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 ملخص البحث  
ة يعد التدريب خياراً استراتيجياً ألي جهة تتطلع إلعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريع  

للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنتهه  التي تحدث في مجاَل العمل وللتدريب أثناء الخدمة أهمية كبيرة نظراً لما يهيئه التدريب
، أو من خالل تعرفه على أفضل الحلول للمشكالت التي يواجها أثناء ممارسته لمهنته ممها يييهدت تمكنهاً فهي أداء عملهه ويسهاعدت علهى تجنهب 

أهميهة البحهف فهي إعطهاء مجلهر ادارة  األخطاء ، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح  له أي جهة تسعى للرقي والتقهد  ، وتجله 
لي الجامعة فكرة عن احتياجات أعضاء هيئة التدرير في كلية التربية البدنية وعلو  الرياضة في ظل أدوارهم )المها  المناطهة لههم، ، وبالتها

وضع البرامج المتوافقة مهع تمكنها من وضع خطط التطوير المهني لمالئمة لمتطلبات العصر، وتساعد الجهات المسؤولة عن التدريب على 
إمكانيات الجامعة ووق  عضهو هيئهة التهدرير النمهين ، وههي فرلهة كهذلك ألعضهاء هيئهة التهدرير للتعبيهرعن احتياجهاتهم التدريبيهة وعهن 

لعهالي عضو هيئهة التهدرير مهن أههم ركهائي نجهام الجامعهة فهي تحقيهل أههداف التعلهيم ايعد وأما مشكلة البحف  ،رضاهم عما توفرت الجامعة 
حيف تعتبر إسهاماته وبحوثه من وسائل تطور الجامعة ورفع مستواها وتصنيفها العالمي ، فإن مواكبهة عضهو التهدرير للتطهورات المختلفهة 

ت ياجهاليكون قادراً على اَستمرارت في أداء مهامه على الوجه المطلوب يتطلب  تحديداً الحتياجاته التدريبية التي تواكهب أدوارت المهنيهة واحت
المجتمههع سههواء مههن الناحيههة العلميههة أو البحنيههة أو المهنيههة  ليسههاعد كلههك علههى مواجهههة تكههاليف التههدريب العاليههة ، وضههيل وقهه  عضههو هيئههة 

الخههوف فههي هههذت الدراسههة لتحديههد  انوانطالقههاً مههن أهميههة التههدريب وتههطثيرت فههي تطههور العمههل ورفههع جههودة التعلههيم أرتههطى الباحنهه،  التههدرير
دريبية لعضو هيئة التدرير في كلية التربية البدنية وعلو  الرياضة في ظل مهامه ومواكبته للتطور العالمي في مجهال التعلهيم الت االحتياجات

تحديد االحتياجات التدريبة ألعضاء هيئة التدرير بكلية التربية البدنية وعلو   هو وكان الغرف،  الجامعي وتوظيف إمكانيات الجامعة لذلك
هناك فهرو  فهي االحتياجهات التدريبيهة بطن و، ة القادسية المتعلقة بالتدرير والبحف العلمي والمها  االدارية وخدمة المجتمع الرياضة بجامع

 ةبين أعضاء هيئة التدرير بكلية التربية البدنية وعلو  الرياضة بجامعة القادسية من حيف التدرير والبحف العلمهي والمهها  االداريهة وخدمه
منهجية البحف وإجراءاته الميدانية وكذلك خطوات تنفيذ الدراسة واألجراءات التي من خاللها ايجاد البيانهات على واشتمل البحف  ،المجتمع 

قا  ثم ، ، spssإجراء المعامالت االحصائية من خالل الحقيبة االحصائية ) واألسر العلمية وغيرها..... حيف معامل التمييي للفقرات و من 
ول ومن ثم تحليلها ومناقشتها وحسب االحتياجات التدريبية لهيئة التهدرير فهي مجهاالت ) التهدرير، الباحنان بعرف البيانات على شكل جدا

ووضههع التولههيات علههى ضههوء والبحههف العلمههي ، واالدارة ، وخدمههة المجتمههع، ومههن ثههم مههن خههالل هههذت النتههائج تولههال الههى االسههتنتاجات 
 االستنتاجات التي تم التولل إليها .

 . القادسيةجامعة –التربية البدنية وعلو  الرياضة كلية  –التدرير هيئة  –المفتاحية : االحتياجات التدريبية الكلمات 
Abstract 

Training requirements for members of the Faculty of Physical Education and 
Sports Science at the University of Qadisiyah 

 

Assist prof. Amer Musa Abbas                Assist lecture.sabah Mahdi Saleh 
  Training is a strategic choice to anyone looking to prepare human cadres capable of meeting the needs of 
thelabor and keep abreast of developments and rapid changes that occur in the workplace and in-service 
training of great importance because of prepares training for employees of the new knowledge and skills 
required by the profession, or through you know the best solutions to the problems faced during the 
exercise of his profession, which aggravated we were able in the performance of his work and helps him 
to avoid errors, bringing to the desired level, which aspires to him any party seeking to chart progress, and 
demonstrated the importance of research to give the Council the university administration an idea of the 
needs of teaching in the Faculty of Physical Education and Sports Science faculty members in Under their 
roles (tasks assigned to them), and thus enable the establishment of professional development to fit the 
requirements of the era plans, and help those responsible for training programs that are compatible mode 
with the university possibilities and time faculty member precious body, which is also an opportunity for 
faculty members to express their training needs and their satisfaction with what provided by the 
university, and the problem of the research is a faculty member of the most important pillars of the 
success of the university in achieving the goals of higher education which are considered contributions 
and research means of the development of the university upgraded the world and classification, the keep 
up with faculty member of various developments to be able to continue in the performance of duties, as 
required required specifically training for the needs that keep pace with professional roles and needs of 
the community, both from a scientific point or research or professional help to cope with the high costs of 
training, and a tight time faculty member, on the basis of the importance of training and its impact on the 
evolution of work and raising the quality of education felt researchers delve into this study to determine 
needs training for faculty member in the College of Physical Education and Sports Science under his 
duties and coping with global development in the field of university education and employment of 
university possibilities for it, and the goal of research to determine Altdrebh needs of the members of the 
Faculty of Physical Education and Sports Science Qadisiyah University on teaching and scientific 
research and administrative tasks and community service, I suppose the researchers that there are 
differences in training needs between faculty members at the Faculty of Physical Education and Sports 
Science at the University of Qadisiyah in terms of teaching, scientific research and administrative tasks 
and community service, and included addressed the research methodology and field procedures as well as 
the steps to implement the study and procedures that which find data Om which to conduct statistical 
transactions through statistical Pouch (spss), the researchers view the data in tabular form and then 
analyzed and discussed, according to faculty training needs in the areas of (teaching, scientific research, 
management, and community service) and then through this Results reached conclusions and make 
recommendations in the light of the conclusions that have been reached. 
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 :َادمقيمل1-1َ
التدريب خياراً استراتيجياً ألي جهة تتطلع إلعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات  ديع  

السريعة التي تحدث في مجاَل العمل وللتدريب أثناء الخدمة أهمية كبيرة نظرا لما يهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة  
تتطلبها مهنته، أو من خالل تعرفه على أفضل الحلول للمشكالت التي يواجها أثناء ممارسته لمهنته مما يزيده تمكنا في أداء عمله 

 ويساعده على تجنب األخطاء ،ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح  له أي جهة تسعى للرقي والتقدم .
التدريب هو مجموعة االفعال التي تسمح ألعاده تأهيل األفراد بان يكونوا في حاله من ( " على ان 1997ولقد أشار فاضل خليل )   

 (1)االستعداد والتأهب بشكل دائم ومتقدم من اجل وظائفهم الحالية والمستقبلية في اطار المؤسسة التي يعملون بها " .
وبخاصة في مجال اإلبداع والتطوير  ،قدراته القيادية واإلنتاجي ويحقق التدريب فوائد عديدة للفرد أو المؤسسة ، فالفرد تزيد مهاراته و  

، وفي رفع الروح المعنوية لديه نتيجة الشعور بأن الرؤساء مهتمون به وجاّدون في مساعدته على النمو والتطور المهني والشخصي ، 
فوائده : تحسين نوعية العمل ، وانخفاض الحاجة  أما بالنسبة للمؤسسة فمن،  إليهفيزداد اإلخالص في العمل ، واَلتزام به  والتوجه 

لإلشراف ، وانخفاض الحاجة لإلشراف ، وانخفاض  معَدالت الوقوع في المشكالت أو األزمات، وارتفاع مستوى اَستقرار في العمل ، 
 واَقتصاد في  النفقات نتيجة اَنخفاض المتوقع في المشكالت وأيضا الترشيد في استخدام الموارد.

