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  …يا حباً تغلغل يف عمق وجداين .. ماذا أهديك يا زهرة البستان 
  …متضى الليايل الساهرة ترعاين … يا من اختارك اهللا يل أماً 

  … يل روضاً كرمياً وحضناً دافئاً إىل من هي رمز احملبة والعطاء من كانت
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  جديت وعمايت أمد اهللا يف عمرمها ،،،

  صطفي العجرمي ،،،حممد م. خايل احلبيب والغايل أ
  من تلقيت عنهم العلم ،،،… أساتذيت الكرام 

  أصدقائي وأحبائي الـذين سـاندوين وسـاعدوين يف إعـداد هـذه الدراسـة وأخـص بالـذكر                   
  حممـد أبـو جاسـر،    . أ مسـري مطـري،   .م.أنعـيم أبـو غلـوة،    . أحممد جنـم،  . دحازم عيسى،   . د
حاسـم غيـث    . إبـراهيم اليـازجي، أ    . عجرمـي، أ  اد ال . رامي رابعة، أ  . م. د ،فائق العجرمي . أ

ولكل من ساهم يف إخراج هذه الدراسـة   )األزهر، األقصى واإلسالمية (وزمالئي يف جامعة    
  .إىل النور

 



 د  

  
، وصــلوات اهللا وســالما ، ظــاهرًا وباطنــًا  علــى هلحمـد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات، أحمــده وأشــكره أوًال وآخــرًا

   :، أما بعدعین، ومن تبع هدیه إلى یوم الدین أجمه وصحبهد، وعلى آلسیدي وحبیبي محم

سفإلهي َ  هذا موقفي، فكم دعوتك ورجوتك أن تلهمني فیه حُ  كي أصل بكلماتي إلى ؛ اللسان البیان، وفصاحةن
  .كل ذي حق لدي، اللهم وفقني لشكره، والوفاء ولو بجزء من حقه علي، فمن ال یشكر الناس ال یشكره اهللا

 شكرًا لك معلمي على ما ،، أستاذًا ومعلمًا ومشرفاً وائل محمد ثابت/ الدكتور بأستاذي أكرمنيالشكر هللا الذي ف
علمتنــي إیـــاه، شـــكرًا لتــشجیعك وحثـــك لبواعـــث علمـــي، شــكرًا لـــك لتوجیهاتـــك ورحابــة صـــدرك لمناقـــشاتي واستفـــساراتي، 

، بـ لكـل مـن یهتـدي  نبراسـاً مك، واجعله دوماً جزه خیر الجزاء من فیض نعمك وكر أ اللهم ،ومعاونتك الصادقة العلم طریقـًا
   .اللهم آمین

دارة و عامــَة  أكادیمیـة اإلدارة والــسیاسة للدراسـات العلیـاإدارة وعـاملین كمـا أتوجـه بجزیــل الـشكر واالمتنـان إلــى  ٕ ا
م  نبعـًا نرتـوي مـن علمهـویبقـوا الـصحة والعافیـة، بـوافر م من اهللا عز وجـل أن یـنعم علـیه، متمنیاً  خاصةً جامعة األقصى

  .وأدبهم

ــــدیر  ــــشكر والتق ــــق ال ــــدم بعمی ــــدكتوروال یفــــوتني أن أتق ــــشة ال ــــراهیم المــــدهون/ ألعــــضاء لجنــــة المناق    محمــــد إب
ثرائهـا رسالتيلى تكرمها الفاضل بقبول مناقشة عجالل إسماعیل شبات / والدكتور ٕ ، وتحملهما عنـاء قراءتهـا وتقویمهـا، وا

  . اهللا أن یجزل لهم المثوبة والعطاءكتمل العمل ویصل إلى سواء السبیل، داعیاً  حتى ی؛ القیمةبملحوظاتهما

 يلوالــدكمـا أتوجــه بالــشكر الجزیــل والثنــاء العطـر لمــن قــضى اهللا فــي محكــم تنزیلـه لهمــا بخفــض جنــاح الــذل، 
عاء فـي دیـاجي اللیـل، ه، والـدیـعلـى حـسن التربیـة، والتوجولوالدتي أطال اهللا في عمرهـا  ،رحمه اهللا وأسكنه فسیح جناته

  دائماً وسكینتهجزاهما اهللا عني ما جزى به والدًا عن ولده، وأعانني على برهما، ورد شيء من معروفهما، وجعل رحمته 
  .علیهما ما طلعت شمس وما غربت

كما وال یفوتني أن أتقدم بجزیل شكري لمن وقفت بجانبي وساندتني إلنجاز هذا العمل وصبرت علـى انـشغالي 
لى أبنائي األعزاء أطال اهللا في عمرهم زوجتي الغالیةاد هذه الدراسةبإعد ٕ   .، وا

، أتقـدم بالـشكر الجزیـل إلـى   أو مــن والتـدقیق،والقـراءة  المراجعـةأو  ســاهم وسـاعد فـي التوجیـه، كـل مـنوختامـًا
  .شكل إسهامًا في الرسالة

  .وآخر دعواي أن الحمد هللا رب العالمین، فالفضل هللا من قبل ومن بعد

  الباحث 



 ه  

  ملخص الدراسة

لتعرف على دور تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات في لالدراسة هذه هدفت 
تطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة، وتكونت عینة الدراسة من 

من ) 88(و ، من جامعة األزهرموظفاً ) 70(كال الجنسین، منهم  بالجامعات الفلسطینیة من الموظفینمن ) 300(
فقرة موزعة ) 61( تكونت من ةمن الجامعة اإلسالمیة، وتمثلت أداة الدراسة في استبان) 142(وجامعة األقصى، 

وجود و  دعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات،: (ةمحاور رئیس) 5(على 
مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة و نظام لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات، 

الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات، و على تكنولوجیا المعلومات، 
احث المنهج الوصفي التحلیلي من خالل مصدرین أساسین للمعلومات ، واستخدم الب)تطویر المهارات اإلداریةو 

والمصادر األولیة ، هما المصادر الثانویة المتمثلة بالكتب والمراجع والدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسةالمتمثلة في جمع البیانات من خالل أداة الدراسة، 

 لتحدید االحتیاجات دعم اإلدارة العلیا(ذات داللة إحصائیة بین محاور الدراسة األساسیة األربعة  عالقة وجود -
التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات، وجود نظام لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا 

 تكنولوجیا المعلومات، الجهة التي تقوم بتحدید المعلومات، مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على
تطویر المهارات اإلداریة للعاملین في الجامعات و  )االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

  .الفلسطینیة
ت تهــتم الجامعــات الفلــسطینیة بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وتطــویر المهــارا -

  ).الجامعة، الوظیفة، الموظف(وانب اإلداریة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة في جمیع الج
ـــا تال  - ـــى تكنولوجی ـــة القائمـــة عل ـــد االحتیاجـــات التدریبی ـــة الدراســـة بـــین تحدی وجـــد فـــروق فـــي اســـتجابات أفـــراد عین

 .متغیر الجنس والخدمةإلى   تعزى،المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة
توجــــد فــــروق فــــي اســــتجابات أفــــراد عینــــة الدراســــة بــــین تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا  -

الجامعــة لـــصالح إلــى متغیــر المعلومــات وتطــویر المهــارات اإلداریــة للعـــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة تعـــزى 
 .األزهر عن جامعة األقصىجامعة ح  ولصال،األزهرجامعة الجامعة اإلسالمیة عن 

 لتحدید االحتیاجات التدریبیة في ، بضرورة مراعاة وجود خطة مكتوبة منظمة متكاملةوقد أوصت الدراسة
لوقت  اوضرورة إعطاء عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات، الجامعات الفلسطینیة

عل تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات ضمن الخطة والدعم المالي الكافیین، وج
  . بالكوادر المؤهلة المدربة المتخصصة في مجاالت التدریب وتزوید الجامعات،ستراتیجیة للجامعاتاال
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Abstract 
 
 The study aimed to identify the role of training needs assessment of IT based 
in developing the administrative skills for employees in the Palestinian universities 
in Gaza Governorates. 
 The study sample was formed of (300) male and female employees in the 
Palestinian universities: (70) from Al-Azhar University, (88) from AL-Aqsa 
University and (142) from the Islamic University.  The study tool used was a 
questionnaire which contains (61) paragraph distributed in (5) main sections. They 
are; upper administration support for IT based training needs assessment, available 
system for IT based training needs assessment, the level of IT based training needs 
assessment, the party which applies the IT based training needs assessment and the 
development of administrative skills. 
 The researcher used the descriptive Analytical methodology based on two 
main information sources; secondary data represented by books, references, and 
previous studies and primary data represented in collecting data through the study 
tool.  
 The study concluded the following results:  
- There is a relation between the main four study sections( upper administration 

support for IT based training needs assessment, available system for IT based 
training needs assessment, the level of IT based training needs assessment, the 
party which applies the IT based training needs assessment and the development 
of administrative skills for the employees in the Palestinian universities.)  

- There is a relation between the available IT based training needs assessment 
system and the development and administration skills for employees in the 
Palestinian Universities. 

- The Palestinian Universities are interested in IT based training need assessment 
and developing the employees administration skills in the Palestinian 
Universities on all fields, (University, Job, Employees).  

- There is a relation between the party which applies the IT based training needs 
specification and the development of employees administrative skills in the 
Palestinian Universities.  

- There is no difference in the study sample members’ responses regarding the IT 
based training needs assessment, and the development of employees 
administrative skills in the Palestinian University due to the University variable 
for the interest or the Islamic University against AL-Azhar and for AL-Azhar 
University against Al.Aqsa University. 

 

The Study Recommended: 
 The study recommended the necessity of an integrated organized written 
plan to identify the training needs in the Palestinian Universities and to support the 
process of training needs assessment plan by enough timing and financial fund.  
The plan of IT based training needs assessment should be a basic part in the 
university strategic plan and must be supported by qualified training specialists. 
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  :مقدمة
شهد العالم في مطلع هذا القرن العدید من المستجدات والتطورات التكنولوجیـة الـسریعة التـي شـملت 

فـي مجـال تكنولوجیـا المعلومـات واإلنتـاج المعرفـي واالنفجـار الـسكاني أصـبح  جوانب الحیاة، فالتطور معظم
 تــأثیر علــى كافــة منــاحي الحیــاة المختلفــة، وهكــذا غــدا التقــدم العلمــي والتكنولــوجي فــي ســرعته المذهلــة، ذو

  .قانونًا یحكم حركة التغییر في تطور المجتمعات ونموها
یـــا المعلومـــات واالتـــصاالت للتنمیـــة الـــشاملة فـــي جمیـــع زاد االهتمـــام الـــدولي والعـــالمي بتكنولوجوقــد 

 فــــي ظــــل عــــصر التكنولوجیــــا اإلداريأصــــبح اإلصــــالح و المجــــاالت، وخاصــــة فــــي مجــــال التعلــــیم العــــالي، 
 وذلك لدعم متطلبات اقتصاد المعرفة ولتجـسید قـیم الـتعلم، وذلـك یتـضح ؛واالتصاالت ضرورة ال غنى عنها

بتكــار، ومــن خــالل التطــور التكنولــوجي أصــبح التعلــیم متاحــًا للجمیــع مــن خــالل إضــفاء طــابع التجدیــد واال
وقـــادرًا علـــى إعـــداد المـــوارد البـــشریة التـــي هـــي عمـــاد أي خطـــة   ،ومتناســـبًا مـــع جمیـــع المـــستویات التعلیمیـــة

ــــــــشریة هــــــــو الوســــــــیلة  ــــــــاء القــــــــدرات الب ــــــــث یعــــــــد بن ـــع، حی ــــــــة المــــــــستدامة وتطــــــــویر المجتمـــــ             لتحقیــــــــق التنمی
           التكنولوجیـــــا  نٍ واحـــــد، فاألشــــخاص هــــم مـــــصدر كــــل قیمـــــة فــــي مجتمــــع المعلومـــــات، بینمــــاآي والهــــدف فــــ

               والمعـــــــــارف الالزمـــــــــة  مجــــــــرد أداة، لـــــــــذا ینبغــــــــي أن یتـــــــــاح لكـــــــــل شــــــــخص فرصـــــــــة الكتـــــــــساب المهــــــــارات
ـــــــي مجتمـــــــــــع المعلومـــــــــــات واالســـــــــــتفادة الكاملـــــــــــة منـــــــــــه              وخاصـــــــــــة فـــــــــــي القـــــــــــرن الحـــــــــــادي      ،لالنـــــــــــدماج فــــ

  ).37: 2007،  وآخرونأبو زید(والعشرین 
 فــي العــالم،المختلفــة التعلیمــي فــي أنظمــة التعلــیم قمــة الهــرم علــى العــالي  مؤســسات التعلــیم وتتربــع

حیـث تمـر الـسیاسة التعلیمیـة فـي الجامعـات بـشكل عـام والجامعـات الفلـسطینیة بـشكل خـاص بعملیـة تطـویر 
  .ولوجي المتالحق لمواكبة التقدم العلمي والتكن واإلداریةة والتعلیمیةشاملة في جمیع الجوانب العلمی

تهیئــة الكفــاءات المهنیــة وترقیــة المنــاخ األكــادیمي، ومــساندة الرغبــات ة مــسئولیالجامعــة  وتقــع علــى 
ــع الكفـــــاءات العلمیـــــة إلـــــى درجـــــات اإلبـــــداع واإلتقـــــان والكـــــشف واالبتكـــــار  بمـــــا یعـــــود علـــــى ،التعلیمیـــــة ودفـــ

  ).110 :2000الخثیلة،  (تقدم واالزدهار بالالمجتمعات
وال تعد مستحدثات تكنولوجیـا التعلـیم غایـة فـي حـد ذاتهـا، بـل تكمـن أهمیتهـا فـي كیفیـة توظیفهـا فـي   

مـا مالمواقف التعلیمیـة، وال یتـأتي ذلـك إال إذا كـان المـستخدم لتلـك المـستحدثات ملمـًا بهـا، ویمتلـك المهـارات 
  .  یؤهله لتوظیفها بشكل فعال

ــأن اإللمـــام بمـــستحدثات تكنولوجیــــا التعلـــیم فـــي مجــــال التعلـــیم الجـــامعي ال یعنــــي ىوقـــد رأ    هنتـــر بــ
ـــــل أن یكـــــون لدیـــــه مـــــستوى مـــــن  ـــــدریس الجـــــامعي مهنیـــــًا فـــــي هـــــذا المجـــــال، ب   أن یكـــــون عـــــضو هیئـــــة الت
  القـــــــدرة المنطقیـــــــة والتـــــــي بـــــــدونها ال یـــــــستطیع الوصـــــــول إلـــــــى الفهـــــــم المطلـــــــوب للمفـــــــاهیم والمـــــــصطلحات 

  )Hunter, 1992: 68( .التكنولوجیة
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 فــي تحــسین إنتاجیــة المنظمــات مهمــاً وتلعــب تكنولوجیــا المعلومــات بتطبیقاتهــا المختلفــة دورًا حیویــًا   
ً العامة منها أو الخاصة، ولذا نجد بأن هنـاك جـدًال محتـد ًا مـا بـین الوحـدات اإلداریـة للوقـوف ماإلداریة سواء

ن هـذه التطــورات إیــا بـذلك الـشكل الـذي یحقـق األهــداف المنـشودة، حیـث علـى كیفیـة اسـتخدام هـذه التكنولوج
 ، كرفــع مــستوى األداء الــوظیفي:الهائلــة فیهــا قــد أســهمت فــي خلــق فــرص غیــر مــسبوقة فــي مجــاالت عــدة

 واالسـتخدام األمثـل للقـوى العاملـة، هـذا فـضًال عـن ، وتـسهیل وتبـسیط اإلجـراءات،وتحسین القـرارات اإلداریـة
  ).144-122، 2004الخوالدة، (بیر في األنظمة المالیة إسهامها الك

عــد   ُ  العنــصر البــشري أســاس النــشاط اإلنتــاجي والتكــوین االقتــصادي، ومنــه صــنعت مــسیرة الحیــاة وی
مكــــان االســــتفادة مــــن المــــوارد المتاحــــة أفــــضل اســــتخدام، وتمثــــل إدارة المــــوارد البــــشریة وسیاســــات تنظــــیم  ٕ وا

الــذي یحقــق أهــداف المجتمــع والمنظمــات لتنظــیم األصــول البــشریة وأســالیب العــاملین اإلطــار العــام الــشامل 
جــــراءات المنظمــــات إلدارة األفــــراد وتنم ٕ ــــى األفــــراد یــــة خبــــراتهم وأنــــشطة تــــشجیع القــــدرات، وا والمحافظــــة عل

ــــد مــــساراتهم ــــة ا وتحقیــــق الرضــــ،وتحفیــــزهم وتحدی  الشخــــصي لألفــــراد ومــــواقفهم وكفــــاءاتهم ومهــــاراتهم المهنی
  ).14: 2002القاضي، (للعمل تسبة وانتماءاتهم المعرفیة واالبتكاریة والمكوقدراتهم 
وتمثــل عملیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة األســاس فــي صــناعة التــدریب، حیــث یقــوم علیــه جمیــع   

دعائم العملیة التدریبیة وتنمیة الموارد البشریة، وبالتالي یجب أن یكون هـذا األسـاس مبنیـًا علـى المعرفـة فـي 
 ألن أي خلـــل بـــه قـــد یفـــشل المنظمـــة أو قـــد یكـــون مـــن الـــصعب اإلصـــالح، ؛حدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــةت

وبالتالي قد یتطلب األمـر إعـادة البنـاء للمنظمـة، وترجـع عملیـة التحدیـد إلـى الحاجـة لعـالج مـشكالت العمـل 
م التطـویر والتنمیـة لألفـراد من خالل التدریب، ولذلك تعتبر هـذه العملیـة األداة األساسـیة التـي مـن خاللهـا یـت

  ).328: 1993توفیق، (من خالل العملیة التدریبیة 
 وهــي البوابــة ،ویــرى الباحــث أن تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة یمثــل حجــر الزاویــة ألي عمــل تــدریبي  

  .الحقیقیة في سلسلة الحلقات التي تكون العملیة التدریبیة
ً المحلیـة أو العربیـة أو ادة التي وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة العدی   طلـع علیهـا الباحـث سـواء

ــــــصعید المحلــــــي مثــــــل دراســــــة  ــــــت موضــــــوع تحدیــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة، فعلــــــي ال   األجنبیــــــة التــــــي تناول
  ) 2010ثابـــــــت، (وعلـــــــى الـــــــصعید العربـــــــي مثـــــــل دراســـــــة ) 2010العنـــــــزي، (ودراســـــــة ) 2010الـــــــسراج، (

تطرقـــت ) , 2000Holont(هولنـــت  األجنبـــي مثـــل دراســـة وعلـــى الـــصعید) 2009،  وآخـــرونمیـــا(ودراســـة 
جمیعها إلى تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة، إال أن الدراسـة الحالیـة تناولـت االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى 

  .تكنولوجیا المعلومات
ذا كانــت بــرامج التــدریب أثنــاء الخدمــة ضــرورة الزمــة وحقیقــة واقعــة فــي جمیــع الوظــائف والمهــن،    ٕ وا

؛ ذلـــك نظـــرًا للتطـــورات اإلداریـــة  فـــإن بـــرامج التـــدریب للعـــاملین فـــي الجامعـــات تـــشكل ضـــرورة أكثـــر إلحاحـــًا
الحاصـــلة فـــي المجـــال المعرفـــي والتكنولـــوجي اإلداري، ولهـــذا البـــد أن یتمتـــع العـــاملین اإلداریـــین إلـــى نظـــام 
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ة المعتمــــدة علـــى تكنولوجیــــا یرتقـــون بـــه؛ قائمــــًا علـــى االبتكـــار مــــن خـــالل نقـــل المهــــارات اإلداریـــة والمعرفیـــ
  .المعلومات

  : الدراسةخلفیة
، فاالحتیاجـات التدریبیـة للمـوظفین تتغیـر وفقـًا حتیاجاتاالإن     التدریبیـة مفهـوم دینـامیكي ولـیس ثابتـًا

 ،لتغیر خبراتهم واتجاهاتهم وقدراتهم، وكذلك االحتیاجات التدریبیـة للجامعـة تتغیـر وفقـًا أیـضًا لظـروف معینـة
 یـتم ذلــك إال وأعتقـد بأنــه لـن،  لعاملیهـا التدریبیــةاالحتیاجـاتإعـادة النظــر فـي إلـى تـاج كـل جامعــة وهكـذا تح

وجیــا االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولخــالل الــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات الفلــسطینیة لتحدیــد مــن 
ــــة العــــاملینالمعلومــــات فــــي تطــــویر مهــــارات ــــك فــــي ظــــل  والتكنولوجیــــة اإلداری ــــة التطــــورات التكنولو ، وذل جی

  .المتالحقة في عالمنا المعاصر
طالعــه علــى أهــداف الــشئون اإلداریــة بالجامعــات اومــن خــالل خبــرة الباحــث فــي العمــل الجــامعي و   

  : والمختصة مباشرةً بشئون العاملین وجد أن) محل الدراسة(الفلسطینیة بمحافظات غزة 
   :بجامعة األزهرأهداف الشئون اإلداریة من 

یر قــــدرات الكــــادر اإلداري بالجامعــــة مــــن خــــالل خطــــة تــــدریب شــــاملة وفقــــًا لدراســــة االحتیاجــــات تطــــو  - 1
   .التدریبیة

  .اءات اإلداریة المستخدمةمواكبة التطور التكنولوجي في مجال العمل اإلداري من خالل حوسبة اإلجر  - 2
  :بالجامعة اإلسالمیةأهداف الشئون اإلداریة من 

وتطـــــویر البـــــرامج المحوســـــبة المـــــستخدمة بمـــــا یتواكـــــب مـــــع التطـــــورات حوســـــبة اإلجـــــراءات اإلداریـــــة  - 1
  .التكنولوجیة الحدیثة

  .االحتیاجاتتحدید تنمیة الموارد البشریة من خالل خطة تدریب شاملة للتدریب وفقًا لعملیة  - 2
  :بجامعة األقصىأهداف الشئون اإلداریة من 

   .تطورات التكنولوجیة الحدیثةبما یتواكب مع الوبرمجتها حوسبة اإلجراءات اإلداریة  - 1
   .تنمیة الموارد البشریة واالستفادة من الطاقات البشریة المتوفرة في الجامعة - 2

وكــذلك مالحظـــة الباحـــث التـــي نتجـــت عـــن كثیـــر مــن النقاشـــات المتواصـــلة مـــع بعـــض زمالئـــه فـــي 
شـعور فـي جامعـاتهم، و الجامعات بمحافظات غزة عن المشكالت اإلداریة والتكنولوجیة التي تواجـه العـاملین 

إتمـام  فـي الجامعـات الفلـسطینیة مـن خـالل اإلداریینلدى العدید من العاملین  هذه المشكالتالباحث بوجود 
ألهمیـــــة دور تحدیـــــد االحتیاجـــــات اإلجــــراءات والمعـــــامالت اإلداریـــــة الیومیـــــة والخـــــدمات المقدمـــــة للطلبـــــة، و 

ر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي الجامعـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي تطـــوی
  . إلجراء هذه الدراسةبالباحثا دحكل ذلك الفلسطینیة، 
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  :مشكلة الدراسة
أهــداف  علـى طالعـيفـي العمـل الجـامعي علـى مـدار أكثـر مـن عـشر سـنوات، وامـن خـالل خبرتـي 

لمختــــصة مباشــــرةً بــــشئون ا) محــــل الدراســــة(الجامعــــات الفلــــسطینیة بمحافظــــات غــــزة الــــشئون اإلداریــــة فــــي 
ومالحظتي التي نتجت عن كثیر من النقاشات مع بعض زمالئي فـي الجامعـات عـن المـشكالت ، الموظفین

لــدى العدیــد مــن العــاملین هــذه المــشكالت بوجــود  يشــعور ، و فــي عملهــماإلداریــة والتكنولوجیــة التــي تــواجههم 
همیــة ألو   والعـاملین، والخــدمات المقدمـة للطلبـةإتمـام المعـامالت اإلداریـة فـي الجامعـات مـن خــالل اإلداریـین

 یمكـن؛  المهـارات اإلداریـة لـدى العـاملینفـي تطـویروتكنولوجیـا المعلومـات دور تحدید االحتیاجات التدریبیة 
  :صیاغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئیس

ویر المهــارات االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي تطــمــا دور تحدیــد 
  ؟في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة اإلداریة لدى العاملین

  : الفرعیة التالیةاألسئلةالسؤال الرئیس عن  وینبثق
ــــة القائمــــة علــــى  - 1 ــــد االحتیاجــــات التدریبی ــــسطینیة بــــدعم تحدی ـــا بالجامعــــات الفل هــــل تقــــوم اإلدارات العلیـ

  تكنولوجیا المعلومات؟
سطینیة نظــــام لتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا هــــل یوجــــد لــــدى الجامعــــات الفلــــ - 2

 المعلومات؟
الجامعــــة، (هــــل یــــتم تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات علــــى مــــستوى  - 3

 ؟)الوظیفة، الموظف
 مات؟هل هناك جهة محددة تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلو  - 4

  :متغیرات الدراسة
  :المتغیر المستقل

  :ویتفرع عنه المتغیرات المستقلة التالیةتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات، 
 .القائمة على تكنولوجیا المعلومات في الجامعات التدریبیة االحتیاجات تحدیدل العلیا اإلدارة دعم -1
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات في الجامعات التدریبیة حتیاجاتاال تحدیدل نظام وجود -2
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات في الجامعات التدریبیة االحتیاجات تحدید مستوى -3
  .الجامعات داخل التدریبیة االحتیاجات بتحدید تقوم التي الجهة -4

  .ین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزةتطویر المهارات اإلداریة لدى العامل :المتغیر التابع
  :الوسیطالمتغیر 

، المـسمى الـوظیفي، المؤهـل العلمـيالجامعة، الجـنس، العمـر، : الشخصیة والوظیفیة والمتمثلة فيالمتغیرات 
     .سنوات الخدمة
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 المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع 


 

  ) 1(شكل 
  العالقة بین متغیرات الدراسة

  
  المتغیرات المستقلة

  
  

  المتغیر التابع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )جرد بواسطة الباحث(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                           
  متغیرات الوسیطة                                  ال

 

  

  تطویر المهارات اإلداریة

 االحتیاجـات تحدیـدل العلیـا اإلدارة دعم -1
قائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات ال التدریبیـة

 .في الجامعات
 االحتیاجــات تحدیــدل نظــام وجــود -2

القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات  التدریبیـة
  .في الجامعات

 التدریبیـة االحتیاجـات تحدیـد مـستوى -3
ــــــي  القائمــــــة علــــــى تكنولوجیــــــا المعلومــــــات ف

  .الجامعات
 االحتیاجـات بتحدیـد تقـوم التـي الجهـة -4

  .الجامعات داخل التدریبیة

ة صیة والوظیفی رات الشخ الجامعــــة، الجــــنس، العمــــر،  (:المتغی
  ).المؤهل العلمي، المسمى الوظیفي، سنوات الخدمة، الجنس
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  :فروض الدراسة 
  :الفرضیة الرئیسیة

مــا بــین دعــم اإلدارة العلیــا لتحدیــد )  ≥ 0.05(ائیة عنــد مــستوى داللــة توجــد عالقــة ذات داللــة إحــص -1
 وتطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي ،االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات

 :وینبثق عنها الفروض الفرعیة التالیة.  لجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزةا
مــــا بــــین وجــــود نظــــام لتحدیــــد )  ≥ 0.05(إحــــصائیة عنــــد مــــستوى داللـــة توجـــد عالقــــة ذات داللــــة  1-1

 وتطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي ،االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات
 .الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة

ستوى تحدیـد االحتیاجـات ما بین مـ)  ≥ 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  1-2
 وتطــــویر المهــــارات اإلداریــــة لــــدى العــــاملین فــــي الجامعــــات ،التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات

  .الفلسطینیة بمحافظات غزة
االحتیاجـات مـا بـین وجـود جهـة محـددة تقـوم بتحدیـد )  ≥ 0.05(توجد عالقـة ذات داللـة إحـصائیة  1-3

 وتطــــویر المهــــارات اإلداریــــة لــــدى العــــاملین فــــي الجامعــــات ،وجیــــا المعلومــــاتالتدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنول
 .الفلسطینیة بمحافظات غزة

حــول  )  ≥ 0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین اســتجابات المبحــوثین عنــد مــستوى داللــة  -2
المهـارات اإلداریـة لـدى  وتطـویر ،العالقة بین تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیـا المعلومـات

 تعـــزى إلـــى الخـــصائص الشخـــصیة التالیـــة للعـــاملین ،العـــاملین فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة بمحافظـــات غـــزة
 ).الجنس، العمر، الحالة االجتماعیة، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(
  

  :أهداف الدراسة
یــا المعلومــات فــي تطــویر تــسلیط الــضوء علــى دور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوج - 1

 .المهارات اإلداریة الواجب توافرها لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
ــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات للمــــسئولین فــــي  - 2 ــــة القائمــــة عل ــد االحتیاجــــات التدریبی بیــــان أهمیــــة دور تحدیــ

ــــسطینیة بمحافظــــات غــــزة ــــة تــــ،الجامعــــات الفل ــــًا علــــى فاعلی ــــنعكس إیجاب دریب العــــاملین لــــدیهم  بمــــا ی
 .وبناء قدراتهموتطویرهم 

معرفــة مــدى دعــم اإلدارة العلیــا فــي الجامعــات الفلــسطینیة لــدور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة  - 3
 . على تكنولوجیا المعلومات

 .فحص وجود نظام تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات - 4
 .تم علیها تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتی معرفة المستویات التي - 5
 . القائمین على تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتإلىالتعرف  - 6
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 .الكشف عن األسالیب المستخدمة في تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات - 7
 المعوقات التي تؤثر سـلبًا علـى دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا الوقوف على - 8

 .المعلومات
 .الوصول إلى مقترحات تساعد على تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات - 9
  

  :أهمیة الدراسة
  :النقاط الرئیسیة التالیة تكمن أهمیة الدراسة

  :للجامعات الفلسطینیةالدراسة بالنسبة  أهمیة :أوالً 
 فـــي المـــوظفین فـــي جـــسر الهـــوة بـــین تكنولوجیـــا المعلومـــات والمهـــارات اإلداریـــة لـــدى الـــسعي للمـــساهمة - 1

 عـاملین فـاعلین فـي وا لیكونـ إلیهـا؛المهـارات التـي یحتـاجون، عـن طریـق إعطـائهم الجامعات الفلـسطینیة
 .مجال تكنولوجیا المعلومات

 .دارة العلیا باالنتباه والیقظة للتكنولوجیا الجدیدة وربطها مع متطلبات العملیة اإلداریة اهتمام اإلإثارة - 2
 القــــائمین علــــى إدارة تكنولوجیــــا المعلومــــات فــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة لتطــــویر التقنیــــات الالزمــــة دعــــم - 3

 .للمهارات اإلداریة للعاملین اإلداریین بالجامعات
اجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات لتطــویر المهــارات االحتیتحدیــد تــسهم بتــوفیر قائمــة ب - 4

 . بالجامعاتللموظفیناإلداریة 
  :للمجتمع الفلسطیني أهمیة الدراسة بالنسبة :ثانیاً 

تنبـع أهمیـة الدراسـة مـن أهمیـة الموضـوع نفـسه بوصـفه أحـد الموضـوعات فـي األدب اإلداري المعاصـر  - 1
  .ة في المجتمع الفلسطینيوالذي یصنف من الموضوعات المهم

 .تكشف عن حاجة المجتمع الفلسطیني إلى توظیف تكنولوجیا المعلومات في كافة المؤسسات المحلیة - 2
تفـــتح آفاقـــًا جدیـــدة لمجـــاالت البحـــث العلمـــي فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا  - 3

 .المعلومات في مؤسسات المجتمع الفلسطیني األخرى
  :أهمیة الدراسة بالنسبة للباحث :ثالثاً 

 .من خالل الدراسة سیتمكن الباحث من نیل درجة الماجستیر في القیادة واإلدارة - 1
 .تضیف الدراسة علمًا جدیدًا وآفاقًا واسعة للباحث - 2
 .تضیف للباحث خبرات بحثیة وعلمیة جدیدة تخدمه في عمله داخل الجامعة - 3
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  :حدود الدراسة
دراســـة علـــى تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا  الاقتـــصرت: الحـــد الموضـــوعي -

  .)محل الدراسة(المعلومات للعاملین في الجامعات الفلسطینیة 
ــــسطینیة فــــي محافظــــات غــــزة وهــــي:الحــــد المكــــاني -  الجامعــــة -جامعــــة األزهــــر : ( الجامعــــات الفل

 ). جامعة األقصى-اإلسالمیة 
 .م2012/2013العام الدراسي  هذه الدراسة في أجریت: الحد الزماني -
 هــذه الدراســة علــى عینــة مــن العــاملین اإلداریــین فــي الجامعــات الفلــسطینیة طبقــت: الحــد البــشري -

 .بمحافظات غزة
  

  :مصطلحات الدراسة
     : الدور

 بــشكل ونظــام معــین وااللتــزام إدراك الحقــوق والواجبــات والمزایــا :بأنــه) 23: 1998حــسن، (یعرفــه 
والعدیـد مـن األشـخاص فـي الحیـاة یـؤدون نفـس الـدور ولكـنهم ینظـرون إلیـه مـن خـالل   . بـاآلخرینلالتصال

ومفهـوم الـدور یوضـح كـل الحقـائق ، نظرتهم وتأمالتهم الخاصة لیواجهوا جمیع متطلبات الدور الـذي یؤدونـه
 . یبیــةللمواقــف التدر  والمهــارات المطلوبــة ، ویؤكــد ضــرورة ارتفــاع مــستوى الــوعي، والــسمات غیــر المعروفــة 

 الهامـة، وأن یتعلمـوا كیـف یـصممون برنامجـًا القـضایاویستطیع المدربون أن یكتسبوا مهـارات فائقـة فـي إدارة 
   .والمهاریة الفكریة عندما یدركون مواصفات الدور ومتطلباته متمیزةذا نتائج 

 لــسطینیة موظــف مــن مــوظفي الجامعــات الف یتوقــع أن یقــوم بــه أي مــا:  الباحــث إجرائیــًا بأنــهویعرفــه
 القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي أمـــاكن أعمـــالهم ي الكـــشف عـــن االحتیاجـــات التدریبیـــةللمـــساهمة فـــ

  .اإلداریة المختلفة
  

  : االحتیاجات التدریبیة
التغیــــرات المطلــــوب إحــــداثها فــــي معلومــــات وأداء وســــلوكیات : عرفـــت االحتیاجــــات التدریبیــــة بأنهــــا

  ).17: 1992العبد، (كفاءة عالیة  لیكون صالحًا للعمل ب؛المتدرب
 الفجـوة التـي تظهـر مـا بـین المتطلبـات الحقیقیـة للعمـل :بأنهـا) Robinson, 1985, 12(ویعرفهـا 

  .والقدرات الحالیة لشاغل هذا العمل
ــــه العــــامل:ویعرفهــــا الباحــــث إجرائیــــًا بأنهــــا ــــذي یعــــاني من ــــسطینیة نی القــــصور ال  فــــي الجامعــــات الفل

تهم ومعارفهم واتجاهاتهم القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات والـذي یمكـن معالجتهـا بمحافظات غزة في مهارا
  . لجعلهم قادرین على أداء مهامهم الوظیفیة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلیة؛بالتدریب
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  : تحدید االحتیاجات التدریبیة
 مـن البـشریة واردالم كفاءة لمستوى الراهن الوضع بین فجوة :بأنها) 458: 2009عقیلي،  (یعرفها

 والتصرفات السلوكیات أو المعارف، أو المهارات، في سواء إلیها الوصول المطلوب الكفاءة ومستوى جهة،
  .ثانیة جهة من
  

  :تكنولوجیا المعلومات
ـــــر وســـــائل االتـــــصال :تعـــــرف بأنهـــــا ـــــربط عب ـــــین نظـــــم الحوســـــبة مـــــع ال ـــــي توحـــــد ب ـــــا الت    التكنولوجی

  نـــــــــــصوص، أرقــــــــــام، جــــــــــداول، صـــــــــــور، (لومــــــــــات المختلفــــــــــة الــــــــــسریعة، بغــــــــــرض نقــــــــــل البیانـــــــــــات والمع
  ).315: 2010، قندیلجي() صوت

 لتنفیذ األنشطة ؛ والتقنیات التي تستخدمها نظم المعلومات األدوات:ویعرفها الباحث إجرائیًا بأنها
  .الحاسوبیة المرتبطة بأداء العاملین اإلداریین بالجامعات الفلسطینیة

  
  :المهارات اإلداریة

مهارات اإلداریة في قدرة الموظف على فهـم عملـه وقدرتـه علـى توزیـع العمـل داخـل التنظـیم تتمثل ال
توزیعــًا عــادًال ووضــع معــدالت ومقــاییس لــألداء وتحقیــق التنــسیق بــین النــشاطات والوحــدات المختلفــة كافــة، 

عــداد وتطــویر الكفــاءات البــشریة وتبــسیط األســالیب واإلجــراءات والقیــام بعملیــة الرقابــة ل ٕ لتحقــق مــن إنجــاز وا
  ).321: 2006النمر وآخرون، (األعمال على أكمل وجه وتیسیر 

  
  

  : في الجامعات الفلسطینیةونالعامل
 یعملـــون ضـــمن وظـــائف إداریـــة وفنیـــة الـــذینالخـــدمات مـــوظفي وهـــم جمیـــع المـــوظفین اإلداریـــین و   

  .ومهنیة داخل الجامعات الفلسطینیة
  

  :محافظات غزة
 جزء من السهل الـساحلي وتبلـغ مـساحتها :بأنها) 14: 1997لتعاون الدولي وزارة التخطیط وا(عرفتها 

: ، ومــع قیــام الــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة، تــم تقــسیم قطــاع غــزة إداریــًا إلــى خمــس محافظــات وهــي)2كــم365(
  .محافظة رفحو خان یونس، و محافظة و محافظة الوسطي، و محافظة غزة، و محافظة الشمال، 
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  :مقدمة
تطـویر المهـارات اإلداریـة لـدى العـاملین فـي الجامعـات الفلـسطینیة  مـن خـالل لسعت الدراسة الحالیـة   

رد فـــي  و الباحـــث بمراجعـــة مـــاتحدیــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــات، ولـــذلك قـــام 
تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى :  وهمـــا،ذات الـــصلة بمتغیـــري الدراســـةأدبیـــات العلـــوم اإلداریـــة  

ویتناول هـذا الفـصل عرضـًا ألهـم الجوانـب التـي تتعلـق بموضـوع  . والمهارات اإلداریة، تكنولوجیا المعلومات
 ؛ا ووظائفهـا وأهـدافها بمفهومهـاجـات التدریبیـةتحدیـد االحتیأولهـا :  محاور أساسیةةثالثتناول  حیث ،الدراسة

 وتـم التطـرق ،نفـسها  كذلك التدریب وماهیته وأهمیته سواء للموظفین والعـاملین بالجامعـة أو للجامعـةیتناولو 
ــــى وظائفــــه ومجاالتــــه وخطواتــــه ــــى وثانیهــــا ، إل ــــا المعلومــــات بمفهومهــــاینتقــــل إل  وأهــــدافها ،محــــور تكنولوجی

لـى توظیـف تكنولوجیـا المعلومـات فـي و  ، بمفهومهـاالمهـارات اإلداریـة إلى الثالث  ویتطرق المحور،ووظائفها ٕ ا
تكنولوجیـا المعلومـات  أهـداف دمـج و دمـج تكنولوجیـا المعلومـات فـي العملیـة اإلداریـة  ثم ینتقـل إلـى ،التدریب

 دورإلــى یتطــرق  أهمیــة تكنولوجیــا المعلومـات فــي العملیــة اإلداریـة، وكــذلك  إلــىإضـافةً فـي العملیــة اإلداریــة 
، إضـافًة إلـى التطـرق إلـى التعلـیم العـالي فـي فلـسطین والـذي تمثلـه العملیة اإلداریـةتكنولوجیا المعلومات في 

  .ةالجامعات الفلسطینیة بمحافظات غز 
   

  :تحدید االحتیاجات التدریبیة ودورها: المحور األول
  التدریب :المبحث األول

ـــة  بـــالموظفین والعـــاملین بالجامعـــات بـــشكل عـــام والجامعـــات یعـــد تطـــویر المـــصادر البـــشریة المتمثل
 فـي عملیــة التنمیـة الـشاملة فـي المجتمعــات المهمـةالفلـسطینیة بـشكل خـاص وتحـدیث خبراتهــا مـن العناصـر 

  . وذلك ألن الحیاة في تغیر وتجدد مستمرین، یستوجب معه االستعداد للتحدیات المستقبلیة؛المختلفة
البشري من خالل البرامج التدریبیة المتنوعة والتي تعمـل علـى إعـداد ویمكن تحقیق تطویر العنصر 

نجــاز مثــل تلــك البــرامج التدریبیــة بحاجــة  ٕ الموظـف لإلســهام فــي التنمیــة الــشاملة، وتنمیــة مهاراتــه الوظیفیـة، وا
بتنفیـذها إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة وتحدید أهداف البرامج المزمع تنفیـذها ورسـم االسـتراتیجیات الكفیلـة 

  ).2: 1999السالم، (
 تنمیــة المــوارد البــشریة المــستهدفةلویـرى الباحــث أن نجــاح أي برنــامج تــدریبي، والــذي یهـدف أساســًا 

 تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة وحـصرها وتجمیعهـا؛ إلـى بمـدى التعـرف إنما یقاسداخل الجامعات الفلسطینیة 
اس علمــي لالحتیاجــات التدریبیــة، ممــا دفــع الباحــث ألن نجــاح أي برنــامج تــدریبي یجــب أن یؤســس علــى قیــ

  .دراسة التدریب وتحدید االحتیاجات التدریبیةإلى 



 

 13 

 باعتبارهــا عملیــة منظمــة ؛ولــم یعــد هنــاك جــدل حــول أهمیــة التــدریب بالنــسبة للمؤســسات المعاصــرة
جیة الحدیثـة والتـي تـسهم بناء اإلنسان وتنمیة قدراته األساسیة باألسالیب العلمیة والتكنولو إلى مستمرة تهدف 

تواكــب التقــدم التكنولــوجي الهائــل الــذي وتطویرهــا؛ ل ممــا یــساعد فــي نمــو الجامعــات ،فــي تحــسین أداء الفــرد
  .یشهده العصر

  
  :التدریب وماهیته

  ) 388: 2010أبـــــــــــــو شـــــــــــــیخة، : ( مـــــــــــــنكـــــــــــــلٌ تعـــــــــــــددت مفـــــــــــــاهیم التـــــــــــــدریب، حیـــــــــــــث عرفـــــــــــــه 
) معــــارف ومهــــارات(لمنفــــذة لتنمیــــة قــــدرات  الجهــــود المخططــــة وا:علــــى أنــــه) 223: 2005، ىمــــصطف(و

 ســلوكیاتهم بمــا یعظــم مــن فاعلیــة أدائهــم یدالعـاملین بالمنظمــة علــى اخــتالف مــستویاتهم وتخصــصاتهم وترشــ
سهامهم في تحقیق أهداف المنظمة ٕ   .وتحقیق ذاتهم، من خالل تحقیق أهدافهم الشخصیة، وا

  : ركز على بأن معظم تعریفات التدریب ت)137: 2010ثابت، (ویذكر 
  .أن التدریب عملیة منظمة متواصلة -
 .أن التدریب هو نشاط مخطط -
 .أن التدریب هو عملیة تعدیل إیجابي لسلوك الفرد واتجاهاته -
 .أن التدریب هو عملیة إلعادة التأهیل لألفراد -
 .وتعدیلها وصقلها أن التدریب هو عبارة عن خبرة منظمة لنقل المهارات والمعلومات والمعارف -
ً أن ا -  .لتدریب هو عبارة عن عملیة تقابل بناء

  
 إذ یعــد النــشاط ؛ شــامل لكافــة جوانــب التــدریب)137: 2010ثابــت،  (ویــرى الباحــث أن مــا ذكــره

 لــصقل المهــارات اإلداریــة للمـــوظفین ممــا یجعلهــم أكثــر فاعلیــة وكفــاءة فــي وظـــائفهم اً  إیجابیــاً التــدریبي تغیــر 
 التطویریـة التـي تـسهم فـي تطـور ورغبـاتهمون تحقیق أهداف أعمالهم  وبالتالي یستطیع،الحالیة أو المستقبلیة

  .الجامعات
  

 :التدریب أهمیة
تعد عملیة التـدریب ألي مؤسـسة ضـرورة قـصوى وعملیـة مهمـة حاسـمة لالرتقـاء بالمهـارات اإلداریـة 

  :یليللعاملین، لذا تظهر أهمیة التدریب للجامعات والعاملین والمجتمع وللعالقات اإلنسانیة كما 
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  :للجامعة التدریب أهمیة -
ــــــد ــــــة الفوائ ــــــة الفاعل ــــــرامج التدریبی ــــــة تحقــــــق الب  مــــــن دراســــــة                    حــــــسب مــــــا ذكــــــره كــــــلٌ للمنظمــــــة التالی

  ):Armstrong, 2001: 543( و)274: 2006الطائي وآخرون، ( و)242: 2006السید، (
 إلـى یـؤدي ممـا المتوقـع، المـستقبلي أو لحـاليا األداء سـواء ،تهـاومعالج األداء فـي الـضعف نقـاط إزالـة -1

 وظـائفهم ألداء الالزمـة والمعـارف المهـارات العـاملین إكـساب إن حیـث التنظیمـي، واألداء اإلنتاجیـة زیـادة
 المادیـة والمـوارد الـضائع الوقـت وتقلـیص ،بكفـاءة وفاعلیـة إلـیهم الموكلـة المهـام تنفیـذ فـي یـساعدهم

  .اإلنتاج في المستخدمة
  .المنظمة مستویات كل في بالعمل الخاصة والمهارات المعارف ینتحس -2
ُ  التدریب -3  .أكثر بفاعلیة قراراتها واتخاذ مشاكلها حل من المنظمة مكنی
 بمـا سیاسـاتها وتنفیـذ أهـدافها لـصیاغة ها؛وتحـدیث المنظمـة تحتاجهـا التـي المعلومـات تجدیـد فـي یـساعد -4

 .ةالمختلف البیئیة المتغیرات مع یتوافق
 .المنظمة بأهداف العاملین أهداف بربط یساهم -5
 .اإلداریة القرارات وترشید القیادة أسالیب تطویر إلى یؤدي -6
 .والمنظمة العمل نحو العاملین لدى اإلیجابیة االتجاهات خلق في یساعد -7
 العامـة الـسیاسات توضـیح إلـى یـؤدي ممـا التنظیمیـة، األهـداف إلـى التعـرف علـى العـاملین یـساعد -8

 .للمنظمة
مكانیاتها برامجها تطویر بهدف وذلك؛ الخارجي المجتمع على المنظمة انفتاح في یساهم -9 ٕ   .وا

  :  ما سبق األهمیتین التالیتینإلى) 136: 2010ثابت، (ویضیف 
 وذلـــك ألن التـــدریب یـــؤدي إلـــى زیـــادة مهـــارات ؛ یـــؤدي التـــدریب الـــسلیم إلـــى خفـــض الحاجـــة لإلشـــراف-10

  .راتهماألفراد وقد
  .أو المنتج المقدم من قبل المؤسسةونوعیتها،  جودة الخدمة : یؤدي التدریب إلى زیادة-11

 حیـث للمجتمـع، التـدریب أهمیـة للمنظمـة، التـدریب أهمیـة على) 144: 2006الزیادي، (ویضیف 
 إلحاحـاً  أكثـر أنهـا إال عامـة، بـصفة المجتمعـات لكافـة ملحـة ضـرورة تمثـل للتـدریب المتزایـدة األهمیـة إن

 اللحـاق فـي والمتمثـل التـدریب، عـاتق علـى الملقـى المـضاعف لعبءإلى ا نظرا ؛النامیة للمجتمعات بالنسبة
 والمعـارف العلـوم فـي الهائـل التطـور ذلـك مالحقـة ثـم الحـضاریة، الفجـوة وتـضییق المتقدمـة بالمجتمعـات
  .وتطبیقاتها
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  :لعاملینل التدریب أهمیة -
الـسكارنة، : (مـن كـلٌ  وضـحها مـا حـسب العـاملین لألفـراد التالیـة الفوائـد الفاعلـة التدریبیة البرامج تحقق

  :وهي) Leopold, 2002: 190(و) 188: 2006عباس، (و) 242: 2007السید، (و) 21: 2009
  .فیها أدوارهم وتوضیح للمنظمة فهمهم تحسین في مساعدتهم - 1
 .عملهم في یواجهونها التي المشاكل حل في مساعدتهم - 2
 .العاملین لدى والتطور للنموًا فرص یوجدو  األداء، نحو الدافعیة وینمي یطور - 3
 .كلتیهما أو المهارة أو المعرفة في النقص عن الناجم التوتر تقلیل في مساعدتهم - 4
 .للعاملین الذاتیة القدرات تنمیة في یساهم - 5
  .العمل عن رضاوال والثقة المعنویة الروح ورفع العمالة استقرار على یساعد -6

  : إلى ما سبق) 5: 2010ثابت، (ویضیف 
 للتغیر الحاصـل فـي المؤسـسات، وبالتـالي فهـم أفـضل لمؤسـساتهم ووضـوح أكبـر  زیادة تقبل وفهم األفراد-7

  .لمهامهم وواجباتهم
 : اإلنسانیة العالقات تطویر في التدریب أهمیة  -

 مـن كـلٌ  بینهـا اإلنـسانیة بالعالقـات تعلـقی فیمـا فاعلـة نتـائج تحقیـق إلـى الفاعـل التـدریب یـؤدي
  :كالتالي) 83: 2005المدهون، (و) 274: 2006الطائي وآخرون، (
 .العاملین األفراد بین االجتماعي التفاعل أسالیب تطویر -1
 تـسهم أن الممكـن مـن التـي اإلداریـة، القیـادات تنمیـة فـي التـدریب لـدور نتیجـة اإلداریـة القیـادات تـوفر -2

 .لها األفضل االستخدام وتحقیق المجتمع اردمو  بتوجیه
 .المنظمة في الحاصلة التغیرات مع التكیف لقبول األفراد إمكانیات تطویر -3
 لخدمة هاوتطویر  الذاتي التوجیه عملیة وتنمیة لدیها، العاملین واألفراد اإلدارة بین وتوثیقها العالقة دعم -4

  .المنظمة
  : سبق إلى ما) 137: 2010ثابت، (ویضیف 

 وعالقــة العــاملین ببعــضهم مــن جهــة ، تحـسین منــاخ العمــل خــصوصًا عالقــة اإلدارة بالعــاملین مـن جهــة-5
  .أخرى

 حیــث تحــسن المعــارف والمهــارات الخاصــة ؛ویــستنتج ممــا ســبق أن عملیــة التــدریب مهمــة للجامعــة
لـى تطـو ، وتمكـن الجامعـة مـن حـل مـشاكلها واتخـاذ قراراتهـا بفاعلیـة أكبـر،بالعمـل ٕ لــى ،یر أسـالیب القیـادة وا ٕ  وا

مكانیاتهـــا، وكــذلك علـــى العــاملین حیـــث ،انفتاحهــا علــى المجتمـــع الخــارجي ٕ  وذلـــك بهــدف تطـــویر برامجهــا وا
ـــدیهم، وتنمـــى قـــدراتهم الذاتیـــة، وكـــذلك علـــى حـــل تـــسهم فـــي مـــساعدتهم علـــى  مـــشكالتهم وتنمـــي الدافعیـــة ل

علـى العالقـات اإلنـسانیة التـي تـساعد فـي المجتمع، حیث تجعل المجتمع من ضمن المجتمعـات المتقدمـة، و 
  .تفعیل العالقة بین العاملین والتكیف مع عمل المؤسسة ودعم العالقة وتوثیقها بین العاملین
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  :أهداف التدریب
ـــــــــستطیع الجامعـــــــــات االســـــــــتفادة منهـــــــــا،  ـــــــــدة ت ـــــــــدریب أهـــــــــداف عدی ـــــــــدللت   :  مـــــــــنهـــــــــا كـــــــــلٌ  ذكر وق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیرفي، (و) 21: 2009العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاوي، (   و) 144: 2006ادي، الزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(و) 38: 2009ال
)Armstrong, 2001: 543(،وهي كما یلي :  
  .المساهمة في حل المشاكل التي یواجهها الموظف أثناء عمله - 1
إكــساب العــاملین المعــارف الوظیفیــة وصــقل المهــارات والقــدرات حتــى یمكــنهم إنجــاز مــا یــسند إلــیهم مــن  - 2

 .أعمال على أكمل وجه ممكن لتحقیق أهداف الجامعة
 وذلــك مــن أجــل إتاحــة الفــرص ؛المتــدربین وتطــویر أســالیب األداء التــي یقومــون بهــا فعــالً تعــدیل ســلوك  - 3

 المــــشكالت إلــــىلمزیــــد مــــن التحــــسین والتطــــویر فــــي العمــــل، ولــــضمان أداء العمــــل بفاعلیــــة والتعــــرف 
 وتنمیــة قــدرات العــاملین علــى النقــد الــذاتي للبنــاء ، وتنمیــة اإلحــساس بالمــسئولیة لــدى العامــل،المختلفــة

 .االعتماد على النفسو 
ن تــدریب الموظــف واالطمئنــان إلــى مهاراتــه یخفــف عــن إ إذ ؛تخفیــف العــبء علــى المــشرفین والرؤســاء - 4

 وبالتـالي یقلـل ،الرئیس عملیة متابعة أعماله باسـتمرار، وكـذلك یقلـل مـن عـدد وظـائف اإلشـراف الالزمـة
 .من تكلفة هذه الوظائف

 .لة المدربة، وتوفیر قوى مدربة احتیاطیة للجامعةتوفیر احتیاجات الجامعة من القوى العام - 5
 .وتكوین عالقات طیبة للمنظمةولوائحه احترام قوانین العمل وأنظمته  - 6
 ازیــادة تقــدیر الموظــف لعملــه، واالهتمــام بــه، فهــذا التقــدیر ینــشأ عــادة مــن إتقــان اإلنــسان لعملــه، فالرضــ - 7

تقانه ینمي  ٕ  .ه في المجتمعتعنده الشعور بفائدته وقیمالذي یستمده اإلنسان من النجاح في عمله وا
دراكها مساعدة كل موظف على فهم العالقة  - 8 ٕ  .بین عمله وعمل اآلخرین وبین أهداف الجامعةوا
الحد مـن األخطـاء والفاقـد وزیـادة االسـتفادة مـن مجهـودات المـوظفین ممـا یـؤدي إلـى التـوفیر فـي الوقـت  - 9

 .والجهد والمال
ـــة وا -10 ألدوات واألجهـــزة واآلالت المـــستعملة إلـــى أقـــصى حـــد ممكـــن لزیـــادة االســـتفادة مـــن القـــوى العامل

 .اإلنتاج
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   :وظائف التدریب
  :یلي  التدریب مامن وظائف) 31 -30: 1998، موسى(یذكر 

  : توضیح العالقة بین العامل والمؤسسة-1
 ممـا ،یجابیـة بـین المؤسـسة وأفرادهـاإ حیث یتم من خاللها تنمیـة عالقـة ؛ للتدریبمهمةوهي وظیفة 

 منهما یؤثر في اآلخر ممـا ینمـي االنتمـاء فـي ن كالً  أل؛یؤدي إلى شعور بأهمیة المؤسسة للعاملین والعكس
  .نفوس العاملین لمؤسستهم

  : تحریك دوافع المتدرب لزیادة اإلنتاج في العمل-2
كـسابهم اتجاهـات ایجابیـة تجـاه مهنـتهم ومؤسـ ٕ ستهم فالتدریب یعمل علـى تغییـر اتجاهـات العـاملین وا

ـــالي رفـــع روحهـــم المعنویـــة وذلـــك مـــن خـــالل مـــا یقدمـــه التـــدریب مـــن المعلومـــات فیهـــا،التـــي یعملـــون   وبالت
بالتـالي رفـع إنتاجیـة و  ، وهـذا كلـه یـصب فـي رفـع إنتاجیـة األفـراد العـاملین،والمهارات التي یحتاجها العـاملون

  .المؤسسة
  : التدریب ما یلي إلى وظائف)37 :1997، الثمالي(ویضیف 

  : المساعدة في إیجاد مبدأ االتصال-3
 كــذا یــتم ،فمــن خــالل التــدریب یــتم إیــصال مــا تریــد القیــادات العلیــا إیــصاله للعــاملین فــي المؤســسة

 بـــین األفــــراد مهمـــة ممـــا یجعـــل التـــدریب قنـــاة تواصـــل ،إیـــصال صـــوت العـــاملین إلـــى القـــادة فـــي المؤســـسة
  .والقیادات

  
  :مجاالت التدریب

،  ما یراد تغطیته من معارف ومهارات واتجاهات خالل برنامج التدریبیقصد بمجاالت التدریب
  ):93 :1997الثمالي،  (وتشمل مجاالت التدریب ما یلي

ة من معارفه المهنیة  التدریس كمهن: مثل،وهي المعارف التي لها عالقة بالمهنة :المعارف المهنیة - 1
  .طرق التدریس

 ففي التدریس كمثال یهتم ، النظریة للعمل أو المهنةالجوانب ویقصد بها :المعارف التخصصیة - 2
  .التدریب بالمادة العلمیة

  .انب التطبیقي من برنامج التدریب ویقصد بالمهارات الج:المهارات - 3
  .یجابًا أو سلباً إاستجابة المتدرب وتصرفه تجاه األوضاع المحیطة وموقفه نحوها   وهي:االتجاهات - 4
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  )1(جدول 
  النظم نىمنح وفق التدریبیة لعملیةا یبین نموذج

   
  (Outputs)المخرجات   (Processes)العملیات  (Inputs)المدخالت 

مـــــــدربون، (القــــــوى البـــــــشریة  -
داریــــون، و متــــدربون، و  ٕ فنیــــون و ا

 ).ومساعدون
 ). مواد التدریب(المعلومات  -
األجهــــــــــــــــــــــزة، (التقنیــــــــــــــــــــــات  -
 ،األدوات، أســــــــــــالیب العمــــــــــــلو 

 ).والمعرفة الفنیة
 .یلالتمو  -
  .بیئة التدریب -

  .احتیاجات تدریبیة -
  . أهداف-
  .إمكانات -
  . مواقف تدریبیة-
  . خبرات تدریبیة-
  . أسالیب ونشاطات-
  . تقویم البرامج-

  . قوى بشریة مدربة-
   معارف ومهارات واتجاهات-

  .جدیدة
  . ارتفاع مستوى األداء-
  .ازدیاد المردود- 
ازدیــــــــــــاد إحــــــــــــساس العــــــــــــاملین - 

  .مشكالت المنظمةبمشكالتهم و 
  . اتجاهات ایجابیة نحو العمل-

وظائف اإلشراف التربوي ومدى تنفیذ المشرف التربوي لها من وجهة نظـر المـشرفین  93: م1997، عبد الرزاق، الثمالي(
  ).ةكرممكة الم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، التربویین والمعلمین بالمرحلة المتوسطة بمدینة الطائف

  
  :مراحل العملیة التدریبیة

رفـع الكفـاءة وتحـسین أسـالیب العمـل فـي ل بین األنشطة اإلداریة الهادفـة مهمةیحتل التدریب مكانة  
الجامعــات، وهــو یمثــل أهمیــة كبیــرة فــي ظــل التغیــرات العلمیــة واالقتــصادیة واالجتماعیــة والتكنولوجیــة التــي 

  .طینیة بشكل خاصتشهدها الجامعات بشكل عام والجامعات الفلس
ویــؤثر التــدریب بدرجــة كبیــرة علــى أهــداف واســتراتیجیات الجامعــات، فــال یكتفــي التــدریب بتقــدیم المعرفــة بــل 
یتعـدى ذلـك إلــى تغییـر القناعــات واالتجاهـات واكتــساب المهـارات والخبـرات العملیــة بأسـلوب شــیق یوجـد فیــه 

عـــدادهم كـــل ذلـــك یـــسهم فـــي رفـــعو الكلمـــة والنقـــاش والقـــصة والتجربـــة،  ٕ  كفـــاءة العـــاملین وزیـــادة إنتـــاجیتهم وا
  .لمواكبة االتجاهات الحدیثة

  ):163: 2005حسن، (یبیة وفیما یلي مراحل العملیة التدر 
 مرحلة تحدید االحتیاجات التدریبیة: لمرحلة األولىا.  
 مرحلة تصمیم البرنامج التدریبي: المرحلة الثانیة. 
 التدریبيمرحلة تنفیذ البرنامج: المرحلة الثالثة . 
 مرحلة تقییم البرنامج التدریبي: المرحل الرابعة.  
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  :رحلة تحدید االحتیاجات التدریبیةم: أوالً 
 ُ عنــى بالدرجــة األولــى بتحدیــد التغیــرات المطلــوب إحــداثها فــي معرفــة إن مرحلــة تحدیــد االحتیاجــات ت

تطـویر سـلوكهم وهـي تمثـل  وذلـك بغـرض تعـدیل أو ؛ومهارات واتجاهات العاملین فـي الجامعـات الفلـسطینیة
 وسـیتم التطـرق لهـذه ،قـوم علیهـا جمیـع دعـائم العملیـة التدریبیـةتالعنصر الـرئیس فـي صـناعة التـدریب والتـي 

  .المرحلة بالتفصیل الحقاً 
  

  :مرحلة تصمیم البرنامج التدریبي: ثانیاً 
جــات التدریبیــة إن عملیــة تــصمیم البرنــامج التــدریبي تمــر بخطــوات متالحقــة، فبعــد أن تحــدد االحتیا

ویعــین األشــخاص الــذین یحتــاجون إلــى التــدریب، وتحــدد المهــارات المطلوبــة فــي التــدریب یــصبح البرنـــامج 
جامعــــة القــــدس المفتوحــــة، (جــــاهزًا لیلبــــي احتیاجــــات المتــــدربین ویمــــدهم بالمعلومــــات والمهــــارات األساســــیة 

2011 :266.(  
 ف المنـشودة، وتتـضمن عملیـة تـصمیم البرنـامجویبدأ تصمیم البرنامج التدریبي بطریقة تحقـق األهـدا

 ٍ ) 250: 2007الـــــسید، (و) 99: 2010عبـــــد الـــــرحمن، ( مـــــن دراســـــة التـــــدریبي عـــــدة إجـــــراءات وفقـــــًا لكـــــل
  : وتتمثل في،)Armstrong, 2001: 549(و) 164: 2006الزیادي، (و

شتمل یــأن  الــذي یجــب ىتحدیــد الموضــوعات الدقیقــة المطلــوب التــدریب علیهــا، ویقــصد بهــا المحتــو  - 1
ً على تحدید االحتیاجات التدریبیة   .علیه البرنامج التدریبي بناء

 البرنـامج التــدریبي لـهتحدیـد درجـة العمـق والـشمول فـي عـرض الموضـوعات، أي المـدى الـذي یهـدف  - 2
 :في عرض الموضوعات، ویتوقف ذلك على العوامل التالیة

 المستوى الوظیفي والعملي للموظفین.  
 حالیةمتطلبات الوظیفیة ال. 
 درجة التخصص الوظیفي. 
 نوعیة المشكالت التي یعاني منها المتدربون في العمل. 
تحدید تتابع الموضوعات في البرنامج التدریبي، وتقوم فكرة التتـابع علـى اعتبـار أن البرنـامج التـدریبي  - 3

 .وحدة متكاملة تقسم إلى وحدات فرعیة
 . ومواد تقییم التدریب ونشرة عن البرنامجإعداد موارد التدریب لكلٍ من المدربین والمتدربین - 4
 .استقطاب المدربین المناسبین - 5
 .اختیار أسلوب التدریب المناسب - 6
 .تحدید مكان التدریب - 7
 .توفیر مستلزمات البرنامج التدریبي - 8
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  :مرحلة تنفیذ البرنامج التدریبي: ثالثاً 
ــــة تــــصمیم البرنــــامج التــــدریبي،  ة القــــدس المفتوحــــة، جامعــــ (وتــــذكروهــــي المرحلــــة التــــي تتبــــع عملی

خراجــه إلــى حیــز الوجــود والواقــع أن ) 270: 2011 ٕ أن مرحلــة التنفیــذ هــي مرحلــة إدارة البرنــامج التــدریبي وا
هــذه المرحلــة مرحلــة مهمــة وخطیــرة، ففیهــا تتبــین حــسن وســالمة التخطــیط ویــنعكس فــشلها أو نجاحهــا ســلبًا 

یجابــًا علــى المرحلــة التالیــة وهــي مرحلــة التقیــیم، ویعت ٕ مــد تنفیــذ البرنــامج التــدریبي بنجــاح علــى عــدة عوامــل وا
  . قدرة المنسق والمدربین، والظروف المادیة وغیر المادیة التي تحیط بالبرنامج: مثل

عقیلـــي، (و) 99: 2010عبـــد الـــرحمن، ( مـــن مهمـــة وضـــحها كـــلٌ ویتـــضمن تنفیـــذ التـــدریب أنـــشطة 
  :وهي) 192: 2006عباس، (و) 271: 2006السید، (و) 472: 2009
  .وضع الجدول الزمني لتدریب البرنامج - 1
 .وقاعاته ترتیب مكان التدریب - 2
 .المتابعة الیومیة لسیر البرنامج - 3
تناســـــب حجـــــم المتـــــدربین مـــــع الطریقـــــة المـــــستخدمة فـــــي التـــــدریب وضـــــرورة إشـــــراك الرؤســـــاء مـــــع  - 4

لمـــه  لعـــدم إمكانیـــة تطبیـــق مـــا تع؛ فـــي بـــرامج التـــدریب، فكثیـــرًا مـــا فـــشلت بـــرامج تدریبیـــةنالمرؤوســـی
 .المتدربین عند عودتهم إلى أعمالهم

تــوفیر الرغبــة لــدى المتــدرب للتــدریب والعمــل علــى تــشجیع روح العمــل الجمــاعي وتبــادل اآلراء بــین  - 5
 .معهم واالتصاالت الفاعلة ونالمتدرب

 .التنظیم الجید لكل عناصر البرنامج التدریبي - 6
م علـى التحـول إلـى الـسلوك المرغـوب  لتـشجیعه؛توفیر التغذیة العكسیة للمتدربین عـن مـدى تقـدمهم - 7

 .واالستمرار فیه
  

  :مرحلة تقییم البرنامج التدریبي: رابعاً 
 تلـــك اإلجـــراءات التـــي تقـــاس بهـــا :التقیـــیم بأنـــه) 270: 2011جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، (وتعـــرف 

یــــة كفــــاءة البرنــــامج التــــدریبي ومــــدى نجاحــــه فــــي تحقیــــق أهدافــــه ونجاحاتــــه المرســــومة، كمــــا تقــــاس بهــــا كفا
المتدربین ومدى التغییر الذي نجـح التـدریب فـي إحداثـه فـیهم، وكـذلك تقـاس بهـا كفایـة المـدربین الـذین قـاموا 

  .بتنفیذ العمل التدریبي
 بعــدوتقیـیم البرنـامج التــدریبي ومتابعتـه عملیــة مـستمرة بدقــة فـي جمیـع مراحلــه سـواء أثنــاء التنفیـذ أو 

تعتـــرض ســـیر العملیـــة التدریبیـــة فـــي طریقهـــا المرســـوم لتحقیـــق  وذلـــك إلزالـــة أي معوقـــات قـــد ؛االنتهـــاء منـــه
الهدف النهائي، ویمكـن تقیـیم البرنـامج التـدریبي مـن خـالل نمـوذج كیركباتریـك األكثـر شـهرة واألوسـع انتـشارًا 

  ) 271: 2011جامعــــــــــــــــة القــــــــــــــــدس المفتوحــــــــــــــــة، (و) 99: 2010عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن، (كمــــــــــــــــا أوضــــــــــــــــحه 
  :وهي) Mondy, 2002:233(و) Torrinton, Derek & Holl, Laura,2001: 407(و
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  .تقییم ردود أفعال المتدربین وانطباعاتهم أثناء التدریب: مستوى رد الفعل - 1
 .تقییم مدى تعلم المتدربین محتوى المادة التدریبیة: مستوى التعلم - 2
 .تقییم مدى قدرة المتدربین على نقل ما تدربوا علیه إلى أماكن عملهم: مستوى السلوك - 3
تقیــیم مــا إذا كانــت النتــائج الفعلیــة للبرنــامج قــد حققــت آثــارًا إیجابیــة فاعلــة للمنظمــة : ئجمــستوى النتــا - 4

