعدد 3,25 و 3,28حسابي 

األجسام الطالبيـة ووجود ممثل للجسم الطالبي في كل منطقة تعليمية أو مركـز دراسي ما 

د من ممثلي  عضو مجلس طلبة في الجامعة وكذلك نصف هذا العد120 - 100يعــادل 

العاملين في النقابة في الجامعة وهذان أمران قد يحتاجان إلى اهتمام بالغ في معالجة القضايا 

المطروحة من كل طرف والذي يؤدي في بعض األحيان إلى أزمة بين كل طرف واإلدارة، هذا 

ي بخالف ما قد يحصل في بعض المشكالت أو األزمات مع المجتمع المحلي، أو مع الدول الت

بها فروع للجامعة، ولهذا ربما يتطلب التغلب والتعرف على هذه األزمات تدريباً ليس بالسهل 

القدرة على تحديد مسببات (أما فقرة . ومعرفة التعامل مع هذه األزمات ومعرفة عناصرها

قد حازتا على أقل احتياج تدريبي ) االستفادة من األزمات لتالفي تكرارها(وفقرة ) األزمة

 على التوالي، فهذا من وجهة نظر الباحث يعزى إلى الخبرة 3,19 و3,22 حسابي بمتوسط

الموجودة لدى المسؤولين في تحديد مسببات األزمات والتي قد تكون أقساطاً دراسية أو مطالب 

طالبية سهلة التحديد أو مطالب نقابية عمالية قد تكون واضحة ومتكررة ال يحتاج المسؤول الذي 
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واإلدارة للتعرف على مسبباتها، وكذلك فان التدريب على االستفادة من هذه األزمات لديه الخبرة 

 .لتالفي تكرارها أصبح من مهمات المسؤول للتعامل معها بشكل يومي أو بين فترة وأخرى

 

لم يجد الباحث دراسات عربية تتعلق باالحتياجات التدريبية وبالذات في مجال إدارة األزمات 

لموضوع ناتج غالباً عن الظروف المحلية الحالية بشكل عام والوضع الفلسطيني سيما وان هذا ا

 .التعليمي بشكل خاص

 

 :مجال ادارة الجودة الشاملة -6

 

عند مالحظة استجابات إداريي جامعة القدس المفتوحة نحو إدارة الجودة الشاملة كانت 

 3,52م نحـو ذلك هذه االحتياجات فوق المتوسط حيث بلغت درجة متوسط استجاباته

 :يوضح ذلك) 10-4(والجدول 
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 )10-4(جدول 

 

 درجة االحتياجات التدريبية في إدارة الجودة الشاملة
 
 

 المتوسط  االحتياجات التدريبية

 الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 الدرجة

آليات تحديد معايير الجودة الشاملة في المجاالت 

 .المختلفة

 مرتفعة 1.20 3.69

 تفعةمر 1.29 3.66 .متطلبات تطبيق الجودة في التعلم

ثقافة الجودة ودورها في تطوير االتجاهات 

 .اإليجابية نحو العمل

 مرتفعة 1.25 3.64

عمليات التقويم ودورها في نجاح تطبيق الجودة 

 .الشاملة

 متوسطة 1.28 3.57

 متوسطة 1.19 3.57 .إجراءات تطبيق معايير الجودة في التعلم

 سطةمتو 1.26 3.54 .مراحل تطبيق الجودة الشاملة في التعلم

 متوسطة 1.17 3.47 .انعكاسات تطبيق الجودة على العاملين فيها

مساعدة عضو هيئة التدريس في تقديم تغذية 

 .راجعة للدارسين

 متوسطة 1.29 3.28

 متوسطة 1.14 3.52 الدرجة الكلية

 

آليات تحديد معايير الجودة (ات الثالث األولى وهي لتفسير نتائج الجدول أعاله نجد ان الفقر

ثقافة الجودة (وفقرة ) متطلبات تطبيق الجودة في التعليم (وفقرة ) الشاملة في المجاالت المختلفة

 و 3,66 و 3,69قد حصلت على متوسط حسابي ) ودورها في تطوير االتجاهات نحو العمل

حسب مقياس درجة الحاجة في الدراسة، وهذا ، وجميعها تشير إلى احتياج تدريبي عالي 3,64

يفسر من وجهة نظر الباحث مدى أهمية موضوع الجودة الشاملة في العصر الحالي وأهميته 

أيضا على مستوى التعليم العالي ونوعيته وهو موضوع طرحته جامعة القدس المفتوحة في 
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 من خالل األوراق 2004تموز مؤتمر النوعية في التعليم العالي الفلسطيني الذي عقدته في شهر 

 التي القيت في المؤتمر والتي تحدثت عن تجربة جامعة القدس المفتوحة في الجودة الشاملة كما 

وهي من أوائل الجامعات الفلسطينية التي قامت ).  د2004جامعة القدس المفتوحة، (ورد في 

ومن هنا يتبين ان . ربإنشاء دائرة متخصصة في النوعية حسب ما أشارت إليه أوراق المؤتم

االحتياجات التدريبية لتحديد المعايير ورغبة المسؤولين في التدريب عليها ربما يعود ألنها 

أصبحت أمراً واقعاً وقد يحاسب عليها كل مسؤول وعلى مدى تطبيقه لها، وان نشر ثقافة الجودة 

ا ونجاحها، وكونه متطلب الشاملة وإقناع العاملين بمفهوم الجودة الذي هو أحد متطلبات تطبيقه

أساس للحصول على شهادات الجودة العالمية، وسعي الجامعة لتطبيق الجودة في التعلم عن بعد 

لحرصها على وضعها في صورتها الحقيقية وتغيير نظرة المجتمع عن مؤسسات التعليم المفتوح 

املة والتي يمكن أن قد يدفع إلى بروز أهمية تطبيق الجودة الش. على أنها من الدرجة الثانية

تؤدي إلى إنصاف العاملين وتحقيق رضا وظيفي، وتقليل المشكالت الفنية واإلدارية، الن كل 

فرد في التنظيم اإلداري في المؤسسة في ظل نظام الجودة الشاملة مطلوب منه اعتماد نظم 

لمحاسبة، ومن العمل الجماعي وتحمل المسؤولية عن العمل الذي يقوم به وأنه خاضع للمسائلة وا

أهميتها أيضا هو التقليل من إهدار إمكانات المؤسسة المادية والبشرية، وهذا كله ينعكس على 

فجميع هذه العوامل من وجهة نظر . إرضاء أولياء أمور الدارسين والمجتمع المحلي ومؤسساته

الباحث جعلت مجال الجودة يحصل على أعلى مجال تدريبي في الجامعة وهذا يتضح من 

 . فقرات من فقرات االستبانة على أعلى احتياج تدريبي7حصول أعلى 
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أما الفقرات الخمس األخرى وبالرغم من أنها جاءت متوسطة حسب درجة االحتياج التدريبي في 

 تنازليا وهي 3,28 إلى 3,57الدراسة إال أنها جاءت مرتفعة نوعا ما حيث تراوحت بين 

إجراءات تطبيق الجودة (وفقرة ) بيق الجودة الشاملةعمليات التقويم ودورها في نجاح تط(

انعكاسات (وفقرة ) مراحل تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم(وفقرة ) الشاملة في التعلم

مساعدة عضو هيئة التدريس في تقديم تغذية راجعة (وفقرة ) تطبيق الجودة على العاملين فيها

هذه الفقرات لها أهدافها ومضمونها وآليات لتطبيقها، ، يرى الباحث ان كل فقرة من )للدارسين

أي أنها جاءت مرتفعة، ويرجع ذلك إلى أن اإلجراءات والتطبيق واالنعكاسات المطلوبة في كل 

فقرة هي محصلة تدريب يجب أن تقوم به الجامعة لهؤالء المسؤولين في البداية لتعريفهم على 

 سهلة وقابلة للتطبيق والتعامل معها لتصبح بحاجة إلى الجودة وبالتالي فان هذه األمور قد تصبح

 .تدرب أقل في المستقبل

 

 في تزويد العاملين في التعليم العالي بالجودة ،Asare، )2001(اتفقت هذه الدراسـة مع دراسة 

 .Husmann and Miller، )2002(الشاملة، ودراسة 

 

 :مجال البحث العلمي -7

 

أن درجة االحتياج المتعلقة بالبحث ) 11-4(ي الجدول تشير لنا المعطيات الواردة ف

 3.13العلمي كانت متوسطة بشكل عام حيث بلغت متوسط استجابات اإلداريين نحو ذلك 

 :يوضح ذلك) 11-4(والجدول 
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 )11-4(جدول 

 درجة االحتياجات التدريبية في البحث العلمي

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي اجات التدريبيةاالحتي

الخبرة الفنية في استخدام البرامج الحاسوبية 

 .والتطبيقية في البحث العلمي

 متوسطة 1.34 3.39

اإللمام بمتطلبات تشجيع العاملين على البحث 

 .العلمي

 متوسطة 1.32 3.21

اإللمام بآليات اإلشراف على طلبة الدراسات 

 .العليا

 متوسطة 1.35 3.16

 متوسطة 1.31 3.14 .القدرة على تحليل البحوث والدراسات العلمية

 متوسطة 1.30 3.13 .اإللمام بإجراءات تقويم األبحاث العلمية

إمكانية االستفادة من األبحاث العلمية في خدمة 

 .الجامعة والمجتمع

 متوسطة 1.31 3.06

 متوسطة 1.35 3.00 .القدرة على تحليل البحوث والدراسات العلمية

 متوسطة 1.14 3.13 الدرجة الكلية

 

يتضح لنا من نتائج هذا الجدول ان فقرات مجال البحث العلمي جاءت بدرجة متوسطة حيث 

 وهذا يعني ان هناك حاجة للتدريب على هذا 3,00 – 3,39حصلت على متوسط حسابي بين 

ي البحث الخبرة الفنية في استخدام البرامج الحاسوبية والتطبيقية ف(فقد حازت الفقرة . المجال

على متوسط حسابي ) اإللمام بمتطلبات تشجيع العاملين على البحث العلمي(وفقـرة ) العلمي

 على التوالي، ومن وجهة نظر الباحث فان هذه النتيجة قد تكون جاءت الدراك 3,21، 3,39



 93

المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة ألهمية البحث العلمي في الحياة 

ديمية وبالذات في الجامعات التي من أحد أهدافها القيام بالبحث العلمي وجاءت هذه األهمية األكا

مقرونة باستخدام البرامج الحاسوبية وهي من متطلبات العصر الحالي الذي أصبح يعتمد على 

استخدام الحاسوب في المجاالت كافة وفي أبسط األعمال اإلدارية فكيف مع البحث العلمي الذي 

إن تدريب المسؤولين عن إدارة التعليم على هذه . ر أساسياً، ومن مهام الجامعات كما ذكرتيعتب

البرامج الخاصة بالبحث العلمي سيشجعهم للقيام بالبحث العلمي والتعرف على أساسياته 

) إمكانية االستفادة من األبحاث العلمية في خدمة الجامعة والمجتمع(أما الفقرة . واالهتمام به

فقد حصلتا على درجة احتياج تدريبي أقل ) القدرة على تحليل البحوث والدراسات العلمية (وفقرة

ويرجع الباحث ذلك إلى ان المسؤولين ربما .  على التوالي3,00 و3,06بمتوسط حسابي بلغ 

يشعرون بأن لديهم الخبرة األكاديمية والمؤهل العلمي األكاديمي ومعظمهم قد تخرجوا من 

كاديمي فهم قد يكونون على علم ودراية في التعامل مع األبحاث العلمية جامعات ووسط أ

وأهميتها ومبادئها وكيف أنها تخدم المجتمع وتساعد الجامعة على تأدية رسالتها اتجاه المجتمع، 

وبالتالي فانهم يشعرون بأن حاجتهم للتدريب على مبادئ البحث العلمي وأهدافه والقيام بتحليل 