ا أن عضو هيئة التدريس أحد أركان بناء الجامعة األساسية وجب على الجامعة االَهتمام به وتقديم كل ما يرفع من أدائه ويحقق وبم  
التنمية التطوير للجوانب والمهام التي يحتلها داخل الجامعة ويمكن أن تسهم بشكل فاعل في الوصول به إلى مواكبة التغيرات العالمية 

 المختلفة.
أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية البدنية وعلوم  احتياجاتأهمية البحث في إعطاء مجلس ادارة الجامعة فكرة عن  وتجلت  

وتساعد  ،الرياضة في ظل أدوارهم )المهام المناطة لهم( ، وبالتالي تمكنها من وضع خطط التطوير المهني لمالئمة لمتطلبات العصر
وضع البرامج المتوافقة مع إمكانيات الجامعة ووقت عضو هيئة التدريس الثمين ، وهي فرصة الجهات المسؤولة عن التدريب على 

 كذلك ألعضاء هيئة التدريس للتعبير عن احتياجاتهم التدريبية وعن رضاهم عما توفره الجامعة .
في العلوم )الطب ،  ب العلمية سواءً تشهد جامعات العراق في اآلونة األخيرة نمواً كبيراً في كافة الجوانمشكلة البحث من حيث و   

والفيزياء ، والحاسوب والرياضيات ، والتربية الرياضية....الخ( وقد برزت جامعة القادسية في ذلك التطور في جميع هذه المجالت 
 وخاصة المجال التدريبي وواكب هذا التطور زيادة في أعداد العاملين  فيها من األكاديميين وغير األكاديميين.

وكون عضو هيئة التدريس من أهم ركائز نجاح الجامعة في تحقيق أهداف التعليم العالي حيث تعتبر إسهاماته وبحوثه من وسائل    
تطور الجامعة ورفع مستواها وتصنيفها العالمي ، فإن مواكبة عضو التدريس للتطورات المختلفة ليكون قادراً على اَستمراره في أداء 

وب يتطلب تحديداً الحتياجاته التدريبية التي تواكب أدواره المهنية واحتياجات المجتمع سواء من الناحية العلمية مهامه على الوجه المطل
 أو البحثية أو المهنية  ليساعد ذلك على مواجهة تكاليف التدريب العالية ، وضيق وقت عضو هيئة التدريس .

 االحتياجاتالخوض في هذه الدراسة لتحديد  انورفع جودة التعليم أرتأى الباحثوانطالقاً من أهمية التدريب وتأثيره في تطور العمل    
 التدريبية لعضو هيئة التدريس في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في ظل مهامه ومواكبته للتطور العالمي في مجال التعليم الجامعي

 وتوظيف إمكانيات الجامعة لذلك.

َ:ََادغبض 1-2
ليكون قادراً على اَستمراره في ووبحوثه من وسائل تطور الجامعة ورفع مستواها وتصنيفها العالمي  ئة التدريسهي تعتبر إسهامات   

 أداء مهامه على الوجه المطلوب يتطلب تحديداً الحتياجاته التدريبية التي تواكب أدواره المهنية واحتياجات المجتمع سواء من الناحية
ة ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم يتحديد االحتياجات التدريبالغرض من الدراسة هو  ،العلمية أو البحثية أو المهنية 

من حيث التدريس والبحث العلمي والمهام االدارية  همفروق في االحتياجات التدريبية بينوالتعرف على الالرياضة بجامعة القادسية 
 وخدمة المجتمع .

َمنهجَادةيتحثَ:2-1ََ
 المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة المشكلة المراد دراستها.   انم الباحثأستخد  

َمتامعَواجنلَادةيتحث:2-2َ
َن ُمجتَمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية للعام الدراسي     وتكوَّ
( تدريسي وفق االحصائيات 73)مدرس مساعد ، مدرس ، استاذ مساعد ، استاذ( والبالغ عددهم ) م( من هم من مرتبة2014-2015)

 الرسمية إلدارة شؤون التدريسين بكلية التربية البدنية لعلوم الرياضة .  
رياضة في جامعة ( من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم ال50وتم اختيار طريقة المسح فكانت عينة الدراسة )   

القادسية ، وهم فقط تم تطبيق اداة الدراسة عليهم وذلك لعدم استرداد االستمارة من قبل التدريسيون االخرين ألسباب خارج عن إرادة 
 ، وفيما يلي وصف عينة البحث . انالباحث

 يبين الفرع التابع له (1جدول)                                                

 

 
 
 
(، أما عدد أعضاء فرع %43.835( بنسبة )32( أن عدد أعضاء هيئة التدريس في فرع األلعاب الفردية بلغ )1يتبين من الجدول ) 

 ( .%16.438( بنسبة )12( ، أما عدد أعضاء فرع العلوم النظرية بلغ )%39.726( بنسبة )29ية بلغ )األلعاب الفرق

                                                           
 ، مجلة البحوث التربوية ، طرق التدريس المستخدمة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في االقسام المتناظرة لبعض كليات جامعة الموصلفاضل خليل :  ،ابراهيم  -1

 .39ص ،1997،جامعة قطر

 المئوية النسبة العدد ر الفرعمتغي

 %43.835 32 فرع االلعاب الفردية

 %39.726 29 فرع االلعاب الفرقية

 %16.438 12 فرع العلوم النظرية
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 يبين المرتبة العلمية (2جدول )                                                 

 

 
 

 
 

(، أما عدد الذين رتبتهم العلمية أستاذ مساعد بلغ %9.589( بنسبة )7( أن عدد الذين رتبتهم العلمية أستاذ بلغ )2يتبين من الجدول )   
ن رتبتهم العلمية مدرس ( ، أما عدد الذي%31.506( بنسبة )23( ، أما عدد الذين رتبتهم العلمية مدرس بلغ )%30.136( بنسبة )22)

 ( .%28.767( بنسبة )21مساعد بلغ )
 يبين عدد سنوات الخبرة في التعليم الجامعي (3جدول )       

 
   
 
 
 

 
سنوات الى  5(، أما عدد الذين خبرتهم من %5.479( بنسبة )4سنوات بلغ ) 5( أن عدد الذين خبرتهم أقل من 3يتبين من الجدول )   

(،  %60.274( بنسبة )44سنة بلغ ) 15الى اقل من  10(، أما عدد الذين خبرتهم من %13.699( بنسبة )10سنوات بلغ ) 10أقل من
 ( .%20.548( بنسبه )15سنة بلغ ( 15أما عدد الذين خبرتهم أكثر من 

 خر مؤهلأيبين مكان الحصول على  (4جدول)                                        
                                           

   
 

 
 
 

(، أما %97.260( بنسبة )71عراقية بلغ ) اتجامعس الذين حصلوا على مؤهالتهم من ( أن أعضاء هيئة التدري4يتبين من الجدول )   
 اتبلغ )صفر( بنسبة )صفر%(، أما عدد الذين حصلوا على مؤهالتهم من جامع عربية اتعدد الذين حصلوا على مؤهالتهم من جامع

بنسبة ة غير الجهات السابقة بلغ )صفر( (، أما عدد الذين لم يحصلوا على مؤهالتهم من جه%2.740( بنسبة )2غربية بلغ ) أمريكية أو
 )صفر%( .

 د الدورات التدريبيةيبين عد (5جدول)                                            
 

   
 
 

 
 

الذين حصلوا على دورة تدريبية ( أن عدد الذين لم يحصلوا على أي تدريب بلغ )صفر(بنسبة )صفر%(، أما عدد 5تبين من الجدول )   
(، أما عدد الذين حصلوا على %6،860( بنسبة )5(، أما عدد الذين حصلوا على دورتين تدريبية بلغ )%10.950( بنسبة )8واحدة بلغ )

 ( .%82.190( بنسبة )60ثالث دورات تدريبية فأكثر )
 الدورات التدريبية يبين مجاالت (6جدول )                                         

                                                  
   
 
 
 
 
 

 

 
( أن عدد الذين لم يحصلوا على أي تدريب بلغ )صفر( بنسبة )صفر%(، أما عدد الذين حصلوا على تدريب 6ن الجدول )تبين م   

(، أما عدد الذين %7.576( بنسبة )15(، أما عدد الذين حصلوا على تدريب بالبحث العلمي بلغ )%36.869( بنسبة )73بالتدريس بلغ )
( بنسبة 93( ، أما عدد الذين حصلوا على تدريب بخدمة المجتمع بلغ )%8.586( بنسبة )17غ )حصلوا على تدريب بالشؤون اإلدارية بل

(46.969%. ) 
َاضعتهزةَواضعيوااَوادوسا لَادمساخيملَفيَادةيتحثَ:2-3َ
 المصادر والمراجع العربية . -
 استمارة جمع وتفريغ البيانات .  -
 مقاييس االحتياجات التدريبية . -