 . الوككل أ
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  )1959 ،یبي در  في تقییم البرنامج التكیركباتریكنموذج (

  ردود الفعل
Reaction 

تریك نموذج كیركبا
في تقییم البرامج 

  السلوك
Behavior 

  النتائج
Results 

  التعلم
Learning 
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  تحدید االحتیاجات التدریبیة: المبحث الثاني
م تعـدد أشـكال التـدریب إال أن المراحـل التـي تمـر بهـا علـى الـرغم مـن األهمیـة البالغـة للتـدریب، ورغـ

تالیـة تمثـل حلقـة تـشابكیة تكمــل منظمـًا فـي مراحــل مت نظامـًا متــشابهًا وجهـدًا مخططـًا العملیـة التدریبیـة تـسلك
 منهــا األخــرى وتــؤثر وتتــأثر بهــا، وهــذه المراحــل قــد تــتم فــي الجامعــة بــشكل كامــل إذا كانــت تتــوفر لــدیها كــلٌ 

تــدریب الــداخلي أو لــدى جهــات التــدریب الخاصــة أو بالتعــاون بینهــا وبــین الجهــات الخارجیــة فــي إمكانیــات ال
  .مرحلة من مراحله أو أكثر

أن التــدریب یجــب أن یــصمم لمواجهــة االحتیاجــات التدریبیــة، كمــا ) 29: 2002الطعــاني، (ویــذكر 
 ؛التدریبیـة لتلبیـة هـذه االحتیاجـاتأن هذه االحتیاجات وحصرها تمثل محور االرتكـاز لبنـاء الخطـط والبـرامج 

تلبیتهـــا وتغطیتهـــا، ولكـــي یكتـــسب التـــدریب ل االســـتراتیجیة ىألن هـــذه االحتیاجـــات هـــي بمثابـــة أهـــداف تـــسع
 مــن أجــل الكــشف ؛الفاعلیــة المنــشودة یتحــتم أن یــسبق بنــشاط علمــي هــادف یعتمــد الدراســة العلمیــة والعملیــة

  . یم البرامج والدورات التدریبیة الالحقةالدقیق عن االحتیاجات التدریبیة بغرض تصم
ذا كـــــان التـــــدریب هـــــو حجـــــر الزاویـــــة فـــــي بنـــــاء القـــــدرات لألفـــــراد العـــــاملین ٕ  فـــــإن عملیـــــة تحدیـــــد ،وا

   لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر علـــى كافـــة ؛االحتیاجـــات التدریبیـــة هـــي العمـــود الفقـــري للتـــدریب وأهـــم وأحـــرج خطواتـــه
  ثابـــــة قـــــاطرة التـــــدریب التـــــي توجـــــه كـــــل مـــــسارات التـــــدریب ویعـــــد تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة بممراحلـــــه، 

ــــه المختلفــــة ــــة لهــــذه القــــاطرة وحــــسن تــــشغیلها وتوجیههــــا تــــؤمن بتحقیــــق فعالیــــات ،بفاعلیت ــــادة الفعال    وأن القی
  ).11: 2006توفیق، (وأنشطة التدریب 

عمـــل أن تحدیـــد المـــشكالت التـــي تواجـــه العـــاملین فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي الویـــرى الباحـــث بـــ
اإلداري والتكنولــــوجي یجــــب أن یكــــون عــــن طریــــق تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة باعتبارهــــا أولــــى خطــــوات 
ً على أسس واقعیة وعلمیة ودراسات أجریـت فـي هـذا المجـال، حتـى یمكـن  التدریب والتي یجب أن تحدد بناء

 لدراســة تحدیــد ؛لدراســةتحدیــد الجوانــب المطلــوب تطویرهــا وتحــسینها، ومــن هنــا جــاء اهتمــام الباحــث بهــذه ا
االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فـــي 

 فــي هـــذه رفــع مـــستوى كفــاءة أداء العــاملین اإلداریـــین وذلــك بهـــدف ،الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظـــات غــزة
 أجـل زیـادة االهتمـام بهـا وتطبیقهـا فـي مجـاالت العمـل الجامعات إلى أهمیة تحدید االحتیاجات التدریبیـة مـن

  .اإلداري
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  :مفهوم االحتیاجات التدریبیة: أوالً 
 تـدفع التـي األمـور أهـم ومـن للتـدریب، الـرئیس العنـصر التدریبیـة االحتیاجـات تحدیـد عملیـة تُعـد

 مـستوى رفـع إلـى ذلـك ىأد كلمـا وتحدیـدها، إلیهـا التعـرف أمكـن فكلمـا ،أهدافـه تحقیـق إلـى التـدریبي النشاط
 تزویـد ینبغـي التـي والمهارات المعارف تمثل التدریبیة واالحتیاجات ،التدریب طریق عن العاملین أداء كفاءة
  . المرجوةالتغییرات إلحداث بها الفرد

 ظـــاهرة تعكـــس وجـــود قـــصور فـــي أداء الفـــرد الحـــالي أو :بأنهـــا) 311: 2002الخطیـــب،  (ویعرفهـــا
  .المعارف والمهارات واالتجاهاتالمتوقع نتیجة نقص في 

 معلومــات ومهــارات واتجاهــات وقــدرات فنیــة وســلوكیة یــراد :بأنهــا) 30: 2002الطعــاني، (ویعرفهــا 
  .إحداثها أو تغییرها أو تعدیلها وتنمیتها لدى المتدرب لتواكب تغیرات معاصرة ونواحي تطویریة

ف ومهــارات واتجاهــات األفــراد بقــصد تطــویر  جملــة التغیــرات المطلــوب إحــداثها فــي معــار :كمــا تعــرف بأنهــا
  ).24: 2001علیوة، (أدائهم والسیطرة على المشكالت التي تعترض األداء واإلنتاج 

 فــــي الجامعــــات الفلــــسطینیة ون القــــصور الــــذي یعــــاني منــــه العــــامل:ویعرفهــــا الباحــــث إجرائیــــًا بأنهــــا
ى تكنولوجیـــا المعلومـــات والـــذي یمكـــن ز علـــكـــ التـــي ترتبمحافظـــات غـــزة فـــي مهـــاراتهم ومعـــارفهم واتجاهـــاتهم

  . لجعلهم قادرین على أداء مهامهم الوظیفیة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلیة؛معالجتها بالتدریب
  

  : تحدید االحتیاجات التدریبیةمفهوم : ثانیاً 
یـد المـشكالت التـي ن تحدإ الجامعـات؛ حیـث لـهیعد تحدید االحتیاجات التدریبیة مـن أهـم مـا تـسعى 

ن فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة ینـــتج عـــن طریـــق تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة المبنیـــة علـــى ههـــا العـــاملو یواج
 تحدید االحتیاجات التدریبیة األساس الجـوهري القـائم علـى عملیـة التـدریب كما یعداألساس العلمي الواقعي، 

 .برمتها
 وجـود تعكـس ظـاهرةبأنهـا تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة  :بأنهـا) 311: 2002الخطیـب، (ویعرفهـا 

  .واالتجاهات والمهارات المعارف في نقص نتیجة المتوقع، أو الحالي الفرد أداء في قصور
 العملیـــة التـــي یمكــن مـــن خاللهـــا تحدیـــد مجموعـــة مـــن :بأنهـــا) 12: 2004الـــشتري، (كمــا وعرفهـــا 

للتغلــب علــى المــشاكل م واتجاهــاتهم وســلوكهالتغیــرات والتطــورات المطلــوب إحــداثها فــي معلومــات العــاملین 
  .التي تعترض سیر العمل واإلنتاج

 العملیــة التــي یــتم مــن خاللهــا تحدیــد :وفــي ضــوء مــا ســبق مــن تعریفــات فــإن الباحــث یعرفهــا بأنهــا
 واتجاهات وسـلوك للـتخلص مـن المـشكالت التـي ن من معارف ومهاراتو جوانب النقص فیما یمتلكه الموظف

ف والمهــــارات والــــسلوك المطلــــوب ألداء أعمــــالهم الحالیــــة والمــــستقبلیة تعترضـــهم أثنــــاء العمــــل وبــــین المعــــار 
  .بفاعلیة وكفاءة على أكمل وجه
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  :أهمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة
 بأن أي نشاط تقـوم بـه الجامعـات البـد أن یكـون مخططـًا مدروسـًا قائمـًا أن نبینمن األهمیة بمكان 

هـــدف المطلـــوب منـــه، وبمـــا أن التـــدریب یعـــد أحـــد  وذلـــك حتـــى یحقـــق ال؛علـــى أســـاس علمـــي وعملـــي دقیـــق
 التي تؤدیها إدارة الموارد البشریة وتخصص لهـا مبـالغ مالیـة كبیـرة مـن حیـث األجهـزة الفنیـة المهمةاألنشطة 

المتخصصة والتي ینفق علیها الكثیر من الوقت والجهد والمال، وبما أنه یـشمل أعـدادًا متزایـدة مـن العـاملین 
داریینرؤساء ومرؤوسین وف ٕ  وأولـى ، فإن األمر یـستدعي أن تخطـط الجامعـة جیـدًا لبرامجهـا التدریبیـة،نیین وا

ن بالجامعــات؛ حتــى تــتمكن و هــذه الخطــوات هــي التحدیــد الــدقیق لالحتیاجــات التدریبیــة التــي یحتاجهــا العــامل
  .الجامعات من تحقیق أهدافها المنشودة بفاعلیة

   ودراســـــــــة ،)2011الطراونـــــــــة، (ب كدراســـــــــة أجمعــــــــت معظـــــــــم الدراســـــــــات التـــــــــي تناولـــــــــت التـــــــــدری
علـــى أن تحدیـــد ) Holnt, 2000( ودراســـة هولنـــت ،)2009،  وآخـــرونمیـــا(ودراســـة  ،)2010العنــزي، (

، وتـتلخص أهمیتهـا فـي یعداالحتیاجات   من أهم األسس التي یجب أن یقـوم علیهـا التـدریب تخطیطـًا وتنفیـذًا
 نــشاط تــدریبي، حیــث إن تحدیــد االحتیاجــات وقیاســها قیاســـًا  التــي یقــوم علیهــا أياألساســیة اللبنــةاعتبارهــا 

، كمـا یعـد  فـي تأدیـة مهـام وظـائفهم وأعمـالهم الوسیلة المثلى التي تسهم فـي رفـع كفـاءة العـاملینیعتبر علمیاً 
  .كن توجیه التدریب الوجهة الصحیحةالمنطلق الذي من خالله یم

  مرة لجمــــــــــع البیانـــــــــــات لمعرفـــــــــــة فعملیــــــــــة تحدیـــــــــــد االحتیاجــــــــــات التدریبیـــــــــــة هـــــــــــي عملیــــــــــة مـــــــــــست
ـــــــــــــة ضـــــــــــــروریة لنجـــــــــــــاح  ـــــا هـــــــــــــي االحتیاجـــــــــــــات التدریبیـــــــــــــة ومـــــــــــــا هـــــــــــــي أولویاتهـــــــــــــا، وهـــــــــــــي عملی   مــــــــ

  ).Brown, 2002: 269(التدریب 
بــأن أهمیــة عملیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة تقــع فــي عــدة مــستویات ) 25: 2009رزق، (وتــرى 

  :یمكن تلخیصها فیما یلي
  .والنتائج المتوقعة لتحسین األداءتحدید مستوى األداء المطلوب  - 1
 .تحدید مجال التدریب المطلوب - 2
 .تحدید مستوى الفئة المستهدفة من التدریب المعرفیة والمهاریة واالتجاهات الموجودة لدیهم - 3
 .وضع معاییر اختیار الفئة المستهدفة - 4
 .وضع معاییر وأسس التقویم وقیاس نتائج التدریب - 5

فـــي أهمیــــة عملیـــة تحدیـــد االحتیاجــــات ) 25: 2009رزق،  (ویتفـــق الباحـــث مـــع مــــا ذكرتـــه ســـابقاً 
التدریبیـة، ویؤكــد علـى أن تحدیــد االحتیاجــات التدریبیـة عملیــة متجـددة مــستمرة تــسعي لالرتقـاء بــالفرد معرفیــًا 

  .وتكنولوجیًا لمواجهة التغیرات المتوقعة داخل الجامعات
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  تأكیــــــــــــد علــــــــــــى المبــــــــــــادئ وتتجلــــــــــــى أهمیــــــــــــة تحدیــــــــــــد االحتیاجــــــــــــات التدریبیــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل ال
  ):86: 1996یاغي، (التالیة 
قـــوم علیـــه عملیـــة التـــدریب، وبالتـــالي تاعتبـــار عملیـــة تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة األســـاس الـــذي  - 1

 وتـصمیمها، تصبح هذه العملیة مدخًال مناسبًا ونقطة انطالق موضـوعیة لتخطـیط البـرامج التدریبیـة
  .یبیةبعد أن یتم تحدید تلك االحتیاجات التدر 

المــساعدة فــي تحدیــد الــنقص المطلــوب تعویــضه عـــن طریــق التــدریب مــن خــالل مقارنــة الكفایـــات  - 2
 .والمهارات المختلفة المتاحة في المنظمة، مع ما سیتم تحدیده من االحتیاجات التدریبیة

 .تحدید االحتیاجات التدریبیة الفعلیة وبالتالي الفئات المستهدفة بالتدریب ونوع هذا التدریب - 3
 وبالتــالي تحدیــد ،عتمــد هــذه العملیــة علــى الدقــة المتناهیــة فــي جمــع البیانــات والمعلومــات وتحلیلهــات - 4

االحتیاجات التدریبیـة وفقـًا ألسـس ومعـاییر موضـوعیة تـستند إلـى حقـائق عملیـة مـن واقـع مـشكالت 
 .العمل والعاملین

 ،ر بــصورة شـــاملةتخفــیض النفقـــات والتقلیــل مــن اإلهـــدار مــن خـــالل تحقیــق أهــداف التطـــو لتهــدف  - 5
وكــذلك رفــع معــدل كفــاءة األداء والحــصول علــى مــستوى أعلــى مــن اإلنتاجیــة فــي العمــل والتــي یــتم 

 .تحقیقها عن طریق التدریب
تـساعد هــذه العملیــة فــي الكــشف عــن مــشكالت ومعوقـات العمــل التــي تعــاني منهــا الجامعــة أو أحــد  - 6

 بواســطة التـــدریب، معالجتهــاي یمكــن أنــشطتها الرئیــسة والتــي لیـــست بالــضرورة مــن المــشكالت التـــ
 .حیث من الممكن أن تكون هذه المشكلة في الجوانب اإلداریة والتنظیمیة

الوصـــول إلـــى قـــرارات فاعلـــة ســـلیمة باتجـــاه تخطـــیط العملیـــة التدریبیـــة وتـــصمیمها وبخاصـــة إذا مـــا  - 7
 .ة والمستقبلیةكانت عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة شاملة متكاملة لتشمل االحتیاجات اآلنی

  
 الباحث أن تحدید االحتیاجات التدریبیة لیس باألمر السهل، بل یتطلـب عمـًال تعاونیـًا جماعیـًا ىویر 

 بغیــة تحدیــد نــوع هــذه ؛یــشترك فیــه كافــة دوائــر الجامعــة وأقــسامها المختلفــة والجهــات المختــصة فــي التــدریب
ود مــن قبــل مــوظفي الجامعــة واألداء المرجــو  مــا بــین مــستوى األداء الموجــاالحتیاجــات للتغلــب علــى الفجــوة
  .والمطلوب منهم حالیًا أو مستقبلیاً 
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  :مراحل تحدید االحتیاجات التدریبیة
  :بأن تحدید االحتیاجات التدریبیة یتم على مرحلتین) 6-5: 2008عبد الوهاب، (یذكر 
ر أو الـرئیس المباشـر حاجـة أو  وهنـا یلمـس المـدی:التحدیـد المبـدئي لالحتیاجـات التدریبیـة: المرحلة األولى

مـــشكلة تدریبیـــة تـــستلزم البحـــث والتحلیـــل وبمـــا ال یـــتمكن باألســـالیب واألدوات المرجـــوة أو فـــي حـــدود الوقـــت 
المتاح له من التحدید الدقیق لهذه الحاجـة التدریبیـة، كمـا قـد یقـوم الفـرد ذاتـه بالمبـادرة فینقـل لرئیـسه المباشـر 

  .حاجته التدریبیة
ـــة الثا ـــةالمرحل ـــة: نی ـــصل لالحتیاجـــات التدریبی ـــد المف ـــ: التحدی ستلم المـــشكلة التدریبیـــة اختـــصاصي وهنـــا ی

ومــــسئول التــــدریب فـــــي الجامعــــات أو مستــــشار خـــــارجي إذا لــــم تتــــوفر الخبـــــرة أو الوســــائل الالزمــــة داخـــــل 
تیــاج الجامعــات، فیقــوم بدراســة الموقــف وتجمیــع البیانــات الالزمــة وتحلیلهــا والوصــول إلــى تحقیــق دقیــق لالح

  .التدریبي الموجود
 االحتیاجات التدریبیة جـاءت نتیجـة جهـود بأن عملیة تحدید) 6-5: 2008عبد الوهاب، (ویضیف   

  :مشتركة بین األفراد كما یلي
عـــد: الموظـــف الـــذي یـــؤدي العمـــل - 1 ُ نـــه إ مـــصدرًا أساســـیًا فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة، حیـــث وی

  .جه مشكالته الیومیة وجزئیاته ویواهالشخص الذي یعرف تفاصیل
ویعــرف طبیعـة عملهـم وعالقتهـا باألعمــال الــذي یـشرف علـى العـاملین : المـدیر أو الـرئیس المباشـر - 2

 .األخرى
وهو شـخص متفـرغ تقـع ضـمن مـسئولیاته عملیـة تحدیـد االحتیاجـات : اختصاص التدریب بالجامعة - 3

نـات الالزمـة لتحلیلهـا والخـروج التدریبیة، لذلك فهو دائم االتصال بالعاملین، یحصل منهم على البیا
 .منها لتحدید دقیق لالحتیاجات التدریبیة الحالیة والمستقبلیة

ینتمي إلى هیئـة تدریبیـة أو استـشاریة مـستقلة تتخـصص فـي : خبیر متخصص أو مستشار خارجي - 4
 .هذا النوع من األنشطة ویقوم بنفس دور اختصاصي التدریب في الجامعة

  
  :لتدریبیةوسائل تحدید االحتیاجات ا

 )238 – 237: 1990شــاویش، (یمكــن معرفــة وســائل تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة حــسب مــا ذكــره 
  :بأنها ما یلي

  .الخطط التوسعیة للجامعة في المستقبل وما تحتاج إلیه من خبرات ومهارات لتنفیذها - 1
 ، شـاغلهاوما توصلت إلـى مـن تحدیـد لمهـام كـل وظیفـة ومتطلبـاتووصفها، نتائج تحلیل الوظائف  - 2

 لمعرفـة مـدى حاجـة كـل موظـف للتـدریب ؛ومقارنتها مـع اإلمكانـات المتـوفرة حالیـًا لـدى كـل موظـف
 .ونوعیته
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، إذ تشیر تقاریر قیاس األداء من قبل الرؤساء إلـى نـواحي الـضعف فـي وتقویمه نتائج قیاس األداء - 3
 .أداء مرؤوسیهم ونوع التدریب الذي یحتاجون إلیه لمعالجتها

ــــى هــــذه أســــالیب الع - 4 ــــك تــــدریب العــــاملین عل ــــب ذل ــدة المنــــوي إدخالهــــا للجامعــــة، إذ یتطل مــــل الجدیــ
 .األسالیب

 ؛آراء العــاملین أنفـــسهم وذلـــك بـــسؤالهم عـــن النـــواحي التـــي یـــشعرون أنهـــم بحاجـــة إلـــى التـــدرب فیهـــا - 5
 . وذلك لزیادة قدرتهم وكفاءتهم

دخالهـا تـدریب العـاملین علـى كیفیـة األجهزة التكنولوجیة الجدیدة والبرامج المتقدمـة والـذي یـستدعي إ - 6
 .استخدامها

  .إجراء اختبارات للعاملین لمعرفة مستوى أدائهم وما إذا كان بعضهم بحاجة إلى تدریب - 7
  

  تحدید االحتیاجات التدریبیةأبعاد عملیة 
وتتــــضمن عملیــــة تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة مجموعــــة مــــن األبعــــاد تعطــــي صــــورة واقعیــــة عــــن   

  :بأنها) 341- 340: 2007السید، (بي یذكرها االحتیاج التدری
  

الــذي تبــدو فیــه الحاجــة ) اإلدارة أو القــسم( ویمثــل هــذا البعــد تحدیــد الموقــع التنظیمــي :البعــد التنظیمــي: أوالً 
  :إلى التدریب ویتضمن ذلك ما یلي

ـــل الهیكـــل التنظیمـــي - 1   أي تغیـــرات یحتمـــلإلـــى أي دراســـة الهیكـــل التنظیمـــي الحـــالي والتعـــرف :تحلی
 : حدوثها علیه من حیث

 استحداث وظائف جدیدة.  
 ومسئولیاتهاتعدیل واجبات بعض الوظائف . 
 نشاء فروع أخرىإیجاد ٕ  . وحدات تنظیمیة جدیدة وا
 استحداث أنشطة جدیدة أو توقف بعض األنشطة القائمة.  
 :ویتضمن هذا الجانب ما یلي: تحلیل المناخ التنظیمي - 2
 قیاس معدالت شكاوي العاملین.  
  معدالت دوران العملقیاس. 
 قیاس معدالت الغیاب والتأخر. 
 صابات العمل ٕ  .قیاس معدالت الحوادث وا
 قیاس الحالة المعنویة من خالل استقصاءات االتجاهات. 
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 وأنـــواع إلــى التــدریب یتمثــل هــذا البعــد فـــي تحدیــد األعمــال والوظــائف التــي تحتــاج :البعــد الــوظیفي: ثانیــاً 
 مـــا یـــتم الحـــصول علـــى هـــذه المعلومـــات عـــن طریـــق دراســـة قـــوائم توصـــیف التـــدریب المطلوبـــة لهـــا، وعـــادة

  .  الوظائف، والتي تشمل كل مهام وواجبات الوظیفة والمواصفات الواجب توافرها في شاغرها
ویتعلق هذا البعد بتحدید األفراد الذین تبدو الحاجة إلـى تـدریبهم أو بمعنـى آخـر تحدیـد : البعد البشري: ثالثاً 

  :اج إلى التدریب؟  ویمكن الوصول إلى ذلك من خالل ما یليمن الذي یحت
 نتائج تقییم األداء.  
 مالحظة الرؤساء المباشرین. 
 آراء العاملین أنفسهم. 
 نواحي الضعف والقصور في أداء الفرد.  

  

  :أسس تحدید االحتیاجات التدریبیة
  ):164: 2009رون، میا وآخ(تتم عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة في ضوء األسس التالیة 

، وأن یأخـــذ فـــي االعتبــار المتغیـــرات االقتـــصادیة  - 1 تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة یجـــب أن یكـــون واقعیــًا
  .واالجتماعیة والتكنولوجیة

 تكــون عملیـــة تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة علـــى أســاس تـــدریب أفــراد لیـــسوا بحاجــة إلـــى یجــب أن ال - 2
 .تدریب

تبـــاع األســـالیب والطـــرق العلمیـــة فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات ان یجـــب علـــى مـــسئولي التـــدریب التأكـــد مـــ - 3
 .التدریبیة

ضـــرورة االعتمـــاد علـــى المـــدخل المتكامـــل فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة، بحیـــث یـــتم ذلـــك علـــى  - 4
  ).الوظیفةو الجامعة، و الموظف، (المستویات الثالثة 

  

  :أنواع االحتیاجات التدریبیة
ح االحتیاجـــات التدریبیـــة یمكـــن أن تتخـــذ هـــذه االحتیاجـــات  المتعـــددة لمـــصطلالتعریفـــات خـــالل مــن  

  :وهي) 24: 1996المقصبي، (األنواع التالیة كما ذكرها 
 تتعلـــق بتـــدریب العـــاملین الجـــدد وتـــدریب العـــاملین الحـــالیین ألغـــراض :منظمـــةاحتیاجـــات اعتیادیـــة  - 1

  .أخرىإلى وظائف الترقیة أو النقل 
 . وحلهاة بقدرات العاملین أو معلوماتهم أو اتجاهاتهممشاكل العمل المتعلقاحتیاجات لمواجهة  - 2
بداعیــة - 3 ٕ  ونمــو ،مــن ناحیــةوفعالیتــه وهــي تتعلــق بنمــو الموظــف فــي الجامعــة : احتیاجــات تطویریــة وا

وفعالیة الجامعة ذاتها من ناحیة أخرى، فالحاجات التطویریة تحـاول تلبیـة حاجـات الموظـف المتعلقـة 
 .ومواكبة متطلبات البیئة ومتغیراتهاتعلقة بالنمو والتطویر بإدراك الذات وحاجات الجامعة الم
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  :خصائص االحتیاجات التدریبیة
) 398: 2010، شـیخةأبـو (لعملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة فـي الجامعـات خـصائص وضـحها   

  :وهي
 فقـد تكـون مخططـة تبنـى علـى :ن جامعـة إلـى أخـرىاختالف عملیة تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة مـ -1

حلیل ومراجعة دقیقة الحتیاجـات الجامعـات، وقـد تكـون غیـر مخططـة وغیـر منظمـة وال تمـت بـصلة ت
إلى احتیاجات الجامعة الحقیقیة، وقد تأخذ سـمة الـشمول كمـا قـد تأخـذ الـسمة الجزئیـة، فتقتـصر علـى 

 كــذلك قــد تــتم ،بعــض وحــدات الجامعــات أو بعــض التخصــصات أو بعــض مــستویات العــاملین فیهــا
طـارئ، وكلمـا اتـسمت العملیـة بالـشمول واالسـتمرار لیة بشكل مستمر منتظم أو بشكل مؤقت عمهذه ال

 .واالنتظام استطاعت أن تفي بحاجات المنظمة التدریبیة والتطویریة
فـإذا : اختالف االحتیاجات التدریبیة في جامعـة مـا عـن االحتیاجـات التطویریـة فـي الجامعـة نفـسها -2

المتعلقـة بـدور ) التي تختلف عن الظـروف غیـر المرغـوب فیهـا(یة كانت األولى تصف الظروف الفعل
وفاعلیتـه األفراد في أداء الجامعة، فإن االحتیاجات التطویریة تختلف عنها في أنها تتعلق بنمـو الفـرد 

 .في المنظمة
وذلـك فـي ظـل سـرعة التغیـرات : صعوبة حصر االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في التطبیق العملي -3

وتغیـرات البیئـة، ممـا یعنـي احتمـال بـروز مـشكالت جدیـدة، ومعداتـه  المنظمة وأسالیب العمـل في بنیة
،وبالتـــالي فـــإن أي تحدیـــد لالحتیاجـــات التدریبیـــة لـــن یكـــون   والبـــد أن یتـــسم بقـــدر مـــن المرونـــة نهائیـــًا

 .الستیعاب التعدیالت المحتملة وفق أولویات الجامعة
 .اف تدریبیة تسعي الجامعة للوصول إلیهاصیاغة االحتیاجات التدریبیة بشكل أهد -4

  :وهية مرتبة حسب أهمیتها ثالثة أهداف رئیس إلى )22: 2000یاغي، (ویصنفها   
التــي ترمـى إلــى تمكــین الجامعــات فــي أنـشطتها باألســالیب المعتــادة وفــي حــدود وهــي  :أهــداف عادیــة -

  . وبالتالي المحافظة على استمراریتها وبقائها،األداء المقرر
 ، وغرضـها الــرئیس هـو الكـشف عــن مـشكالت محـددة تعــاني منهـا الجامعــات:ف حــل المـشكالتأهـدا -

ثم تحلیل أسبابها ودوافعها، وبالتالي تـصمیم العملیـة التدریبیـة بقـصد تـوفیر الظـروف المناسـبة للتغلـب 
 .على تلك المشكالت ومحاولة إیجاد حلول لها

تحقیــق نتــائج غیــر لنهــا تهــدف إلتدریبیــة، حیــث  مــن أعلــى مــسئولیات المهــام اوتعــد :أهــداف ابتكاریــه -
عادیــة ترتفــع بمــستوى األداء فــي التنظــیم نحــو مجــاالت وآفــاق لــم یــسبق التوصــل إلیهــا وتحقــق بــذلك 

 .تمیزًا واضحًا في موقف التنظیم بالقیاس بالجامعات األخرى المنافسة
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ـــــستنتج   ُ بالـــــشمول واالســـــتمرار  ممـــــا ســـــبق أن عملیـــــة تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة قـــــد اتـــــسمت وی
واالنتظــام، واســتطاعت أن تفــي باحتیاجــات الجامعــة التدریبیــة والتطویریــة وأن االحتیاجــات التدریبیــة تــصف 
الظروف الفعلیة المتعلقـة بـدور األفـراد فـي أداء الجامعـة، أمـا االحتیاجـات التطویریـة فتختلـف عنهـا فـي أنهـا 

، والبـــد أن فـــي الجامعــة، وأن أوفاعلیتــه تتعلــق بنمــو الفـــرد  ي تحدیـــد لالحتیاجــات التدریبیـــة لــن یكـــون نهائیــًا
ن مـــن أســمى األهـــداف یتــسم بقــدر مـــن المرونــة الســـتیعاب ٕ  التعــدیالت المحتلمـــة وفــق أولویـــات الجامعــة، وا

 هـــي األهـــداف االبتكاریـــة التـــي تحقـــق نتـــائج مبتكـــرة متمیـــزة إلیهـــاالتدریبیـــة التـــي تـــسعى الجامعـــة للوصـــول 
  .للجامعة

  
  :ة التدریبیاتاالحتیاجدید تحأسباب 
:  مـــــنكـــــلٌ هنــــــــــاك العدیـــــــــــــد مــــــــــــن أسبـــــــــاب تحدیــــد االحتیاجـــــــــات التدریبیـــــــــة وفقـــــًا لمــــــــــا یوضحــــــــه   

)Kroehnert, 2006: 16 (و)Charney & Conway, 2005: 19 (و) ،311: 2002الخطیـب (
  : وهي

  .بین القدرات الحالیة للفرد وبین متطلبات الوظیفة الجدیدةتؤدي الترقیة إلى وجود فجوة : الترقیة - 1
 . یؤدي إلى نفس الفجوة الموجودة في النقطة السابقة:النقل - 2
یــؤدي هــذا إلــى اكتــشاف وجــود فــرق بــین األداء الفعلــي وبــین األداء المطلــوب وفقــًا : تقیــیم األداء - 3

 .لمعاییر التقییم
 الوظـــائف إلـــىواســـطة هـــذه البـــرامج إلـــى عـــرف عنـــدما یـــتم الت: بـــرامج تخطـــیط المـــسار الـــوظیفي - 4

المحتلمــة فــي المــستقبل الــوظیفي للفــرد، ویمكــن مــن التعــرف علــى مــا إذا كــان هنــاك قــصور فــي 
 . الأوالمعلومات 

إذا كانــت هــذه الحــوادث راجعــة إلــى قــصور فــي معلومــات األفــراد عــن األمــن والوقایــة : الحــوادث - 5
 .واألجهزة ویجب تدریب هؤالء األفراد

 الــــسبب فــــي األخطــــاء إلــــى أنإذا أشــــارت تقــــاریر الرقابــــة علــــى الجــــودة : ابــــة علــــى الجــــودةالرق - 6
 . تدریبهمفیجبوانخفاض الجودة یرجع إلى أن األفراد ال یعلمون أسلوب العمل 

 . تدریبهمفیجبإذا كانت الشكوى ترجع إلى نقص في معرفة أشخاص معینین بالعمل : الشكاوي - 7
نیـــة اإلدارة هــي إســـناد مهــام خاصـــة ألحــد األفـــراد فــي حـــین أن  إذا كانــت :القیــام بمهـــام خاصـــة - 8

 .جب تدریبهیمتطلبات هذه المهمة فإلى  ىقدراته الحالیة ال ترق
 إذا كـان هنـاك تنـاوب بـین مجمـوعتین مـن األفـراد علـى أكثـر مـن عمـل وظیفـي :التناوب الوظیفي - 9

 . تدریبهم على هذه األعمالفیجب
 . إدخال تكنولوجیا جدیدة -10
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 .عمالة جدیدة تعیین  -11
  . استحداث وظائف جدیدة -12
 . وجود أخطاء متكررة -13
 . وجود خلل في عملیة االستقطاب -14

  
  :دعم اإلدارة العلیا لعملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة

مـن الـضروریات، ویفـضل أن یكـون تعد أهمیة دعـم اإلدارة العلیـا لعملیـة تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة   
ـــــًا مـــــدعماً  ـــــًا علـــــى أرض الواقـــــع، ویؤكـــــد هـــــذا الـــــدعم عملی ) 404: 2010أبـــــو شـــــیخة، ( مـــــن كـــــلٌ  ومطبق

 ,Goldstein & ford(و) 216: 2006توفیـق، (و) 244: 2007الـسید، (و) 19: 2009الـصیرفي، (و
أنــه مــن الــصعب أن تــنجح عملیــة تحدیــد ) Mondy & Other, 2002: 218(و) 37 :2002

  :تالیةاالحتیاجات التدریبیة إال إذا تحققت الشروط ال
  . معنوي من جانب اإلدارة العلیاهناك تأیید ودعم سواء مادي - 1
ــــة مــــن ذوي الخبــــرایاختیــــار القــــائم - 2 ــــد االحتیاجــــات التدریبی ن وتــــسهیل ی والمتخصــــصتن علــــى تحدی

 .مهامهم واالقتناع بدورهم
 .ضرورة شرح إجراءات تحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین في الجامعة - 3
ً علــى أن تكــون عملیــة تحدیــد اال - 4 حتیاجــات التدریبیــة شــاملة لكــل العــاملین علــى كــل المــستویات بنــاء

 .التنظیم اإلداري للجامعة
ــــة  - 5 ــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة فــــي وحــــدة تنظیمیــــة مــــا بمعــــزل عــــن الوحــــدات التدریبی أن ال یــــتم تحدی

 .للوحدات التنظیمیة األخرى، األمر الذي قد یؤدي إلى تكرار الجهود
اس سلیم للوصول إلـى األهـداف المرجـوة منـه لمـا لعملیـة تحدیـد االحتیاجـات إقامة التدریب على أس - 6

 .التدریبیة من أثر كبیر على العملیة التدریبیة ككل
  

ویـــرى الباحـــث مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن عملیـــة تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة لهـــا األثـــر األكبـــر علـــى   
 اإلدارة العلیــا لهـــا وتــوفیر كافـــة الــدعم المـــادي  وأن نجـــاح هــذه العملیـــة یــرتبط بـــدعم،العملیــة التدریبیـــة ككــل

 وأن تــشمل االحتیاجــات التدریبیــة كافــة العــاملین ،والمعنــوي وتــوفیر أصــحاب الخبــرة والمتخصــصین للتــدریب
 لعـدم تـشتیت الجهـود المبذولـة والتـي ؛ المختلفـة داخـل الجامعـةفي الجامعة وأن تترابط الجهـود بـین الوحـدات

  .اف المرجوة للجامعةتسعي للوصول إلى األهد
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  :مستویات تحدید االحتیاجات التدریبیة
تتنــاول العدیــد مــن الكتــب مــستویات تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة فــي األدب اإلداري، ویتفــق معظــم     

تـــاب هـــذه الكتـــب فـــي مجـــال اإلدارة علـــى ثالثـــ  مـــستویات لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة، وعلـــى مخطـــط ةكُ
ي یكـــون تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة مبنیـــًا علـــى أســـس علمیـــة دقیقـــة، وذلـــك كمـــا  كـــ؛التـــدریب أن یتبعهـــا

ــــــــوطي، (ها دراســــــــة تأوضــــــــح   ) 236: 2005مــــــــصطفي، (و) 248: 2006الــــــــسید، (و) 447: 2007برن
  :الجدول التاليفي  قام الباحث بتوضیحها ، وقد)Leopold, 2002: 190(و

  )2(جدول 
  مستویات تحدید االحتیاجات التدریبیة

  

  التركیز  السؤال  األسلوب  الخطوة

تحلیل الجامعة   األولى
University Analysis  

  أین 
Where? 

 أین یتم التركیز داخل الجامعة.  
 في أي الكلیات أو الدوائر أو األقسام. 
  إلى التدریبأي نحتاج. 
 التركیز یكون على العملیات.  

  تحلیل الوظیفة  الثانیة
Job Analysis 

  ماذا؟ 
What? 

 اذا یجب أن یتعلم المتدربتحدید م. 
 كیف یؤدي عمله بأكبر كفاءة ممكنة. 
  ـــــــــا علـــــــــى ـــــــــز هن ـــــــــدریب والتركی ـــــــــوع الت ن

  .المخرجات

  تحلیل الموظف  الثالثة
Worker Analysis 

  من؟
 Who? 

  إلى التدریبتحدید من یحتاج. 
  ما المهارات والمعارف واالتجاهـات التـي

   لتطویر ذاته؟یحتاجها الموظف
  )حثجرد بواسطة البا(

  
  University Analysisتحلیل الجامعة : الخطوة األولى

) 130: 2007، التمـــام(و) 402: 2010أبـــو شـــیخة، : ( مـــنویقـــصد بـــه حـــسب مـــا أوضـــحه كـــلٌ   
 دراســة األوضــاع :بأنهــا) Leat & Lovell, 1997: 553(و) 298: 2006الطــائي وآخــرون، (و

حالیــة فـــي الجامعـــة، وكــذلك تحدیـــد متطلبـــات األداء التنظیمیــة واألنمـــاط اإلداریــة لتحدیـــد مـــشكالت األداء ال
  :المرتبطة بخطط التطویر، ثم یتم بعد ذلك تصنیف هذه المشكالت ومتطلبات التطویر إلى مجموعتین

  . مشاكل ومجاالت للتطویر یمكن للتدریب أن یسهم في مواجهتها:المجموعة األولى
  .لتدریب أن یسهم في مواجهتها مشاكل ومجاالت للتطویر وال یمكن ل:المجموعة الثانیة
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  :اهوهناك العدید من الجوانب التي یغطیها تحلیل الجامعة ومن أهم
 : تحلیل األهداف االستراتیجیة للجامعة -1

 االســـتراتیجیة وتكـــون دائمـــًا علـــى شـــكل رســـالة أهـــداف الجامعـــة) 139: 1998جمیـــل، (یـــذكر   
لفــــة وعــــادة مــــا تتــــسم بالمرونــــة لمواجهــــة ورؤیــــة وأهــــداف طویلــــة المــــدى تغطــــي جمیعهــــا مــــددًا زمنیــــة مخت

المتطلبـــات التـــي تفرزهـــا، إضـــافًة إلـــى التغیـــرات المتـــسارعة، ولهـــذه األهـــداف تأثیرهـــا المباشـــر علـــى الـــدور 
المطلوب من الموظفین القیام به لتحقیقها، والهدف هو الحال الـذي یرغـب فـي الوصـول إلیهـا، والتـي یمكـن 

المرغـــوب إنجـــازه فـــي وقـــت زمنـــي محـــدد، وباســـتخدام المـــصادر وصـــفها كمـــًا عـــن طریـــق وحـــدات للتـــأثیر 
  .المتاحة

أن الفهــم الواضــح ألهـداف الجامعــة یعطینـا قاعــدة صــلبة ومؤشـرات نحــدد بموجبهــا هنــا بـ ونـستنج  
 وبالتــــالي تحقیــــق أهــــداف ،ســــتراتیجیةفــــي تحقیــــق أهــــدافها المرحلیــــة واالونجاحهــــا مــــدى فعالیــــة الجامعــــة 

ــــذلك یجــــب أن ت،المــــوظفین كــــون األهــــداف واضــــحة مفهومــــة متناســــقة مــــع األهــــداف األخــــرى للتنظــــیم  ول
  .ومترابطة مع األهداف الخاصة للمتدربین، وأن تكون أهدافًا واقعیة قابلة للتحقیق والقیاس

 :  للجامعةالهیكل التنظیميتحلیل  -2
 مـــدى مالئمـــة الخریطـــة التنظیمیـــة إلـــىالتعـــرف ) 220: 2005توفیـــق، ( بـــه كمـــا ذكـــر ویقـــصد  

  :داف الجامعة، ویتم دراسة الهیكل التنظیمي من حیثأله
 أماكن استحداث وظائف جدیدة.  
 إلغاء وظائف قائمة. 
  تعــــدیل فــــي بعــــض مهــــام وواجبــــات ومــــسئولیات بعــــض الوظــــائف، وبالتــــالي وصــــف هــــذه الوظــــائف

 .ومواصفات شاغلیها
 ــــدة، أو إلغــــاء تقــــسیمات قائمــــة أو إدمــــاج تقــــسیمات ــــة فــــي اســــتحداث تقــــسیمات تنظیمیــــة جدی  تنظیمی

 .بعضها
 تغییر الموقع التنظیمي لبعض الوظائف. 
  التمكین(تفویض صالحیات بعض الوظائف العلیا إلى وظائف أدنى منها.( 
 استحداث أنشطة جدیدة أو توقف بعض األنشطة القائمة. 
 اختالل الهیكل التنظیمي إما بزیادة الموظفین عن الوظائف أو نقص الموظفین عن الوظائف. 
 علیة اللجان وطول الوقت المستغرق في بحث الموضوعاتعدم فا. 
 قصور المعلومات المتبادلة بین الدوائر والكلیات. 

ومعالجتهـــا، ویـــرى الباحـــث أن الخریطـــة التنظیمیـــة للجامعـــة تـــساهم فـــي اكتـــشاف األخطـــاء الموجـــودة    
لتعمیمـــات التـــي تحكـــم وكـــذلك الـــنظم واللـــوائح وانظمـــة المعتمـــدة فـــي مختلـــف المجـــاالت، ودراســـة سیاســـة الم
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 الجامعة، ومدى تفهم كافة العاملین بالجامعـة لهـا ومـساهمتهم فـي وضـعها وصـیاغتها واإلیمـان العمل داخل
  .بها
بأنــه یــتم ذلــك مــن ) 312: 2002الخطیــب، (و) 24: 2001علیــوة، (ویــذكر : دراســة تطــور الجامعــة - 3

هدفة في الماضي، وكذلك دراسـة األهـداف خالل األهداف والموارد وأسالیب العمل واإلنتاج والفئة المست
المستقبلیة والمشاریع المستهدف تنفیذها ومجاالت العمـل الجدیـدة التـي تنـوي الجامعـة دخولهـا، وأسـالیب 

 الغایــة مــن هــذه الدراســة هــي محاولــة إنالعمــل التــي تتبعهــا الجامعــة المماثلــة، ومجــاالت العمــل حیــث 
  .لتالي تحدید االحتیاجات العامة التدریبیة وطبیعتها ومواقعها وبا،التنبؤ بمسیرة الجامعة المستقبلیة

 تحلیــل القــوة العاملــة فــي الجامعــة للوقــوف علــى طبیعــة التركیــب الحــالي یهــدف: تحلیــل القــوى العاملــة - 4
 االحتیاجـــات اآلنیـــة لـــبعض هـــذه القـــوى واالحتیاجـــات إلـــى العاملـــة فـــي الجامعـــة، كـــذلك التعـــرف ىللقـــو 

تطـــورات التــي ســتطرأ علیهـــا الخــر فـــي ضــوء االســتخدام الحـــالي للقــوى العاملــة و المــستقبلیة لبعــضها اآل
إضـافة إلـى ) إلـخ... ترقیة، نقل، فصل، تقاعد، إصـابات عمـل، وفـاة، غیـاب بـسبب المـرض، (مستقبًال 

  . للمشاریع المستقبلیةاالحتیاجات 
ــل مؤشــرات الكفــاءة - 5 : 2002الخطیــب، (و) 24: 2001علیــوة، (هــدف هــذا التحلیــل كمــا ذكــره ی: تحلی

تحدید مـدى كفـاءة المنظمـة فـي اسـتخدام مواردهـا المختلفـة بدقـة مـن خـالل عـدد مـن المؤشـرات ل) 312
  :والمعاییر منها

  تكالیف اإلشراف والخدمات والنفقات اإلداریة( غیر مباشرة أو )أجور ورواتب(تكالیف العمالة سواء مباشرة.(  
 ج اإلداریة الخاصة في عمل الجامعةتكالیف إعداد البرامج التدریبیة والبرام. 
ًا فـي مـدى اسـتجابة مـن المؤكـد أن الـروح المعنویـة للمـوظفین تـؤدي دورًا بـارز : تحلیل المنـاخ التنظیمـي - 6

 لـذلك نجـد أن المـوظفین یـستجیبون لتلـك األهـداف ،لألهداف التنظیمیة داخـل الجامعـةموظفي الجامعة 
 ســـلبیة فـــي المواقـــف التـــي تقلـــل مـــن شـــعورهم بقیمـــتهم عنــدما یـــشعرون فـــي التقـــدیر ویـــستجیبون بطریقـــة

 وهنــاك بعــض المؤشـــرات ،بالتأكیـــد هــو منــاخ الــروح المعنویـــة للمــوظفینالشخــصیة، فالمنــاخ التنظیمــي 
  :بأنها) 223: 2005توفیق، (التي یستخدمها في تحلیل المناخ التنظیمي وهي كما یذكرها 

 ارتفاع شكاوي العملین.  
 املینارتفاع معدل دوران الع . 
 ارتفاع معدالت الغیاب والتأخر عن مواعید العمل. 
 صابات العمل ٕ  .ارتفاع معدل الحوادث وا
 انخفاض المعنویات لدى الموظفین . 
 ضعف االنتماء والوالء للجامعة. 
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  Job Analysisتحلیل الوظیفة : الخطوة الثانیة
التدریبیــة بأنهــا عملیــة جمــع تحلیــل الوظــائف عنــد تحدیــد االحتیاجــات ) 51: 1989الجبــالي، (عــرف   

وتحلیل وتبویب البیانات الخاصـة بوظـائف حالیـة أو متوقعـة بقـصد التوصـل إلـى متطلبـات األداء النمـوذجي 
  .لهذه الوظائف

ــــــن أن یتبعهـــــــــا المخططــــــــون فــــــــي عملیـــــــــة تحلیــــــــل الوظـــــــــائف      هنــــــــاك عــــــــدة طـــــــــرق وأســــــــالیب یمكــ
  ): 37: 1992القبالن، (منها 
 حیــث تــشمل هــذه البیانــات اســم الوظیفــة ووصــفًا لألعبــاء :ن الوظیفــةمراجعــة البیانــات المتــوفرة عــ 

  .والمهام التي تتكون منها الوظیفة
 برنامج التدریب إلـى معایـشة الواقـع الفعلـي للوظیفـة إلى  ربما یحتاج المخطط :األداء الفعلي للوظیفي

یحة عــن تلــك  وذلــك بهــدف جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات الــصح؛المــراد تأهیــل الموظــف لهــا
  .مزایا وعقباتالوظیفة وما یحیط بها من 

 ــــاء تــــأدیتهم :المــــشاهدة ــــة للعــــاملین فــــي الجامعــــة أثن  یقــــوم المخطــــط بالمــــشاهدة أو المالحظــــة الفعلی
ــــة التــــي  ألعمــــالهم وتــــدوین مالحظاتــــه عــــن الوظیفــــة والمــــوظفین بهــــدف معرفــــة االحتیاجــــات التدریبی

ثــم یعمــل علــى إدخالهــا ضــمن بــرامج التأهیــل المــستقبلیة  ،یحتاجهــا الموظــف لــشغل مثــل تلــك الوظیفــة
 .لتفادي وقوع السلبیات منها والتأكید على الجوانب اإلیجابیة وغرسها لدى الموظفین الجدد

 الهدف من جمع أكبر قدر ممكن مـن آراء الخبـراء حـول وظیفـة مـا هـو تقـدیر الواجبـات :آراء الخبراء 
ًا ما تحقق هذه الطریقة قدرًا كبیرًا مـن الدقـة والتكامـل بثیلتها وغالواألعباء التي تتكون منها الوظیفة وم

 في البیانات
  قـد یجـد مخطـط بـرامج التـدریب فـي البحـوث والرسـائل : لدوریات والبحـوث العلمیـة والمیدانیـةاتحلیل

العلمیــة والــدوریات ووســائل البحــث العلمــي المتنوعــة معلومــات قیمــة حــول الوظیفــة التــي هــي بــصدد 
 .   تحلیل عنها تعینه في تحدید االحتیاجات التدریبیة لتلك الوظیفةإعداد

الطــــــائي وآخــــــرون، (و ) 447: 2007برنــــــوطي، (و ) 460: 2009عقیلــــــي، (ویــــــذكر كــــــل مــــــن     
  : أنه یمكن الخروج ببعض المؤشرات التدریبیة عن طریق تحلیل الوظائف مثل) 298: 2006
 الوظائف وقدرات الموظفین عن متطلباتاختالف مهارات  .  
 أو الخبرة العملیة لبعض الموظفین مع متطلبات أداء وظائفهمعدم تناسب التأهیل العلمي  . 
 للموظفین عن األنماط المحددة في قوائم توصیف الوظائفاختالف أنماط السلوك الفعلي . 
 مقارنًة بمعاییر األداء كما تبرزها جامعات أخرىضعف األداء الفعلي للعاملین . 

أن مــــن أهـــم العناصــــر األساســــیة التـــي یجــــب أن تــــشملها عملیــــة ) 89: 1990اغي، یــــ(ویـــذكر   
  :تحلیل الوظائف هي
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 . اسم الوظیفة وموقعها في الهیكل التنظیمي للجامعة - 1
 . خالصة الوظیفة والتي تعطي الهدف العام للوظیفة - 2
اإلشــارة إلــى المهنــة المطلوبــة وهــذه عــادة تتطلــب الئحــة كاملــة للمهمــات التــي تــشملها الوظیفــة مــع  - 3

 .توزیع وقت الموظف بین هذه المهمات
 .عالقة الوظیفة بالوظائف األخرى بالهیكل التنظیمي - 4
 .اإلشراف ویقصد به عدد الذین یشرف علیهم شاغر الوظیفة وأسماؤهم ووظائفهم - 5

  

   :Worker Analysis تحلیل الموظف : الخطوة الثالثة
ــــــــــسید، ( و،)460 :2009عقیلــــــــــي، ( و،)403: 2010أبــــــــــو شــــــــــیخة، (یــــــــــذكر     ،)249: 2007ال

  :بأن الهدف من تحلیل الفرد هو) 298: 2006الطائي وآخرون، (و
  .تحدید األفراد الذین یحتاجون إلى التدریب: أوالً 
معرـفة المهـارات والمعــارف والقـدرات واالتجاهـات التــي ینبغـي اكتـسابها أو تطویرهــا، وعلـى ضـوء ذلــك : ثانیـاً 

  .ون إلى التدریب فعًال إلى البرامج المعدة خصیصًا لتلبیة احتیاجاتهم الفعلیةتوجیه الموظفین الذین یحتاج
  :ویمكن اللجوء إلى المصادر التالیة للخروج ببعض المؤشرات التدریبیة

 نتائج تقییم األداء والتي من المفروض أن تتم بشكل دوري بالجامعة.  
 مالحظة الرؤساء والمشرفین ألداء مرؤوسیهم. 
 مثل اختبارات المهارة ومراكز التقییمإلى آخررات التي تتم بالجامعة من آن نتائج االختبا . 
  آخـر بهــدف معرفـة رأي األفــراد فـي أدائهــم إلــى نتـائج استقــصاءات الـرأي والتــي یمكـن إجراؤهــا مـن آن

 .الحالي ومدى احتیاجاتهم للتدریب
  لتحدیــد مهمــًا اد یعــد مــصدرًا تخطــیط المــسار المهنــي ومــا یــرتبط بــه مــن فــتح آفــاق للترقیــة أمــام األفــر

 .االحتیاجات التدریبیة
تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة للجامعـة علـى بمكـان مـن األهمیـة ویمكننا ممـا سـبق أن نـستخلص أنـه     

ً الرؤســـاء والمرؤوســـین، ویجـــب األخـــذ بعـــین مـــستوى الكلیـــات والـــدوائر  واألقـــسام وعلـــى كافـــة العـــاملین ســـواء
 وكـــــذلك ،بیـــــة الحالیـــــة التـــــي یجـــــب أن تتـــــسم بالعلمیـــــة والموضـــــوعیة والحداثـــــةاالعتبـــــار االحتیاجـــــات التدری

 حتـــى تـــتمكن الجامعـــة مـــن الرقـــي ومواكبـــة التطـــور اإلداري واألكـــادیمي ؛االحتیاجـــات التدریبیـــة المـــستقبلیة
  .المتالحق في هذا العصر
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  :أدوات تحدید االحتیاجات التدریبیة
ة وتبعـــًا لـــذلك تنوعـــت أدوات تحدیـــدها، ولجمـــع البیانـــات تعـــددت أســـالیب تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــ  

  الخاصــــــــــــة بتحدیـــــــــــــد االحتیاجــــــــــــات التدریبیـــــــــــــة یمكـــــــــــــن حــــــــــــصرها وذلـــــــــــــك حـــــــــــــسب مــــــــــــا ذكـــــــــــــره كـــــــــــــًال 
   ،)176: 2006الزیــــــــــــــــــــــــــادي، (و) 4: 2009صــــــــــــــــــــــــــیام، (و) 185: 2009الــــــــــــــــــــــــــصیرفي، : (مــــــــــــــــــــــــــن

  :وهي) 44: 2001علیوة، ( و،)Brown, 2002: 572( و،)Dolasinki, 2004: 17(و
 ویقوم محلل االحتیاجات التدریبیـة بمالحظـة سـلوك الموظـف ومحاولـة تـسجیله عنـد حدوثـه، :مالحظةال - 1

كمــا یقـــوم بتـــسجیل مختلــف المواقـــف والعالقـــات التــي تـــصاحب الـــسلوك ومــدى التـــزام الموظـــف بقواعـــد 
 .  العمل وكیفیة استخدامه لألجهزة وتكنولوجیا المعلومات

ــوائم االستقــصاء(االســتبانة  - 2  عبــارة عــن اســتمارة تتــضمن مجموعــة مــن األســئلة التــي تتطلــب  وهــي:)ق
المفتوحـــة والمغلقـــة والمتعـــددة االختیـــارات (اإلجابـــة عنهـــا، ویمكـــن اســـتخدام العدیـــد مـــن أشـــكال األســـئلة 

 )وغیرها
 وهــي تــشكل مــن الخبــراء والمــسئولین الــذین لهــم عالقــة وثیقــة وخبــرة بالنــشاط أو :اللجــان االستــشاریة - 3

 مــــن تقریــــر المهمــــات ا لكــــي یتمكنــــو ؛ب دراســــتها، ویمتلكــــون المعلومــــات الكافیــــة عنهــــاالوظیفـــة المطلــــو 
واألعبــاء والحاجــات التدریبیــة لهــا بــشكل دقیــق، وتتكــون هــذه اللجــان مــن أعــضاء مــن داخــل الجامعـــة 

 .ذلكإلى بشكل أساسي أو خارجها إذا دعت الضرورة 
 .النشرات القانونیة والمنشورات الداخلیة وتتضمن المجالت المهنیة واألخبار و :الوسائل المطبوعة - 4
 وهــي عبــارة عــن مواجهــة شخــصیة بــین محلــل االحتیاجــات التدریبیــة والمــوظفین :المقــابالت الشخــصیة - 5

 لتحقیــــق الهــــدف مــــن المقابلــــة واالســــتماع الكامــــل صــــیاغة األســــئلة بــــشكل محــــدد: (وتتطلــــب مــــا یلــــي
 ).للموظفین وعدم مقاطعتهم

ویمكــــن أن تكــــون ذات اتجــــاه ) قــــوائم االستقــــصاء(نبطة مــــن االســــتبانة  وهــــي طریقــــة مــــست:االختبــــارات - 6
 . ویمكن أن تتم في وجود أو عدم وجود مساعد،)مثل المالحظات(وظیفي 

 تشبه المالحظة إال أنهـا تكـون فـي شـكل مكتـوب ویمكـن أن تمثـل منتجـات معینـة نتجـت :دراسة الحالة - 7
 . والتصمیمات التدریبیة،تها مقترحات البرامج وتحلیال:أثناء عمل الجامعة مثل

    
، فقـد قـام الباحـث    بتــصمیم ولتوضـیح أدوات تحدیـد االحتیاجـات التدریبیــة حـسب مـا ذكـر ســابقًا

  .الجدول التالي لیوضح مزایا وعیوب أدوات تحدید االحتیاجات التدریبیة
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 )3(جدول 
  أدوات تحدید االحتیاجات التدریبیةمزایا وعیوب 

  العیوب  المزایا  األداة  م

  المالحظـــــــــــــــــــــــــــــة  -1
  

  تقلل إلى أدنى حد ممكـن مـن تعطیـل 
 .انسیاب العمل أو نشاط المجموعة

  تولـد بیانــات واقعیـة عــن األداء الحــالي
  .في غایة الدقة

  تتطلــــــب مالحظــــــة علــــــى درجــــــة
  .عالیة من المهارة والمعرفة

  مــن المحتمــل أن ینظــر اآلخــرون
 . على أنها تجسسإلیها

  ــــــًا طــــــویًال وتــــــشعر ــــــستغرق وقت ت
 .حظ بعدم االرتیاحالمال

 وسیلة غیر محادیةتعد .  

قــــــوائم (االســــــتبانة   -2
  ):اءـــــــــــــــاالستقص

  یمكـــن الوصـــول إلـــى عـــدد كبیـــر مـــن
  .الموظفین في وقت قصیر

  ًغیر مكلفة نسبیا. 
 یعبر فیها الموظف دون خوف. 
  عــداد ٕ تعطـي بیانـات یمكــن تلخیـصها وا

  .تقریر عنها بسهولة

 ابات غیـر ال تحتاط كثیـرًا لالسـتج
  .المتوقعة

  ذات فائـــدة محـــدودة فـــي التعـــرف
 أســـباب المــشاكل أو الحلـــول إلــى

 .الممكنة
 تكون أحیانًا صعبة التجمیع.  

اللجــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    - 3
  :ةــــــــــــــــــاالستشاری

 نسبیًا وغیر مكلفةیسیرة .  
  تتیح المدخالت والتفاعل بین عدد مـن

المــوظفین لكــلٍ مــنهم وجهــة نظــره فــي 
 .تتلك االحتیاجا

  تقـــوي خطـــوط االتــــصاالت بـــین كافــــة
  .المشاركین في العملیة التدریبیة

  تنطوي على نوع من التحیز ألنـه
یعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى آراء هــــــــــــــؤالء 
المستــــشارین مــــن وجهــــة نظــــرهم 

  .الفردیة أو التنظیمیة
  قــد ینــتج عنهــا ظهــور جــزء واحــد

فقــــــط مــــــن صــــــورة االحتیاجــــــات 
  .التدریبیة

الوســـــــــــــــــــــــــــــــــائل   -4
  : ةــــــــــــــــــــــــــالمطبوع

  مــــصدر ممتــــاز للمعلومــــات الخاصـــــة
  .باالحتیاجات التدریبیة المثالیة

  تــــــــــوفر المعلومـــــــــــات الحدیثـــــــــــة بـــــــــــل
  .والمستقبلیة أیضاً 

  یمكـــن أن تمثـــل مـــشكلة عنـــد تحلیـــل
البیانـــــــات بـــــــسبب شـــــــكلها الحـــــــالي، 
ویمكــن للجنــة االستــشاریة االســتفادة 

  .بها بشكل كبیر

المقـــــــــــــــــــــــــــــابالت    - 5
  : ةـــــــــــــــــــــــــالشخصی

  تعطــي المتــدربین فرصــة كافیــة إلبــداء
  .اآلراء وتقدیم االقتراحات

  تعطـــــــي الحریـــــــة للمتـــــــدربین للتعبیـــــــر
واإلفــــصاح عــــن المــــشكالت وأســــبابها 

  .وطرق حلها

  تستهلك الكثیر من الوقت فال یمكن
تطبیقهــــا إال علــــى عــــدد محــــدد مــــن 

 .الموظفین
  من الصعب تحلیل النتائج وتحویلها

 .ة كمیةإلى صور 
  إذا كــــان المقابــــل اً قــــد ال تفیــــد كثیــــر 

  .غیر ماهر
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  : اراتــــــــــــــــــــــــــاالختب  -6

  تكــون مفیــدة بــصفة خاصــة فــي تحدیــد
مــا إذا كــان ســبب مــشكلة معروفــة هــو 
نقــص فــي المعرفــة أو المهــارة أو أنهــا 

 .ترجع إلى االتجاهات
  مــن الــسهل تحویــل النتــائج إلــى صــورة

  .عها للمقارنةكمیة ومن ثم خضو 

  عــدم تــوافر عــدد مــن االختبــارات
 .التي تصلح للمواقف المختلفة

  ال تــشیر إلــى مــا إذا كــان مــا تـــم
قیاســــه مــــن مهــــارات أو معــــارف 
تستخدم فعًال في موقـع العمـل أو 

 .في الموقع المعین
  قـــد یـــؤدي إلـــى شـــعور المجیبـــین

علـــــى االختبـــــار بعـــــدم االرتیـــــاح 
  .ویحوله ضد التدریب

  : ةـــــــــــة الحالـــــــدراس  -7

  ــــــاز إلــــــى مواضــــــع تــــــشیر بــــــشكل ممت
 .مشكالت األداء

  مـن الــسهل تجمیعهـا بأقــل جهـد ممكــن
  .ودون أي تعویق للعمل

  تـــستقطع جـــزءًا مـــن وقـــت العمـــل
 .الفعلي للجامعة

  یمكن النظر إلى تقدیرات المحلـل
عـــن نقـــاط الـــضعف والقـــوة علـــى 

 . أنها تقدیرات شخصیة
 طیـــــة قـــــد یـــــتم إعطـــــاء نمـــــاذج نم

تعطــي صـــورة أعلــى لـــألداء عـــن 
  .األداء الحقیقي

  )جرد بواسطة الباحث(
  

، ویضیف أداتین ) 130: 2010الكبیسي، (ویتفق    :جمع البیانات وهماإلى مع ما ذكر سابقًا
 تقویم األداء الفعلي.  
 حلقات النقاش. 

  :المعلومات، مثلبعض األسالیب التقلیدیة لجمع ) 95 – 94: 2006العزاوي، (وفي نفس السیاق یذكر 
 االستقصاءات لألفراد.  
 االتصال المباشر مع الموظفین. 
 دراسة الملفات والسجالت وتقاریر الرؤساء المباشرین من وجهة نظرهم.  
  

  الخـــــصائص الواجـــــب توافرهـــــا فــــــي طـــــرق وأســـــالیب جمــــــع المعلومـــــات عـــــن االحتیاجــــــات 
  :)61-60: 1997، ، الخطیبالخطیب( التدریبیة

 : )Objectivity (الموضوعیة - 1
ویقــصد بالموضــوعیة أن ال تعتمــد المعلومــات التــي یــتم جمعهــا علــى حكــم أو رأي الــشخص الـــذي     

  .یقوم بجمعها
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  ):Validity(الصدق  - 2
ویقــصد بالــصدق أن تتــصف المعلومــات التــي یــتم جمعهــا بالدقــة والموضــوعیة وأن تعبــر بدقــة عــن     

  . التي یتم مسحهااالحتیاجات التدریبیة الحقیقیة للعاملین في الجامعة
 ):Reliability(الثبات  -3

أي أن المعلومــات التــي یــتم جمعهــا هــي نفــس المعلومــات عــن المــوظفین فــي الجامعــة وتعبــر عــن     
 .احتیاجاتهم التدریبیة فیما لو قمنا بجمع المعلومات في وقتین مختلفین

 ):Freedom from contamination(التحرر من عوامل التحیز  -4
التـــي یمكـــن أن تـــؤثر علـــى دقـــة المعلومـــات التـــي نقـــوم ) الوســـیطة(امـــل المتدخلـــة هنـــاك بعـــض العو     

بجمعها والمتعلقة باالحتیاجات التدریبیة، ولذلك یجـب أن یـتم ضـبط هـذه العوامـل، وأن ال نفـسح لهـا المجـال 
 .المعلومات التي سوف نقوم بجمعها ودقتهاإلفساد صدق 

 ):Distribution of Results(توزیع النتائج  -5
 وأن نـــزودهم بواقـــع احتیاجـــاتهم ،والمتعلقـــة باحتیاجـــاتهم التدریبیـــةأن یـــتم توزیـــع تحلیـــل المعلومـــات،     

 .التدریبیة وأولیاتها
 ):Practicability(العملیة  -6

 .أن تكون اإلجراءات واألدوات التي یتم على أساسها جمع المعلومات سهلة اإلدارة واإلدراك والفهم    
  : تؤخذ في االعتبار عند اختیار وسائل تحدید االحتیاجات التدریبیةالمعاییر والعوامل التي

یجـــب علـــى القـــائمین علـــى بـــرامج التـــدریب األخـــذ بعـــین االعتبـــار المعـــاییر والعوامـــل التالیـــة عنـــد 
  :بأنها) 6: 2009صیام، (اختیارهم لوسائل تحدید االحتیاجات التدریبیة، ویذكرها 

 الوقت والتكلفة .  
 عدد العاملین . 
 رجة الصعوبة للوسائل المختلفةد . 
 وحساسیتها مدى سریة البیانات . 
  إلى البیاناتمدى سهولة الوصول . 
 مدى توافر البیانات.  
 قیم مقابل األسالیب المختلفة ُ   .خبرة الم
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  :معوقات تحدید االحتیاجات التدریبیة
ختلــف مــن جامعــة التــي تهنــاك العدیــد مــن المعوقــات التــي تظهــر عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة و   

أهـداف تدریبیـة فاعلـة محـددة فالبـد مـن وضـع الحلـول المناسـبة لهـذه إلى أخرى، ولكـي نـصل بالجامعـة إلـى 
  :منها) 75: 2003هالل، (المعوقات، ویذكر 

  .عدم توفر الوقت الكافي - 1
 .عدم وجود نظام ومصادر وبیانات كافیة - 2
فـــــضیل النظـــــرة الـــــسطحیة إلـــــى الداخلیـــــة وترفـــــض اإلدارة الـــــسماح للخبـــــراء بـــــالنظر فـــــي عملیاتهـــــا  - 3

 .الحتیاجات التدریبیةا
 .عدم معرفة العاملین بالجامعة بكیفیة إجراء التحلیالت الالزمة لتحدید االحتیاجات التدریبیة - 4
عـــدم قناعـــة العــــاملین المـــستهدفین بأهمیــــة تحدیـــد االحتیاجــــات التدریبیـــة، وعــــدم اســـتیفاء البیانــــات  - 5

 :إلى ما سبق المعوقات التالیة) 105: 2010كبیسي، ال (ویضیف .الحقیقیة منهم
 .االعتراف بصعوبة تحدید االحتیاجات التدریبیة وعدم توفر من یقوم بها - 6
 .الخوف من عدم مطابقة البرامج التدریبیة لالحتیاجات التدریبیة - 7
  .محاربة التغییر خوفًا من كشف الضعف والقصور - 8
  :كرعلى ما سبق ویذ) 36: 2003بطاینة، (ویؤكد   
 .عدم وعي إدارات الجامعات بأهمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة - 9

 .االهتمام بالكم دون الكیف في البرامج التدریبیة -10
 .إسناد عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة لغیر المتخصصین أو عدیمي الخبرة -11
بیـــة معوقـــات تحدیـــد االحتیاجـــات التدری) 103: 2009أبـــو النـــصر، (وفـــي ذات الـــسیاق یـــصنف     

  :إلى مجموعتین
  :وتشملتتعلق بالموظفین : المجموعة األولى

 عدم وعي الموظف في إدارة التدریب بأهمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة.  
  ولیس الكیف في محـصلة التـدریب، أي عـدد الـذین اجتـازوا التـدریب دون التركیـز علـى بالكماالهتمام 

 .یةنوعیة المهارات المكتسبة من الدورات التدریب
 عدم التعاون بین الموظفین في إدارة التدریب والموظفین في اإلدارات األخرى. 