 .وث واالستفادة منها تأتي بدرجة أقلالدراسات والبح

لدرجة احتياج المشرفين على المدارس الحكومية ) 1999(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الحسني 

، واختلفت Hill، )2004(، ودراسـة Rockwell et al، )2000(في سلطنة عمان، و دراسة 

مي بالمرتبة الرابعة حيث جاءت أهمية البحث العل) 1995(هذه الدراسة مع دراسة الخطيب 

للمشرفين التربويين في بعض مديريات التربية والتعليم لمحافظات أربد وعجلون والبلقاء في 

 .األردن
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 :مجال التطوير المهني للعاملين -8

ان درجة االحتياج التدريبي في المجال المتعلق بالتطوير ) 12-4(يتضح من الجدول 

م حيث بلغت متوسط استجابات اإلداريين نحو المهني للعاملين كانت متوسطة بشكل عا

 :يوضح ذلك) 12-4( والجدول 3.31ذلك 

 

 
 )12-4(جدول 

 درجة االحتياجات التدريبية في التطوير المهني للعاملين

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االحتياجات التدريبية

 متوسطة 1.13 3.55 .استثمار تقنيات االتصال في التدريب

 متوسطة 1.08 3.52 .توظيف التعلم عن بعد في مجال التدريب

 متوسطة 1.13 3.37 .تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين

تشجيع العاملين على تطوير قدراتهم بما يتعلق 

 .بمشكالت ذوي الحاجات الخاصة

 متوسطة 1.16 3.33

 متوسطة 1.24 3.29 .عاملينتقويم البرامج التدريبية المقدمة لل

 متوسطة 1.16 3.22 .إدارة مراكز التدريب ومصادر التعلم

التعرف على طرق تحديد االحتياجات التدريبية 

 .للعاملين

 متوسطة 1.19 3.21

مساعدة أعضاء هيئة التدريس لتوضيح طريقة 

 .التعلم الذاتي للدارسين

 متوسطة 1.18 3.15

 متوسطة 0.99 3.31 .الدرجة الكلية

 

ائج الجدول أعاله نجد أن أهمية التطوير المهني للعاملين التي جاءت في المرتبة الثانية بتفسير نت

، وبالتالي فان 3,31في ترتيب المجاالت من حيث األهمية للتدريب وقد حصل على درجة كلية 

هذه النتائج يمكن تفسيرها على أن المسؤولين في الجامعة ربما تقع على عاتقهم تنفيذ سياسة 
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توظيف (وفقرة ) استثمار تقنيات االتصال في التدريب(ة وبرامجها ويالحظ ذلك من فقرة الجامع

 على التوالي 3,52، و 3,55وقد حصلتا على متوسط حسابي ) التعليم عن بعد في مجال التدريب

وهذا قد يشير إلى رغبة المسؤولين في تجديد العمل االداري واألكاديمي في الجامعة، ولهذا قد 

مسؤول في الجامعة بضرورة أن يكون على دراية بهذه المستجدات وخصوصاً تطبيق يشعر ال

تقنيات االتصال الحديثة، مثل شبكة اإلنترنت، في العملية اإلدارية، ويعزو الباحث أيضا االحتياج 

التدريبي لهذا المجال إلى أن معظم القائمين والطاقم االداري هم من الصنف األكاديمي المكلفين 

إداري، وحتى يقوموا بأعمالهم اإلدارية على أكمل وجه فال بد من تنمية مهاراتهم بعمل 

% 67وكفاياتهم، فهم بحاجة إلى توظيف هذا التدريب في التعلم عن بعد، وبالذات عندما نجد ان 

 سنوات وبالتالي قد يكون 5 تزيد عن إداريةمن أفراد مجتمع الدراسة هم ممن يملكون خبرة 

 إعادة تدريب وتطوير مهاراتهم والتعرف على األساليب الحديثة لتجديد هناك حاجة إلى

 .معلوماتهم

مساعدة أعضاء هيئة (وفقرة ) التعرف على طرق تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين(أما فقرة  

فقد حصلتا على أقل درجة حاجة تدريبية في ) التدريس لتوضيح طريقة التعلم الذاتي للدارسين

 على التوالي، وهذا من وجهة نظر الباحث قد يرجع إلى الخبرة 3,15 و 3,21ال وهي هذا المج

اإلدارية لدى اإلداريين والمسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعة لشعورهم بأنهم أمضوا سنوات 

خبرة في الجامعات التي أتوا منها أو في نفس الجامعة وأنهم ممن يملكون خبرة في الجامعة فوق 

ت فمن الطبيعي أن تكون لديهم مقدرة ومعرفة على تحديد االحتياجات ومساعدة أعضاء  سنوا5

 .هيئة التدريس في اتباع أساليب التعلم الذاتي للدارسين
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في تقدير االحتياجات التدريبية لمديري ) 1992(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الشميري 

) 2003( اليمن، ودراسة الغنيمات ومساعدي المدارس الثانوية في مدينتي صنعاء وتعز في

كاحتياجات تدريبيـة لمعلمـي ومعلمات المرحلة األساسية من وجهة نظـر المعلمين، 

حيث جاءت درجة ) 1995( واختلفت مع دراسة أبو ناصر ،Klay، )1999(ودراسـة 

تلفت االحتياج التدريبي في مجال النمـو المهني وتدريب المعلمين في المرتبـة األخيـرة، واخ

 .Gregory، )2003(ايضاً مع دراسـة 

 

 

 

 :مجال العالقة مع المجتمع المحلي -9

أن درجة االحتياج التدريبي المتعلقة ) 13-4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

بالمجتمع المحلي كانت متوسطة بشكل عام بحيث بلغت متوسط استجابات اإلداريين نحو 

 .3,00ذلك 

 

 )13-4(جدول 

 حتياجات التدريبية في العالقة مع المجتمع المحليدرجة اال

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االحتياجات التدريبية

إعداد برامج تطوير مستمرة لخدمة المجتمع 

 .المحلي

 متوسطة 1.15 3.27

توجيه العاملين ألجراء األبحاث والدراسات التي 

 .جتمع المحليتسهم في تحسين الم

 متوسطة 1.15 3.12

 متوسطة 1.17 3.12 .العمل على تكامل مؤسسات التعليم العالي
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تحديد وسائل تعريف المجتمع المحلي برسالة 

 .الجامعة

 متوسطة 1.17 3.10

العمل على ربط الجامعة بمؤسسات المجتمع 

 المحلي

 متوسطة 1.28 2.92

إقامة عالقة مع ذوي االختصاص بالمجتمع 

 .لمحليا

 متوسطة 1.23 2.91

 متوسطة 1.21 2.88 .اإللمام بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

تحفيز العاملين على إقامة عالقات طيبة مع 

 .المجتمع المحلي

 متوسطة 1.19 2.87

 متوسطة 1.05 3.00 الدرجة الكلية

 

توسطة  وهذا يعني أنها درجة احتياج م3,00بتحليل الجدول نجد ان درجة االحتياج الكلية هي 

توجيه العاملين إلجراء (وفقرة ) إعداد برامج تطوير مستمرة لخدمة المجتمع المحلي(فنجد فقرة 

قـد حازتا على متوسط حسابي ) األبحاث والدراسات التي تسهم في تحسين المجتمع المحلي

 هذه النتيجة بأن خدمة المجتمع وهي من أهداف ث على التوالي، ويفسر الباح3,12، 3,27

عة ورسالتها األساسية تحتاج إلى تطوير ذاتي ومواكبة سير األحداث في هذا المجتمع الجام

وتحقيق متطلباته وطموحاته، ومن هنا جاءت درجة االحتياج لهذه الفقرة وتشجيع العاملين بالتالي 

للسير على نفس نهج سياسة الجامعة في خدمة المجتمع من إجراء بحوث ودراسات ميدانية، مثل 

تتعلق بالبيئة، والحياة، واألمراض، والفقر، وبرامج اجتماعية، وندوات سياسية وثقافية، دراسات 

اإللمام (أما فقرة . وغير ذلك، مما يعمل على التفاعل مع أفراد المجتمع ومؤسساته مع الجامعة

تحفيز العاملين على إقامة عالقات طيبة مع (وفقرة ) بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي

 على التوالي، فهذا يدل 2,87 و 2,88حصلتا على متوسط حسابي أقل وهو ) جتمع المحليالم

 سنوات 5من وجهة نظر الباحث على ادراك المسؤولين الذين تزيد خبرتهم في الجامعة عن 
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لفلسفة واهداف الجامعات ككل في خدمة المجتمع والتواصل معه والتفاعل % 67ونسبتهم تعادل 

طبيعي ان يكونوا على درجة اقل من الحاجة للتدريب على هذه المهام مع مؤسساته، وهذا 

 للعاملين الذين قد يقومون بالنشاطات الالصفية لخدمة المجتمع والندوات والتفاعل ةوكذلك بالنسب

 .مع المؤسسات الذين اصبحوا ربما قد يدركون هذه المهمة ويعملون على تحقيقها

حيث جاءت درجة االحتياجات متوسطة بالنسبة ) 1998(دي اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الحدي

لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية والثانوية في عمان في العالقة مع المجتمع المحلي ودراسة 

حيث جاءت متوسطة كاحتياجات تدريبية للمشرفين التربويين في المدارس ) 1999(الحسني 

 ).1992(ودراسة الشميري ) 2002(الحكومية في سلطنة عمان ودراسة أبو كته 

 

 

 

 :مجال تقويم األداء -10

ان درجة االحتياج التدريبي في ما يتعلق بتقويم األداء كانت متوسطة بشكل عام حيث 

 ).14-4( ويتضح ذلك من الجدول 3.13بلغت متوسط استجابات اإلداريين نحو ذلك 

 

 )14-4(جدول 

 األداءدرجة االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم 

 

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االحتياجات التدريبية

وضع برنامج للتقويم تتوافق فيه الكفايات الالزمة 

 .للقيام بالجوانب الفنية من عملية التقويم

 متوسطة 1.15 3.38

 متوسطة 1.12 3.25 .وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف في األداء
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 متوسطة 1.22 3.18 تحليل نتائج تقويم األداءضرورة 

 متوسطة 1.49 3.09 .التعريف بتقويم األداء وأساليبه وأهدافه

تحديد درجة االستفادة من نتائج التقويم في تطوير 

 .الجامعة

 متوسطة 1.26 3.09

 متوسطة 1.27 3.00 .إعداد معايير التقويم الداخلي في الجامعة

 أداء العاملين في المعرفة بإجراءات تقويم

 .الجامعة

 متوسطة 1.41 2.96

 متوسطة 1.17 3.13 الدرجة الكلية

 

بالنظر إلى نتائج الجدول أعاله يتبين وبشكل عام أن درجة االحتياج التدريبي كانت متوسطة، 

وضع برامج للتقويم تتوافق فيه الكفايات الالزمة للقيام بالجوانب الفنيه من عملية (فنجد فقرة 

قد حصلتا على متوسط حسابي ) طط لمعالجة نقاط الضعف في األداءوضع خ(وفقرة ) التقويم

ومن وجهة نظر الباحث أن هذه النتيجة تعكس مدى اهتمام .  على التوالي3,25 و 3,38

المسؤولين في ممارسة المهارات المتعلقة بالتقويم، سواء أكانت خاصة بتقويم أداء العاملين من 

ر األكاديمية مثل االمتحانات، وذلك باستخدام أدوات مشرفين واداريين أو تقويم بعض األمو

القياس والتقويم الالزمة، وبما أن معظم المسؤولين هم من األكاديميين الذين قد يتمتع معظمهم 

بمهارات ومعرفة القياس والتقويم إال ان هذا ربما ال يغنيهم عن الحاجة إلى التدريب على برامج 

ت حديثة وأدوات قياس جديدة تساعدهم على القيام بعملية تحتوي على كفايات جديدة ومعلوما