 المئوية النسبة العدد فئات الدراسة

 %9.589 7 استاذ

 %30.136 22 استاذ مساعد

 %31.506 23 مدرس

 %28.767 21 مدرس مساعد

 المئوية النسبة العدد عدد سنوات الخبرة

 %5.479 4 سنوات 5اقل من 

 %13.699 10 سنوات 10الى  5من 

 %60.274 44 سنة 15سنوات الى  10من 

 %20.548 15 فأكثرسنه  15

 %100 73 المجموع

 المئوية النسبة العدد فئات المتغير

 %97.260 71 جامعة عراقية

 صفر% صفر جامعة عربية

 %2.740 2 جامعة امريكية او غربية

 صفر% صفر غير ذلك

 %100 73 المجموع

 المئوية النسبة العدد فئات المتغير

 صفر % صفر ال يوجد

 %10.950 8 دورة واحدة

 %6،860 5 دورتان

 %82.190 60 فأكثرثالث دورات 

 %100 73 المجموع

 المئوية النسبة العدد فئات المتغير

 %36.869 73 التدريس

 %7.576 15 البحث العلمي

 %8.586 17 الشؤون اإلدارية

 %46.969 93 خدمة المجتمع

 صفر % صفر ال يوجد

 %100 198 المجموع
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 . ع رراء الخبراء والمختصين استمارة استبيان الستطال -
 فريق العمل المساعد** .  -

َ)الساةانل(:2-4َ
التي تم بنائها وتقنينها من قبل )محمد بن مسفر( بعد التعديل عليها حتى تتالئم مع البيئة العراقية وعينة على االستبانة  اناعتمد الباحث  

ت البحث العلمي ومات المتعلقة بالدراسة ، حيث تعد االستبانة من أكتر أدواكأداة لجمع البيانات والمعلالبحث وإجراء كل ما يحقق ذلك 
 في البحوث الوصفية المسيحية . استخداماً وشيوعاً 

لتعرف على االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في ظل مهامهم بكلية التربية البدنية وعلوم االستبانة ل انويعرض الباحث  
 للخطوات التالية : البحث وفقاً  استبانة عدادإالرياضة ، وثم 

النظرية المرتبطة بكل مجال من مجاالت االحتياجات التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بصفة عامة ، وكذلك  مصادرمراجعة ال -1
 ة بصفة خاصة . الرياضلوم البدنية وعمراجعة األدبيات المرتبطة باالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي بكلية التربية 

مراجعة المصادر السابقة ، والموضوعات المشتملة عليها ، من أجل تحديد عبارات كل مجال من مجاالت االحتياجات التدريبية  -2
 وصياغة فقراتها .

 مراعاة أن تخدم هذه الفقرات األهداف المطلوب تحقيقها والتي تعمل على تحقيق أهداف الدراسة . -3
البحث بحيث تكون واضحة ومفهومة ومناسبة لجميع أعضاء هيئة التدريس في ظل أدوارهم المهنية بكلية التربية  تم صياغة فقرات -4

 البدنية وعلوم الرياضة .
 في كل مجال من مجاالت الدراسة . محدداً  ون لكل فقرة هدف محدد يقيس مجاالً روعي في اختيار فقرات الدراسة التنوع ، أن يك -5
 : عدة أمور واشتمل البحث على  

َ تضمن البيانات األولية عن أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقلة وهي )القسم التابع له، المرتبة العلمية، مكان  :أولً
 لتدريبية(.الحصول على أخر مؤهل، سنوات الخبرة في التعليم الجامعي، عدد الدورات التدريبية الحاصل عليها، مجاالت الدورات ا

تضمن فقرات االستبانة التي استخدمت للتعرف على االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في ظل أدوارهم المهنية بكلية  :ثانجاًَ
( فقرة ، ويجيب عليها التدريسي وفق التدرج الخماسي 122التربية البدنية وعلوم الرياضة ، موزعة على أربعة مجاالت ، ومكونة من )

 رجة عالية جداً، درجة عالية، درجة متوسطة، درجة ضعيفة، درجة ضعيفة جداً(.)د
 :ساةانلَصجاغلَادفقبااَوةيا ةهاَدمتالاَال :اًَدثثا

مجموعة من الفقرات وبدائلها عدل الباحثان على االستبانة الخاصة بالدراسة ببعد االطالع على المصادر المختصة بموضوع البحث    
من خالل اراء الخبراء كما روعي عدد الفقرات لكل مجال ،  انالمجال وعلى ضوء الترتيب الذي حصل عليه الباحث تتناسب مع اهمية

ان طريقة البدائل الخمسة تتالءم بشكل تام مع طبيعة  اناذ يرى الباحث)االستبانة( وبلغ عدد البدائل خمس لكل فقرة من فقرات المقياس 
 .( هو لإلجابة التي تمثل الحالة التكاملية والعكس بالعكس 5( بمعنى ان الرقم )5 -1)البدائل من  تترتبحيث االستبانة 

َ:ساةانلَصاليتحجلَفقبااَالَباةعاًَ:
استمارة استطالع آلراء الخبراء والمختصين على شكل استبيان مغلق مفتوح يتضمن الفقرات وبدائلها  انبعد ذلك عرض الباحث   

ائلها ، اذ ينبغي ان تكون فقراته صالحة لقياس السمة المراد قياسها ، وتقدر هذه الصالحية بآراء مجموعة صالحية الفقرات وبدولمجاالت ل
بعرضها على مجموعة من الخبراء للتأكد من  ان( فقرة حيث قام الباحث122حيث تضمن االستبيان )،  من الخبراء المتخصصين

( 94وعددها )جمع االستبيان تبين بان الفقرات وبدائلها المعروضة في االستبيان  صالحيتها وشمولها وتحقيقها للمستويات المطلوبة وبعد
خرى وقد نالت أغلب أولم يضف أي خبير فقرة قياس االحتياجات التدريبية لعينة البحث الفقرات التي تسهم في  هيفقرة وحسب المجاالت 

( فقرة وعد 28وعدم قبول )يسيرة في صياغة البعض منها قبول جميع الخبراء مع اجراء تعديالت ( 94والتي عددها )الفقرات 
 .صالحيتها

 

 يبين مجاالت البحث المدروسة (7جدول)         
 
 
 
 
 

 

 
َ

َ:خامساًَ:َمعاملَامججزَادفقبااَ

 ان قدرة الفقرة على التمييز بين االفراد المتميزين في الصفة واألفراد الضعفاء في الصفة تعني القوة التميزية للفقرة .   
 ولغرض حساب معامل تمييز الفقرات اتبع الباحث الخطوات التالية : 

 لمقياس ولكل استمارة من استمارات المختبرين .تم تحديد الدرجة الكلية لكل فقرة من فقرات ا -
 على درجة الى أوطئ درجة . أمن  فراد العينة تنازلياً أالدرجات التي حصل عليها  يبرتتم ت -
على الدرجات والمجموعة الثانية االفراد الذين حصلوا على أقسمت العينة على مجموعتين تمثل إحداهما االفراد الذين حصلوا على  -

 درجات .اوطأ ال
تدريسي ( 25تدريسين في كل مجموعة من المجموعتين )قد بلغ عدد الو ،معامل التمييز  إليجادلعليا والدنيا ل( %50اختيرت نسبة ) -

 على من القيمةأ( لداللة الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين تبين ان القيمة التائية المحسوبة هي   t . testوباستخدام االختيار التائي )
 الفقرات تميز بين أفراد العينة .( وبذلك تكون 0.05مستوى داللة )( و48( عند درجة حرية ) 1.676الجدولية البالغة ) 

 

                                                           
 (1*ينظر ملحق )

 جامعة القادسية . –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                  يلم.د عمار مثنى جم**
 جامعة القادسية . –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة           م.د محمد حاتم عبد الزهرة   
   جامعة القادسية . –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                   م.د ليث جبار نعمة    

 عدد الفقرات مجاالت البحث

 30 مجال التدريس

 30 مجال البحث العلمي

 42 مجال اإلدارة

 20 مجال خدمة المجتمع

 122 إجمالي عدد الفقرات في الصورة األولية
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َاداتبةلَالساطالاجلَ:2-5َ

، إذ تم توزيع بعض على بعض تدريسي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة من مجتمع البحث َتم إجراء التجربة االستطالعية   
ارات االستبانة عليهم بعض توضيح المجاالت والفقرات وبدائلها للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الباحثان بعد استم

 جمعها وتفريغ البيانات .
َ:َساةانلاضعسبَادعةمجلَدال2-6َ

 ادصيقَادظائبيَ:2-6-1َ

، والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة ، ثم عرضها  االتهااالستبانة الخاصة باالحتياجات التدريبية ومجللتحقق من صدق محتوى    

،  (مدى مناسبة الفقرة للمحتوى) ، وأبداء رأيهم فيها من حيث هذه االستبانةوطلب اليهم دراسة  على مجموعة من الخبراء والمختصين
واها ، أو رية مالحظات يرونها مناسبة فيما ، وتنوع محت وطلب اليهم النظر في مدى كفاية المقياس من حيث عدد الفقرات ، وشموليتها