  :وتشمل تتعلق بمستوى الجامعة :ثانیةالمجموعة ال
 التسرع في تنفیذ البرامج التدریبیة دون االعتماد على تحدید االحتیاجات التدریبیة.  
 دید االحتیاجات التدریبیةعدم التنسیق بین إدارة التدریب واإلدارات األخرى بخصوص تح. 
 عدم النظر إلى التدریب كنشاط جماعي تعاوني یبدأ بتحدید االحتیاجات التدریبیة. 
 عدم العدالة في توزیع البرامج التدریبیة. 
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  المحور الثاني
   تكنولوجیا المعلومات

  
ــــة  تكنولوجیــــا المعلومــــات العمــــود الفقــــري التــــي مــــن خاللهــــا یــــتم اســــتخدام  التكنولوجیــــاتُعــــد  الحدیث

  .كادیمیة واإلداریة في الجامعاتوتسخیرها في خدمة العملیة األ

  :مفهوم تكنولوجیا المعلومات
 بأنها التكنولوجیا التي توحد بین نظم الحوسبة مع الربط عبر )315: 2010قندیلجي، (یعرفها 

داول، صور، نصوص، أرقام، ج(وسائل االتصال السریعة، بغرض نقل البیانات والمعلومات المختلفة 
  ). لخ إ...صوت، 

التطبیق النظامي للمعرفة العلمیة أو المعرفة المنظمة بأنها ) 22-21 :1998الحیلة، (ویعرفها 
   . غراض علمیةأجل أمن 

 :تكنولوجیا المعلومات واالتصالهمیة أ
مـات، یجمع الباحثون والمتخصصون على الفوائد والمـساهمات الكبیـرة التـي قـدمتها تكنولوجیـا المعلو 

حیـــث كـــان مـــن أكبـــر مـــساهماتها أنهـــا أعـــادت تـــشكیل أساســـیات األعمـــال برمتهـــا، وشـــملت كـــًال مـــن دعـــم 
ــــــــــــــــــزة    عملیــــــــــــــــــات األعمــــــــــــــــــال، ودعــــــــــــــــــم اتخــــــــــــــــــاذ القــــــــــــــــــرارات اإلداریــــــــــــــــــة، ودعــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــتراتیجیة المی

  ).O, Brien, 2002(التنافسیة 
  

   : یليإلى ما  هذه األهمیة لتكنولوجیا المعلوماتدوتعو 
 . لتكنولوجیا المعلومات واالتصالاالنتشار الواسع - 1
و المتصلین، أو بالنسبة لحجم المعلومات أسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد األشخاص المشاركین  - 2

 .المنقولة
 .تتسم بسرعة األداء وسهولة االستعمال وتنوع الخدمات - 3
بغیة دحر  بذل الجهودقویة لتجاوز االنقسام اإلنمائي بین البلدان الغنیة والفقیرة واإلسراع ب أداة توفر - 4

 . الفقر، والجوع، والمرض، واألمیة، والتدهور البیئي
 .بالقراءة والكتابة، والتعلیم، والتدریب إلى أكثر المناطق انعزاالً  توصیل منافع اإللمام - 5

  :  أن أهمیة تكنولوجیا المعلومات تعود إلى ما یلي) 257: 2002الصرن، (وفي ذات السیاق یؤكد 
 المدیرین عاملینعرفة والمعلومات في المجتمعات الصناعیة الحدیثة، وتزاید نفوذ التزاید نفوذ الم - 1

 .في هذه المنظمات وسلطاتهم
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والمعالجة الدقیقة المبنیة على أجهزة الحاسبات اإللكترونیة وتطویرها، تنمیة شبكات االتصاالت  - 2
 .وشبكات االتصاالت المتقدمة

وعلى الطرائق واألسالیب الفنیة الالزمة بتشغیلها،  طلب المعلومات،التغیرات التي طرأت على  - 3
 .والتي أدت إلى تغیر مفهوم ودور المعلومات وزادت من أهمیتها في میدان التنمیة اإلداریة

  :أن أهمیة تكنولوجیا المعلومات تتمثل فیما یلي) 19: 2004 الشیشاني،(ویضیف 
 .ب ممیزاء أعمالها بشكل مناستساعد المنظمات في الحصول على المعلومات المطلوبة ألد - 1
 .تساعد المنظمات في إیجاد فرص جدیدة للعمل - 2
 لما تحتله هذه ؛ التي تبني على ضوئها المنظمات اإلداریة میزتها التنافسیةسیة القاعدة األساتُعد - 3

 .التكنولوجیا من دور فاعل رئیس إلنجاح تلك المنظمات
عادة منتوجاتها وخدماتهاتعمل على تغییر الطریقة التي تعمل بها المنظمات - 4 ٕ  . وا

وبذلك یؤكد الباحث أن تكنولوجیا المعلومات ال تعني التقلیل من أهمیة المعلومات أو االستغناء 
ٍ  بل تعني في الحقیقة إضافة بعضهم،عنه كما یتصور   في دوره، والبد لهذا الجانب أن یختلف جانبٍ جدید

كسابه القدرة على لى تنمیة المباختالف مهمة الموظف اإلداریة من مستخدم عادي إ ٕ هارات اإلداریة وا
التعلم الذاتي الستخدام التقنیات المختلفة والتي بدوره سیوظفها للتغلب على مشكلة جمود العملیة اإلداریة، 

خدمات إداریة أفضل وتوفر الوقت والجهد معلومات من جانب الموظف توفر له كما أن توظیف تقنیات ال
 والذي ینعكس بدوره على النهوض بالجامعة ،مستواه اإلداري والفني وتحقیق الذاتبما یسهم في الرقي ب

  . لتحقیق األهداف المرجوة
  

   :خصائص تكنولوجیا المعلومات
) 14: 2002الحازمي، (ویذكر  تتمیز تكنولوجیا المعلومات بخصائص معینة تمیزها كعلم وعملیة،

  :جمالها في یليأن تكنولوجیا المعلومات لها عدة خصائص یمكن إ
 حیث أصبح انتشار استخدام تقنیة المعلومات لیس في األماكن :التقدم واالنفجار المعرفي  .أ 

، حیث باتت هذه التقنیة   مرافقة كل إنسان ترغب فيالمتخصصة فقط، بل في أغلب المنازل أیضًا
 .أینما كان

مع تقدم عالم االتصاالت  نتیجة التقدم التقني في حفظ المعلومات ومعالجتها :االنتشار عن بعد  .ب 
أدى ذلك إلى توسیع آفاق االنتشار المعلوماتي من أقصى الكرة األرضیة إلى أدناها عن طریق 

 .شبكات الحاسب اآللي واالتصال الهاتفي
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ن التقدم التقني أدى إلى سهولة الحصول على إ حیث :سهولة الحصول على المعلومات  .ج 
ا، وهذا یحتم على المجتمعات االستفادة القصوى من المعلومات المخزنة في الحاسوب واسترجاعه

 .هذه الخصوصیة للتقنیة المعاصرة
 فالمعلومات أساس لغیرها من المجاالت المختلفة كاإلداریة :تقنیة المعلومات أساس لغیرها  .د 

ازدیاد إلى والصحیة واالقتصادیة، والتقنیة خادمة للمعلومات حافظة لها ومسهلة الستخدامها أدى 
حیث أصبحت سرعة نقل المعلومات ، في مجال المعلوماتوتوظیفها  إلى استخدام التقنیة الحاجة

 .متوقفة على استخدام التقنیة، وهذا أكسبها خصوصیة
  :إلى الخصائص السابقة) 4: 2003خمیس، (ویضیف 

 بمعنى أنها ال تتوقف عند حد التصمیم بل تشمل جمیع العملیات :التكنولوجیا عملیة شاملة. ه
  . خاصة بالتصمیم والتطویرال
  .  بمعنى أنها حالة من التفاعل النشط والمستمر بین مكوناتها: التكنولوجیا عملیة دینامیكیة. و

 متطور على ما ذكر سابقا ویؤكد بأن التكنولوجیا منشط إنساني) 44: 2009أبو سویرح، (ویؤكد 
تحسین معیشته من خالل إنتاج األدوات  حیث عكف اإلنسان دائمًا على تطویر حیاته و ،منذ قدیم الزمن

  . واستخدامهاوالوسائل الحدیثة
 انتشارها وتقدمها خصائص تكنولوجیا المعلومات بأن ویستخلص الباحث من خالل النظر في

من أهم خصائصها مما یعطیها أهمیة كبرى للعملیات اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة، وأن لها أصبحا 
تها لألدوار المهمة من خالل شمولیتها ودینامیكیتها ونظامیتها الكبیرة لتحقیق خصوصیة كبیرة في تأدی

  .أهداف الجامعة المرجوة من خالل تطویر إمكانیاتها وضبط التفاعل بین مجاالتها المختلفة
  

   :المكونات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات
  : فيأن مكونات تكنولوجیا المعلومات تتمثل) 38: 2006عالوي، (یرى 

  والشبكات المحلیة والعالمیة والبیانات) كالبرامج( الحواسیب بأجزائها المادیة وغیر المادیة 
 یخدم الجامعة ویحقق لها ءمعرفة كیفیة االستخدام والتطبیق من قبل المستخدمین بشكل كف 

  . أفضل أداء
 طالقة واسعةأن تكنولوجیا المعلومات تمثل ان) 5: 2005قندیلجي والجنابي، (ویضیف كل من 

  واسترجاع المعلومات ومعالجتها،من القدرات والمكونات والعناصر المتنوعة المستخدمة في خزن البیانات
، باإلضافة إلى دورها في تأمین المعرفة المطلوبة، والتي هي صنیعة امتزاج النظم الحاسوبیة وتوزیعها

  .وشبكات االتصال والمعرفة التكنولوجیة
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  : منأن تكنولوجیا المعلومات تشمل كالً ) 44: 2009یاسین، (ذكر وفي ذات السیاق ی
 عتاد الحاسوب والمكونات المادیة له. 
 وتتضمن كل برامج الحاسوب من نظم تشغیل وبرامج تطبیقیة :برامج الحاسوب. 
 وتتضمن الوسائط المادیة والبرنامج التي تتولى عملیة تخزین البیانات داخل  :تكنولوجیا التخزین

 .وب وخارجهالحاس
 وتعني جمیع برامج ووسائط وتقنیات االتصاالت لربط نظم الحاسوب وبناء  :تكنولوجیا االتصاالت

 .واالتصال باإلنترنت) WAN, LAN(الشبكات بأنواعها المختلفة 
  :إلى المكونات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات) 141: 2005الطائي، (ویضیف    

 البشري یفوق في أهمیته المستلزمات المادیة والبرمجیة األخرى ن العصر إحیث  :الموارد البشریة
 . وتشغیلها وتطویرهاكونه المسؤول عن إدارة وتشغیل وتطویر المكونات األخرى لتقنیة المعلومات

  :إلى هذه المكونات ما یلي) 32: 2006محمد، (كما یضیف    
 ت والمعلومات واستالمها، أي نقلها  وهي األسالیب المستخدمة في إرسال البیانا:االتصاالت عن بعد

ٕ من مسافات بعیدة بمساعدة وسائل االتصال والنظم الحاسوبیة من معدات وبرمجیات و  جراءات ا
 .وقواعد أنظمة لهذا النوع من التبادل المعلوماتي

 وهي تشكل المهارات والمعارف الفنیة التي لها أهمیة كبیرة في تكنولوجیا المعلومات :المعرفة الفنیة 
 .والتي ال تقل أهمیة عن الحاسوب ذاته وشبكات االتصاالت المراد استخدامها

  :ویمكن إجمال مكونات تكنولوجیا المعلومات كما یلي
   وهي تشمل جمیع األدوات واألجهزة التي تستخدم في معالجة المعلومات وتخزینها :األجهزة - 1

  ب، والذي یعرف بأنه جهاز أو وبثها، وأهم هذه األجهزة وأشهرها وأكثرها استخدامًا الحاسو 
 ،)HARDWARE(آلة تتكون من عدد من الوحدات المستقلة یطلق علیها المكونات الصلبة 
 ،)SOFTWARE(حیث یقوم كل منها بمهمة مختلفة والجزء اآلخر یطلق علیه المكونات اللینة 

ق على الجهاز حیث تتكون من برمجیات مختلفة منها ما هو لتشغیل الجهاز ومنها ما هو للتطبی
 ).15: 2009جرادات وآخرون، (

مجموعة من األوامر مصاغة : بأنها )16 - 13: 2004البلداوي وسالم، ( ویعرفها :البرمجیات - 2
 والتي تقوم بالتنسیق بین وحدات الحاسوب وبتنفیذ المهام المطلوبة وتنقسم ،بلغة یفهمها الحاسوب

  :إلى
  لبرامج المعدة خصیصًا للتحكم بنظام الحاسوب  وهي عبارة عن مجموعة من ا:أنظمة التشغیل

ودیمومة عمله وتیسر على المستخدم االستفادة من األجهزة التي یتكون منها الحاسوب ومن 
 .الملحقات التابعة له

  وهي وسیلة التخاطب بین المبرمج والحاسوب من خالل التعلیمات واألوامر:لغات البرمجة .  
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   ــــرامج الجــــاهزة ــــة(الب ــــارة كمــــ):التطبیقی   عــــن) 31: 2003الهــــرش وآخــــرون، (ا یــــذكر  وهــــي عب
 وبرنـــامج ، برنـــامج محـــرر النـــصوص:مجموعـــة مـــن البـــرامج التـــي یتعامـــل معهـــا المـــستخدم مثـــل

 وغیرها مـن بـرامج تطبیقیـة تـستخدم كوسـیط لنقـل أوامـر ،ت وبرنامج البوربوین،الجداول اإللكترونیة
  . المستخدم إلى برمجیات نظم التشغیل

 اً بعض مجموعة من عناصر البیانات المنطقیة المرتبطة مع بعضها :وتعرف بأنها: البیاناتقواعد  - 3
 لتسهیل التعامل معها والبحث ضمنها ؛بعالقة ریاضیة، تخزن في جهاز الحاسوب على نحو منظم

 ). 121: 2007الصاوي، ( واإلضافة والتعدیل علیها
 ربط حاسبتین معًا إما مادیًا من : بأنها)17: 2009الطائي، (یعرفها  حیث :شبكات االتصاالت - 4

 إذ یتیح هذا الربط للحاسبتین إمكانیة اقتسام الملفات ،خالل األسالك أو أدوات الربط الالسلكیة
  .نترنتالطابعات وحتى التواصل من خالل اإل) المشاركة في الملفات(

 بأنها العنصر) 141: 2005الطائي،  (یعرفهاوهي كما  :الموارد البشریة والمعرفة التقنیة - 5
 ویعمل على االستفادة منها، وهذا یتطلب توافر ،البشري الذي یتحكم بجمیع المكونات السابقة

  حتى یتم استخدام تكنولوجیا المعلومات؛المعرفة الفنیة والمهارات لدى هذا العنصر البشري
 . بدرجة تحقق الفائدة المرجوة منهاوسهولتها

  
  :الت في العملیة اإلداریةتكنولوجیا المعلومات واالتصا

إن االستخدام األمثل لتكنولوجیا المعلومات في العملیة اإلداریة داخل الجامعات الفلسطینیة 
سیؤدي إلى رفع كفاءة األداء الوظیفي للعاملین والرقي بالعملیة اإلداریة داخل الجامعات برمتها، ویعود 

ت یؤدي إلى تخفیض تكلفة العمل وتوفیر الوقت ذلك إلى أن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
 ووجود كوادر مؤهلة متخصصة في تكنولوجیا المعلومات داخل ،والجهد الالزم للقیام باألعمال من جانب

  .ءة الفنیة والمهنیة للعاملین من جانب آخرالجامعات األمر الذي یؤدي إلى زیادة الكفا
 استخدام تكنولوجیا المعلومات بالجامعات سیؤديومن خالل عمل الباحث بالجامعة فإنه یرى أن 

أیضًا إلى تحسین وجودة ونوعیة ودقة أداء العاملین ویعود ذلك أن معظم المعامالت الحالیة تتم من خالل 
 . سرعة وتحسین نوعیة الخدمة المقدمة، وبالتاليأدوات تكنولوجیا المعلومات

  :ةتأثیر تكنولوجیا المعلومات على العملیات اإلداری
یحتاج المدیرون في كافة المؤسسات والمنظمات إلى المعلومات للقیام بجمیع العملیات اإلداریة من   

إلى تخطیط وتنظیم وتوجیه ورقابة، وفي ظل ازدیاد حجم المعلومات وتراكمها تحتاج هذه المؤسسات 
 بالطریقة التي الجتها ومعوسائل وأدوات أهمها تكنولوجیا المعلومات تساعدها في تنظیم هذه المعلومات

، ویترتب على استخدام أنظمة  وفعالیتهاتحقق لها الدقة والسرعة، وبما یحقق كفاءة العملیات اإلداریة
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داریة، حیث لها تأثیر على البناء التنظیمي للمنظمة  ٕ المعلومات المحوسبة في المنظمات آثارًا تنظیمیة وا
   خالل استخدام شبكات االتصال التي تعزز من خالل التحول من المركزیة إلى الالمركزیة من

  هذا المفهوم، كما ساهمت في تقلیص حجم الوظائف والمستویات اإلداریة في المنظمات 
  ).294: 2004الحمیدي وآخرون، (المعاصرة 

  :تأثیر تكنولوجیا المعلومات على التخطیط
عد   ُ غایات، ویحتاج إلى تدفق  التخطیط وسیلة وهذه الوسیلة هي نظام قائم بذاته له أهداف و ی

معلومات واختیار مسارات بدیلة للعمل بجمیع المعلومات المناسبة بالكمیة المناسبة وفي الوقت المناسب 
  ).20: 2007علیمات، (

  :تأثیر تكنولوجیا المعلومات على التنظیم
بق كل من ن من الضروري أن یتطاإ حیث ،تبرز أهمیة تكنولوجیا المعلومات وتأثیرها في التنظیم  

الهیكل التنظیمي وهیكل المعلومات حتى تتم االستفادة من المعلومات اإلداریة في عملیة التنظیم داخل 
  ).46: 2000 الكیالني، ( وتشمل المعلومات تحدیدًا للهیكل التنظیمي والواجبات والصالحیات ،المنظمة

لغاء أو ومن هنا یمكن ألدوات تكنولوجیا المعلومات أن تعمل على إیجاد    ٕ وحدات تنظیمیة جدیدة وا
 وذلك بعد ،تغییر مهام بعض الوحدات القائمة، مثل االتجاه نحو الالمركزیة في اتخاذ القرارات أو توزیعها

انتشار أنظمة االتصال المباشر وتطویر وسائل لالتصاالت وظهور الحاسبات اإللكترونیة الصغیرة 
  ).30: 2008الذیابي، (منخفضة التكالیف 

  :ر تكنولوجیا المعلومات على التوجیهتأثی
تؤثر تكنولوجیا المعلومات على التوجیه من خالل ما یتضمنه التوجیه من قیادة وحفز واتصاالت،   

نه على الرغم من اختالف اإلدارات في أنماطها السلوكیة عند مواجهتها لنفس الموقف إال أن الحد  ٕ وا
  ).282: 2009الطائي، (معلومات عن األفراد األدنى من متطلبات التوجیه یتمثل بتوفیر ال

  :تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الرقابة
تؤثر تكنولوجیا المعلومات على الرقابة من خالل ما یؤدیه استخدام األدوات التقنیة الحدیثة إلى 

  ).30: 2008الذیابي، (یة إحكام الرقابة على الموارد المستخدمة وتخفیض األعمال الورق
 أن تكنولوجیا المعلومات تؤثر في العملیة اإلداریة بشكل مباشر من ج الباحث مما سبقویستنت

ما تقدمه من تقنیات وأدوات ووسائل تساعد في عملیة التخطیط والتنظیم ب ؛خالل وظائفها بكافة مستویاتها
نتاجیة عالیة بمستوى ،والتوجیه والرقابة ٕ ٍ  مما یحقق تكلفة منخفضة وا   . من اإلتقانعال
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  :بوالتدری اإلدارة في المعلومات لتكنولوجیا الملموسة التطبیقات أهم
 كل في اإلداري والتطویر التدریب عملیة في أساسیا دوراً  -ICT– واالتصال المعلومات تقنیات تلعب - 1

 :التالیة المراحل من مرحلة
 .االحتیاجات تحدید مرحلة -
 .هاتصمیمو  المناسبة البرامج تخطیط مرحلة -
 .البرامج تنفیذ مرحلة -
 .المراجعة و التقییم مرحلة -
 .والتطویر التحسین مرحلة -
   .البیانات وتحلیل القرارات اتخاذ إلى باإلضافة هذا -

 تـتم أن الممكـن ومـن وتحلیلهـا، تحدیـدها دقـة فـي یكمـن المراحـل هـذه علـى المعلومات تكنولوجیا أثر نإ - 2
 أقــل، وبتكلفــة أخــرى أمــاكن فــي الخبــرات مــن ســتفادةاال إمكانیــة وكــذلك ،عالیــة وســرعة وبدقــة بعــد عــن
  :التالیة الملموسة التطبیقات إلى هنا اإلشارة الممكن ومن

 .On-line المباشر االتصال- 
 .On line formes إلكترونیاً  النماذج مختلف تعبئة -
   .واإلنترنت اإللكتروني البرید باستخدام السریع االنتشار -
   .والمعلومات والبرامج طالخط تعدیل في المرونة -
  .E-Learning بعد عن التعلم -
 القرار اتخاذ على إیجاباً  ینعكس مما هالیلتح وسرعة عالیة، وكفاءة بدقة البیانات مختلف تحلیل -

  ).197 ،2006 :جواد (المناسب التوقیت في المناسب
  :معوقات استخدام تكنولوجیا المعلومات

 :ا المعلوماتمعوقات البنیة التحتیة لتكنولوجی -1
  :يومن خالل اطالع الباحث على البحوث والدراسات في مجال اإلدارة اتضح لدیه ما یل

تـــضم البنیـــة التحتیـــة لتكنولوجیـــا المعلومـــات األجهـــزة، والبرمجیـــات، وقواعـــد البیانـــات، والـــشبكات، 
جهــزة الحاســوب جــرى أمــا البنیــة التحتیــة لتكنولوجیــا المعلومــات الجدیــدة فتــشمل خلیطــًا مــن أ.  واالتــصاالت

تجهیزهـــا بواســـطة مجهـــزین مختلفـــین، وتـــشمل حواســـیب متوســـطة، وحواســـیب شخـــصیة، حیـــث تعمـــل هـــذه 
وقــد عمــدت البنیــة التحتیــة لتكنولوجیــا المعلومــات أیــضًا إلــى دمــج .  األجهــزة وتتــشابك بعــضها مــع بعــض

  .فادة منهاالبنیة التحتیة، كنظم الهاتف، واإلنترنت، وخدمات الشبكات العامة، واالست
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إلـى أن لإلنترنـت دورًا مهمـًا فـي تكـوین البنیـة التحتیـة الجدیـدة )  2005قنـدیلجي والجنـابي، (وأشار
لتكنولوجیــا المعلومــات، حیــث تــستخدم كقنــاة اتــصال رئیــسة مــع الزبــائن، والعــاملین، والوســطاء، والشــك أن 

فــأي إخفــاق ألنظمــة المعلومــات فــي  لــذلك ، للتلــف، والــسرقة، والخطــأةأدوات تكنولوجیــا المعلومــات عرضــ
تعرض ت فالمنظمـــات التـــي تعتمـــد علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات بـــشكل كبیـــر، ســـ؛إنجــاز العمـــل یكلـــف الكثیـــر

 علـى مواقـع متخصـصة فـي م1999 فقد أثبتت الدراسـة التـي أجریـت فـي ،لخسارة كبیرة إذا حدث إخفاق ما
   قــــــــدرت خــــــــسارة مالیــــــــة Brokeragesاء ، والسمــــــــسرة أو الوســــــــطAuctionsمجــــــــال المــــــــزادات العلنیــــــــة 

 ) سـاعة22( مقابـل ) ملیـار دوالر2.7( توقـف لموقـع السمـسرة، و) ساعات8( دوالر مقابل ) ملیار5.2( ـــبـ
  ).Laudon & Laudon, 2007(لموقع المزاد العلني 

 :المعوقات الفنیة -2
ؤهلین فـــي نظـــم ، إلـــى أن المعوقـــات الفنیـــة تكمـــن فـــي قلـــة األشـــخاص المـــ)2004النجـــار، (أشـــار 

بینمــا یـــرى .  المعلومــات، وعــدم كفایــة التـــدریب، وانخفــاض مــستوى الكـــوادر الفنیــة مــن خریجـــي الجامعــات
آخـرون، أن األخطــاء الفنیـة یمكــن أن تحـدث بــشكل ال إرادي، كاألخطـاء البــشریة التـي تحــدث أثنـاء إدخــال 

  ).Laudon & Laudon, 2007(البیانات، أو في عدم تحدید الصالحیات للمستخدمین 
 :المعوقات األمنیة -3

ــــــع :یــــــشیر مفهــــــوم األمــــــن إلــــــى ــــــستخدم لمن ــــــي ت ــــــاییس الفنیــــــة الت ــــــسیاسات، واإلجــــــراءات، والمق    ال
ــدیل، والـــــــــــــسرقة، أو التخــــــــــــزین المـــــــــــــادي ألدوات تكنولوجیـــــــــــــا    دخــــــــــــول غیـــــــــــــر المــــــــــــسموح لهـــــــــــــم، والتبــــــــــ

  ).  Laudon & Laudon, 2007(المعلومات 
 منیــة تكمــن فــي صــعوبة الــسیطرة علــى أمــن المعلومـــاتكمــا أشــار آخــرون، إلــى أن المعوقــات األ

  ).2004مبارك، ( وسریتها
أن مـن بـین القــضایا األمنیـة سـرقة الهویـة الشخــصیة مـن أجـل الــسرقة، ) Martin, 2002(ویـرى 

أیضًا توجد عوامـل أخـرى مرتبطـة بالناحیـة األمنیـة قـد تـستخدم .  وعادة ما تتم عبر استخدام وسائل مختلفة
   الفیروســــــــــــات، والــــــــــــدخول غیــــــــــــر المــــــــــــسموح بــــــــــــه، وهــــــــــــذا یكــــــــــــون فیمــــــــــــا :لفــــــــــــة مثــــــــــــلألغــــــــــــراض مخت
  ).Laudon & Laudon, 2007(یعرف بالقرصنة 

  
 وأمنیـة، ، وفنیـة، معوقات البنیـة التحتیـة:یتضح مما سبق ذكره من معوقات أنه یمكن تصنیفها إلى

 ممـا یـستدعي ،افـة جوانـب حیاتنـا تقف حائًال أمام التقدم التكنولوجي الهائل الـذي طـال كأن الولكنها یجب 
  إلعـداد خطـط اسـتراتیجیة الجامعـاتومـسئوليتظافر جهود كافة المعنیین من صـناع القـرار وقـادة إداریـون 

  . لتجاوز تلك المعوقات معتمدة على تجارب الدول المتقدمة لمواكبة تطورات العصر الرقميوتنفیذها
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  المحور الثالث
  عاملین في الجامعات الفلسطینیةللتطویر المهارات اإلداریة  

  
  تطویر المهارات اإلداریة: المبحث األول

رئیــسیًا فــي تطــویر أداء المــوظفین والعــاملین فــي الجامعــات مهمــًا تــشكل المهــارات اإلداریــة عنــصرًا   
 حدیثـةالفلسطینیة، وكذلك تطویر ذاتهم وقدراتهم العلمیة والفنیة والتكنولوجیة بما ینسجم مـع االسـتراتیجیات ال

زیـادة قـدراتهم واالرتقـاء بـأدائهم والـذي یـنعكس لسـتراتیجیة التـي تهـدف  المرحلیـة واالوخططهالجامعات ا لتلك
  .بدوره على تطور الجامعات

مــن العناصــر ) 65: 2002اللــوزي، ( المهــارات اإلداریــة فــي نظــر خبــراء اإلدارة كمــا یــذكرها وتعــد  
ألكثــر أهمیــة فــي ذلــك، وقــد تناولــت األدبیــات اإلداریــة والتنمویــة الرئیــسة للعملیــة اإلنتاجیــة بــل هــو العنــصر ا

 تلـــك العملیـــات التـــي تـــستهدف زیـــادة قـــدرات كـــل : علـــى أنهـــابعـــضهمالبحـــث والدراســـة والتحلیـــل، إذ عرفهـــا ب
  .ومهاراتهم ومعلوماتهم الموظفین في الجامعات
  :المهارات اإلداریة

 بما یتالئم وتحقیق أهداف التنظـیم وبمـا یكفـل وتعني قدرة الموظف على فهم عمله وممارسة نشاطه
شباع حاجاتهم  ٕ   ).230: 2009كنعان، (تحقیق متطلبات المرؤوسین وا

 وهـي تقــسم ، القـدرة علــى األداء اإلداري الفعـال فـي المنظمـة:بأنهـا) 37: 1991جماعـة، (ویعرفهـا 
مختلفــة، ومهــارات تنظیمیــة إلــى مهــارات تخطیطیــة وهــي القــدرة علــى تخطــیط البــرامج والخطــط والــسیاسات ال

 حتــى یالئــم احتیاجــات المؤســسة ویحقــق ؛وهــي القــدرة علــى إعــداد التنظــیم وتطــویره وتعدیلــه بــصفة مــستمرة
  .أهدافها

وتتمثل المهارات اإلداریة في قدرة الموظف على فهم عمله وقدرته على توزیع العمـل داخـل التنظـیم 
تحقیــق التنــسیق بــین النــشاطات والوحــدات المختلفــة كافــة، توزیعــًا عــادًال ووضــع معــدالت ومقــاییس لــألداء و 

عــداد وتطــویر الكفــاءات البــشریة  ٕ  األســالیب واإلجــراءات والقیــام بعملیــة الرقابــة للتحقــق مــن إنجــاز وتیــسیروا
  ).321: 2006النمر وآخرون، (األعمال على أكمل وجه 

علمیــة التــي یجــب أن تتــوفر  عبــارة عــن تلــك الخلفیــة ال:علــى أنهــا) 22: 2003الــصیرفي، (وعرفهـا 
  .في العاملین لكي یتمكنوا من إنجاز األعمال بالكفاءة والفاعلیة المطلوبة

وقد قسم الباحثون المهارات اإلداریة إلـى ثـالث مهـارات أساسـیة والعدیـد مـن المهـارات الفرعیـة وهـي 
  :على النحو التالي
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ــــــة -1 ــــــة المتخصــــــ:المهــــــارات الفنی ــــــة المعرف ــــــصد بالمهــــــارات الفنی ــــــروع العلــــــم  ویق ــــــرع مــــــن ف   صة فــــــي ف
  والكفـــــــاءة فـــــــي اســـــــتخدام هـــــــذه المعرفـــــــة أفـــــــضل اســـــــتخدام فـــــــي أداء العمـــــــل بالـــــــشكل الـــــــذي یكفــــــــل 

 ).327: 2009كنعان، (تحقیق الهدف 
ــــــرتبط ــــــشیر هــــــذه وی ــــــة والعملیــــــات، وت ــــــوع مــــــن المهــــــارات بالتعامــــــل مــــــع األشــــــیاء المادی    هــــــذا الن

  دوات واإلجــــــراءات، الســــــیما الخاصــــــة منهــــــا بإنجــــــاز المهــــــارة إلــــــى المقــــــدرة علــــــى اســــــتخدام الوســــــائل واأل
  ).45: 2002الصرن، (العمل 

وتظهــر أهمیــة تلــك المهــارات بــشكل أكبــر فــي المــستویات الوســطي والــدنیا مــن اإلدارة فــي المجــاالت 
  ):23: 2006الصیرفي، (التالیة 

 تحدید أهداف العمل وطبیعته ودوره.  
 م لهتحدید حجم العمل وأسلوب التخطیط والتنظی. 
 تحدید االختصاصات بكل فرد. 
 تحدید األسلوب األفضل الواجب ممارسته من جانب المشرف في مجاالت التوجیه بشكل واقعي. 

أن مــــن أهــــم مــــا یمیــــز المهــــارة الفنیــــة فــــي أنهــــا أكثــــر تحدیــــدًا مــــن ) 327: 2009كنعــــان، (ویـــذكر 
بــسهولة وفــي أنهــا أســهل فــي اكتــسابها المهــارات األخــرى، بمعنــى أنــه یمكــن التحقــق مــن توافرهــا لــدى القائــد 

  .وتنمیتها من المهارات األخرى
ــسانیة -2  القــدرة علــى التعامــل مــع األفــراد وتنــسیق :بأنهــا) 333: 2009كنعــان، ( یعرفهــا :المهــارات اإلن

 المهـــارة التـــي :بأنهـــا) 24: 2010الحلـــو، (جهـــودهم وخلـــق روح مـــن العمـــل الجمـــاعي بیـــنهم، ویعرفهـــا 
عامــل مــع اآلخــرین بطریقــة جیــدة، وتتــضمن هــذه المهــارات القــدرة علــى تفهــم مواقــف یحتاجهــا المــدیر للت

 .اآلخرین والقدرة التوصل إلى حلول وسط والقدرة على حل النزاعات
أن المهـارات اإلنـسانیة فـي كافـة المـستویات اإلداریـة تكـون متنوعـة ) 24: 2006الـصیرفي، (ویذكر 

 اآلخر یتعلق في العمـل مـع اآلخـرین كعـضو، مـع مالحظـة هاوبعضوبعضها یكمن في التوجیه والتواصل، 
أنه ال یمكن لشخص مـا أن یـصبح إداریـًا ناجحـًا إذا لـم یمتلـك هـذه المهـارة، فقـد یـنجح ویتقـدم كخبیـر ولكـن 

  :لیس كإداري، والمهارات المرتبطة بهذا المجال على سبیل المثال
 مهارات التعامل مع اآلخرین.  
 ع للتوفیق بین اآلراء المتعارضةمهارات االتصال واإلقنا. 
 مهارات البحث عن الدوافع الظاهرة والباطنة. 

أن المهارات اإلنسانیة تتمثل فـي العالقـات التـي یطورهـا المـدیر مـع ) 43: 2009السكارنة، (ویذكر 
 مرؤوسـیه وزمالئــه لخدمــة الجامعـة بــشكل عــام، وهــذه العالقـات تبنــى علــى االحتـرام والثقــة والــدعم المــستمر

 .للعنصر البشري داخل الجامعة واالهتمام بمشكالته
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ــــة  -3 ــــة(المهــــارات اإلدراكی ــــة كمــــا یــــذكرها ):الفكری ) 43: 2009الــــسكارنة، ( وتتمثــــل المهــــارات اإلدراكی
باألســس والمبــادئ العلمیـــة فــي میـــدان اإلدارة واتخــاذ القـــرارات والمحاكمــة المنطقیـــة وتحلیــل المـــشكالت 

یجاد العالقات بین المشكالت ٕ  . وأسبابها وحلولهاوا
وتشیر المهارات اإلدراكیة إلى القدرة على التنسیق، وتحقیـق التكامـل والـربط بـین نـشاطات الجامعـة 

 وجوانـب ، وفهم مدى اعتماد كل نشاط علـى اآلخـر،من خالل النظر إلى الجامعة ورؤیتها بمنظور شمولي
  .التأثیر الخاصة بأي نشاط على الجامعة

علـى المهـارات الـسابقة مهـارة التخطـیط ومهـارة المقابلـة  ومهـارات ) 43: 2009السكارنة، (ویضیف 
  .كتابة التقاریر ومهارات اتخاذ القرارات ومهارة إدارة االجتماعات

 مهــارة تنظــیم الوقــت: علــى المهــارات الــسابقة مهــارات أخــرى مثــل) 46: 2002الــصرن، (ویــضیف 
دارته ٕ   . ومهارة حل المشكالت،مهارة التفاوضو  االتصال، مهارةو الفعال للسلطة، و مهارة التفویض و ، وا

  :طرق تنمیة المهارات اإلداریة
هنــاك العدیــد مــن الطــرق التــي یمكــن اســتخدامها لغــرض تنمیــة المهــارات اإلداریــة لــدى المــوظفین، 

  :من هذه الطرق ما یلي) 156: 2001 والموسوي، يآل عل(ویذكر 
  .ة لتدریب اإلداریین وهي وسیلة شائعة فاعل:التعلیم أثناء العمل - 1
 . وتركز هذه الطریقة على التعلیم بواسطة المالحظة:مناصب المالحظة - 2
 وهذه المهام یمكـن اسـتخدامها أیـضًا لتـدریب المـوظفین، فالمتـدرب الـذي یعهـد إلیـه :المهام الخاصة - 3

مهمة خاصة یمنح حریة كاملة لمعالجـة األمـور ومـن ثـم یكتـسب فرصـة لرؤیـة كیـف یمكـن معالجـة 
 .مور وماذا یمكن تحقیقهاأل

 وهــي الطریقـــة التـــي یقــوم بهـــا المحاضـــرون المؤهلــون وذوو الخبـــرات والمعرفـــة بإلقـــاء :المحاضـــرات - 4
 .المحاضرات على الموظفین

 وهـــي مـــن الطـــرق التـــي ینتـــشر اســـتعمالها بـــسرعة وتنطـــوي علـــى إمـــداد المـــدرب :حـــل المـــشكالت - 5
، وعلـى المـدرب فـردًا كـان أو عـضوًا فـي بوصف مكتوب لموقف معین أو حالة تـستلزم عمـًال إدار  یـًا

ـــ مجموعــة أن یقــوم تبریــر و تحدیــد طــرق الحــل، و تحلیــل الحقــائق والظــروف، و تحدیــد المــشكلة، : ( بـ
 ).الحل الذي یقترحه للمشكلة

 عندما تكـون الحاجـة إلـى معرفـة متخصـصة تـرتبط مباشـرة بعملـه الحـالي، فقـد :المشكالت الدراسیة - 6
ســـة مقـــرر خـــاص، ومثـــل هـــذا المقـــرر ینبغـــي تـــصمیمه بالـــشكل الـــذي یقـــدم یتطلـــب مـــن اإلداري درا

 .المعلومات الخاصة المطلوبة
 وهـي مـن الطــرق شـائعة االسـتعمال والتـي تقــدم الفـرص لتبـادل اآلراء والمناقـشات والتــي :المـؤتمرات - 7

 .تبین جمیع جوانب المشكلة وتحلیل الموقف بغرض تحدید ما یجب عمله
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 كلمـــا زادت الالمركزیـــة فـــي الهیكـــل التنظیمـــي زادت الحاجـــة والفـــرص :كزیـــةهیكلـــة التنظـــیم الالمر  - 8
ذا نظرنـــا إلـــى الالمركزیـــة كوســـیلة لتنمیـــة المهـــارات اإلداریـــة  ٕ للتعلـــیم عـــن طریـــق ممارســـة اإلدارة، وا
نفتــرض أن المــوظفین المــؤهلین تعطــي لهــم واجبــات إداریــة وأنهــم سیحــصلون علــى المــساعدة مـــن 

 .رؤسائهم
سبق مـن طـرق تنمیـة المهـارات اإلداریـة أنهـا تحـدث أثنـاء العمـل ونتیجـة المالحظـة ویستخلص مما 

 الخبـرة والمعرفـة وحـل المـشكالت ون والمحاضـرات التـي یقـوم بهـا ذو و والمهام الخاصة التي یقوم بها الموظفـ
 طریــق ذلــك، وعــنإلــى  مــن الطــرق األكثــر اســتخدامًا والمقــررات الدراســیة عنــدما تتطلــب الحاجــة تُعــدوالتــي 

المــؤتمرات التــي تــسمح بتبــادل األفكــار واآلراء والنقاشــات، وكــذلك عــن طریــق ورشــات العمــل واالجتماعــات 
  .الدوریة التي تعقدها الجامعات بالخصوص

  :دور التفویض في تنمیة المهارات اإلداریة
دات أن التفویض یساعد على تنمیة قدرات المرؤوسـین وخاصـًة القیـا) 240: 2009كنعان، (یذكر   

 وذلـك ألنـه مـن الثابـت عملیـًا صـعوبة تـدریب المرؤوسـین علـى المخـاطرة ؛في المستویات الوسطي والمباشـرة
  .في اتخاذ القرارات وحدهم معتمدین على أنفسهم، وال یكون ذلك إال بتفویضهم للسلطة

ــــه یمكــــن تطــــویر أداء المــــوظفین عــــن طریــــق ) 45: 2002آمــــوس، (وفــــي ذات الــــسیاق یــــذكر    أن
ن فـرص الترقـي الـوظیفي إم للقیام ببعض المهام، ویـؤدي ذلـك إلـى تعزیـز مهـاراتهم وخبـراتهم، حیـث تفویضه

  . أن تزید حماسهم للعملالتي تتاح لهم من الممكن
ن و ویعمل التفویض علـى تعزیـز زیـادة فاعلیـة المـوظفین الـذین یتمتعـون بالـسلطة المناسـبة، فـالموظف  
ن الـــذین ال و  المؤســـسة أكثـــر مـــن المـــوظفین العـــادیین، فـــالموظفب اتجـــاهسن للـــسلطة یتـــصرفون بحـــو المخولـــ

یتمتعــون بــأي ســلطة فــي اتخــاذ القــرارات ال یعملــون علــى تحقیــق أهــداف الجامعــة بــنفس مــستوى المــوظفین 
 وذلــك ألن الــسلطة تحــث المــوظفین علــى بــذل كــل طاقــاتهم، فبتفــویض المــوظفین ؛الــذین یتمتعــون بالــسلطة
رارات یـشعر المــوظفین بــأنهم حــصلوا علــى مكافـآت داخلیــة معنویــة تــساعدهم علــى الـسلطة الالزمــة ألخــذ القــ

العمل لتحقیق نجاح المؤسسة وتقدمها، فمثل هؤالء الموظفین یعتبرون أنفسهم جزءًا مـن الجامعـة مـن خـالل 
  ).Mullins, 2008: 438(إسهاماتهم التي یقومون بها 

من خالل إسناد بعض االختـصاصات إلـى العـاملین، كما یعد التفویض أحد وسائل التنمیة اإلداریة   
  ویتــــــــــرك لهــــــــــم حریـــــــــــة التعامــــــــــل معهـــــــــــا، هــــــــــذا باإلضـــــــــــافة إلــــــــــى أن مواجهـــــــــــة المــــــــــشكالت واألزمـــــــــــات 
  المفاجئــــــة والطارئــــــة تخلــــــق لــــــدى الموظــــــف المفــــــوض إلیــــــه رؤیــــــة فكریــــــة مــــــع إكــــــساب مهــــــارات وخبــــــرات 

  ).326: 2005ة وعبد الحمید، لفلی(جیدة 
لـــدور التفـــویض فــــي تنمیـــة المهـــارات اإلداریــــة یتـــضح مـــدى تنوعهــــا  بقومـــن خـــالل العـــرض الــــسا  

واختالفهــا، هــذا باإلضــافة إلــى أهمیتهــا فــي مواجهــة المــشكالت واألزمــات المفاجئــة والطارئــة، ویــرى أهمیــة 
  .تفویض السلطة لما یجعل األثر اإلیجابي على عمل الموظف وتشجیعه وتعزز لدیه قیم االنتماء للجامعة
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  : بعض المهارات اإلداریةإلىالتعرف 
  :مهارات القیادة -1

 القــدرة التـــي یـــستأثر بهــا المـــدیر علــى مرؤوســـیه وتـــوجیههم :علــى أنهـــا) 99: 2009حبتـــو، (یعرفهــا 
بطریقة یتسنى بها كسب طاعاتهم واحترامهم ووالئهـم وشـحذ هممهـم وخلـق التعـاون بیـنهم علـى سـبیل تحقیـق 

  .هدف بذاته
بأنهـا التـأثیر الفعـال فـي اآلخـرین لیعملـوا حـسب مـا یریـد ) 254: 2005 فلیلة وعبد المجید،(ویعرفها 

  .القائد
 وذلـك مـن ؛ویمكن تعریف القیادة على أنها العملیة التي یتم من خاللها التأثیر علـى سـلوك المـوظفین

  ).120: 2001آل على والموسوي، (أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقیق أهداف محققة 
  :یادةأهمیة الق
  :فیما یلي) 27: 2005العساف، (كمن أهمیة القیادة كما یذكرها ت

 أنها حلقة الوصل بین الموظفین وبین خطط الجامعة وتصوراتها المستقبلیة.  
 أنها البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهیم واالستراتیجیات والسیاسات. 
 اإلمكانتدعیم القوى اإلیجابیة في الجامعة وتقلیص الجوانب السلبیة قدر . 
 بین اآلراءوالترجیح الخالفات مالسیطرة على مشكالت العمل وحلها وحس . 
  تنمیـة وتــدریب ورعایــة المـوظفین باعتبــارهم أهــم مـورد مــن مــوارد الجامعـة، كمــا أن المــوظفین یتخــذون

  .من القائد قدوة لهم
  :مهارات االتصال -2

ثیر فـــي الـــسلوك الـــوظیفي للمرؤوســـین  فاعلـــة للتـــأةتبـــرز أهمیـــة االتـــصاالت اإلداریـــة مـــن كونهـــا أدا
 عملیـــة هادفـــة لنقـــل المعلومـــات مـــن :بأنهـــا) 51: 2009الـــسكارنة، (وتوجیــه جهـــودهم فـــي األداء، فیعرفهـــا 

  .شخص آلخر بغرض إیجاد نوع من التفاهم المتبادل بینهما
ـــــة االتـــــصال علـــــى أنهـــــا ـــــي یـــــتم مـــــن خاللهـــــا تعـــــدیل الـــــسلوك :ویمكـــــن تعریـــــف عملی    العملیـــــة الت

ـــــــــــذي ــــــــة وبواســـــــــــطة تبـــــــــــادل الرســـــــــــائل لتحقیـــــــــــق األهـــــــــــداف و  یقـــــــــــوم بـــــــــــه الموظفـــــــــــال   ن داخـــــــــــل الجامعـــ
  ).199: 2000القریوطي، (التنظیمیة 

  :)51: 2009السكارنة، ( بین العاملین داخل الجامعة أهمیة االتصال الجید
 إن أهمیـــة االتـــصال بالنـــسبة للمـــدیر والعـــاملین بالجامعـــة تنبـــع مـــن أن القـــدرة علـــى إنجـــاز األهـــداف 

  .تتوقف على كفاءة االتصاالت التي یبرزها الموظف في عمله
  إن عملیة االتـصال تمثـل جـزءًا كبیـرًا مـن األعمـال الیومیـة ویقـدر بعـض الخبـراء أنهـا تـستهلك مـا بـین

 .من وقت الموظفین%) 95 – 75(



 

 55 

 م فـي اتخـاذ تفید في نقل المعلومات والبیانات واإلحصاءات والمفاهیم عبر القنـوات المختلفـة بمـا یـساه
 .القرارات اإلداریة وتحقیق نجاح الجامعة وتطویرها

 هي ضرورة أساسیة في توجیه وتغییر السلوك الفردي والجماعي للعاملین. 
  تــسهم فــي نقــل المفــاهیم واآلراء واألفكــار عبــر القنــوات الرســمیة لخلــق التماســك بــین مكونــات الجامعــة

 .وتوحید جهودها بما یمكنها من تحقیق أهدافها
 االتصال وسیلة هادفة لضمان التفاعل المشترك لألنشطة المختلفة للجامعة. 
  :مهارات إدارة الوقت -3

عد ُ ، فهـو بعـد مهـم البـد مـن اسـتغالله ی  الوقت موردًا من الموارد المتاحة یجب استغالله بـشكل كـافٍ
ـــــــــــــي تؤخـــــــــــــذ  ـــــــــــــسة الت ـــــــــــــد أصـــــــــــــبحت إدارة الوقـــــــــــــت إحـــــــــــــدى المعـــــــــــــاییر الرئی ، ولق   حاضـــــــــــــرًا ومـــــــــــــستقبًال

  ین االعتبــــــــــــار فــــــــــــي تحدیــــــــــــد النجــــــــــــاح اإلداري وفاعلیتــــــــــــه؛ ألن ســــــــــــوء اســــــــــــتغالله ســــــــــــیؤثر ســــــــــــلبًا بعــــــــــــ
  ).142: 2009السكارنة، (على الجامعة 

تهــــتم أساســــًا بتحدیــــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا ونظــــرًا ألن الدراســــة الحالیــــة 
 فقـد اسـتوجب ذلـك ،الفلسطینیة بمحافظـات غـزةالمعلومات لتطویر المهارات اإلداریة للعاملین في الجامعات 

  .من الباحث دراسة المهارات التكنولوجیة
  :المهارات التكنولوجیة -4

تقـــان و وهـــي مجموعـــة مـــن األداءات العملیـــة والتطبیقیـــة التـــي یجـــب أن یمتلكهـــا الموظفـــ ٕ ن بكفـــاءة وا
  .نو  وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها الموظف،وبأقل ووقت ممكنین

  :ات التكنولوجیةخصائص المهار 
وهــــي ) 130: 2006عیــــاد وعــــوض، (تتمیــــز المهــــارات التكنولوجیــــة بعــــدة خــــصائص كمــــا ذكرهــــا 

  :كالتالي
 تعبر المهارة التكنولوجیة عن القدرة على أداء عمل أو عملیة ما من قبل الموظفین.  
 ركیــة بحیــث تتكــون المهــارة عــادةً مــن خلــیط مــن االســتجابات أو الــسلوكیات العقلیــة واالجتماعیــة والح

ن الـسلوكیات العقلیـة یغلـب علیهـا إتنسجم مع بعـضها لتـؤدي المهـارة التكنولوجیـة بدقـة عالیـة، وحیـث 
التـي تتمثـل فـي إعطـاء اآلراء فهـي التجریب والحركیـة مثـل الطباعـة علـى الحاسـوب، أمـا االجتماعیـة 

 .والمبادرة والتجربة
 ذ تكون المعرفة جزءًا أساسیاً یرتكز األداء المهاري على المعرفة أو المعلومات، إ. 
 نمي األداء المهاري التكنولوجي من خالل التدریب والممارسة ُ  .ی
  یتم تقییم األداء المهاري عادةً بكلٍ من معیاري الدقة والـسرعة فـي اإلنجـاز، حیـث أن جمیـع المهـارات

 .التكنولوجیة تحتاج إلى دقة عالیة في العمل
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ولوجیة تعبر عن قـدرة الموظـف داخـل الجامعـة علـى اسـتخدام ویستخلص مما سبق أن المهارة التكن
نمـى  وأن هـذا األداء، مركـزًا علـى األداء المهنـي والمعرفـي،التكنولوجیا في عملـه بدقـة متناهیـة ُ  التكنولـوجي ی

 ویقیم بمدى دقته وسـرعته فـي إنجـاز األعمـال الموكلـة إلیـه بدرجـة عالیـة مـن ،من خالل التدریب والممارسة
  .اإلتقان

  :تصنیف المهارات التكنولوجیة
تتعدد مجاالت المهارات التكنولوجیة، وذلك لتسارع التطور في جمیع مجاالت المعرفـة وعلـى رأسـها   

سـعد الـدین، ( مـن كـلٌ  ویمكن تصنیف المهـارات التكنولوجیـة كمـا یـذكرها ،التطور التكنولوجي بكافة مجاالته
  :على النحو التالي )2001 العاطي، عبد( و،)2005عیاد، ( و،)2008شقفة، ( و،)2007

  : المهارات الحاسوبیة-1
مجموعـة مـن المهـارات التـي تمكـن المـوظفین فـي الجامعـات الفلـسطینیة مـن إدارة المهـام الحاســوبیة 

  : ، ومن أمثلتهاوتنفیذها الضروریة المعاصرة
 مهارات استخدام أنظمة التشغیل.  
 ة للحاسوبمهارات معرفة المكونات المادیة وغیر المادی. 
 نترنت والبرید اإللكترونيمهارات استخدام اإل. 
 مهارات استخدام ملحقات الحاسوب اإلضافیة مثل الطابعات والماسح الضوئي. 
  :مهارات تكنولوجیا االتصال -2

 ،من المهارات التـي تمكـن المـوظفین فـي الجامعـات الفلـسطینیة مـن التواصـل مـع اآلخـرینمجموعة 
 ،نترنـــت اإل: مثـــل،مـــنظم الـــواعي لكافـــة اإلمكانیـــات والوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــةمـــن خـــالل االســـتخدام ال

  . ووسائل االتصال المختلفة،والشبكات
  :أساسیات للتدریب على المهارات التكنولوجیة

تباعهـــا عنـــد القیـــام ببنـــاء بـــرامج تدریبیـــة لتنمیـــة اتوجـــد مجموعـــة مـــن األساســـیات والمبـــادئ الواجـــب 
  ):406: 1999ریان، (یة لدى الموظفین المهارات التكنولوج

 أن یكون التدریب علیها وظیفیًا متصًال بالجانب النظري لتعلیم المهارة ولیس منفصًال عنه.  
  ویكون لدیه الحافز للتدریب علیها وتنمیتهاوهدفها، أن یكون لدى المتدرب اإللمام بمعنى المهارة. 
  الت األولـى تحـت اإلشـراف الـواعي المركـز لترسـیخ أن یـتم تـدریب الموظـف علـى المهـارة أثنـاء المحـاو

 .التدریب بطریقة صحیحة منذ البدایات
  أن تتــــوفر الفــــرص المتكــــررة لتمــــرین المــــوظفین علــــى المهــــارة مــــصحوبة بالتغذیــــة الراجعــــة والتقــــویم

 .المستمر
 أن یتم مراعاة الفروق الفردیة بین المتدربین أثناء التدریب على المهارات. 
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 ومــن الــسهل إلــى ،مــن البــسیط إلــى المعقــد(سلــسل المنطقــي فــي ترتیــب تقــدیم المهــارات أن یراعــي الت 
 .، بحیث تكون المهارات الالحقة مدعمة مؤكدة مكملة للمهارات السابقة)الصعب

  مــساعدة المـتـدربین علــى تعمــیم المهــارات التــي تــدربوا علیهــا، مــن خــالل تطبیقهــا فــي مواقــف جدیــدة
 .ثر التدریبلتحقیق قدر أكبر النتقال أ

  أن یكـــون البرنـــامج التـــدریبي مرنـــًا بحیـــث یمكـــن التـــدرب علـــى المهـــارات حـــسب إمكانیـــات وحاجـــات
 .المتدربین المتعددة

  :استراتیجیات التدریب على المهارات التكنولوجیة
  :هماتراتیجیتین على المهارات التكنولوجیة بأن هناك اس) 132: 2006عیاد وعوض، (یذكر 

 أجزائهـــاحیـــث یــتم التركیـــز علـــى تعلـــیم المهــارة بـــصورة كلیـــة ومـــن ثــم االنتقـــال إلـــى  :اســـتراتیجیة الكـــل -1
 .األخرى

حیــث یــتم فــي البدایــة تقــسیم المهــارة إلــى أجــزاء، ومــن ثــم التــدریب علــى كــل جــزء : اســتراتیجیة األجــزاء -2
  . بشكل یؤدي إلى التكامل في التدریب على المهارةحدةعلى 

ٍ وباإلمكــان اســتخدام   وذلــك ،راتیجیتین فــي عملیــة التــدریب علــى المهــارات التكنولوجیــةســت مــن االكــل
ً على طبیعة المهارة والظروف التدریبیة المحیطة   . بهابناء



 

 58 

  التعلیم العالي في فلسطین: المبحث الثاني
  

  :تعریف التعلیم العالي
ٍ هــو كــل دراســة أكادیمیــة أو مهنیــة منتظمــة  ة  معتــرف بهــا ال تقــل عــن ســنفــي مؤســسة تعلــیم عــال

وزارة التربیــة (دراســیة كاملــة أو فــصلین دراســیین بعــد الحــصول علــى الــشهادة الثانویــة العامــة أو مــا یعادلهــا 
  ).5: 2010والتعلیم العالي، 

  
  :تطور التعلیم العالي في فلسطین

 إلـى ،نجاز الكبیر الـذي حققـه الـشعب الفلـسطیني فـي مرحلـة الـشتات التـي تلـت النكبـةبالرغم من اإل
  :م في فلسطین مر بمراحل عدیدة، یمكن تقسیمها كما یليأن التعلی

 ظــل التعلــیم العــالي الفلــسطیني یعــاني عــددًا مــن المــشاكل الخطیــرة التــي نجمــت عــن :مرحلــة االغتــراب - 1
المجلــس األعلــى للتربیــة (كونــه ظــاهرة مــن مظــاهر الــشتات واالغتــراب وأهــم هــذه المــشاكل كمــا ذكرهــا 

 :هي) 21: 1985والثقافة، 
 ن التعلــیم العــالي الفلــسطیني موجهــًا بأهــداف وطنیــة، بــل كــان یــسترشد بطموحــات واحتیاجــات كــلــم یم

فردیة وعائلیة، فكان اإلنسان الفلسطیني یبغي من تعلمه التـأقلم مـع أوضـاع الـشتات ومتطلبـات البقـاء 
 أبنائــهفــي ظروفــه، وكانــت النتیجــة أن المجتمــع الفلــسطیني كــان یجنــي الیــسیر فقــط مــن ثمــرة جهــود 

  .وبناته
 عنـــى تطــویر منهـــاج تربــوي فلــسطیني باإلمكـــانتـــراب لــم یكــن غنتیجــة لظــروف اال ُ  بأوضــاع الـــشعب ی

الفلـــسطیني واحتیاجاتـــه، فـــافتقرت النخبـــة المثقفـــة إلـــى خلفیـــة وطنیـــة تجمـــع بینهـــا وتربطهـــا متطلبـــات 
 الفلـسطیني  هـو أن مجتمعنـا،من أخطر عواقـب ظـاهرة الغربـة فـي التعلـیم العـالي الفلـسطینيو  ،الوطن

فقـــد فرصـــة التعـــایش والتمـــاس الیـــومي المباشـــر مـــع المؤســـسات العلمیـــة والثقافیـــة، وبـــذلك فقـــد بعـــدًا 
  .حضاریًا ال غنى عنه في هذا العصر

م تراكمــت مــشاكل 1967 عنــدما خــیم االحــتالل الــصهیوني علــى بقایــا فلــسطین عــام :مرحلــة الــصمود -2
ـــیم العـــالي، وفرضـــت علـــى شـــعبنا  فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة حـــصارًا ثقافیـــًا إضـــافیة علـــى التعل

الســـتكمال تغییــــر الوجـــود العربــــي الفلـــسطیني، والوقــــوف أمــــام التهدیـــدات، بــــادر شـــعبنا فــــي األراضــــي 
المحتلـــة خـــالل الـــسنوات الماضـــیة بتأســـیس نظـــام للتعلـــیم العـــالي بإقامـــة جامعـــات علـــى أرض الـــوطن، 

ثیر مـن الطلبـة، وبـدأت تظهـر نخبـة جدیـدة مـن أبنائنـا أصبحت الیوم قادرة على توفیر فرص التعلیم للك
بثقافة وطنیة متجانسة بمضمونها وتجربتهـا الحالیـة، وبـدأت مؤسـسات التعلـیم العـالي تتفاعـل مـع بیئتهـا 

 .االجتماعیة وتعطي مجتمعنا زخمًا جدیدًا حیویاً 
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ار العــشرات مــن  أنــه وبــالرغم مــن المحــاوالت التــي قــام بهــا االحــتالل الــصهیوني علــى مــدویالحــظ
 عبالـــسنوات لفـــرض العزلـــة العلمیـــة ومنـــع إقامـــة الجامعـــات فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة، إال أن الـــش

 ٍ  وأقـام العدیـد مـن الجامعـات الفلـسطینیة علـى أرض الـوطن ، للتعلـیم العـاليالفلسطیني استطاع تأسیس نظـام
 والتـــي وفـــرت ألبنـــاء الــــشعب ،لدولیــــةفـــي الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غــــزة والتـــي تواكـــب الجامعـــات العربیـــة وا

 ،الفلـسطیني فـرص التعلــیم المختلفـة، وتطـور بعــضها لتخـرج الطلبـة فــي الدراسـات العلیـا فــي العلـوم المختلفــة
  .مما جعل الشعب الفلسطیني مواكبًا للحضارة العالمیة

  
 :العالي التعلیم أهداف

 الـذي الفلـسطیني العـالي التعلـیم سمجلـ دور لتـستكمل م1996 عـام العـالي التعلـیم وزارة تـشكیل تـم
ا كان ً  المعلومات مركز( التالیة أهدافها عملها بدء منذ الوزارة حددت وقد الفلسطینیة، السلطة قدوم قبل قائم

  :)2007، الفلسطیني الوطني
 خلالـدا فـي العلمیـة الكفـاءات ومتابعة العالي بالتعلیم لاللتحاق المؤهلین الطلبة جمیع أمام المجال فتح -1

   .وتنمیتها والخارج
 مؤسـسات تقـدمها التـي المـستمر التعلـیم بـرامج ودعـم العلمـي والبحـث والترجمـة التـألیف حركـة تـشجیع -2

 .الفلسطینیة العالي التعلیم
 واسـتثمارها والمعلوماتیـة والتكنولوجیـة العلمیـة المـستجدات مـع التعامـل مـن الفلـسطیني المجتمـع تمكـین -3

 .وتطویرها
 المجـاالت مختلـف فـي المؤهلـة البـشریة الكـوادر مـن الفلـسطینیة المجتمـع احتیاجـات تلبیـة فـي اإلسـهام -4

 .والثقافیة العلمیة
 ومراكز العالي التعلیم مؤسسات وتطویر ودعم والدولیة العلمیة الهیئات مع العلمي التعاون أطر توثیق -5

 .العلمي البحث
 اإلبـداع وتـشجیع الناقـد التفكیـر مهـارات الطلبـة إكـساب و ةواإلسـالمی العربیـة الحـضارة بدراسـة العنایـة -6

 .العلمي التقدم ومواكبة والتقصي البحث على والقدرة العلمي واالبتكار
 والعمـل التعـاون روح وتعزیـز وعـروبتهم لـوطنهم منتمـین أفـراد وتنـشئة والروحیـة العلمیـة القـیم تنمیـة -7

 .الطلبة لدى الجماعي
 سـیادة تـضمن أسـس علـى الدولـة وبنـاء العلمـي البحـث ونزاهـة الحریـات وصـون لـمالع تقدم في اإلسهام -8

  .العامة والحریات الحقوق واحترام القانون
ویــــستخلص ممــــا ســــبق أن مــــن أهــــم أهــــداف التعلــــیم العــــالي تنمیــــة القــــیم العلمیــــة وتنــــشئة الــــشباب   

لـــدى الطلبـــة، وتمكـــین الطلبـــة  المنتمـــي لوطنـــه وعروبتـــه وتعزیـــز روح التعـــاون والعمـــل الجمـــاعي الفلـــسطیني
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 ،داخـل المجتمـع الفلـسطیني مــن التعامـل مـع المـستجدات العلمیــة والتكنولوجیـة الحدیثـة واسـتثمارها وتطویرهــا
 واإلســهام ، وفــتح المجـال للطلبــة لاللتحـاق بــالتعلیم العـالي،وتـشجیع حركـة التــألیف والترجمـة والبحــث العلمـي

وصـون الحریـات لبنـاء الدولـة الفلـسطینیة المـستقلة علـى أسـس تـضمن  ،في تقدم العلم ونزاهة البحث العلمـي
 .سیادة القانون واحترام الحقوق والحریات العامة

  
  :المعوقات التي تواجه التعلیم العالي في فلسطین

إلــى ) 59: 1989الــزرد،  (كمــا ذكرهــاتواجــه مؤســسات التعلــیم العــالي فــي فلــسطین مــشاكل عدیــدة 
  -:نوعین

 وهـي التــي نــشأت عــن تركیبــة هــذه المؤســسات وآلیــات عملهــا، واخــتالل الذاتیــة :شاكل ذاتیــةمــ: النــوع األول
المتجــذرة فیهــا، مثــل المــشاكل اإلداریــة والتنظیمیــة والفنیــة واألكادیمیــة وبعــض المــشاكل عامــة تــشترك فیهـــا 

لي وتعـدد جهـات غالبیة مؤسسات التعلیم العالي مثل المشاكل الناجمة عن غیاب فلسفة واضحة للتعلیم العـا
  .اإلشراف

ـــاني ـــیم العـــالي مـــن :مـــشاكل االحـــتالل: النـــوع الث  ویقـــصد بهـــا المـــشاكل التـــي تعـــاني منهـــا مؤســـسات التعل
نمـو مؤســسات التعلـیم العـالي بــشكل فـوري مرتجـل بعــد خـروج االحـتالل، ممــا : االحـتالل وأهـم هــذه المـشاكل

  .أدى إلى غیاب فلسفة واضحة للتعلیم العالي
  
 :الفلسطیني العالي التعلیملتي تواجه ا تحدیاتال

 ظـل فـي النمـو علـى وحتـى بـل البقـاء، علـى قـدرة مـن الفلـسطیني التعلـیم نظـام أظهـره مـا كـل مـع
ا الیـوم یواجـه النظـام هـذا فـإن ،الماضـیة العقـود مـدى علـى شـهدها مـستقرة وغیـر معاكـسة ظـروف  مـن عـددً

ـ تلخیـصها یمكـن والتـي للعزیمـة المثبطـة التحـدیات  العـالي والتعلـیم التربیـة ووزارة الـدولي، لبنـك الدراسـة اوفقً
 :التالي النحو على الفلسطیني

ا المتزایـد للعـدد نتیجـة العـالي التعلـیم نظـام علـى الـضغط جـاء: دالمتزایـ الطلـب تلبیـة -1 ً  عـدد فـي سـریع
 فـي المـسجلین ةالطلبـ عـدد فـي المرتفـع ةالدیموغرافیـ النمـو تـأثیر عـن والنـاتج، الثانویـة المـدارس خریجـي
ا ،العمومي شبه الثانوي التعلیم ً  تجـاه التـوجیهي لـشهادة الحـاملین الطلبـة عدد نسبة في شدید بانحراف مقرون

 .اإلنسانیة التخصصات
 مـستوى رفعـت حیـث مختلفـة، بطرائـق المالیة للضائقات الجامعات استجابت: المالیة االستدامة تحقق -2

 ثلـث مـن وأكثـر طالـب لكـل المتكـررة التكـالیف مـن%) 68 (التعلـیم رسـوم بلغـت حیـث التكـالیف، اسـترداد
 افتتحـت كمـا.  الماضـي القـرن مـن التـسعینات عقـد نهایـة فـي اإلجمـالي المحلـي النـاتج مـن الفـرد حـصة
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 الـسیطرة الجامعـات وتحـاول ،لـدیها المـوارد قاعـدة ولتوسـیع الطلبـة علیهـا لیتنـافس جدیـدة بـرامج الجامعـات
 .اإلنفاق تقلیل خالل من اإلمكان دربق مصروفاتها على

 دخـلحـسب  الفلـسطیني العـالي التعلـیم نظـام إلـى الوصـول إمكانیـة تتبـاین: العدالـة مـستوى تحـسین -3
 الفلـسطینیة األسـر مـن فالطلبـة ؛)الجـنس (االجتمـاعي النـوع بحـسب كبیـرة بدرجـة تتبـاین ال ولكنهـا ،األسـرة
 ،مرتفعـة ورسـومه التعلـیم فتكـالیف الفـرص، مـن الكاملـة السلـسلة ىإلـ الوصـول إمكانیـة لهـم تتـوافر ال الفقیرة

 .للتعلیم المرتفعة التكالیف دفع تتحمل التي هي وأسرهم كافیة غیر الطلبة لمساعدة المالیة والمعونة
 أكبـر المحتلـة الفلـسطینیة لألراضي اإلسرائیلي االحتالل استمرار یشكل : اإلسرائیلي االحتالل استمرار -4

 المتكـررة واالجتیاحـات والحـصار للعـدوان كـان فقـد ،يالفلـسطین العـالي التعلـیم تطـویر تواجـه التـي یاتالتحد
 الناحیـة علـى وكـذلك والمادیـة، اإلنـسانیة الجوانـب وعلـى التعلیمیـة العملیـة علـى األثـر علـى أسـوأ للمنـاطق
  ).80-79: 2007، اإلنسان لحقوق الفلسطیني المركز( النفسیة

 إال أن ،أنـــه بـــالرغم مـــن التحـــدیات الـــسابقة التـــي واجههـــا التعلـــیم العـــالي الفلـــسطینيویـــرى الباحـــث   
 واسـتطاع ، والنمـو فـي ظـل هـذه الظـروف الـصعبة وغیـر المـستقرةالنظام التعلیمي الفلسطیني اسـتطاع البقـاء

 والتـــي ،بنـــاء المؤســـسات التعلیمیـــة المختلفـــة والجامعـــات التـــي واكبـــت التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي الهائـــل
استطاعت تخریج اآلالف من الشباب الفلسطیني الذي اندمج مع سوق العمـل الفلـسطیني فـي كافـة المیـادین 
 اَ والمجاالت العلمیة والمهنیة، وتطورت هذه الجامعات في كلیاتها المختلفـة وأقـسامها المتنوعـة وفتحـت فروعـ

  .جدیدة وكلیات نوعیة لم تكن موجودة سابقاً 
  

 :فلسطین في تطورهاو  الجامعات نشأة
 عقـد بدایـة فـي متوسـطة وكلیـات ومعاهـد جامعـات مـن العـالي التعلـیم مؤسـسات إنـشاء جـاء

 غـزة وقطـاع الغربیـة الـضفة فـي العـالي التعلـیم على المتزاید للطلب استجابة ،الماضي القرن من السبعینات
 تعـد فلـم ،)التـوجیهي (العامـة ثانویـةال فـي الناجحین أعداد في المستمر للتزاید ونتیجة والكم، النوع حیث من