وهذا بالتالي ومن وجهة نظر الباحث قد يساعدهم على التعرف على . التقويم على أكمل وجه

نقاط الضعف الموجودة في النظام القائم وطريقة التغلب على هذه النقاط، وكذلك للتعرف على 

شكالت التي تواجه إعدادها، وهذه المهارة تحتاج إلى طريقة كتابة التقارير الخاصة بالعمل والم

 .الموضوعية والعدالة في الحكم على إنجاز عمل اآلخرين، ومن هنا تكتسب أهميتها
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المعرفة بإجراءات تقويم أداء (وفقرة ) إعداد معايير التقويم الداخلي في الجامعة(أما فقرة 

 على التوالي بدرجة 2,96 و 3,00هو قد حصلتا على متوسط حسابي ) العاملين في الجامعة 

أقل وذلك راجع من وجهة نظر الباحث إلى أن إعداد المعايير يتم من قبل رئاسة الجامعة 

وتصمم على جداول جاهزة لالستعمال من قبل المسؤول فهو ال يقوم بهذه العملية وبالتالي قد ال 

 المسؤول هو معرفة إجراءات ولكن المطلوب من. يحتاج إلى تدريب عليها فدوره التنفيذ فقط

تقويم أداء العاملين في الجامعة، وعادةً ما تكون سهلة بسبب وضوح الجداول والنماذج المستعملة 

في التقويم سواء للعاملين اإلداريين أو األكاديميين، ومن هنا جاءت درجة االحتياج التدريبي لهذه 

 .الفقرات متوسطة وأقل درجة من غيرها في نفس المجال

حيث جاءت في المرتبة الثالثة بدرجة ) 1995(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الخطيب 

متوسـطة كاحتياجات تدريبية للمشرفين التربويين في األردن، واختلفت مـع دراسـة مفتـاح 

حيث جاءت درجة االحتياج التدريبي لمجال تقويم األداء في المرتبة األولى كاحتياجات ) 1996(

ي اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبية، واختلفت مع دراسة تدريبية لمدير

واختلفت مع . حيث جاءت درجة االحتياج التدريبي في المرتبة األولى) 1995(أبـو ناصر 

حيث جاءت درجة االحتياج التدريبي للمهارات اإلدارية للمديرين ) 2001(دراسـة الزغبي 

 .في الجامعات األردنية في مرتبة قبل األخيرةورؤساء األقسام اإلدارية 

 

 :السؤال الثاني

هل تختلف درجة االحتياجات التدريبية لدى المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس 

المفتوحة باختالف المؤهالت العلمية، والرتية األكاديمية، وسنوات الخبرة داخل الجامعة، وموقع 
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ال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك العمل؟ ولإلجابة عن هذا السؤ

 ).7،6،5،4(كما هو واضح في المالحق 

 

 :المؤهل العلمي )1

: يحمل المسؤولون عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة مؤهالت أكاديمية

يميين في ماجستير، ودكتوراه ويحتاجون إلى التدريب كونهم أساساً من المشرفين األكاد

 ).4ملحق (الجامعة وبالذات حملة الماجستير 

 :يوضح درجة االحتياج التدريبي حسب المؤهل العلمي) 15-4(والجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 )15-4(جدول 

 االحتياجات التدريبية حسب المؤهل العلمي

 

 الدرجة الكلية ماجستير دكتوراه المجال الرقم
 3,15 3,36 3,00 نظام التعليم المفتوح .1

 3,17 3,20 3,14 التخطيط .2

 2,94 3,01 2,88 القيادة اإلدارية .3



 102

 2,97 3,01 2,93 إدارة الوقت .4

 3,19 3,31 3,13 إدارة األزمات .5

 3,52 3,78 3,33 إدارة الجودة الشاملة .6

 3,13 3,41 2,96 البحث العلمي .7

 3,31 3,43 3,23 التطوير المهني .8

 3,00 3,15 2,92 المجتمع المحلي .9

 3,13 3,23 3,08 تقويم األداء .10

 3,13 3,28 3,06 الدرجة الكلية 

 

 ) 1-4(ويمكن تمثيل ذلك بيانياً بالشكل 

اإلحتياجات التدريبية حسب المؤهل العلمي

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

نظام التخطيط القيادة الوقت األزمات الجودة البحث التطوير
المهني

المجتمع تقويم
األداء

الدرجة
المجالالكلية

بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

دآتوراه

ماجستير

الدرجة الكلية

 

 .االحتياجات التدريبية حسب المؤهل العلمي): 1-4(شكل 

 3,28ان متوسط درجة االحتياج التدريبي الكلي لحملة الماجستير وهي ) 1-4(يتضح من الشكل 

 على الدرجة 3,06أعلى من المتوسط مقارنة مع درجة االحتياج التدريبي لحملة الدكتوراه وهي 

الكلية وانطبق هذا على جميع مجاالت الدراسة بالنسبة للمؤهل العلمي، ويفسر الباحث النتيجة ان 
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التالي المعرفة التي قد يكون اكتسبها حامل الدكتوراة خالل دراسته اكثر من حملة الماجستير، وب

وكذلك ربما يرجع إلى ان جامعة القدس المفتوحة وفي بداية . فهو بحاجة إلى تدريب أقل

مساعدون أكاديميون (تأسيسها اعتمدت نوعاً ما على حملة الماجستير في مناصب الدرجة الثانية 

 .وبالتالي ظهرت حاجتهم إلى التدريب اكثر من الدكتوراة) وإداريون، مديرو الدوائر

، ودراســة الزغبـي )1999(، والحسني )1998(ذه الدراسـة مع دراسـة الحديدي اتفقت ه

) 1995(ودراسة أبو ناصر ) 1995(ودراسة الخطيب ) 2002(، ودراسة أبو كته )2001(

التي لم تظهر فروقاً في التدريب يعزى ) 1992(واختلفت هذه الدراسة مع دراسة الشميري 

 .لمتغير المؤهل العلمي

 

 :ة األكاديميةالرتب )2

يقسم المسؤولون عن إدارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة إلى أربع رتب أكاديمية 

وهي أستاذ مشارك فما فوق، وأستاذ مساعد، ومحاضر، ومدرس، وهؤالء هم باألساس 

 :يوضح ذلك) 16-4(والجدول ) 5ملحق (أعضاء هيئة تدريس 
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 )16-4(جدول 

 تبة األكاديميةاالحتياجات التدريبية حسب الر
 الدرجة الكلية مدرس محاضر استاذ مساعد استاذ مشارك فأعلى المجال

 3,15 3,31 3,26 3,07 2,89 نظام التعليم المفتوح

 3,14 2,99 3,38 3,23 3,13 التخطيط

 2,91 2,94 3,14 2,94 2,85 القيادة اإلدارية

 2,94 2,96 3,06 3,02 2,76 إدارة الوقت

 3,19 3,29 3,31 3,24 2,90 إدارة األزمات

 3,52 3,78 3,67 3,38 3,35 إدارة الجودة الشاملة

 3,13 3,20 3,48 3,07 2,55 البحث العلمي

 3,31 3,46 3,32 3,31 3,13 التطوير المهني للعاملين

 3,00 3,07 3,12 2,92 3,08 المجتمع المحلي

 3,13 3,03 3,33 3,18 2,86 تقويم األداء

 3,13 3,20 3,30 3,13 2,95 الدرجة الكلية

 ) 2-4(ويمكن تمثيل ذلك بيانياً بالشكل 

اإلحتياجات التدريبية حسب الرتبة األآاديمية

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

نظام التخطيط القيادة الوقت األزمات الجودة البحث التطوير
المهني

المجتمع تقويم
األداء

الدرجة
الكلية

المجال

بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

مدرس
محاضر
أ مساعد
أ مشارك فأعلى
الدرجة الكلية

 

 .االحتياجات التدريبية حسب الرتبة األكاديمية): 2-4(شكل 
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ان أعلى درجة احتياج تدريبي على الدرجة الكلية كانت للمحاضر ) 2-4(يتضح من الشكل 

، تالها األستاذ المساعد بمتوسط 3,20 بمتوسط حسابي ، تالها المدرس3,30بمتوسط حسابي 

، يفسر الباحث هذه 2,95، واخيراً األستاذ المشارك فما فوق بمتوسط حسابي 3,13حسابي 

النتيجة بان المحاضرين وهم من حملة رتبة الماجستير أو الذين تم ترقيتهم إلى محاضر حسب 

محون الستكمال دراستهم العليا ليصبحوا من نظام الترقية المعمول به في الجامعة، والذين يط

حاملي رتبة الدكتوراة في المستقبل، وان هذه الخطوة وهذا االحتياج التدريبي ربما يساعدهم في 

دراستهم وقد يكون لديهم إرادة لينتقلوا إلى مناصب إدارية عالية في الجامعة بعد حصولهم على 

 .م ولجميع مجاالت الدراسةالدكتوراه، وبالتالي فهذا التدريب ضروري له

أما فيما يتعلق بمجال نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد فنجد ان المدرس كانت درجة احتياجه 

 ومن وجهة نظر الباحث ان حملة رتبة الماجستير وهم ممن تم 3,41التدريبية بمتوسط حسابي 

سفة التعليم المفتوح سيما وانهم تعيينهم حديثا في الجامعة قد يشعرون بالحاجة إلى تدريب على فل

 .قادمون من جامعات وبيئات تعليمية انتظامية تختلف عن نمط التعليم المفتوح

أما األساتذة المشاركون فأعلى فهم ليسوا بحاجة إلى تدريب وهم ممن يتولون مناصب قيادية 

عليم المفتوح وفلسفته عالية في إدارة الجامعة ومن مؤسسيها، وبالتالي فهم يقومون بتعليم نظام الت

 .ويقومون باعداد ورشات العمل والندوات والمؤتمرات لتنفيذ ذلك

أما مجال إدارة األزمات فقد حصل حملة رتبة المحاضر على أعلى احتياج تدريبي بمتوسط 

 هذا يعني انهم في 3,29، تالها المدرس حيث حصل على متوسط حسابي 3,31حسابي هو 

هيئات المختلفة في الجامعة والمجتمع وبالتالي قد يكونون عرضة مواقع تعامل مباشر مع ال

لمواجهة أزمات مع المجتمع أو النقابات ولذلك يشعرون انهم بحاجة إلى تدريب على إدارة 
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 ويعزو الباحث ذلك إلى أهمية 3,24األزمات، تالها األساتذة المساعدون بمتوسط حسابي 

 لطبيعة عمل الجامعة وتوزيعها الجغرافي وكثرة التدريب على هذا المجال قد يكون راجعاً

 .الهيئات الداخلية فيها وتعاملها مع جزء كبير من مؤسسات المجتمع في كل مدينة وقرية

وفيما يتعلق بمجال إدارة الجودة الشاملة فقد حصل أعلى مجال تدريبي مقارنة بالمجاالت 

 رتبة أكاديمية من الرتبة األقل  وكانت الحاجة التدريبية لكل3,52األخرى بمتوسط حسابي 

، تالها األستاذ 3,67 تالها المحاضر بمتوسط حسابي 3,78فاألعلى وهي المدرس حصل على 

، ومن 3,35، تالها أخيراً األستاذ المشارك فما فوق حصل على 3,38المساعد بمتوسط حسابي 

ك فاعلى أقل حاجة وجهة نظر الباحث ان هذه النتيجة طبيعية حيث ان رتبة األستاذ المشار

تدريبية سيما وانهم قد ساهموا بوضع نظام الجودة الشاملة في الجامعة وخططوا له على جميع 

المستويات فهم قد حصلوا على هذه المعلومات من خبرة سابقة أو حضور مؤتمرات عالمية 

 الجودة وندوات تهتم بالجودة الشاملة وقاموا بالتعاون مع األساتذة المساعدين بتنفيذ مخطط