بدراسة مالحظاتهم ، واقتراحاتهم ، وأجرى التعديالت في  ان، أو الحذف وفق ما يروه مناسباً ، وقام الباحث ، أو التغير يتعلق بالتعديل
ستبانة حيث ، وصدق المحتوى لال التعديالت المشار اليها أعاله بمثابة الصدق الظاهري ،الباحثان ، وررائهم وأجرى  ضوء التوصيات

( 94أصبحت عدد الفقرات )( لمعرفة الفقرات الصالحة من غيرها ومن هنا 2باختبار )كا إحصائياً  راء الخبراءر معالجةانه قد تم  علماً 
 ( يبين ذلك.8والجدول )( فقرة 28فقرة وعدم صالحية )

 وعدد فقراتها ستبانةيبين مجاالت اال (8جدول )

 
 
 

 

 
َ

 :َساةانللاصيقَالاساقَادياخةيَدفقباا2-6-2َ
الل أيجاد مدى ارتباط كل بعد والدرجة الكلية لجميع من خو،  ستبانةتم التحقق من صدق االتساق الداخلي في كل مجال من مجاالت اال   

من ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل االرتباط  بيرسون ،  ان، وتحقق الباحث المجاالت ، والتأكد من عدم التداخل بينها
 ( يبين ذلك.9والجدول )

 يبين االتساق الداخلي للدراسة ومجاالتها (9جدول )
 

 
 

 
 

 ( .0،05** معنوية عند مستوى )                                                         

( وهو معامل ارتباط قوي جداً ، وبلغ معامل 0.819اط لمجال التدريس بلغ )**يتبين من الجدول أن االتساق الداخلي في معامل االرتب

( وهو 0.895( وهو معامل ارتباط قوي جداً ، وبلغ معامل االرتباط لمجال األدارة بلغ )**0.912االرتباط لمجال البحث العلمي بلغ )**

( وهو معامل ارتباط قوي جداً ، عند مستوى داللة 0.791لغ )**معامل ارتباط قوي جداً ، وبلغ معامل االرتباط لمجال خدمة المجتمع ب

( ويدل ذلك على قوة 0.349-0.250-0.288-0.273( والقيمة الجدولية لهم )32-56-44-48( ودرجة حرية على الترتيب )0.05)

 . ستبانةالتماسك الداخلي لفقرات كل مجال من مجاالت اال

َ:َساةانلثةااَال2-6-3َ

َدفايبونةاخَ:معاملَا2-6-3-1َ

بطريقة الفا كرونباخ ، وقد بلغ الثبات الكلي مجاالت االحتياجات التدريبية  ستبانة لالحتياجات التدريبيةتم استخراج معامل ثبات اال   

،  ستبانة(، وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة ، كما تم حساب معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت اال0،869)

 (.10نها الجدول )ويبي

 ستبانةيبين معامالت الثبات لمجاالت اال (10جدول )
 

 معامل الثبات ستبانةمجاالت اال

 0.833 مجال التدريس

 0.815 مجال البحث العلمي

 0.871 مجال اإلدارة

 0.855 مجال خدمة المجتمع

 0.869 الثبات الكلي

( وهو معامل ثبات قوي جداً ، وبلغ معامل ثبات مجال البحث 0،833بلغ ) ( أن معامل ثبات مجال التدريس10يتبين من الجدول )  

( وهو معامل ثبات قوي جداً ، وبلغ 0،871( وهو معامل ثبات قوي جداً ، وبلغ معامل ثبات مجال األدارة بلغ )0،815العلمي بلغ )

قوية جداً  ستبانةميع معامالت ثبات مجاالت اال( وهو معامل ثبات قوي جداً ، وتعد ج0،855معامل ثبات مجال خدمة المجتمع بلغ )

 . (1)(0،70ومناسبة ألغراض لدراسة ، ويجب األشارة أن معامالت ثبات المقاييس المقننة يجب أن ال تقل عن )

                                                           
 

 .  367، ص 2002، دار االمل ، األردن ، 2، ط القياس والتقويم في العملية التدريسيةأحمد سليمان عودة :  -1

 عدد الفقرات اسةمجاالت الدر

 25 مجال التدريس

 23 مجال البحث العلمي

 29 مجال اإلدارة

 17 خدمة المجتمع

 94 في الصورة النهائية اجمالي عدد الفقرات

 معامل االرتباط سمجااَلت المقيا

 0.819** مجال التدريس

 0.912** مجال البحث العلمي

 0.895** مجال اإلدارة

 0.791** مجال خدمة المجتمع
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َطبجقلَاداتز لَادنصفجلَ:2-6-3-2َ

 الستبانةإذ قسمت فقرات ا ، تدريسي( 50ينة البالغة )على بيانات التجربة األساسية للع انتم احتساب الثبات بهذه الطريقة باعتماد الباحث   

مجال من مجاالت االحتياجات معامل االرتباط بين مجموع درجات النصفين لكل  افقرات فردية وزوجية ثم استخرج ،نصفين  الى

لمجال خدمة ( 0.90و) ة(لمجال االدار( 0.87لمجال البحث العلمي(و)( 0.89)و لمجال التدريس(( 0.91إذ بلغت قيمة ) ، التدريبية 

للحصول  (1) براون ( –لذا استخدمت معادلة )سيبر مان  ،ولما كانت معامالت االرتباط المستخرجة هي لنصف االختبار  ، ( المجتمع

لمجال ( 0.91)و لمجال التدريس( 0.93وقد بلغت معامالت االرتباط بعد التصحيح ) ،بكل فقراته  مجالمثل كل يعلى معامل ارتباط 

 لمجال خدمة المجتمع .( 0.92)و لمجال االدارة( 0.90)البحث العلمي و

َ:َالساةانلإتباهاا2-7ََ

 ابتطبيق االستبانة على عينة البحث ، حيث قام انجاهزة للتطبيق ، بدأ الباحث تالنهائية ، وأصبح افي صورته ستبانةاال تبعد أن وضع   

لتربية البدنية وعلوم الرياضة بعد عرضها على الخبراء والمختصين وإجراء األسس العلمية بتوزيع االستبانة على هيئة التدريس في كلية ا

عليهم ومن ثم بعد فترة استالمها منهم والقيام بتفريغ  ها( ، حيث تم توزيع2015-2014ذلك في العام الدراسي ) انواجرى الباحث اله

 البيانات باستمارة خاصة معدة لذلك . 

 أوَيبتلَادقطع:ايتحيجيَادميتحك2-7-1ََ

 .ليها المفحوص فأن يجتاز المقياس الذي استجاب عليهإأن المحك أو درجة القطع كما يرى هي النقطة التي أذا وصل    

، وذلك لمتوسطة االستجابة  االستبانةأن المتوسطات في الجدول ونسبها هي الحد الفاصل بين مستوى االستجابات في  انواعتبر الباحث  

 بعد أو الدرجة الكلية.للفقرة أو ال
 

 يبين درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة (11جدول)
 

 التقدير المتوسط ت

 درجة عالية جداً  (5 - 4.20) 1

 درجة عالية (4.19 – 3.40) 2

 درجة متوسطة (3.39 – 2.6) 3

 درجة ضعيفة (2.59 – 1.80) 4

 درجة ضعيفة جداً  (1.79 – 1) 5

َ:َفبجغَالساتاةااطبجقلَا2-7-2َ
 ، مع استبعاد االستجابات التي ال تشتمل على جميع االستجابات . تم تفريغ االستجابات وفق معايير الفقرات المتعددة والمحكمة   

 اإلجراءات التالية في عملية التفريغ : انوقد اتبع الباحث
 بتصنيف االستبانات حسب متغيرات الدراسة. انقام الباحث .1
 ، والمتعلقة  بكل استجابة من استجابات أفراد عينة البحث . ستبانةبيانات المتحصلة من االتم تفريغ ال .2
، أعطى لكل فقرة ما يناسبها من التدرج ، حيث أعطى لالستجابة في وفق  ستبانةتمت عملية التفريغ وفق معايير المحددة لال .3

رجة ضعيفة، درجة ضعيفة جداً(، درجة تقابلها التدرج الخماسي )درجة عالية جداً، درجة عالية، درجة متوسطة، د
(5،4،3،2،1.) 

َادوسا لَاإليتحصا جلَادمساخيملَةادةيتحثَ:2-7َ
 ( .SPSSللعلوم االجتماعية )ٍبالحقيبة اإلحصائية ستخدام الوسائل اإلحصائية ا انقام الباحث  

َابضَادناا جَوايتحةجةهاَومناقشاهاَ:-3
ية للتدريسي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية ومن خالل جداول تضمن عرض النتائج لالحتياجات التدريب  

َتوضيحية مع تحليلها ومن ثم مناقشتها ، وفيما يلي تفصيل النتائج .