 تلبیـة علـى قـادرة التعلیمیـة المهـن  فـي رئـیس بـشكل المتوسـط الـدبلوم تمـنح التـي المتوسـطة المجتمـع كلیات
 وقطـاع الغربیـة الـضفة لطلبـة القبـول فرصـة تقلـصت كمـا ،ةالمختلفـ التخصـصات مـن المجتمـع احتیاجـات

 شـروط بـسبب) واألردن مـصر (المجـاورة العربیـة الـدول تجامعـا فـي وبخاصـة العربیـة، الجامعـات فـي غـزة
 كانـت أن بعـد عالیـة دراسـیة رسـوم بفـرض منهـا یتعلـق مـا وبخاصـة الجامعـات، تلـك فرضـتها التـي القبـول

 . مجانیة أو للغایة منخفضة
   الـشبان حركـة علـى مـشددة إجـراءات بفـرض اإلسـرائیلي االحـتالل سـلطات قیـام مـع ذلـك تـزامن كمـا

لـى مـن ٕ ـا شـكل الـذي األمــر المحتلـة، المنـاطق وا    بمؤســسات الطلبـة مـن الكثیـر التحـاق أمـام عائقً
  )40: 2004، والفي ريبالجع( العالي التعلیم



 

 62 

 وقـد ،يالفلـسطین العـالي التعلـیم تطـور اسـتهدفت عـدة مبـادرات ظهـرت الظـروف، تلـك ظـل وفـي
 عائقـاً  تقـف التـي التحـدیات ومواجهـة العـالي بـالتعلیم لالرتقاء عالمیة دعوات بروز مع المبادرات تلك تزامنت

 التعلـیم تمویـل: التحـدیات تلـك ومـن ،متوسـطة ومعاهـد جامعـات مـن العـالي التعلـیم مؤسـسات تطـویر أمـام
 مخرجـات بـین التبادلیـة والعالقـة ،الـصناعیة التنمیـة فـي العلمـي البحـث ودور العـالي، التعلـیم وجـودة العالي،
 الـضفة فـي العـالي التعلـیم تطـویر بـشأن الفلـسطینیة المبـادرات جـاءت وقـد  .العمـل وسـوق العـالي التعلـیم
 تلـك اتخـذت وقـد، بینهـا فیمـا تنـسیق أي دون بعـضها، عـن مـستقلة محـاور ثالثـة عبـر غـزة وقطـاع الغربیـة

 :التالي النحو على أهمها إبراز یمكن عدة أشكاالً  المبادرات
 كلیـة تـم تطـویر فقـد واحـدة فلـسطینیة لجامعـة فـروع أو تجامعـا إلـى القائمـة ةالمتوسـط الكلیـات  تطـور-1

 إنـشاء بـدأ وبـذلك م، 1977العـام  جامعـة إلـى النجـاح كلیـة وتحویـل ،جامعـة إلـىم 1972  العـام بیرزیـت
 الكلیـات العدیـد مـن تحویـل تـم منتـصف التـسعینیات، ومنـذ بعـضها، عـن المـستقلة الفلـسطینیة الجامعـات
 إلـى الخلیـل فـي الفنیـة الهندسـیة الكلیة تحویل تم  فقد،درجة البكالوریوس منحت جامعیة كلیات إلى المتوسطة

فـي  العـروب ومعهـد اهللا، مجتمـع رام كلیـة إلـى اهللا رام فـي المعلمـین ومعهـد بولیتكنیـك فلـسطین، جامعـة
  .التقنیة فلسطین كلیة إلى الخلیل

 كلیـة تـم تحویـل فقـد جامعـات، ىإلـ البكـالوریوس درجـة تمـنح كانـت التـي الجامعیـة الكلیـات  تحویـل-2
تـم  وقـد األقـصى، جامعـة غـزة إلـى فـي الحكومیـة التربیـة وكلیـة الخلیـل، جامعـة إلـى الخلیـل فـي الـشریعة
ا الكلیـات بعـض إضـافة ً  تأسـیس تـم الثمانینیـات وبدایـة الـسبعینیات وفـي أواخـر الجامعـات، تلـك إلـى تـدریجی
 الـدین، وأصـول الـدعوة وكلیـة والتكنولوجیـا، العلـوم كلیـة :ثلم القدس منطقة في الجامعیة الكلیات من العدید
 فـي الفلـسطینیة الحقـوق كلیـة تأسـست التـسعینیات بدایـة وفـي، ةیالـصح المهـن وكلیـة للبنـات، اآلداب وكلیـة

  .القدس – دیس أبو
 الماضـیة الثالثـة العقـود خـالل الجامعـات إنـشاء مـن األنمـاط تلـك تـشجع أن المتوقـع مـن كـان وقـد

ـا تـوفر بـرامج بطـرح بینهـا التنـافس زیـادة إلـى الماضـي لقـرنا مـن ً  جـامعیین لتخـریج عالیـة جـودة ذا تعلیم
 تلـك أنـشأت فقـد ،ذلـك غیـر كـان حـدث مـا أن إال العمـل، سـوق متطلبـات مـع وقـدراتهم مـؤهالتهم تنـسجم

 والمالیـة ادیمیـةاألك شـئونها فـي األخـرى عن مستقلة جامعة كل فكانت بینها، فیما تنسیق أي دون الجامعات
 والتربیـة كـاآلداب اإلنـسانیة العلـوم فـي متخصـصة أكادیمیـة بـرامج بطـرح الجامعـات تلك بدأت فقد واإلداریة،
 العلـوم بـرامج مـع مقارنـة افتتاحهـا كلفـة فـي الكبیـر االنخفـاض إلـى ذلـك ىویعـز  اإلسـالمیة، والدراسـات
 البـدء علـى سـاعد أن التخصـصات تلـك فـي والكفـاءات الكـوادر لتـوفر كـان كمـا والهندسـیة، التطبیقیـة
ـا طـرح تلـك التخصـصات تـم بحیـث بتدریـسها، ً ـا أساس  بظـروف االهتمـام مـن أكثـر العـرض لظـروف وفقً

 الجامعـات مـن العدیـد إنـشاء علـى المبـادرین قیـام إلـى یعـود ذلـك وراء أن الـسبب الـرئیس  إال،الطلـب
االعتـراف  علـى للحـصول وذلـك ؛واألردنیـة مـصریةال الجامعـات وخبـرات تجـارب مـن الفلـسطینیة باالسـتفادة

  ).40: 2004، والفي ريبالجع(العربیة  الجامعات اتحاد في العضویة على والحصول للبرامج، واالعتماد
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  )4(جدول 
  بیانات أساسیة عن الجامعات الفلسطینیة

سنة   جهة اإلشراف  الموقع الجغرافي  اسم الجامعة  م
  التأسیس

  1930  حكومیة  طولكرم   خضوري-یة جامعة فلسطین التقن  .1
  1971  عامة  الخلیل  جامعة الخلیل  .2
  1972 عامة  بیرزیت  جامعة بیرزیت  .3
  1973 عامة  بیت لحم  جامعة بیت لحم  .4
  1977 عامة  نابلس  جامعة النجاح الوطنیة  .5
  1978 عامة  غزة  الجامعة اإلسالمیة  .6
  1978 عامة  الخلیل   فلسطینكبولیتكنیجامعة   .7
  1984 عامة  القدس  جامعة القدس  .8
  1991 عامة  غزة  جامعة األزهر  .9

  1991 عامة  القدس  جامعة القدس المفتوحة  .10
  1991  حكومیة  غزة  جامعة األقصى  .11
  1997  خاصة  جنین  الجامعة العربیة األمریكیة  .12
  2007  خاصة  غزة  جامعة غزة  .13
  2008  خاصة  غزة  جامعة فلسطین  .14
  2008  خاصة  غزة  األمةجامعة   .15

  ).2012( وزارة التربیة والتعلیم العالي منشورات
  

 مـــن تُعـــد والتـــي فـــي محافظـــات غـــزة،وقـــد تنـــاول الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة الجامعـــات الفلـــسطینیة 
 احتیاجـات المجتمـع الفلـسطیني فـي قطـاع غـزة، فقـد تطـور التعلـیم اإلنجازات العظیمة التي جاءت تلبیًة لـسد

 وذلـك مـن خـالل التخطـیط الـذاتي ومـا رافـق ، محافظات غزة كما التعلـیم الجـامعي فـي فلـسطینفيالجامعي 
  :  مشكالت برزت فیما بعد، وسیتناول الباحث ثالث جامعات أساسیة في قطاع غزة وهيمنذلك 

 .جامعة األقصى -3    .الجامعة اإلسالمیة -2    .جامعة األزهر - 1
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  :اإلسالمیة الجامعة -1
میــة مــستقلة مــن مؤســسات التعلــیم العــالي الفلــسطیني تعمــل بإشــراف وزارة التربیــة ســسة أكادیهــي مؤ 

اتحــاد الجامعــات و اتحــاد الجامعــات العربیــة، رابطــة الجامعــات الفلــسطینیة، : والتعلــیم العــالي وهــي عــضو فــي
عـاون االتحـاد الـدولي للجامعـات، وتربطهـا عالقـات تو رابطة جامعات البحر األبـیض المتوسـط، و اإلسالمیة، 

ـــًا  بـــالكثیر مـــن الجامعـــات العربیـــة واألجنبیـــة، وتـــوفر لطلبتهـــا جـــوًا أكادیمیـــًا ملتزمـــًا بـــالقیم اإلســـالمیة ومراعی
لظروف الشعب الفلسطیني وتقالیده وتـضع كـل اإلمكانیـات المتاحـة لخدمـة العملیـة التعلیمیـة وتهـتم بالجانـب 

ائل التكنولوجیـــا المتـــوفرة فـــي خدمـــة العملیـــة التطبیقـــي اهتمامهـــا بالجانـــب النظـــري، كمـــا وتهـــتم بتوظیـــف وســـ
التعلیمیــة، وللجامعــة عــدد مــن المجــالس والهیئــات التأسیــسیة واإلداریــة التــي تــدعم مــسیرتها وتــدیرها وترعــى 

 منـارة علمیـة رائـدة للمعرفـة والثقافـة وخدمـة اإلنـسانیة وتُعـدشـئونها وأهمهـا مجلـس األمنـاء ومجلـس الجامعـة، 
شاملة تسعى للنهوض بالمستوى العلمي والثقـافي والحـضاري، وتعمـل علـى مواكبـة إلحداث نهضة مجتمعیة 

االتجاهات الحدیثة في التعلیم العالي والتطـور التكنولـوجي وتـشجع البحـث العلمـي وتـساهم فـي بنـاء األجیـال 
  :تحقیق غایاتها من خالللوتسعى الجامعة اإلسالمیة وتنمیة المجتمع في إطار من القیم اإلسالمیة، 

 رفع مستوى البرامج التعلیمیة في الجامعة وفقًا لمعاییر الجودة.  
 االرتقاء بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقیق التنمیة المستدامة. 
 وتنمیته تعزیز دور الجامعة في خدمة المجتمع. 
  ًضبط ورفع كفاءة األداء المؤسسي إداریًا وتقنیا. 
 وى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملیناالرتقاء بالبیئة الجامعیة ومست. 
 تدعم عالقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. 

وتعتمــد الجامعــة فــي نظامهــا األكــادیمي علــى نظــام الــساعات المعتمــدة الــذي یقــسم الــسنة الدراســیة 
، باإلضــافة إلــى) 16(إلــى فــصلین دراســیین، كــلٍ منهمــا   الفــصل الــصیفي، ویــستطیع الطالــب أســبوعًا دراســیًا

ســــاعة كحــــد أدنــــى، وتــــشتمل ) 12( و ،دراســــیة فــــي الفــــصل الواحــــد)  ســــاعة20(أن یــــسجل كحــــد أقــــصى 
المــــساقات الدراســــیة متطلبــــات الجامعــــة ومتطلبــــات الكلیــــة ومتطلبــــات التخــــصص، وتمــــنح الجامعــــة درجــــة 

  .)ps.edu.Iugaza.WWW(البكالوریوس والماجستیر في تخصصاتها المختلفة 

  )6(جدول 
  إحصائیة ملخصة عن الموظفین اإلداریین في الجامعة اإلسالمیة

  المجموع  إناث  ذكور
407  60  467  

  )2013 (الجامعة اإلسالمیةدائرة شئون الموظفین، 
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  )2005میة، دلیل تكنولوجیا المعلومات، الجامعة اإلسال(  بالجامعة اإلسالمیةإدارة شئون تكنولوجیا المعلومات

لتكنولوجیا المعلومات أهمیة كبیرة في الجامعة اإلسالمیة، وذلك من خالل الهیكلیة اإلداریة     
نائب الرئیس لشؤون تكنولوجیا (الخاصة بتكنولوجیا المعلومات في الجامعة، حیث إنه یوجد منصب یسمى 

ف وتطویر تكنولوجیا المعلومات وتوفیر تقاریر متعلقة ، والذي یقوم بالتخطیط واإلشرا)المعلومات
بتكنولوجیا المعلومات برئاسة الجامعة، مع وجود اثنین من المساعدین لنائب الرئیس لشئون تكنولوجیا 

  : المعلومات وهما
 . مجال الخدمات اإلداریة والفنیة–مساعد نائب الرئیس لشئون تكنولوجیا المعلومات  -

 . المجال األكادیمي–شئون تكنولوجیا المعلومات مساعد نائب الرئیس ل -

والهدف من إنشاء مركز تكنولوجیا المعلومات وهو تحت مسمى إدارة تكنولوجیا المعلومات هو     
مساعدة إدارة الجامعة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات، باإلضافة إلى التخطیط والتنفیذ 

  .شاریع ذات الصلة لتكنولوجیا المعلوماتواإلشراف على األعمال والم
هو رئیس ) مجاالت الخدمات اإلداریة والفنیة(فمساعد نائب الرئیس لشئون تكنولوجیا المعلومات 

إدارة تكنولوجیا المعلومات، وهي أحد فرعي شئون تكنولوجیا المعلومات في الجامعة لتقدیم الخدمات 
  :یسة هياإلداریة والفنیة وتتكون من ثالث دوائر رئ

 : دائرة الخدمات الفنیة -1
دارتها وحمایتها من االختراقات      ٕ دارة شبكات الحاسوب وا ٕ تقوم إدارة الخدمات الفنیة بتطویر وا

  ومراقبة أداء شبكات الحاسوب، وكذلك ربط جمیع أفرع الجامعة بشبكة الحاسوب، وهي الجهة التي 
  زین االحتیاطي للبیانات واستعادتها تشرف على نظم التشغیل وتطویرها، والقیام بعملیة التخ

)Backup & Restore( ،وتقدیم الخدمات اإللكترونیة للطلبة والموظفین مثل خدمة البرید اإللكتروني ،
  .واإلنترنت، وحفظ بیانات المستخدمین، وتوفیر الدعم الفني للمستخدمین

مثل ألجهزة الحاسوب، وتقوم بتقدیم الدعم الفني للموظفین من خالل مساعدتهم لالستخدام األ
والعمل على حل المشاكل التي تواجه الموظف باستخدام البرمجیات والقضاء على الفیروسات التي تصیب 
أجهزة المستخدمین والرد على استفساراتهم عبر التلیفون أو البرید اإللكتروني أو االتصال عن بعد بجهاز 

مل على إیجاد البرمجیات المناسبة الجاهزة حاسوب المستخدم من خالل برمجیات متخصصة، كذلك الع
  .لمساعدة المستخدمین في إنجاز أعمالهم وتقدیم خدمات االشتراك باإلنترنت واالشتراك بشبكة الحاسوب

 : دائرة البرمجیات والنشر اإللكتروني -2
اریة في تقوم الدائرة بإنشاء البرامج الداعمة للعملیة األكادیمیة وتطویرها، ومساعدة الدوائر اإلد    

وتقدیمها، فالدائرة تقوم باإلشراف على قواعد البیانات الخاصة بالبرامج المنتجة  إنجاز خدماتها إلكترونیاً 
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في الدائرة؛ ألن الهدف من دائرة البرمجة والنشر اإللكتروني هو تطویر البرمجیات والتطبیقات لمساندة 
  .وكلیاتها ي الشامل في جمیع دوائر الجامعةالعملیة اإلداریة واألكادیمیة إلنتاج النظام اإللكترون

 : دائرة صیانة الحاسوب -3
تقوم بتوفیر الخدمة السریعة لصیانة أجهزة الحاسوب وملحقاته وتحدیثها بشكل مستمر ورفع     

  .التوصیات إلى الجهات المعنیة
  :  قسم المختبرات -4

 حیث الصیانة وتنزیل حیث یقوم القسم باإلشراف العام على مختبرات الحاسوب في الجامعة من
البرامج الخاصة بالمساقات، وكذلك یعمل على رفع التوصیات المتعلقة بتطویر أجهزة حاسوب المختبرات، 
وتحسین مستوى الخدمة المقدمة للطلبة مثل فتح المختبرات، وكذلك تحسین مستوى الخدمة المقدمة للطلبة 

  .لطلبة خالل فترة الدواممثل فتح مختبرات خاصة باإلنترنت، والتسجیل الفصلي ل
 : وتتكون من: دائرة تنمیة المشاریع -5
 ویعمل على إنجاز مشاریع ممیزة في مجال الحاسوب من خالل : قسم حاضنة تكنولوجیا المعلومات

االستفادة من الطلبة الخریجین خاصة المتمیزین والذین لدیهم أفكار إبداعیة لتنفیذ مشاریع ممیزة، 
ر الخبرة العملیة لهؤالء الطلبة الخریجین؛ لتمكینهم من الحصول على فرص فالحاضنة تعمل على توفی

 .عمل في السوق المحلي واألجنبي

 یعمل على إدارة مشاریع تتعلق بتكنولوجیا المعلومات للمؤسسات :قسم االستشارات وتطویر المشاریع 
 .ت ذات الصلةالتجاریة وتنفیذها، وكذلك تقدیم االستشارات في مجال تكنولوجیا المعلوما

وتهدف الستخدام التكنولوجیا في التعلیم وتطویر أسالیب التعلیم التقلیدیة  : دائرة التعلیم اإللكتروني - 6
واستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم، لذلك تقوم دائرة التعلیم اإللكتروني بتدریب المدرسین على استخدام 

ق بشكل میسر، فهي كذلك تقوم بتوفیر التقنیات الالزمة التقنیات الحدیثة؛ لمساعدتهم في طرح مادة المسا
لتطویر العملیة األكادیمیة، وعقد ورشات عمل للمدرسین لتطویر أسالیب التعلیم ورفع مستوى العملیة 

  .التعلیمیة
  :وتقوم إدارة تكنولوجیا المعلومات بالجامعة اإلسالمیة بتنفیذ المهام التالیة

علومات للجامعة لتوظیف التكنولوجیا في المجال اإلداري وضع استراتیجیة تكنولوجیا الم - 1
 .واألكادیمي

 .وضع السیاسات المتعلقة باستخدام تكنولوجیا المعلومات في الجامعة - 2
 .توفیر الخدمات المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات وتطویرها - 3
 حوسبة األنظمة اإلداریة واألكادیمیة المعمول بها في الجامعة - 4
 .ت التقنیة وخدمات تكنولوجیا المعلومات للطلبة والموظفین على حدٍ سواءتقدیم كافة الخدما - 5
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 .تقدیم الحلول التقنیة المناسبة لتطویر العملیة األكادیمیة واإلداریة - 6
 .تمثیل الجامعة في المؤتمرات والمعارض المتخصصة بتكنولوجیا المعلومات - 7

  :مجاالت عمل إدارة شئون تكنولوجیا المعلومات
  :لمعلومات وهيلون تكنولوجیا المعلومات في الجامعة اإلسالمیة في عدة مجاالت ئ شتعمل إدارة  

ا أساسیًا من العملیة :المجال األكادیمي - 1 ً  وذلك من خالل تطویر دائرة التعلیم اإللكتروني، لتصبح جزء
لیة التعلیمیة،  وتدریب الكادر األكادیمي على استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العم،األكادیمیة في الجامعة

 واالشتراك في المؤتمرات والندوات العلمیة ، المكتبات اإللكترونیة:وكذلك تطویر الخدمات األكادیمیة مثل
نشاء صفحات  ،Videoconference المغلقة  عبر الدائرة التلفزیونیة ٕ نترنت خاصة بالطلبة والمدرسین إ وا

 .على موقع الجامعة
نظمة اإلداریة واألكادیمیة المعتمدة في إدارة العملیة اإلداریة  وذلك بحوسبة األ:المجال اإلداري - 2

 .ام والدائرة المالیة وغیره،القبول والتسجیل: واألكادیمیة مثل برامج
 : یقوم المجال التنموي لتكنولوجیا المعلومات من خالل:المجال التنموي - 3
 .Intelعقد اتفاقیات مع شركات عالمیة لفتح فروع لها في الجامعة مثل شركة  -
یجادتأهیل خریجي الكلیات التقنیة  - ٕ  فرص عمل في مجال تكنولوجیا المعلومات من خالل إنشاء وا

 .حاضنات تكنولوجیا المعلومات
 .توفیر مصادر الدعم المادي للمشاریع المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات في الجامعة -
 :ات التالیة تقوم إدارة تكنولوجیا المعلومات بتقدیم الخدم:المجال الخدماتي - 4
دارة شبكة الحاسوب والخوادم الحاسوبیة التابعة لها مع توفیر  - ٕ تطویر أجهزة الحاسوب وملحقاتها وا

 .خدمات الصیانة ألجهزة الحاسوب وملحقاتها
 تقدیم الدعم الفني للطلبة والموظفین في مجال تكنولوجیا المعلومات -
 .ن بیانات الطلبة والموظفینلكتروني وخدمات تخزینترنت والبرید اإلتوفیر خدمات اإل -
توفیر خدمات النشر اإللكتروني مثل تصمیم الصفحات اإللكترونیة الخاصة بالكادر األكادیمي  -

 .ونشرها على صفحة الجامعة
 :األزهر جامعة -2

 الـشعب أبنـاء رغبـات تلبـي العـالي للتعلـیم كمؤسـسة م1991 العـام فـي األزهـر جامعـة تأسـست
 أبـو العـام القائـد األخ قـرار كـان ولقـد والعطـاء، البـذل فـي الـشعب هـذا قـدرة علـى العنـوان وتكـون الفلـسطیني

 بلـده فـي الفلـسطیني الـشباب غرسل هادفاً  الجامعة هذه إنشاء في  -اهللا رحمه–  فلسطین دولة رئیس عمار
 جامعـة انطلقـت وقـد، والتقدیر اإلعجاب كل یستحق سریعاً  نمواً  الجامعة هذه نمت وقد فیها، جذوره وتدعیم
 الحدیثـة العلمیـة والمختبـرات المـستقلة المبـاني إقامـة نحـو مطـرد بـشكل وأخـذت صـعبة ظـروف فـي األزهـر
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 واألدبیـة العلمیـة والـدوریات والمراجـع الكتـب بـذخائر لتزویـدها جاهـدة الجامعـة تـسعى التي الجدیدة ومكتبتها
  .المعرفة و العلم منه ینهلون خصباً  مرتعاً  للباحثین فتكون

 مـن العدیـد مـع متنوعـة كثیـرة عالقـات وتنـسج كبیـر ودولـي عربـي بـاعتراف األزهـر جامعـة عوتتمتـ
 االتحـادات فـي بعـضویتها الجامعـة وتتمتـع كمـا المختلفـة، والدولیـة العربیـة والشبكات والمنظمات االتحادات
 التعـاون فاقیـاتات مـن بالعدیـد األزهـر جامعـة وتـشترك والعـالمي، واإلسالمي العربي المستوى على الجامعیة

 فـي العلمیـة والمراكـز الجامعـات خبـرات مـن لالسـتفادة وذلـك ،مهمـة علمیـةومراكـز  جامعـات عـدة مـع
 واألكـادیمیین واإلداریـین، الطلبـة ینفـع بمـا المعلومـات وتكنولوجیـا العلمـي والبحـث األكادیمیـة المجـاالت

  :تحقیق ما یليل غزة من خالل أهدافها –وتسعى جامعة األزهر 
 یـة احتیاجــات المجتمــع الفلــسطیني والعربــي مــن المــوارد البــشریة المؤهلــة فــي التخصــصات المعرفیــة تلب

  .المختلفة والبحوث العلمیة
 التركیز على توظیف تقنیات العصر في تحصیل العلم والمعرفة. 
 المحافظة على أصالة التراث الفلسطیني والعربي واإلسالمي. 
 اإلنسان وقیم العدالة والمساواةااللتزام بمبادئ الدیمقراطیة وحقوق . 
 االلتزام بحكم القانون والشفافیة والتسامح واالحترام وعدم التمیز والتنوع. 
 الشراكة المجتمعیة مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي. 

كلیـــة، وتمــنح درجــة البكـــالوریوس فــي كلیاتهــا المختلفـــة ) 12( غــزة علــى -وتــشمل جامعــة األزهـــر 
   وكــــــذلك درجـــــة الماجــــــستیر للعدیــــــد مــــــن التخصـــــصات،  وتعتمــــــد الجامعــــــة فــــــي وتخصـــــصاتها المتعــــــددة،

نظامها األكادیمي على نظام الساعات المعتمدة الذي یقسم السنة الدراسیة إلى فـصلین دراسـیین، كـلٍ منهمـا 
ـــى الفـــــــــصل الـــــــــصیفي، ویـــــــــستطیع الطالـــــــــب أن یـــــــــسجل كحــــــــــد ) 16( ، باإلضـــــــــافة إلــــــ   أســـــــــبوعًا دراســـــــــیًا

ســـاعة كحـــد أدنـــى، وتـــشتمل المـــساقات الدراســـیة ) 12(ة فـــي الفـــصل الواحـــد، ودراســـی)  ســـاعة20(أقـــصى 
متطلبـــــات الجامعـــــة ومتطلبـــــات الكلیـــــة ومتطلبـــــات التخـــــصص، وتمـــــنح الجامعـــــة درجـــــة البكـــــالوریوس فـــــي 

  .)ps.edu.alazhar.www(تخصصاتها المختلفة 
  
  

  )5(جدول 
  عن الموظفین اإلداریین في جامعة األزهرإحصائیة ملخصة 

  المجموع  إناث  ذكور
212  20  232  

  )2013 (األزهردائرة شئون الموظفین، جامعة 
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  )www.alazhar.edu.ps ( بجامعة األزهروحدة تكنولوجیا المعلومات
 تحت مسمى وحدة تكنولوجیا 2001زهر عام تأسس مركز تكنولوجیا المعلومات في جامعة األ  
  . بهدف وضع خطط إلدارة كل ما یتعلق بتكنولوجیا المعلومات في الجامعة؛المعلومات
تقوم وحدة تكنولوجیا المعلومات بصیانة أجهزة الحاسوب وتوابعها وحوسبة الدوائر اإلداریة، و   

سوب واإلشراف علیها لتدریس المساقات توفیر مختبرات الحاو نترنت الخاص بالجامعة، وتطویر موقع اإل
التي تتعلق بالحاسوب الخاصة بالكلیات، وعقد الدورات التدریبیة في مجال الحاسوب، وتوفیر خدمة 

 جهاز 500تشرف وحدة تكنولوجیا المعلومات على ما یقارب من كما نترنت والبرید اإللكتروني، اإل
  .ودوائرها  موزعة على كلیات الجامعةكمبیوتر

  :االت عمل وحدة تكنولوجیا المعلوماتمج
  :تقدم وحدة تكنولوجیا المعلومات الخدمات التكنولوجیة في عدة مجاالت وهي

 تعمل وحدة تكنولوجیا المعلومات على تدریب الكادر األكادیمي على استخدام :المجال األكادیمي - 1
 .كادیمیة مثل المكتبات اإللكترونیةالتكنولوجیا الحدیثة في العملیة التعلیمیة، وكذلك تطویر الخدمات األ

 تعمل وحدة تكنولوجیا المعلومات على حوسبة األنظمة اإلداریة إلدارة العملیة اإلداریة :المجال اإلداري - 2
الدائرة المالیة، وبرامج شئون الطالب، وبرامج دائرة اللوازم والمشتریات، وبرامج : واألكادیمیة مثل برامج

 .لتحالیل الطبیة، وغیرهاالمكتبة المركزیة وبرامج ا

 : تقوم وحدة تكنولوجیا المعلومات بتقدیم الخدمات التالیة:المجال الخدماتي - 3

 .تطویر أجهزة الحاسوب وملحقاتها وتوفیر خدمات الصیانة لهذه األجهزة -

 .توفیر خدمات اإلنترنت والبرید اإللكتروني للطلبة والموظفین -

  :هیكلیة وحدة تكنولوجیا المعلومات
  : وحدة تكنولوجیا المعلومات في جامعة األزهر من ثالثة أقسام رئیسة وهيتتكون

  :  قسم الصیانة-1
یقوم القسم بصیانة جمیع أجهزة الحاسوب وتوابعها، ووضع التوصیف الفني ألجهزة الحاسوب     

إلخ، كما یقوم بعملیة التطویر لهذه ... ،SCANNER ، ماسحات ضوئیة  UPSطابعات، شاحن( وتوابعها
  .األجهزة بشكل مستمر؛ لتواكب التطور التقني ولتلبي احتیاجات العمل

  : قسم البرمجة-2
یقوم قسم البرمجة بإنتاج برمجیات الحاسوب الخاصة بدوائر الجامعة وتصمیمها؛ لتلبي احتیاجات     

  .الیةوكلیاتها، ومن ثم القیام بتدریب مستخدمي هذه البرامج للعمل علیها بكفاءة وفع دوائر الجامعة
وقد قام قسم البرمجة بحوسبة العدید من األنظمة وتحویل العدید من اإلجراءات اإلداریة الیدویة     

برنامج القبول والتسجیل، وبرنامج الشئون اإلداریة، وبرنامج الدائرة المالیة، وبرنامج : إلى المحوسبة مثل
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تبة المركزیة، وبرامج التحالیل الطبیة، حیث شئون الطلبة، وبرنامج دائرة اللوازم والمشتریات، وبرنامج المك
  .استخدمت أنظمة أوراكل وفیجوال بیسك إلنتاج هذه البرمجیات

  : قسم التدریب وخدمات اإلنترنت-3
یقـــوم القـــسم بعملیـــة التـــدریب المـــستمر لمـــستخدمي أجهـــزة الحاســـوب؛ الســـتخدامها بالـــشكل األمثـــل،   

كنولوجیـا المعلومـات لتطـویر الكـادر اإلداري واألكـادیمي لمواكبـة وكذلك عقد الدورات التدریبیة التـي تتعلـق بت
ــــى تــــصمیم صــــفحة االنترنــــت الخاصــــة بالجامعــــة وتحــــدیثها  التطــــورات التقنیــــة، ویقــــوم القــــسم باإلشــــراف عل
باســتمرار، ویعمـــل علــى تـــوفیر خدمــة اإلنترنـــت والبریــد اإللكترونـــي، وعمــل حـــسابات لمــستخدمي الحاســـوب 

  .شبكة الجامعةعلى ) طلبة وموظفین(
  
 :)www.alaqsa.edu.ps( :األقصى جامعة -3

 ٍ عــداد إنـسان مــزود بالمعرفــة والمهــارات والقــیم إل حكومیـة فلــسطینیة، تهــدف هـي مؤســسة تعلــیم عــال
اء القــدرات والتعلـــیم ولدیــه القــدرة علـــى الــتعلم المــستمر وتوظیـــف تكنولوجیــا المعلومــات مـــن خــالل بــرامج بنـــ

الجــامعي والبحــث العلمــي وتنمیــة وخدمــة المجتمــع، وتلتــزم جامعــة األقــصى خــالل تحقیقهــا لرؤیتهــا بالثقافــة 
العربیة واإلسالمیة ومبادئ حقوق اإلنـسان التـي تـشمل المـسئولیة وااللتـزام بحكـم القـانون والـشفافیة واالحتـرام 

ن تكـون جامعـة متمیـزة ألمـشاركة ألصـحاب المـصلحة، كمـا تـسعى والتسامح والعدالـة والمـساواة والتمكـین وال
بین الجامعـات الفلـسطینیة واإلقلیمیـة فـي مجـاالت التعلـیم الجـامعي والبحـث العلمـي وخدمـة المجتمـع المبنیـة 

 نـشر المعرفـة وتعمیـق جـذورها وخدمـة المجتمـع الفلـسطیني وتطـویره وتعمل علـىعلى ثقافة الجودة الشاملة، 
تمــع العربـــي واإلنــساني عامــًة فـــي إطــار فلــسفة تـــستند إلــى المفــاهیم الوطنیـــة وتــراث الحـــضارة خاصــًة والمج

  :وتسعي لتحقیق ذلك من خاللالعربیة واإلسالمیة 
  تعزیـز التطـویر المؤسـسي لجامعـة األقـصى مـن خـالل تحـسین كفـاءة الـدعم المـساند للعملیـة التعلیمیــة

  .التعلمیة والبحث العلمي وخدمة المجتمع
 ین جودة البرامج األكادیمیة في الجامعة من خالل توفیر بیئة تعلیمیة فاعلةتحس. 
  المــساهمة ـفـي تحــسین المعرفــة والفهـــم كأســاس لــدعم اتخــاذ القـــرارات وصــنع الــسیاسات حــول قـــضایا

جامعـة األقـصى والمجتمـع الفلــسطیني مـن خـالل التـشبیك مــع المؤسـسات والمراكـز التعلیمیـة والبحثیــة 
 .مع المدني على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالميومؤسسات المجت

  المـــساهمة فـــي عملیـــة التنمیـــة المـــستدامة للمجتمـــع الفلـــسطیني مـــن خـــالل تقـــدیم الخـــدمات التعلیمیـــة
والتدریبیــة والبحثیــة واالستــشاریة والعمــل التطــوعي وذلــك بالــشراكة مــع المؤســسات الرســمیة ومؤســسات 

 .المجتمع المدني والقطاع الخاص
 ویر نظام تعلیمي مهني متوسط یركز على التمیز واإلتقان ویلبي احتیاجات المجتمع التنمویةتط.  
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وتعتمد الجامعة فـي نظامهـا األكـادیمي علـى نظـام الـساعات المعتمـدة الـذي یقـسم الـسنة الدراسـیة إلـى 
، باإلضــافة إلــى الفــصل الــصیفي، ویــستطیع) 16(فــصلین دراســیین، كــلٍ منهمــا   الطالــب أن أســبوعًا دراســیًا

 المــساقات وتــشملســاعة كحــد أدنــى، ) 12( و،دراســیة فــي الفــصل الواحــد)  ســاعة20(یــسجل كحــد أقــصى 
الدراسیة متطلبات الجامعـة ومتطلبـات الكلیـة ومتطلبـات التخـصص، وتمـنح الجامعـة درجـة البكـالوریوس فـي 

  .تخصصاتها المختلفة

  
  )7(جدول 

  امعة األقصىإحصائیة ملخصة عن الموظفین اإلداریین في ج
  

  المجموع  إناث  ذكور
214  78  292  

  )2013(دائرة شئون الموظفین، جامعة األقصى 
   جامعة األقصى –مركز الحاسوب 

وحدة البرمجة وقسم الصیانة هما النواة التي من خاللهما تم استحداث مركز الحاسوب منذ عام     
ومات، ولمواكبة التقدم العلمي في المجاالت م، وذلك نتیجة للتطور الهائل في مجال تكنولوجیا المعل2002

األكادیمیة، ولتلبیة متطلبات افتتاح تخصصات علمیة جدیدة في الجامعة، فكان البد من استحداث مركز 
حاسوب قادر على تقدیم الخدمات التكنولوجیة كاإلنترنت والبرید اإللكتروني وحوسبة أنظمة دوائر الجامعة 

 الجهة التي من خاللها یتم إدخال التكنولوجیا الحدیثة إلى الجامعة وتطویر وكلیاتها، فمركز الحاسوب هو
األسالیب التعلیمیة باستخدام التكنولوجیا الحدیثة، فهو العصب الرئیس في الجامعة لتطویر تكنولوجیا 

  . المعلومات في الجامعة لخدمة العملیة األكادیمیة والمستویات اإلداریة
  :مجاالت عمل مركز الحاسوب

:  یقوم مركز الحاسوب بحوسبة األنظمة اإلداریة لدوائر الجامعة وكلیاتها مثل برامج:المجال اإلداري -
 .القبول والتسجیل، والشئون األكادیمیة، وشئون الموظفین، والمخازن والمشتریات، والشئون اإلداریة، وغیرها

رید اإللكتروني للطلبة والموظفین یقوم مركز الحاسوب بتوفیر خدمات اإلنترنت والب: المجال الخدماتي -
وصیانة ) عمل حساب لهم(على حد سواء، وكذلك إمكانیة الوصول إلى شبكة الحاسوب للمستخدمین 

 .وتطویرها أجهزة الحاسوب
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  :هیكلیة مركز الحاسوب
  ).2009دلیل مركز الحاسوب، (یتكون مركز الحاسوب لجامعة األقصى من ثالثة أقسام رئیسة 

 :وماتقسم نظم المعل - 1

یشرف على قاعدة البیانات في مركز الحاسوب ویقوم بحوسبة األنظمة اإلداریة في الجامعة؛ لخدمة   
المستویات اإلداریة المختلفة، ویعمل على تحلیل أنظمة الحاسوب المطلوبة للدوائر وبناء النظام الذي 

امج، وقسم نظم المعلومات وهو یناسب كل دائرة، ومن ثم یقوم بتدریب الموظفین الذین یستخدمون هذه البر 
  .القسم الذي یقوم بالمحافظة على أمن المعلومات وسریتها

 :نترنتقسم الشبكات واإل  - 2

ویعمل على توفیر خدمة اإلنترنت والبرید اإللكتروني وهو الذي یقوم بتصمیم شبكة الحاسوب في 
ي المتسارع في مجال تكنولوجیا الجامعة وتوسیعها؛ لتلبي االحتیاجات المطلوبة في ظل التطور التكنولوج

ووظیفته . المعلومات، وكذلك یقوم بربط جمیع فروع الجامعة بشبكة الحاسوب الرئیسة للجامعة السلكیاً 
أیضًا مراقبة شبكة الحاسوب من االختراقات والعمل على حمایة البیانات  في الجامعة داخلیًا وخارجیًا بین 

  .ةالفروع، واإلشراف على الخوادم الرئیس
 :قسم الدعم الفني والمتابعة - 3

یقوم هذا القسم بالدعم الفني وصیانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها، وكذلك والعمل على تحدیث 
األجهزة بشكل مستمر؛ لتواكب التطور التكنولوجي ولتلبیة احتیاجات الدوائر والكلیات المعنیة، ویقوم فنییو 

المشاكل المتعلقة بالحاسوب التي تواجههم أثناء القسم بمساعدة مستخدمي أجهزة الحاسوب على حل 
  .عملهم، ویقوم باإلشراف فنیًا على مختبرات الحاسوب لضمان سیر العملیة التعلیمیة بشكل سلیم

 أنه على الرغم من المنافع الكبیرة التي حققها استخدام تكنولوجیا المعلومات في الجامعات، ویالحظ
المخاطر التي تؤثر في مختلف المستویات واألنشطة اإلداریة  مما  یحمل في طیاته العدید من إال أنه

دارتها بكفاءة وفعالیة عالیة ٕ  من العوامل مهماً  وحدة تكنولوجیا المعلومات عامًال وتُعد ،یستلزم تحدیدها وا
 وذلك لتالفي  ؛التي یجب مراعاتها عند تحدید الحاجات التدریبیة  القائمة على تكنولوجیا المعلومات

  . مخاطر والمشكالت المرتبطة بهاال
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  :مقدمة
طــالع الباحــث علــى العدیــد مــن الدراســات الــسابقة فــي مجــال اإلدارة، وجــد بــأن األدب اإلداري ابعـد 

یـة باعتبارهـا حجـر الزاویـة فـي أي یزخر بالعدید من الدراسـات التـي تناولـت عملیـة تحدیـد االحتیاجـات التدریب
علــم نــشاط تــدریبي، ویتوقــف نجــاح أو فــشل البــرامج التدریبیــة علــى عملیــة تحدیــد هــذه االحتیاجــات، وحــسب 

ً محلیــًا الباحــث أو  تــم إجــراء العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة ســواء
ــــم تجــــر ، ولكــــن ل ــــى  محلیــــًا دعربیــــًا أو دولیــــًا راســــات تناولــــت دور تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة عل

  .تكنولوجیا المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة
 بـــأن تلـــك الدراســـات الـــسابقة والتـــي هـــي ذات صـــلة بموضـــوع الدراســـة الحالیـــة، ومـــا :ویمكـــن القـــول

لكه أثنــــاء ممارســــته اســــتخدمته مــــن أدوات ومنهجیــــة للوصــــول إلــــى نتــــائج، كانــــت بمثابــــة الطریــــق الــــذي ســــ
  .إلجراءات الدراسة الحالیة

  :ةات السابقة ضمن ثالثة محاور رئیسلذلك تناول الباحث الدراس
 الدراسات المتعلقة بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات. 

  بتطویر المهارات اإلداریةالمتعلقة الدراسات. 

 اجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات ودورهــا فــي تطــویر الدراســات المتعلقــة بتحدیــد االحتی

 .المهارات اإلداریة

 .الدراسات المتعلقة بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المحور األول
   الفلسطینیةالدراسات المحلیة: أوالً 
یبیة لرؤساء األقسام اإلداریة فـي مـدیریات التربیـة االحتیاجات التدر : بعنوان) 2012( دراسة سالمة -1

  .والتعلیم بمحافظات غزة من وجهة نظرهم
هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى االحتیاجــات التدریبیــة لرؤســاء األقــسام اإلداریــة بمــدیریات التربیــة   

نـــت عینـــة والتعلـــیم بمحافظـــات غـــزة مـــن وجهـــة نظـــرهم، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، وتكو 
الدراســة مــن مجتمــع الدراســة األصــلي والمــشتمل علــى جمیــع رؤســاء األقــسام اإلداریــة فــي مــدیریات التربیــة 

رئـیس قـسم، وقـام الباحـث ببنـاء وتطـویر أداة الدراسـة المتمثلـة فـي اسـتبانة، ضـمت ) 112(والتعلـیم وعـددهم 
لتدریبیــة المتعلقــة بالحاســوب وتكنولوجیــا االحتیاجــات او  االحتیاجــات التدریبیــة اإلداریــة، :ثالثــة مجــاالت هــي

  . واالحتیاجات التدریبیة المتعلقة باللغات،المعلومات
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  :وقد أظهرت الدارسة أهم النتائج التالیة
ــة اإلداریــــة علـــــى المرتبــــة األولـــــى یلیهــــا االحتیاجـــــات التدریبیــــة المتعلقـــــة  - حــــصول االحتیاجــــات التدریبیـــ

  .بتكنولوجیا المعلومات والحاسوب
د فـروق ذات داللــة إحـصائیة بــین متوسـطات تقـدیرات أفــراد العینـة لالحتیاجــات التدریبیـة لرؤســاء ال توجـ -

 .متغیر الجنسإلى األقسام تعزي 
ال توجـد فـروق ذات داللــة إحـصائیة بــین متوسـطات تقـدیرات أفــراد العینـة لالحتیاجــات التدریبیـة لرؤســاء  -

 .المؤهل العلميمتغیر إلى األقسام تعزي 
 بتـــصمیم بــــرامج تدریبیــــة لرؤســــاء األقــــسام بمــــدیریات التربیــــة والتعلــــیم فــــي لدراســــةوقــــد أوصــــت ا

محافظــات غــزة فــي ضــوء االحتیاجــات التدریبیــة الــواردة فــي الدراســة، وضــرورة إجــراء المزیــد مــن الدراســات 
جـراء دراسـات تقییمیـ ٕ ى تحدیـد  لقیـاس أثـر الـدورات التدریبیـة المبنیـة علـةحول تحدید االحتیاجات التدریبیـة، وا

  .االحتیاجات التدریبیة
معوقــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة، : بعنــوان) 2011( دراســة الحــسنات -2

  .القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة
 األسـس النظریـة لمفهـوم اإلدارة اإللكترونیـة ومتطلبـات تطبیقهـا فـي إلـىلتعـرف لهـدفت هـذه الدراسـة   
ت الفلــــسطینیة والكــــشف عــــن معوقــــات تطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة فــــي إدارة الجامعــــات الفلــــسطینیة الجامعـــا

) 220(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن ) المعوقات التنظیمیة والتقنیة والبـشریة والمالیـة(بقطاع غزة والمتمثلة في 
م الباحــث المــنهج الوصــفي فــردًا مــن المــوظفین المكلفــین بالعمــل اإلداري فــي الجامعــات الفلــسطینیة واســتخد

  :أظهرت الدارسة النتائج التالیةو المسحي، وتكونت أداة الدراسة من االستبانة كأداة لجمع المعلومات، 
هنــاك محــاوالت جـــادة مــن قبــل الجامعـــات الفلــسطینیة بقطــاع غـــزة لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة بإداراتهـــا  -

 .المختلفة لتسهیل وتحسین جودة األداء اإلداري
ود معوقـــــات تنظیمیـــــة تتمثـــــل فـــــي اإلجـــــراءات الروتینیـــــة التـــــي تـــــؤخر عملیـــــة التحـــــول نحـــــو اإلدارة وجـــــ -

 .اإللكترونیة
 .عدم وجود الدعم المالي الكافي لسیاسات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة -
وجود معوقات بشریة تتمثل في نقص الوعي بأهمیة اإلدارة اإللكترونیة ونقـص الـوعي فـي أهمیـة تحدیـد  -

 .جات التدریبیة الالزمة للعاملیناالحتیا
 بـضرورة نــشر ثقافـة اإلدارة اإللكترونیـة ووضــع بـرامج تدریبیـة تعمــل علـى رفــع أوصــت الدراسـةوقـد 

 كفــاءة اإلداریــین وتــأهیلهم للتعامــل مــع تطبیقــات اإلدارة اإللكترونیــة المختلفــة وتــوفیر البنیــة التحتیــة المالئمــة
ل تـــوفیر كافـــة اإلمكانیـــات الفنیـــة والتقنیـــة الالزمـــة للجامعـــات لـــدعم لتطبیقـــات اإلدارة اإللكترونیـــة مـــن خـــال

ـــــي تقـــــدمها الجامعـــــات  ـــــة والخـــــدمات الت اســـــتخدام تطبیقـــــات اإلدارة اإللكترونیـــــة فـــــي كافـــــة األعمـــــال اإلداری
  .الفلسطینیة في قطاع غزة
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ات غیـــر واقـــع عملیـــة تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة فـــي المنظمـــ: بعنـــوان) 2010( دراســـة الـــسراج -3
  .الحكومیة بقطاع غزة

 واقـــع عملیـــة تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة فـــي المنظمـــات غیـــر إلـــىلتعـــرف لهـــدفت هـــذه الدراســـة 
الحكومیــة بقطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر المــدراء التنفیــذیین، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي، 

ذه المنظمــات، واســتخدمت الدراســة األدوات مــن المــدراء التنفیــذیین لهــ) 179(واشــتملت عینــة الدراســة علــى 
  :وكانت أبرز نتائج الدراسةالمتمثلة في استبانة ومقابلة مع المدراء التنفیذیین، 

  .دعم اإلدارة العلیا للمنظمات غیر الحكومیة لعملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة -
مـوارد مالیـة كافیـة تـدعم عملیـة عدم وجود : أن هناك معوقات لعملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة أهمها -

تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة، وعـــدم وجــود خطـــط واضـــحة لتحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة، وعـــدم وجـــود 
نظــــام بــــشكل منــــتظم لتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة، وعــــدم التحدیــــد الــــدقیق لمعــــاییر األداء النمــــوذجي 

یاجـــات التدریبیـــة للخبـــرة فـــي تطبیـــق األســـالیب للعـــاملین بالمنظمـــة، وافتقـــار القـــائمین علـــى تحدیـــد االحت
 .المختلفة لتحدید االحتیاجات التدریبیة

 بــضرورة وجــود خطــة مكتوبــة منظمــة متكاملــة لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة، وقــد أوصــت الدراســة
 الوقــت الكــافي والتمویــل الــالزم لكــي تـتم علــى أكمــل وجــه، وضــرورة تــدریب القــائمین علــى إعطائهــاوضـرورة 

  .لیة تحدید االحتیاجات التدریبیة على كیفیة القیام بهذه العملیة وتعریفهم باألسالیب المالئمة لذلكعم
مـشاكل التـدریب اإلداري فـي المؤسـسات غیـر الحكومیـة العاملـة فـي : بعنـوان) 2010( دراسة ثابـت -4

  .  فلسطین–قطاع غزة 
عملیــــة التدریبیــــة للمؤســــسات غیــــر  أهــــم المــــشاكل التــــي تواجــــه الإلــــىلتعــــرف لهــــدفت هــــذه الدراســــة   

الحكومیة في قطاع غزة وكیفیـة إیجـاد وتطـویر أنـسب الحلـول لهـا، واشـتملت عینـة الدراسـة علـى المؤسـسات 
غیر الحكومیة العاملة في قطاع غزة، وتكونت أداة الدراسة من قسمین یـشمل األول سـتة محـاور تبحـث فـي 

تبحـــث فــي الحلـــول المقترحــة لهـــذه المــشاكل، واســـتخدم مــشاكل عملیـــة التــدریب والثـــاني یــشمل ســـتة محــاور 
  .الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

  :وقد أظهرت الدارسة أهم النتائج التالیة
أهم مشاكل التـدریب التـي تواجههـا المؤسـسات غیـر الحكومیـة تمثلـت فـي غیـاب أو عـدم كفایـة المیزانیـة  -

  .الخاصة بالتدریب
لطبیعــة االحتیاجــات التدریبیــة، وذلــك لغیــاب الدراســات الخاصــة عــدم مطابقــة بعــض البــرامج التطبیقیــة  -

 .بتحدید االحتیاجات التدریبیة واالفتقار إلى عملیة متابعة المتدربین بعد إتمام البرامج التدریبیة
عــدم مــشاركة المــدرب فــي تطــویر المــادة التدریبیـــة والنظــر للتــدریب مــن قبــل بعــض المتــدربین كوســـیلة  -

 . الحوافزللترقیة والحصول على
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 بــضرورة القیــام بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة مــسبقًا وزیــادة الــوعي التــدریبي وقــد أوصــت الدراســة
للمتــدربین بأهمـیـة التــدریب وضــرورة وجــود تنــسیق كامــل بــین اإلدارات العاملــة داخــل المؤســسات بمــا یكفــل 

  .موضوعیة الترشیح لحضور البرامج التدریبیة
  

ـــى التـــصمیم التعلیمـــي فـــي ضـــوء : بعنـــوان) 2009( دراســـة أبـــو ســـویرح -5 برنـــامج تـــدریبي قـــائم عل
  .االحتیاجات التدریبیة لتنمیة بعض المهارات التكنولوجیة لدى معلمي التكنولوجیا

بنــــاء برنـــامج تــــدریبي قـــائم علــــى التـــصمیم التعلیمــــي فـــي ضــــوء االحتیاجــــات لهـــدفت هــــذه الدراســـة   
 ، لــدى معلمــي التكنولوجیـــا،تنمیـــة بعــض المهــارات التكنولوجیـــةالتدریبیــة وقیــاس أثــر البرنـــامج التــدریبي فــي 

معلمــــًا ومعلمــــة، واســــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیــــل لتحدیــــد ) 80(وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن 
االحتیاجـات التدریبیـة والمـنهج البنــائي لبنـاء البرنـامج التــدریبي فـي ضـوئها، وتكونــت أداة الدراسـة مـن أداتــین 

فقـرة ) 36(بالمهـارات التكنولوجیـة الواجـب توافرهـا لـدى معلمـي التكنولوجیـا واسـتبانة مكونـة مـن أولهما قائمة 
  :وقد أظهرت الدارسة أهم النتائج التالیةمقسمة إلى أربعة محاور بهدف تحدید االحتیاجات التدریبیة، 

 .لمعلمجاءت المهارات اإللكترونیة في أولى المهارات التكنولوجیة الواجب توافرها لدى ا -
یوجــد فاعلیــة لتطبیــق البرنــامج التــدریبي القــائم علــى التــصمیم التــدریبي فــي ضــوء االحتیاجــات التدریبیــة  -

 .لتنمیة بعض المهارات التكنولوجیة لدى معلمي التكنولوجیا
یوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین درجــات المعلمــین قبــل تطبیــق البرنــامج التــدریبي وبعــده لــصالح  -

 .التطبیق البعدي
ــد   بــضرورة إجــراء دراســات جدیــدة للقیــام ببنــاء بــرامج تدریبیــة وتعلیمیــة لتنمیــة الدراســة أوصــتوق

ــــة فــــي كافــــة  ــــاول المهــــارات التكنولوجی ــــة تتن ــــاء بــــرامج تدریبی مهــــارات المعلمــــین فــــي المباحــــث المختلفــــة وبن
  .المباحث

المجتمـع المـدني األهلیـة االحتیاجـات التدریبیـة لمـدیري مؤسـسات : بعنوان) 2004( دراسة البشیتي -6
  .العاملة في مجال التربیة غیر النظامیة بمحافظات غزة

 االحتیاجــات التدریبیــة لمــدیري مؤســسات المجتمــع المــدني األهلیــة إلــىلتعــرف لهــدفت هــذه الدراســة 
العاملة في مجال التربیة غیر النظامیة بمحافظات غزة، وكانت عینة الدراسة عبارة عـن مـسح شـامل لجمیـع 

راد مجتمع الدراسة األصلي والمتمثل بمدیري مؤسـسات المجتمـع المـدني األهلیـة العاملـة فـي مجـال التربیـة أف
غیـــر النظامیـــة فـــي محافظـــات غــــزة، وقـــد صـــممت الباحثـــة اســــتبانة خاصـــة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة 

  : نتائج الدراسة وكانت أبرزوأولویاتها لدى مدیري مؤسسات التربیة غیر النظامیة كأداة للدراسة،
 لمـدیري مهمـةجمیع المهارات التدریبیة المشتملة فـي اسـتبانة االحتیاجـات التدریبیـة هـي حاجـات تدریبیـة  -

  .مؤسسات المجتمع المدني
  .ضرورة العمل على توفیر الوقت واإلمكانیات لتحدید االحتیاجات التدریبیة بدقة -
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ة بدقـة وتـوفیر الوقـت واإلمكانیـات المادیـة بـضرورة تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـ الدراسـةوقد أوصـت 
  .المالئمة لتنفیذ البرامج التدریبیة

 التعلـیم مرحلـة فـي التكنولوجیـا معلمـي لتـدریب مقتـرح برنـامج: بعنـوان) 2004( دراسـة غبـاین -7
ً  فلسطین في األساسي   .التدریبیة احتیاجاتهم على بناء

 األساسـي التعلـیم مرحلـة فـي التكنولوجیـا معلمـيل التدریبیـة االحتیاجـات تحدیـدل الدراسـة هـذه هـدفت
 إلـى الرجـوع خـالل مـن العلیـا، األساسـي التعلـیم مرحلـة فـي التكنولوجیـا لمعلمـي تـدریبي برنـامج وبنـاء العلیـا
 التدریبیـة الحاجـات تلبي أن یمكن التي واألسالیب الطرق ومعرفة المعلمین، بتدریب الخاص التربوي األدب

 فـي التكنولوجیـا معلمـي مـن قـصدیة عینـة الباحـث واختـار ،المعلمـین نظـر وجهـة مـن التكنولوجیـا لمعلمـي
 للمعلمـین، التدریبیـة االحتیاجـات لتحدیـد اسـتبانة وهـي البحـث أداة الباحـث واسـتخدم غـزة، محافظـة مـدارس

   :وكانت أبرز النتائج
   .والعلمیة مهاریةال الكفایات في االحتیاجات هذه وغالبیة للمعلمین تدریبیة احتیاجات وجود -

ً  تدریبیـة بـرامج وبنـاء التكنولوجیـا معلمـي كفایـات برفـع باالهتمـام وقـد أوصـت الدراسـة  علـى بنـاء
  .التدریبي البرنامج وتطبیق التدریبیة، احتیاجاتهم

  الدراسات العربیة: ثانیاً 
یط للتـدریب فـي تحدید االحتیاجات التدریبیة كأساس لعملیة التخط: بعنوان) 2011( دراسة الطراونة -1

  .األجهزة األمنیة
دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة فـي عملیـة التخطـیط للتـدریب فـي إلـى هدفت هذه الدراسة للتعـرف 

ــــد االحتیاجــــات  ــــسعودیة، واســــتخدمت الدراســــة المــــنهج القیاســــي لتحدی ــــة ال ــــة بالمملكــــة العربی األجهــــزة األمنی
حلیــل نقــاط القــوة ونقــاط الــضعف فــي بیئــة المنظمــة  لتSWOTالتدریبیــة، وكــذلك اســتخدم الباحــث مــصفوفة 

وكـــذلك الفـــرص والتحـــدیات التـــي تواجـــه المنظمـــة، وتـــشخیص المجـــاالت التـــي یمكـــن أن تـــسهم فـــي تحدیـــد 
  :وكانت أبرز نتائج الدراسةاالحتیاجات التدریبیة للمستقبل، 

  .ني خطوة مهمة في عملیة التخطیط للتدریب األمیعدتحدید االحتیاجات التدریبیة  -
یحقق تحدید االحتیاجات التدریبیة رفع مستوى الكفـاءة للفـرد ومـساعدته علـى معالجـة القـصور فـي أدائـه  -

 .وتزویده بالمعرفة والمهارات الالزمة للعمل
لرؤساء والمشرفین على معرفـة مـستوى أداء العـاملین لـدیهم وتحدیـد لیساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة  -

 .ا بطریقة علمیةالفجوة األدائیة ومعالجته
 بـضرورة تحدیـد االحتیاجــات التدریبیـة الفعلیـة واعتبارهـا األسـاس فـي التخطــیط وقـد أوصـت الدراسـة

للتدریب األمني منعًا لالرتجال والعشوائیة في طرح البرامج التدریبیة، وكـذلك اسـتخدام األسـالیب الحدیثـة فـي 
االحتیاجـات المختلفـة، واختیـار مـا یناسـب ظـروف طالع على نماذج تحدیـد تحدید االحتیاجات التدریبیة واال
  .المنظمة المعنیة من هذه النماذج
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تكنولوجیــا المعلومــات وتأثیرهــا فــي تحــسین مــستوى أداء الخدمــة : بعنــوان) 2010( دراســة حــسین -2
  ).دراسة تطبیقیة في فندق السدیر بالعراق(الفندقیة 
ا المعلومــات فــي تحــسین مــستوى أداء الخدمــة تحدیــد أثـر تكنولوجیــللتعــرف إلــى هـدفت هــذه الدراســة   

شـــخص مـــن األفـــراد العـــاملین فـــي فنـــدق الـــسدیر بـــالعراق، ) 50(الفندقیـــة، وقـــد تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، واشـــتملت أداة الدراســـة علـــى اســـتبیان كـــأداة رئیـــسة لجمـــع 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیةالت الشخصیة، البیانات والمعلومات إضافًة إلى المقاب
 .انخفاض مستوى استخدام تكنولوجیا المعلومات في الفندق -
 .انخفاض كفاءة العاملین بالفندق -
ضــعف اعتمــاد العــاملین بالفنــدق علــى الــشبكات الداخلیــة وعــدم وجــود تعــاون بــین العــاملین والمــسئولین  -

 .عن قاعدة البیانات في الفندق
 بـــضرورة التفاعـــل مـــع التقـــدم الحاصـــل علـــى الـــصعید العربـــي والعـــالمي فـــي الدراســـةصـــت وقـــد أو 

تكنولوجیــا المعلومــات وتــوفیر اإلمكانیــات المادیــة والبــشریة لتطــویر األداء وحــث إدارة الفنــدق علــى اســتخدام 
  .تكنولوجیا المعلومات وتطویر الشبكات

یـــة ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي الجامعـــات االحتیاجـــات التدریب: بعنـــوان) 2010( دراســـة العنـــزي -3
  .السعودیة الناشئة من وجهة نظرهم

لكــــشف عـــن االحتیاجــــات التدریبیــــة ألعــــضاء هیئـــة التــــدریس فــــي الجامعــــات لهـــدفت هــــذه الدراســــة 
عـضو هیئـة تـدریس یعملـون فـي تـسع ) 180(السعودیة الناشئة من وجهة نظرهم، وتألفت عینة الدراسة مـن 

 من هیئة التدریس في كل جامعـة، واسـتخدم الباحـث اً عضو ) 20( بالتساوي بواقع جامعات سعودیة، توزعت
 نتـائجوأظهـرت أهـم  ،) فقـرة50(المنهج الوصفي التحلیلي، وطور الباحث كأداة للدراسة اسـتبانة مكونـة مـن 

   :الدراسة
  .كفایات التعلم اإللكتروني وكفایات المهارات اإلنسانیة، حظیت بدرجة عالیة -
جــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي االحتیاجــات التدریبیــة ألعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات عــدم و  -

  ).الرتبة األكادیمیةو التخصص األكادیمي، و الجنس، (: إلى متغیراتالسعودیة الناشئة تعزي 
االحتیاجـــات التدریبیــة الحالیــة والمــستقبلیة إلداریــي مـــدارس : بعنــوان) 2008( دراســة أبــو ناصــر -4
  .تعلیم اإللكتروني كما یراها القادرة التربویین في األردنال

 االحتیاجات التدریبیـة إلداریـي مـدارس التعلـیم اإللكترونـي كمـا یراهـا إلىلتعرف لهدفت هذه الدراسة   
مــدیرًا ) 22(مــدیرًا ومــدیرة بمــدارس التعلــیم اإللكترونــي و) 402(القــادة التربویــون، وتألفــت عینــة الدراســة مــن 

 مـــن مـــدیریات التربیـــة والتعلـــیم األردنیـــة، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، وتكونـــت أداة للتربیـــة
الكفایـات والمهـارات اإلداریـة والفنیـة، ( مجـاالت ةفقرة موزعة علـى ثالثـ) 60(الدراسة من استبانة مكونة من 
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وتوصـــلت ، )رات المتعلقــة بـــالتطویرالكفایـــات والمهـــاو الكفایــات والمهـــارات المتعلقـــة بتكنولوجیـــا المعلومـــات، و 
  :الدراسة إلى النتائج التالیة

حاجـة إداریــي مــدارس التعلــیم اإللكترونـي للتــدریب فــي الوقــت الحـالي علــى المهــارات والكفایــات المتعلقــة  -
 .بالتطویر والمهارات والكفایات المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات

إلــى س التعلــیم اإللكترونــي ومــدیري التربیــة تعــزى ال توجــد فــروق بــین متوســطات تقــدیرات مــدیري مــدار  -
 ).المنطقةو المؤهل، و المسمى الوظیفي، و الجنس،  (متغیرات

 بــضرورة التركیــز علــى االحتیاجــات التدریبیــة التــي احتلــت أولویــات أكثــر مــن وقــد أوصــت الدراســة
  .غیرها عند وضع برامج تدریبیة إلداریي المدارس اإللكترونیة

تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة فــي منظمــات تكنولوجیــا : بعنــوان) 2004(والبطاینــة  دراســة األعرجــي -5
  ).دراسة میدانیة في شركة االتصاالت األردنیة(المعلومات 

تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة لـشركة االتـصاالت األردنیـة للمـساهمة للتعـرف إلـى هدفت هذه الدراسة   
بـراز أهمیتهـا في تصمیم وبناء البرامج التدریبیـة الفاعلـة ٕ  وبیـان طـرق وأسـالیب تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة وا

 األســاس فــي العملیــة التدریبیــة وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع العــاملین فــي الــشركة فــي إقلــیم تعــدوالتــي 
، واســتخدم )250(وعــددهم ) العلیــا، الوســطي، اإلشــرافیة(الــشمال وعلــى جمیــع المــستویات اإلداریــة الثالثــة 

وتوصلت الدراسـة إلـى النتـائج ن المنهج الوصفي التحلیلي، واستخدم الباحثان استبانة كأداة للدراسة، الباحثا
  :التالیة

 .ضرورة إعطاء التأكید بأخذ التغیرات التكنولوجیة الجاریة في تحدید االحتیاجات التدریبیة -
دریبیـة والـدورات الكافیـة فـي ظـل زیادة الدعم المالي لموازنة التدریب لتتمكن الشركة من تقـدیم البـرامج الت -

 .التطورات التكنولوجیة المستمرة لرفع كفاءة موظفیها لمجاراة هذا التطور واالستفادة منه
تعیین مستشارین متخصصین للعملیة التدریبیـة لتحـسین القـدرات الفنیـة للمـدربین مـن خـالل إرسـالهم فـي  -

 .دورات خارجیة وداخلیة
 بـالتغیرات التكنولوجیـة الجاریـة فـي تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة  بـضرورة األخـذوقد أوصت الدراسة

وضــرورة إجــراء عملیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة بمــشاركة وتنــسیق المــدراء مــع مــسئولي التــدریب إلیجــاد 
خطــة متكاملــة حــول تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة وعــدم حــصر التخطــیط لهــذه العملیــة علــى اإلدارة العلیــا، 

  .ستخدام الطرق الحدیثة لتحدید االحتیاجات التدریبیةوضرورة ا
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  الدراسات األجنبیة: ثالثاً 
قیــاس أثــر االســتثمارات فــي : بعنــوان) Martinez, Carlos, 2007(دراســة مرتینــز وكــارلوس  -1

  .البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات والعملیات لتولید ما یزید على أداء الشركات العاملة
Analysis and Measurement of the Impact of information Technology 
Investment on Performance in Mexican companies. 

قیـــاس أثـــر االســـتثمارات فـــي البنیـــة التحتیـــة لتكنولوجیـــا المعلومـــات والعملیـــات لهـــدفت هـــذه الدراســـة   
وقیـــاس تـــأثیر االســـتثمار فـــي لتولیــد مـــا یزیـــد علـــى أداء الـــشركات العاملــة وتـــدور هـــذه الدراســـة حـــول تحلیــل 

شـركة مـن الـشركات ) 40(تكنولوجیا المعلومات علـى أداء الـشركات المكـسیكیة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 
وتوصـــل المكـــسیكیة، واســـتخدم الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي التحلیـــل، وتكونـــت أدوات الدارســـة مـــن اســـتبانة، 

  : إلى أهم النتائج التالیةالدراسة
یدیر عملیات تكنولوجیا المعلومات والمشاریع والبنیة التحتیة علـى نحـو یتـسم بالفعالیـة أن النموذج الذي  -

 .والكفاءة
أن تحلیــل وقیــاس التحــسین فــي إدارة عملیــات تكنولوجیــا المعلومــات والمــشاریع ظهــرت فــي اثنتــین فقــط  -

 .من الشركات
  . بشكل مستمرهااإلداریة، وتطویر  بضرورة االهتمام باستخدام التكنولوجیا في األعمال وقد أوصت الدراسة

  

تطبیـق أسـالیب التـدریب وتحدیـد االحتیاجـات للعـاملین فـي : بعنـوان) Sega, 2006( دراسـة سـیجا -2
 خدمات الزبائن في شركة الخطوط الجویة

Training and Needs Assessment technique improvement in customer 
service through a filed observation study. 

 فـي للعـاملین االحتیاجـات وتحدیـد التـدریب أسـالیب تطبیـق آلیـة إلـى لتعـرفل الدراسـة هـذه هـدفت
 Chippewa Valley رلمطـا التابعـة Mesaba Airline الجویـة الخطـوط شـركة فـي الزبـائن خـدمات

Regional airport والیــــة فـــي Wisconsinأســــلوب اســــتخدام وتـــم األمریكیــــة، المتحـــدة الوالیــــات  فـــي 
    .البؤریة والمجموعات المقابالت أسلوب وكذلك شهور، 5 لمدة البیانات جمع في لمالحظةا

   :أهمها نتائج إلى الدراسة وتوصلت
 .التدریبیة االحتیاجات تحدید لعملیة العلیا اإلدارة دعم عدم -
  .الشركة هذه في للعاملین منظم تدریبیي برنامج وجود عدم -
 التدریبیـة االحتیاجـات لتحدیـد الـضروریة الخبـرات إلـى الـشركة يفـ القـرار وصـانعي اإلدارة افتقـار -

  .ككل التدریبیة العملیة إجراءات لتطبیق الضروریة الخبرات افتقارهم وكذلك للعاملین،
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 وتـم اقتـراح نمـوذج للعـاملین، التدریبیـة االحتیاجـات تحدیـد علـى تـدریبي برنـامج أي اعتمـاد ضـرورة -
ADDIE ةیبیالتدر  االحتیاجات لتحدید.  

  

االحتیاجـات التدریبیـة لمـدیري المـدارس الخاصـة فـي إقلـیم : بعنـوان) Joon, 2002( دراسـة جـون -3
  .بوندیخاري بالهند

The training needs of principals of private school in the Union Territory of 
Pondicherry India. 