الشاملة في الجامعة، أما رتبة المحاضر والمدرس فمن الطبيعي انهم ربما يحتاجون إلى تدريب 

النهم حديثو العهد بهذا النظام وتدريبهم قد يفيدهم الحقا عند تطبيق نظام الجودة حتى يتمكنوا من 

 .تنفيذ المهام الموكلة إليهم طبقاً للمعايير والمؤشرات المرسومة لهم

 كأعلى 3,48يما يتعلق بمجال البحث العلمي فقد حصل المحاضرون على متوسط حسابي أما ف

احتياج تدريبي في هذا المجال نظراً لحاجتهم للبحث العلمي في مجال دراستهم لحصولهم على 

 .رتبة الدكتوراة

أما فيما يتعلق بمجال التطوير المهني للعاملين فقد حصل على ثاني أعلى مجال تدريبي في 

، فقد حصل المدرس على متوسط حسابـي 3,31لمجاالت حيث حصل على متوسط حسابي ا
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، 3,31، تالها األستاذ المساعد بمتوسط حسابي 3,32، تالها المحاضر بمتوسط حسابي 3,46

، يفسر الباحث هذه النتيجة وهي ربما 3,13تالها األستاذ المشارك فما فوق بمتوسط حسابي 

نفسهم سيما إذا كانوا ممن خبرتهم قليلة وحديثي التخرج، أما رغبة المدرسين في تطوير أ

المحاضر واألستاذ المساعد فنجد ان النسبة متقاربة بينهما وهذا يدل على أن المهام والمسؤوليات 

المنوطة بهما متقاربة وقد تحتاج إلى التدريب واعادة التطوير للمعلومات التي يمتلكونها وتحديثها 

يب الحديثة في اإلدارة، أما فيما يتعلق باألستاذ المشارك فما فوق فواضح من لتتماشى مع األسال

وجهة نظر الباحث انهم أقل حاجة للتدريب على المجال ولكن ليس بنسبة متدنية وانما متوسطة 

وهذا يدل على انهم قد يشعرون بأنهم بحاجة إلى تطوير ربما ألنهم من ذوي الخبرات الطويلة 

 . تحديث المعارف والمهارات التي لديهمويشعرون بأنه يجب

 وهذا 3,33أما مجال تقويم األداء فكانت أعلى درجة احتياج تدريبي للمحاضر بمتوسط حسابي 

يعني ان الطموح لديه ألن يكون في مواقع إدارية أكبر عند حصوله على درجة الدكتوراة الن 

 .عملية التقويم تتعلق بالجانب الفني واإلداري

 وهم حديثو التخرج ولديهم خبرة قليلة فهم بحاجة إلى 3,07سون بمتوسط حسابي أما المدر

تدريب على أساليب التقويم لألداء في العمل والتعرف عليها وتطبيقها، واخيراً رتبة األستاذ 

المشارك فما فوق فهم من فئات تقلدت مناصب إدارية في السابق في الجامعة وفي جامعات 

 .رف والمهارات واألدوات التي تساعدهم في عملية تقويم األداءأخرى ولديهم من المعا

 :سنوات الخبرة )3

ما دون خمس سنوات، ومن : تـم توزيع سنوات الخبرة في الدراسة إلى ثالث فئات وهـي

 :يوضح ذلك) 17-4(، والجدول )6ملحق ( سنوات، وعشر سنوات فما فوق 5-10
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 )17-4(جدول 

 نوات الخبرةاالحتياجات التدريبية حسب س

 الدرجة الكلية  سنوات فما فوق10  سنوات10-5  سنوات5ما دون  المجال الرقم
 2,79 2,72 2,80 2,84 نظام التعليم المفتوح.1

 2,80 2,52 2,83 2,98 التخطيط.2

 3,07 2,78 2,99 3,38 القيادة اإلدارية.3

 3,05 2,85 2,99 3,25 إدارة الوقت.4

 2,78 2,46 2,60 3,05 ألزماتإدارة ا.5

 2,43 2,28 2,29 2,68 إدارة الجودة الشاملة.6

 2,83 2,57 2,75 3,10 البحث العلمي.7

 2,65 2,57 2,46 2,91 التطوير المهني.8

 2,96 2,79 2,91 3,13 المجتمع المحلي.9

 2,86 2,59 2,77 3,16 تقويم األداء.10

 2,82 2,62 2,75 3,05 الدرجة الكلية 

 ).3-4(بالشكل ويمكن تمثيل ذلك بيانياً 

اإلحتياجات التدريبية حسب سنوات الخبرة

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

نظام التخطيط القيادة الوقت األزمات الجودة البحث التطوير
المهني

المجتمع تقويم
األداء

الدرجة
الكلية

المجال

بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

5>
10_5
10<
الدرجة الكلية

 

 .االحتياجات التدريبية حسب سنوات الخبرة): 3-4(شكل 



 109

ان أعلى درجة احتياج تدريبي كانت لدى اإلداريين الذين تقل ) 3-4(يتضح لنا من الشكل 

 تالها لدى اإلداريين الذين سنوات خبرتهم 3,05 سنوات بمتوسط حسابي 5سنوات خبرتهم عن 

 وأخيرا لدى اإلداريين الذين سنوات خبرتهم 2,75 سنوات بمتوسط حسابي 10-5تراوح من ت

 .2,62 سنوات بمتوسط حسابي 10فوق 

يتضح أن الدرجة الكلية لالحتياج التدريبي للمسؤولين عن إدارة ) 3-4(باالطالع على الشكل 

 سنوات قد حصلوا 5ما دون التعليم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة داخل الجامعة، من ذوي الخبرة 

، وهذا من وجهة نظر الباحث يفسر على ان متغير الخبرة ربما يكون 3,05على متوسط حسابي 

له دور في تحديد درجة االحتياج التدريبي حيث ان الخبرة في جامعة تتبع نظام جديد وهو 

 إلى تدريب على  سنوات انهم بحاجة5التعليم المفتوح فقد شعر المسؤولون والذين خبرتهم دون 

أنظمة الجامعة وفلسفتها وأهدافها ونظام الجودة الشاملة وهو نظام جديد وأسلوب حديث في 

التعليم العالي واإلدارة في الجامعة بشكل خاص، وينطبق هذا على باقي المجاالت حيث نرى ان 

 لألسباب  سنوات تحتاج إلى تدريب أعلى على كل المجاالت الواردة في الدراسة5الخبرة دون 

 سنوات داخل الجامعة قد حصلوا على 10-5التي ذكرت، تالهما المسؤولين الذين خبرتهم من 

 وهنا يفسر الباحث الفرق بين الفئتين من الخبرات حيث قد يكون لمن عمل 2,75متوسط حسابي 

 سنوات قد حصل على ثقافة ومعرفة بفلسفة الجامعة 10 سنوات وحتى 5في الجامعة اكثر من 

ظمتها ونمط التعليم فيها، وقد يكون ربما حضر مؤتمرات وندوات ودورات عمل تكفيه في وان

المرحلة الحالية ويشعر انه قد استفاد من هذه الخبرة ولذلك نجد أن درجة االحتياج التدريبي 

جاءت في المرتبة الثانية في كل المجاالت وهنا يؤكد الباحث أهمية متغير الخبرة في تحديد 

 سنوات في الجامعة 10تالها في ذلك المسؤولون الذين تزيد خبرتهم عن . ات التدريبيةاالحتياج
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وهنا يرى الباحث انهم ليسوا بحاجة إلى تدريب كما أجابوا في الدراسة وهذا يؤكد أهمية متغير 

 سنوات يشعرون بأنهم من قيادة الجامعة ويقومون على 10الخبرة وان المسؤولين من فوق 

هم من المعارف والخبرات واالدوات التي ربما تكفي للقيام بالمهام المسؤولين عنها ادارتها ولدي

وانهم قد يكونون هم الذين يضعون الخطط االستراتيجية لتطوير الجامعة ويقررون التعليمات 

ويعقدون المؤتمرات ويصدرون التعميمات اإلدارية واألكاديمية ويشجعون على البحث العلمي 

ولون عن تقويم أداء العاملين ويضعون المعايير الالزمة لذلك، ومن هنا نجد وهم أيضا المسؤ

 .انهم ربما ليسوا بحاجة إلى تدريب على جميع المجاالت وجاءت حاجتهم في المرتبة الثالثة فيها

والتي أظهرت فروقاً لمتغير الخبرة للمديرين ) 2001(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الزغبي 

 اإلدارية في الجامعـات األردنيـة لصالح الخبرة االطول، ودراسـات أبو ورؤساء األقسـام

، )2003(، و Fielden، )1998(، و )2003(، ويونس )1992(، والشميـري )2002(كتـه 

Gergory، 1991( و( ،Susan، و )1995( ،Ramakrishna واختلفت مع دراسة حرب ،

غير الخبرة الستجابة رؤساء األقسام والتي أشارت إلى عدم وجود فروق تعود لمت) 1998(

التي أظهرت عدم وجود فروق تعود ) 1996(ودراسة مفتاح .  في الجامعات األردنيةةاألكاديمي

لمتغير الخبرة الحتياجات مديري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية في الجامعات الليبية، 

، )1999( والحسني ،)1995(، وأبو ناصر )1992(، وفريحات )1992(ودراسات إدريس 

 ).2003(والغنيمات 

 :موقع العمل اإلداري )4

رئاسة الجامعة، ومنطقة : طبقاً للدراسة فقد تم توزيع موقع العمل على ثالثة مواقع وهي

 :يوضح ذلك) 18-4(، والجدول )7الملحق (تعليمية، ومركز دراسي 
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 )18-4(الجدول 

 االحتياجات التدريبية حسب موقع العمل اإلداري

 

 الدرجة الكلية مركز دراسي منطقة تعليمية الرئاسة المجال الرقم
 3,15 3,32 3,07 3,16 نظام التعليم المفتوح .1

 3,15 3,24 3,21 2,98 التخطيط .2

 2,91 2,81 2,90 2,99 القيادة اإلدارية .3

 2,94 2,76 2,97 3,00 إدارة الوقت .4

 3,20 3,17 3,26 3,11 إدارة األزمات .5

 3,52 3,58 3,50 3,52 الجودة الشاملة .6

 3,11 3,26 3,05 3,11 البحث العلمي .7

 3,30 3,22 3,28 3,39 التطوير المهني .8

 3,02 3,13 2,96 3,03 المجتمع المحلي .9

 3,12 3,18 3,15 3,03 تقويم األداء .10

 3,13 3,13 3,15 3,13 الدرجة الكلية 

 ):4-4(ويمكن تمثيل ذلك بيانياً بالشكل 

اإلحتياجات التدريبية حسب موقع العمل اإلداري

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

نظام التخطيط القيادة الوقت األزمات الجودة البحث التطوير
المهني

المجتمع تقويم
األداء

الدرجة
الكلية

المجال

بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

رئلسة الجامعة

منطقة تعليمية

مرآز تعيليمي

الدرجة الكلية

 

 .االحتياجات التدريبية حسب موقع العمل االداري): 4-4(شكل 
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 بـشكل عـام    الكلية على مجاالت الدراسة      بي التدري االحتياجإن درجة   ) 4-4 (شكل من ال  يتضح

ن المسؤولين في رئاسة الجامعة والمركز الدراسي       ا تبينكانت متوسطة حسب موقع العمل حيث       

 بفارق  أي 3,15 حصلت على متوسط حسابي      التعليمية والمنطقة 3,13قد حصلوا على متوسط     

ن جميع المسؤولين يحتاجون إلـى      إلى ا  الباحث تلك النتيجة     فسرويبسيط عن الموقعين اآلخرين     

 يتعلق بمجال نظام التعليم     فيما أما.  حسب استجابتهم بمعدل متوسط    المجاالت ب على جميع  تدري