َابضَادناا جَداليتحاجاتااَادايبجةجلَدهج لَادايبجبَفيَمتالَادايبجبَوايتحةجةهاَومناقشاهاَ:3-1

 (12الجدول )

 لحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية لمجال التدريسيبين األوساط ا

 ت
العبارة في 

 االستبانة
 ترتيب العبارة تنازلياً حسب األوساط الحسابية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير

 عالية جداً  data show 4.22 0.911 العرض جهاز استخدام 8 1

 عالية 0.892 4.19 التدريس في تعاونيالم التعل طريقة استخدام 2 2

 عالية 0.874 4.17 التدريس في المناقشة طريقة استخدام 5 3

 عالية 0.952 4.15 التدريس في اإللكترونية السبورة استخدام 12 4

 عالية 1.023 4.14 التدريس في المجموعات طريقة استخدام 3 5

 عالية 0.872 4.10 ساستخدام اسلوب التفكير االبداعي في التدري 24 6

 عالية 0.918 4.07 مراعاة الوقت وعنصر التشويق في التدريس 19 7

 عالية 0.957 4.05 المادة الدراسية في وتوظيفها السلوكية األهداف معرفة 1 8

 عالية 1.128 4.03 التدريس في محاضرةال طريقة الجامعي استخدام 4 9

 عالية 0.789 4 عليةالتمكن من العروض التعليمية التفا 15 10

 عالية 0.861 3.91 والتخطيط والتنفيذ للمادة العلمية اإلعداد في الفردية الفروق مراعاة 17 11

                                                           
 .  78ص ،   1989 ،مركي الكتاب األردني  ،عمان  ، القياس و التقويم في علم النفر والتربية: روبرت ثورندايك و الييابف هيجن  ،1)
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 عالية 0.902 3.87 اآللي في المجال الرياضي الحاسب استخدام توفير وإجادة 9 12

 عالية 0.783 3.81 باالكتشاف التعلم طريقة استخدام 14 13

 عالية 0.812 3.8 التعلم التقني في التعليمية المشاريع يقةطر استخدام 13 14

 عالية 0.782 3.76 التعليمية ترنتالنااستخدامات  معرفة 10 15

 عالية 0.701 3.74 التمكن من ادارة الوقت في الموقف التعليمي  16

 عالية 0.803 3.71 في التقويم الجامعي 0nline طريقة استخدام 11 17

 عالية 0.807 3.67 بعد في التعليم الجامعي عن بالتعليم أسالي ستخداما معرفة 18 18

 عالية 0.701 3.63 التدريس في العمل أوراق استخدام 7 19

 عالية 0.796 3.6 تفعيل الساعات المكتبية في الكلية)االلكترونية( 23 20

 عالية 0.821 3.56 تفعيل وممارسة االرشاد االكاديمي 21 21

 عالية 0.732 3.53 المشاركة في الزيارات المتبادلة في البيئة التعليمية 22 22

23 20 
االطالع على النتائج الجديدة للدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير 

 التدريس
 عالية 0.705 3.45

 عالية 0.711 3.41 التدريس في الحوار طريقة استخدام 6 24

 متوسط 0.700 3.39 اضرةالتحضير المسبق للمح طريقة استخدام 25 25

 التدريس نجد بمجال المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات لعبارات األوساط الحسابية إلى ( وبالنظر12يبين الجدول )   

 هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات مستوى فإن للمحك ووفقاً  انالباحث حدده الذي الخماسي التدرج ( وفق3.39-4.22بين) تراوحت أنها

 المحور هذا عبارات على الدراسة مجتمع أفراد استجابات جميع ارتفاع ويالحظ ، عالية بدرجة كان التدريس بمجال المتعلقة التدريس

 ومتوسطة . عالية ودرجة جداً  عالية درجة بين ما استجاباتهم جاءت حيث انوضعه الباحث الذي لمحك وفقا

نظراً  التدريس مجال في التدريبية ألهمية االحتياجات وعلوم الرياضة البدنية التربية بكلية التدريس ئةهي أعضاء إدراك إلى ذلك ويعزى  

 على التركيز وألهمية ، الجامعي التدريس في المستمر والتعليم الذاتي التعلم تركز على التي التدريس في الحديثة باالتجاهات ذلك الرتباط

 العملية التدريسية ، في التعليم تكنولوجيا توظيف خالل من واالستقصاء البحث مهارات واكتساب الجامعي في التعليم المتعلمين دور تفعيل

التعليمية  العملية على المباشر لتأثيرها لها نظراً  الماسة والحاجة ، الجوانب هذه على التدريب أهمية التدريس هيئة أعضاء أغلب يرى لذا

 وإكسابهم فيهم الثقة وتعزيز طالبهم مستوى رفع تقديم في يسهم التربوية والتعليمية للمهارات سالتدري هيئة أعضاء امتالك إن حيث ،

 هيئة التدريس أعضاء امتالك أن كما لذلك ، المعدة اإلعداد برامج وفق إلعدادهم الالزمة التعليمية واتجاهات والمهارات المعلومات

 التدريسية المشكالت من الكثير من الجامعي يعاني التعليم وأن خاصة للتعلم تهميدافع وزيادة الطالب تحفيز في يسهم التربوية للمقومات

 استخدام على التدريب أهمية التدريس هيئة أعضاء رأى ولذلك التخطيط المسبق ، وعدم المحاضرات ، في الطالب مشاركة قلة وأهمها

 اعتماد األكاديمي متطلبات تحقيق مع يتوافق ذلك وتحقيق الطالب ، ىلد التفكير مهارات تنمية على التي تعمل الحديثة التدريس أساليب

، " هناك العديد من االحتياجات يجب ان تتوفر لدى هيئة التدريس ومنها الجوانب التدريسية واالجادة الجامعي التعليم مخرجات لتحسين

 (1)في تنفيذها "

َتالَادةيتحثَادعةميَوايتحةجةهاَومناقشاهاَ:ابضَادناا جَداليتحاجاتااَادايبجةجلَدهج لَادايبجبَفيَم3-2َ

 (13الجدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية لمجال البحث العلمي

 ت
العبارة في 

 االستبانة
 ترتيب العبارة تنازلياً حسب األوساط الحسابية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

 عالية 1.001 4.11 العلمي البحث يبأسال معرفة 1 1

 عالية 0.972 4.07 المساهمة في المجالت العلمية المحكمة 21 2

 عالية 0.932 4.02 بالبحث العلمي الخاصة التدريبية بالدورات حاقاللتا 7 3

 عالية 0.851 4 البحثية اللجان في المشاركة 8 4

 عالية spss 3.90 0.821  إلحصائيت االتحليال استخدام 5 5

 عالية 0.912 3.86 االستفادة من دورات اللغة والترجمة 6 6

 عالية 0.763 3.83 المتخصصة الندوات في المشاركة 3 7

 عالية 0.802 3.79 االستفادة من الدعم الجامعي للمشاريع البحثية 20 8

 عالية 0.705 3.76 المتخصصة العلمية تالالمقا نشر 4 9

 عالية 0.901 3.71 حوث والدراسات المشتركةالمساهمة في الب 19 10

 عالية 0.863 3.67 توفر الوقت للبحث والدراسة 18 11

 عالية 0.717 3.65 لمحتوىل اتحلي أسلوب استخدم 12 12

 عالية 0.811 3.63 البرامج الحاسوبية على التدريبية الدورات في المشاركة 17 13

 عالية 0.832 3.6 ت والكتب المتخصصةالقراءة اليومية المنتظمة للدوريا 23 14

 عالية 0.801 3.55 البحثية المراكز في المشاركة 16 15

 عالية 0.702 3.53 البيانات لجمع كأداةه تباناالسَ  تماد علىالعا 15 16

 عالية 0.815 3.45 البيانات البحثية لجمع كأداة المالحظة تماد علىالعا 13 17

                                                           
 .  23، ص 9200،  لقاهرة، ا المصرية اللبنانيةدار ال، 1، ط ة لتطوير التعليم الجامعيرؤى جديد:  يوسف سيد محمود (1(
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 عالية 0.754 3.42 لحالةا دراسة أسلوب ماستخدا 11 18

 عالية 0.711 3.41 المسح الميداني أسلوب استخدام 10 19

 متوسط 0.700 3.39 التثقيف وتعليم المقابالت ومحاورها واعدادها 9 20

 متوسط 0.712 3.33 التخصص الرياضي في الجديدة البحوث على االطالع 2 21

 متوسط 0.623 3.30 العلمي البحث في ترنتالنا استخدام 6 22

 متوسط 0.772 3.27 الطالبية البحوث في المساهمة 14 23

البحث العلمي  بمجال المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات لعبارات األوساط الحسابية إلى ( وبالنظر13يبين الجدول )  