 المـدارس الخاصـة الثانویـة فـي اإلقلـیم وهـا مـدیر  الكیفیة التي یـتعلم بإلىلتعرف لهدفت هذه الدراسة   
على اإلدارة واإلشراف على المدارس بدون تدریب نظامي باإلضافة إلى معرفة االحتیاجـات التدریبیـة لهـؤالء 
المدراء، وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي، وشـملت عینـة الدراسـة جمیـع أنـواع المـدارس وذلـك 

 مــدراء للمــدارس والــذین یمارســون العمــل اإلداري مــن عــام إلــى خمــسة أعــوام، وقــد )8(بــإجراء مقــابالت مــع 
  :إلى أهم النتائج التالیةوتوصلت الدراسة استخدمت الدراسة أسلوب المقابلة كأداة للدراسة، 

: مجــاالت هــي) 9(عــدد مــن المیــادین التــي أجمــع األغلبیــة علــى أهمیتهــا وأهمیــة التــدریب علیهــا وهــي  -
دو اإلدارة،  ٕ التنظیمــات و التعامــل مــع هیئــة العــاملین، و وســائل االتــصال، و ترتیــب األولویــات، و ارة الوقــت، ا

 .شبكة العمل المدرسيو اإلرشاد الطالبي، و التعامل مع أولیاء األمور، و اإلدارة المالیة، و اإلداریة، 
 بــــضرورة االهتمــــام بالتــــدریب فــــي مجــــاالت عدیــــدة مــــن أهمهــــا إدارة الوقــــت وقــــد أوصــــت الدراســــة

  .واستخدام التكنولوجیا في األعمال اإلداریة
  

 االحتیاجـــــات التدریبیـــــة فـــــي شـــــركة إلـــــىالتعـــــرف : بعنـــــوان) Nfila, 2005( دراســـــة نـــــافیال -4
Bachibangaفي بتسوانا .  

Training Needs Analysis For Bachibanga Company in Botswana.  
 فـي بتـسوانا فـي Bachibanga  شـركة ، فـي التدریبیة االحتیاجات إلى لتعرفل الدراسة هذه هدفت

 مكونـة عـشوائیة عینـة مـن البیانـات جمـع فـي االسـتبانة الباحـث اسـتخدم  حیـثالوالیـات المتحـدة األمریكیـة،
 حجـم صـغر فـي والمتمثلـة الدراسـة محددات من الرغم وعلى موظف، )300( أصل من موظف (50) من

 العمـل تـرك نـسبة ألن جـدد؛ فیهـا المـوظفین مـن العدیـد كـون وكـذلك نتائجها، تعمیم یمكن ال بحیث العینة،
 لجمیـع تدریبیـة خطـة وجـود :اأهمهـ نتـائج عـدة إلـى توصـل الباحـث أن إال مرتفعـة، الـشركة هـذه فـي

ن اإلداریـة، المـستویات ٕ   وتوصـل الـشركة، فـي األداء لتطـویر الوحیـد الحـل اعتبـاره یمكـن ال التـدریب وا
 المـوارد وتـوفیر العـاملین، تقـدیر الحوافز، مثل األداء، تطویر شأنها من أخرى عوامل هناك أن إلىالدراسة 
  .  العاملین رفاهیة على والتركیز المناسبة،

 التـدریب تبنـي حـال وفـي األداء، لتطـویر وحیـدة كوسـیلة التـدریب اعتمـاد عـدم بوقد أوصت الدراسة
  .الجدد العاملین على التركیز یتم ال وأن العاملین، جمیع التدریب یشمل أن فیجب الوسائل، كأحد
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تحلیل الطرق المستخدمة من قبـل خبـراء التـدریب : بعنوان) Christian, 2001( دراسة كریستیان -5
ــیم West Virginiaفــي  ــة للمنظمــة وكــذلك الطــرق المــستخدمة فــي تقی ــد االحتیاجــات التدریبی  لتحدی

  .فاعلیة التدریب
An Analysis of the Methods Utilized in Business and Industrial 

Organizations by West Virginia Training Professionals to Identify 
Organizational Training and Evaluate Training. 

 لتحدیـدWest Virginia  فـي التـدریب خبراء قبل من المستخدمة الطرق تحلیلل الدراسة هذه هدفت
 الدراسـة هـذه وشـملت التـدریب، فاعلیـة تقیـیم فـي المـستخدمة الطـرق وكـذلك للمنظمـة، التدریبیـة االحتیاجات

 الـصناعیة العاملـة والمنظمـات األعمـال منظمـات فـي یعملـون تـدریب خبیـر) 429 (مـن عـشوائیة عینـة
West Virginia نـسبة وبلغـت ،الغـرض لهـذا استبانة بتصمیم الباحث وقام األمریكیة، المتحدة الوالیات في 

) 9(مـع  تلفونیـة بمقابلـة الباحـث قـام العینـة نـسبة ولزیـادة ،)429 مـن أصـل 73( %17  فقـط االسـتجابة
 االحتیاجـات تحدیـد یـتم إنـه: الدراسـة هـذه إلیهـا توصـلت التـي النتائج أهم ومن لالستبیان، یستجیبوا لم خبراء

 وكـذلك ،الـوظیفي والتوصـیف الوصـف مراعـاة ویـتم فقـط الفـرد مـستوى وعلـى الوظیفـة مـستوى علـى التدریبیـة
ن األداء، تقیـیم نتـائج مراعـاة وضـعف الـوظیفي، المـسار مراعـاة وضـعف الوظیفـة، علـى الحاصـل التغییـر ٕ  وا

 التدریبیـة، عـاملیهم الحتیاجـات تحدیـدهم عنـد متنوعـة طـرق یـستخدمون ال الدراسـة عینـة حجـم مـن%) 83(
ن ٕ ن المباشـر، المـدیر طریـق عـن التدریبیـة عـاملیهم احتیاجـات یحددون الدراسة عینة حجم من%) 82 (وا ٕ  وا

 العـاملین، أداء مالحظـة طریـق عـن التدریبیـة عـاملیهم احتیاجـات یحـددون الدراسـة عینـة حجـم مـن )73%(
ن ٕ ن المقابلـة، طریقـة باسـتخدام التدریبیـة عـاملیهم احتیاجـات یحـددون الدراسـة عینـة حجـم مـن )%56( وا ٕ   وا

ن االسـتبانة، طریقـة باسـتخدام التدریبیـة یهمعـامل احتیاجـات یحـددون الدراسـة عینـة حجـم مـن )52%( ٕ   وا
 تقـاریر تحلیـل طریقـة باسـتخدام التدریبیـة عـاملیهم احتیاجـات یحـددون الدراسـة عینـة حجـم مـن )51%(

ن األداء، ٕ  طریقـة باسـتخدام التدریبیـة عـاملیهم احتیاجـات یحـددون الدراسـة عینـة حجـم مـن )%41( وا
ن االختبارات، ٕ  احتیاجـات تحدیـد عنـد زبـائنهم رأي االعتبـار بعـین یأخذون دراسةال عینة حجم من )%34( وا

ن التدریبیـة، عـاملیهم ٕ  عنـد العـاملین زمـالء رأي االعتبـار بعـین یأخـذون الدراسـة عینـة حجـم مـن )%27( وا
ن التدریبیـة، عـاملیهم احتیاجـات تحدیـد ٕ  رأي االعتبـار بعـین یأخـذون الدراسـة عینـة حجـم مـن )%32( وا

  .التدریبیة احتیاجاته تحدید عند العامل مرؤوس
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 متعلقة بتطویر المهارات اإلداریةالدراسات ال: المحور الثاني
  : الفلسطینیةالدراسات المحلیة: أوالً 
معوقـات تطـویر المـسار الـوظیفي للعـاملین اإلداریـین فـي مؤسـسات : بعنوان) 2011( دراسة مهدي -1

  .التعلیم العالي
قـات تطـویر المـسار الـوظیفي للعـاملین اإلداریـین فـي مؤسـسات  معو إلـىلتعـرف لهدفت هذه الدراسة 

 علــى المــسار ةالتعلــیم العــالي الفلــسطیني فــي قطــاع غــزة، وكــذلك قیــاس مــدى تــأثیر المتغیــرات الدیموغرافیــ
یجـــاد الحلـــول لهـــذه المعوقـــات فـــي مؤســـسات التعلــیم العـــالي، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن بعـــض  ٕ الــوظیفي وا

ي مؤســــسات التعلــــیم العــــالي الفلــــسطینیة، واتبــــع الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي، العـــاملین اإلداریــــین فــــ
  :إلى أهم النتائج التالیةوتوصلت الدراسة واستخدم الباحث المقابلة واالستبانة كأداة لجمع البیانات، 

وبــرامج  مجــاالت األنظمــة والقــوانین والحــوافز ووضــوح المــسار الــوظیفي والرضــا الــوظیفي وتقیــیم األداء -1
التدریب والتطویر لهـا أثـر واضـح فـي تطـویر المـسار الـوظیفي للعـاملین اإلداریـین فـي الجامعـات الفلـسطینیة 

  .في قطاع غزة بنسب متفاوتة
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة الستجابات المفحوصین حول معوقـات المـسار الـوظیفي وتطـویر -2

  .جنساألداء تعزى إلى متغیر القسم والخبرة وال
 إلــى ى توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة الســتجابات المفحوصــین حــول معوقــات المــسار الــوظیفي تعــز -3

  .الجامعة والعمر والمؤهل العمري
 مؤسـسات التعلـیم العـالي الفلـسطینیة إلـى االهتمـام بتطـویر المـوظفین اإلداریـین أوصت الدراسةقد و 

اراتهم وكفــاءاتهم والعمــل الجــاد لتوضــیح األنظمــة ووضــع بــرامج خاصــة تــساعدهم علــى تطــویر قــدراتهم ومهــ
والقــوانین، حتــى تكــون الرؤیــة واضــحة، وعلــى المــوظفین العمــل الجــاد لتطــویر مهــاراتهم وقــدراتهم ومعــارفهم 

  .والتعاون مع اإلدارة العلیا للجامعة في رسوم وتطویر مسارهم الوظیفي حسب اإلمكانات المتاحة والمتوفرة
دور اســـتراتیجیات تنمیـــة المـــوارد البـــشریة فـــي تطـــویر األداء : بعنـــوان) 2010( دراســـة الطهـــراوي -2

  .المؤسساتي في المنظمات غیر الحكومیة في غزة
 دور اســـــتراتیجیات تنمیـــــة المـــــوارد البـــــشریة فـــــي تطـــــویر األداء إلـــــىلتعـــــرف لهـــــدفت هـــــذه الدراســـــة 

المـستوى المهنـي للقـائمین علـى  إلـىالمؤسساتي في المنظمات غیر الحكومیة فـي محافظـات غـزة، والتعـرف 
صــیاغة ومتابعــة وتقیــیم تلــك االســتراتیجیات، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن العــاملین فــي المنظمــات غیــر 

منظمـة، وطبـق الباحـث دراسـته ) 889(الحكومیة المحلیة والدولیة العاملة في قطاع غزة والذي یبلغ عددهم 
باحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونـت أداة الدراسـة مـن ، واستخدم الاً موظف) 117(على عینة مكونة من 

  :إلى أهم النتائج التالیةوتوصلت الدراسة االستبانة، 
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اســـتراتیجیات تنمیـــة المـــوارد البـــشریة ســـاهمت بـــشكل إیجـــابي فـــي تطـــویر األداء المؤســـساتي بـــشكل  - 1
 .عام

 .ضعف تقییم األداء للمنظمات غیر الحكومیة - 2
 .دارة الموارد البشریة في تلك المؤسساتعدم وجود إدارات متخصصة إل - 3

ضــرورة إنــشاء وحــدات متخصــصة إلدارة المــوارد البــشریة ضــمن الهیاكــل  إلــى وقــد أوصــت الدراســة
التنظیمیـــة وتـــصمیم أنظمـــة أداء مهنیـــة قائمـــة علـــى أســـاس األداء، والتـــي تـــسهم فـــي تنمیـــة وتطـــویر قـــدرات 

  .عمه للمنظماتالعاملین وتوفیر فرص للتدریب والتعلیم تساهم في د
ــــوان) 2010( دراســــة شــــاهین -3 ــــة نظــــام تقیــــیم أداء العــــاملین فــــي الجامعــــات :  بعن فاعلیــــة وعدال

  .الفلسطینیة وأثره على األداء الوظیفي والوالء التنظیمي والثقة التنظیمیة
تحلیـــل العالقـــة بـــین فاعلیـــة وعدالـــة نظـــام تقیـــیم أداء العـــاملین فـــي الجامعـــات لهـــدفت هـــذه الدراســـة   

لفلــسطینیة وأثــره علــى األداء الــوظیفي والـــوالء التنظیمــي والثقــة التنظیمیــة فـــي كــلٍ مــن الجامعــة اإلســـالمیة ا
مـــن العـــاملین بجـــامعتي ) 179(وجامعـــة األزهـــر، واشـــتملت عینـــة الدراســـة علـــى عینـــة طبقیـــة مركبـــة بلغـــت 

، لدراســــة مـــــن اســـــتبانةاألزهــــر واإلســـــالمیة، واســــتخدم الباحـــــث المــــنهج الوصـــــفي التحلیلــــي، وتكونـــــت أداة ا
  :إلى أهم النتائج التالیةوتوصلت الدارسة 

 الجـامعتین، وظهــر مـستوى الثقــة كلتــا مـستوى األداء الـوظیفي والــوالء التنظیمـي كــان بدرجـة معقولــة فـي -1
  .التنظیمیة مرتفعًا في الجامعة اإلسالمیة أكثر منه في جامعة األزهر

  . الذین یشغلون مناصب إداریة في الجامعتینن عدم وجود نظام تقییم أداء األكادیمیی-2
 وجــود رضــا غیــر كــافٍ حــول نظــام الحــوافز وكــذلك الكیفیــة التــي یــتم بموجبهــا محاســبة المقــصرین فــي -3

  .أدائهم الوظیفي في كلٍ من الجامعتین
 بـضرورة تـوفیر نظـام حـوافز مـشجع للعـاملین بالجـامعتین، واالهتمـام مـن قبـل إدارة وأوصت الدراسة

امعتین بــضرورة محاســـبة المقــصرین فـــي أدائهــم الــوظیفي وتطـــویر نظــام تقیـــیم ألداء األكــادیمیین الـــذین الجــ
  .یشغلون مناصب إداریة، وكذلك تدریب العاملین في الجامعتین لتطویر كفاءاتهم المهنیة واإلداریة

أثــر تفــویض الــصالحیات علــى تنمیــة المهــارات اإلداریــة للعــاملین : بعنــوان) 2010( دراســة الحلــو -4
  ".دراسة میدانیة على الجامعات الفلسطینیة"

 أثر التفویض على تنمیـة المهـارات اإلداریـة للعـاملین فـي الجامعـات إلىلتعرف لهدفت هذه الدراسة   
ــــة الدر  ــــسطینیة بقطــــاع غــــزة، وتكونــــت عین اســــة مــــن العــــاملین فــــي الوظــــائف اإلشــــرافیة فــــي الجامعــــات الفل

الفلـسطینیة بقطـاع غـزة، وقـد اســتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلــي، وتكونـت أداة الدراسـة مـن اســتبانة، 
  :إلى أهم النتائج التالیةوتوصلت الدراسة 

داري الجامعــــات الفلـــــسطینیة تتمتـــــع بمـــــستوى مناســـــب مــــن تفـــــویض الـــــصالحیات ووجـــــود تنظـــــیم إ - 1
  .مناسب
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 .یوجد عالقة قویة بین التنظیم اإلداري للجامعة ومستوى تفویض الصالحیات - 2
تفــویض الــصالحیات یــساهم بــشكل فاعــل فــي تنمیــة المهــارات القیادیــة وتقویــة العالقــات اإلنــسانیة  - 3

دارة الوقت لدى العاملین ٕ  .ورفع مستوى مهارة تنظیم وا
 كـي یتمكنـوا مـن إنجــاز ؛ الـصالحیات والـسلطات بـضرورة مـنح العــاملین كامـلوقـد أوصـت الدراسـة

العمل على أكمل وجه، وتدریب العاملین على المهام والواجبات الجدیـدة بـشكل دوري، والعمـل علـى إیجـاد 
نظام لمتابعة عملیة تفویض المهام وعدم انتظار العاملین حتى تنفیذ كامل المهمـة وتـشجیع العـاملین علـى 

یجـاد تكـافؤ بـین المهـام القیام بمداخالت عن المهـام و  ٕ الواجبـات الجدیـدة التـي یقومـون بتنفیـذها ألول مـرة، وا
  .الوظیفیة التي یتم تفویضها للعاملین والحوافز المادیة والمعنویة

  :عربیةالدراسات ال: ثانیاً 
أثــر اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات علــى األداء الــوظیفي للعــاملین : بعنــوان) 2012( دراســة عطیــة -1

  .)دراسة میدانیة في جامعة ورقلة بالجزائر(جهزة الحكومیة المحلیة في األ
 دراســة أثــر اســـتخدام تكنولوجیــا المعلومـــات علــى األداء الـــوظیفي تهــدف هــذه الدراســـة للتعــرف إلـــى  

للعــاملین فــي األجهــزة الحكومیـــة المحلیــة، وذلــك مـــن خــالل البحــث فـــي حجــم األداء ونوعیــة األداء وكفـــاءة 
موظفــًا وموظفــة مــن العــاملین فــي ) 61(نجــاز وتبــسیط العمــل، وتكونــت عینــة الدراســة مــن األداء وســرعة اإل

جامعــة ورقلـــة بـــالجزائر، واســتخدم الباحـــث المـــنهج الوصــفي التحلیلـــي والمیـــداني، وتكونــت أداة الدراســـة مـــن 
ــــوظیفي ومركباتــــه(اســــتبانة، ومتغیراتهــــا التابعــــة  اســــتخدام  (والمــــستقلة)  فقــــرة19(واشــــتملت علــــى ) األداء ال

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة، ) فقرات9(واشتملت على ) تكنولوجیا المعلومات
حجــم (وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة بــین اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات وتطــور األداء الــوظیفي  -

 ).األداء، كفاءة األداء، تبسیط العمل
 .م تكنولوجیا المعلومات وسرعة اإلنجازعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین استخدا -
ال توجــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة نحـــو أثــر اســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات علـــى األداء الـــوظیفي  -

 ).الجنس، المستوى التعلیمي(تعزي للمتغیرات 
توجد فروق ذات داللة إحـصائیة نحـو أثـر اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات علـى األداء الـوظیفي تعـزي  -

 ).الخبرة، الفئة الوظیفیة(تغیرات للم
 بــضرورة العمــل علـــى تحــدیث وتطــویر البنیــة التحتیــة لتكنولوجیــا المعلومـــات الدراســةوقــد أوصــت 

بــشكل دائــم ومــستمر، ویتناســب مــع طبیــة العمــل وضــرورة الــربط الحاســوبي الــداخلي بــین األقــسام اإلداریــة 
المدربة والقادرة علـى اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات فـي والعمل على رفد الجامعة بالكوادر البشریة المؤهلة و 

  .العملیة اإلداریة
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التمكـین اإلداري وأثـره علـى اإلنتاجیـة لـدى العـاملین فـي جامعـة : بعنـوان) 2007( دراسة المحتسب -2
  .الحسین بن طالل

 جامعـــة لتعــرف إلــى التمكــین اإلداري وأثــره علــى اإلنتاجیــة لــدى العــاملین فــيلهــدفت هــذه الدراســة 
موظـف مـن العـاملین فـي الجامعـة، واسـتخدم الباحـث ) 100(الحسین بن طالل، وتكونت عینة الدراسة مـن 

المنهجین الوصفي والكمي فـي تحلیـل البیانـات واسـتخراج النتـائج، وتكونـت أداة الدراسـة مـن اسـتبانة مطـورة، 
  :وتوصلت الدراسة أهمها

تنـوع المهـارات القـدرات، تنـوع (ن اإلداري علـى اإلنتاجیـة هناك أثرًا مهمـًا وذا داللـة إحـصائیة للتمكـی - 1
  ).الكفاءات، تنوع الخبرات

فــرق العمــل األكثــر تمكینــًا یرتفــع لــدیها مــستوى خدمــة العمــالء ومــستوى الرضــي الــوظیفي ومــستوى  - 2
 .الوالء لكلٍ من الفریق والجامعة

یـة الــدور الــذي یؤدونــه فــي  بــضرورة تــشجیع العـاملین لتقبــل فكــرة التمكــین وأهموقــد أوصــت الدراســة
علـى نطـاق واســع وتـستخدم بـرامج للتوعیــة ) فــرق العمـل(نجـاح أهـداف الجامعـة الســیما وأنهـا تعتمـد أسـلوب 

  .والتوجیه وأسالیب حدیثة إلدارة الموارد البشریة
  

  :الدراسات األجنبیة: ثالثاً 
 التجریبیـة حـول تـأثیر  تقـدیم األدلـة:بعنـوان )Castel, Gorriz, 2007( دراسـة كاسـتل وجـوریز -1

  .تكنولوجیا المعلومات على تدابیر األداء الوظیفي للعاملین في الشركات األسبانیة
Information Technology, Complementarities and Three Measure of 
Organizational Performance. 

علومـات علـى تـدابیر األداء هدفت هذه الدراسـة إلـى تقـدیم األدلـة التجریبیـة حـول تـأثیر تكنولوجیـا الم
شـــركة أســـبانیة واســـتخدم ) 225(الـــوظیفي للعـــاملین فـــي الـــشركات األســـبانیة، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

إلــى أهــم النتــائج وتوصــلت الدراســة الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، وتكونــت أداة الدراســة مــن اســتبانة، 
  :التالیة

  .ین باستخدام تكنولوجیا المعلوماتیجب زیادة وتحسین التعلیم ومهارات العامل -
 .السیاسات المتبعة من اإلدارة العلیا تلعب دورًا رئیسیًا في األداء الوظیفي للعاملین في الشركات -

 بـضرورة االهتمــام بتكنولوجیـا المعلومـات لمــا لهـا مـن األثــر الكبیـر فـي تطــویر وقـد أوصـت الدراســة
  .األداء الوظیفي للعاملین في الشركات
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  .العالقة بین المسار الوظیفي وأداء الفرد: بعنوان) Meruda, Nura 2003(دراسة نورا  -2
The Relationship Between Career Management And Individual 
Performance. 
هــدفت هــذه الدراســة لبحــث العالقــة بــین المــسار الــوظیفي وأداء الفــرد، حیــث تمثلــت مــشكلة الدراســة 

منــدوب مبیعــات، ) 169(لمــسار الــوظیفي وأداء الفــرد، وتكونــت عینــة الدراســة مــن فــي فحــص العالقــة بــین ا
 إلــى الدراسـةوتوصـلت واسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي، واسـتخدمت االسـتبانة كـأداة للدراسـة، 

  :أهم النتائج التالیة
 والتـــي ســـاهمت فـــي أداء  تخطـــیط المـــسار الـــوظیفي هـــو البعـــد األكثـــر تـــأثیرًا فـــي إدارة المـــسار الـــوظیفي-1

  .الفرد
  . تطویر المسار الوظیفي هو العامل األكثر أهمیة للمسار التنظیمي الذي یؤثر في أداء الفرد-2
  . المحافظة على مرونة المسار الوظیفي وبناء شبكة من العالقات تعتبر األكثر تأثیرًا في أداء الفرد-3

مــــسار الــــوظیفي واســــتراتیجیات المــــسار  بــــضرورة فحــــص العالقــــة بــــین تخطــــیط الوأصــــت الدراســــة
 یعمــالن علـى تطــویر الجهــود للمـسار الــوظیفي الفــردي والتنظیمـي، وضــرورة توســیع الدراســة نالـوظیفي اللــذا

  .لتحتوى على عنصر األداء السلوكي لفهم العالقة بین إدارة المسار الوظیفي واألداء

ـــث ـــة بتحدیـــد االحتیاجـــات ا: المحـــور الثال ـــى تكنولوجیـــا الدراســـات المتعلق ـــة القائمـــة عل لتدریبی
 .المعلومات ودورها في تطویر المهارات اإلداریة

  الفلسطینیة الدراسات المحلیة: أوالً 
ـــوان) 2013( دراســـة حـــسونة -1 ـــین ت: بعن تنفیـــذ التـــدریب بحـــسین أداء المـــدربین الفنی

  . الحاسبباستخدام
م الحاســب أن یحــسن مـــن أداء  أي مــدى یمكــن للتـــدریب باســتخداإلــىلتعـــرف لهــذه الدراســة هــدفت 

المــدربین الفنیــین فــي كلیــات تــدریب األونــروا باســتخدام المــنهج التحلیلــي ولهــذا تــم تطــویر وتــصمیم اســتبانة 
لغــرض جمــع البیانــات وقیــاس متغیــرات الدراســة، ولقــد تــم توزیــع االســتبانة علــى أفــراد العینــة البــالغ عــددهم 

 للقیـــام بالتحلیــل الوصـــفي اإلحـــصائي وباســـتخدام SPSSة مــدرب وتـــم االســـتعانة بالحزمــة اإلحـــصائی) 56(
اإلحصاء الوصفي، معامل االرتباط بیرسـون وتحلیـل االنحـدار المتعـدد، وتوصـلت الدراسـة : األسالیب التالیة

دارة التـدریب باسـتخدام الحاسـوب : إلى عدة نتائج أهمهـا ٕ وجـود أثـر ذات داللـة إحـصائیة لمتطلبـات تـشغیل وا
علــى أداء المــدربین الفنیــین فــي كلیــات التــدریب المهنــي والفنــي فــي ) یــة والبــشریة والتنظیمیــةالمادیــة والبرمج(

غــزة وخــانیونس التابعــة لألونــروا، وأیــضًا عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین تــصورات المبحـــوثین 
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تغیــــرات تحــــسین أداء المــــدربین الفنیــــین مــــن خــــالل تنفیــــذ التــــدریب المعتمــــد علــــى الحاســــب تعــــز للم(حــــول 
  ).الجنس والعمر وسنوات الخبرة والدرجة العلمیة ومكان العمل(الدیموغرافیة 

  

 دور المعلوماتیـة فـي تنمیـة األداء المهنـي للمعلمـین المهنیـین فـي :بعنوان )2009( دراسة حثناوي -2
  .المدارس الصناعة في فلسطین من وجهة نظر المدیرین والمعلمین المهنیین

ى التعــرف إلــى دور المعلوماتیــة فــي تنمیــة األداء المهنــي للمعلمــین المهنیــین هــدفت هــذه الدراســة إلــ
فــي المــدارس الثانویــة الــصناعیة فــي فلــسطین مــن وجهــة نظــر المــدیرین والمعلمــین المهنیــین، وتكونــت عینــة 

، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، واســـتخدم اســـتبانة) 188(الدراســـة مـــن   مـــدیرًا ومعلمـــًا مهنیـــًا
مجـــال المـــوارد المعرفیـــة، ومجــــال البرمجیـــات، ومجـــال األجهـــزة والعتــــاد، : مكونـــة مـــن ثالثـــة مجـــاالت هــــي

نـــدرة الـــدورات الفنیـــة المتخصـــصة للمعلمـــین المهنیـــین كـــان لهـــا الـــدور البـــارز فـــي : وتوصـــلت الدراســـة إلـــى
میـــة األداء المهنـــي توظیـــف المعلوماتیـــة فـــي المـــدارس، كمـــا وكـــان لـــدور المعلوماتیـــة الجانـــب األكبـــر فـــي تن

  .للمعلمین المهنیین
   الدراسات العربیة: ثانیاً 

) المعرفیـــة، المهاریـــة، االتجاهـــات(تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة : بعنـــوان) 2009(جهـــر ل دراســـة -1
  لتطویر األداء اإلداري والفني لمدیریات مدارس البنات المتوسطة والثانویة األهلیة بمدینة الریاض

 لتطـویر األداء اإلداري )المعرفیـة، المهاریـة، االتجاهـات(حدیـد االحتیاجـات التدریبیـة تلوالتي تهـدف 
والفني لمدیریات مدارس البنات المتوسطة والثانویة األهلیة بمدینة الریاض، ولتحقیـق هـذا الهـدف اسـتخدمت 

الثانویـة األهلیـة المنهج الوصـفي التحلیلـي، واشـتملت عینـة الدراسـة علـى مـدیرات مـدارس البنـات المتوسـطة و 
  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمهابمدینة الریاض وتكونت أداة الدراسة من استبانة 

نترنـت فـي رفـع مـستوى ما یخص المجال المهاري، فكانـت أولویـات التـدریب نحـو اسـتخدام شـبكة اإل
  .اریةالموظفات واكتساب مهارة إدارة الوقت واستخدام الحاسب اآللي في تطویر األعمال اإلد

معرفـــة طـــرق إعـــداد ورش العمـــل لتـــدریب الموظفـــات فـــي المدرســـة واإللمـــام : (فـــي مجـــال المعـــارف
 ).بتكنولوجیا التعلیم

 بــضرورة اســتخدام األســالیب التكنولوجیـة فــي التعلــیم واســتخدام الحاســب اآللــي وقــد أوصــت الدراســة
  .في تطویر األعمال اإلداریة بالمدارس

ــدي -2 ــاء الجن ــوان)2005( دراســة علی ــة كفایــات :   بعن استقــصاء فعالیــة الوحــدات النــسقیة فــي تنمی
  توظیف تكنولوجیا المعلومات لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة

هدفت هذه الدراسة إلستقصاء فعالیة الوحدات النسقیة فـي تنمیـة كفایـات توظیـف تكنولوجیـا المعلومـات لـدى 
مرحلـــة الثانویـــة بالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة مـــع دراســـة واقـــع تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي معلمـــي ومعلمـــات ال

المدارس الثانویة بالمملكـة، وتحدیـد كفایـات توظیـف المعلومـات الالزمـة لمعلمـي ومعلمـات المرحلـة الثانویـة، 
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وذلـك مـن خـالل معلمـًا ومعلمـة، ) 120(وقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي، وقـد شـملت عینـة الدراسـة 
تطبیــــق أدوات الدراســــة المختلفــــة فــــي أربــــع وحــــدات نــــسقیة حــــول مفهــــوم تكنولوجیــــا المعلومــــات، ومجــــاالت 
تكنولوجیــا المعلومــات، ثــم إعــداد اختبــار تحــصیلي حــول محتــوى الــتعلم فــي هــذه الوحــدات، وكــذلك اســتبانة 

ت نتـائج الدراسـة عـن وجـود أثـر دال لدراسة واقع توظیف تكنولوجیا المعلومـات بالمـدارس الثانویـة، وقـد كـشف
إحـصائیًا لمتغیــر الجــنس فــي اتجاهــاتهم نحــو توظیــف تكنولوجیــا المعلومــات، وكــذلك لمتغیــر المؤهــل العلمــي 
والخبرة والتفاعـل بینهمـا، كمـا وكـشفت الدراسـة عـن فعالیـة الوحـدات النـسقیة مـن تنمیـة كفایـات المعلمـین فـي 

د فروق دالـة إحـصائیًا بـین نتـائج التطبیـق القبلـي والبعـدي لالختبـار توظیف تكنولوجیا المعلومات، حیث یوج
  .التحصیلي وال یوجد فروق دالة إحصائیًا بین أداء المعلمین والمعلمات على نفس األداء

 فعالیــة برنــامج تــدریبي مقتــرح بمــساعدة كمبیــوتر متعــدد الوســائط :بعنــوان )2005(دراســة شــعالن  -3
، كلیـة التربیـة، )غیـر منـشورة(بالمدارس الثانویة الصناعیة، رسـالة ماجـستیر لمعلمي التدریبات العلمیة 
  .جامعة عین شمس، مصر

 مواصـفات ضـوء فـي التـدریبي التـصمیم نماذج أحد على قائم تدریبي برنامج تصمیمل الحالیة الدراسة تهدف
 بهـا التـي العملیـة اراتالمهـ أداء ىعلـ المعلمـین تـدریب فـي یـساعد الـذي الوسـائط متعـدد الكمبیـوتر برنـامج
 العمـل وسـوق المـستحدثات ضـوء فـي للمعلمـین التدریبیـة باالحتیاجـات قائمة إلى التوصل بعد لدیهم قصور

 القـاهرة بمحـافظتي العملیـة التـدریبات معلمـي مـن معلمـاً  (50) علـى الدراسـة أجریـت.  المستقبلیة ومتطلباته
 األثـاث شـعبة المعدنیـة الـصناعات تخـصص الخدمـة أثنـاء الـصناعي الثـانوي التعلـیم بمـدارس والجیـزة
 ً,معلمـا (25) وعـددها تجریبیـة األولـى مجمـوعتین إلـى العینـة تقسیم وتم " واللحام والحدید واللحام، المعدني

 تـدریبهم وتـم معلمـاً  (25) وعـددها ضـابطة والثانیـة الوسـائط متعـدد كمبیـوتر برنـامج باسـتخدام تـدریبهم وتـم
 تطبیـق وتـم.  الدراسـي والمؤهـل الخبـرة سـنوات حیـث مـن المجمـوعتین تكـافؤ مراعـاة وتـم ،المعتـادة بالطریقة

 المهـارات لتحلیـل رأي واسـتطالع للمعلمـین التدریبیـة االحتیاجـات لتحدیـد شخـصیة ومقابلـة رأي اسـتطالع
 ختبـارا وتطبیـق تـصمیم وتـم ،علیهـا التـدریب إلـى بحاجـة وهـم المعلمـین ىلـد صـعوبة بهـا وجد التي العملیة

 لـدي المهـارى الجانـب لقیـاس مالحظـة وبطاقـات اختیارهـا تـم التـي للمهـارات المعرفـي للجانـب تحـصیلي
 المتعـددة الوسـائط وبـرامج عامـة بـصفة الكمبیـوتر اسـتخدام نحـو اتجاهـاتهم لمعرفـة اتجـاه وقیـاس المعلمـین

 أفـراد علـى الكمبیـوتر باسـتخدام الوسـائط متعـدد التـدریبي البرنـامج وتنفیـذ تـصمیم ولكـن خاصـة بـصفة
 معلمـات لـدى المهـارات أداء علـى إحـصائیة داللـة وجـود النتـائج أوضـحتقـد و ، التجریبیـة المجموعـة
  .التجریبیة المجموعة عن عوضاً  الضابطة المجموعة
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اتجاهــات أعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــة األردنیــة نحــو أداء : بعنــوان) 1998(دراســة العمــري  -4
  . األكادیمیةرؤساء األقسام

هــدفت هــذه الدراســة للتعــرف إلــى اتجاهــات أعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــة األردنیــة نحــو أداء 
القـــدرات اإلداریـــة، العالقـــات اإلنـــسانیة، صـــناعة القـــرار، النـــشاط : رؤســـاء األقـــسام األكادیمیـــة فـــي مجـــاالت

عـضو هیئـة تـدریس ) 120(ة مـن األكادیمي، وقـد وظفـت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي، وتكونـت العینـ
مــن مجتمــع الدراســة، ولتحقیــق أهــداف الدراســة قــام %) 13.6(ومــساعد بحــث وتــدریس یــشكلون مــا نــسبته 

فقـرة لقیـاس أثـر متغیـرات الجـنس والكلیـة والعمـر وسـنوات الخبـرة فـي ) 50(الباحث ببناء اسـتبانة مكونـة مـن 
علـــى مـــستویات االتجاهـــات فـــي أبعـــاد الدراســـة ) مـــستقلةالمتغیـــرات ال(التـــدریس الجـــامعي والرتبـــة األكادیمیـــة 

  ).المتغیرات التابعة(
 إلــى أن هنــاك مــستوى متوســطًا التجاهــات أعــضاء هیئــة التــدریس نحــو أداء وقــد توصــلت الدراســة

رؤســـاء األقـــسام األكادیمیـــة فـــي مجـــاالت الدراســـة، كمـــا بینـــت عـــدم وجـــود فـــروق تعـــزى إلـــى متغیـــري النـــوع 
دت تــأثیرات ذات داللـة لـصالح العمـر والخبـرة األكثــر والرتبـة األكادیمیـة األعلـى، وفــي والكلیـة، فـي حـین وجـ

بـضرورة عقـد دورات تدریبیـة فـي مجـال إدارة األقـسام األكادیمیـة، ووضـع : ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة
ت توصـــیف نمـــوذجي مكتـــوب لمهـــام رئـــیس القـــسم وصـــالحیاته وواجباتـــه، وتوضـــیح هـــذه المهـــام والـــصالحیا

عطـاء أفـراد القـسم دورًا  ٕ ألعضاء هیئة التدریس وتطویر سیاسة التناوب في رئاسة القسم بالممارسة العملیـة وا
  .أكبر في رسم خطط القسم التعلیمیة والبحثیة ورسم سیاسته

   الدراسات األجنبیة: ثالثاً 
ات وكفایـات وضع تصور تنفیـذي لمهـار : بعنوان  (Walton, Linda, 2006) دراسة والتون، لندا -1

  نتكنولوجیا المعلومات لدي المعلمی
Information Technology Teacher's perception of Implementing The 
National Education Technology Standards. 
هدفت هذه الدراسة لوضع تصور تنفیذي لمهارات وكفایات تكنولوجیا المعلومات لـدى المعلمـین فـي 

اییر الدولیــة واســتخدمت الدراســة الحالیــة المــنهج الوصــفي مــن خــالل تطبیــق أداة مــدارس شــیكاغو وفــق المعــ
مــــن معلمــــي %) 60(أن : الدراســــة، واشــــتملت علــــى تــــسعة مجــــاالت، وتوصــــلت الدراســــة إلــــى أهــــم النتــــائج

شــیكاغو مــستعدون لتنفیــذ الكفــاءات لمهــارات تكنولوجیــا المعلومــات وفــق المعــاییر الدولیــة، واتــضح أن هنــاك 
كمـا وأظهـرت عـدم وجـود .   وتصمیم صفحات الویب من بـین تـسعة مجـاالتHTML كبیرًا في مجالي تدنیاً 

مـــن المعلمــین طلبـــوا التـــدریب الرســـمي أثنـــاء %) 80(فــروق تعـــزى إلـــى متغیـــر الجــنس، وأخیـــرًا أظهـــرت أن 
  .الخدمة؛ ألن من شأنه أن یوصلهم إلى المعاییر الدولیة
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:التعقیب على الدراسات السابقة  
  :طالع علیها من قبل الباحث تبین أنن خالل استعراض الدراسات التي تم االم

  :من حیث األهداف: أوالً 
ائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات،  القتباینــت الدراســات التــي تناولــت دور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة -

الـسراج، (، ودراسـة )2012سـالمة، (منها مـن هـدفت لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة ودورهـا مثـل دراسـة ف
، ودراســة )2010العنــزي، (، ودراســة )2011الطراونــة،(، ودراســة )2004البــشیتي، (، ودراســة )2010

)Sega, 2006( ودراسـة ،)Nfila, 2005( ومنهـا مـا هـدفت للتعـرف إلـى أهـم المـشاكل التـي تواجـه ،
ة تطبیـق أسـالیب التـدریب ، ومنها ما هـدف للتعـرف إلـى آلیـ)2010ثابت، (العملیة التدریبیة مثل دراسة 

ومنهــا مــا ) Christien, 2001(، ودراســة )Joon, 2002(وتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة كدارســة 
، دراســــة )2009أبـــو ســـویرح، (تناولـــت بـــرامج تدریبیـــة قائمـــة علـــى تكنولوجیــــا المعلومـــات مثـــل دراســـة 

ات تكنولوجیـا المعلومـات مثـل ، ومنها ما تناول تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة فـي منظمـ)2004غباین، (
، ومنها ما تناول معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیـة فـي الجامعـات )2004األعرجي والبطاینة، (دراسة 

 ).2011الحسنات، (مثل دراسة 
، فمنهـا مـا أشـار إلـى معوقـات تطـویر المهـارات تباینت الدراسات التي تناولت تطویر المهارات اإلداریة -

دراســـة و ، )2010: شـــاهین(، دراســـة )2011: مهـــدي(ات التعلـــیم العـــالي كدراســـة اإلداریـــة فـــي مؤســـس
 دور اســـتراتیجیات تنمیـــة المـــوارد البـــشریة فـــي تطـــویر إلـــىلتعـــرف ل هـــدف ا، ومنهـــا مـــ)2010: الحلـــو(

، ومنهــــا مــــا هــــدف إلــــى دراســــة أثــــر تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة )2010: الطهــــراوي(األداء كدراســــة 
، ومنهــا مــا هــدف إلــى دراســة أثــر تكنولوجیــا المعلومــات )2009: جهــر(هنــي كدراســة لتطــویر األداء الم

 هــــدف إلــــى دراســــة العالقــــة بــــین المــــسار ا، ومنهــــا مــــ)2012: عطیــــة(علــــى األداء الــــوظیفي كدراســــة 
 ).Meruda, Nura 2003(الوظیفي وأداء الفرد كدراسة 

القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات بیـة دور تحدیـد االحتیاجـات التدریتباینـت الدراسـات التـي تناولـت  -
فمنها من تناول تحسین أداء المدربین الفنیـین مـن خـالل التـدریب ، ودورها في تطویر المهارات اإلداریة

ومنها ما تطرق إلى دور المعلوماتیة في تنمیـة األداء المهنـي مثـل دراسـة ) 2013حسونة، (مثل دراسة 
ات التنـسیقیة لتنمیـة األداء بتوظیـف تكنولوجیـا المعلومـات مثـل ومنها ما تنـاول الوحـد) 2009حثناوي، (

ومنها ما وضع تصورًا لمهارات وكفایـات تكنولوجیـا المعلومـات لـدى المعلمـین ) 2005الجندي، (دراسة 
 ).Walton, Linda, 2006(مثل دراسة 

ت التدریبیــة  متمثــل فـي معرفـة دور تحدیــد االحتیاجـا،رئیـسيلتــشمل هـدف فـي حــین جـاءت هــذه الدراسـة 
القائمـة علــى تكنولوجیـا المعلومــات فــي تطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العــاملین فـي الجامعــات الفلــسطینیة 

  .بمحافظات غزة
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  :من حیث عینات الدراسة: ثانیاً 
، فمنهــا مــن اســتهدف تفاوتــت العینــات فــي الدراســات التــي تناولــت دور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة -

دراسـة و ، )2010: ثابـت(دراسـة و ، )2010: السراج( في المؤسسات المختلفة كدراسة المدراء التنفیذیین
: ســالمة( اســتهدفت رؤسـاء األقــسام فــي مــدیریات التربیـة والتعلــیم كدراســة ا، ومنهــا مــ)2004: البـشیتي(

 اســتهدف العــاملین فــي ا، ومنهــا مــ)Joon: 2002(ودراســة ) 2008: أبــو ناصــر(دراســة و ، )2012
 ).2010: العنزي(اسة الجامعات كدر 

، فمنهــا مـــن تنــاول العـــاملین تفاوتــت العینـــات فــي الدراســـات التـــي تناولــت تطـــویر المهــارات اإلداریـــة -
دراســـة و ، )2010: شـــاهین(دراســـة و ، )2011: مهـــدي(بالجامعـــات ومؤســـسات التعلـــیم العـــالي كدراســـة 

 مــا تناولــت العــاملین ، ومنهــا)2007: المحتــسب(دراســة و ، )2012: عطیــة(دراســة و ، )2010: الحلــو(
دراسـة و ، )Castel, Gorriz: 2007(، دراسـة )2010: الطهـراوي(فـي المؤسـسات المختلفـة كدراسـة 

)Meruda, Nura: 2003.( 
ــت  - ــي تناول ــة فــي الدراســات الت ــات والمراحــل التعلیمی ــة تفاوتــت العین ــد االحتیاجــات التدریبی دور تحدی

فمنهــا مـن تنـاول المعلمــین ، تطــویر المهـارات اإلداریـةالقائمـة علـى تكنولوجیــا المعلومـات ودورهــا فـي 
ـــــین والمـــــدربین الفنیـــــین مثـــــل دراســـــة  ، ودراســـــة )2009حثنـــــاوي، (، ودراســـــة )2013حـــــسونة، (المهنی

 ,Walton(، ودراســة )2005الجنــدي، (، ومنهــا مــن تنــاول المعلمــین مثــل دراســة )2005شــعالن، (
Linda, 2006(تدریسیة بالجامعة مثل دراسة ، ومنها ما تناول أعضاء الهیئة ال) ،1998العمري.( 

ــة  فقــد اســتهدفت كــًال مــن الجنــسین الــذكور واإلنــاث مــن العــاملین فــي الجامعــات أمــا الدراســة الحالی
 واألخــرى العینــة ، إحــداهما اســتطالعیة: واشــتملت عینــة الدراســة علــى عینتــین،الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة

  . التي طبقت علیها أداة الدراسة
  :من حیث األدوات المستخدمة: ثاً ثال
ــد االحتیاجــات التدریبیــة - ــت دور تحدی ، فغالبیــة تنوعــت األدوات المــستخدمة فــي الدراســات التــي تناول

: ثابـت(دراسـة و ، )2012: سـالمة(دراسات هذا المحور استخدمت االستبانة كأداة للدراسـة، مثـل دراسـة 
ـــــزي(دراســـــة و ، )2004: البـــــشیتي(دراســـــة و ، )2010 ، )2008: أبـــــو ناصـــــر(دراســـــة و ، )2010: العن

، ودراســــات أخــــرى اســــتخدمت أســــلوب المقابلــــة باإلضــــافة إلــــى )2004: األعرجــــي والبطاینــــة(دراســــة و 
 :Sega(، دراسـات أخـرى اسـتخدمت أسـلوب المقابلـة فقـط كدراسـة )2010: السراج(االستبانة كدراسة 

 .Swotقد استخدمت مصفوفة ف) 2011:الطراونة (، أما دراسة )Joon: 2002(، دراسة )2006
 كـأداة للدراسـة مثـل دراسـة جمیع الدراسات التي تناولت تطویر المهارات اإلداریـة اسـتخدمت االسـتبانة -

ـــــــــــــــــــــــــو(دراســـــــــــــــــــــــــة و ، )2010: شـــــــــــــــــــــــــاهین(دراســـــــــــــــــــــــــة و ، )2010: الطهـــــــــــــــــــــــــراوي(   ، )2010: الحل
       ،)Castel, Gorriz: 2007(دراســـة و ، )2007: دراســـة المحتـــسبو (، )2012: عطیـــة(دراســـة و 
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التــي اســتخدمت المقابلـــة ) 2011: مهــدي(، باســـتثناء دراســة )Meruda, Nura: 2003(دراســة و 
 .إضافة إلى االستبانة كأداة للدراسة

القائمـة علـى دور تحدید االحتیاجات التدریبیة تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات التي تناولت  -
وغالبیـــة الدراســـات الـــسابقة اســـتخدمت ، إلداریـــةتكنولوجیـــا المعلومـــات ودورهـــا فـــي تطـــویر المهـــارات ا

، ومنهــا مــا اســتخدم )Walton, Linda, 2006(، ودراســة )1998العمــري، (االســتبانة مثــل دراســة 
  ).2005الجندي، (، ودراسة )2005شعالن، (االختبار مثل دراسة 

 ، التدریبیـــة أدوات متمثلـــة فـــي قائمـــة تحدیـــد االحتیاجـــات فقـــد اســـتخدمت ثـــالثأمـــا الدراســـة الحالیـــة
  . وورشة عمل للخبراء والمتخصصین في مجال التدریب واإلدارة،واالستبانة وهي من إعداد الباحث

  :من حیث المنهج المستخدم: رابعاً 
 القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـاتتنوعت الدراسـات التـي تناولـت دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة  -

ـــي اســـتخدام المـــنهج ذا المحـــور اســـتخدمت المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي كدراســـة ، فغالبیـــة دراســـات هـــف
، )2010: العنـــزي(دراســـة و ، )2010: ثابـــت(دراســـة و ، )2010: الـــسراج(دراســـة و ، )2012: ســـالمة(
، )Joon: 2002(دراســـة و ، )2004: األعرجـــي والبطاینـــة(دراســـة و ، )2008: أبـــو ناصـــر(دراســـة و 
التـي اسـتخدمت المـنهج الوصـفي ودراسـة ) 2004 :البـشیتي(، باستثناء دراسة )Nfila: 2005(دراسة و 
 .التي استخدمت المنهج القیاسي لتحدید االحتیاجات التدریبیة) 2011: الطراونة(

ــة فــي اســتخدام المــنهج - ــت تطــویر المهــارات اإلداری ــي تناول  اســتخدم ا، فمنهــا مــتنوعــت الدراســات الت
: الحلـــو(دراســـة و ، )2010: شـــاهین(دراســـة و ، )2010: الطهـــراوي(المــنهج الوصـــفي التحلیلـــي كدراســـة 

 ا، ومنهــا مــ)Meruda, Nura: 2003(دراســة و ، )Castel, Gorriz: 2007(دراسـة و ، )2010
 اســـتخدم المنهجـــین ا، ومنهـــا مــ)2012: عطیـــة(اســتخدم المـــنهج الوصــفي التحلیلـــي والمیـــداني كدراســة 

 ).2007: المحتسب(الوصفي والكمي كدراسة 
القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة  تنوعت الدراسـات التـي تناولـت -

 التحلیلـي  اسـتخدم المـنهج الوصـفيافمنها م،  في استخدام المنهجودورها في تطویر المهارات اإلداریة
، ومنهـا )1998العمـري، ( ودراسـة )2009حثناوي، (ودراسة ) Walton, Linda :2006(مثل دراسة 

، ومنهـــا مـــا )2013حـــسونة، (، ودراســـة )2005الجنـــدي، (التحلیلـــي مثـــل دراســـة مـــا اســـتخدم المـــنهج 
 ).2005شعالن، (استخدم المنهج التجریبي مثل دراسة 

 ،المـنهج الوصـفي التحلیلـي -كما في غالبیة الدراسات السابقة- استخدم الباحث وفي الدراسة الحالیة
 لالســتفادة منهــا فــي تطــویر المهــارات اإلداریــة  ثــم تحلیلهــا،الــذي اعتمــد علــى وصــف لالحتیاجــات التدریبیــة

  .لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
  
  



 

 95 

  :هاوزمن من حیث بیئة الدراسات: خامساً 
 ا، فمنهـا مـأجریت الدراسات التي تناولت دور تحدید االحتیاجـات التدریبیـة فـي بیئـات وأزمنـة مختلفـة -

، )2010: ثابـــت(دراســـة و ، )2010: الــسراج(دراســـة و ، )2012: ســالمة(أجــري فـــي فلــسطین كدراســـة 
: العنـزي(دراسـة و ، )2011: الطراونـة( أجري في السعودیة كدراسة ا، ومنها م)2004: البشیتي(دراسة 
 :Saga(، أمــا دراســة )2004: األعرجــي والبطاینــة( أجــري فــي األردن كدراســة ا، ومنهــا مــ)2010
 أجریتـــا فـــي الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة، أمـــا دراســـة فقـــد) Christaian: 2001(دراســـة و ، )2006

)Nafila: 2002 (فقد أجریت في بتسوانا. 
 أجـري فـي ا، فمنها مـأجریت الدراسات التي تناولت تطویر المهارات اإلداریة في بیئات وأزمنة مختلفة -

اســة در و ، )2010: شــاهین(دراســة و ، )2010: الطهــراوي(دراســة و ، )2011: مهــدي(فلــسطین كدراســة 
التـــي أجریـــت فـــي ) 2007: المحتـــسب (أجـــري فـــي البیئـــة العربیـــة كدراســـةومنهـــا مـــا ) 2010: الحلـــو(

 .األردن
 اخـــتالف الدراســـات الـــسابقة فـــي الزمـــان والمكـــان یـــدل علـــى أهمیـــة الموضـــوع قیـــد ویـــرى الباحـــث أن

ر البـاحثین، وأنـه  أنظـاطزال مـن الموضـوعات محـ یـالدراسة، وأن دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة كـان ومـا
  .بحاجة إلى المزید من البحث والدراسة سواء على الصعید المحلي أو العربي أو الدولي

القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات دور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة أجریــت الدراســات التــي تناولــت  -
ري فــي البیئــة المحلیــة مثــل  فمنهــا مــا أجــفــي بیئــات وأزمنــة مختلفــة ودورهــا فــي تطــویر المهــارات اإلداریــة

جهـر، (، ومنها ما أجري في البیئة العربیـة مثـل دراسـة )2009الحثناوي، (ودراسة ) 2013حسونة، (دراسة 
فأجریـت فـي ) 2005شـعالن، (، أمـا دراسـة )2005الجنـدي، (التي أجریت في الـسعودیة، ودراسـة ) 2009

فأجریـت ) Walton, Linda, 2006(اسـة فـي األردن، وأمـا در ) 1998العمـري، (مـصر، وأجریـت دراسـة 
  .في الوالیات المتحدة األمریكیة

فقـد أجریــت فـي البیئـة الفلـسطینیة وهـي األولـى حــسب علـم الباحـث التـي قامـت بدراســة أمـا الدراسـة الحالیـة 
دور تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي تطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى 

  .ملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزةالعا
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  :ما تمیزت به هذه الدراسة عن الدراسات األخرى
1 -  ُ  بــین دور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا إطــارًا جیــدًا للــربط هــذه الدراســة دعــت

  .فظات غزةالمعلومات لتطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحا
تتمیــز هــذه الدراســة فــي أنهــا ربطــت بــین دور تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة المرتكــزة علــى تكنولوجیــا  - 2

المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعـات الفلـسطینیة وهـذا مـا لـم یلمـسه 
 .الباحث في دراسات سابقة

لتدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي ركــزت هــذه الدراســة علــى دور تحدیــد االحتیاجــات ا - 3
 ولــیس علـــى ،تطــویر المهـــارات اإلداریــة لـــدى العــاملین فـــي الجامعــات الفلـــسطینیة بمحافظــات غـــزة

 .فیهاالتدریب الذي تقدمه هذه الجامعات ألفراد لیسوا عاملین 
4 -  ُ جـــات التدریبیـــة  هـــذه الدراســـة نقطـــة انطـــالق لدراســـات مـــستقبلیة فـــي مجـــال دور تحدیـــد االحتیادعـــت

القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي أمــاكن مختلفــة 
 .بمحافظات غزة أو بمحافظات الضفة الغربیة

اقتــصرت عینــة الدراســات األخــرى علــى جامعــة واحــدة أو جــامعتین علــى األكثــر، فــي حــین تمیــزت  - 5
فــي محافظـــات ) النظامیـــة(الث مـــن الجامعــات الفلــسطینیة هــذه الدراســة بعینـــة مــن العــاملین فـــي ثــ

 .غزة
  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 والتــي اشــتملت علــى ،اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي تحدیــد محــاور الدراســة األساســیة - 1
  تطـــــویر المهـــــارات– تكنولوجیـــــا المعلومـــــات –دور تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیــــة (ثالثــــة محـــــاور 

  ).اإلداریة
طالعــه علــى الدراســـات الــسابقة فــي اختیـــار مــنهج الدراســة واألســـالیب ااســتفاد الباحــث مــن خـــالل  - 2

 .فیها تحلیل البیانات في هذه الدراساتیفیة التي تم  والك،اإلحصائیة المستخدمة في هذه الدراسات
ة مـن عـرض اإلطـار استفاد الباحث من خالل دراسته لألطر النظریة المختلفة في الدراسـات الـسابق - 3

 .النظري لدراسته بشكل مالئم
طــالع علــى المتمثلــة فــي االســتبانة مــن خــالل االاســتطاع الباحــث تكــوین أداة الدراســة المــستخدمة و  - 4

 .الدراسات السابقة
 مـع العلـم أن ،استفاد الباحث من المراجع والكتب والـدوریات التـي اعتمـدت علیهـا الدراسـات الـسابقة - 5

 . صل هذه المراجع والكتب والدوریاتالباحث قد عاد إلى أ
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  )8(جدول 
  توزیع الدراسات السابقة على محاور الدراسة

  

  الدراســــــــــــــــــات
  

ــــــة  تحدیــــــد االحتیاجــــــات التدریبی
القائمـــــــــــة علـــــــــــى تكنولوجیـــــــــــا 

  المعلومات
  تطویر المهارات اإلداریة

تحدیــــــد االحتیاجــــــات 
التدریبیــــــــة القائمــــــــة 
علـــــــــــى تكنولوجیـــــــــــا 
المعلومــــــات ودورهــــــا 

لمهــارات فــي تطــویر ا
  .اإلداریة

 المحلیة
  )الفلسطینیة(

دراســـة و ، )2012(دراســـة ســـالمة 
دراســـــــــــــة و ، )2011(الحـــــــــــــسنات 

دراســــة ثابــــت و ، )2010(الــــسراج 
دراســـــــة أبـــــــو ســـــــویرح و ، )2010(
دراســــــــــــــــة البــــــــــــــــشیتي و ، )2009(
دراســــــــــــــــــــة غبــــــــــــــــــــاین و ، )2004(
)2004.(  

، )2011(دراســـــــة مهـــــــدي 
دراســــــــــــــــــــــة الطهــــــــــــــــــــــراوي و 
دراســـة شـــاهین و  ،)2010(
ــــــو و ، )2010( دراســــــة الحل
)2010.(  
  

دراســـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــسونة 
دارســـــــــــــــــة و ، )2013(

  .)2009(حثناوي 

  العربیة

 ،)2011(دراســــــــــــــــــة الطراونــــــــــــــــــة 
دراســة و ، )2010(دراسـة حـسین و 

دراســـــــة أبـــــــو و ، )2010(العنـــــــزي 
دراســــــــــــــــــــة و ، )2008(ناصــــــــــــــــــــر 

  ).2004(األعرجي والبطاینة 

، )2012(دراســــــــة عطیــــــــة 
دراســــــــــــــــــــــة المحتــــــــــــــــــــــسب و 
)2007.(  

دراســــــــــــــــــــــــة جهــــــــــــــــــــــــر 
دراســــــــــــــــــة و  ،)2009(

، )2005(الجنــــــــــــــــدي 
دراســــــــــــــــة شــــــــــــــــعالن و 
دراســــــــــــــــــة و ، )2005(

  ).1998(العمري، 

  األجنبیة

 ,Martinez, Carlos(دراســة 
 ,Sega(، ودراســــــة )2007
 ,Joon(، ودراســــــة )2006
2002( ،  

  ، )Nfila, 2005(ودراســـــــة 
  ).Christian, 2001(ودراسة 

 ,Castel, Gorriz(دراسـة 
   ودراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،)2007

)Meruda, Nura 
2003.(  

 ,Walton)راســـة د
Linda 2006(  

  )جرد بواسطة الباحث(
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   :تمهید

، ووصفًا المیداني من هذه الدراسةیتضمن هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب 
 عینة  وطریقة اختیارمجتمع الدراسة الذي استخدمه الباحث، ویرصد حدود الدراسة ویعین منهج الدراسةدقیقًا ل

الدراسة وخصائص هذه العینة في ضوء السمات الدیموغرافیة، ثم یستعرض الباحث أدوات الدراسة التي 
ت الالزمة للدراسة واإلجراءات التي قام بها الباحث للتأكد من مداها استخدمها في جمع البیانات والمعلوما

، كما یتضمن وصفًا لتحقق من الصدق والثبات لألدوات المستخدمة في الدراسةالظاهري والبنائي، وكذلك ا
یب األسالدقیقًا لإلجراءات التي قام بها الباحث لخطوات تطبیق أدوات الدراسة على عینتها، وأخیرًا اختیار 

اإلجابة عن تساؤالت الدراسة بهدف الوصول تحلیل البیانات للوصول إلى في المناسبة اإلحصائیة المستخدمة 
  :وذلك على النحو التاليتفسیرها، إلى نتائج الدراسة و 

  :منهج الدراسة: أوالً 

ل دراسة أحداث وظواهر و انوهو المنهج الذي یت ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي
رسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقیاس كما هي دون تدخل الباحث في مجریاتها، ویستطیع الباحث ومما

 ).43: 2002األغا، (أن یتعامل معها ویصفها ویحللها 

دور وفي هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، والذي یحاول وصف وتقییم واقع 
ائمة على تكنولوجیا المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في تحدید االحتیاجات التدریبیة الق

؛ أمًال في التوصل إلى تعمیمات ذات معنى یزید بها رصید المعرفة عن الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
  . الموضوع

  :مصدرین أساسین للمعلوماتوقد استخدمت الدراسة 

 في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البیانات حیث اتجه الباحث: المصادر الثانویة - 1
الثانویة والمتمثلة في الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة ذات العالقة، والدوریات والمقاالت والتقاریر، وكذلك 
األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت العربیة 

  .جنبیة المختلفةواأل
لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البیانات األولیة : المصادر األولیة - 2

من خالل االستبانة كأداة أساسیة للدراسة، حیث قام الباحث بإعدادها خصیصًا لهذا الغرض، ووزعت على 
  .احث بعد تحلیل االستبانةعینة الدراسة، وتوضیح بعض النتائج الذي توصل إلیها الب
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  : مجتمع الدراسة: ثانیاً 

یتــألف مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع العـــاملین اإلداریــین بالجامعـــات الفلـــسطینیة بمحافظـــات غـــزة والبـــالغ 
، منهم ) 991(عددهم  مـن اإلنـاث، وذلـك حـسب إحـصائیات رسـمیة ) 158(مـن الـذكور، و) 833(موظفًا إداریًا

، والجـدول التـالي )2013-2012(للفـصل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي ) لدراسـةمحـل ا(للجامعات الفلسطینیة 
  .   یوضح توزیعهم على الجامعات

   )9(جدول 
   العاملني على اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزةتوزيع 

  اجلامعة  عدد العاملني
  أنثى  ذكر

  اموع

  232  20  212  األزهر
  467  60  407  اإلسالمیة
  292  78  214  األقصى

  991  158  833  اموع
  )دائرة شئون الموظفین بالجامعات الفلسطینیة المذكورة: (المصدر

یتــضح مــن الجــدول والــشكل التــالي أن عــدد العــاملین اإلداریــین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات 
 20فـًا مـن الـذكور و موظ212جامعـة األزهـر : (مـوزعین كمـا یلـي)  موظفـًا إداریـاً 991(غزة محل الدراسـة بلـغ 

 موظفــة مــن اإلنــاث وجامعــة األقــصى 60 موظفــًا مــن الــذكور و407موظفــة مــن اإلنــاث والجامعــة اإلســالمیة 
  ). موظفة من اإلناث78 موظفًا من الذكور و214

  

   )3(شكل 
  العاملین على الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزةتوزیع 
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  - :قسمینوالتي انقسمت إلى : عینة الدراسة: ثالثاً 

دور تحدید استبانة  (تهاوصالحی الدراسة ةالتأكد من سالمة أد لوالتي تهدف :العینة االستطالعیة -
االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في 

، حیث ال حساب الصدق والثبات لهمن خالالدراسة، في  المستخدمة) الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
 والبالغالعاملین اإلداریین بالجامعات الفلسطینیة  الدراسة على عینة عشوائیة من ةاقام الباحث بتطبیق أد

، وتم جمع جمیع االستبانات وتفریغها، وكانت جمیعها سلیمة مما طمأن الباحث لصالحیة )40 (عددها
 .االستبانة

عدد واشتملت عینة الدراسة على ؤالت الدراسة، ن تساإلجابة عللتي تهدف وا: عینة الدراسة الفعلیة -
  .)محل الدراسة(جامعات الفلسطینیة من العاملین اإلداریین في ال) 300(

  )10(جدول 
  اجلنس حسب عينة الدراسةتوزيع 

  النسبة املئوية  العدد  اجلنس
  %75 225  ذكر
  %25 75  أنثي

 %100 300  المجموع

) 225(التالي أنه تم توزیع عینة الدراسة حسب الجـنس، فـتم اسـتجابة عـدد   والشكللیتضح من الجدو 
  %).25(من اإلناث بما نسبته ) 75(، وتم استجابة %)75(من الذكور بما نسبته 

  

   )4(شكل 
  الجنس حسب عینة الدراسةتوزیع 

عینة الدراسة حسب الجنس

ذكر
 %٧٥

أنثي
 %٢٥

ذكر أنثي
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  )11(جدول 
  حسب اجلامعة عينة الدراسةتوزيع 

  
  ةالنسبة املئوي  العدد  اجلامعة

  %23.3 70  األزهر
  %29.3 88  األقصى
  %47.4 142  اإلسالمیة
 %100 300  اموع

  
 أنــه تــم توزیــع عینــة الدراســة حــسب الجامعــة، فــتم اســتجابة والــشكل التــاليالــسابق یتــضح مــن الجــدول 

موظفــًا مــن الجامعــة اإلســالمیة بمــا نــسبته ) 142(، و%)23.3(موظفــًا مــن جامعــة األزهــر بمــا نــسبته ) 70(
  %).29.3(موظفًا من جامعة األقصى بما نسبته ) 88(، و%)47.4(

  ) 5(شكل 
  حسب الجامعة عینة الدراسةتوزیع 

العینة حسب الجامعة
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  )12(جدول 
  حسب املؤهل الدراسي عينة الدراسةتوزيع 

  

  

  
  
  
  

  النسبة املئوية  العدد  املؤهل الدراسي
  %3.3 10  ثانویة
  %21 63  دبلوم

  %62 186  بكالوریوس
  %13.7  41  ماجستیر فأعلى

 %100 300  المجموع
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عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي

أنــه تــم توزیــع عینــة الدراســة حــسب المؤهــل الدراســي، فــتم التــالي والــشكل الــسابق یتــضح مــن الجــدول 
 بمــا حملــة الــدبلومموظفــًا مــن ) 63(، و%)3.3( بمــا نــسبته حملــة شــهادة الثانویــة مــن مــوظفین) 10(اســتجابة 

موظفـًا مـن حملـة ماجـستیر ) 41(و%) 62(نسبته  بما من حملة البكالوریوسموظفًا ) 186(، و%)21(نسبته 
  %).13.7(فأعلى بما نسبته 

  ) 6(شكل 
  حسب المؤهل الدراسي عینة الدراسةتوزیع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )13(جدول 
  حسب املسمى الوظيفي عينة الدراسةتوزيع 

، فــتم المــسمى الــوظیفي أنــه تــم توزیــع عینــة الدراســة حــسب التــاليوالــشكل الــسابق یتــضح مــن الجــدول 
 بمـا نـسبته سـكرتیر) 147(، و%)27(بمـا نـسبته رئـیس قـسم ) 82(، و%)24( بما نـسبته مدیراً ) 71(استجابة 

)49.(%  

  النسبة املئوية  العدد   الوظيفيىاملسم
  %24 71 مدیر

  %27 82 رئیس قسم
  %49 147 سكرتیر

  %100 300 لمجموعا
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رئیس قسم
 %٢٧

مدیر
سكرتیر٢٤% 

 %٤٩

مدیر رئیس قسم سكرتیر

  ) 7(شكل 
  حسب المسمى الوظیفي عینة الدراسةتوزیع 

  
  
  
  
  
  
  

  
  )14(جدول 

  حسب العمر عينة الدراسةتوزيع 
  النسبة املئوية  العدد  العمر

  %24.7 74   عاماً 30 وأقل من 20من 
  %35 105   عاماً 40 وأقل من 30من 
  %32.6 98   عاماً 50 وأقل من 40من 

  %7.7  23   عاماً 50أكبر من 
 %100 300  اموع

  

) 74(، فـتم اسـتجابة العمـر توزیع عینة الدراسـة حـسب  أنه تمالتاليوالشكل السابق یتضح من الجدول 
 40 وأقـل مـن 30عمـر موظفـًا مـن ) 105(، و%)24.7( بمـا نـسبته  عامـاً 30 وأقـل مـن 20من عمـر  موظفاً 
) 23(و%) 32.6( بمـــا نـــسبته  عامـــاً 50 وأقـــل مـــن 40مـــن عمـــر موظفـــًا ) 98(، و%)35( بمـــا نـــسبته عامـــاً 

  %).7.7 ( عامًا بما نسبته50موظفًا أكبر من 
  ) 8(شكل 

  حسب العمر عینة الدراسةتوزیع 

العینة حسب العمر
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  )15(جدول 
  حسب سنوات اخلدمة عينة الدراسةتوزيع 

  النسبة املئوية  العدد  سنوات اخلدمة
  %17.3 52   سنوات5أقل من 

  %28.7 86   سنوات10 وأقل من 5من 
  %29.3 88   سنة15 وأقل من 10من 

  %24.7  74   سنة15أكثر من 
 %100 300  اموع

  
، فـــتم ســـنوات الخدمـــة أنـــه تـــم توزیـــع عینـــة الدراســـة حـــسب التـــاليوالـــشكل الـــسابق یتـــضح مـــن الجـــدول 

موظفـًا ) 86(، و%)17.3( بمـا نـسبته  سـنوات5سنوات خدمتهم في الجامعـات أقـل مـن  موظفاً ) 52(استجابة 
ســـنوات وظفـــًا م) 88(، و%)28.7(بمـــا نـــسبته  ســـنوات 10 وأقـــل مـــن 5ســـنوات خـــدمتهم فـــي الجامعـــات مـــن 

ســنوات خــدمتهم فــي موظفــًا ) 74(و%) 29.3(بمــا نــسبته  ســنة 15 وأقــل مــن 10خــدمتهم فــي الجامعــات مــن 
  %).24.7( بما نسبته  سنة15الجامعة أكثر من 

  
  ) 9(شكل 

  حسب سنوات الخدمة عینة الدراسةتوزیع 

عینة الدراسة حسب سنوات الخدمة

من ٥ إلى ١٠
من ١٠ إلى ٢٩١٥% 

 %٢٩

أكثر من ١٥ سنة
 %٢٥

أقل من ٥ سنوات
 %١٧

أقل من ٥ سنوات من ٥ إلى ١٠ من ١٠ إلى ١٥ أكثر من ١٥ سنة
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   : الدراسةتاو أد: رابعاً 

 القائمة على تكنولوجیا المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة دور تحدید االحتیاجات التدریبیةاستبانة  -
  .إعداد الباحثمن : لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة

ــــة والدراســــات الــــسابقة  فــــي مجــــال التــــدریب بــــشكل عــــام، وتحدیــــد بعــــد االطــــالع علــــى األطــــر النظری
دور تحدیـد االحتیاجـات اسـتبانة قـام الباحـث بإعـداد اص، االحتیاجات التدریبیة وتكنولوجیا المعلومـات بـشكل خـ

ــــدى العــــاملین فــــي الجامعــــات  ــــة ل ـــا المعلومــــات فــــي تطــــویر المهــــارات اإلداری ــــى تكنولوجیـ ــــة القائمــــة عل التدریبی
  -:والتي تكونت من قسمین أساسیین) 1( في صورتها األولیة، ملحق الفلسطینیة بمحافظات غزة

  
الحالـة و ،  الجـنس، واسـم الجامعـة(یانات الشخصیة للمفحوصین والمتمثلة فـي ویشتمل على الب: القسم األول 

  ).سنوات الخدمةو  الوظیفي، ىالمسمو المؤهل العلمي، و العمر، ، و االجتماعیة
  

  :مجاالت هي) 5(فقرة موزعة على ) 84( ویشمل مجاالت الدراسة والمكونة من :القسم الثاين
 دیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــاتدعـــم اإلدارة العلیـــا لتح :المجـــال األول ،

 .فقرات) 8(ویتكون من 

  ویتكــون وجــود نظــام لتحدیــد االحتیاجـات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات :الثــانيالمجــال ،
 .فقرات) 7(من 

  ویتكــون مــن المعلومــاتمــستوى تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا  :الثالــثالمجــال ،
 :فقرة موزعة على ثالثة مجاالت فرعیة هي) 41(

  .فقرة) 17(ویتكون من على مستوى الجامعة،  :المجال الفرعي األول -
  .فقرة) 13(ویتكون من على مستوى الوظیفة،  :الثانيالمجال الفرعي  -
  .فقرة) 11(ویتكون من على مستوى الموظف،  :الثالثالمجال الفرعي  -
 الجهـــة التـــي تقـــوم بتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات :الرابـــعمجـــال ال ،

 .فقرة) 13(ویتكون من 

  فقــرة، والجــدول التــالي یوضــح توزیــع ) 13(، ویتكــون مــن تطــویر المهــارات اإلداریــة :الخــامسالمجــال
 .الفقرات على مجاالت االستبانة
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  )16(جدول 
  االستبيان  جماالتفقرات علىالتوزيع 

 –قلیلــة  –متوســطة  –كبیــرة  –كبیــرة جـداً (خماســي لیكـرت ال وفقــًا لتــدرج انةوتـتم االســتجابة علــى االسـتب
  .، وجمیع الفقرات إیجابیة التصحیح)1 -2 –3 –4 –5( وتصحح على التوالي بالدرجات ،)قلیلة جداً 

  انةتصحیح االستب -
 بجمع درجاته على كل مجال وجمـع درجاتـه علـى جمیـع انةیتم احتساب درجة المفحوص على االستبو 

بیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي دور تحدیـــد االحتیاجـــات التدریلـــالمجـــاالت لحـــساب الدرجـــة الكلیـــة 
الكلیـــة تطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة بمحافظـــات غـــزة ، وتتـــراوح الدرجـــة 

درجـــة، وتعبـــر الدرجـــة المنخفـــضة عـــن ضـــعف دور تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة ) 420–84( بـــین بانةالســـتل
 فـــي تطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي الجامعـــات الفلــــسطینیة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات

دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا قـوة  فیمـا تعبـر الدرجـة المرتفعـة عـن  ،بمحافظات غزة
  .المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة

  :راءات الصدق والثبات إج-
، فهـــو )254: 1997، فــرج" (أن یقـــیس االختبــار مــا صـــمم لقیاســه" والـــذي یقــصد بــه :إجــراءات الــصدق: أوالً 

لحــساب صــدق التالیــة یعنــي درجــة تحقیــق األهــداف التربویــة التــي صــمم مــن أجلهــا، وقــد اتبــع الباحــث الطــرق 
  : االختبار تمثلت في

  

  الــــــــــــــالمج
عدد 
  الفقرات

أرقام 
  الفقرات

ــا لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا :المجــال األول  دعــم اإلدارة العلی
 8-1 8  .المعلومات

ــــا : المجــــال الثــــاني ــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجی وجــــود نظــــام لتحدی
  15-9 7  .المعلومات

  58-16 43  .مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المجال الثالث
  32-16  17  . على مستوى الجامعة: المجال الفرعي األول-    
  47-33  15  .على مستوى الوظیفة:  المجال الفرعي الثاني-    
  58-48  11  .على مستوى الموظف:  المجال الفرعي الثالث-    

الجهــة التــي تقــوم بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا : المجــال الرابــع
  .المعلومات

6 59-64 

 84-65 20  .تطویر المهارات اإلداریة: المجال الخامس
 84  اموع
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  )الصدق البنائي( صدق المحتوى   . أ
 تــم عــرض االســتبانة بعــد إعــدادها بــصورتها ،)الــصدق البنــائي(دف التحقــق مــن صــدق المحكمــین بهــ

األولیــة علــى مجموعــة مــن األســاتذة الجــامعیین المتخصــصین فــي مجــال اإلدارة وتكنولوجیــا المعلومــات، ملحــق 
  :، وذلك بهدف إبداء الرأي في)2(

 تهاوصیاغ مدى وضوح الفقرات. 
 الصیاغة اللغویة للفقرات.  
  ومالئمتهالمجال الذي تنتمي إلیهإلى امدى انتماء كل فقرة . 