 في المراكز الدراسية يحتاجون إلـى       المسؤولينن  اهرت النتائج   المفتوح والتعلم عن بعد فقد أظ     

ـ    يتعاملون  بسبب أنهم قد   تدريب على نظام التعليم المفتوح      المنهـاج والدارسـين     ع بشكل اقل م

 .واألنظمة والمجتمع المحلي

 في المراكز الدراسية بحاجة ن أن المسؤوليالنتيجةعلق بمجال التخطيط فقد أظهرت فيما يت أما

 الباحث تلك النتيجة إلى أن المسؤولين ويفسر 3,24 حسابيب على التخطيط بمتوسط يتدرإلى 

 يشاركوا في وضع الخطط االستراتيجية والشاملة للجامعة سواء لمفي المراكز الدراسية 

أمال في قد يكون ب عليها ي المالية وبالتالي فهم بحاجة إلى التدرأواألكاديمية أو اإلدارية 

 تالها المسؤولون في المناطق التعليمية وهي نتيجة يفسرها المستقبل،التخطيط في المشاركة في 

ب على التخطيط للمشاركة في إعداد الخطط ي السابق برغبتهم في التدرالسببالباحث لنفس 

 .الجامعةالموجودة في 

 3,0 الجامعة قد حصلت على متوسط حـسابي  رئاسة فيما يتعلق بمجال إدارة الوقت فنجد أن    أما

 وب على إدارة الوقت من وجهة نظرهم ويعز       ي بحاجة للتدر  الجامعة أن المسؤولين في رئاسة      أي

 إدارية وأكاديمية ومالية عالية ويتم فيهـا        رئاسة الجامعة تتحمل أعباء    أنالباحث تلك النتيجة إلى     

م جداً لهم،    الخطط المختلفة، فلذلك نجد أن عنصر الوقت مه        واعداد االستراتيجية   القراراتاتخاذ  
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 مما يدل على أهميتـه وبالتـالي         في عدة آيات   ن الكريم آ اقسم به سبحانه وتعالى في القر      والذي

 ون إلى تعلم استغالل الوقت في جميع المواقع والظروف، تالها في ذلك المسؤول            يحتاجفاإلنسان  

 أن  علـى ل   رئاسة الجامعة مما يـد     ن بسيط ع  بفارق 2,97 التعليمية بدرجة احتياج     المناطقفي  

 المسؤولونألهميته، أما   قد يكون   ب على إدارة الوقت     يالمسؤولين في المناطق يحتاجون إلى تدر     

 علـى إدارة    بللتدري حاجة اقل   فهم 2,76قد حصلوا على متوسط حسابي      ففي المراكز الدراسية    

والمناطق  الجامعة مقارنة برئاسة    منهم قلة األعباء والمسؤوليات المطلوبة      قد يكون بسبب  الوقت  

 .التعليمية

 في المناطق التعليميـة     لمسؤولينالمتوسط الحسابي ل   ما يتعلق بمجال إدارة األزمات فنجد ان         أما

 ومن وجهة نظر الباحث أن المناطق التعليمية وهي المواقع التي           بي تدري احتياج كأعلى 3,26 هو

 تواجه أزمات مـع جماعـات        ربما  مع المؤسسات والعاملين   تعامل التعليمية وال  العمليةتم فيها   ت

 فهم الطلبة ونقابة العاملين ومؤسسات المجتمع المحلي وبالتالي         س المتمثلة بمجال  المختلفةالضغط  

 في  ومنتشرة الجامعة موجودة    بسبب أن يشعرون انهم بحاجة إلى التدريب على مواجهة األزمات         

 .أرجاء الوطن

 المسؤولين في المراكز الدراسية بحاجة إلـى         أن فنجد ما يتعلق بمجال إدارة الجودة الشاملة        أما

 قـد تكـون      يدل من وجهة نظر الباحث على ان المراكـز         وهذا 3,58 بمتوسط حسابي    بتدري

 السابق وبالتالي فهم يـشعرون انهـم        في في وضع خطط الجودة الشاملة       استبعدت من المشاركة  

 المـسؤولون فـي رئاسـة        تالها في ذلك   خططها،ب عليها للمشاركة مستقبال في      يبحاجة للتدر 

 ، بفارق بـسيط بيـنهم     لتوالي ا على 3,50 – 3,52الجامعة والمناطق التعليمية بمتوسط حسابي      

 رغبة لدى المسؤولين في الجامعة بـشكل        الشاملة على إدارة الجودة     بوهذا يدل على أن التدري    
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مون مستقبال   في الجامعة والنهم سوف يقو     وجودها ألهمية    ربما عام بدرجة فوق متوسطة وذلك    

 إلى الجودة والنوعية في العمل والتعليم العالي فـي          تؤديبتطبيقها من خالل معايير ومؤشرات      

 .الجامعة

 كـان للمـسؤولين فـي       بي احتياج تـدري   أعلى مجال البحث العلمي فقد أظهرت الدراسة أن         أما

مـسؤولين فـي     تلك النتيجة إلى رغبة ال     الباحث وويعز 3,26المراكز الدراسية بمتوسط حسابي     

 والتقدم بالعمل في الجامعـة لمناصـب        الترقيةللحصول على   ربما   على البحث العلمي     بالتدري

 فهم بحاجة إلى البحث العلمي، تالها في ذلـك          حديثاافضل وهم من المسؤولين الذين تم تعيينهم        

بعـض   إلى أن    نتيجة الباحث تلك ال   ويفسر 3,11 حسابي   بمتوسط  في رئاسة الجامعة   لونالمسؤو

 على البحث العلمي للحصول أيضا على       بيحتاجون إلى التدري  قد   الجامعةالمسؤولين في رئاسة    

 أو المنصب اإلداري وانهم يحتاجون إلى مواكبة آخـر التطـورات علـى              باللقبالترقية سواء   

 بدرجـة  3,05 العلمي، تالها المسؤولون في المناطق التعليمية بمتوسط حسابي          البحثمتطلبات  

 تهدف إلى الترقية في العمـل        ربما تكون   رئاسة الجامعة وهي أسباب يرى الباحث أنها       اقل من 

 . األبحاث في المجالت العلميةونشر

ن المسؤولين في رئاسة الجامعة     ا فقد كانت النتيجة     للعاملين ما يتعلق بمجال التطوير المهني       أما

ن المـسؤولين   الك النتيجة إلى     الباحث ت  وويعز 3,39 متوسط بمعدل    فوقدوا درجة احتياج    بقد أ 

يحتاجون إلـى مواكبـة     قد   وهم من أصحاب الخبرة الطويلة أكاديميا واداريا         الجامعةفي رئاسة   

 يدل على   وهذا العلمية الحديثة والتكنولوجية والمعرفية واعادة تجديد معلوماتهم المهنية          التطورات

 في ذلك المسؤولون    تالهاهم وللجامعة،    ل خدمةدرج في استمرارا التطوير لما فيه       ينأن اهتمامهم   

 علـى التطـوير     ب بحاجة إلى تدري   انهم يرون   فهم 3,28في المناطق التعليمية بمتوسط حسابي      
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 الحديثـة   قنيـات  التطورات العلمية والت   ومالحقةالمهني أيضا مقارنة مع رئاسة الجامعة لمتابعة        

تطوير لهم في مواقـع العمـل       من  لما فيه    واإلدارة   التعليمواألساليب التكنولوجية المستخدمة في     

 أعلى في الجامعة، تالها في ذلـك المـسؤولون فـي            قيادية إلى مناصب    نتقالوتطلعهم إلى اال  

 . األسباب السابقةنفسول 3,22المراكز الدراسية بمتوسط حسابي 

 والتي اظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة         )1998(الحديدي  اختلفت هذه الدراسة مع دراسة      

تدريب تبعاً لموقع العمل أو المنطقة التعليمية في االحتياجات التدريبيـة لمـديري ومـديرات               لل

 .المدارس االعدادية والثانوية في سلطنة عمان
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 خالصة نتائج الدراسة

 

 اتحوالتوصيات والمقتر
 



 117

 الفصل الخامس

 خالصـة نتائـج الدراسـة

 :كما يأتيذه الدراسة يمكن تلخيص نتائج ه

التطوير المهني للعاملين قد والجودة الشاملة ادارة  ين مجالأأظهرت نتائج الدراسة  )1

 بيلمسؤولين عن إدارة التعليم، وان اقل احتياج تدريل بياحتياج تدريأعلى حصال على 

 .القل مجالين كان مجال إدارة الوقت، والقيادة اإلدارية

 10من فقرات الجودة الشاملة كانت من أعلى  فقرات أظهرت نتائج الدراسة أن سبع )2

 .فقرات بحاجة الى تدريب

 اللقاءات تنفيذ آليات لفقرة ت كانبيظاهر احتياج تدريم الدراسة أن اقل نتائجتبين من  )3

 .الصفية وفق نظام التعليم المفتوح وهي متعلقة بمجال نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

لمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة حاجة لتدريب ا  هناك أنأظهرت نتائج الدراسة )4

 . الماجستيرةالقدس المفتوحة حسب المؤهل العلمي لصالح حمل

 للمسؤولين عن إدارة التعليم في درجة متوسطة للتدريبالدراسة أن هناك نتائج أظهرت  )5

 ،محاضرين ال:وفقاً للترتيب اآلتي األكاديمية الرتبةجامعة القدس المفتوحة حسب 

 . أستاذ مشارك فما فوق، وأخيراًالمدرسين، االساتذه المساعدين

 للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة  حاجة للتدريب الدراسة أن هناك نتائجأظهرت )6

داخل الجامعة تناسبت الحاجة للتدريب تناسباً عكسياً القدس المفتوحة حسب سنوات الخبرة 

 .مع سنوات الخبرة في الجامعة

 في جامعة القدس المفتوحة حسب موقع حاجة تدريبية للمسؤولين عن ادارة التعليمناك ه )7

 .العمل لصالح العاملين في المناطق التعليمية
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 لدى المسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة القدس حاجة للتدريب ورغم عدم ظهور )8

حاجة للتدريب من  اال ان هناك المفتوحة تبعا لموقع رئاسة الجامعة والمركز الدراسي،

 .مجال الى آخر

 :اتـالتوصي

 -:في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث يوصي بما يأتي

عقد دورات تدريبية للمسؤولين عن ادارة التعليم في جامعة القدس المفتوحة من رتبة  -1

الماجستير في جميع مجاالت الدراسة انسجاماً مع متطلبات ومستجدات عملية االدارة ولرفع 

 .اءتهم المتعلقة بهذه المهاراتكف

 حتى تلبي تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في الجامعةالتركيز على  -2

 .جميع االحتياجات التدريبية الواردة في مجال الجودة الشاملة

 للتطوير المهني للمسؤولين في الجامعة في مختلف المواقع سواء في بالتركيز على التدري -3

 الدراسية حتى يمكنهم مواكبة آخر المستجدات  التعليمية والمراكزئاسة الجامعة أو المناطقر

 .العلمية في المجاالت العلمية واإلدارية والفنية

 للمسؤولين الخاصة بهعقد ندوات وأيام دراسية لنشر فلسفة التعليم المفتوح وإصدار النشرات  -4

جستير والمسؤولين في المراكز الدراسية والذين عن إدارة التعليم في الجامعة من حملة الما

 .تقل خبراتهم عن خمس سنوات لتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في تطبيق فلسفة التعليم المفتوح

 ويعملون  سنوات5مع التركيز على المسؤولين الذين تقل خبرتهم عن تشجيع البحث العلمي  -5

 على التقدم  المحاضر لمساعدتهمودرجةفي المراكز الدراسية ويحملون درجة الماجستير 

 .األكاديمي والعلمي في الجامعة
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 :المقترحات

 :في ضوء النتائج والتوصيات السابقة يقترح الباحث ما يأتي

 :مقترحات متعلقة بسياسة الجامعة اإلدارية :أوالً

إجراء دراسات وأبحاث للكشف عن أهمية التدريب في السنة األولى لتزويد المسؤولين في . 1