 ألعضاء التدريبية االحتياجات مستوى فإن للمحك ووفقاً  انالباحث حدده الذي الخماسي التدرج ( وفق3.27-4.11بين) تراوحت أنها نجد

 هذا عبارات على الدراسة مجتمع أفراد استجابات جميع ارتفاع عالية ، ويالحظ بدرجة كان البحث العلمي بمجال المتعلقة التدريس هيئة

 .ومتوسطة  عالية درجة بين ما استجاباتهم جاءت حيث انوضعه الباحث الذي لمحك وفقا المحور

 مجال في التدريبية ألهمية االحتياجات البدنية وعلوم الرياضة التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء إدراك إلى ذلك في السبب يعود وربما  

توفير هذه االحتياجات  بضرورة التدريس هيئة أعضاء شعور إلى المجال هذا عبارات جميع ارتفاع في السبب يعود العلمي وربما البحث

 الباحثين في يرى ولذلك العلمية ، البحوث تنشر رلياً  على والتعرف العلمية ، مجال البحث في الحديثة التقنيات بتوظيف يرتبط ماب الخاصة

 بترقية تدريسهم مجاالت في العلمية للبحوث التدريس هيئة إنتاج أعضاء يرتبط كما ، البحث كتابة ومهارات العلمي البحث مناهج مجال

المجاالت  في أبحاثهم لنشر العلمية للبحوث النشر مراكز على للتعرف بحاجة فإنهم ولذلك المراتب الوظيفية ، في يسالتدر هيئة أعضاء

 البحوث من للعديد العلمي ونشرهم البحث لمهارات التدريس هيئة أعضاء امتالك وإن محددة ، ومعايير مواصفات وفق المحكمة العلمية

 المحلية البحث مراكز إلى وإرشادهم ، البحث أساليب على الدراسات العليا في الباحثين وتدريب مية ،العل الرسائل على لإلشراف يؤهلهم

 اإلحصائية . الحزم برنامج بتطبيقات اإللمام من خالل بحوثهم نتائج من والتوثق ، والعالمية

 مناقشاهاَ:وايتحةجةهاَوَاإليابةابضَادناا جَداليتحاجاتااَادايبجةجلَدهج لَادايبجبَفيَمتال3-3ََ

 (14الجدول )

 اإلدارةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية لمجال 

 ت
العبارة في 

 االستبانة
 ترتيب العبارة تنازلياً حسب األوساط الحسابية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

 جداً  عالية 1.014 4.45 ة والجامعةوالكلي لقسمل اداخ راالقر اتخاذ في المشاركة 6 1

 جداً  عالية 0.943 4.41 والكلية والجامعة االقسام مجالس في المشاركة 8 2

 جداً  عالية 0.902 4.37 بك الخاص اإلدارية األدوار معرفة 3 3

 جداً  عالية 0.759 4.31 الجامعة داخل إدارية بمهام القيام 2 4

 جداً  عالية 0.803 4.28 األقسام مجالس في المشاركة 7 5

 جداً  عالية 0.919 4.22 الجامعة باإلدارة داخل المتعلقة التدريبية الدورات من تفادةالسا 1 6

 عالية 0.862 4.19 الخاصة بالكلية والجامعة اإلدارية واألنظمة اللوائح على االطالع 5 7

 عالية 0.812 4.12 الخاصة بالقسم اإلدارية واألنظمة اللوائح على االطالع 4 8

 عالية 0.645 4.10 الكلية وإجراءات قوانين وضع في المساهمة 9 9

 عالية 0.871 4.07 في االعداد لالجتماعات واختيار مواضيعها داخل القسم المشاركة 21 10

 عالية 0.761 4.04 أو الكلية القسم أعضاء انتخابو اختيار في المشاركة 17 11

 عالية 0.617 4 ة الجودةاالطالع على انظمة ادار 15 12

 عالية 0.881 3.93 وتفعيله خاص الكتروني موقع االستفادة من 13 13

 عالية 0.811 3.87 وتفعيله خاص الكتروني موقع بناء على القدرة 14 14

 عالية 0.901 3.82 بالقسم والكلية والجامعة الخاصة التعاميم على االطالع 12 15

 عالية 0.752 3.76 والتسجيل لالقبو في القرار اتخاذ 26 16

 عالية 0.817 3.72 والتصنيف األرشفة على القدرة 11 17

 عالية 0.804 3.70 العمل الموارد البشرية وفرق إدارة برنامج استخدام على القدرة 24 18

 عالية 0.709 3.65 القدرة على استخدام البريد االلكتروني واالستفادة منه بفعالية 25 19

 عالية 0.711 3.62 القسم اإلدارية داخل التعامالت في اآللي الحاسب تخداماس 20 20

 عالية 0.776 3.60 بك الخاصة اإلدارية المهام على االطالع 10 21

 عالية 0.723 3.47 اإلدارية المقاالتو الكتب على االطالع 19 22

 عالية 0.732 3.44 االطالع على انظمة التقييم االداري 28 23

 عالية 0.601 3.40 الكلية والقسم العلميةر محاض على االطالع 18 24

 متوسط 0.764 3.32 اإلدارية األعمال انجازت الوق كفاية 22 25

 متوسط 0.711 3.27 الجامعةالكلية وب الخاصة الميزانية على االطالع 15 26

 متوسط 0.832 3.21 االطالع على انظمة االعتماد االكاديمي 27 27

 متوسط 0.701 3.17 المعلومات دارةا  برنامج استخدام على لقدرةا 23 28

 متوسط 0.710 3.11 االطالع على انظمة تصنيف الجامعات 29 29
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 أنها األدارة نجد بمجال المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات لعبارات األوساط الحسابية إلى ( وبالنظر14يبين الجدول )

 هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات مستوى فإن للمحك ووفقاً  انالباحث حدده الذي الخماسي التدرج ( وفق3.11-4.45بين) تراوحت

 وفقا المحور هذا عبارات على الدراسة مجتمع أفراد استجابات جميع ارتفاع عالية ، ويالحظ بدرجة كان بمجال األدارة المتعلقة التدريس

 جداً وعالية ومتوسطة . عالية درجة بين ما استجاباتهم جاءت حيثان وضعه الباحث الذي لمحك

 المجال ، هذا ألهمية التدريس أعضاء هيئة إدراك إلى اإلداري المجال في التدريبية االحتياجات أهمية درجة ارتفاع في السبب ويعود   

 بحاجة فهم لذا كليات ، وعمداء األقسام اسةرئ من الجامعة في مناصب إدارية استالم مرشحين التدريس هيئة أعضاء أغلب وأن خاصة

 إليها التي تسعى األهداف تحقيق في تسهم التي الحديثة اإلدارية األساليب على والتدريب العالي التعليم في ولوائح العمل أنظمة معرفة إلى

 أعضاء إحجام في سبباً  اإلدارة مجال في قلة التدريب يكون أن ويمكن ، والكليات األقسام داخل اإلداري العمل تسيير وكذلك الجامعة ،

 التعاوني العمل وتحقيق القسم داخل صراعات وحالل االجتماعات بإدارة ما يتعلق خاصة اإلدارية ، المناصب تولي عن التدريس هيئة

ومتابعة  المطلوبة ، الفائدة تحقق التي بالصورة واستثماره العمل وقت إدارة وكيفية تنفيذه ، ومتابعة اتخاذ القرار في بالمشاركة المتسم

 كما الوظيفي ، التسلسل بما يحقق الجامعة وإدارة والكليات األقسام بين ومخاطبات اجتماعات من اإلداري العمل متطلبات جميع وتنظيم

 اإلداري بالعمل ائمينللق الموكلة واألعمال والصالحيات الوظيفي للعاملين ، األداء وتقويم الواجبات ومعرفة العمل ، في الجودة تحقيق أن

 إنهم اإلدارية ،حيث المناصب لتولي الكافية الخبرة يمتلكوا لكي الجوانب هذه على التدريب بأهمية يشعرون التدريس هيئة أعضاء يجعل

 على صرةمقت اإلدارية يجعل المناصب وهذا اإلداري ، العمل على قادرين غير بأنهم التدريبية االحتياجات هذه تحقيق بدون قد يشعرون

 .اإلداري  العمل مجال في الخبرة لديهم من

َابضَادناا جَداليتحاجاتااَادايبجةجلَدهج لَادايبجبَفيَمتالَخيملَادمتامعَوايتحةجةهاَومناقشاهاَ:3-4َ

 (15الجدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية لمجال خدمة المجتمع

 ت
العبارة في 

 انةاالستب
 ترتيب العبارة تنازلياً حسب األوساط الحسابية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير

 عاليةجداً  0.987 4.20 اجتماعية قضايا حل في المشاركة 4 1

 عالية 0.876 4.17 الخدمية الجامعية اللجان في المشاركة 8 2

 عالية 0.902 4.11 في تحقيق التواصل بين الجامعة والمجتمع المشاركة 10 3

 عالية 0.895 4.08 تماعيةالجا البحوث في المساهمة 1 4

 عالية 0.843 4.06 القدرة على خدمة ومساعدة الطالب في المناطق النائية 11 5

 عالية 0.793 4.04 تماعية والمشاركة فيهاالجا النشاطات في المشاركة 6 6

 عالية 0.719 4 بك تماعية الخاصةالجا المهام على االطالع 5 7

 عالية 0.834 3.97 تماعيةالجا الندوات في المشاركة 2 8

 عالية 0.912 3.84 المشاركة في االنتخابات للقيادات الرياضية 15 9

 عالية 0.801 3.81 تماعيةالجا التدريبية الدورات في المساهمة 3 10

 عالية 0.812 3.73 تماعية للجامعةالجا على النشاطات االطالع 7 11

 عالية 0.826 3.70 للمؤتمرات والندوات اإلعداد في المساهمة 9 12

13 14 
المشاركة في اتخاذ القرارات الرياضية اذا كان صاحب 

 قرار في المنتديات والمراكز الرياضية
 عالية 0.811 3.68

 عالية 0.619 3.66 المساهمة في كتابة المقاالت الرياضية 13 14

 عالية 0.711 3.63 الكتب الرياضية المساهمة في تأليف 12 15

 عالية 0.776 3.51 االستفادة من البرامج الرياضية االلكترونية 16 16

 متوسطة 0.723 3.33 االستفادة من المنتديات الرياضية 17 17

بمجال الخدمة  لمتعلقةا التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات لعبارات األوساط الحسابية إلى ( وبالنظر15يبين الجدول )   

 االحتياجات مستوى فإن للمحك ووفقاً  انالباحث حدده الذي الخماسي التدرج ( وفق3.66-4.20بين) تراوحت أنها االجتماعية نجد

 مجتمع أفراد استجابات جميع ارتفاع عالية ، ويالحظ بدرجة كان بمجال الخدمة االجتماعية المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية

 جداً وعالية ومتوسطة . عالية درجة بين ما استجاباتهم جاءت حيث انوضعه الباحث الذي لمحك وفقا المحور هذا عبارات على الدراسة

 المجتمع في بدورهم التدريس هيئة أعضاء وعي إلى المجتمع خدمة مجال في التدريبية االحتياجات أهمية درجة ارتفاع في السبب ويعود

 المناسب التدريب امتالك أهمية التدريس هيئة أعضاء ولذلك يرى المجتمع ، مع الفعال التواصل تحقيق على يسهم ما وتقديم المحيط

 على التعرف على تساعد التي واالستشارات الخدمات تقديم في الجامعي التعليم المحيط وأثر المجتمع مع الدائم التواصل تحقيق لكيفية

 هيئة التدريس أعضاء إلمام يتطلب وهذا تظهر، قد التي والثقافية االجتماعية مشكالت حالل في واإلسهام المجتمع وتوفيرها متطلبات

 يقدمها التي واإلرشادات الخدمات المجتمع ولكي يتقبل فيه ، للتأثير مدخالً  تكون لكي تحكمه التي واألعراف والتقاليد المجتمع بخصائص

 وعيهم نتيجة وهذا المجتمع ، خدمة مجال في التدريبية أهمية االحتياجات ئة التدريسهي أعضاء يرى ولذلك للمجتمع ، الجامعي التعليم

 .المجتمع لمشكالت حلول تقديم في دور كبير الجامعي للتعليم بأن
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َ: السانااتااَ-4
 لالستنتاجات التالية : انمن خالل عرض وتحليل البيانات ومناقشتها توصل الباحث  
 جداً جامعة القادسية دور كبير  في التدريس مجال في البدنية وعلوم الرياضة التربية بكلية التدريس هيئة ألعضاء التدريبية ياجاتالحتل -1
  .ا المجالذمن خالل الدورات الخاصة في ه الجامعي التعليم في التكنولوجيا توظيف التي الحديثة التدريس أساليب على التدريب وخاصة ،
 حول البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية التربية بكلية التدريس هيئة ألعضاء متخصصةال تدريبيةال دوراتلل هناك أثر ايجابي -2

الدور الكبير في تحقيق التواصل مع المجالت العالمية واألوامر حول النشر في  المحكمة المجالت في النشر وقواعد العلمي البحث مناهج
 .لك الهدف ذات تأثير عالي يحقق ذمجالت 

لك من خالل األوامر ذالجامعة والوزارة والتي تعقدها  البدنية وعلوم الرياضة التربية بكلية التدريس هيئة عضاءأل يةلتدريبا طخطال -3
( سنة لرؤساء الفروع واألقسام في 2( سنوات لرؤساء الجامعات والعمداء و)4اإلدارية بتدوير رئاسات الكليات واالقسام كل فترة معينة )

 المناصب لتولي التدريس هيئة أعضاء تؤهل التي المهمة التدريبية ياجاتالحتا من الخطةوفق  نالتدريسييعد وهذه تُ  اإلداري العمل مجال
  .أقسامهم في اإلدارية

البعض  أغلب تدريسي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة القادسية مشتركين )كمدربين ، ومستشارين ألغلب األلعاب( ودور-4
ا المجال فضالً عن كون أغلبهم مدربين لمنتخبات الوطن في أغلب الفعاليات ذفي منظمات المجتمع المدني كان أسهامهم كبير في ه

 الرياضية وإسهاماتهم البارزة في أغلب العلوم ومشاركتهم الواسعة والمهمة فيها .
َادمصايبَادعبةجلَواضعتنةجلَ:َ-

ق التدريس المستخدمة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في االقسام المتناظرة لبعض كليات جامعة فاضل خليل : طر ،ابراهيم  -1
 .1997،، جامعة قطرمجلة البحوث التربوية،الموصل 

 .1995( يونية 26، العدد )مجلة كلية التربية جامعة أسيوط ، رداح الخطيب: تحديد االحتياجات التدريبية -2
 .  1989 ،مركز الكتاب األردني  ،عمان  ، القياس والتقويم في علم النفس والتربيةابث هيجن : روبرت ثورندايك واليز -3
أصول عبد الكريم درويش وليلى تكال:  االسكندرية، 1ط ، ، المعارف الموسوعة اإلدارية الشاملةعبدالعزيز عبد المنعم خليفة :  -4

 9801.، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، اإلدارة العامة
دار الفكر العربي، القاهرة،  ، الجزء األول شرح القاموس المسمي تاج العروس)من جواهر القاموس(،محب الدين الواسطي الزبيدي:  -5

1965 . 
(، 61، المجلد التاسع، الجزء ) ، دراسات تربوية االحتياجات التدريبية للعاملين االداريين في جامعة اليرموك:  هيام نجيب شريدة -6

 .1994، ، القاهرة ة التربية الحديثةرابط
 . 9200،  لقاهرة، ا المصرية اللبنانيةدار ال، 1، ط رؤى جديدة لتطوير التعليم الجامعي:  يوسف سيد محمود  -7
لتعليم ، ورقة مقدمة للدورة التدريبية لمسئولي تدريب المعلمين أثناء الخدمة في وزارات التربية وا االحتياجات التدريبيةيونس ناصر:  -8

 . 1995، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1995اكتوبر  31-21في البالد العربية، المنعقدة في ليبيا في الفترة من 
9-Mario, p.,: The lexicon webstrr dictionary, vol.11, (New york: the DelairPublising Company . inc., 

1983). 

10- Milam Jubr and Joseph Prokopenko، -Diagnosing MangementTraning and DevelopmentNeeds: 

Concepts and Techniques (Geneva: International LabourOffic, 1989.              

11- James C. Miller, “Guides for on-the-Job Traning”, In Leadership In The Office, (N.y; American 

Management Association,1993. 

 

َ(1مةيتحقَ)
 يبين اسماء الخبراء والمختصين 

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

 جامعة القادسية –كلية التربية  طرائق تدريس أ.م.د جبار رشك شناوة -1

 جامعة القادسية–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي أ.م.د حامد نوري علي -2

 جامعة القادسية –كلية التربية  طرائق تدريس حيما.م.د علي ر -3

 جامعة القادسية –كلية التربية  طرائق تدريس علي إحسانأ.م.د  -4

 جامعة القادسية–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ادارة وتنظيم م.د ساجت مجيد -5

َ(2مةيتحقَ)
 ياس بصورته النهائيةالمق                                                     

َ

 االستاذ الفاضل ...................................... المحترم
 تحية طيبة . . .