  :وبناء على رأي السادة المحكمین قام الباحث باإلجراءات التالیة
 ــــم حــــذف الفقــــرات :فــــي المجــــال األول تــــشمل هیكلیــــة الجامعــــة علــــى دائــــرة (والتــــي تــــنص علــــى ) 3( ت

) 6(، والفقــرة )ى تكنولوجیــا المعلومــاتمتخصــصة فــي التــدریب وتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــ
تـساهم اإلدارة العلیـا للجامعـة وتهـتم بحـل مـشاكل تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمــة (والتـي تـنص علـى 

 .عادة صیاغة بعض الفقراتإ، وكذلك )على تكنولوجیا المعلومات
 حدیـــد االحتیاجـــات تقـــوم الجامعـــة بت(والتـــي تـــنص علـــى ) 10( تـــم حـــذف الفقـــرات :فـــي المجـــال الثـــاني

فــي صــورة ) 8(، واســتبدالها بــالفقرة )التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات لعاملیهــا بــشكل منــتظم
تــــستخدم الجامعـــة أســــالیب حدیثــــة فـــي تحدیــــد االحتیاجــــات (االســـتبانة بعــــد التحكـــیم والتــــي تــــنص علـــى 

یبنـــى نظــــام تحدیــــد (لتــــي تـــنص علــــى وا) 12(، والمهــــارة )التدریبیـــة القائمــــة علـــى تكنولوجیــــا المعلومـــات
االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مراعاة نتائج تقیـیم البـرامج التدریبیـة الـسابقة 

 .عادة صیاغة بعض الفقراتإ، كذلك )للعاملین
 الثـة كمـا عادة صیاغة بعض الفقرات، وكذلك تم التغییـر علـى المجـاالت الفرعیـة الثإ :في المجال الثالث

 :یلي
یـــتم تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة (والتـــي تـــنص علـــى ) 23( تـــم حـــذف الفقـــرات :المجـــال الفرعـــي األول -

، )القائمـة علــى تكنولوجیــا المعلومـات علــى مــستوى كافـة الــدوائر واألقــسام اإلداریـة علــى مــستوى الجامعــة
ائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات یـــتم تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة الق(والتـــي تـــنص علـــى ) 28(والفقـــرة 

  .عادة صیاغة بعض الفقراتإ، وكذلك )باستخدام مصادر البیانات الداخلیة والخارجیة
تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة (والتـي تـنص علـى ) 37( تـم حـذف الفقـرات :المجال الفرعـي الثـاني -

ــــاج  ــــة التــــي تحت ــــا المعلومــــات یحــــدد المجموعــــات الوظیفی ــــى افعــــًال علــــى تكنولوجی لتــــدریب أو إعــــادة  إل
ـــــى ) 43(، والفقـــــرة )التـــــدریب ـــــي تـــــنص عل ـــــا (والت تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة القائمـــــة علـــــى تكنولوجی

یؤخــذ بعــین (والتــي تــنص علــى ) 44(، والفقــرة )المعلومــات ســیؤدي إلــى إجــراء طــرق فاعلــة فــي التــدریب
نولوجیـــا المعلومـــات تحدیـــد القـــدرات الالزمـــة االعتبـــار عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تك

ــــة للمــــستویات المختلفــــة المتقدمــــة للوظیفــــة ــــى ) 45(، والفقــــرة )والمتزامن ــــد (والتــــي تــــنص عل ــــة تحدی عملی
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االحتیاجـات التدریبیــة القائمــة علـى تكنولوجیــا المعلومــات تـساعد وتؤســس بــرامج التـدریب والتنمیــة لمقابلــة 
  .عادة صیاغة بعض الفقراتإ،وكذلك )ظفین في الوظائف األساسیةالمعارف والمهارات المطلوبة للمو 

تراعــــى االحتیاجــــات التدریبیــــة (والتـــي تــــنص علــــى ) 49( تــــم حــــذف الفقــــرات :المجــــال الفرعــــي الثالــــث -
المــستقبلیة للعــاملین عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى مــستوى 

یـــساعد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــة علـــى تحدیـــد مهـــارات (والتـــي تـــنص علــى ) 55(، والفقـــرة )الموظــف
یوجـــد (والتـــي تـــنص علـــى ) 57(، والفقـــرة )األداء الفـــردي المطلوبـــة لتحقیـــق أولویـــات الجامعـــة التدریبیـــة

، وكـذلك )تكامل بین عملیة تقیـیم األداء وتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات
  .دة صیاغة بعض الفقراتعاإ
 یـنقص القـائمون علـى تحدیـد االحتیاجـات (والتـي تـنص علـى ) 60( تم حـذف الفقـرات :في المجال الرابع

، والفقـرة )التدریبیة الخبرة العملیة الالزمـة لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات
حتیاجات التدریبیة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات ختار من یقوم بتحدید االأ(والتي تنص على ) 64(

 .عادة صیاغة بعض الفقراتإ، وكذلك )في الجامعة
 تــؤدي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة (والتــي تــنص علــى ) 65( تــم حــذف الفقــرات :فــي المجــال الخــامس

والتــي تــنص ) 67(رة ، والفقــ)القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات إلــى رفــع كفــاءة أداء العــاملین الوظیفیــة
تساهم تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات في زیـادة بـذل الجهـد إلنجـاز (على 

تــــساهم تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى (والتــــي تــــنص علــــى ) 68(، والفقــــرة )العمــــل الیــــومي
والتــي تــنص ) 72(، والفقــرة )ي وبــدون تــأخیرتكنولوجیــا المعلومــات فــي زیــادة المواظبــة علــى الــدوام الیــوم

االســتعداد الكــافي لتحمــل و یهیــئ تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات (علــى 
تـــوفر تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة (والتـــي تـــنص علـــى ) 74(، والفقـــرة )المـــسئولیة وســـرعة إنجـــاز العمـــل

والتـي تـنص علـى ) 79(، والفقـرة )یلة معلوماتیـة كافیـة عـن العمـلالقائمة على تكنولوجیا المعلومات حص
، )یــساهم تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي فاعلیــة األداء بــشكل عــام(

تعمــل تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات (والتــي تــنص علــى ) 80(والفقــرة 
تحدیــد (والتــي تــنص علــى ) 82(، والفقــرة )منافــسة فــي األداء بــین الــزمالء فــي نفــس العمــلعلــى زیــادة ال

) 84(، والفقــرة )االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات تخفـض النفقـات المالیـة اإلداریـة
لـــى حـــل تـــساعد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعومـــات ع(والتـــي تـــنص علـــى 

 .عادة صیاغة بعض الفقراتإ، وكذلك )المشكالت التي تواجه العمل وتحقیق مرونة أكبر في العمل
،  مجـــاالتخمـــسةفقـــرة موزعـــة علـــى ) 61(مـــن لتـــصبح االســـتبانة فـــي صـــورتها بعـــد التحكـــیم مكونـــة 

  :االستبیان فقرات على مجاالتالوالجدول التالي یبین توزیع 
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  )17(دول ج
  ستبانةاال  جماالتفقرات علىالتوزيع 

  الــــــــــــــالمج
عدد 
  الفقرات

أرقام 
  الفقرات

 6-1 6  . دعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات:المجال األول
  12-7 6  .وجود نظام لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المجال الثاني
  46-13 34  .مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المجال الثالث
  27-13  15  . على مستوى الجامعة: المجال الفرعي األول-              
  38-28  11  .على مستوى الوظیفة:  المجال الفرعي الثاني-              
  46-39  8  .على مستوى الموظف: عي الثالث المجال الفر -              
 50-47 4  .الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المجال الرابع

 61-51 11  .تطویر المهارات اإلداریة: المجال الخامس
 61  اموع

  صـدق االتساق الداخلي  . ب
اجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـي تطـویر دور تحدید االحتیاستبانة لحساب صدق 

 مــن خـــالل هحـــساببقـــام الباحــث ، المهــارات اإلداریــة لـــدى العــاملین فـــي الجامعــات الفلـــسطینیة بمحافظــات غــزة
  :الخطوات التالیة

  تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـةةحساب معامالت االرتباط بـین درجـة كـل فقـرة والدرجـة الكلیـة السـتبان -1
القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي تطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي الجامعـــات 

  :الفلسطینیة بمحافظات غزة
فقـــرات  مــن فقــرةكــل درجــة تــم حــساب صــدق االتــساق الــداخلي للمقیــاس بإیجــاد معامــل االرتبــاط بــین 

  ):18( كما یتضح من الجدول ،لالستبانةالدرجة الكلیة االستبانة و 
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  )18(جدول 
كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية الستبانه حتديد االحتياجات درجة معامل االرتباط بني 

  التدريبية القائمة على تكنولوجيا املعلومات يف تطوير املهارات اإلدارية لدى العاملني
  رقم

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1  0.60 0.01 22 0.70 0.01 43 0.74 0.01 
2 0.37 0.05 23 0.67 0.01 44 0.77 0.01 
3 0.52 0.01 24 0.81 0.01 45 0.74 0.01 
4 0.50 0.01 25 0.62 0.01 46 0.69 0.01 
5 0.46 0.01 26 0.71 0.01 47 0.69 0.01 
6 0.49 0.01 27 0.69 0.01 48 0.59 0.01 
7 0.55 0.01 28 0.71 0.01 49 0.74 0.01 
8 0.51 0.01  29 0.75 0.01 50 0.68 0.01 
9 0.63 0.01 30 0.76 0.01 51 0.75 0.01 
10 0.64 0.01 31 0.72 0.01 52 0.73 0.01 
11 0.48 0.01 32 0.76 0.01 53 0.71 0.01 
12 0.68 0.01 33 0.77 0.01 54 0.75 0.01 
13 0.59 0.01 34 0.79 0.01 55 0.70 0.01 
14 0.57 0.01 35 0.73 0.01 56 0.64 0.01 
15 0.62 0.01 36 0.78 0.01 57 0.69 0.01 
16 0.65 0.01 37 0.78 0.01 58 0.73 0.01 
17 0.74 0.01 38 0.70 0.01 59 0.78 0.01 
18 0.67  0.01 39 0.81 0.01 60 0.74 0.01 
19  0.49  0.01 40 0.76 0.01 61 0.70 0.01 
20  0.60  0.01 41 0.68 0.01    
21 0.58 0.01 42  0.74 0.01    
  

  :أن) 18( من الجدول السابق یتضح
) 2(عـدا الفقـرة رقـم ، )0.01(ًا عنـد مـستوى داللـة لة إحصائیدا حققت ارتباطات االستبانة فقرات جمیع   
  .لالستبانةة مع الدرجة الكلی) 0.05(دالة عند مستوى ف
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حـساب معـامالت االرتبــاط بـین درجــة كـل فقـرة ودرجــة المجـال الــذي تنتمـي إلیـه فــي اسـتبانة تحدیــد  -2
  :االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 الــذي تنتمــي مجــال ودرجـة الاالســتبانةتـم حــساب معــامالت االرتبـاط بــین درجــة كــل فقـرة مــن فقــرات    
  ):19(بین ذلكت ةول التالیاالجدو  ،االستبانةمجاالت إلیه من 

  
  )19(جدول 

  كل فقرة والدرجة الكلية ال دعم اإلدارة العليا لتحديد درجة معامل االرتباط بني 
   القائمة على تكنولوجيا املعلومات االحتياجات التدريبية

  
توى الداللةمس معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة  

1  0.78 0.01 4 0.57 0.01 
2 0.71 0.01 5 0.68 0.01 
3 0.79 0.01 6 0.62 0.01 

  :أن) 19( من الجدول السابق یتضح
مـــع الدرجـــة ) 0.01(ًا عنـــد مـــستوى داللـــة لـــة إحـــصائیدا حققـــت ارتباطـــات االســـتبانة فقـــرات جمیـــع

  .ات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتللمجال الذي تنتمي إلیه في استبانة تحدید االحتیاجالكلیة 
  
  )20(جدول 

  كل فقرة والدرجة الكلية ال وجود نظام لتحديد االحتياجاتدرجة معامل االرتباط بني 
  .على تكنولوجيا املعلومات  التدريبية القائمة

  
لداللةمستوى ا معامل االرتباط  الفقرةرقم مستوى الداللة معامل االرتباط   الفقرةرقم  

7 0.88  0.01 10 0.92 0.01 
8 0.80 0.01 11 0.78 0.01 
9 0.78 0.01 12 0.83 0.01 

  
  :أن) 20( من الجدول السابق یتضح

مـع الدرجـة الكلیـة ) 0.01(ًا عنـد مـستوى داللـة لـة إحـصائیدا حققت ارتباطات االستبانة فقرات جمیع
  .ت التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتللمجال الذي تنتمي إلیه في استبانة تحدید االحتیاجا
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  )21(جدول 
  معامل االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية ال مستوى حتديد االحتياجات 

  التدريبية القائمة على تكنولوجيا املعلومات
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم لفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

13  0.58 0.01 30 0.75 0.01 
14 0.59 0.01 31 0.81 0.01 
15 0.64 0.01 32 0.77 0.01 
16 0.66 0.01 33 0.82 0.01 
17 0.76 0.01 34 0.79 0.01 
18 0.64 0.01 35 0.84 0.01 
19 0.50 0.01 36 0.77 0.01 
20 0.62 0.01 37 0.78 0.01 
21 0.58 0.01 38 0.76 0.01 
22 0.72 0.01 39 0.70 0.01 
23 0.67 0.01 40 0.82 0.01 
24 0.75 0.01 41 0.77 0.01 
25 0.84 0.01 42 0.66 0.01 
26 0.60 0.01 43 0.75 0.01 
27 0.68 0.01  44 0.79 0.01 
28 0.70 0.01 45 0.77 0.01 
29 0.74 0.01 46 0.71 0.01 

  :أن) 21( من الجدول السابق یتضح
مــــع ) 0.01(ًا عنــــد مــــستوى داللــــة لــــة إحــــصائیدا ت ارتباطــــاتحققــــ االســــتبانة فقــــرات جمیــــعأن 

للمجــال الــذي تنتمــي إلیــه فــي اســتبانة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا الدرجــة الكلیــة 
  .المعلومات

  )22(جدول 
  

  معامل االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية ال اجلهة اليت تقوم بتحديد االحتياجات 
  دريبية القائمة على تكنولوجيا املعلوماتالت

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
47 0.82 0.01 49 0.87 0.01 
48 0.91 0.01 50 0.91 0.01 
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ــسابق یتــضح د ًا عنــلــة إحــصائیدا حققــت ارتباطــات االســتبانة فقــرات جمیــع :أن) 22( مــن الجــدول ال
للمجــال الـــذي تنتمــي إلیــه فــي اســـتبانة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیـــة مــع الدرجـــة الكلیــة ) 0.01(مــستوى داللــة 

  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات
  )23(جدول 

  معامل االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية ال مستوى حتديد االحتياجات التدريبية
   القائمة على تكنولوجيا املعلومات

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة رقم مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة رقم

51 0.91 0.01 57 0.84 0.01 
52 0.94 0.01 58 0.92 0.01 
53 0.91 0.01 59 0.87 0.01 
54 0.92 0.01 60 0.87 0.01 
55 0.90 0.01 61 0.89 0.01 
56 0.88 0.01    

  :أن) 23( من الجدول السابق یتضح
ـــة لـــة إحـــصائیدا حققـــت ارتباطـــات االســـتبانة فقـــرات جمیـــعأن  مـــع الدرجـــة ) 0.01(ًا عنـــد مـــستوى دالل

  .للمجال الذي تنتمي إلیه في استبانة تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتالكلیة 
  

  : أن)23، 22، 21، 20، 19، 18(وفي مجمل ما سبق یتبین من خالل الجداول السابقة 
مـع الدرجـة الكلیــة ) 0.01(ًا عنـد مـستوى داللـة لـة إحــصائیدا حققـت ارتباطـات االسـتبانة فقـرات جمیـع 

للمجــال الــذي تنتمــي إلیــه فــي اســتبانة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات والدرجــة 
  .الكلیة لالستبانة

  
  :والدرجة الكلیة لالستبانة مجالة كل حساب معامالت االرتباط بین درج -3

الجـدول و  تم حساب معامالت االرتباط بین كل مجال من مجـاالت االسـتبانة والدرجـة الكلیـة لالسـتبانة،
  ):24(التالي یبین ذلك



 

 116 

  )24(جدول 
  لالستبانةكل جمال مع الدرجة الكلية درجة معامالت االرتباط بني 

معامل  المجال
 مستوى الداللة االرتباط 

 دعــــم اإلدارة العلیــــا لتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى :المجــــال األول
  .تكنولوجیا المعلومات

 0.01دالة عند   0.53

 وجــود نظــام لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا :المجــال الثــاني
  .المعلومات

 0.01دالة عند   0.69

جـــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا مــــستوى تحدیــــد االحتیا: المجــــال الثالــــث
  .المعلومات

  0.01دالة عند  0.98

ــــى :المجــــال الرابــــع  الجهــــة التــــي تقــــوم بتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة عل
  .تكنولوجیا المعلومات

 0.01دالة عند  0.77

 0.01دالة عند  0.80  . تطویر المهارات اإلداریة:المجال الخامس
  :أن) 24(سابق  من الجدول الیتضح

الســـتبانة الكلیـــة بـــین كـــل مجـــال والدرجـــة ) 0.01(عنـــد مـــستوى داللـــة  اً دالـــة إحـــصائیات  ارتباطـــتوجـــد
  .تحدید االحتیاجات التدریبیة

، وأنها تفي بأغراض الدراسة، تتمتع بدرجة عالیة من الصدق أداة الدراسة  أن:ویستنتج مما سبق
، وبذلك  بعد صدق االتساق الداخليون تغییربعد التحكیم دها  لولیةبذلك تكون قد حافظت على الصورة األو 

   . نفسها الصورة النهائیة لالستبانةتصبح هي

  : ثبات استبانة تحدید االحتیاجات: ثانیاً 
  :تم التأكد بطریقتین لثبات

 :طریقة التجزئة النصفیة وجتمان: الطریقة األولى
فقــرات االســتبانة ككــل، وقــد بلغــت كمــا یوضــحها تــم حــساب معامــل الثبــات لفقــرات مجــاالت االســتبانة و 

  ):25(الجدول
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  )25(جدول 
  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية وجثمان للدرجة 

  الكلية لالستبانة وجماالا
  الثباتمعامل   الطریقة  العدد المجال

كنولوجیـا  دعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى ت:المجال األول
  .المعلومات

 0.72  سبیرمان  6

 وجـــود نظـــام لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا :المجـــال الثـــاني
  .المعلومات

  0.90  سبیرمان  6

ـــــا :المجـــــال الثالـــــث ـــــد االحتیاجـــــات التدریبیـــــة القائمـــــة علـــــى تكنولوجی  مـــــستوى تحدی
  .المعلومات

 0.85  سبیرمان  34

 التـي تقـوم بتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا  الجهـة:المجال الرابع
  .المعلومات

  0.87  سبیرمان  4

 0.91  جتمان 11  . تطویر المهارات اإلداریة:المجال الخامس

 0.92  جتمان 61  الدرجة الكلیة
  

د ، وتراوحــــت قیمـــة معامــــل الثبــــات  لألبعــــا) 0.92(قـــد بلغــــت قیمــــة معامــــل الثبـــات لالســــتبانة ككــــل و 
، األمـــر الـــذي یـــدلل )0.91، 0.87، 0.85، 0.90، 0.72(األربعـــة علـــى الترتیـــب  ، وهـــي قـــیم مقبولـــة علمیـــًا

  . على درجة جیدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبیق االستبانة على أفراد العینة
 :طریقة معامل ألفا كرونباخ: الطریقة الثانیة

فقــرات االســتبانة ككــل، وقــد بلغــت كمــا یوضــحها تــم حــساب معامــل الثبــات لفقــرات مجــاالت االســتبانة و   
  ):26(الجدول

  )26(جدول 
  معامالت الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة وجماالا

  الثباتمعامل   العدد المجال
دعــم اإلدارة العلیـا لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا : المجــال األول

  .المعلومات
6  0.80  

 وجـــود نظـــام لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا :لمجـــال الثـــانيا
  .المعلومات

6  0.93  

  0.97  34  .مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المجال الثالث

نولوجیــا  الجهــة التــي تقــوم بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تك:المجــال الرابــع
  .المعلومات

4  0.90  

  0.97 11  . تطویر المهارات اإلداریة:المجال الخامس

 0.98 61  الدرجة الكلیة
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، وتراوحـت قیمـة معامـل الثبـات  لألبعـاد األربعـة )0.98(قد بلغت قیمة معامل الثبات لالستبانة ككـل و 
، األمـر الـذي یـدلل علـى درجـة ، وهي قـیم مقبولـة علمیـاً )0.97، 0.90، 0.97، 0.93، 0.80(على الترتیب 

  . جیدة من الثبات تفي بمتطلبات تطبیق االستبانة على أفراد العینة

بذلك و ، وأنها تفي بأغراض الدراسة، تتمتع بدرجة عالیة من الثباتویستنتج مما سبق أن أداة الدراسة 
   نهائیة لالستبانة نفسها الصورة ال، وتصبح هيون تغییرد لها ولیةتكون قد حافظت على الصورة األ

  ).3ملحق (

 : الخطوات اإلجرائیة للدراسة

 -:تباع الخطوات التالیةاقام الباحث ب

  .االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة - 1
عقد لقاءات مع المشرفین وذوي االختصاص من أساتذة الجامعات لتحدید فقرات االستبانة التي  - 2

  .ستكون أداة الدراسة
  .اد االستبانة في صورتها األولیةإعد - 3
  .عرض هذه االستبانة على محكمین وعمل صدق وثبات لها - 4
  .إعداد االستبانة في صورتها النهائیة - 5
  .تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة - 6
 .تطبیق االستبانة بصورتها النهائیة على العینة التي ستمثل طبیعة المجتمع وخصائصه  - 7
 .تحلیل النتائج وتفسیرها - 8

  : المعالجات اإلحصائیة المستخدمة -
ـــــــــامج الحزمـــــــــة اإلحـــــــــصائیة للعلـــــــــوم االجتماعیـــــــــة ـــــــــي التحلیـــــــــل اإلحـــــــــصائي برن   اســـــــــتخدم الباحـــــــــث ف

(Statistical Package for Social Sciences – SPSS).  

 . ةمعامل ارتباط بیرسون إلیجاد صدق االتساق الداخلي لالستبان - 1
 .االستبانةاخ للتأكد من ثبات نبعامل ألفا كرو  وم،جتمان، معامل ارتباط سبیرمان بروان - 2
  .العاملین اإلداریین بالجامعاتالتكرارات والنسب المئویة لعدد المستجیبین من  - 3
 العــاملین اإلداریــین بالجامعـــاتســتجابات إلــى االمتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة للتعــرف  - 4

 .على فقرات االستبانة



 

 119 

ارات التــوافر إلیجــاد الفــروق ذات الداللــة اإلحــصائیة بــین المعــدالت  لمتوســطات عبــ(T.test)اختبـار  - 5
 .الدراسةالعامة لدرجة التوافر ومتغیرات 

  لمتوسطات عبارات التوافر إلیجاد الفروق ذات One way ANOVAاختبار تحلیل التباین األحادي  -6
دراسة، وتم استخدام اختبار الالداللة اإلحصائیة بین المعدالت العامة لدرجة التوافر تبعًا لمتغیرات 

LSD للكشف عن الفروق 
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  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  :تمهید
 اقــشتها وتفــسیرها فـــيعرضــًا مفـــصًال لنتــائج الدراســة التــي توصــل إلیهـــا الباحــث ومنتتنــاول هــذا الفــصل 

ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها، والتي كان الهـدف منهـا التعـرف إلـى دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة 
علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات 

عـرض النتـائج التـي وسـیتم  ،فـي معالجـة بیانـات الدراسـة) SPSS(غزة، حیث تم استخدام البرنامج اإلحصائي 
  . الدراسة واختبار فروضهاكشفت عنها الدراسة ومناقشة هذه النتائج من خالل اإلجابة عن أسئلة 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  النتائج التي تتعلق بالسؤال األول ومناقشتها

 مع بیان قیمة المتوسط ،ول كل مجال على حدةوبدراسة أي الفقرات أكثر تأثرًا بمجالها تم تنا  
  : مجال على حدة كما یليفي كلالحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من الفقرات 

هـل تقـوم اإلدارات العلیـا بالجامعـات الفلـسطینیة بـدعم ": على ما یلي ینص والذي: إجابة السؤال األول
  "ة على تكنولوجیا المعلومات؟تحدید االحتیاجات التدریبیة القائم

 تحــصل علــى أعلـى درجــة مــن وجهــة نظــر الفقــرات هــذا الــسؤال قــام الباحـث بدراســة أي ن ولإلجابـة عــ
أفراد العینة، حیث تم إیجاد قیمة المتوسط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري والـوزن النـسبي كمـا یوضـحها الجـدول 

)27.(  
  )27(جدول 

دعم اإلدارة العلیا لتحدید "المعیاري والوزن النسبي والترتیب لفقرات المحور قیمة الوسط الحسابي واالنحراف 
  " االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

المتوسط   الفقرات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  الترتیب  النسبي

لمعلومـــات تهـــتم اإلدارة العلیـــا بتحدیـــد المـــشاكل ذات العالقـــة بتكنولوجیـــا ا  -1
  األول  68.40  0.86  3.42  .والتي تعیق أداء عاملیها

تخـــــصص اإلدارة العلیــــــا بالجامعــــــة وقتــــــًا مناســـــبًا للمــــــساعدة فــــــي تحدیــــــد   -2
 الخامس  63.13  0.89  3.16  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

حدیــد تحــرص اإلدارة العلیــا للجامعــة علــى وجــود متخصــصین فــي مجــال ت  -3
 الثالث  63.87  0.01  3.19  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

تحــرص اإلدارة العلیــا للجامعـــة علــى تـــوفیر الــدعم المـــادي الــالزم لتحدیـــد   -4
 السادس  62.40  1.02  3.12  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

معــــة تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تــــدرج اإلدارة العلیــــا للجا  -5
 الثاني  64.33  1.02  3.22  .تكنولوجیا المعلومات ضمن الخطة اإلستراتیجیة للجامعة

یوجــد قـــرارات رســـمیة مـــن قبـــل اإلدارة العلیـــا للجامعـــة للتحـــول إلـــى تحدیـــد   -6
 الثالث 63.87  0.98  3.19  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 *** 64.33  0.80  3.22 الدرجة الكلیة
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  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
وبلـغ الــوزن النـسبي لهــذا ) %3.22(متوسـط درجـة االســتجابة لـدى عینـة الدراســة علـى االســتبانة بلغـت 

وقــد تــم عــرض ، )%68.40 -%62.40(فــي حــین تراوحــت نــسب فقــرات المجــال مــا بــین ) %64.33(المجــال 
  : یليالفقرات كما

  :أعلى فقرتین في المجال كانتا
تهــتم اإلدارة العلیــا بتحدیــد المــشاكل ذات العالقــة بتكنولوجیــا المعلومــات والتــي "والتــي نــصت علــى ) 1(الفقــرة  -

  %).68.40( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره جاءت في" تعیق أداء عاملیها
 تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى اتمعــــتــــدرج اإلدارة العلیــــا للجا"والتــــي نــــصت علــــى ) 5(الفقــــرة  -

 المرتبــــة الثانیــــة بــــوزن نــــسبي قــــدره جــــاءت فــــي" اتتكنولوجیــــا المعلومــــات ضــــمن الخطــــة االســــتراتیجیة للجامعــــ
)64.33.(%  

  :أدنى فقرتین في المجال كانتا
لـــالزم لتحدیـــد  علـــى تـــوفیر الـــدعم المـــادي اتحـــرص اإلدارة العلیـــا للجامعـــات"والتـــي نـــصت علـــى ) 4(الفقـــرة  -

 األخیـــــرة بــــوزن نـــــسبي قـــــدره جـــــاءت فــــي المرتبـــــة" االحتیاجــــات التدریبیـــــة القائمــــة علـــــى تكنولوجیـــــا المعلومــــات
)62.40.(%  
ـــــى ) 2(الفقـــــرة  - ـــــي نـــــصت عل ـــــا بالجامعـــــات"والت ـــــد تخـــــصص اإلدارة العلی ـــــًا مناســـــبًا للمـــــساعدة فـــــي تحدی  وقت

 المرتبـــة قبـــل األخیـــرة بـــوزن نـــسبي قـــدره جـــاءت فـــي" اتاالحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــ
)63.13.(%  

  ،)2010، الـسراج(، ودراسـة )2004األعرجـي والبطاینـة، (كـل مـن دراسـة وتتفق هذه النتیجـة مـع نتـائج   
  . وجود دعم من اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة في مجتمعات دراساتهمأظهرتاوالتي 

عــدم التــي أظهرتــا ) 2004 ،البــشیتي( ودراســة ،)Sega, 2006( مــن دراســة وتختلــف مــع نتــائج كــل  
  .مجتمعات دراساتهماإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة في من دعم وجود 

تهتم اإلدارة العلیا بتحدید المشاكل ذات العالقة "صول الفقرة والتي تنص على  ح:ویرى الباحث أن
تدرج "، تلیها الفقرة التي تنص على  المرتبة األولىجاءت في" تعیق أداء عاملیهابتكنولوجیا المعلومات والتي 

 تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات ضمن الخطة اتاإلدارة العلیا للجامع
لسطینیة بقطاع اإلدارة العلیا للجامعات الف یرجع إلى أنو ،  المرتبة الثانیةجاءت في" اتاالستراتیجیة للجامع

غزة  تدعم عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة لعاملیها، وتحرص على جعلها ضمن الخطة التدریبیة 
مما یعني اهتمام اإلدارة العلیا لهذه الجامعات بتحدید االحتیاجات التدریبیة ومعرفتهم الكاملة ، للجامعات

اجات التدریبیة إال إذا كان هناك دعم وتأیید بأهمیتها، حیث أنه من الصعب أن تنجح عملیة تحدید االحتی
  .لإلدارة العلیا لهذه العملیة
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 على توفیر الدعم المادي الالزم تحرص اإلدارة العلیا للجامعات"وأن حصول الفقرة والتي تنص على   
 في ، وتسبقها األخیرةجاءت في المرتبة" لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 وقتًا مناسبًا للمساعدة في تحدید تخصص اإلدارة العلیا بالجامعات"المرتبة قبل األخیرة الفقرة والتي تنص على 
رغم من أن عملیة تحدید  بالویرجع ذلك إلى أنه، "االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

إال أن الضائقة المالیة التي تواجه الجامعات ، االحتیاجات التدریبیة تحتاج إلى دعم مادي ولوجیستي
  .الفلسطینیة بقطاع غزة حالت دون توفیر الدعم المالي الكافي لعملیة التدریب

      
  :األولى المرتبطة بالسؤال األول والتي نصت على الفرضیة
مــا بــین دعــم اإلدارة العلیــا  )  ≥ 0.05(توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة " 

لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة لـدى العـاملین فـي 
  ." الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة

بــین دعــم  العالقــة للكــشف عــن معامــل ارتبــاط ســبیرمانوللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة تــم اســتخدام 
تدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى اإلدارة العلیــا لتحدیــد االحتیاجــات ال

  .یوضح ذلك) 28(، والجدول العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
  )28(جدول 

یوضح معامل االرتباط بین دعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات 
  ر المهارات اإلداریةوتطوی

  المحور
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

دعــــم اإلدارة العلیــــا لتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات 
  .وتطویر المهارات اإلداریة

0.49  0.01  

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
ــــاط بــــین محــــور  ــــا لتحد"قیمــــة معامــــل االرتب ــــة القائمــــة علــــى دعــــم اإلدارة العلی یــــد االحتیاجــــات التدریبی

، وهـذا یـدلل علـى )0.01(عنـد مـستوى داللـة ) 0.49(بلغـت " تكنولوجیا المعلومـات وتطـویر المهـارات اإلداریـة
  .قوة العالقة بین المجالین

 ا العالقــة بــین دعــم اإلدارة العلیــا لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــویرجــع الباحــث قــوة  
ـــــة تحدیـــــد  ـــــسطینیة تـــــدعم عملی ـــــا للجامعـــــات الفل المعلومـــــات وتطـــــویر المهـــــارات اإلداریـــــة إلـــــى أن اإلدارة العلی
ـــة بأهمیتهـــا، وتحـــرص اإلدارة العلیـــا للجامعـــات علـــى  االحتیاجـــات التدریبیـــة لعاملیهـــا، ویمتلكـــون المعرفـــة الكامل

ي الكــافي للرقـي بالعــاملین اإلداریــین فــي وتــسعى  لتــوفیر الـدعم المــال، جعلهـا ضــمن الخطــة التدریبیـة للجامعــات
الجامعــات الفلــسطینیة ضــمن خططهــا، وكــذلك تــسعى اإلدارة العلیــا للجامعــات لتــوفیر متخصــصین فــي تحدیــد 

ارات اإلداریــــة  المعلومــــات ممـــا یــــؤثر إیجابـــًا علــــى تطـــویر المهــــااالحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علــــى تكنولوجیـــ
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ئقة المالیـــة التـــي تواجـــه الجامعـــات الفلـــسطینیة بقطـــاع غـــزة حالـــت دون تـــوفیر للعـــاملین بالجامعـــة؛ إال أن الـــضا
  .الدعم المالي الكافي لعملیة التدریب

  : على ما یلي ینص والذي: الثانيإجابة السؤال 
هــل یوجــد لــدى الجامعــات الفلــسطینیة نظــام لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى "

  "تكنولوجیا المعلومات؟
 تحــصل علــى أعلــى درجــة مــن وجهــة نظــر الفقــرات هــذا الــسؤال قــام الباحــث بدراســة أي ن عــولإلجابــة

  أفـــراد العینــــة، حیــــث تـــم إیجــــاد قیمــــة المتوســــط الحـــسابي واالنحــــراف المعیــــاري والـــوزن النــــسبي كمــــا یوضــــحها 
  ).29(الجدول 

  )29(جدول 
وجود نظام لتحدید "ات المحور قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لفقر 

  " االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات
المتوسط   الفقرات  م

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

  الترتیب

 الثاني  61.87  1.09  3.09  .توجد خطة تدریبیة شاملة لكل المستویات اإلداریة بالجامعة  -1
 حدیثـــة فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة تــستخدم الجامعـــة أســـالیب  -2

 الثالث  60.93  1.06  3.05  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

یـــتم األخـــذ بعــــین االعتبـــار نتــــائج تقیـــیم أداء العــــاملین عنـــد تحدیــــد   3-
 الخامس  59.87  1.05  2.99  .احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ر الوظیفي للعاملین عنـد تحدیـد االحتیاجـات ینظر إلى خطط المسا  -4
 الرابع  60.00  1.01  3.00  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

یتم النظر إلى شكاوي العاملین في الجامعة عند تحدیـد احتیاجـاتهم   -5
 السادس  58.93  1.04  2.95  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ل البـــرامج التكنولوجیـــة المـــستخدمة وفقـــًا لتحدیـــد یـــتم تحـــدیث وتعـــدی  -6
 األول 63.13  1.01  3.16  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 *** 60.79  0.87  3.04 الدرجة الكلیة

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
غ الـوزن النـسبي لهـذا  وبلـ،)%3.04(متوسط درجة االستجابة لدى عینـة الدراسـة علـى االسـتبانة بلغـت 

وقـد تـم عـرض ، )%63.13 -%58.93( فـي حـین تراوحـت نـسب فقـرات المجـال مـا بـین ،)%60.79(المجـال 
  :الفقرات كما یلي

  :أعلى فقرتین في المجال كانتا
یــتم تحــدیث وتعــدیل البــرامج التكنولوجیــة المــستخدمة وفقــًا لتحدیــد االحتیاجــات "والتــي نــصت علــى ) 6(الفقــرة  -

  %).63.13( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره جاءت في" یة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتالتدریب
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 جــاءت فــي" اتتوجــد خطــة تدریبیــة شــاملة لكــل المــستویات اإلداریــة بالجامعــ"التــي نــصت علــى و ) 1(الفقــرة  -
  %).61.87(المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره 
  :أدنى فقرتین في المجال كانتا

 عنـد تحدیـد احتیاجـاتهم التدریبیـة اتشكاوي العاملین فـي الجامعـى لإیتم النظر "والتي نصت على ) 5(الفقرة  -
  %).58.93( األخیرة بوزن نسبي قدره جاءت في المرتبة" القائمة على تكنولوجیا المعلومات

حدیــد احتیاجــاتهم یــتم األخــذ بعــین االعتبــار نتــائج تقیــیم أداء العــاملین عنــد ت"والتــي نــصت علــى ) 3(الفقــرة  -
  %).59.87( المرتبة قبل األخیرة بوزن نسبي قدره جاءت في" التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

یتم تحدیث وتعدیل البرامج التكنولوجیة المستخدمة  " أنحصول الفقرة والتي تنص على : أنونالحظ    
، والفقرة التي  المرتبة األولىجاءت في" ا المعلومات لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیوفقاً 

ویرجع ،  المرتبة الثانیةجاءت في" اتتوجد خطة تدریبیة شاملة لكل المستویات اإلداریة بالجامع" تنص على 
 المستخدمة داخل الجامعات الفلسطینیة من قبل العاملین بها ةالبرامج واألجهزة التكنولوجی الباحث ذلك إلى أن

 ةمة التي تعكس التطویر والرقي في العصر الرقمي الحالي، لذا تولي إدارة الجامعات الفلسطینیهي الس
 لتحدید  لمواكبة التطور التكنولوجي وفقاً  وتطویرها؛ المستخدمةة البرامج التكنولوجیثاهتمامًا خاصًا لتحدی

 ومنافسة أقوى بین اً عیة أفضل وتمیز ها نو ی المعلومات، وهذا یعطااالحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجی
  .الجامعات العربیة واألجنبیة

 عنــــد تحدیــــد اتشــــكاوي العــــاملین فــــي الجامعــــى لــــإیــــتم النظــــر " وأن حــــصول الفقــــرة والتــــي تــــنص علــــى  
، بینمــا جــاءت الفقــرة والتــي  األخیــرةجــاءت فــي المرتبــة" احتیاجــاتهم التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات

یــتم األخــذ بعــین االعتبــار نتــائج تقیــیم أداء العــاملین عنــد تحدیــد احتیاجــاتهم التدریبیــة القائمــة علــى "تــنص علــى 
یوجـــد فـــي الجامعـــات ویرجـــع الباحـــث ذلـــك إلـــى أنـــه ،  المرتبـــة قبـــل األخیـــرةجـــاءت فـــي" تكنولوجیـــا المعلومـــات

العــــاملین ونتــــائج تقیــــیم الــــدورات الفلــــسطینیة نظــــام لتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة تراعــــى بــــه نتــــائج تقیــــیم أداء 
ویتم مراعاة المسار الوظیفي للعـاملین، وكـذلك تأخـذ بعـین االعتبـار شـكاوى العـاملین فـي تلـك ، التدریبیة السابقة

كمــا توجــد خطــة تدریبیــة شــاملة لجمیــع المــستویات اإلداریــة وانــه تتبنــى عملیــة تحدیــد االحتیاجــات ، الجامعــات
وأن الجامعــات تقــوم بعملیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة لعاملیهــا ولكــن بــشكل التدریبیــة علــى خطــة الجامعــة، 
  .االعتراف باحتیاجاتهم التدریبیةبإدالء رأیهم حول ن بالجامعة یغیر منتظم، وكذلك یتردد العامل
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  : والتي نصت علىالثاني المرتبطة بالسؤال الثانیة الفرضیة
 مــا بــین وجــود نظــام لتحدیــد )  ≥ 0.05(ى داللــة توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستو "

االحتیاجــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات وتطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي 
  ". الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة

ود بـین وجـ العالقـة للكـشف عـن معامـل ارتبـاط سـبیرمانوللتحقق مـن صـحة هـذه الفرضـیة تـم اسـتخدام 
نظام لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات اإلداریـة لـدى العـاملین 

  .یوضح ذلك) 30(، والجدول في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
  )30(جدول 

جیا المعلومات یوضح معامل االرتباط بین وجود نظام لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولو 
  وتطویر المهارات اإلداریة

معامل   المحور
  االرتباط

  مستوى الداللة

ــــا المعلومــــات وتطــــویر  ــــة القائمــــة علــــى تكنولوجی ــــد االحتیاجــــات التدریبی وجــــود نظــــام لتحدی
  .المهارات اإلداریة

0.46  0.01  

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
یـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا وجـــود نظـــام لتحدقیمـــة معامـــل االرتبـــاط بـــین محـــور 

، وهــذا یـــدلل علــى وجـــود )0.01(عنـــد مــستوى داللـــة ) 0.46(بلغــت  " المعلومــات وتطـــویر المهــارات اإلداریـــة
  .عالقة قویة بین المحورین

  
 تطـــور المهـــارات اإلداریـــة للعـــاملین بالجامعـــات الفلـــسطینیة نـــاتج عـــن وجـــود نظـــام لتحدیـــد  أنونالحـــظ  

 المعلومـات؛ وذلـك لتركیـز إدارة الجامعـات علـى األنظمـة األساسـیة احتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـاال
نظام القبول والتسجیل لدى طلبة الجامعة، وكـذلك النظـام المـالي، وأنظمـة األعمـال اإلداریـة : في الجامعة، مثل

  .ت الفلسطینیة المرتبطة بسائر الكلیاتوالشئون األكادیمیة، وعدم إغفال باقي األنظمة داخل الجامعا
  

  : على ما یلي ینص والذي: الثالثإجابة السؤال 
هــل یــتم تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى مــستوى "

  ".؟)الجامعة، الوظیفة، الموظف(
ى درجــة مــن وجهــة  تحــصل علــى أعلــالمــستویات هــذا الــسؤال قــام الباحــث بدراســة أي ن ولإلجابــة عــ

نظــر أفــراد العینــة، حیــث تــم إیجــاد قیمــة المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري والــوزن النــسبي كمــا یوضــحها 
  ).31(الجدول 
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  )31(جدول 
قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمستویات تحدید االحتیاجات التدریبیة 

  معلوماتالقائمة على تكنولوجیا ال
  

  الترتیب النسبي الوزن معیاريالاالنحراف  المتوسط الحسابي  المستویات م
  الثالث  63.72  0.72  3.19  الجامعة  -1

  الثاني  66.34  0.82  3.32  الوظیفة  -2

  األول  68.40  0.80  3.42  الموظف  -3

  *** 65.67  0.72  3.28  الدرجة الكلیة
  

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
 ، حیـــث كـــان متوســـط درجـــة الموافقـــة علـــى الفقـــراتدرجـــة االســـتجابة تتفـــاوت مـــن حیـــث  المـــستویات          

 ككــل مــستویاتلل  وبلــغ الــوزن النــسبي،)%3.28( ككــل مــن وجهــة نظــر العینــة بلغــت المــستویاتالمقترحــة فــي 
القائمــة علــى تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة  مــستوى  "ـلــكثــر تــأثیرًا األ ستویات، وبدراســة أي المــ%)65.67(

  :كالتاليسیتم ترتیبها تنازلیًا  " تكنولوجیا المعلومات
  الموظف 

 الوظیفة 

 الجامعة 

  
 والـــذي یقـــوم علـــى، ضـــعف التخطـــیط االســـتراتیجي لـــدى إدارة الجامعـــات الفلـــسطینیة ویرجـــع ذلـــك إلـــى

 ،  العمـود الفقـري وأن الموظف فـي الجامعـات الفلـسطینیة یعـدالنهوض بكل من الموظف والوظیفة والجامعة معًا
  .األساسي للعمل داخل الجامعة، وأن الجامعات الفلسطینیة تولي أهمیة أساسیة لموظفیها

  
  .وبدراسة كل مستوى على حدة

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب وقد تم حساب :على مستوى الجامعة :أوالً 
  .)32(كما یوضحها الجدول 
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  )32(جدول 
ة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمستوى تحدید الجامعة لالحتیاجات قیم

  التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

المتوسط   الفقرات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  الترتیب  النسبي

لقائمــة علــى تكنولوجیــا یــتم تحلیــل أهــداف الجامعــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة ا  1
 الخامس  64.80  0.97  3.24 .المعلومات على مستوى الجامعة

یراعـــى معـــدل دوران العمـــل بالجامعـــة عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى   2
  .تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

الثالث   61.27  0.87  3.06
 عشر

 االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى یراعــــي معــــدل الغیــــاب بــــدون ســــبب عنــــد تحدیــــد  3
  .تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

 الثامن  63.47  1.02  3.17

یراعـــي معـــدل مقاومـــة العـــاملین للتغییـــر التكنولـــوجي عنـــد تحدیـــد احتیاجـــاتهم التدریبیـــة   4
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

الحادي   62.07  0.94  3.10
 عشر

لحـــالي لألجهـــزة والمعـــدات مؤشـــرًا مـــن مؤشـــرات تحدیـــد االحتیاجـــات یعتبـــر االســـتخدام ا  5
 الثاني  66.67  0.87  3.33  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

تُراعى خطط التطویر والتجدید عند تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا   6
 السادس  64.20  0.94  3.21  .المعلومات على مستوى الجامعة

تُؤخـذ الترقیــة بعــین االعتبــار عنــد تحدیـد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا   7
  .المعلومات على مستوى الجامعة

الثاني   61.47  1.04  3.07
 عشر

یــتم إعــداد خطــة تــدریب ســنویة مبنیــة علــى تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى   8
  .ات على مستوى الجامعةتكنولوجیا المعلوم

الرابع   61.07  0.99  3.05
 عشر

الخامس   60.93  0.94  3.05  .خطة التدریب المستخدمة تتماشي مع رسالة ورؤیة وأهداف الجامعة  9
 عشر

تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات یــــؤدي إلــــى تحدیــــد   10
  .أولویات الجامعة اإلداریة

 التاسع  63.40  1.04  3.17

یؤدي تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـات إلـى خلـق معـاییر   11
  .في الجامعة) التطویریة(أساسیة لقیاس فعالیة التدریب واألنشطة التنمویة 

 الرابع  65.73  0.95  3.29

ي تقیـیم خطـط یساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـ  12
  .األقسام والدوائر

 الثالث  66.53  1.00  3.33

تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات یـــساعد فـــي ضـــمان   13
 األول  67.13  1.06  3.36  .اختیار الموظفین المناسبین لحضور التدریب

تیاجــــات التدریبیــــة تـــوفر إدارة الجامعــــة الموازنــــات واالحتیاجــــات الخاصــــة بتحدیــــد االح  14
 السابع  64.13  1.02  3.21  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

تقــوم الجامعــة بتقیـــیم نجاحاتهــا فــي تحقیـــق أهــدافها ورســالتها عنـــد تحدیــد االحتیاجـــات   15
 العاشر 62.93  1.01  3.15  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 ***  63.72  0.72  3.19 الدرجة الكلیة

  :ما یليالسابق  من الجدول تضحی
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 وبلـغ الـوزن النـسبي لهـذا ،%)3.19(متوسط درجة االستجابة لدى عینـة الدراسـة علـى االسـتبانة بلغـت 
  .%)67.13(، )%60.93( في حین تراوحت نسب فقرات المجال ما بین ،)%63.72(المجال 

  : أعلى فقرتین في المجال كانتا
د االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــساعد فــي تحدیــ"والتــي نــصت علــى ) 13(الفقــرة  -

  %).67.13( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره جاءت في" ضمان اختیار الموظفین المناسبین لحضور التدریب
 مــــن مؤشــــرات تحدیــــد اً یعتبــــر االســــتخدام الحــــالي لألجهــــزة والمعــــدات مؤشــــر "والتــــي نــــصت علــــى ) 5(الفقـــرة  -

المرتبـــة الثانیـــة جـــاءت فــي " اتوجیــا المعلومـــات علــى مـــستوى الجامعــجــات التدریبیـــة القائمــة علـــى تكنولاالحتیا
  %).66.67(بوزن نسبي قدره 

  :أدنى فقرتین في المجال كانتا
جـاءت "  خطة التدریب المستخدمة تتماشي مـع رسـالة ورؤیـة وأهـداف الجامعـة"والتي نصت على ) 9(الفقرة  -

  %).60.93( بوزن نسبي قدره  األخیرةفي المرتبة
یتم إعـداد خطـة تـدریب سـنویة مبنیـة علـى تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة "والتي نصت على ) 8(الفقرة  -

 المرتبــــة قبــــل األخیــــرة بــــوزن نــــسبي قـــــدره جـــــاءت فــــي" اتوجیــــا المعلومــــات علــــى مــــستوى الجامعــــعلــــى تكنول
)61.07.(%  

یــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات تحد"نــصت علــى الفقــرة التــي  ونالحــظ أن
، بینمــا جــاءت  المرتبــة األولــى قــد جــاءت فــي"ساعد فــي ضــمان اختیــار المــوظفین المناســبین لحــضور التــدریبتـ

 مــن مؤشــرات تحدیــد االحتیاجــات اً یعتبــر االســتخدام الحــالي لألجهــزة والمعــدات مؤشــر "الفقــرة التــي نــصت علــى 
 إلـى أن ویرجعـه ،المرتبـة الثانیـةجـاءت فـي " اتقائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعـالتدریبیة ال

تحدید االحتیاجات التدریبیة على مستوى الجامعة من أكثـر مـستویات تحدیـد االحتیاجـات  تعقیـدًا وذلـك لتـداخل 
ة وتطـــویر الجامعـــة، وتحلیـــل دراســـة واســـتیعاب األهـــداف الحالیـــة للجامعـــة، ودراســـ: جوانـــب متعـــددة فیهـــا مثـــل

 بأهمیــة التــدریب لــدى العــاملین فــي الهیكــل التنظیمــي، وتحلیــل القــوى العاملــة، وكــذلك امــتالك المعرفــة والــوعي
 االجامعـــات الفلـــسطینیة یعـــد مـــن أهـــم مـــستویات تحدیـــد الجامعـــة لالحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــ

  لألجهــزة والمعــدات مؤشــرًا جیــدًا مــن مؤشــرات تحدیــد االحتیاجــات المعلومــات، وكــذلك یعــد االســتخدام الحــالي
  .التدریبیة
" خطة التدریب المستخدمة تتماشـي مـع رسـالة ورؤیـة وأهـداف الجامعـة "وجاءت الفقرة التي نصت على  

یـتم إعـداد خطــة تـدریب ســنویة مبنیـة علــى "والتــي نـصت علــى ، بینمــا جـاءت الفقـرة  األخیـرة جـاءت فـي المرتبــة
 المرتبـة قبـل جـاءت فـي" اتوجیا المعلومـات علـى مـستوى الجامعـید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولتحد

هــذه النتیجــة توضــح عــدم تماشــي خطــة التــدریب المــستخدمة مــع رســالة  الباحــث ذلــك إلــى أن ، ویرجــعاألخیــرة
  .ورؤیة الجامعة، ویتفق ذلك مع نتائج المحور الثاني من الدراسة
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب وقد تم حساب :لى مستوى الوظیفةع :ثانیاً 
  .)33(كما یوضحها الجدول 

  )33(جدول 
قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لمستوى تحدید الوظیفة لالحتیاجات 

  التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

  تالفقرا  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  الترتیب  النسبي

لــــى المهــــام المطلوبــــة بالوظیفــــة عنــــد تحدیــــد إیراعــــى اســــتخدام التوصــــیف الــــوظیفي للتعــــرف   1
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

 السادس  65.33  1.06  3.27

عــاییر األداء الخاصــة بالوظیفــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى یــتم اســتخدام م  2
  .تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

 التاسع  65.20  0.97  3.26

3  
یــتم االســتعانة بالوصــف الــوظیفي لمعرفــة المــسئولیات والواجبــات الخاصــة بالوظیفــة ألخـــذها 

 القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى مــستوى بالحــسبان عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة
  .الوظیفة

3.25  1.07  64.93  
الحادي 
 عشر

یراعى التغییر الحاصل في الوظیفـة عنـد تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا   4
  .المعلومات على مستوى الوظیفة

الثالث   64.47  1.02  3.22
 عشر

ائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یحــدد المجموعــات الوظیفیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة الق  5
  .ریب أو إعادة التدریب إلى التدالتي تحتاج فعالً 

 السابع  65.33  0.99  3.27

تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات یحدد البیانات المهمة التي تلزم   6
  .لبرامج التنمیة المهنیة الفردیة للموظفین

 الرابع  66.87  1.03  3.34

تحدیـــد االحتیاجـــات القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات یحـــدد المـــوظفین المتـــأثرین بـــالخفض   7
  .الوظیفي أو الموظفین المتأثرین بإعادة هیكلة الجامعة

الرابع   63.20  1.01  3.16
 عشر

ى إیجـاد خطـط تـدریب یؤدي تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـات إلـ  8
  .فاعلة على مستوى الوظیفة

 الثالث  67.33  1.06  3.37

یؤدي تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات إلى خلق المسار المهني   9
  .في الوظیفة

 الخامس  66.67  1.11  3.33

یفــــة عنــــد تحدیــــد لــــى المهــــام المطلوبــــة بالوظإیراعــــى اســــتخدام التوصــــیف الــــوظیفي للتعــــرف   10
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

 األول  71.27  0.91  3.56

یــتم اســتخدام معــاییر األداء الخاصــة بالوظیفــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى   11
  .تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

 نيالثا 69.13  0.98  3.46

12  
یــتم االســتعانة بالوصــف الــوظیفي لمعرفــة المــسئولیات والواجبــات الخاصــة بالوظیفــة ألخـــذها 
بالحــسبان عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى مــستوى 

  .الوظیفة
 السابع  65.33  1.06  3.27

معلومــات یــؤدي إلــى تحقیــق المعــارف تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا ال  13
  .والمهارات الالزمة للموظفین للقیام بأدائهم الوظیفي على أكمل وجه

 التاسع  65.20  0.97  3.26

وتعلـیم وتـدریب محتـرف (تحدید االحتیاجات التدریبیة سیؤدي إلى إیجاد منـاطق تـدریب رئیـسة   14
 ).ومستمر للمجموعات الوظیفیة داخل الجامعة

الثاني   64.93  1.07  3.25
 عشر

 ***  0.82  66.34  0.82 الدرجة الكلیة
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  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
 وبلـغ الـوزن النـسبي لهـذا ،)%0.82(متوسط درجة االستجابة لدى عینـة الدراسـة علـى االسـتبانة بلغـت 

  .)%71.27 -%63.20( في حین تراوحت نسب فقرات المجال ما بین ،)%0.82(المجال 
  :في المجال كانتاأعلى فقرتین 

لــى المهــام المطلوبــة بالوظیفــة إیراعــى اســتخدام التوصــیف الــوظیفي للتعــرف "والتــي نــصت علــى ) 10(الفقــرة  -
 المرتبــة جــاءت فــي" عنـد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومـات علــى مــستوى الوظیفــة

  %).71.27(األولى بوزن نسبي قدره 
یــــتم اســــتخدام معــــاییر األداء الخاصــــة بالوظیفــــة عنــــد تحدیــــد االحتیاجــــات "والتــــي نــــصت علــــى ) 11(الفقـــرة  -

 المرتبـة الثانیــة بــوزن نــسبي قــدره جــاءت فــي" التدریبیـة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علـى مــستوى الوظیفــة
)69.13.(%  

  :أدنى فقرتین في المجال كانتا
ــــى ) 7(الفقــــرة  - ــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات یحــــدد المــــوظفین تحدیــــد االحت"والتــــي نــــصت عل یاجــــات القائمــــة عل

 األخیــرة بــوزن جـاءت فــي المرتبــة" اتالمتـأثرین بــالخفض الــوظیفي أو المــوظفین المتـأثرین بإعــادة هیكلــة الجامعــ
  %).63.20(نسبي قدره 

ریبیـة القائمـة یراعـى التغییـر الحاصـل فـي الوظیفـة عنـد تحدیـد االحتیاجـات التد"والتي نـصت علـى ) 4(الفقرة  -
ـــــى مـــــستوى الوظیفـــــة ـــــا المعلومـــــات عل ـــــسبي قـــــدره جـــــاءت فـــــي" علـــــى تكنولوجی ـــــوزن ن ـــــرة ب ـــــل األخی ـــــة قب  المرتب

)64.47.(%  
  

 یراعى استخدام التوصـیف الـوظیفي للتعـرف علـى المهـام المطلوبـة"تي نصت على ال الفقرة ویالحظ أن
قـد جـاءت " وجیـا المعلومـات علـى مـستوى الوظیفـةبالوظیفة عند تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنول

یـتم اسـتخدام معـاییر األداء الخاصـة بالوظیفـة عنــد "الفقـرة  والتـي نـصت علـى ، بینمـا جـاءت  المرتبـة األولـىفـي
،  المرتبـــة الثانیـــةفـــي" تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات علـــى مـــستوى الوظیفـــة

ـــات الفلــــــسطینیة تــــــستعین بالوصــــــف الــــــوظیفي عنــــــد تحدیــــــد االحتیاجــــــات   إلىویرجع الباحث ذلك  أن الجامعـــ
حیــــث انــــه مــــن الــــضروري االســــتعانة بالوصــــف الــــوظیفي لمعرفــــة المــــسئولیات والواجبــــات الخاصــــة ، التدریبیــــة

بالوظیفــة وذلــك لمعرفــة االحتیاجــات التدریبیــة للعــاملین ذوي المــؤهالت األقــل للوصــول إلــى مــستوى المــؤهالت 
الالزم توفرهـا، وكـذلك تـدریب ذوي المـؤهالت الالزمـة للوظـائف التـي یـشغلونها بهـدف إكـسابهم مـا یلـزم لتحـسین 

  .أداء العمل
تحدید االحتیاجات القائمة على تكنولوجیا المعلومات یحدد الموظفین "على التي نصت الفقرة وجاءت     

 بینما جاءت  ، األخیرةفي المرتبة" اتهیكلة الجامعالمتأثرین بالخفض الوظیفي أو الموظفین المتأثرین بإعادة 
یراعى التغییر الحاصل في الوظیفة عند تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على "الفقرة التي نصت على 
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استخدام معاییر ویرجع ذلك إلى أن ،  المرتبة قبل األخیرةفي" تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة
وظیفة في عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة على مستوى الوظیفة تبین وجود معاییر األداء الخاصة بال

  .لألداء
 عملیــة إعــادة هیكلــة العــاملین ومـن خــالل عمــل الباحــث فــي إحــدى الجامعــات الفلـسطینیة فإنــه یــرى أن

ات، بــل تعــود إلـــى  المعلومــابالجامعــة ال تعــود أساســًا إلــى تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــ
  .وهذا ینسجم مع نتائج الدراسة، أسباب أخرى من قبل إدارة الجامعة

  
 المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري والـوزن النـسبي والترتیـب وقـد تـم حـساب :على مـستوى الموظـف :ثالثاً 

  .)34(كما یوضحها الجدول 
  )34(جدول 

نسبي والترتیب لمستوى تحدید الموظف لالحتیاجات قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن ال
  التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

المتوسط   الفقرات  .م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  النسبي

  الترتیب

تراعـــــــي االحتیاجـــــــات التدریبیـــــــة المـــــــستقبلیة للعـــــــاملین عنـــــــد تحدیــــــــد   1
المعلومـات علـى مـستوى االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیـا 

  .الموظف
 السادس  67.80  0.98  3.39

تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات یـساعد   2
 الخامس  68.40  0.94  3.42  .في تحدید ووضع معاییر األداء

تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات یـساعد   3
 الرابع  68.67  1.02  3.43  . الفردیة المطلوبة ألداء العملفي تحدید المهارات

تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات یـؤدي   4
 الثاني  70.00  0.96  3.50  .إلى تحسین األداء الفردي

یساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـات   5
 األول  71.00  0.90  3.55  .ى مستوى الموظفینفي عمل خطط تدریب عل

یساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـات   6
 الثالث  69.40  1.00  3.47  .في إیجاد البرامج واألنشطة للمستقبل المهني للموظفین

یتم ربط عملیة تقییم األداء بتحدید االحتیاجات التدریبیـة القائمـة علـى   7
 الثامن  65.47  1.02  3.27  .ولوجیا المعلوماتتكن

یوجـــد تكامـــل بـــین عملیـــة تقیـــیم األداء وتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة   8
 السابع 66.47  1.01  3.32  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 ***  68.40  0.80  3.42 الدرجة الكلیة 
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  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
 وبلـغ الـوزن النـسبي لهـذا ،)%3.42(ینـة الدراسـة علـى االسـتبانة بلغـت متوسط درجة االستجابة لدى ع

   .)%71.00(، %)65.47( في حین تراوحت نسب فقرات المجال ما بین ،)%68.40(المجال 

  :أعلى فقرتین في المجال كانتا
ومــات فـــي یـــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمـــة علــى تكنولوجیــا المعل"والتــي نــصت علــى ) 5(الفقــرة  -

  %).71.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " عمل خطط تدریب على مستوى الموظفین
تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات یـــؤدي إلـــى "والتـــي نـــصت علـــى ) 4(الفقــرة  -

  %).70.00(احتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره " تحسین األداء الفردي
  : فقرتین في المجال كانتاأدنى

یــــتم ربــــط عملیــــة تقیــــیم األداء بتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى "والتــــي نــــصت علــــى ) 7(الفقــــرة  -
  %).65.47(احتلت األخیرة بوزن نسبي قدره " تكنولوجیا المعلومات

جـات التدریبیـة القائمـة علـى یوجد تكامل بین عملیة تقیـیم األداء وتحدیـد االحتیا"والتي نصت على ) 8(الفقرة  -
  %).66.47(احتلت المرتبة قبل األخیرة بوزن نسبي قدره  " تكنولوجیا المعلومات

 التي أشارت إلى أنه ال یتم تدریب العاملین في )2004الشتري، (وتنفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة     
  .األجهزة األمنیة على احتیاجاتهم التدریبیة

التدریبیة القائمة على تكنولوجیا یساعد تحدید االحتیاجات "نصت على تي  الالفقرة  أنویالحظ    
 لفقرة ا، بینما جاءت  المرتبة األولىقد جاءت في" المعلومات في عمل خطط تدریب على مستوى الموظفین

المعلومات یؤدي إلى تحسین األداء تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا "التي نصت على 
  .الثانیة  المرتبةفي" لفرديا