 .لجامعة بمعلومات عن فلسفة التعليم المفتوحا

تفعيل نتائج التقييم السنوي كوسيلة من وسائل تحديد االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن . 2

 .إدارة التعليم في الجامعة

في التعيين في المناصب اإلدارية إلتاحة الفرصة لجميع ) ما أمكن(العمل بنظام الدورية . 3

 .المناصب، الكسابهم الخبرات الالزمةالمشرفين لشغل هذه 

 :مقترحات للدائرة األكاديمية :ثانياً

عقد دورات نظرية أو عملية أثناء الخدمة ألعضاء هيئة التدريس أو المسؤولين عن التعليم . 1

 .بمجاالت البحث العلمي وبيان أهميته

 بحضور دورات يمضرورة ربط التثبيت والترقية والتعيين في المناصب للمسؤول األكادي. 2

 .من أجل ذلك والتي لها عالقة باإلدارة أو إدارة األزمات

 :مقترحات الدارة التخطيط وضبط النوعية: ثالثاً

إتاحة الفرصة للمشرفين األكاديميين لحضور دورات منظمة وفعالة وأيام دراسية عن الجودة 

 .الشاملة والتخطيط
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 جدول المالحق

 )1(ملحق 

 أسماء المحكمين

 

 الجامعــــة اســـم المحكــم الرقم

 جامعة القدس الدكتور غسان سرحان .1

 جامعة القدس الدكتور محمد عابدين .2

 جامعة القدس الدكتور محمود أبو سمره .3

 جامعة القدس الدكتور عفيف زيدان .4

 جامعة القدس الدكتور محمد العمله .5

 معة بيت لحمجا الدكتور سامي عدوان .6

 جامعة القدس المفتوحة الدكتور سفيان كمال .7

 جامعة القدس المفتوحة الدكتور نادر أبو خلف .8

 جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد شاهين .9

 جامعة القدس المفتوحة الدكتور رشدي القواسمه.10

 جامعة القدس المفتوحة الدكتور تيسير أبو ساكور.11

 عة البولتكنيك الخليلجام الدكتور ربحي أبو سنينه.12

 جامعة الخليل الدكتور نبيل الجندي.13
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 )2(ملحق
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
 

 المحتــــرم،،    حضرة الدكتور 
 

 تحكيـــم اســــتبانة: الموضوع
 

   
 

لتدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم االحتياجات ا(فيقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان  

 وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في )في جامعة القدس المفتوحة

 .اإلدارة التربوية من جامعة القدس

 

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة وثقة ومعرفة في هذا المجال، أرجو التكرم بتحكيم 

م الكريمة سواء بحذف أو تعديل أو إضافة للفقرات الواردة فيها االستبانة المرفقة وإبداء توجيهاتك

أو أية معلومات أخرى تراها مناسبة، علماً بأن االستجابة ستكون حسب مقياس ليكرت الخماسي 

 ).درجة الحاجة كبيره جداً، كبيره، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(

 

 أشكركم على حسن تعاونكم،،

 

 مع االحترام والتقدير،،،

 

 عصام عبد العزيز خليل: لباحـثا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 المحتـــرم،،  حضرة الزميل المسؤول

 

   
 

االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن ادارة التعليم في (يقوم الباحث بإجراء دراسة حول  

جة الماجستير في اإلدارة ، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على در)جامعة القدس المفتوحة

 .التربوية من جامعة القدس

أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة بكل موضوعية، لما  

لذلك من أهمية على صدق نتائج الدراسة، وستعالج بسرية تامة علماً بان المعلومات الواردة 

 .ستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط

 

 ن تعاونكم،،شاكراً لكم حس

 

 عصام عبد العزيز خليل: الباحث
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 ):بيانات شخصية(المعلومات العامة : الجزء األول

في هذا الجزء من االستبانة، يرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة عن األسئلة اآلتية، 

 :في المربع المناسب الذي ينطبق عليك) √(وذلك بوضع إشارة 

 .جستير ما□ دكتوراه، □ - المؤهل العلمي -1

 . مدرس□ محاضر □ استاذ مساعد □ استاذ مشارك □ استاذ □ - الرتبة األكاديمية -2

 . سنوات10 أكثر من □ سنوات، 10-5 من □ سنوات، 5 أقل من □ - سنوات الخبرة -3

 . مركز دراسي□ منطقة تعليمية، □ رئاسة الجامعة، □ -  موقع العمل-4
 

 :الجزء الثاني

 التعديل المطلوب ال تصلح تصلح  رقم الفقرة

    فلسفة التعليم المفتــوح أوالً

    .توجيه المعلم لتبني أسلوب اإلرشاد والتوجيه لتذليل الصعوبات التي تواجه الدارسين .1

    .إتاحة الفرصة لمن لم تتوفر لهم فرص االلتحاق بالتعليم التقليدي .2

    .لعمل من الكفاءاتمساعدة الدولة في تلبية احتياجات سوق ا .3

    .المساعدة في تأليف مقررات وبرامج خاصة لمساعدة الدارس على فهم المادة .4

    .مساعدة الدارس في أن يحصل على المعلومات والحقائق اعتماداً على طريقة التعلم الذاتي .5

    .مساعدة الدارسين في اختيار الوقت المناسب للمقررات التي يسجلونها .6

    .تلبية المنهاج الحتياجات الدارس المعرفية والوجدانية من خالل مصادر التعلم المختلفة .7

    .زيادة فعالية المنهاج من خالل مساعدة الدارسين على تغيير سلوكهم الدراسي .8

    .لفةتحقيق فلسفة التعليم المفتوح بنقل التكنولوجيا من مراكز إنتاجها للدارسين بالوسائل المخت .9

    .التغلب على العقبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية لتوفير فرص التعليم المستمر .10

    .تحقيق التعليم بأقل نفقات ممكنة .11

    .تحقيق التوافق بين الدافعية للتعلم والمرونة في بيئة التعليم للحفاظ على جودة التعليم .12

    .لتعزيزية والتوضيحية المساعدة للتعلماعداد األدلة والمالحق ا .13

    التخطيط ثانياً

    .القيام بتحديد االحتياجات من القوى البشرية والمادية .1

    .القيام بوضع الخطط واألساليب المناسبة لتنفيذ برامج العمل .2

    .المساعدة في تحضير الموازنات المالية لتتمشى مع احتياجات اإلدارة .3

    .المشاركة في إجراءات تعيين الجهاز اإلداري واألكاديمي .4

    .توجيه العاملين للعمل بكفاية وتهيئة الجو المناسب .5

    .وضع تعليمات داخلية لتقييم برامج سير العمل .6

    .التخطيط لرفع أداء العاملين في ضوء المستجدات العلمية التي لها صلة بالعمل .7

    .وبرامج لتهيئة العاملين الجدد للعملوضع خطط  .8

    .وضع استراتيجيات عمل بديلة لمواجهة المشاكل غير المتوقعة .9

    .وضع الخطط اللتحاق الطلبة في المنطقة التعليمية .10

    .المساعدة على اختيار األساليب المالئمة لترتيب األولويات ضمن الزمن المطلوب .11
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 بالتعديل المطلو ال تصلح تصلح  رقم الفقرة

    القيادة واتخاذ القــرارات ثالثاً

    .العمل على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية نحو العمل لدى العاملين .1

    . الفنية أو القانونيةراستشارة ذوي االختصاص في اتخاذ قرار في األمو .2

    .اتخاذ القرار ضمن الفترة المحددة لذلك .3

    .العمل على اختيار البديل األكثر مالئمة للموقف عند اتخاذ القرار .4

    .العمل على وضع الحلول المناسبة لمواجهة المشاكل التي قد تحدث عند اتخاذ القرار .5

    .تجديد احتياجات العاملين لرفع مستوى األداء في العمل .6

    .التي تتعلق بسير العملمشاركة إدارة الجامعة في اتخاذ القرارات  .7

    .إقناع العاملين بأهداف المؤسسة المرغوب تحقيقها .8

    .إدراك أهمية تفويض الصالحيات للتنظيم اإلداري في المنطقة أو اإلدارة .9

    .التأكد من قدرة من يفوض له العمل على تنفيذه .10

    .راراتالحرص على تدريب العاملين للمشاركة في اتخاذ الق .11

    .القدرة على إدارة األزمات التي تواجه اإلدارة .12

    إدارة الوقـــــت رابعاً

    .العمل على إدارة االجتماعات لتحقيق األهداف .1

    .تحديد وقت لإلشراف على أداء العاملين .2

    .إعداد الردود على المراسالت الموجهة إلى اإلدارة .3

    .ية تطبيق الوصف الوظيفيمتابعة عمل .4

    .العمل على أن يكسب اآلخرين قيمة احترام الوقت .5

    .قدرة المدير على التوفيق بين مهمة التدريس والعمل اإلداري .6

    .مراجعة واستقبال اإلدارة التعليمية العليا .7

    .تقسيم المهام الكثيرة والصعبة إلى أجزاء صغيرة سهلة التنفيذ .8

    .ترتيب مكتبه وتنظيم ملفاته واتالف ما ال حاجة له من أوراق .9

    .االلتزام بوضع جدول عمل يومي مرتباً حسب األهمية .10

    اإلدارة الذاتيــــة خامساً

    .تحديد احتياجات المنطقة اإلدارية والمالية .1

    .إدارة الموارد المادية والبشرية .2

    .الئمة القاعات الدراسية لعملية التدريسدراسة مدى م .3

    .عمل تقييم مستمر للعالقات مع اإلدارات األخرى .4

    .العمل على تشغيل الموارد واألدوات واألجهزة لزيادة الكفاءة .5

    .العدالة في توزيع المسؤوليات والصالحيات على العاملين تبعاً لتخصصاتهم .6

    .ملين بالنظام والوقت المطلوبين للعملتعزيز التزام العا .7

    .سماع آراء العاملين عند معالجة قضاياهم .8

    .المتابعة واإلشراف على االمتحانات ونتائجها .9

    .االبتعاد ما أمكن عن أداء أعمال ذات طابع شخصي .10

    .لكياًتخصيص الوقت الكافي لتطوير أعضاء هيئة التدريس ونموهم علمياً ومس .11
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 التعديل المطلوب ال تصلح تصلح  رقم الفقرة

    المنهاج وطرق التدريس سادساً

وضع األساليب المتنوعة للتدريس والتي تعتمد على الحوار والمناقشة وعمل  .1

 .المجموعات

   

    .تشجيع البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس .2

    .لدراسية ومراجعة المنهاجوضع خطة لتطوير وصف المساقات ا .3

    .التعرف على احتياجات الدارسين واهتماماتهم المختلفة .4

    .االشتراك في اختيار مواد التدريس الالزمة .5

    .توزيع المقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس .6

    .اإلشراف على حسن سير عملية التدريس وتنفيذها وتقييمها .7

    ).سيرها وتحليل نتائجها(شراف على االمتحانات اإل .8

    .تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل التعليمية بشكل ذاتي .9

    .تشجيع الدارسين على إنتاج الوسائل التعليمية الذاتية .10

العمل على توجيه أعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة االهتمام بالجانب التطبيقي  .11

 .لمنهاجل

   

    .العمل على تكييف المناهج مع حاجات وقدرات الطلبة المختلفة .12

    .اعداد مواد تعليمية بأسلوب التعلم الذاتي .13

    إدارة الجودة الشاملة سابعاً

    .صياغة أهداف المؤسسة بلغة دقيقة وواضحة يسهل قياسها ومقارنتها بمقاييس مرجعية .1

    .ن تراعي الهداف الخبرات السابقة للدارسينالعمل على أ .2

المعرفية، الوجدانية، (المساعدة في أن تكون الهداف شاملة لجميع المجاالت  .3

 ).النفسحركية

   