َيةجلَادايبجبَئج لَضعاءاهَادايبجةجلَاليتحاجاتاا( نرجو اإلجابة عن المحاور أدناه ليتسنى لنا معرفة َواةومََادابةجلَفي ادةينجل
 دراسة من أربعة محاور هي :( وتتكون هذه الادقايسجلَتامعلَ-ادبجاءل

 الحديثة؟ التدريس بطرق المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية تياجاتاالح تحديد -1
 الجديدة؟ العلمي البحث بطرق المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية تياجاتاالح تحديد-2
 التدريس؟ هيئة ألعضاء اإلدارية باألدوار المتعلقة التدريبية تياجاتاالح تحديد -3
 التدريس؟ هيئة ألعضاء االجتماعية باألدوار المتعلقة التدريبية تياجاتاالح تحديد -4

 له التابع القسم : 
 العلوم النظرية )  ( -3الفروع الفرقية )  (    -2الفروع الفردية  )  (        -1
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 المرتبةالعلمية :  
 مدرس مساعد )  ( -4مدرس )  (     -3استاذ مساعد )  (    -2استاذ )  (    -1

 الدقيق التخصص ................................. : 

 مؤهل رخر على الحصول مكان  ................................ : 

 الجامعي التعليم في الخبرة سنوات: 
 )  (سنوات 5 من أقل -
 سنوات )  (10من أقل 5من -
 سنة )  (15إلى10من  -
 )  ( سنة فأكثر15 -

 عليها الحاصل دريبيةالت الدورات عدد : 
 )  ( فأكثر ثالث -4اثنتين )  (    -3)  (   واحدة -2(     (  اليوجد -1

 التدريبية  الدورات مجاالت : 
 (  (خدمةالمجتمع -4الشئوناإلدارية )  (   -3البحثالعلمي )  (   -2(       (التدريس -1
 : الحديثة التدريس بطرق المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات تحديد  :ادميتحوباضعولَ-

 ضعيف جداً  ضعيف متوسطة عالية عالية جداً  العبارة ت

      المادة الدراسية في وتوظيفها السلوكية األهداف معرفة 1

      التدريس في التعاوني التعلم طريقة استخدام 2

      التدريس في المجموعات طريقة استخدام 3

      التدريس في محاضرةال ةطريق استخدام 4

      التدريس في المناقشة طريقة استخدام 5

      التدريس في الحوار طريقة استخدام 6

      التدريس في العمل أوراق استخدام 7

      data show العرض جهاز استخدام 8

      اآللي في المجال الرياضي الحاسب استخدام توفير وإجادة 9

      التعليمية ترنتالنستخدامات اا معرفة 10

      في التقويم الجامعي 0nline طريقة استخدام 11

      التدريس الجامعي في اإللكترونية السبورة استخدام 12

      التعلم التقني في التعليمية المشاريع طريقة استخدام 13

      باالكتشاف التعلم طريقة استخدام 14

      ض التعليمية التفاعليةالتمكن من العرو 15

      التمكن من ادارة الوقت في الموقف التعليمي 16

      والتخطيط والتنفيذ للمادة العلمية اإلعداد في الفردية الفروق مراعاة 17

      بعد في التعليم الجامعي عن التعليم أساليب استخدام معرفة 18

      سمراعاة الوقت وعنصر التشويق في التدري 19

      االطالع على النتائج الجديدة للدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير التدريس 20

      تفعيل وممارسة االرشاد االكاديمي 21

      المشاركة في الزيارات المتبادلة في البيئة التعليمية 22

      تفعيل الساعات المكتبية في الكلية)االلكترونية( 23

      وب التفكير االبداعي في التدريساستخدام اسل 24

      التحضير المسبق للمحاضرة طريقة استخدام 25

 : العلمي الجديدة البحث بطرق المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات تحديد : ادثانيَادميتحوبَ-
 ضعيف جداً  ضعيف متوسطة عالية عالية جداً  العبارة ت

      العلمي البحث أساليب معرفة 1

      التخصص الرياضي في الجديدة البحوث على االطالع 2

      المتخصصة الندوات في المشاركة 3

      المتخصصة العلمية تالالمقا نشر 4

      spssاإلحصائي التحليل استخدام 5

      العلمي البحث في ترنتالنا استخدام 6

      بالبحث العلمي الخاصة التدريبية بالدورات حاقاللتا 7

      البحثية اللجان في المشاركة 8

      التثقيف وتعليم المقابالت ومحاورها واعدادها 9

      المسح الميداني أسلوب استخدام 10

      الحالة دراسة أسلوب ماستخدا 11

      المحتوى تحليل أسلوب استخدم 12

      يانات البحثيةالب لجمع كأداة المالحظة تماد علىالعا 13

      الطالبية البحوث في المساهمة 14

      البيانات لجمع كأداة تبانةاالسَ  تماد علىالعا 15

      البحثية المراكز في المشاركة 16
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      البرامج الحاسوبية على التدريبية الدورات في المشاركة 17

      توفر الوقت للبحث والدراسة 18

      ي البحوث والدراسات المشتركةالمساهمة ف 19

      االستفادة من الدعم الجامعي للمشاريع البحثية 20

      المساهمة في المجالت العلمية المحكمة 21

      االستفادة من دورات اللغة والترجمة 22

      القراءة اليومية المنتظمة للدوريات والكتب المتخصصة 23

 : اإلدارية باألدوار المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات دتحدي: َادثادثَادميتحوبَ-
 ضعيف جداً  ضعيف متوسطة عالية عالية جداً  العبارة ت

      الجامعة باإلدارة داخل المتعلقة التدريبية الدورات من تفادةالسا 1

      الجامعة داخل إدارية بمهام القيام 2

      بك الخاصة ةاإلداري األدوار معرفة 3

      الخاصة بالقسم اإلدارية واألنظمة اللوائح على االطالع 4

      الخاصة بالكلية والجامعة اإلدارية واألنظمة اللوائح على االطالع 5

      والكلية والجامعة القسم داخل القرار اتخاذ في المشاركة 6

      األقسام مجالس في المشاركة 7

      والكلية والجامعة االقسام مجالس في المشاركة 8

      الكلية وإجراءات قوانين وضع في المساهمة 9

      بك الخاصة اإلدارية المهام على االطالع 10

      والتصنيف األرشفة على القدرة 11

      بالقسم والكلية والجامعة الخاصة التعاميم على االطالع 12

      وتفعيله خاص ونيالكتر موقع االستفادة من 13

      وتفعيله خاص الكتروني موقع بناء على القدرة 14

      الجامعةالكلية وب الخاصة الميزانية على االطالع 15

      والتسجيل القبول في القرار اتخاذ 16

      أو الكلية القسم أعضاء وانتخاب اختيار في المشاركة 17

      القسم العلميةالكلية و محاضر على االطالع 18

      اإلدارية المقاالتو الكتب على االطالع 19

      القسم اإلدارية داخل التعامالت في اآللي الحاسب استخدام 20

      لالجتماعات واختيار مواضيعها داخل القسم اإلعدادفي  المشاركة 21

      اإلدارية األعمال انجازت الوق كفاية 22

      المعلومات إدارة برنامج ستخداما على القدرة 23

      العمل الموارد البشرية وفرق إدارة برنامج استخدام على القدرة 24

      القدرة على استخدام البريد االلكتروني واالستفادة منه بفعالية 25

      االطالع على انظمة ادارة الجودة 26

      االطالع على انظمة االعتماد االكاديمي 27

      االطالع على انظمة التقييم االداري 28

      االطالع على انظمة تصنيف الجامعات 29

 :االجتماعية  باألدوار المتعلقة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات تحديد: َادباةعَادميتحوبَ-
 ضعيف جداً  ضعيف متوسطة عالية عالية جداً  العبارة ت

      تماعيةالجا البحوث في المساهمة 1

      تماعيةالجا الندوات في المشاركة 2

      تماعيةالجا التدريبية الدورات في المساهمة 3

      اجتماعية قضايا حل في المشاركة 4

      بك تماعية الخاصةالجا المهام على االطالع 5

      تماعية والمشاركة فيهاالجا النشاطات في المشاركة 6

      تماعية للجامعةالجا لى النشاطاتع االطالع 7

      الخدمية الجامعية اللجانفي  المشاركة 8

      للمؤتمرات والندوات اإلعداد في المساهمة 9

      في تحقيق التواصل بين الجامعة والمجتمع المشاركة 10

      القدرة على خدمة ومساعدة الطالب في المناطق النائية 11

      ي تأليف الكتب الرياضيةالمساهمة ف 12

      المساهمة في كتابة المقاالت الرياضية 13

14 
المشاركة في اتخاذ القرارات الرياضية اذا كان صاحب 

 قرار في المنتديات والمراكز الرياضية
     

      المشاركة في االنتخابات للقيادات الرياضية 15

      ترونيةاالستفادة من البرامج الرياضية االلك 16

      االستفادة من المنتديات الرياضية 17

 