 ال یـتم تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة بنـاء علـى أداء الموظـف لعملـه الحـالي أنهویرجع الباحث ذلك إلى 
وهـذا یؤكــد ، فقـط، بـل یجـب أن یمتـد إلــى األعمـال األخـرى المتوقعـة أو المـستقبلیة التــي مـن الممكـن أن یـشغلها

  . أوضحت أنه یتم مراعاة المسار الوظیفيالنتائج السابقة في المحور السابق التي 
 یــتم ربــط عملیــة تقیــیم األداء بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة " التــي نــصت علــى وجــاءت الفقــرة 

یوجـد تكامـل بـین عملیـة " الفقرة  التي نـصت علـى ، بینما جاءت األخیرةفي المرتبة " على تكنولوجیا المعلومات
ویرجـع  ،  المرتبـة قبـل األخیـرةفـي " اجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـاتتقییم األداء وتحدید االحتی

ـــك إلـــى  أن إدارة الجامعـــة تراعـــي تـــدریب العـــاملین لـــدیها علـــى تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة حیـــث إنـــه مـــن ذل
د احتیاجـــات الـــضروري توعیـــة وتـــدریب العـــاملین فـــي الجامعـــة علـــى تحدیـــد احتیاجـــاتهم التدریبیـــة؛ وذلـــك لوجـــو 

وأنـه یمكـنهم مـن معالجـة مـشكالت ، تدریبیة ال یدركها العاملین في الجامعـات، ویتوجـب التوضـیح لهـم بأهمیتهـا
  .األداء التي یواجهونها عن طریق التدریب
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أن عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة على المستویات الثالثة بحاجة إلى مزید  مما سبقویستخلص     
م الجامعات الفلسطینیة بعملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة على مستوى الفرد والوظیفة إلى  واهتمامن التعزیز

 الوظیفة بمواصفات الوظیفة أنه من المهم استنباط أهم المعارف والمهارات والقدرات التي تنقص الفرد شاغل
أصعب  المستویات وأعقدها، أما بالنسبة لتحدید االحتیاجات التدریبیة على مستوى الجامعة فإنه من ، نفسها

  .حیث تتداخل عوامل كثیرة في هذه المرحلة التي سبق ذكرها
 التـي أشـارت إلـى أنـه یـتم تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة )2004الـشتري، (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة     

  .مستوى المنظمة، ومستوى الوظیفة، ومستوى الفرد: على ثالثة مستویات
  : والتي نصت علىالثالثرتبطة بالسؤال  المالثالثة الفرضیة
ـــة " ـــد مـــستوى دالل ـــة إحـــصائیة عن ـــة ذات دالل ـــد  )  ≥ 0.05(توجـــد عالق مـــا بـــین مـــستوى تحدی

االحتیاجــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات وتطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي 
  ". الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة

بـین مـستوى  العالقـة للكـشف عـن معامل ارتبـاط سـبیرمانة هذه الفرضیة تم استخدام وللتحقق من صح
تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي 

  .یوضح ذلك) 35(، والجدول الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
  )35(جدول 

باط بین مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر یوضح معامل االرت
  المهارات اإلداریة 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المحور

مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات 
  0.01  0.61  ).الجامعة(اإلداریة 

دید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات مستوى تح
  0.01  0.70  ).الوظیفة( اإلداریة 

مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات 
  0.01  0.75  ).الموظف(اإلداریة 

 علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة
  0.01  0.73  ).الجامعة، الوظیفة، الموظف(اإلداریة 

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
مــــستوى تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیــــا إن قیمـــة معامـــل االرتبــــاط بـــین محـــور 

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 0.73، 0.75، 0.70، 0.61(بلغت  " المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة
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 تهـتم فـي تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا الجامعات الفلسطینیةأن  وهذا یدلل على
، وهــذا )الجامعــة، الوظیفــة، الموظــف( وتطــویر المهــارات اإلداریــة للعــاملین بهــا فــي جمیــع الجوانــب ،المعلومــات

  . ولكن بنسب متفاوتة في االهتمامةل باالتجاهات الثالثیدلل على أن الجامعة تعم
  

  : على ما یلي ینص الذي: الرابعإجابة السؤال 
هـــل هنـــاك جهـــة محـــددة تقـــوم بتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا "

  ".المعلومات؟
مــن وجهــة نظــر هــذا الــسؤال قــام الباحــث بدراســة أي الفقــرات تحــصل علــى أعلــى درجــة عــن ولإلجابــة    

   كمـــا یوضـــحها ،أفـــراد العینـــة، حیـــث تـــم إیجـــاد قیمـــة المتوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري والـــوزن النـــسبي
  ).36(الجدول 

  )36(جدول 
الجهة التي تقوم بتحدید "قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي والترتیب لفقرات المحور 

  "  على تكنولوجیا المعلوماتاالحتیاجات التدریبیة القائمة

المتوسط   الفقرات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  الترتیب  النسبي

یوجد تعاون بین المدیر المباشر ومن یقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة   1
 األول  66.47  1.00  3.32  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات في الجامعة

االحتیاجات التدریبیة الخبرة العملیة الالزمة یمتلك القائمون على تحدید   2
 الثالث 65.53  1.03  3.28  .لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

یعمل القائمون على تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا   3
 الرابع  65.40  1.06  3.27  .المعلومات ضمن خطة استراتیجیة واضحة

یوجـــد تنـــسیق بـــین كافـــة الجهـــات التـــي تـــشارك فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات   4
 الثاني  66.20  1.01  3.31  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات داخل الجامعة

 *** 65.90  0.89  3.29 الدرجة الكلیة

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
 وبلــغ الــوزن النــسبي ،)%3.29(تبانة بلغــت متوســط درجــة االســتجابة لــدى عینــة الدراســة علــى االســإن 
   .)%66.47 -% 65.40( في حین تراوحت نسب فقرات المجال ما بین ،)%65.90(لهذا المجال 

  :أعلى فقرتین في المجال كانتا
یوجـــد تعـــاون بـــین المـــدیر المباشـــر ومـــن یقـــوم بتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة "التـــي نـــصت علـــى ) 1(الفقـــرة  -

  %).66.47( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره جاءت في " اتولوجیا المعلومات في الجامعالقائمة على تكن
 یوجــد تنـسیق بــین كافـة الجهــات التــي تـشارك فــي تحدیـد االحتیاجــات التدریبیــة "التــي نـصت علــى ) 4(الفقـرة  -

  %).66.20( قدره  المرتبة الثانیة بوزن نسبيجاءت في " اتالقائمة على تكنولوجیا المعلومات داخل الجامع
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  :أدنى فقرتین في المجال كانتا
یمتلك القائمون على تحدید االحتیاجـات التدریبیـة الخبـرة العملیـة الالزمـة لتحدیـد "التي نصت على  )2(الفقرة  -

 األخیـــــرة بــــوزن نـــــسبي قـــــدره جـــــاءت فــــي المرتبـــــة" االحتیاجــــات التدریبیـــــة القائمــــة علـــــى تكنولوجیـــــا المعلومــــات
)65.40.(%  
 یمتلك القائمون على تحدید االحتیاجـات التدریبیـة الخبـرة العملیـة الالزمـة لتحدیـد "التي نصت على ) 3(رة الفق-

 المرتبـــة قبـــل األخیـــرة بـــوزن نـــسبي قـــدره جـــاءت فـــي" االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات
)65.53.(%  

ر المباشــر ومــن یقــوم بتحدیــد االحتیاجــات یوجــد تعــاون بــین المــدی" نــصت علــى الفقــرة التــي ویالحــظ أن
 بینمــا جــاءت الفقــرة ، المرتبــة األولــىقــد جــاءت فــي" اتالتدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي الجامعــ

 یوجــد تنــسیق بــین كافــة الجهــات التــي تــشارك فــي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى " التـي نــصت علــى
أن عملیــــة تحدیــــد ، ویرجــــع الباحــــث ذلــــك إلــــى  المرتبــــة الثانیــــةفــــي " ات الجامعــــتكنولوجیــــا المعلومــــات داخــــل

االحتیاجـات التدریبیــة عملیــة علمیــة هادفــة تعتمــد علـى الكــشف الــدقیق عــن االحتیاجــات التدریبیــة، وأن التعــاون 
ــــسهل مــــن مهمــــة العمــــل حیــــث یقــــوم بتقــــد ُ یم بــــین المــــدیر المباشــــر ومــــن یقــــوم بتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة ی

مداده بالمعلومات الالزم ٕ حیـث ، ویصبح كل مدیر دائرة معنیًا بالدرجة األولـى بكفـاءة موظفیـه،  لهةالتسهیالت وا
نجــــاح دائرتــــه ٕ وكــــذلك یــــسهم التنــــسیق بــــین كافــــة الجهــــات التــــي تــــشارك فــــي تحدیــــد ، یــــسهل عملــــه اإلداري وا

  .  ةاالحتیاجات التدریبیة على الرقي باألداء الوظیفي للعاملین بالجامع
یمتلـــك القــائمون علـــى تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة الخبـــرة العملیـــة " وجــاءت الفقـــرة التـــي نـــصت علـــى 

، بینمـا جـاءت الفقـرة  األخیـرةفـي المرتبـة" الالزمة لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات
العملیـة الالزمـة لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة  یمتلك القائمون على تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة الخبـرة "

 علــى عــدم وجـــود الكفــاءات المدربــة المؤهلـــة ممــا یـــدلل،  المرتبــة قبــل األخیـــرةفـــي" علــى تكنولوجیــا المعلومــات
  .لعملیة التدریب، وهذا یتفق مع النتائج السابقة للدراسة

  
  : والتي نصت علىالرابعالمرتبطة بالسؤال الرابعة  الفرضیة
مـــا بـــین وجـــود جهــــة محـــددة تقـــوم بتحدیــــد  )  ≥ 0.05(توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحــــصائیة " 

االحتیاجــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات وتطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي 
  ". الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة 

بـین وجـود  العالقـة للكـشف عـن تبـاط سـبیرمانمعامـل ار وللتحقق مـن صـحة هـذه الفرضـیة تـم اسـتخدام 
االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وتطــویر المهــارات اإلداریــة جهــة محــددة تقــوم بتحدیــد 

  .یوضح ذلك) 37(، والجدول لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
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  )37(جدول 
محددة تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا یوضح معامل االرتباط بین وجود جهة 

  المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المحور

وجــود جهــة محــددة تقــوم بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا 
  0.01  0.61  .المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة

  :ما یليالسابق ن الجدول  میتضح
االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى وجود جهة محددة تقوم بتحدید "إن قیمة معامل االرتباط بین محور 

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 0.61(بلغت " تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة
  

حدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى  المدیر المباشر ومـن یقـوم بتالتعاون بین ویستنتج من ذلك أن
ووجـــود التنــسیق بــین كافــة الجهــات التـــي تقــوم بعملیــة تحدیــد االحتیاجـــات ،  المعلومــات فــي الجامعــةاتكنولوجیــ

  .التدریبیة ساهمت في النهوض باألداء الوظیفي للعاملین بالجامعة
  

  : مناقشتهاالخامس المتعلق بمتغیرات الدراسة و السؤال النتائج التي تتعلق ب
  : على ما یلي ینص الذي: الخامسإجابة السؤال 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة عند مستوى داللة "
)≥a 0.05(  بــــین تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات وتطــــویر

ت الفلـــسطینیة بمحافظـــات غـــزة تعـــزى إلـــى الخـــصائص المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي الجامعـــا
الجـنس، اسـم الجامعـة، العمـر، المـسمى الـوظیفي، المؤهـل العلمـي، سـنوات (الشخصیة التالیة للعاملین 

  ".؟)الخدمة
  : فرعیة فرضیاتست هذا السؤال تم صیاغة نولإلجابة ع

  : على التي نصتالخامسالمرتبطة بالسؤال ) الجنس(الفرعیة األولى  الفرضیة
ـــــد مـــــستوى " ـــــراد عینـــــة الدراســـــة عن ـــــین اســـــتجابات أف ـــــة إحـــــصائیة ب   ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل

بین تحدید االحتیاجات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات  )  ≥ 0.05(داللة 
  )".  أنثى-ذكر(اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة تعزى إلى الجنس 

لعینتـین مـستقلتین للكـشف عـن داللـة الفـروق " ت"وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم استخدام اختبـار 
  .یوضح ذلك) 38(بین الجنسین، والجدول 



 

 136 

  )38(جدول 
للكشف عن الفرق بین متوسط " ت " حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة اختبار 

  ) أنثى- ذكر( تعزى إلى متغیر الجنس استجابات تقدیر أفراد العینة

المتوسط   العدد الجنس المجال
  الحسابي

االنحراف 
  الداللةىمستو  "ت"قیمة   المعیاري

  0.79  3.19  225  ذكور
  دعم اإلدارة العلیا

  0.85  3.31  75  إناث
  0.05غیر دالة عند   1.178

  0.87  3.01  225  ذكور
  وجود نظام

  0.88  3.13  75  إناث
 0.05غیر دالة عند   1.049

مستوى الجامعة والوظیفة   0.69  3.28  225  ذكور
  0.80  3.29  75  إناث  والموظف

 0.05غیر دالة عند   0.143

الجهة التي تقوم بتحدید   0.91  3.29  225  ذكور
  0.84  3.30  75  إناث  االحتیاجات التدریبیة

 0.05غیر دالة عند   0.056

  :ما یليالسابق  من الجدول یتضح
  :دعم اإلدارة العلیا :أوالً 

 والمتوسـط الحـسابي إلجابـات اإلنـاث یـساوي ،)3.19(كان المتوسط الحـسابي إلجابـات الـذكور یـساوي   
، أي أننـــا 0.05 عنـــد مـــستوى داللـــة غیـــر دالـــة وهـــي ،)1.178(المحـــسوبة تـــساوي " ت"، وكانـــت قیمـــة )3.31(

 0.05توجـد فـروق دالـة إحـصائیة عنـد مـستوى  ال وهذا یعني أنـه ، الفرض البدیلرفض الفرض الصفري وننقبل
اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات بــین متوســطات 

ــــــى فــــــي  ــــــسطینیة بمحافظــــــات غــــــزة تعــــــزى إل ــــــي الجامعــــــات الفل ــــــدى العــــــاملین ف   تطــــــویر المهــــــارات اإلداریــــــة ل
  .) أنثى-ذكر(الجنس 
 دعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـي أن ویرى الباحث  

تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة ال تفــرق بــین العــاملین مــن حیــث الجــنس، 
ً كان ذكرًا أو أنثى، ویتفـق ذلـك مـع أنظمـة الجامعـات الفلـسطینیة وقوانینهـا ا لتـي ال تمیـز بـین العـاملین بهـا سواء

ســواء الـــذكور أو اإلنـــاث، نظــرًا إلـــى أن الظـــروف االقتــصادیة واالجتماعیـــة المحیطـــة بالعــاملین فـــي الجامعـــات 
  .الفلسطینیة من كال الجنسین هي نفس الظروف

  
  :ثانیًا وجود نظام

بـات اإلنـاث یـساوي  والمتوسـط الحـسابي إلجا،)3.01(كان المتوسط الحـسابي إلجابـات الـذكور یـساوي   
، أي أننــا 0.05 عنــد مــستوى داللــة غیــر دالــة وهــي ،)1.049(المحــسوبة تــساوي " ت "  وكانــت قیمــة ،)3.13(

 0.05توجـد فـروق دالـة إحـصائیة عنـد مـستوى ال  وهذا یعني أنـه ، الفرض البدیلرفض الفرض الصفري وننقبل
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جــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لتحدیــد االحتیابــین متوســطات 
 -ذكــر(الجــنس وتطـویر المهــارات اإلداریــة لـدى العــاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غــزة تعـزى إلــى 

  .)أنثى
 العلیــا لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي  أن دعــم اإلدارةونــستخلص  

 اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة ال تفــرق بــین العــاملین مــن حیــث الجــنس، تطــویر المهــارات
ً أكان ذكرًا أو أنثى، ویتفق ذلك مع أنظمـة الجامعـات الفلـسطینیة وقوانینهـا التـي ال تمیـز بـین العـاملین بهـا  سواء

یطـــة بالعــاملین فـــي الجامعـــات ســواء الـــذكور أو اإلنـــاث، نظــرًا إلـــى أن الظـــروف االقتــصادیة واالجتماعیـــة المح
  .الفلسطینیة من كال الجنسین هي نفس الظروف

  
  :مستوى الجامعة والوظیفة والموظف: ثالثاً 

 والمتوسـط الحـسابي إلجابـات اإلنـاث یـساوي ،)3.28(كان المتوسط الحـسابي إلجابـات الـذكور یـساوي   
، أي أننــا 0.05 عنــد مــستوى داللــة ةغیــر دالــ وهــي ،)0.143(المحــسوبة تــساوي " ت "  وكانــت قیمــة ،)3.29(

 0.05 عنـد مـستوى اً توجـد فـروق دالـة إحـصائیال  وهـذا یعنـي أنـه ، الفرض البدیلرفض الفرض الصفري وننقبل
اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات بــین متوســطات 

 -ذكــر(الجــنس لعــاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غــزة تعـزى إلــى وتطـویر المهــارات اإلداریــة لـدى ا
  .)أنثى
 دعــم اإلدارة العلیــا لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي  أنونجــد هنــا   

الجــنس، تطــویر المـهـارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة ال تفــرق بــین العــاملین مــن حیــث 
ً كان ذكرًا أو أنثى، ویتفـق ذلـك مـع أنظمـة الجامعـات الفلـسطینیة وقوانینهـا التـي ال تمیـز بـین العـاملین بهـا  سواء
ســواء الـــذكور أو اإلنـــاث، نظــرًا إلـــى أن الظـــروف االقتــصادیة واالجتماعیـــة المحیطـــة بالعــاملین فـــي الجامعـــات 

  .الفلسطینیة من كال الجنسین هي نفس الظروف
  

  :الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات :رابعاً 
 والمتوسـط الحـسابي إلجابـات اإلنـاث یـساوي ،)3.29(كان المتوسط الحـسابي إلجابـات الـذكور یـساوي   

، أي أننــا 0.05 عنــد مــستوى داللــة غیــر دالــة وهــي ،)0.056(المحــسوبة تــساوي " ت "  وكانــت قیمــة ،)3.30(
 0.05 عنـد مـستوى اً توجـد فـروق دالـة إحـصائیال ذا یعنـي أنـه  وهـ، الفرض البدیلرفض الفرض الصفري وننقبل

اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات بــین متوســطات 
 -ذكــر(الجــنس وتطـویر المهــارات اإلداریــة لـدى العــاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غــزة تعـزى إلــى 

  .)أنثى
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 اإلدارة العلیـا لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـي  أن دعمونستنتج هنا    
تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة ال تفــرق بــین العــاملین مــن حیــث الجــنس، 

ً كان ذكرًا  أو أنثى، ویتفق ذلك مع أنظمة الجامعـات الفلـسطین یة وقوانینهـا التـي ال تمیـز بـین العـاملین بهـا سواء
ســواء الـــذكور أو اإلنـــاث، نظــرًا إلـــى أن الظـــروف االقتــصادیة واالجتماعیـــة المحیطـــة بالعــاملین فـــي الجامعـــات 

  .الفلسطینیة من كال الجنسین هي نفس الظروف
  : والتي نصت علىالخامسالمرتبطة بالسؤال ) الجامعة(الفرعیة الثانیة  الفرضیة
ــــة ال" ــــد مــــستوى دالل ــــة الدراســــة عن ــــراد عین ــــین اســــتجابات أف ــــة إحــــصائیة ب ــــروق ذات دالل    توجــــد ف

)0.05 ≤  ( بــین تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وتطــویر المهــارات اإلداریــة
  )". األقصى، اإلسالمیةاألزهر، (لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة تعزى إلى اسم الجامعة 

تحلیل "بي واالنحراف المعیاري واختبار وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم حساب المتوسط الحسا
، والجداول التالیة )"األزهر، األقصى، اإلسالمیة( الجامعةمتغیر للكشف عن داللة الفروق بین " التباین األحادي

  .توضح ذلك
  )39(جدول 

نحراف المعیاري تقدیر تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا حساب المتوسط الحسابي واال
  المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة تعزى إلى متغیر الجامعة 

  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المتغیر  المجال
  0.79  2.97  70  جامعة األزهر
  0.79  2.82  88  جامعة األقصى

  0.64  3.58  142  معة اإلسالمیةالجا
  دعم اإلدارة العلیا

  0.80  3.22  300  المجموع
  0.85  2.81  70  جامعة األزهر
  0.83  2.56  88  جامعة األقصى

  0.71  3.45  142  الجامعة اإلسالمیة
  وجود نظام

  0.87  3.04  300  المجموع
  0.63  3.26  70  جامعة األزهر
  0.78  2.85  88  جامعة األقصى

  0.57  3.56  142  الجامعة اإلسالمیة

مستوى الجامعة 
والوظیفة 
  والموظف

  0.72  3.28  300  المجموع
  0.86  3.27  70  جامعة األزهر
  0.84  2.82  88  جامعة األقصى

  0.81  3.60  142  الجامعة اإلسالمیة
الجهة التي تقوم 
  بتحدید االحتیاجات

  0.89  3.30  300  المجموع
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  )40(جدول 
لتحدید االحتیاجات  " ف" ت الحریة ومتوسط المربعات وقیمة مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجا

   الجامعةومستوى الداللة تبعا لمتغیرالتدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة 

مصدر   المحاور
 التباین

مجموع 
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
F مستوى الداللة 

بین 
 المجموعات

37.40  2.00  18.70  

داخل 
 المجموعات

155.02 297.00 0.52 

 لعلیادعم اإلدارة ا

  299.00 192.42 المجموع

 0.01دالة عند   35.82

بین 
 المجموعات

47.63  2.00  23.81  

داخل 
 المجموعات

180.93 297.00 0.61 

 وجود نظام

  299.00 228.56 المجموع

  
39.09 

 0.01دالة عند   

بین 
 المجموعات

27.67  2.00  13.83  

داخل 
 المجموعات

125.96 297.00 .42 

ى الجامعة مستو 
والوظیفة 
 والموظف

  299.00 153.63 المجموع

  
32.62  

  
 0.01دالة عند 

بین 
 المجموعات

33.83  2.00  16.92  

داخل 
 المجموعات

205.19 297.00 0.69 

الجهة التي تقوم 
بتحدید 

 االحتیاجات

  299.00 239.02 المجموع

  
24.49  

  
 0.01دالة عند 

  
  )41(جدول 

   للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في الدرجة الكلیة وكل بعد تعزى إلى متغیر الجامعةLSDنتائج اختبار 
  

 الجهة المستوى  وجود نظام  دعم اإلدارة العلیا الجامعة

 *0.456 *0.411 *0.256 0.153 األقصى
 األزهر

ةاإلسالمی  -0.613* -0.634 -0.301* -0.332* 

 *0.788- *0.713- *0.889- *0.766- اإلسالمیة األقصى
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  :ما یليالسابقة ول ا من الجدیتضح
  :دعم اإلدارة العلیا :أوالً 

، أي أننــــا نقبــــل 0.05 وهــــي دالــــة عنــــد مــــستوى داللــــة ،)35.82(كانــــت قیمــــة ف  المحــــسوبة تــــساوي   
 بــین 0.05 عنــد مــستوى اً  وهــذا یعنــي أنــه توجــد فــروق دالــة إحــصائی،یلالفــرض الــصفري ونــرفض الفــرض البــد

متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 
وتطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غـزة، ومــن خـالل نتــائج اختبــار 

)LSD (بـــین جامعـــة األزهـــر والجامعـــة اإلســـالمیة لـــصالح الجامعـــة اإلســـالمیة، وتوجـــد  اً  فروقـــتبـــین أن هنـــاك
فــروق بــین جامعــة األقــصى والجامعــة اإلســالمیة لــصالح الجامعــة اإلســالمیة، فــي حــین لــم تظهــر فــروق بــین 

  . جامعة األزهر وجامعة األقصى
یاجـات التدریبیـة القائمــة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فــي  العلیــا لتحدیـد االحت أن دعـم اإلدارةویـستنج هنـا  

تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین بهــا جــاءت لــصالح الجامعــة اإلســالمیة علــى حــساب كــلٍ مــن جــامعتي 
أن اإلدارة العلیـــا فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة تـــولي اهتمامـــًا خاصـــًا   الباحـــث ذلـــك إلـــىویعـــزواألزهـــر واألقـــصى، 

 وتـــوفر لهــا كـــل الـــسبل إلنجاحهــا، وتجعلهـــا علـــى ســلم أولویاتهـــا باعتبـــار العــاملین بهـــا عنـــوان بــالموارد البـــشریة
  .الجامعة ووجهة الرقي بها

  :ثانیًا وجود نظام
، أي أننــــا نقبــــل 0.05 وهــــي دالــــة عنــــد مــــستوى داللــــة ،)39.09(كانــــت قیمــــة ف  المحــــسوبة تــــساوي   

 بــین 0.05 عنــد مــستوى اً  توجــد فــروق دالــة إحــصائی وهــذا یعنــي أنــه،الفــرض الــصفري ونــرفض الفــرض البــدیل
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 
وتطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غـزة، ومــن خـالل نتــائج اختبــار 

)LSD ( بـین  فـروقبـین جامعـة األزهـر وجامعـة األقـصى لـصالح جامعـة األزهـر، وتوجـد  اً فروق تبین أن هناك
جامعـــة األزهـــر والجامعـــة اإلســـالمیة لـــصالح الجامعـــة اإلســـالمیة، وكـــذلك توجـــد فـــروق بـــین جامعـــة األقـــصى 

  .والجامعة اإلسالمیة لصالح الجامعة اإلسالمیة
یبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي  نظـــام لتحدیـــد االحتیاجـــات التدر ویـــرى الباحـــث أن وجـــود

تطـــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة كانـــت لـــصالح الجامعـــة اإلســـالمیة علـــى 
حــساب كــلٍ مــن جامعــة األزهــر وجامعــة األقــصى، ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى وجــود دائــرة التعلــیم المــستمر فــي 

ل فاعـل لتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة مـن خـالل نظـام قـائم یتـسم بالـشمولیة الجامعة اإلسالمیة والتي تعمل بشك
والمرونـــة ومواكبـــة التطـــور التكنولـــوجي وحاجـــات العـــاملین التدریبیـــة، وتنظـــر الجامعـــة اإلســـالمیة إلـــى شـــكوى 

  .العاملین فیها في تحدید االحتیاجات التدریبیة فیها أكثر من نظر جامعة األزهر وجامعة األقصى
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  :مستوى الجامعة والوظیفة والموظف: لثاً ثا
، أي أننــــا نقبــــل 0.05 وهــــي دالــــة عنــــد مــــستوى داللــــة ،)32.62(كانــــت قیمــــة ف  المحــــسوبة تــــساوي   

 بــین 0.05 عنــد مــستوى اً  أنــه توجــد فــروق دالــة إحــصائی وهــذا یعنــي،الفــرض الــصفري ونــرفض الفــرض البــدیل
حتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد اال

وتطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غـزة، ومــن خـالل نتــائج اختبــار 
)LSD ( بـین  فـروقبـین جامعـة األزهـر وجامعـة األقـصى لـصالح جامعـة األزهـر، وتوجـد  اً  فروقتبین أن هناك

جامعـــة اإلســـالمیة لـــصالح الجامعـــة اإلســـالمیة، وكـــذلك توجـــد فـــروق بـــین جامعـــة األقـــصى جامعـــة األزهـــر وال
  .والجامعة اإلسالمیة لصالح الجامعة اإلسالمیة

 التخطــیط القــائم علــى تحلیــل أهــداف الجامعــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى وجــود    
تكنولـــوجي الحاصـــل ووضـــع القـــائمین علـــى التـــدریب فـــي التدریبیـــة فـــي الجامعـــة اإلســـالمیة، ومراعـــاة التغییـــر ال

الجامعة اإلسالمیة نصب أعینهم استخدام األجهزة والمعدات التكنولوجیـة والتـي تُعـد مؤشـرًا مـن مؤشـرات تحدیـد 
ــــــد  ــــــات واالحتیاجــــــات الخاصــــــة بتحدی ــــــوفر إدارة الجامعــــــة اإلســــــالمیة الموازن ــــــة، كــــــذلك ت االحتیاجــــــات التدریبی

ة أكثر من جامعة األزهر وجامعة األقـصى التـي تُعـد جامعـة حكومیـة تخـضع ألنظمـة وزارة االحتیاجات التدریبی
  .وقوانینها، مما یجعل العمل بجامعة األقصى عمًال روتینیاً  التعلیم العالي

  
  :الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات: رابعاً 

، أي أننــــا نقبــــل 0.05 وهــــي دالــــة عنــــد مــــستوى داللــــة ،)24.49(كانــــت قیمــــة ف  المحــــسوبة تــــساوي   
 بــین 0.05 عنــد مــستوى اً  وهــذا یعنــي أنــه توجــد فــروق دالــة إحــصائی،الفــرض الــصفري ونــرفض الفــرض البــدیل

متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 
لفلـسطینیة بمحافظــات غـزة، ومــن خـالل نتــائج اختبــار وتطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعــات ا

)LSD (بــین  فـروقبــین جامعـة األزهـر وجامعـة األقـصى لــصالح جامعـة األزهـر، وتوجـد  اً  فروقـتبـین أن هنـاك
جامعـــة األزهـــر والجامعـــة اإلســـالمیة لـــصالح الجامعـــة اإلســـالمیة، وكـــذلك توجـــد فـــروق بـــین جامعـــة األقـــصى 

  .امعة اإلسالمیةوالجامعة اإلسالمیة لصالح الج
      
 مركــز للتعلــیم المــستمر داخــل الجامعــة اإلســالمیة أكــسب القــائمین علــى تحدیــد  ذلــك إلــى وجــودىویعــز     

االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات الخبـرة العملیـة الالزمـة لـذلك، ووجـود التنـسیق بـین كافـة 
میة أكثـر مـن جامعـة األزهـر وجامعـة األقـصى، وكـذلك عملهـم الجهات المعنیـة بالتـدریب داخـل الجامعـة اإلسـال

  .وأهدافها ورسالتها  ضمن خطة استراتیجیة واضحة تنسجم مع رؤیة الجامعة-كما ذكرنا سابقاً -یكون 
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  :ذلك إلى الباحث قد یعزوو 
یوجــد فــي الجامعــة اإلســالمیة علــى بنــد المــشاریع الكثیــر مــن المــشاریع الممولــة والتــي تتــضمن بــرامج  -1

  . تدریبیة متنوعة متخصصة نوعیة، وهذا غیر متوفر في جامعة األزهر وجامعة األقصى
وجـود نظــام ابتعـاث للعــاملین داخـل الجامعــة فـي الجامعــة اإلسـالمیة بكثــرة، وندرتـه فــي جامعـة األزهــر  -2

 .وجامعة األقصى

ا رغـم وجودهـا فـي وجود دائرة التعلیم المستمر بالجامعة اإلسـالمیة وتعمـل بـشكل فاعـل، وعـدم فاعلیتهـ -3
 .جامعة األزهر وجامعة األقصى

ــــیم العــــالي -4 ــــة تتبــــع أنظمــــة وزارة التعل  عــــدم اســــتقاللیة جامعــــة األقــــصى بــــالقرار؛ ألنهــــا جامعــــة حكومی
 .وقوانینها

تــوافر الــدعم المــالي فــي الجامعــة اإلســالمیة أكثــر بــشكل ملحــوظ مــن الــدعم المقــدم لكــل مــن جامعــة  -5
 ،األزهر وجامعة األقصى

  
  : والتي نصت علىالخامسالمرتبطة بالسؤال ) العمر(الفرعیة الثالثة  ةالفرضی

  ال توجــــــــد فــــــــروق ذات داللـــــــــة إحــــــــصائیة ـبـــــــین اســـــــــتجابات أفــــــــراد عینــــــــة الدراســـــــــة عنــــــــد مـــــــــستوى "
 بــین تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات وتطــویر المهــارات  )  ≥ 0.05(داللــة 

ــــــــــــة لــــــــــــدى العــــــــــــام      : لین فــــــــــــي الجامعــــــــــــات الفلــــــــــــسطینیة بمحافظــــــــــــات غــــــــــــزة تعــــــــــــزى إلــــــــــــى العمــــــــــــراإلداری
  )".  عام50 عام، أكثر من 50 أقل من - 40 عام، 40 أقل من - 30 عام، 30 أقل من - 20(

تحلیل "واختبار  وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري
 40 أقل من - 30 عام، 30 أقل من - 20(متغیر العمر  الفروق بین للكشف عن داللة" التباین األحادي

  .، والجداول التالیة توضح ذلك)" عام50 عام، أكثر من 50 أقل من -  40، عام



 

 143 

  )42(جدول 
  

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري تقدیر تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا 
  مهارات اإلداریة تعزى إلى متغیر العمر المعلومات وتطویر ال

  

  
  
  

 االنحراف المعیاري المتوسط العدد المتغیر  المجال
  0.71  3.27  74  30 أقل من -20
  0.92  3.06  105  40 أقل من -30
  0.73  3.31  98  50 أقل من -40

  0.69  3.39  23   فأكثر-50
  دعم اإلدارة العلیا

  0.80  3.22  300  المجموع
  0.86  3.11  74  30أقل من  -20
  0.98  2.87  105  40 أقل من -30
  0.79  3.15  98  50 أقل من -40

  0.64  3.12  23   فأكثر-50
  وجود نظام

  0.87  3.04  300  المجموع
  0.61  3.34  74  30 أقل من -20
  0.88  3.17  105  40 أقل من -30
  0.60  3.35  98  50 أقل من -40

  0.62  3.33  23  أكثر ف-50
  مستوى الجامعة والوظیفة والموظف

  0.72  3.28  300  المجموع
  0.92  3.34  74  30 أقل من -20
  0.94  3.18  105  40 أقل من -30
  0.88  3.40  98  50 أقل من -40

  0.59  3.21  23   فأكثر-50
  الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات

  0.89  3.30  300  المجموع
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  )43(جدول 
لتحدید االحتیاجات " ف"ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة مصدر التباین ومجموع المربعات 

  التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة 
   العمر لمتغیرومستوى الداللة تبعاً 

مجموع  مصدر التباین  المحاور
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
F مستوى الداللة 

  1.41  3.00  4.23 بین المجموعات

ة العلیادعم اإلدار  0.64 296.00 188.19 داخل المجموعات  

  299.00 192.42 المجموع

  
2.22  
  

 0.05غیر دالة عند 

  1.60  3.00  4.80 بین المجموعات

 وجود نظام 0.76 296.00 223.76 داخل المجموعات

  299.00 228.56 المجموع

  
2.12  
  

 0.05غیر دالة عند 

  0.73  3.00  2.18 بین المجموعات

 0.51 296.00 151.45 داخل المجموعات
مستوى الجامعة 

 والوظیفة والموظف
  299.00 153.63 المجموع

  
1.42  
  

 0.05غیر دالة عند 

  0.90  3.00  2.71 بین المجموعات

 0.80 296.00 236.31 اتداخل المجموع
الجهة التي تقوم 

 بتحدید االحتیاجات
  299.00 239.02 المجموع

  
1.13  
  

 0.05غیر دالة عند 

  
  )44(جدول 

  متغیر العمرإلى  للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في الدرجة الكلیة وكل بعد تعزى LSDنتائج اختبار 
 تطویر المهارات اإلداریة الجامعة

 *0.3546 40 أقل من -30

 30 أقل من - 20 0.0606 50 أقل من -40

 0.1522  فأكثر-50

 *0.294- 50 أقل من -40
 40 أقل من - 30

 0.202-  فأكثر-50

 0.09155  فأكثر-50 50 أقل من - 40
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  :ما یليالسابقة ول ا من الجدیتضح
  :دعم اإلدارة العلیا :أوالً 

، أي أننـا نقبـل 0.05 وهـي غیـر دالـة عنـد مـستوى داللـة ،)2.22(المحـسوبة تـساوي " ف " كانت قیمة   
 بـین 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،رض الصفري ونرفض الفـرض البـدیلالف

متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 
  .العمرغزة تعزى إلى متغیر وتطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات 

عم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـي ویرى الباحث أن د  
إلـــى أن الموظـــف ویرجـــع ذلـــك تطــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین بهـــا ال تفـــرق بــین األعمـــار المختلفـــة، 

ً فـي عملـه أو حدیث العهـد یحتـاج إلـى عملیـة تطـویر ودائ مـًا یـشعر بـضرورة وأهمیـة تكنولوجیـا المعلومـات سـواء
فــي جوانــب حیاتــه المختلفــة، وأن الموظــف كبیــر الــسن یــشعر بــأن التكنولوجیــا بــدأت تــسبقه وبأنــه بحاجــة ماســة 
إلـــى تطـــویر مهاراتـــه اإلداریـــة والتكنولوجیـــة، وعـــدم األخـــذ بالحـــسبان عمـــر الموظـــف عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات 

  .ة القائمة على تكنولوجیا المعلومات للعاملین في الجامعات الفلسطینیةالتدریبی
  :ثانیًا وجود نظام

، أي أننـا نقبـل 0.05 وهـي غیـر دالـة عنـد مـستوى داللـة ،)2.12(المحـسوبة تـساوي " ف " كانت قیمة   
 بـین 0.05  عنـد مـستوىاً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل

متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 
  .العمروتطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة تعزى إلى متغیر 

لتدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـي  العلیا لتحدید االحتیاجات اویرى الباحث أن دعم اإلدارة  
إلـــى أن الموظـــف ویرجـــع ذلـــك تطــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین بهـــا ال تفـــرق بــین األعمـــار المختلفـــة، 

ً فـي عملـه أو  حدیث العهـد یحتـاج إلـى عملیـة تطـویر ودائمـًا یـشعر بـضرورة وأهمیـة تكنولوجیـا المعلومـات سـواء
لفــة، وأن الموظــف كبیــر الــسن یــشعر بــأن التكنولوجیــا بــدأت تــسبقه وبأنــه بحاجــة ماســة فــي جوانــب حیاتــه المخت

إلـــى تطـــویر مهاراتـــه اإلداریـــة والتكنولوجیـــة، وعـــدم األخـــذ بالحـــسبان عمـــر الموظـــف عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات 
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات للعاملین في الجامعات الفلسطینیة

  : الجامعة والوظیفة والموظفمستوى: ثالثاً 
، أي أننــا نقبــل 0.05وهــي غیــر دالــة عنــد مــستوى داللــة ) 1.42(المحــسوبة تــساوي " ف " كانــت قیمــة   

 بـین 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل
اجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتی

  .العمروتطویر المهارات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة تعزى إلى متغیر 
 اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات فـي ویرى الباحث أن دعم  

إلـــى أن الموظـــف ویرجـــع ذلـــك اإلداریـــة لـــدى العـــاملین بهـــا ال تفـــرق بــین األعمـــار المختلفـــة، تطــویر المهـــارات 
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ً فـي عملـه أو  حدیث العهـد یحتـاج إلـى عملیـة تطـویر ودائمـًا یـشعر بـضرورة وأهمیـة تكنولوجیـا المعلومـات سـواء
بأنــه بحاجــة ماســة فــي جوانــب حیاتــه المختلفــة، وأن الموظــف كبیــر الــسن یــشعر بــأن التكنولوجیــا بــدأت تــسبقه و 

لتطـویر مهاراتـه اإلداریـة والتكنولوجیـة، وعـدم األخـذ بالحــسبان عمـر الموظـف عنـد تحدیـد االحتیاجـات التدریبیــة 
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات للعاملین في الجامعات الفلسطینیة

  :الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات: رابعاً 
، أي أننــا نقبــل 0.05وهــي غیــر دالــة عنــد مــستوى داللــة ) 1.13(المحــسوبة تــساوي " ف " كانــت قیمــة   

 بـین 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 

  .العمررات اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة تعزى إلى متغیر وتطویر المها
 اإلدارة العلیـــا لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي  أن دعـــمونالحـــظ  

إلـــى أن الموظـــف ك ویرجـــع ذلـــتطــویر المهـــارات اإلداریـــة لـــدى العـــاملین بهـــا ال تفـــرق بــین األعمـــار المختلفـــة، 
ً فـي عملـه أو  حدیث العهـد یحتـاج إلـى عملیـة تطـویر ودائمـًا یـشعر بـضرورة وأهمیـة تكنولوجیـا المعلومـات سـواء
فــي جوانــب حیاتــه المختلفــة، وأن الموظــف كبیــر الــسن یــشعر بــأن التكنولوجیــا بــدأت تــسبقه وبأنــه بحاجــة ماســة 

 بالحــسبان عمـر الموظـف عنـد تحدیـد االحتیاجـات التدریبیــة لتطـویر مهاراتـه اإلداریـة والتكنولوجیـة، وعـدم األخـذ
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات للعاملین في الجامعات الفلسطینیة

  
  

  :المرتبطة بالسؤال الخامس والتي نصت على) المسمى الوظیفي(الفرعیة الرابعة  الفرضیة
ـــــراد عینـــــة ا" ـــــین اســـــتجابات أف ـــــة إحـــــصائیة ب ـــــد مـــــستوى ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل   لدراســـــة عن

بـین تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات )  ≥ 0.05(داللة 
مـدیر، رئـیس (اإلداریة لدى العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غـزة تعـزى إلـى المـسمى الـوظیفي 

  )". قسم، سكرتیر
تحلیل " اب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار وللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم حس

، ")مدیر، رئیس قسم، سكرتیر(المسمى الوظیفي متغیر للكشف عن داللة الفروق بین " التباین األحادي 
  .والجداول التالیة توضح ذلك
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  )45(جدول 
 ة القائمة على تكنولوجیاحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري تقدیر تحدید االحتیاجات التدریبی

  المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة تعزى إلى متغیر المسمى الوظیفي 
 االنحراف المعیاري المتوسط العدد  المتغیر  المجال

  0.71  3.38  71  مدیر

  0.85  3.35  82  رئیس قسم

  0.79  3.07  147  سكرتیر
  دعم اإلدارة العلیا

  0.80  3.22  300  المجموع
  0.75  3.24  71  مدیر

  0.92  3.10  82  رئیس قسم

  0.89  2.91  147  سكرتیر
  وجود نظام

  0.87  3.04  300  المجموع
  0.69  3.36  71  مدیر

  0.71  3.41  82  رئیس قسم

  0.72  3.17  147  سكرتیر

مستوى الجامعة والوظیفة 
  والموظف

  0.72  3.28  300  المجموع
  0.78  3.46  71  مدیر

  0.96  3.31  82  رئیس قسم

  0.90  3.21  147  سكرتیر

الجهة التي تقوم بتحدید 
  االحتیاجات

  0.89  3.30  300  المجموع
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  )46(جدول 
لتحدید االحتیاجات  " ف" مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

   المسمىلداللة تبعا لمتغیرومستوى ا التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة

مجموع  مصدر التباین  المحاور
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
F مستوى الداللة 

  3.30  2.00  6.61 بین المجموعات

 دعم اإلدارة العلیا 0.63 297.00 185.81 داخل المجموعات

   299.00 192.42 المجموع

5.28  
  0.01دالة عند   

  2.79  2.00  5.58 بین المجموعات

 وجود نظام 0.75 297.00 222.98 داخل المجموعات

  299.00 228.56 المجموع

3.72  
  0.05دالة عند   

  1.74  2.00  3.48 بین المجموعات

 0.51 297.00 150.15 داخل المجموعات
مستوى الجامعة 

 والوظیفة والموظف
  299.00 153.63 المجموع

3.45  
  0.05دالة عند   

  1.54  2.00  3.08 بین المجموعات

 0.79 297.00 235.94 داخل المجموعات
الجهة التي تقوم 

 بتحدید االحتیاجات
  299.00 239.02 المجموع

1.94  
 0.05غیر دالة عند   

  )47(جدول 
   للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في الدرجةLSDنتائج اختبار 

  غیر المسمى الوظیفيمتى لإ الكلیة وكل بعد تعزى 
 المستوى  وجود نظام  دعم اإلدارة العلیا الجامعة

 0.0479- 0.1354 0.0347 رئیس قسم
 مدیر

 0.1923- *0.3278 *0.3145 سكرتیر

 *0.235 0.19233 *0.279- سكرتیر رئیس قسم

  :ما یليالسابقة ول ا من الجدیتضح
  :دعم اإلدارة العلیا :أوالً 

، أي أننـا نقبـل الفـرض 0.05 وهـي دالـة عنـد مـستوى داللـة ،)5.28( تـساوي كانت قیمة ف  المحسوبة  
 بـین متوسـطات 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الصفري ونرفض الفرض البدیل

ارات استجابات أفراد عینة الدراسة لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـ
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تبــین أن ) LSD(اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعـات الفلــسطینیة بمحافظـات غــزة، ومـن خــالل نتـائج اختبــار 
بــین المــدیر والــسكرتیر لــصالح المــدیر، وكــذلك تبــین أن هنــاك فروقــًا بــین رئــیس القــسم والــسكرتیر  اً  فروقــهنــاك

  .لصالح السكرتیر
عــد شخــصیة ضــمن ذلــك إلــى أن المــدیر هــو الــشخص المقــویــستنج مــن    ُ رب مــن عمیــد الكلیــة والــذي ی

  . أكثر اطالعًا على القرارات التي تصدرها اإلدارة العلیا للجامعاتاإلدارة العلیا للجامعات، مما یجعله
  :ثانیًا وجود نظام

، أي أننـا نقبـل الفـرض 0.05 وهـي دالـة عنـد مـستوى داللـة ،)3.72(كانت قیمة ف  المحسوبة تـساوي   
 بـین متوسـطات 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه توجـد فـروق دالـة إحـصائی،لفرض البدیلالصفري ونرفض ا

استجابات أفراد عینة الدراسة لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات 
تبـین أن  ) LSD(اختبـار اإلداریة لدى العاملین فـي الجامعـات الفلـسطینیة بمحافظـات غـزة، ومـن خـالل نتـائج 

  .ًا بین المدیر والسكرتیر لصالح المدیر، وال یوجد فروق بین رئیس القسم والسكرتیر فروقهناك
ویرجع ذلك إلى أن المدیر هو من یـشارك فـي عملیـة التخطـیط ضـمن وجـود نظـام لتحدیـد االحتیاجـات   

 بعـین االعتبـار نتـائج تقیـیم أداء العـاملین  المسئول عن حاجة الموظفین التدریبیة، آخـذاً التدریبیة، وهو الشخص
  .والنظر إلى شكواهم

  :مستوى الجامعة والوظیفة والموظف: ثالثاً 
، أي أننـا نقبــل الفــرض 0.05وهــي دالــة عنـد مــستوى داللــة ) 3.45(كانـت قیمــة ف  المحــسوبة تـساوي   

 بـین متوسـطات 0.05مـستوى  عنـد اً  وهـذا یعنـي أنـه توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الصفري ونرفض الفرض البدیل
استجابات أفراد عینة الدراسة لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات 

تبـین أن  ) LSD(اإلداریة لدى العاملین فـي الجامعـات الفلـسطینیة بمحافظـات غـزة، ومـن خـالل نتـائج اختبـار 
  .تیر لصالح رئیس القسم، وال توجد فروق بین المدیر ورئیس القسمبین رئیس القسم والسكر  اً  فروقهناك

ویرجــع ذلــك إلــى أنــه یقــع علــى عــاتق الــسكرتاریة األعمــال اإلداریــة الیومیــة والتــي تظهــر بــشكل كبیــر   
داخـل عمــل الجامعــات الفلـسطینیة، ویرغــب الــسكرتیر دائمـًا فــي الرقــي بوضـعه الــوظیفي وخلــق مـسار مهنــي لــه 

  .بات ذاتهفي الوظیفة إلث
  

  :الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات: رابعاً 
، أي أننـا نقبـل 0.05 وهـي غیـر دالـة عنـد مـستوى داللـة ،)1.94(المحـسوبة تـساوي " ف " كانت قیمة   

 بـین 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل
د عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات متوســـطات اســـتجابات أفـــرا

المــسمي وتطـویر المهــارات اإلداریــة لـدى العــاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غــزة تعـزى إلــى متغیــر 
  .الوظیفي
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ثر بالمـسمى الـوظیفي  أن تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات ال یتـأونالحظ  
، وأن الدورات التدریبیة تخصص لكل فئة حسب مسماها الوظیفيسواء كان مدیرًا أو رئیس   . قسمٍ أو سكرتیرًا

  :المرتبطة بالسؤال الخامس والتي نصت على) المؤهل العلمي(الفرعیة الخامسة  الفرضیة
ـــــراد عینـــــة الدرا" ـــــین اســـــتجابات أف ـــــة إحـــــصائیة ب ـــــد مـــــستوى ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل   ســـــة عن

 بـین تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات ) ≥ 0.05(داللة 
دبلــوم فأقــل، (اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى المؤهــل العلمــي 

  )". بكالوریوس، دراسات علیا
تحلیل " ة تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار وللتحقق من صحة هذه الفرضی

دبلوم فأقل، بكالوریوس، دراسات  ( العلميالمؤهلمتغیر للكشف عن داللة الفروق بین " التباین األحادي 
  .، والجداول التالیة توضح ذلك")علیا

  )48(جدول 
حتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري تقدیر تحدید اال

  المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة تعزى إلى متغیر المؤهل العلمي 
 االنحراف المعیاري المتوسط العدد المتغیر  المجال  

  0.78  3.35  73  دبلوم فأقل

  0.82  3.21  186  بكالوریوس

  0.73  3.00  41  دراسات علیا
  دعم اإلدارة العلیا

  0.80  3.22  300  وعالمجم

  0.85  3.25  73  دبلوم فأقل

  0.87  3.03  186  بكالوریوس

  0.85  2.71  41  دراسات علیا
  وجود نظام

  0.87  3.04  300  المجموع

  0.67  3.40  73  دبلوم فأقل

  0.71  3.28  186  بكالوریوس

  0.78  3.11  41  دراسات علیا

مستوى الجامعة 
  والوظیفة والموظف

  0.72  3.28  300  المجموع

  0.89  3.51  73  دبلوم فأقل

  0.85  3.29  186  بكالوریوس

  0.99  2.95  41  دراسات علیا

الجهة التي تقوم بتحدید 
  االحتیاجات

  0.89  3.30  300  المجموع
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  )49(جدول 
لتحدید االحتیاجات التدریبیة  " ف" مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

   المؤهل العلميمستوى الداللة تبعا لمتغیرقائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة ال

مجموع  مصدر التباین  المحاور
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
F مستوى الداللة 

  1.58  2.00  3.17 بین المجموعات

 0.64 297.00 189.25 داخل المجموعات
دعم اإلدارة 

 العلیا
  299.00 192.42 المجموع

  
2.49  
  

  0.05دالة عند غیر 
 

  3.82  2.00  7.63 بین المجموعات

 وجود نظام 0.74 297.00 220.93 داخل المجموعات

  299.00 228.56 المجموع

  
5.13  
  

  0.01دالة عند 
 

  1.13  2.00  2.27 بین المجموعات

 0.51 297.00 151.36 داخل المجموعات

مستوى الجامعة 
والوظیفة 
  299.00 153.63 المجموع والموظف

  
2.23  
  

 0.05غیر دالة عند 
 

  4.26  2.00  8.52 بین المجموعات

 0.78 297.00 230.49 داخل المجموعات

الجهة التي تقوم 
بتحدید 

  299.00 239.02 المجموع االحتیاجات

  
5.49  
  

  0.01دالة عند 
 

  
  )50(جدول 

   للتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها LSDاختبار نتائج 
  متغیر المؤهلإلى في الدرجة الكلیة وكل بعد تعزى 

 الجهة  وجود نظام الجامعة

 0.2274 0.2191 بكالوریوس
 دبلوم فأقل

 *0.56858 *0.5375 دراسات علیا

 *0.34117 *0.31819 دراسات علیا بكالوریوس
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  : یليماالسابقة ول ا من الجدیتضح
  :دعم اإلدارة العلیا :أوالً 

، أي أننــا نقبــل 0.05وهــي غیــر دالــة عنــد مــستوى داللــة ) 2.49(المحــسوبة تــساوي " ف"كانــت قیمــة   
 بـین 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل

حتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد اال
 المؤهــل وتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى متغیــر

  .العلمي
اإلدارة العلیــا ال تأخــذ بالحــسبان المؤهــل العلمــي عنــد وضــع خطــط التــدریب ویــستنج مــن ذلــك إلــى أن   

الجامعـة، وأن الجامعـات تتعامـل مــع فئـات المـوظفین ذوي المـؤهالت العلمیـة المختلفـة كمــوظفین الالزمـة داخـل 
  .عند تحدید احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

  
  :ثانیًا وجود نظام

 نـــرفض، أي أننـــا 0.05وهـــي دالـــة عنـــد مـــستوى داللـــة ) 5.13(  المحـــسوبة تـــساوي "ف"كانـــت قیمـــة   
 بـــین 0.05 عنـــد مـــستوى اً  وهـــذا یعنـــي أنـــه توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائی، الفـــرض البـــدیلنقبـــللـــصفري و الفـــرض ا

متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 
ن خـالل نتــائج اختبــار وتطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غـزة، ومــ

)LSD ( بین فئـة  اً  فروقتبین أن هناك)وكـذلك )دبلـوم وأقـل(لـصالح فئـة ) الدراسـات العلیـا(وفئـة ) دبلـوم وأقـل ،
  ).البكالوریوس(لصالح فئة ) الدراسات العلیا(وفئة ) البكالوریوس(یوجد فروق بین فئة 

ان المؤهـل العلمـي عنـد وضـع خطـط التـدریب  اإلدارة العلیـا ال تأخـذ بالحـسبویعزو الباحث ذلـك إلـى أن    
الالزمـة داخـل الجامعـة، وأن الجامعـات تتعامـل مــع فئـات المـوظفین ذوي المـؤهالت العلمیـة المختلفـة كمــوظفین 

  .عند تحدید احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات
  

  :مستوى الجامعة والوظیفة والموظف: ثالثاً 
، أي أننــا نقبــل 0.05وهــي غیــر دالــة عنــد مــستوى داللــة ) 2.23(المحــسوبة تــساوي " ف " كانــت قیمــة   

 بـین 0.05عنـد مـستوى ًا  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل
ات متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــ

 المؤهــل وتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى متغیــر
  .العلمي
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  :الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات: رابعاً 
 نــــرفض، أي أننـــا 0.05 وهــــي دالـــة عنــــد مـــستوى داللــــة ،)5.49(كانـــت قیمـــة ف  المحــــسوبة تـــساوي   

 بـــین 0.05 عنـــد مـــستوى اً  وهـــذا یعنـــي أنـــه توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائی، البـــدیل الفـــرضنقبـــلالفـــرض الـــصفري و 
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 

ار وتطـویر المهــارات اإلداریـة لــدى العـاملین فــي الجامعــات الفلـسطینیة بمحافظــات غـزة، ومــن خـالل نتــائج اختبــ
)LSD ( بین فئـة  اً  فروقتبین أن هناك)وكـذلك )دبلـوم وأقـل(لـصالح فئـة ) الدراسـات العلیـا(وفئـة ) دبلـوم وأقـل ،

  ).البكالوریوس(لصالح فئة ) الدراسات العلیا(وفئة ) البكالوریوس(یوجد فروق بین فئة 
    
نـاتج ) دبلـوم فأقـل(ل ویعزو الباحث ذلك إلى أن شـعور المـوظفین الحاصـلین علـى المؤهـل العلمـي األقـ  

عــن نقــص المعلومــات النظریــة والعملیــة، ممــا یدفعــه إلــى االهتمــام الزائــد بأخــذ الــدورات التدریبیــة التــي تزیــد مــن 
مهاراته العلمیة والعملیة لیواكب التطورات العلمیـة والتكنولوجیـة الحاصـلة فـي الجامعـات، كمـا أن الجهـة القائمـة 

نظــرًا إلــى ) ماجــستیر فــأكثر(میــة األقــل أكثــر مــن المــؤهالت العلمیــة العلیــا علــى التــدریب تهــتم بــالمؤهالت العل
  .رؤیتها المستقبلیة لهؤالء الموظفین ذوي المؤهل العلمي األقل

عــدم وجــود فــروق فــي دعــم اإلدارة العلیــا فــي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة والمــؤهالت ویرجــع ذلــك إلــى 
وهـــذا یرجـــع إلـــى أن القـــرارات فـــي دعـــم التـــدریب تـــأتي مـــن الجهـــات العلمیـــة للعـــاملین بالجامعـــات الفلـــسطینیة، 

 أصحاب المؤهالت الدنیا مثـل دبلـوم فأقـل فـي المحافظـة علـى وجـود النظـام المسئولة بالجامعة، ومحاولة إثبات
  .وااللتزام بالجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة

  
  :طة بالسؤال الخامس والتي نصت علىالمرتب) سنوات الخدمة(السادسة  الفرضیة الفرعیة

ـــــد مـــــستوى " ـــــراد عینـــــة الدراســـــة عن ـــــین اســـــتجابات أف ـــــة إحـــــصائیة ب   ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل
بین تحدید االحتیاجات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات وتطـویر المهـارات  )  ≥ 0.05(داللة 

 5أقــل مــن (ات غــزة تعــزى إلــى ســنوات الخدمــة اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــ
  )".  سنة15 سنة، أكثر من 15 – سنوات 10 سنوات، من 10 –سنوات، من خمس سنوات 
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  )51(جدول 
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري تقدیر تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا 

  ى إلى متغیر سنوات الخدمة المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة تعز 

  

  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المتغیر  المجال
  0.86  3.28  52   سنوات5أقل من 

  0.86  3.10  86  10 أقل من -5
  0.74  3.34  88  15 أقل من -10

  0.75  3.17  74   فأكثر-15
  دعم اإلدارة العلیا

  0.80  3.22  300  المجموع
  0.96  3.07  52   سنوات5أقل من 

  0.93  2.99  86  10 أقل من -5
  0.80  3.16  88  15 أقل من -10

  0.83  2.94  74   فأكثر-15
  وجود نظام

  0.87  3.04  300  المجموع
  0.65  3.41  52   سنوات5أقل من 

  0.77  3.18  86  10 أقل من -5
  0.73  3.36  88  15 أقل من -10

  0.67  3.23  74   فأكثر-15

مستوى الجامعة 
والوظیفة 
  والموظف

  0.72  3.28  300  المجموع
  0.98  3.42  52   سنوات5أقل من 

  0.93  3.18  86  10 أقل من -5
  0.82  3.37  88  15 أقل من -10

  0.87  3.25  74   فأكثر-15

الجهة التي تقوم 
  بتحدید االحتیاجات

  0.89  3.30  300  المجموع
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  )52(جدول 
  

لتحدید االحتیاجات التدریبیة  " ف" وسط المربعات وقیمة مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومت
   سنوات الخدمة لمتغیرومستوى الداللة تبعاً القائمة على تكنولوجیا المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة 

  

مجموع  مصدر التباین  المحاور
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  قیمة
F مستوى الداللة 

  0.93  3.00  2.79 بین المجموعات

 0.64 296.00 189.63 داخل المجموعات
دعم اإلدارة 

 العلیا
  299.00 192.42 المجموع

  
 0.05غیر دالة عند   1.45

  0.71  3.00  2.14 بین المجموعات

 وجود نظام 0.76 296.00 226.42 داخل المجموعات

  299.00 228.56 المجموع

 0.05غیر دالة عند   0.93

  0.83  3.00  2.48 بین المجموعات

 0.51 296.00 151.15 داخل المجموعات

جامعة مستوى ال
والوظیفة 
  299.00 153.63 المجموع والموظف

 0.05غیر دالة عند   1.62

  0.91  3.00  2.72 بین المجموعات

 0.80 296.00 236.30 داخل المجموعات

الجهة التي تقوم 
بتحدید 

  299.00 239.02 المجموع االحتیاجات

 0.05غیر دالة عند   1.13

  
  :ما یليالسابقة ول ا من الجدیتضح

  :دعم اإلدارة العلیا :أوالً 
، أي أننــا نقبــل 0.05وهــي غیــر دالــة عنــد مــستوى داللــة ) 1.45(المحــسوبة تــساوي " ف " كانــت قیمــة   

 بـین 0.05 عنـد مـستوى اً  وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفـرض البـدیل
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 

  ســنواتوتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى متغیــر
  .الخدمة

الحـــسبان ســـنوات خدمـــة الموظـــف عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات  ذلـــك إلـــى أن الجامعـــات ال تأخـــذ بىویعـــز   
ً أكانــت التدریبیــة لــه، وأنهــا تــوفر التــدریب الــالزم  للموظــف حــسب أدائــه المهنــي بعیــدًا عــن ســنوات الخدمــة ســواء

  .طویلة أم قصیرة
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  :ثانیًا وجود نظام
ي أننـا نقبـل ، أ0.05 وهـي غیـر دالـة عنـد مـستوى داللـة ،)0.93(المحـسوبة تـساوي " ف " كانت قیمة   

 بـین ،0.05 عنـد مـستوى اً  وهذا یعني أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفرض البدیل
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 

  ســنواتسطینیة بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى متغیــروتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــ
  .الخدمة

ـــى أن الجامعـــــات ال تأخـــــذ بالحـــــسبان ســـــنوات خدمـــــة الموظـــــف عنـــــد تحدیـــــد    ویعـــــزو الباحـــــث ذلـــــك إلــ
 الــالزم للموظــف حــسب أدائــه المهنــي بعیــدًا عــن ســنوات الخدمــة االحتیاجــات التدریبیــة لــه، وأنهــا تــوفر التــدریب

ً أكانت طویلة أم قصیرة   .سواء
  
  :مستوى الجامعة والوظیفة والموظف: الثاً ث

، أي أننــا نقبــل 0.05وهــي غیــر دالــة عنــد مــستوى داللــة ) 1.62(المحــسوبة تــساوي " ف " كانــت قیمــة   
 بـین 0.05 وهـذا یعنـي أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائیة عنـد مـستوى ،الفرض الصفري ونرفض الفرض البدیل

حدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لت
  ســنواتوتطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة بمحافظــات غــزة تعــزى إلــى متغیــر

  .الخدمة
  

  :الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات: رابعاً 
، أي أننـا نقبـل 0.05ة عنـد مـستوى داللـة وهـي غیـر دالـ، )1.13(المحـسوبة تـساوي " ف " كانت قیمة   

بـین ، 0.05ًا عنـد مـستوى  وهذا یعني أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائی،الفرض الصفري ونرفض الفرض البدیل
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عینــــة الدراســـة لتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومــــات 

  .الخدمةالعاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة تعزى إلى متغیر وتطویر المهارات اإلداریة لدى 
ـــى أن الجامعـــــات ال تأخـــــذ بالحـــــسبان ســـــنوات خدمـــــة الموظـــــف عنـــــد تحدیـــــد    ویعـــــزو الباحـــــث ذلـــــك إلــ

االحتیاجــات التدریبیــة لــه، وأنهــا تــوفر التــدریب الــالزم للموظــف حــسب أدائــه المهنــي بعیــدًا عــن ســنوات الخدمــة 
ً أكانت   . طویلة أم قصیرةسواء
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  اسةنتائج الدر 
  

تقوم اإلدارة العلیا بدعم تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على : ( على صعید المحور األول-1
  ).تكنولوجیا المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة

جیـا المعلومـات والتـي تهـتم اإلدارة العلیـا بتحدیـد المـشاكل ذات العالقـة بتكنولو " نصت على  جاءت الفقرة التي-
 اتتــدرج اإلدارة العلیــا للجامعـــ"التــي نــصت علــى فــي المرتبــة األولــى، بینمــا جــاءت الفقــرة " تعیــق أداء عاملیهــا

 فـــي" اتتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات ضـــمن الخطـــة االســـتراتیجیة للجامعـــ
  .المرتبة الثانیة

 علــى تــوفیر الــدعم المــادي الــالزم لتحدیــد تحــرص اإلدارة العلیــا للجامعــات"ى التــي نــصت علــ جــاءت الفقــرة -
الفقــرة والتــي نــصت ، بینمـا جــاءت  األخیــرةفــي المرتبــة" االحتیاجـات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیـا المعلومــات

یــة القائمــة علــى  وقتــًا مناســبًا للمــساعدة فــي تحدیــد االحتیاجــات التدریبتخــصص اإلدارة العلیــا بالجامعــات"علــى 
  . المرتبة قبل األخیرةفي" تكنولوجیا المعلومات

وجود نظام لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا : ( على صعید المحور الثاني-2
  ).المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة

تخدمة وفقـًا لتحدیـد االحتیاجـات یـتم تحـدیث وتعـدیل البـرامج التكنولوجیـة المـس"التي نصت علـى  جاءت الفقرة -
توجــد " التـي نــصت علـى فـي المرتبــة األولـى، بینمــا جـاءت الفقــرة و " التدریبیـة القائمـة علــى تكنولوجیـا المعلومــات

  .في المرتبة الثانیة" اتخطة تدریبیة شاملة لكل المستویات اإلداریة بالجامع
 عنـــد تحدیـــد احتیاجـــاتهم اتلین فـــي الجامعـــشـــكاوي العـــامإلـــى یـــتم النظـــر "الفقـــرة التـــي نـــصت علـــى  جـــاءت -

یــتم " التــي نــصت علــى ، بینمــا جــاءت الفقــرة  األخیــرةفــي المرتبــة" التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات
ــــا  ــــة القائمــــة علــــى تكنولوجی ــــد تحدیــــد احتیاجــــاتهم التدریبی ــــائج تقیــــیم أداء العــــاملین عن األخــــذ بعــــین االعتبــــار نت

  .ة قبل األخیرة المرتبفي" المعلومات

 االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا وجود مستوى لتحدید: (الثالث على صعید المحور -3
  ).المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة

جاء ترتیب مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات في تطویر المهارات 
  :اإلداریة كالتالي

 موظفال.  

 الوظیفة. 