    .استخدام أساليب ديمقراطية في الحوار والمناقشة في العمل .4

    ).حالية والمستقبليةال(توافر الهيكل اإلداري الذي يلبي متطلبات العمل اإلداري  .5

    .تجنب التداخل بين صالحيات المواقع اإلدارية قدر اإلمكان .6

    .العمل على تسويق نظام التعليم المفتوح .7

    .العمل على تزويد الدارسين بنسخ دليل الدراسة باعتباره مرشداً للدارسين والمشرفين .8

نهم من التفاعل مع شتى مجاالت الحياة تكوين مهارات أساسية لدى الدارسين تمك .9

 .المعاصرة

   

    .استخدام لغة أجنبية لتسهيل التواصل مع المجتمعات والثقافات المختلفة .10

    .مساعدة الدارس على فهم أثر التطورات التكنولوجية في تقدم المجتمع .11

    .مساعدة عضو هيئة التدريس في تقديم تغذية راجعة للدارسين .12

مساعدة عضو هيئة التدريس على تطبيق أساليب تقويم تقيس النواتج التعليمية  .13

 .المقصودة

   

    .العمل على أن تتالئم الوسائط التعليمية والمحتوى التعليمي .14

    .توفير الوسائط التعليمية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة .15

    .ية بتكلفة معقولة للدارسينالعمل على تأمين الوسائط التعليم .16
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 التعديل المطلوب ال تصلح تصلح  رقم الفقرة

    التطويــر المهنـــي ثامناً

    .وضع البرامج المناسبة لتطوير العاملين في الجامعة .1

العمل على تزويد المشرفين بنشرات عن مصادر المعلومات للمقررات التي يقومون  .2

 .بتدريسها

   

    .دريب العاملين على استخدام التقنيات المطورة والحديثةت .3

    .تشجيع العاملين على تطوير قدراتهم بما يتعلق بمشكالت ذوي الحاجات الخاصة .4

    .تشجيع العاملين ذاتيا على القيام بعملية التعلم الذاتي في مجال التطوير المهني .5

    .ث عن مصادر خارجية لرفع كفاءاتهم التعليميةمساعدة أعضاء هيئة التدريس على البح .6

    .تشجيع أعضاء هيئة التدريس العداد خطة سنوية تساهم في تنفيذ تدريس محتوى المادة .7

    .مساعدة أعضاء هيئة التدريس لتوضيح طريقة التعلم الذاتي للدارسين .8

 التعزيز في عملية تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام أنواع مختلفة من .9

 .التدريس

   

    .مساعدة هيئة التدريس في تأمين الموارد المالية ألنشطة التطوير المهني .10

    .تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في اجتماعات ولقاءات مهنية .11

    .دعم أعضاء هيئة التدريس في إنشاء مكتباتهم المهنية الخاصة .12

    نسانية وخدمة المجتمعالعالقات اإل تاسعاً

    .القيام باعداد المراسالت الخاصة بالعمل بالطرق السليمة .1

    .القيام باستخدام وسيلة االتصال المالئمة لتحقيق الهدف من االتصال بصورة سريعة .2

    .القيام بإيصال المعلومات لآلخرين بصورة مفهومة .3

    .ء الكتابية وغيرها من المستويات األعلى للموظفينتوضيح التعليمات الواردة سوا .4

    .أقامة عالقات مع ذوي االختصاص والخبرة من المجتمع المحلي .5

    .توجيه بعض األبحاث والدراسات للمساهمة في تنمية وخدمة المجتمع .6

    .تحفيز العاملين على إقامة عالقات طيبة مع المجتمع المحلي .7

    .ك في اللجان خارج الجامعة أو داخلها لتنمية العالقات اإلنسانيةاالشترا .8

    .تعريف المجتمع المحلي بدور الجامعة وأهدافها .9

    .حث أعضاء المجتمع على دعم الجامعة مادياً ومعنوياً .10

    ). المرور–تحسين البيئة (المساهمة في تنظيم برامج لخدمة المجتمع المحلي  .11

 

 

 

 

 

 شكراً لحسن تعاونكم
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 )3(ملحق 

 االستبانة المستخدمة في الدراسة
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 حضرة الزميل الكريم

 
 تحية طيبة وبعد،،،،

 
االحتياجات التدريبية للمسؤولين عن إدارة التعليم في جامعة (فيقوم الباحث بإجراء دراسة حول 

بات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية ، وذلك استكماال لمتطل)القدس المفتوحة

 .من جامعة القدس

ولهذه الغاية تم إعداد استبانة خاصة مكونة من جزأين، الجزء األول يحتوي على معلومات عامة 

والجزء الثاني يتكون من عشرة مجاالت يحتوي كل مجال منها على عدد من العبارات التي 

ب معرفي قد يكون ضرورياً للمسؤولين عن إدارة التعليم في تكشف كل عبارة منها عن جان

ويهدف الباحث إلى معرفة رأي هؤالء المسؤولين بمدى الحاجة . الجامعة ليؤدوا أعمالهم بفاعلية

 .، ليصل بعد ذلك إلى تصور حول حاجاتهم التدريبية)العبارات(إلى كل من الجوانب المعرفية 

معرفة اإلطار النظري حول الجوانب المختلفة "مجال األول تنص على فمثالً العبارة األولى في ال

الممثلة بهـذه العبارة " الحاجة المعرفية"فإذا شعرت أيها الزميل العزيز بأن " عن التعلم عن بعد

وإذا شعرت أنها " كبيرة جداً"في العمود المعنون بعبارة )    (ضرورية جداً لعملك فضع إشـارة 

 ".قليلة"أمام العبارة تحت العمود المعنون )     (ع إشارة قليلة األهمية فض

أرجو من حضرتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة بكل موضوعية وحسب ما 

ترونه أنتم، لما لذلك من أهمية على صدق نتائج الدراسة، علماً بان المعلومات التي تقدمونها 

 .تعامل بسرية تامةستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط، وس
 
 

 شاكراً لكم حسن تعاونكم،،
 

 
 عصام عبد العزيز خليل: الباحـث

الدكتور غسان سرحان: المشرف  
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 ):بيانات شخصية(المعلومات العامة : الجزء األول

في هذا الجزء من االستبانة، يرجى من حضرتكم التكرم باإلجابة عن األسئلة اآلتية، 

 :بع المناسب الذي ينطبق عليكفي المر) ✓(وذلك بوضع إشارة 

 

  ماجستير□ دكتوراه □ : المؤهل العلمي-1

 

  مدرس□ محاضر □ أستاذ مساعد □ أستاذ مشارك □أستاذ  □ : الرتبة األكاديمية-2

 

 

  سنوات10-5 من □  سنوات5 أقل من □ : سنوات الخبرة داخل الجامعة-3

  سنوات10 أكثر من □    

 

  منطقة تعليمية□  جامعة رئاسة ال□  : موقع العمل-4

    مركز دراسي□

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يتبع
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 :تحت درجة حاجتك للتدريب على العبارات المدرجة أدناه) ✓(  ضع إشارة -:الجزء الثاني
 درجات الحاجة التدريبية مجاالت التدريب الرقم

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  
      ح والتعلم عن بعدنظام التعليم المفتو: أوالً 

      معرفة اإلطار النظري حول الجوانب المختلفة عن التعلم عن بعد .1

      اعداد المواد التعليمية وفق متطلبات التعلم عن بعد .2

      اعداد األدلة الدراسية وفق متطلبات التعلم عن بعد .3

      آليات تنفيذ اللقاءات الصفية وفق نظام التعلم عن بعد .4

      زيادة فعالية المنهاج من خالل مساعدة الدارسين على تغيير سلوكهم الدراسي .5

      توظيف تقنيات التعليم في مجال التعلم عن بعد .6

      معرفة سيكلوجية تعليم الكبار .7

      دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم عن بعد .8

      لدراسين عن بعدأساليب دعم تعلم ا .9

      التخطيط:ثانياً 

      تحديد احتياجات الجامعة من القوى البشرية والمادية .1

      اعداد الموازنات التقديرية .2

      اعداد خطط المشاريع التطويرية على مستوى الجامعة .3

      التخطيط الدارة االجتماعات .4

      والورش العلميةوضع آليات تخطيط المؤتمرات  .5

      ترتيب أولويات تنفيذ العمل وفق الحاجة .6

      المشاركة في إجراءات تعيين الجهاز االداري واألكاديمي .7

      توجيه العاملين للعمل بكفاية وتهيئة الجو المناسب .8

      القيادة اإلدارية: ثالثاً 

      التعريف بالقيادة اإلدارية ومتطلباتها .1

      اإللمام بآليات اتخاذ القرارات اإلدارية .2

      مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات التعليمية الالزمة لسير العمل بشكل جيد .3

      أهمية تفويض الصالحيات كمتطلب لنجاح القيادة .4

      أهمية دور النقد و النقد الذاتي في تفعيل العمل االداري .5

      عمل على اختيار البدائل األكثر مالءمة عند اتخاذ القرارال .6

      القدرة على تحديد احتياجات العاملين في الجامعة .7

      اإللمام بوسائل تحفيز وتشجيع العاملين في الجامعة .8

      اتخاذ القرار ضمن الفترة المحددة .9

 يتبع
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 درجات الحاجة التدريبية بمجاالت التدري الرقم
 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  
      إدارة الوقت: رابعاً 

      معرفة أهمية الوقت في نجاح العمل االداري .1

      العمل على جدولة العمل اليومي حسب األهمية .2

      العمل على تحديد مواعيد إنجاز المهمات اإلدارية وفق الصالحيات الممنوحة .3

      مراعاة الوقت المناسب عند تكليف العاملين بمهام معينة .4

      العمل على إكساب اآلخرين قيمة احترام الوقت .5

      اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الفعاليات المختلفة في الجامعة .6

      تقسيم المهام الكثيرة والصعبة إلى أجزاء صغيرة سهلة التنفيذ .7

       على المراسالت الموجهة إلى اإلدارةالرد .8

      التوفيق بين مهمة التدريس والعمل االداري .9

      إدارة األزمات: خامساً 

      التعرف على عناصر األزمة .1

      القدرة على تحديد مسببات األزمات .2

      معرفة إجراءات التعامل مع األزمات .3

      عالية األداء أثناء األزماتالقدرة على تقويم ف .4

      القدرة على التعامل مع اإلمكانات المتاحة وقت األزمات .5

      االستفادة من األزمات لتالفي تكرارها .6

      اإللمام بآليات تشكيل طواقم العمل لمواجهة األزمات .7

      إدارة الجودة الشاملة: سادساً 

      في تطوير اإلتجاهات اإليجابية نحو العملثقافة الجودة ودورها  .1

      متطلبات تطبيق الجودة في التعلم .2

      مراحل تطبيق الجودة  الشاملة في التعلم .3

      آليات تحديد معايير الجودة الشاملة في المجاالت المختلفة .4

      إجراءات تطبيق معايير الجودة في التعلم .5

      قويم ودورها في نجاح تطبيق الجودة الشاملةعمليات الت .6

      انعكاسات تطبيق الجودة على العاملين فيها .7

      مساعدة عضو هيئة التدريس في تقديم تغذية راجعة للدارسين .8
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 درجات الحاجة التدريبية مجاالت التدريب الرقم

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  
      البحث العلمي: ابعاًس 