 الجامعة. 
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  :على مستوى الجامعة: أوالً 
تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــساعد فــي "التــي نــصت علــى  جــاءت الفقــرة -

الفقـرة التـي نـصت علـى ، بینمـا جـاءت  المرتبـة األولـىفـي" ضمان اختیار الموظفین المناسبین لحضور التـدریب
خدام الحـــالي لألجهـــزة والمعـــدات مؤشـــر مـــن مؤشـــرات تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى یعتبـــر االســـت"

  .المرتبة الثانیةفي " اتوجیا المعلومات على مستوى الجامعتكنول
فـي "  خطـة التـدریب المـستخدمة تتماشـي مـع رسـالة ورؤیـة وأهـداف الجامعـة"الفقـرة التـي نـصت علـى  جاءت -

یـــتم إعـــداد خطـــة تـــدریب ســـنویة مبنیـــة علـــى تحدیـــد "الفقـــرة التـــي نـــصت علـــى ا جـــاءت ، بینمـــاألخیـــرة المرتبـــة
  .مرتبة قبل األخیرة الفي" اتوجیا المعلومات على مستوى الجامعاالحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنول

  :على مستوى الوظیفة: ثانیاً 
 المهــام المطلوبــة بالوظیفــة إلــىرف یراعــى اســتخدام التوصــیف الــوظیفي للتعــ"الفقــرة التــي نــصت علــى جــاءت  -

،  المرتبـة األولـىفـي" عند تحدید االحتیاجات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات علـى مـستوى الوظیفـة
یــتم اســتخدام معــاییر األداء الخاصــة بالوظیفــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات "الفقــرة التــي نــصت علــى بینمــا جــاءت 

  . المرتبة الثانیةفي" جیا المعلومات على مستوى الوظیفةالتدریبیة القائمة على تكنولو 
تحدیـــد االحتیاجـــات القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات یحـــدد المـــوظفین "الفقـــرة التـــي نـــصت علـــى جـــاءت  -

، بینمـا جـاءت  األخیـرةفـي المرتبـة" اتالمتأثرین بـالخفض الـوظیفي أو المـوظفین المتـأثرین بإعـادة هیكلـة الجامعـ
یراعــى التغییــر الحاصــل فــي الوظیفــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى " نــصت علــى الفقــرة التــي

  . المرتبة قبل األخیرةفي" تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة
  :على مستوى الموظف: ثالثاً 

 المعلومــات فــي یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا"الفقــرة التــي نــصت علــى جــاءت  -
تحدیــد "الفقـرة التـي نــصت علـى  ، بینمـا جــاءت المرتبــة األولـىفـي " عمـل خطـط تــدریب علـى مـستوى المــوظفین

  .ةالمرتبة الثانیفي " االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات یؤدي إلى تحسین األداء الفردي
م األداء بتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى  یـــتم ربـــط عملیـــة تقیـــی"الفقـــرة التـــي نـــصت علـــى  جـــاءت -

  التــــــــــــــي نــــــــــــــصت علــــــــــــــى  الفقــــــــــــــرة، بینمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت األخیــــــــــــــرةفــــــــــــــي المرتبــــــــــــــة " تكنولوجیــــــــــــــا المعلومــــــــــــــات
فـــي  " یوجــد تكامــل بـــین عملیــة تقیــیم األداء وتحدیـــد االحتیاجــات التدریبیـــة القائمــة علــى تكنولوجیـــا المعلومــات"

  .المرتبة قبل األخیرة
 االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا الجهة التي تقوم بتحدید: (الرابعلمحور  على صعید ا-4

  ).المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة
 یوجــد تعــاون بــین المــدیر المباشــر ومــن یقــوم بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة "الفقــرة التــي نــصت علــى جــاءت  -

 یوجــد "الفقــرة التــي نــصت علــى ، بینمــا  المرتبــة األولــىفــي " اتعــالقائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي الجام



 

 159 

تنسیق بین كافة الجهات التي تشارك في تحدید االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات داخـل 
  . المرتبة الثانیةفي" اتالجامع

ریبیــة الخبــرة العملیــة الالزمــة یمتلــك القــائمون علــى تحدیــد االحتیاجــات التد"الفقــرة التــي نــصت علــى جــاءت  -
الفقــرة التــي ، بینمــا جــاءت  األخیــرةفــي المرتبــة" لتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات

 یمتلـــك القـــائمون علــى تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة الخبــرة العملیـــة الالزمـــة لتحدیـــد االحتیاجـــات "نــصت علـــى 
  . المرتبة قبل األخیرةفي" لوجیا المعلوماتالتدریبیة القائمة على تكنو 

ال یوجــد فــروق فــي اـسـتجابات أفــراد عینــة الدراســة بــین تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا  -5
  .متغیر الجنس والخدمةإلى المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة تعزى 

ـــى تكنولوجیـــا توجـــد فـــروق فـــي اســـ -6 ـــة القائمـــة عل تجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة بـــین تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبی
متغیر الجامعة لصالح الجامعة إلى المعلومات وتطویر المهارات اإلداریة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة تعزى 

 .اإلسالمیة عن األزهر ولصالح األزهر عن جامعة األقصى

  
  :توصیات الدراسة

 تــــوفیر الجامعــــات الفلــــسطینیة الــــدعم المــــالي الــــالزم لتحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى ضــــرورة -1
 .تكنولوجیا المعلومات

ضـــرورة تخـــصیص الوقـــت الكـــافي واالهتمـــام مـــن قبـــل اإلدارة العلیـــا للجامعـــات الفلـــسطینیة للمـــساعدة فـــي  -2
 .تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ضــرورة أن یــتم النظــر إلــى شــكاوي العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة  -3
 .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ــــار تقیــــیم أداء العــــاملین عنــــد تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا  -4 األخــــذ بعــــین االعتب
 .المعلومات

 .ورؤیتها وأهدافها جامعات الفلسطینیة مع رسالة الجامعة خطة التدریب داخل المالئمة -5

یـتم إعــداد خطــة تــدریب ســنویة مبنیــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات  -6
 .على مستوى الجامعة

بیــة مراعــاة التغیــر الحاصــل فــي وظیفــة العــاملین فــي الجامعــات الفلــسطینیة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدری -7
 .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ُراعى وجود تكامل بین عملیة تقییم األداء للموظفین وتحدید االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا  -8 ی
 .المعلومات
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ضــرورة أن یمتلــك القــائمون علــى عملیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات  -9
 .والعملیة الالزمةالخبرة العلمیة 

ضرورة أن تأخذ جامعة األزهر وجامعـة األقـصى فـي سـلم أولویاتهمـا تفعیـل دور دائـرة التعلـیم المـستمر  -10
 .بما یخدم العاملین فیهما

  
  :الدراسات المستقبلیة المقترحة

امعـات دراسة واقع عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات للعـاملین فـي الج -1
  ).العاملین، المدربین، االستشاریین، اإلدارة العلیا(الفلسطینیة من وجهات نظر مختلفة 

 .دراسة واقع عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات في أماكن أخرى -2

ر تحدیـــــد فـــــي دو ) األزهـــــر، اإلســـــالمیة، األقـــــصى(دراســـــة مقارنـــــة بـــــین الجامعـــــات الفلـــــسطینیة الـــــثالث  -3
 .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

دراســة أثــر عملیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى كفــاءة البـــرامج  -4
 .التدریبیة في الجامعات الفلسطینیة

 المعلومات في الجامعات دراسة تقییم أسالیب تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا -5
.الفلسطینیة



  
  

  

  عـــاملراج
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  المـراجــــــع

  .القرآن الكریم  *
  :المراجع العربیة: أوالً 

  :الكتب
 اســتخدامات الحاســوب فـي العملیــات اإلداریــة والمالیــة،): 2004(البلـداوي، عبــد الحمیـد وســالم، سـالمة   *

 .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان
، دار وائــل للنــشر، عمــان، نظــم المعلومــات اإلداریــة، مــدخل معاصــر). 2004( وآخــرون الحمیــدي، نجــم  *

 .األردن
، الطبعـــة األولـــى، عمـــان، األردن، تكنولوجیـــا التعلـــیم بـــین النظریـــة والتطبیـــق): 1998(الحیلـــة، محمـــد   *

  .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
ــــةحقــــائق تدری): 1997(الخطیــــب، أحمــــد والخطیــــب، رداح   * دار المــــستقبل للنــــشر والتوزیــــع، : ، عمــــانبی

 .الطبعة األولى
ــة، إدارة المــوارد البــشریة): 2002(الخطیــب، محمــود   * ــة اإلداری ــسلة المعرف إدارة البــشر فــي عــصر : سل

 .مكتبة جامعة عین شمس، الطبعة األولى: ، القاهرةالعولمة واالقتصاد اإللكتروني
، فلــسطین، سلــسلة الدراســات التربویــة، لي فــي األرض الفلــسطینیةالتعلــیم العــا): 1989(الــزرد، صــالح   *

 .العدد الثالث
 .مكتبة جامعة عین شمس: ، القاهرةإدارة الموارد البشریة): 2006(الزیادي، عادل   *
ــن ســعود ): 1999(الــسالم، ســالم   * ــیم المــستمر فــي جامعــة اإلمــام محمــد اب واقــع خدمــة المجتمــع والتعل

 . اإلدارة العامة للثقافة والنشر، الریاض،اإلسالمیة
 .دار وائل للنشر، الطبعة األولى: التدریب اإلداري): 2009(السكارنة، بالل   *
 .مطابع الدار الهندسیة: ، القاهرةإدارة الموارد البشریة): 2006(السید، أمل   *
 .لسحاب للنشر والتوزیعدار ا: ، القاهرةإدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات): 2007(الصاوي، یاسر   *
ــة فــي القــرن الحــادي والعــشرون): 2002(الــصرن، رعــد   * دار الرضــا : ، دمــشقصــناعة التنمیــة اإلداری

 .للنشر
 .، عمان، دار صفاء للنشر والتوزیعاإلدارة الرائدة): 2003(الصیرفي، محمد   *
 . للنشر والتوزیع، عمان، دار المناهج مبادئ التنظیم واإلدارة): 2006(الصیرفي، محمد   *
تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة وتـصمیم البـرامج التدریبیـة، دار : التدریب اإلداري): 2009(الصیرفي، محمد   *

 .المناهج للنشر والتوزیع
 .دار وائل للنشر: ، عمانمدخل إلى نظم المعلومات اإلداریة): 2009(الطائي، محمد    *
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 .دار وائل للنشر، الطبعة األولى: ، عمانظم المعلومات اإلداریةالمدخل إلى ن): 2005(الطائي، محمد   *
الــوراق : ، القــاهرةمــدخل اســتراتیجي متكامــل: إدارة المــوارد البــشریة): 2006(الطــائي، یوســف وآخــرون   *

 .للنشر والتوزیع، الطبعة األولى
، عمــان، دار  وتقویمهــامفهومــه وفعالیتــه وبنــاء البــرامج التدریبیــة: التــدریب): 2002(الطعــاني، حــسن   *

 .الشروق
إدارة البحـــوث : ، القـــاهرةتعریـــف التـــدریب وتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة): 1992(العبـــد، جعفـــر محمـــد   

  .والدراسات بمركز إبروماك
  .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع:  الطبعة األولى، عمان"التدریب اإلداري"): 2006(العزاوي، نجم   
: ، عمـان10015جودة التدریب اإلداري ومتطلبـات المواصـفات الدولیـة اإلیـزو ): 2009( نجم العزاوي،  *

 .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى
، الطبعــة األولــى، الریــاض، دار المــریخ للنــشر "مهــارة القیــادة وصــفات القائــد"): 2002(العــساف، أحمــد   *

  .والتوزیع
عـادة والدتهـا): 2002(القاضي، فؤاد   * ٕ جامعـة : ، القـاهرةانتهاء عصر أنشطة الموارد البشریة التقلیدیة وا

  .عین شمس
: ، الریـاضأسس التدریب اإلداري مع تطبیقات في المملكـة العربیـة الـسعودیة): 1992(القبالن، یوسف   *

 .دار عالم الكتب
ساني الفردي والجماعي فـي المنظمـات السلوك التنظیمي دراسة السلوك اإلن): 2000(القریوطي، محمد   *

 .دار الشروق للنشر والتوزیع: ، األردنالمختلفة
، رؤیـة معاصـرة للقـرن الواحـد والعـشرین، الریـاض: التـدریب اإلداري واألمنـي): 2010(الكبیسي، عـامر   *

 .جامعة نایف للعلوم األمنیة، مركز الدراسات والبحوث
، دار المنـاهج للنـشر والتوزیـع، عمــان، لـى نظـم المعلومـات اإلداریـةالمـدخل إ :)2000(الكیالنـي، عثمـان   *

 .األردن
 .، عمان، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیعالتنمیة اإلداریة): 2002(اللوزي، موسى   *
التعلـیم العـالي فـي فلـسطین المحتلـة فلـسفته وأهدافـه ): 1985(المجلس األعلى للتربیـة والثقافـة والعلـوم   *

 .منظمة التحریر الفلسطینیة، دائرة التربیة والتعلیم، وروحه
التمكین اإلداري وأثره على اإلنتاجیـة لـدى العـاملین فـي جامعـة الحـسین بـن ): 2007(المحتسب، أحمد   *

 .، كلیة إدارة األعمال واالقتصاد، جامعة الحسین بن طالل، األردنطالل
 .لبشریةإدارة وتنمیة الموارد ا): 2005(المدهون، محمد   *
مطـابع الـرزوق التجاریـة، :  الریـاض،)األسـس والوظـائف(اإلدارة العامـة ): 2006(النمر، سـعود وآخـرون   *

 .الطبعة الخامسة
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نتاجهاتصمیم البرمجیات التعلیمیة ): 2003(الهرش، عاید وآخرون   * ٕ دار :  عمـان وتطبیقاتها التربویـة،وا
 .المسیرة للنشر والتوزیع

، المجموعـــة العربیـــة للتـــدریب والنـــشر، الطبعـــة مهـــارات المـــدرب المتمیـــز): 2009 (أبـــو النـــصر، مـــدحت  *
 .األولى

دار صـفار للنـشر : ، عمـانإطار نظري وحـاالت عملیـة: إدارة الموارد البشریة): 2010(أبو شیخة، نـادر   *
 .والتوزیع، الطبعة األولى

، مكتبــة المجتمـع العربــي للنــشر حــث التربــويمهــارات الب): 2007(أبـو زیــد، عبـد البــاقي، ومحمــد، إبـراهیم   *
  .والتوزیع

: ، عمـــانوظـــائف اإلدارة المعاصـــرة نظـــرة بانورامیـــة عامـــة): 2001(آل علـــي، رضـــا والموســـوي، ســـنان   *
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

شر دار الفـــاروق للنـــ: خالــد العـــامري، القــاهرة. ، ترجمـــة دفــن اإلدارة بـــالتفویض): 2002(آمــوس، جـــولي   *
 .والتوزیع

  غزة ،أدواته مناهجه، عناصره،، التربوي البحث: )2002 (إحسان األغا،  
الهدف التعلیمي الثقـافي لتقنیـة المعلومـات للمجتمـع العربـي وتجربـة المملكـة  :)2002 (خالد ،الحازمي  *

 .دار عالم الكتب للطباعة والنشر:  السعودیةالعربیة السعودیة،
 .دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة: إدارة أفراد، عمان: إدارة الموارد البشریة ):2007(برنوطي، سعاد   *
، القـــاهرة، مركـــز الخبـــرات المهنیـــة موســـوعة التـــدریب والتنمیـــة البـــشریة): 1993(توفیـــق، عبـــد الـــرحمن   *

  .لإلدارة، الجزء الثاني
 ).بمیك(لمهنیة للغدارة ، مركز الخبرات امهارات أخصائي التدریب): 2005(توفیق، عبد الرحمن   *
، الطبعــة األولـــى، تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة بــین الهــدر واالســتثمار): 2006(توفیــق، عبــد الــرحمن   *

  ).بمیك(مركز الخبرات المهنیة لإلدارة : القاهرة
، التــدریب أصــول ومبــادئ، القــاهرة، موســوعة التــدریب والتنمیــة البــشریة): 2007(توفیــق، عبــد الــرحمن   *

 .، الطبعة الثانیة)بمیك(كز الخبرات المهنیة لإلدارة، مر 
 .، برنامج اإلدارة والریادة، فلسطینإدارة القوى البشریة): 2011(جامعة القدس المفتوحة   *
دار الیـازوري : ، عمـانتطبیقات الحاسوب في اإلدارة والتسویق): 2009(جرادات، عبد الناصر وآخـرون   *

 .العلمیة للنشر والتوزیع
 .الطبجي للطباعة والنشر: ، القاهرةأساسیات إدارة األعمال): 1991(جماعة، عبد اهللا أمین   *
 .دار الكتاب الجامعي: ، اإلمارات العربیة المتحدةالتدریب والتطور اإلداري): 1998(جمیل، قاسم   *
عیـــة للدراســـات ، المؤســـسات الجامإدارة وتنمیـــة المؤســـسات الـــصغیرة والمتوســـطة): 2006(جـــواد، نبیـــل   *

  .الطبعة األولى" مجد"والنشر والتوزیع 
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 .دار المسیرة للنشر والتوزیع: ، عمانمبادئ اإلدارة العامة): 2009(حبتو، عبد العزیز   *
، الریـاض، معهـد اإلدارة "كیـف تطـور أداء اآلخـرین" مهارات المـدرب ): 1998(حسن، محمد عبد الغني   *

  .العامة
 .، الدار الجامعیةمدخل استراتیجي لتخطیط وتنمیة الموارد البشریة): 2005(حسن، راویة   *
 دار الكلمة: ، القاهرةمنتوجات تكنولوجیا التعلیم): 2003(خمیس، محمد   *
عـــالم : ، القـــاهرة)أهدافـــه، أســـسه، أســـالیبه، تقـــویم نتائجـــه، تطبیقاتـــه(التـــدریب ): 1999(ریــان، فكـــري   *

 .الكتب، الطبعة الرابعة
دار المنـاهج : ، األردنأساسیات نظم المعلومـات اإلداریـة وتكنولوجیـا المعلومـات :)2009(سعد  ،یاسین  *

 .للنشر والتوزیع
 .دار الشروق للنشر والتوزیع: ، عمانإدارة األفراد): 1990(شاویش، مصطفي   *
، الطبعـــة دار وائـــل للنـــشر: ، عمـــانمـــدخل اســـتراتیجي: إدارة المـــوارد البـــشریة): 2006(عبـــاس، ســـهیلة   *

 .الثانیة
، )المفـــاهیم واألســـس واألبعـــاد االســـتراتیجیة(إدارة المـــوارد البـــشریة ): 2010(عبـــد الـــرحمن، بـــن عنتـــر   *

 .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: عمان
ـــشریة المعاصـــرة): 2009(عقیلـــي، عمـــر   * بعـــد اســـتراتیجي، القـــاهرة، دار وائـــل للنـــشر، : إدارة المـــوارد الب

 .الثانیةالطبعة 
 ، دار الشروق، دمشق، سوریاالعملیات اإلداریة في المؤسسات التربویة): 2007(علیمات، صالح   *
، إیتـراك للطباعـة والنــشر )تحدیـد االحتیاجــات التدریبیـة(سلـسلة تنمیــة المهـارات ): 2001(علیـوة، الـسید   *

 .والتوزیع، الطبعة األولى
 .، غزة، مطبعة الوراقیب تدریس الحاسوبأسال): 2006(عیاد، فؤاد وعوض، منیر   *
: ، عمــانالــسلوك التنظیمــي فــي إدارة المؤســسات التعلیمیــة): 2005(فلیلـة، فــاروق وعبــد الحمیـد، الــسید   *

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المنــاهج : ، األردنالمعجــم الموســوعي لتكنولوجیــا المعلومــات واالنترنــت): 2010(قنــدیجلي، عــامر   *

 .ر والتوزیعللنش
، عمــان، نظــم المعلومــات اإلداریــة :)2005(عــالء الــدین عبــد القــادر  ،الجنــابيي، عــامر إبــراهیم، لقنــدیج  *

 . الطبعة األولىدار المسیرة للنشر والتوزیع،: األردن
 .مكتبة دار الثقافة: ، عمانالقیادة اإلداریة): 1992(كنعان، نواف   *
  . اإلصدار الثامن، عمان، دار الثقافة والنشر والتوزیعداریة،القیادة اإل): 2009(كنعان، نواف   
 .اإلدارة العصریة لرأس المال الفكري: إدارة الموارد البشریة): 2005(مصطفي، أحمد   *
 .، مكة المكرمة، جامعة أم القرىالتدریب أثناء الخدمة): 1998( عبد الحكیم ،موسى  *
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، القــاهرة، مركــز تطــویر األداء والتنمیــة، ت والتخطــیط للتــدریبدراســة االحتیاجــا): 2003(هــالل، محمــد   *
 .موسوعة التدریب، الطبعة األولى

  .، الریاض، مطابع الفرزدقمبادئ اإلدارة العامة): 1990(یاغي، محمد عبد الفتاح   *
 ، الریـــاض، دار الخریجـــيالتـــدریب اإلداري بـــین النظریـــة والتطبیـــق): 1996(یــاغي، محمـــد عبـــد الفتـــاح   *

  .للنشر والتوزیع
، )مفهومهــا، وطــرق وأســالیب تحدیــدها(أســالیب تحـددي االحتیاجــات التدریبیــة ): 2000(یـاغي، محمــد   *

 .السعودیة، جامعة الملك عبد العزیز
  :الرسائل العلمیة

ــــد اهللا   * ــــة كمــــدخل للتطــــور اإلداري ): 2007(التمــــام، عب ــــى الكلیــــات (اإلدارة اإللكترونی ــــة عل دراســــة تطبیقی
 .، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة)تقنیةال

معوقــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة، القــاهرة، معهــد ): 2011(الحــسنات، ســاري   *
 .البحوث والدراسات العربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

دراســـة "یات علــى تنمیـــة المهـــارات اإلداریـــة للعـــاملین أثـــر تفـــویض الـــصالح): 2010(الحلــو، عبـــد العزیـــز   *
 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة"میدانیة على الجامعات الفلسطینیة

 تقنیــة المعلومــات ودورهــا فــي تطــویر إجــراءات العمــل اإلداري فــي األجهــزة :)2008(الــذیابي، عبــد الــرازق   *
 .نشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مكة المكرمة، السعودیةاألمنیة، رسالة ماجستیر غیر م

واقـع عملیـة تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة للعـاملین فـي المنظمـات غیـر الحكومیـة ): 2010(السراج، رجـب   *
  .بقطاع غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة

دراســة تطبیقیــة (یــد االحتیاجــات التدریبیــة فــي األجهــزة األمنیــة تقــویم أســالیب تحد): 2004(الــشتري، بنــدر   *
، أكادیمیـة نـایف العربیــة للعلـوم األمنیـة، رســالة ماجـستیر غیــر الــسعودیة، )علـى مـدة األمــن العـام بالریـاض

 .منشورة
 أثــر تكنولوجیــا المعلومــات وتكنولوجیــا االتــصاالت المتطــورة فــي إكــساب میــزة :)2004(الشیــشاني، عــامر   *

تنافـــسیة، دراســـة میدانیـــة علـــى الـــشركة األردنیـــة لالتـــصاالت الخلویـــة موبـــایلكم، رســـالة ماجـــستیر فـــي إدارة 
 .األعمال، جامعة آل البیت، األردن

دور اســتراتیجیات تنمیــة المــوارد البــشریة فــي تطــویر األداء المؤســساتي ): 2010(الطهــراوي، عبــد المــنعم   *
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزةفي المنظمات غیر الحكومیة في غزة، 

المعلومات اإلداریة وأثرها علـى اسـتراتیجیة المنـشأة فـي الـشركات الـصناعیة ): 2004(النجار، فایز جمعة   *
األردنیــة، أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة الدراســات اإلداریــة والمالیــة العلیــا، جامعــة عمــان العربیـــة، 

  .نعمان، األرد
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االحتیاجـــات التدریبیـــة لمـــدیري مؤســـسات المجتمـــع المـــدني األهلیـــة العاملـــة فـــي ): 2004(البـــشیتي، منـــال   *
  .مجال التربیة غیر النظامیة بمحافظات غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة

تربوي لها مـن وجهـة نظـر وظائف اإلشراف التربوي ومدى تنفیذ المشرف ال): 1997(عبد الرزاق ، الثمالي  *
رسـالة ماجــستیر غیـر منــشورة، جامعــة ، المـشرفین التربــویین والمعلمـین بالمرحلــة المتوسـطة بمدینــة الطــائف

 .مكة المكرمة، أم القرى
برنـامج تـدریبي قـائم علـى التـصمیم التعلیمـي فـي ضـوء االحتیاجـات التدریبیـة ): 2009(أبـو سـویرح، أحمـد   *

تكنولوجیــة لــدى معلمــي التكنولوجیــا، الجامعــة اإلســالمیة، غــزة، رســالة ماجــستیر لتنمیــة بعــض المهــارات ال
 .غیر منشورة

إقلـــیم (أســـس تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة لـــشركة االتـــصاالت األردنیـــة ): 2003(بطاینـــة، محمـــد تركـــي   *
 .، األردن، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر غیر منشورة)الشمال

دراســة تحلیلیــة فــي (ع بــرامج التــدریب فــي المنظمــات األهلیــة فــي محافظــات غــزة واقــ): 2009(رزق، عــزة   *
 .، غزة، جامعة األزهر، رسالة ماجستیر غیر منشورة)ضوء معاییر الجودة

تحـــسین أداء المـــدربین الفنیـــین بتنفیـــذ التـــدریب باســـتخدام الحاســـب، الجامعـــة ): 2013(حـــسونة، محمـــود   *
  .نشورة، غزةاإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر م

المهــارات الحیاتیــة المتــضمنة فــي مقــرر التكنولوجیــا للــصف العاشــر ومــدى ): 2007(ســعد الــدین، هــدى   *
 .اكتساب الطلبة بها، غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

وأثــره علـــى فاعلیــة وعدالـــة نظــام تقیــیم أداء العــاملین فـــي الجامعــات الفلــسطینیة ): 2010(شــاهین، ماجــد   *
األداء الـــوظیفي والـــوالء التنظیمـــي والثقـــة التنظیمیـــة، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، الجامعـــة اإلســـالمیة، 

 .غزة
فعالیـــة برنــامج تــدریبي مقتـــرح بمــساعدة كمبیـــوتر متعــدد الوســـائط ): 2005(شــعالن، الــسید أحمـــد إبــراهیم   *

، كلیـــة التربیـــة، )غیـــر منـــشورة( رســـالة ماجـــستیر لمعلمـــي التـــدریبات العلمیـــة بالمـــدارس الثانویـــة الـــصناعیة،
 .جامعة عین شمس، مصر

برنامج تقني في ضوء المـستحدثات التقنیـة لتنمیـة بعـض المهـارات اإللكترونیـة فـي ): 2008(شقفة، رمزي   *
 .منهاج التكنولوجیا لطالبات الصف العاشر بغزة، غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

برنـــامج مقتـــرح لتــــدریب المعیـــدین والمدرســـین المـــساعدین بكلیـــة التربیــــة، ): 2001(بـــد العـــاطي، حـــسن ع  *
جامعة اإلسكندریة على بعض اسـتخدامات شـبكة االنترنـت وفقـًا الحتیاجـاتهم التدریبیـة، اإلسـكندریة، رسـالة 

 .ماجستیر غیر منشورة
 بفعالیــة إدارة المــوارد البــشریة وآثارهــا فــي بنــاء  تحلیــل عالقــة نقابــة المعلومــات:)2006(عــالوي، الــدلیمي   *

الكیفیـات الجوهریـة، دراسـة میدانیـة فـي عینـة مختـارة مـن كلیـات جامعـة بغـداد، أطروحـة دكتـوراه فـي فلـسفة 
 .اإلدارة العامة، جامعة بغداد
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اهـات العالمیـة منهج مقترح في التربیة التكنولوجیة للمرحلة اإلعدادیة في ضوء االتج): 2005(عیاد، فؤاد   *
واحتیاجــات المجتمــع الفلــسطیني، البرنــامج المــشترك جامعــة عــین شــمس وجامعــة األقــصى، رســالة دكتــوراه 

 .غیر منشورة
ـــیم األساســـي فـــي  :)2004:(غبـــاین، اســـحق   * ـــة التعل برنـــامج مقتـــرح لتـــدریب معلمـــي التكنولوجیـــا فـــي مرحل

ً علــى احتیاجــاتهم التدریبیــة، رســالة ماجــستی ، كلیــة التربیــة، جامعــة األزهــر، )غیــر منــشورة(ر فلــسطین بنــاء
 .غزة

 تكنولوجیــــا المعلومــــات وأثرهــــا علــــى االســــتراتیجیة والهیكــــل التنظیمــــي :)2004(مبـــارك، حمــــد اهللا موســــى   *
دراســة تحلیلیــة لــشركات التــأمین األردنیــة، أطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة الدراســات اإلداریــة : واألداء

 . جامعة عمان العربیة، عمان، األردنوالمالیة العلیا،
ــــداع اإلداري لــــدى مــــدیري ): 2006(محمــــد، زینــــة   * درجــــة ممارســــة تكنولوجیــــا المعلومــــات وعالقتهــــا باإلب

 األردن، جامعـــة عمـــان العربیـــة للدراســـات العلیـــا، رســـالة ماجـــستیر ،المـــدارس الثانویـــة الخاصـــة فـــي األردن
 .غیر منشورة

ات تطــــویر المــــسار الــــوظیفي للعــــاملین اإلداریــــین فــــي مؤســــسات التعلــــیم معوقــــ): 2011(مهــــدي، محمــــد   *
 .العالي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة

االحتیاجـــات التدریبیـــة لتطـــویر األداء اإلداري والفنـــي لمـــدیرات المـــدارس ): 2009(جهـــر، أریـــج عبـــد اهللا ل  *
  .لة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاضالمتوسطة والثانویة األهلیة بمدینة الریاض، رسا

االحتیاجـــات التدریبیــــة لرؤســـاء األقــــسام اإلداریـــة فــــي مـــدیریات التربیــــة والتعلــــیم ): 2012(نظـــام، ســــالمة   *
 .ستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، رسالة ماج

وماتیة في تنمیـة األداء المهنـي للمعلمـین المهنیـین فـي المـدارس الثانویـة  دور المعل:)2009(واثق حثناوي   *
 ،غیـــر منـــشورة الـــصناعیة فـــي فلـــسطین مـــن وجهـــة نظـــر المـــدیرین والمعلمـــین، فلـــسطین، رســـالة ماجـــستیر

 .جامعة النجاح الوطنیة
  :الدوریات والمجالت العلمیة

ــــة، محمــــد   * ــــد االحتی): 2004(األعرجــــي، عاصــــم والبطاین ــــة فــــي منظمــــات تكنولوجیــــا تحدی اجــــات التدریبی
، )7(، المجلـد مجلـة اربـد للبحـوث والدراسـات، )دراسة میدانیة فـي شـركة االتـصاالت األردنیـة(المعلومات 

 .140 – 88، )2(العدد 
نمــوذج مقتــرح یعتمــد علــى االســتجابة للمــشكالت : تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة): 1989(الجبــالي، ســعد   *

 .، المجلد الثاني، العدد الرابعالمجلة العربیة للتدریب المشكالت المستقبلیة، الحالیة وتجنب
صــور الــتعلم اإللكترونــي التـــي یمارســها المعلمــون فــي المــدارس الخاصــة فـــي ): 2004(الخوالــدة، تیــسیر   *

  ).34(، العدد مجلة القراءة والمعرفةعمان، 
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مجلــة مــا یــدركها العــاملون فــي التعلــیم الجــامعي،  مــصادر ضــغوط العمــل ك):2000 (الخثیلــة، هنــد ماجــد  *
 .112 – 85ص ،  ، الدراسات اإلسالمیةالعلوم التربویةمجلة ، المجلد التاسع ، جامعة الملك سعود

اتجاهـات أعــضاء هیئـة التـدریس فـي الجامعــة األردنیـة نحـو أداء رؤسـاء األقــسام ): 1998(العمـري، بـسام   *
 .272-255  ص، الجامعة األردنیة،2، عدد 25، مجلد م التربویةمجلة دراسات للعلو األكادیمیة، 

االحتیاجــات التدریبیــة ألعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات الــسعودیة الناشــئة ): 2010(العنــزي، ســعود   *
 .، المجلد الثاني109، العدد مجلة القراءة والمعرفة: من وجهة نظرهم، جامعة عین شمس

االحتیاجـات التدریبیـة الحالیـة والمـستقبلیة إلداریـي مـدارس التعلـیم اإللكترونـي ): 2008(أبو ناصر، فتحي   *
ــــسانیة (المجلــــة العلمیــــة لجامعــــة الملــــك فیــــصل كمــــا یراهــــا القــــادرة التربــــویین فــــي األردن،  العلــــوم اإلن

 .208 – 171، ص )2(، العدد )9(، المجلد )واإلداریة
 –فــي المؤســسات غیــر الحكومیــة العاملــة فــي قطــاع غــزة مــشاكل التــدریب اإلداري ): 2010(ثابــت، وائــل   *

 .164-133ص ، 1، العدد 12، سلسلة العلوم اإلنسانیة، المجلد مجلة جامعة األزهر بغزةفلسطین، 
دراســة (تكنولوجیــا المعلومــات وتأثیرهــا فــي تحــسین مــستوى أداء الخدمــة الفندقیــة ): 2010(حــسین، یــسرى   *

  ، جامعـــــــــــة المستنــــــــــــصریة، مجلـــــــــــة اإلدارة واالقتـــــــــــصاد، )اقتطبیقیـــــــــــة فـــــــــــي فنـــــــــــدق الـــــــــــسدیر بـــــــــــالعر 
 .358 -315  ص،85العدد 

أثــر اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات علــى األداء الــوظیفي للعــاملین فــي األجهــزة ): 2012(عطیــة، العربــي   *
ـــة، )دراســـة میدانیـــة فـــي جامعـــة ورقلـــة بـــالجزائر(الحكومیـــة المحلیـــة  مجلـــة ، جامعـــة قاصـــدي مـــرداح ورقل

 .332-321ص ، 10، العدد احثالب
فعالیــة الوحــدات النــسقیة فــي تنمیــة كفایــات توظیــف تكنولوجیــا المعلومــات لــدى ): 2005(علیــاء الجنــدي   *

مجلــة جامعــة أم القــرى معلمــي ومعلمــات المرحلــة الثانویــة بالمملكــة العربیــة الــسعودیة، جامعــة أم القــرى، 
 .121ص  – 70، العدد األول 17، المجلد للعلوم التربویة

دراسـة میدانیـة علـى (تحدید االحتیاجـات التدریبیـة وأثرهـا علـى تطـویر األداء ): 2009(میا، على وآخرون   *
ــة جامعــة تــشرین للبحــوث والدراســات العلمیــة، )الكلیــات التعلیمیــة الخاصــة بــسلطنة عمــان ، المجلــد مجل

 .، العدد الثاني)31(
  :ورق عمل

ات المعاصــرة فــي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة، ورقــة عمــل مقدمــة فــي االتجاهــ): 2007(الــسید، محمــود   *
  ملتقـــي االتجاهـــات المعاصـــرة فــــي تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة، جمهوریــــة مـــصر العربیـــة، شـــرم الــــشیخ، 

 .2007/  فبرایر01 – ینایر 28
فلـسطیني ومتطلبـات مـدى الـتالؤم بـین خریجـي التعلـیم العـالي ال): 2004(الجعبري، محمود والفـي، داریـن   *

  ).ماس(معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني سوق العمل الفلسطینیة، رام اهللا، 
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تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة كأســاس لعملیــة التخطــیط للتــدریب فــي األجهــزة ): 2011(الطراونــة، تحــسین   *
النظــري والعملــي، جامعــة نــایف األمنیــة، نــدوة األســالیب الحدیثــة فــي التخطــیط والتــدریب علــى الــصعیدین 

  .م25/5/2011 – 23للعلوم األمنیة، الفترة من 
التعلـیم العـالي فـي فلـسطین المحتلـة فلـسفته وأهدافـه ): 1985(المجلس األعلى للتربیـة والثقافـة والعلـوم   *

 .، منظمة التحریر الفلسطینیة، دائرة التربیة والتعلیموروحه
  :منشوراتال

ــــة: دورة تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة، بنغــــازي): 1996(المقــــصبي، محمــــد   *  منــــشورات المجموعــــة العربی
 .لالستثمارات والتدریب

  .التعلیم العالي في فلسطین، فلسطین، غزة): 2007(المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان   *
ازات اإلدارة، نــشرة خاصــة بإنجــ): IST) 2009إدارة شــئون تكنولوجیــا المعلومــات فــي الجامعــة اإلســالمیة   *

  .الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین
  .دائرة شئون الموظفین، غزة): 2013(جامعة األزهر   *
  .، غزةیا المعلومات دلیل تكنولوج):2005 (الجامعة اإلسالمیة  *
  .دائرة شئون الموظفین، غزة): 2013(الجامعة اإلسالمیة   *
  .اصة بإنجازات المركز، غزة، فلسطیننشرة خ): 2009(جامعة األقصى، مركز الحاسوب،   *
  .دائرة شئون الموظفین، غزة): 2013(جامعة األقصى   *
  .وزارة التعلیم العالي، رام اهللا): 2007(مركز المعلومات الوطني الفلسطیني   *
  .اإلصدار األول، السلطة الوطنیة الفلسطینیة): 1997(وزارة التخطیط والتعاون الدولي   *
  .، رام اهللا، دائرة التقویم والقیاسمبادئ التنظیم واإلدارة): 2010(یة والتعلیم الفلسطینیة وزارة الترب  *
  .نشرة تعریفیة عن الجامعات الفلسطینیة، غزة): 2012(وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة   *

  :ورش العمل والدورات التدریبیة
  .، غزة، مركز شئون المرأة)دربینتدریب م(دورة تدریبیة ): 2009(صیام، أمال   *
ــــد الوهــــاب، یاســــر   * ــــي االستــــشاري): 2008(عب ــــة، الملتق ــــد االحتیاجــــات التدریبی  أســــس وطــــرق تحدی

 28-27 ،)االتجاهات الحدیثة في تحدید االحتیاجات التدریبیة وعالقتها بالمـسار الـوظیفي بالمنظمـات(
  .أغسطس
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  :المواقع اإللكترونیة
، جامعة األزهر1.18م، 22/01/2013(جامعة األزهر    . ) صباحًا

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/About/About.htm *  
، الجامعة اإلسالمیة2.48م، 22/01/2013(الجامعة اإلسالمیة   . ) صباحًا

http://www.iugaza.edu.ps/ar/AboutIUG/Default.aspx *  
، جامع3.33م، 22/01/2013(جامعة األقصى    .)ة األقصى صباحًا

http://www.alaqsa.edu.ps/ar/default.asp?pageid=1051 *  
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  )1(ملحق 
  االستبانة في صورتها األولیة

  

  
   

  
  
 

  
  

  استبــانة
  :ــة/ أخي املوظف

  : إلى أسئلة االستبانة للتعرف ن جزءًا من وقتكم الثمین لإلجابة عیسرني تفضلكم بإعطائي    
االحتياجات التدريبية القائمة على تكنولوجيا املعلومات يف تطوير املهارات اإلدارية لدى العاملني يف اجلامعات دور حتديد 

   مبحافظات غزةلفلسطينيةا

ـــل درجـــة الماجـــستیر  ـــة اإلمـــن وهـــي اســـتكمال لمتطلبـــات نی دارة والـــسیاسة للدراســـات العلیـــا وجامعـــة أكادیمی
األقـصى، وتهــدف إلــى تــسلیط الــضوء علــى دور تحدیــد االحتیاجـات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات فــي 
تطویر المهارات اإلداریة الواجب توافرهـا لـدى العـاملین فـي الجامعـات الفلـسطینیة بمحافظـات غـزة، وبیـان أهمیـة دور 

جــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات للمــسئولین بمــا یــنعكس إیجابــًا علــى فاعلیــة تــدریب تحدیــد االحتیا
، ومعرفـــة مـــدى دعـــم اإلدارة العلیـــا فـــي الجامعـــات الفلـــسطینیة لـــدور تحدیـــد وتطـــویر العـــاملین لـــدیهم وبنـــاء قـــدراتهم

نظــام تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات، وفحــص وجــود 
علــى تكنولوجیــا المعلومــات، ومعرفــة المــستویات التــي تــتم علیهــا تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا 
المعلومــات، والتعــرف علــى القــائمین علــى تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات، والكــشف 

الیب المــــستخدمة فــــي تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات والوقــــوف علــــى عــــن األســــ
المعوقـات التــي تـؤثر ســلبًا علـى دور تحدیــد االحتیاجـات التدریبیــة القائمـة علــى تكنولوجیـا المعلومــات، والوصـول إلــى 

وجیا المعلومـات، ونظـرًا ألهمیـة هـذا المجـال مـن مقترحات تساعد على تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنول
العلــم وآفاقـــه الواســعة وأهمیتـــه البالغـــة للمجتمــع ككـــل، فـــأرجو مــنكم التكـــرم بتعبئــة هـــذه االســـتبانة، آمــًال تـــوخي الدقـــة 
داریـًا واقتــصادیاً  ٕ ن تعـاونكم سـیكون سـببًا فــي نجـاح هـذه الدراسـة والوصـول إلــى نتـائج مفیـدة علمیـًا وا ٕ ، والموضـوعیة، وا

 فیهـــا الـــسریة ىعلمـــًا بـــأن المعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذه االســـتبانة ستـــستخدم ألغـــراض البحـــث العلمـــي فقـــط، وســـیراع
  .التامة

  شاكراً لكم حسن تعاونكم ،،،،
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  البیانات الشخصیة

  
 : اسم الجامعة -1

  سالمیةالجامعة اإل        امعة األقصى ج         جامعة األزهر          
  

 :الجنس -2
                 أنثى        ذكر         

  
 :الحالة االجتماعیة -3

        آنسة /          أعزب      ة /       متزوج
 
 :العمر -4

       40إلى أقل من  30              30 إلى أقل من 20       
  50                أكثر من      50إلى أقل من  40       

  
 المؤهل العلمي -5

          دكتوراه   ماجستیر              بكالوریوس         دبلوم              
  

 :المسمى الوظیفي -6
    مساعد إداري         سكرتیر      رئیس قسم مساعد مدیر         مدیر               

  

  مبرمج    فني صیانة حاسوب       مشرف خدمات      فني مختبرمسجل كلیة        
  

 :الخدمةسنوات  -7
   سنوات      10 سنوات وأقل من 5                       من  سنوات   5        أقل من 

  . سنة15 سنة           أكثر من 15 سنوات وأقل من 10من         
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موافق   العبارة  م 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

  .اجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتدعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتی: المحور األول

تهتم اإلدارة العلیا بتحدید المشاكل ذات العالقة بتكنولوجیا المعلومـات   1
  .والتي تعیق أداء عاملیها

          

تخـــصص اإلدارة العلیـــا بالجامعـــة وقتـــًا مناســـبًا للمـــساعدة فـــي تحدیـــد   2
  .المعلوماتاالحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا 

          

تــشمل هیكلیــة الجامعـــة علــى دائــرة متخصـــصة فــي التــدریب وتحدیـــد   3
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

تحـــرص اإلدارة العلیـــا للجامعـــة علـــى وجـــود متخصـــصین فـــي مجـــال   4
  .تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

تحرص اإلدارة العلیا للجامعة على توفیر الدعم المـادي الـالزم لتحدیـد   5
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

تــساهم اإلدارة العلیــا للجامعــة وتهــتم بحــل مــشاكل تحدیــد االحتیاجــات   6
            .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ت التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـات مدرجـة تحدید االحتیاجا  7
  .ضمن الخطة االستراتیجیة لإلدارة العلیا بالجامعة

          

یوجد قرارات رسمیة من قبل اإلدارة العلیا للجامعـة للتحـول إلـى تحدیـد   8
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

  .لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوماتوجود نظام : المحور الثاني
            .توجد خطة تدریبیة شاملة لكل المستویات اإلداریة بالجامعة  9

تقـــوم الجامعـــة بتحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا   10
  .المعلومات لعاملیها بشكل منتظم

          

نتــــائج تقیــــیم أداء العــــاملین عنــــد تحدیــــد یــــتم األخــــذ بعــــین االعتبــــار   11
  .احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

یبنــــى نظــــام تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیـــــا   12
  .المعلومات على مراعاة نتائج تقییم البرامج التدریبیة السابقة للعاملین

          

الــوظیفي للعــاملین عنــد تحدیــد االحتیاجــات ینظــر إلــى خطــط المــسار   13
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

لـشكاوي العــاملین فـي الجامعـة عنـد تحدیـد احتیاجــاتهم إلـى یـتم النظـر   14
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

فقـــًا لتحدیـــد البـــرامج التكنولوجیـــة المـــستخدمة یـــتم تحـــدیثها وتعـــدیلها و   15
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات
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موافق   العبارة  م 
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

  مستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المحور الثالث
  :على مستوى الجامعة: أوالً 

داف الجامعــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة یــتم تحلیــل أهــ  16
  .على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

یراعــى معــدل تــرك العــاملین للعمــل بالجامعــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات   17
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

ســبب عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة یراعــي معــدل الغیــاب بــدون   18
            .القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

ـــــد   19 ـــــد تحدی ـــــوجي عن یراعـــــي معـــــدل مقاومـــــة العـــــاملین للتغییـــــر التكنول
            .احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

20  
شــــر مــــن مؤشــــرات یعتبــــر االســــتخدام الحــــالي لألجهــــزة والمعــــدات مؤ 

تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى 
  .مستوى الجامعة

          

تراعـــي خطـــط التطـــویر والتجدیــــد عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــــة   21
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

الحتیاجـات التدریبیـة القائمــة تؤخـذ الترقیـة بعــین االعتبـار عنـد تحدیــد ا  22
  .على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

یــتم تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة القائمــة علـــى تكنولوجیــا المعلومـــات   23
  .على مستوى كافة الدوائر واألقسام اإلداریة على مستوى الجامعة

          

حتیاجـات التدریبیـة یتم إعداد خطة تدریب سنویة مبنیة على تحدید اال  24
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

            .خطة التدریب المستخدمة تتماشي مع رسالة وأهداف ورؤیة الجامعة  25

تحدید االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات یـؤدي   26
  .إلى تحدید أولویات الجامعة اإلداریة

          

27  
یؤدي تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات 
إلــى خلــق معــاییر أساســیة لقیــاس فعالیــة التــدریب واألنــشطة التنمویــة 

  .في الجامعة) التطویریة(
          

یــتم تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة القائمــة علـــى تكنولوجیــا المعلومـــات   28
  .الخارجیةباستخدام مصادر البیانات الداخلیة و 

          

یساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات   29
            .في تقییم خطط األقسام والدوائر لضمان زیادة المهارات اإلداریة
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موافق   العبارة  م
  بشدة

  محاید  موافق
غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

لوجیـا المعلومـات یـساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنو   30
  .في ضمان اختیار الموظفین المناسبین لحضور التدریب

          

تـــــــوفر إدارة الجامعـــــــة الموازنـــــــات واالحتیاجـــــــات الخاصـــــــة بتحدیـــــــد   31
            .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

 تحدیـد تقوم الجامعة بتقییم نجاحاتها في تحقیق أهـدافها ورسـالتها عنـد  32
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

  :على مستوى الوظیفة: ثانیاً 

33  
یــــتم االســــتعانة بالوصــــف الــــوظیفي لمعرفــــة المــــسئولیات والواجبــــات 
الخاصة بالوظیفة ألخذها بالحـسبان عنـد تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة 

  . توى الوظیفةالقائمة على تكنولوجیا المعلومات على مس
          

یتم استخدام معاییر األداء الخاصـة بالوظیفـة عنـد تحدیـد االحتیاجـات   34
            .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

35  
یراعـــى اســـتخدام التوصـــیف الـــوظیفي للتعـــرف علـــى المهـــام المطلوبـــة 

ائمـــة علـــى تكنولوجیـــا بالوظیفـــة عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة الق
  .المعلومات على مستوى الوظیفة

          

یراعى التغییر الحاصل في الوظیفـة عنـد تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة   36
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

          

تحدیـد االحتیاجــات التدریبیـة القائمــة علـى تكنولوجیــا المعلومـات یحــدد   37
  .وظیفیة التي تحتاج فعًال للتدریب أو إعادة التدریبالمجموعات ال

          

تحدیـد االحتیاجــات التدریبیـة القائمــة علـى تكنولوجیــا المعلومـات یحــدد   38
  .االتجاهات الحالیة للمجموعات الوظیفیة نحو التدریب

          

تحدیـد االحتیاجــات التدریبیـة القائمــة علـى تكنولوجیــا المعلومـات یحــدد   39
  .لمهمة التي تلزم لبرامج التنمیة المهنیة الفردیة للموظفینالبیانات ا

          

40  
تحدید االحتیاجات القائمة على تكنولوجیـا المعلومـات یحـدد المـوظفین 
المتـــأثرین بـــالخفض الـــوظیفي أو المـــوظفین المتـــأثرین بإعـــادة هیكلـــة 

  .الجامعة
          

وجیـا المعلومـات یؤدي تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنول  41
  .إلى إیجاد خطط تدریب على مستوى الوظیفة

          

یؤدي تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات   42
  .إلى خلق المسار المهني في الوظیفة
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ـــــ  43 ـــــا المعلومـــــات تحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبی ـــــى تكنولوجی ة القائمـــــة عل
  .سیؤدي إلى إجراء طرق فاعلة في التدریب

          

44  
یؤخــذ بعــین االعتبــار عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى 
تكنولوجیـــا المعلومـــات تحدیـــد القـــدرات الالزمـــة والمتزامنـــة للمـــستویات 

  .المختلفة المتقدمة للوظیفة
          

45  
حتیاجات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات عملیة تحدید اال

تــساعد وتؤســس بــرامج التــدریب والتنمیــة لمقابلــة المعــارف والمهــارات 
  .المطلوبة للموظفین في الوظائف األساسیة

          

46  
تحدید االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات یـؤدي 

ــــأدائهم إلــــى تحقیــــق المعــــارف والمهــــارات الال ــــام ب زمــــة للمــــوظفین للقی
  .الوظیفي على أكمل وجه

          

47  
تحدید االحتیاجات التدریبیة سیؤدي إلـى إیجـاد منـاطق تـدریب رئیـسیة 

ـــــة داخـــــل ( ـــــرف ومـــــستمر للمجموعـــــات الوظیفی ـــــدریب محت ـــــیم وت وتعل
 ).الجامعة

          

  :على مستوى الموظف: ثالثاً 

عـاملین عنـد تحدیـد االحتیاجـات تراعى االحتیاجات التدریبیـة الحالیـة لل  48
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الموظف

          

49  
تراعــــــى االحتیاجــــــات التدریبیــــــة المــــــستقبلیة للعــــــاملین عنــــــد تحدیــــــد 
االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات علـى مـستوى 

  .الموظف
          

یبیة القائمة على تكنولوجیـا المعلومـات یـساعد تحدید االحتیاجات التدر   50
  .في تحدید ووضع معاییر األداء

          

تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیـا المعلومـات یـساعد   51
  .في تحدید المهارات الفردیة المطلوبة ألداء العمل

          

لومـات یـؤدي تحدید االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا المع  52
            .إلى تحسین األداء الفردي

یساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة علـى تكنولوجیـا المعلومـات   53
  .في عمل خطط تدریب على مستوى الموظفین
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ــــــة القائمــــــة 54 ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی ــــــا یــــــساعد تحدی ــــــى تكنولوجی  عل
  .المعلومات في إیجاد البرامج واألنشطة للمستقبل المهني للموظفین

          

یــــساعد تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة علــــى تحدیــــد مهــــارات األداء  55
            .الفردي المطلوبة لتحقیق أولویات الجامعة التدریبیة

 القائمـــة یــتم ربـــط عملیــة تقیـــیم األداء بتحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة 56
  .على تكنولوجیا المعلومات

          

یوجــد تكامــل بــین عملیــة تقیــیم األداء وتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة  57
 .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

58 
یـــتم اســـتخدام نتـــائج تقیـــیم األداء الرســـمي ونتـــائج مالحظـــات تقیـــیم 

بیـة القائمـة األداء غیر الرسمي واسـتهداف تحدیـد االحتیاجـات التدری
  .على تكنولوجیا المعلومات للعاملین في الجامعة

          

  .الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المحور الرابع

هنــاك تعــاون بـــین المــدیر المباشــر ومـــن یقــوم بتحدیــد االحتیاجـــات   59
  .ت في الجامعةالتدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلوما

          

60  
یــنقص القــائمون علــى تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة الخبــرة العملیـــة 
ـــــة القائمـــــة علـــــى تكنولوجیـــــا  الالزمـــــة لتحدیـــــد االحتیاجـــــات التدریبی

  .المعلومات
          

61  
یمتلك القائمون على تحدید االحتیاجات التدریبیـة المـؤهالت العلمیـة 

التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیــا الالزمـة لعلمیـة تحدیـد االحتیاجــات 
  .المعلومات

          

62  
ن علـى تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة علــى و یعمـل القـائم

  .تكنولوجیا المعلومات ضمن خطة استراتیجیة واضحة
          

63  
یوجــــد تنـــــسیق بـــــین كافـــــة الجهـــــات التـــــي تـــــشارك فـــــي تحدیـــــد 

معلومـات داخـل االحتیاجات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا ال
  .الجامعة

          

64  
اختـــار مـــن یقـــوم بتحدیــــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علــــى 

  .تكنولوجیا المعلومات في الجامعة

  .مدیرك المباشر(   ) 
  .مدیر التدریب في الجامعة(   ) 
  .مدیر شئون الموظفین(   ) 
  .لجنة خبراء من عدة إدارات في الجامعة(   ) 
  .دید احتیاجاتك التدریبیةأنت تقوم بتح(   ) 
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  :تطویر المهارات اإلداریة: المحور الخامس

تــــــؤدي تحدیــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة علــــــى تكنولوجیــــــا  65
  .المعلومات إلى رفع كفاءة أداء العاملین الوظیفیة

          

ــــــد اال 66 ــــــساهم تحدی ــــــى تكنولوجیــــــا ت حتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة عل
            .المعلومات في زیادة القدرة على اتخاذ القرارات

ــــــى تكنولوجیــــــا  67 ــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة عل ــــــساهم تحدی ت
  .المعلومات في زیادة بذل الجهد إلنجاز العمل الیومي

          

ــــــى ت 68 ــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة عل ــــــساهم تحدی كنولوجیــــــا ت
  .المعلومات في زیادة المواظبة على الدوام الیومي وبدون تأخیر

         

ــــــا  69 ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی یــــــساعد تحدی
  .المعلومات العاملین في المشاركة واالهتمام بطرح أفكار جدیدة

         

ــــــى تكنولوجیــــــا  70 ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی تحــــــسن تحدی
  .معلومات المقدرة على التصرف في المواقف الحرجةال

         

ــــــا  71 ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی یــــــساعد تحدی
  .المعلومات على القیام بإنجاز حجم العمل المطلوب كامالً 

         

72 
یهیــــــئ تحدیـــــــد االحتیاجـــــــات التدریبیــــــة القائمـــــــة علـــــــى تكنولوجیـــــــا 

حمـــــل المــــسئولیة وســــرعة إنجـــــاز المعلومــــات االســــتعداد الكــــافي لت
 .العمل

         

ــــــا  73 ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی یــــــساعد تحدی
  .المعلومات في زیادة القدرة والرغبة في التعاون مع زمالء العمل

         

توفر تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومـات  74
  .العملحصیلة معلوماتیة كافیة عن 

         

یــــــؤدي تحدیــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة علــــــى تكنولوجیــــــا  75
  .المعلومات إلى زیادة سرعة المالحظة والفهم

         

76 
ــــــا  ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی یــــــساعد تحدی
المعلومـــــات فـــــي زیـــــادة مهـــــارات التواصـــــل الجیـــــدة مـــــع اآلخـــــرین 

  ).التعامل(
         

ید االحتیاجات التدریبیة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات یزید تحد 77
  .من قدرة العاملین في االعتماد على النفس في كل ما یكلفون به

         

ــــــا  78 ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی تــــــساعد تحدی
جراءات العمل ٕ  .المعلومات في التقید بقواعد وا
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ــــــى تكنولوجیــــــا  79 ــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة عل ــــــساهم تحدی ی
  .المعلومات في فاعلیة األداء بشكل عام

          

80 
تعمــــــل تحدیــــــد االحتیاجــــــات التدریبیــــــة القائمــــــة علــــــى تكنولوجیـــــــا 
المعلومــات علــى زیــادة المنافــسة فــي األداء بــین الــزمالء فــي نفــس 

  .العمل
          

تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات  81
  .تحقق میزة تنافسیة للجامعة

          

تحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة القائمــــة علــــى تكنولوجیــــا المعلومــــات  82
  .تخفض النفقات المالیة اإلداریة

          

83  
ــــــا  ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی یــــــساعد تحدی
المعلومــــات علــــى زیــــادة المعرفــــة وتطــــویر المهــــارات واالتجاهــــات 

  .للعاملین بالجامعة
         

84  
ــــــا  ــــــى تكنولوجی ــــــة القائمــــــة عل ــــــد االحتیاجــــــات التدریبی تــــــساعد تحدی
المعومــات علــى حــل المــشكالت التــي تواجــه العمــل وتحقیــق مرونــة 

  .أكبر في العمل
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  )2(ملحق 
  ینمحكمالقائمة بأسماء 

  

  لـــــــــــــان العمـــــــــمك  مـــــــــــــــــاالس  م
  الجامعة اإلسالمیة  ماجد الفرا. د. أ  -1
  الجامعة اإلسالمیة  وسیم الهابیل. د  -2
  الجامعة اإلسالمیة  أكرم سمور. د  -3
  الجامعة اإلسالمیة  رشدي وادي. د  -4
  الجامعة اإلسالمیة  یوسف بحر. د  -5
  الجامعة اإلسالمیة  بو الروسسامي أ. د  -6
  جامعة األزهر  سامي أبو ناصر. د  -7
  جامعة األزهر  وفیق األغا. د  -8
  جامعة األزهر  محمد فارس. د  -9
  جامعة األقصى  نضال عبد اهللا. د  -10
  جامعة القدس المفتوحة  جالل شبات. د  -11
 جامعة القدس المفتوحة  محمد أبو الجبین. د  -12

 جامعة القدس المفتوحة  سىحازم عی. د  -13

  جامعة القدس المفتوحة  نعیم أبو غلوة. أ  -14
  جامعة القدس المفتوحة  ماهر جودة. أ  -15
  جامعة القدس المفتوحة  محمد أیوب. أ  -16
  جامعة األزهر  یوسف أبو سلطان. أ  -17
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  )3(ملحق 
  النهائیةاالستبانة في صورتها 

  
  
  

   
  
  

  
  

 

 
 

 
  

ً یسرني      دور : لـىإ أسـئلة االسـتبانة للتعـرف عن من وقتكم الثمین لإلجابة تفضلكم بإعطائي جزء

جیــا المعلومــات فــي تطــویر المهــارات اإلداریــة لــدى تحدیـد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولو 

  .العاملین في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة
أكادیمیــــة اإلدارة والـــسیاسة للدراســــات العلیــــا مـــن وهـــي اســــتكمال لمتطلبـــات نیــــل درجـــة الماجــــستیر 

علـى تكنولوجیـا وجامعة األقصى، وتهدف إلى تـسلیط الـضوء علـى دور تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة 

المعلومات في تطویر المهارات اإلداریة الواجب توافرهـا لـدى العـاملین فـي الجامعـات الفلـسطینیة بمحافظـات 

ونظرًا ألهمیة هذا المجال مـن العلـم وآفاقـه الواسـعة وأهمیتـه البالغـة للمجتمـع ككـل، فـأرجو مـنكم التكـرم غزة، 
ن تعــاونكم ســیكون ســـببًا فــي نجـــاح هــذه الدراســـة بتعبئــة هــذه االســـتبانة، آمــًال تـــوخي الدقــة والمو  ٕ ضـــوعیة، وا

، علمًا بأن المعلومات الواردة فـي هـذه االسـتبانة ستـستخدم  داریًا واقتصادیًا ٕ والوصول إلى نتائج مفیدة علمیًا وا

  .ألغراض البحث العلمي فقط، وسیراعي فیها السریة التامة

  شاكراً لكم حسن تعاونكم ،،،،
 
 

  ).6-1(عدد صفحات االستبانة / مالحظة
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 : اسم الجامعة -1

  الجامعة اإلسالمیة      جامعة األقصى               جامعة األزهر 
  

 :الجنس -2
                أنثى        ذكر         

  
 :العمر -3

        عام40 أقل من - 30          عام 30 أقل من - 20       
   عام50                أكثر من    عام   50 أقل من - 40       

  
 المؤهل العلمي -4

      دبلوم               بكالوریوس        ماجستیر فاعلي             ثانویة عامة      
  

 :المسمى الوظیفي -5
  رئیس قسم         سكرتیر              مدیر         

  

 
 :الخدمةسنوات  -6

   سنوات      10 - سنوات 5                     من  سنوات   5   أقل من     
  . سنة15 سنة               أكثر من 15 - سنوات 10من        
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كبیرة   العبارة  م
  جداً 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة 
قلیلة 
  جداً 

  .ة على تكنولوجیا المعلوماتدعم اإلدارة العلیا لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائم: المحور األول

تهــتم اإلدارة العلیــا بتحدیــد المــشاكل ذات العالقــة بتكنولوجیــا المعلومــات   1
  .والتي تعیق أداء عاملیها

          

تخــــصص اإلدارة العلیــــا بالجامعــــة وقتــــًا مناســــبًا للمــــساعدة فــــي تحدیــــد   2
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

رص اإلدارة العلیا للجامعة على وجود متخصـصین فـي مجـال تحدیـد تح  3
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

تحــرص اإلدارة العلیــا للجامعــة علــى تــوفیر الــدعم المــادي الــالزم لتحدیــد   4
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

رة العلیـــا للجامعــة تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیــة القائمـــة علـــى تــدرج اإلدا  5
  .تكنولوجیا المعلومات ضمن الخطة اإلستراتیجیة للجامعة

          

یوجــد قــرارات رســمیة مــن قبــل اإلدارة العلیــا للجامعــة للتحــول إلــى تحدیــد   6
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

  . وجود نظام لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات:المحور الثاني
            .توجد خطة تدریبیة شاملة لكل المستویات اإلداریة بالجامعة  7

تستخدم الجامعة أسالیب حدیثة في تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة القائمـة   8
  .على تكنولوجیا المعلومات

          

ـــــتم األخـــــذ بعـــــین اال  9 ـــــائج تقیـــــیم أداء العـــــاملین عنـــــد تحدیـــــد ی عتبـــــار نت
            .احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

ینظـــر إلـــى خطـــط المـــسار الـــوظیفي للعـــاملین عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات   10
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

نـــد تحدیــد احتیاجـــاتهم شــكاوي العـــاملین فــي الجامعــة عإلـــى یــتم النظــر   11
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

ـــــد   12 ـــــًا لتحدی ـــــة المـــــستخدمة وفق ـــــرامج التكنولوجی ـــــتم تحـــــدیث وتعـــــدیل الب ی
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

  لوجیا المعلوماتمستوى تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنو : المحور الثالث
  :على مستوى الجامعة: أوالً 

یـــتم تحلیـــل أهـــداف الجامعـــة عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة   13
            .على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة
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كبیرة   العبارة  م
  جداً 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة 
قلیلة 
  جداً 

یــد االحتیاجــات التدریبیــة یراعــى معــدل دوران العمــل بالجامعــة عنــد تحد  14
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

 معـــدل الغیـــاب بـــدون ســـبب عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة ىیراعـــ  15
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

ــــــ  16 ــــــد تحدی ــــــوجي عن د یراعــــــي معــــــدل مقاومــــــة العــــــاملین للتغییــــــر التكنول
  .احتیاجاتهم التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

17  
 ُ  االســتخدام الحــالي لألجهــزة والمعــدات مؤشــر مــن مؤشــرات تحدیــد دعــی

االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات علــى مــستوى 
  .الجامعة

          

لتدریبیـة القائمـة تُراعي خطط التطویر والتجدید عند تحدیـد االحتیاجـات ا  18
  .على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

          

تُؤخــذ الترقیــة بعــین االعتبــار عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة   19
            .على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعة

یـتم إعـداد خطــة تـدریب ســنویة مبنیـة علـى تحدیــد االحتیاجـات التدریبیــة   20
  .مة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الجامعةالقائ

          

            .ها وأهدافتهاخطة التدریب المستخدمة تتماشي مع رسالة الجامعة ورؤی  21

تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــؤدي   22
            .إلى تحدید أولویات الجامعة اإلداریة

23  
ات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــؤدي تحدیــد االحتیاجــ

إلـــى خلـــق معـــاییر أساســـیة لقیـــاس فعالیـــة التـــدریب واألنـــشطة التنمویـــة 
  .في الجامعة) التطویریة(

          

یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   24
  .في تقییم خطط األقسام والدوائر

          

اجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــساعد تحدیــد االحتی  25
  .في ضمان اختیار الموظفین المناسبین لحضور التدریب

          

توفر إدارة الجامعة الموازنات واالحتیاجات الخاصة بتحدیـد االحتیاجـات   26
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

ا فــي تحقیــق أهــدافها ورســالتها عنــد تحدیــد تقــوم الجامعــة بتقیــیم نجاحاتهــ  27
  .االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات
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كبیرة   العبارة  م
  جداً 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة 
قلیلة 
  جداً 

  :على مستوى الوظیفة: ثانیاً 

28  
ــــة  ــــى المهــــام المطلوب یراعــــى اســــتخدام التوصــــیف الــــوظیفي للتعــــرف عل

ــــى تكنولوجیــــا بالوظیفــــة عنــــد  ــــة القائمــــة عل ــــد االحتیاجــــات التدریبی تحدی
  .المعلومات على مستوى الوظیفة

          

یــتم اســتخدام معــاییر األداء الخاصــة بالوظیفــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات   29
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

          

30  
المسئولیات والواجبات الخاصـة یتم االستعانة بالوصف الوظیفي لمعرفة 

بالوظیفـــة ألخـــذها بالحـــسبان عنـــد تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة 
  . على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیفة

          

یراعــى التغییــر الحاصــل فــي الوظیفــة عنــد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة   31
  .ةالقائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الوظیف

          

تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة القائمـــة علــى تكنولوجیـــا المعلومــات یحـــدد   32
  .المجموعات الوظیفیة التي تحتاج فعًال للتدریب أو إعادة التدریب

          

تحدیــد االحتیاجـــات التدریبیــة القائمـــة علــى تكنولوجیـــا المعلومــات یحـــدد   33
            .نیة الفردیة للموظفینالبیانات المهمة التي تلزم لبرامج التنمیة المه

34  
تحدیــد االحتیاجــات القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یحــدد المــوظفین 
المتــــأثرین بـــــالخفض الــــوظیفي أو المـــــوظفین المتــــأثرین بإعـــــادة هیكلـــــة 

  .الجامعة
          

یــؤدي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   35
  .فاعلة على مستوى الوظیفةإلى إیجاد خطط تدریب 

          

یــؤدي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   36
  .إلى خلق المسار المهني في الوظیفة

          

37  
تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــؤدي 

ـــــام ـــــق المعـــــارف والمهـــــارات الالزمـــــة للمـــــوظفین للقی ـــــأدائهم إلـــــى تحقی  ب
  .الوظیفي على أكمل وجه

          

38  
تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة ســیؤدي إلــى إیجــاد منــاطق تــدریب رئیــسیة 

ــــــرف ومــــــستمر للمجموعــــــات الوظیفیــــــة داخــــــل ( ــــــیم وتــــــدریب محت وتعل
 ).الجامعة
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كبیرة   العبارة  م
  جداً 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة 
قلیلة 
  جداً 

  :على مستوى الموظف: ثالثاً 

تراعى االحتیاجات التدریبیة المستقبلیة للعاملین عنـد تحدیـد االحتیاجـات   39
            .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات على مستوى الموظف

تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــساعد   40
  .في تحدید ووضع معاییر األداء

          

 التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــساعد تحدیــد االحتیاجــات  41
  .في تحدید المهارات الفردیة المطلوبة ألداء العمل

          

تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــؤدي   42
  .إلى تحسین األداء الفردي

          

یــا المعلومــات یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوج  43
  .في عمل خطط تدریب على مستوى الموظفین

          

یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   44
  .في إیجاد البرامج واألنشطة للمستقبل المهني للموظفین

          

یــتم ربــط عملیــة تقیــیم األداء بتحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى   45
  .لوجیا المعلوماتتكنو 

          

ــــة   46 ــــد االحتیاجــــات التدریبی ــــیم األداء وتحدی ــــة تقی ــــین عملی یوجــــد تكامــــل ب
            .القائمة على تكنولوجیا المعلومات

  .الجهة التي تقوم بتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات: المحور الرابع

 یقوم بتحدید االحتیاجـات التدریبیـة یوجد تعاون بین المدیر المباشر ومن  47
  .القائمة على تكنولوجیا المعلومات في الجامعة

          

یمتلك القائمون على تحدید االحتیاجات التدریبیـة الخبـرة العملیـة الالزمـة   48
  .لتحدید االحتیاجات التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات

          

اجـات التدریبیـة القائمـة علـى تكنولوجیـا یعمل القائمین على تحدید االحتی  49
  .المعلومات ضمن خطة استراتیجیة واضحة

          

یوجـــد تنـــسیق بـــین كافـــة الجهـــات التـــي تـــشارك فـــي تحدیـــد االحتیاجـــات   50
  .التدریبیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات داخل الجامعة
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كبیرة   العبارة  م
  جداً 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة 
قلیلة 
  جداً 

  :تطویر المهارات اإلداریة: المحور الخامس

تــساهم تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   51
            .في زیادة القدرة على اتخاذ القرارات

یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   52
  .ح أفكار جدیدةالعاملین في المشاركة واالهتمام بطر 

          

تحــسن تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   53
  .المقدرة على التصرف في المواقف الحرجة

          

یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات   54
  .على القیام بإنجاز حجم العمل المطلوب كامالً 

          

عد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــسا  55
  .في زیادة القدرة والرغبة في التعاون مع زمالء العمل

          

یــؤدي تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات  56
  .إلى زیادة سرعة المالحظة والفهم

          

بیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدری 57
  ).التعامل(في زیادة مهارات التواصل الجیدة مع اآلخرین 

          

یزید تحدید االحتیاجات التدریبیة القائمـة علـى تكنولوجیـا المعلومـات مـن  58
            .قدرة العاملین في االعتماد على النفس في كل ما یكلفون به

59 
دریبیــــــة القائمــــــة علــــــى تكنولوجیــــــا تــــــساعد تحدیــــــد االحتیاجــــــات الت

جراءات العمل ٕ   .المعلومات في التقید بقواعد وا
         

60 
تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة القائمـــة علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات 

  .تحقق میزة تنافسیة للجامعة
         

یــساعد تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة القائمــة علــى تكنولوجیــا المعلومــات  61
  .فة وتطویر المهارات واالتجاهات للعاملین بالجامعةعلى زیادة المعر 
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