      اإللمام بمتطلبات تشجيع العاملين على البحث العلمي .1

      المعرفة بأساليب البحث العلمي .2

      القدرة على تحليل البحوث والدراسات العلمية .3

      اإللمام بآليات اإلشراف على طلبة الدراسات العليا .4

      بحاث العلميةاإللمام بإجراءات تقويم األ .5

      إمكانية اإلستفادة من األبحاث العلمية في خدمة الجامعة والمجتمع .6

      الخبرة الفنية في استخدام البرامج الحاسوبية التطبيقية في البحث العلمي .7

      التطوير المهني للعاملين: ثامناً 

      املينالتعرف على طرق تحديد اإلحتياجات التدريبية للع .1

      تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين .2

      توظيف التعلم عن بعد في مجال التدريب .3

      استثمار تقنيات اإلتصال في التدريب .4

      تقويم البرامج التدريبية المقدمة للعاملين .5

      إدارة مراكز التدريب ومصادر التعلم .6

      لين على تطوير قدراتهم بما يتعلق بمشكالت ذوي الحاجات الخاصةتشجيع العام .7

      مساعدة أعضاء هيئة التدريس لتوضيح طريقة التعلم الذاتي للدارسين .8

      العالقة مع المجتمع المحلي: تاسعاً 

      اإللمام بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي .1

      بمؤسسات المجتمع المحليالعمل على ربط الجامعة  .2

      العمل على تكامل مؤسسات التعليم العالي .3

      توجيه العاملين إلجراء األبحاث والدراسات التي تسهم في تحسين المجتمع المحلي .4

      تحديد وسائل تعريف المجتمع المحلي برسالة الجامعة .5

      ع المحليإعداد برامج تطوير مستمرة لخدمة المجتم .6

      تحفيز العاملين على إقامة عالقات طيبة مع المجتمع المحلي .7

      إقامة عالقة مع ذوي اإلختصاص بالمجتمع المحلي .8
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 درجات الحاجة التدريبية مجاالت التدريب الرقم

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  
      تقويم األداء: عاشراً 

      التعريف بتقويم األداء وأساليبه وأهدافه .1

      المعرفة بإجراءات تقويم أداء العاملين في الجامعة .2

      إعداد معايير التقويم الداخلي في الجامعة .3

      تحديد درجة االستفادة من نتائج التقويم في تطوير الجامعة .4

      ضرورة تحليل نتائج تقويم األداء .5

      وضع خطط لمعالجة نقاط الضعف في األداء .6

وضع برنامج للتقويم تتوافر فيه الكفايات الالزمة للقيام بالجوانب الفنية من  .7

 عملية التقويم

     

 

 

 

 

 

 شكراً لحسن تعاونكم
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 )4(ملحق 

 رسالة جامعة القدس
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 )5(ملحق 

 ة للفروق بين درجات االحتياجات التدريبية حسب المؤهالت العلميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 
 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجاالت

 0.98 3.00 49 دكتوراة نظام التعليم المفتوح والتعلم عن

 0.85 3.36 39 ماجستير .بعد

 1.03 3.14 49 دكتوراة .التخطيط

 0.80 3.20 39 يرماجست 

 1.19 2.88 49 دكتوراة .القيادة اإلدارية

 1.09 3.01 39 ماجستير 

 1.20 2.93 49 دكتوراة .إدارة الوقت

 1.15 3.01 39 ماجستير 

 1.31 3.13 49 دكتوراة .إدارة األزمات

 1.16 3.31 39 ماجستير 

 1.19 3.33 49 دكتوراة إدارة الجودة الشاملة

 1.04 3.78 39 ماجستير 

 1.18 2.96 49 دكتوراة البحث العلمي

 1.02 3.41 39 ماجستير 

 1.01 3.23 49 دكتوراة التطوير المهني للعاملين

 0.96 3.43 39 ماجستير 

 1.02 2.92 49 دكتوراة العالقة مع المجتمع المحلي

 1.05 3.15 39 ماجستير 

 1.20 3.08 49 دكتوراة تقويم األداء

 1.13 3.23 39 ماجستير 

 1.00 3.06 49 دكتوراة الدرجة الكلية

 0.87 3.28 39 ماجستير 

   88  المجموع
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 )6(ملحق 

 ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجات االحتياجات التدريبية حسب الرتبة األكاديمي
 

المتوسط  العدد ةالرتبة األكاديمي التالمجــــا

 الحسابي

االنحراف المعياري

 1.15 2.89 6 أستاذ مشارك وما فوق نظام التعليم المفتوح والتعلم

 0.97 3.07 41 أستاذ مساعد .عن بعد

 0.82 3.26 17 محاضر 

 0.88 3.31 19 مدرس 

 1.36 3.13 6 أستاذ مشارك وما فوق التخطيط

 0.94 3.23 41 أستاذ مساعد 

 0.80 3.38 17 محاضر 

 0.84 2.99 19 مدرس 

 1.58 2.85 6 أستاذ مشارك وما فوق القيادة اإلدارية

 1.13 2.94 41 أستاذ مساعد 

 1.10 3.14 17 محاضر 

 1.13 2.94 19 مدرس 

 1.42 2.76 6 أستاذ مشارك وما فوق إدارة الوقت

 1.17 3.02 41 أستاذ مساعد 

 1.27 3.06 17 محاضر 

 1.08 2.96 19 مدرس 

 1.55 2.90 6 قأستاذ مشارك وما فو إدارة األزمات

 1.28 3.24 41 أستاذ مساعد 

 1.20 3.31 17 محاضر 

 1.17 3.29 19 مدرس 

 1.47 3.35 6 أستاذ مشارك وما فوق إدارة الجودة الشاملة

 1.18 3.38 41 أستاذ مساعد 

 0.81 3.67 17 محاضر 

 1.27 3.78 19 مدرس 
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 1.22 2.55 6 أستاذ مشارك وما فوق البحث العلمي

 1.18 3.07 41 أستاذ مساعد 

 0.98 3.48 17 محاضر 

 1.06 3.20 19 مدرس 

 1.32 3.13 6 أستاذ مشارك وما فوق التطوير المهني للعاملين

 0,96 3.31 41 أستاذ مساعد 

 0.91 3.32 17 محاضر 

 0.99 3.46 19 مدرس 

 1.56 3.08 6 أستاذ مشارك وما فوق العالقة مع المجتمـع

 0.97 2.92 41 أستاذ مساعد المحلي

 1.03 3.12 17 محاضر 

 1.12 3.07 19 مدرس 

 1.55 2.86 6 أستاذ مشارك وما فوق تقويم األداء

 1.15 3.18 41 أستاذ مساعد 

 1.05 3.33 17 محاضر 

 1.25 3.03 19 مدرس 

 1.37 2.95 6 أستاذ مشارك وما فوق الدرجة الكلية

 0.94 3.13 41 أستاذ مساعد 

 0.86 3.30 17 محاضر 

 0.95 3.20 19 مدرس 

   83  المجموع
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 )7(ملحق 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجات االحتياجات التدريبية حسب سنوات الخبرة 

 داخل الجامعة

 

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجـــاالت

 0.75 2.84 32  سنوات5 دون نظام التعليم المفتوح والتعلم

 0.86 2.80 33  سنوات10 – 5من  عن بعد

 1.16 2.72 24  سنوات 10أكثر من  

 0.91 2.79 89 المجموع 

 0.93 2.98 32  سنوات5دون  التخطيط

 0.96 2.83 33  سنوات10 – 5من  

 1.00 2.52 24  سنوات 10أكثر من  

 0.97 2.80 89 المجموع 

 1.21 3.38 32  سنوات5دون  القيادة اإلدارية

 1.10 2.99 33  سنوات10 – 5من  

 1.15 2.78 24  سنوات 10أكثر من  

 1.17 3.07 89 المجموع 

 1.15 3.25 32  سنوات5دون  إدارة الوقت

 1.12 2.99 33  سنوات10 – 5من  

 1.30 2.85 24  سنوات 10أكثر من  

 1.18 3.05 89 المجموع 

 1.21 3.05 32  سنوات5دون  إدارة األزمات

 1.31 2.60 33  سنوات10 – 5من  

 1.31 2.46 24  سنوات 10أكثر من  

 1.29 2.73 89 المجموع 

 1.11 2.68 32  سنوات5دون  إدارة الجودة الشاملة

 1.06 2.29 33  سنوات10 – 5من  

 1.17 2.28 24  سنوات 10أكثر من  

 1.11 2.43 89 المجموع 
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 1.35 3.10 32  سنوات5دون  البحث العلمي

 0.94 2.75 33  سنوات10 – 5من  

 1.06 2.57 24  سنوات 10أكثر من  

 1.14 2.83 89 المجموع 

 0.83 2.91 32  سنوات5دون  التطوير المهني للعاملين

 1.03 2.46 33  سنوات10 – 5من  

 1.11 2.57 24  سنوات 10أكثر من  

 0.99 2.65 89 المجموع 

 1.13 3.13 32  سنوات5دون  العالقة مع المجتمـع

 0.94 2.91 33  سنوات10 – 5من  المحلي

 1.10 2.79 24  سنوات 10أكثر من  

 1.05 2.96 89 المجموع 

 1.19 3.16 32  سنوات5دون  تقويم األداء

 1.15 2.77 33  سنوات10 – 5من  

 1.15 2.59 24  سنوات 10أكثر من  

 1.17 2.86 89 المجموع 

 0.94 3.05 32  سنوات5دون  الدرجة الكلية

 0.93 2.75 33  سنوات10 – 5من  

 1.02 2.62 24  سنوات 10أكثر من  

 0.96 2.82 89 المجموع 
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 )8(ملحق 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين درجة االحتياجات التدريبية حسب موقع العمل

 

 نحراف المعيارياالالمتوسط الحسابي العدد موقع المركز المجـــاالت

 0.88 3.16 27 رئاسة الجامعة نظام التعليم المفتوح والتعلم

 0.89 3.07 43 منطقة تعليمية عن بعد

 1.12 3.32 17 مركز دراسي 

 0.93 3.15 87 المجموع 

 0.94 2.98 27 رئاسة الجامعة التخطيط

 0.97 3.21 43 ة تعليميةمنطق 

 0.97 3.24 17 مركز دراسي 

 0.96 3.15 87 المجموع 

 1.16 2.99 27 رئاسة الجامعة القيادة اإلدارية

 1.17 2.90 43 منطقة تعليمية 

 1.14 2.81 17 مركز دراسي 

 1.15 2.91 87 المجموع 

 1.13 3.00 27 رئاسة الجامعة إدارة الوقت

 1.21 2.97 43 منطقة تعليمية 

 1,21 2,76 17 مركز دراسي 

 1.18 2.94 87 المجموع 

 0.99 3.11 27 رئاسة الجامعة إدارة األزمات

 1.37 3.26 43 منطقة تعليمية 

 1.40 3.17 17 مركز دراسي 

 1.26 3.20 87 المجموع 

 0.97 3.52 27 رئاسة الجامعة إدارة الجودة الشاملة

 1.19 3.50 43 منطقة تعليمية 

 1.35 3.58 17 مركز دراسي 

 1.15 3.52 87 المجموع 

 0.99 3.11 27 رئاسة الجامعة البحث العلمي

 1.19 3.05 43 منطقة تعليمية 

 1.28 3.26 17 مركز دراسي 

 1.14 3.11 87 المجموع 
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 1.01 3.39 27 رئاسة الجامعة التطوير المهني للعاملين

 0.94 3.28 43 منطقة تعليمية 

 1.15 3.22 17 ز دراسيمرك 

 0.99 3.30 87 المجموع 

 0.86 3.03 27 رئاسة الجامعة العالقة مع المجتمـع

 1.16 2.96 43 منطقة تعليمية المحلي

 1.06 3.13 17 مركز دراسي 

 1.05 3.02 87 المجموع 

 1.20 3.03 27 رئاسة الجامعة ءتقويم األدا

 1.13 3.15 43 منطقة تعليمية 

 1.34 3.18 17 اسيمركز در 

 1.18 3.12 87 المجموع 

 0.91 3.13 27 رئاسة الجامعة الدرجة الكلية

 0.95 3.15 43 منطقة تعليمية 

 1.09 3.13 17 مركز دراسي 

 0.95 3.13 87 المجموع 

 

 

 
 
 


