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   في جامعة شقراءریس التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التد
  في ضوء معاییر الجودة النوعیة

 : الملخص
التدریسیة في بأعضاء الھیئة المتعلقة  معاییر تحقیق الجودة النوعیة معرفة الدراسة إلى تھدف  

في جامعة  واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس  ھدفت إلى التعرف علىشقراء، كماجامعة 
 من وجھة نظر نمیة المھنیةأسالیب ووسائل التأھم جودة النوعیة، وتحدید  في ضوء معاییر الشقراء

 كما التحلیلي، المنھج الوصفي استخدمت الباحثةولتحقیق ھذه األھداف  أفراد عینة الدراسة،
التدریس في وتكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء ھیئة .  االستبانة كأداة لدراستھااستخدمت

 أما عینة الدراسة الفعلیة فقد بلغتكمھم من المعیدین والمحاضرین، ومن في ح شقراء،جامعة 
  :إلى الدراسة مستجیب، وتوصلت) ١٢٥(

األھمیة، - أن أفراد عینة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع التنمیة المھنیة .١
 . النوعیة في ضوء معاییر الجودة جامعة شقراءألعضاء ھیئة التدریس في -والتطبیق

د عینة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على أسالیب ووسائل التنمیة المھنیة أن أفرا .٢
أسلوب التطویر الفردي، أسلوب التطویر التشاركي، أسلوب (التدریس ألعضاء ھیئة 

 ).التطویر المؤسسي
محور واقع عدم جود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة حول   .٣

عضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة في ضوء معاییر الجودة التنمیة المھنیة أل
الجنس، الرتبة العلمیة، عدد الدورات التدریبیة في مجال ( باختالف متغیرات النوعیة

 ).التنمیة المھنیة
، وأسلوب التطویر أسلوب التطویر الفرديوجود فروق ذات داللة إحصائیة في محور  .٤

نت الفروق وكا) الدرجة العلمیة(لمؤسسي، باختالف متغیر التشاركي، وأسلوب التطویر ا
 .ستاذ المساعدلصالح األ

أسلوب  وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة حول عدم .٥
، بینما )الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة( باختالف متغیر التطویر التشاركي

 من لیس لدیھم ، لصالححول أسلوب التطویر الفرديیة فروق ذات داللة إحصائوجدت 
 لصالح من عدد ، وفروق ذات داللة إحصائیة حول أسلوب التطویر المؤسسي،دورات

 . فأكثر دورات٥دوراتھم 
  جامعة شقراء-النوعیة الجودة معاییر- التنمیة المھنیة :الكلمات المفتاحیة

Professional Development of Faculty Members at Shaqra University in 
Light of Quality Standards 

Dr. Munirah  bint Naif bin Nasser Al Otaibi 
Assistant Professor in Educational Management and Planning, Shaqra 

University, Kingdom of Saudi Arabia 
Abstract: 
This study aims to identify: the standards for achieving the quality of faculty 
members (FM) at Shaqra University (SU), the reality of professional 
development of FM at SU in light of quality standards (QS), and the 
professional development most important methods and means from the 
viewpoint of study sample. The researcher uses the analytical descriptive 
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approach to achieve these objectives. She also uses the questionnaire as the 
study tool. The study population is composed of all the FM at SU. The 
sample is composed of (125) respondents. The study reaches the following 
results:  
1. The respondents agree to a medium degree on the professional 
development reality - importance and application - for FM at SU in light of 
QS.  
2. The respondents agree to a medium degree on the professional 
development methods and means of FM individual development method 
(INDDM), participatory development method (PDM), institutional 
development method (INSDM)).  
3. There are no statistically significant differences between the respondents' 
responses (SSDBRR) in the professional development axis of FM in Saudi 
universities in light of QS according to (gender, scientific rank, number of 
professional development training courses (NPDTC)) variables.  
4. There are SSDBRR in the axes of INDDM, PDM, and INSDM 
attributable to (degree) variable. The differences are in favor of assistant 
professor.  
5. There are no SSDBRR in the PDM attributable to NPDTC variable, and 
there are SSDBRR in INDDM in favor of those who do not have courses. In 
addition, there are SSDBRR on INSDM in favor of those who have 5 courses 
and more.    
Keywords: Professional Development - Quality Standards - Shaqra 
University 

  :المقدمة
تتبوأ الجامعات منذ قدیم الزمان مكان الصدارة في المجتمع، فھي مركز إشعاع لكل جدید 

  .من الفكر والمعرفة والمنبر الذي تنطلق منھ آراء المفكرین والعلماء ورواد اإلصالح والتطویر
یكون فرسالة الجامعة في عالمنا ھي في حقیقتھا رسالة اإلنسان التي كلفھ اهللا تعالى بھا ل

خلیفتھ في األرض سعیا وراء العلم والمعرفة، واستكشافًا ألسرار الطبیعة، واستثمارا للطاقات التي 
سخرھا اهللا لھ لنھوض بعمارة الكون، وبناء العقل والضمیر اإلنساني وتنمیة الخبرات والمھارات، 

، علي. (نمیةفالتعلیم الجامعي تعلیم ذو مواصفات خاصة تجعلھ عامال أساسیا من عوامل الت
  ).٢ھـ، ص١٤٢٥

وتعد الجامعة في العصر الحدیث حجر األساس في التنمیة الوطنیة والقوة الدافعة لعجلة 
 أسالیب المعرفة العلمیة، وتسارعھا، وسـیادة بتنوعالتقدم في مختلف جوانب الحیاة التي تتسم 

الي الستیعاب كافة عـصر المعلومات الذي یستدعي التنافس الشدید بین مؤسسات التعلیم الع
  ).٤، ص٢٠٠٤طعیمة والبندري،(متغیرات ھذا العصر، واإلعداد لمواجھتھا 

موضوع جودة التعلیم والذي أصبح یشكل  ومن أبرز التحدیات التي تواجھھا الجامعات
تحدیًا یواجھ مسئولي الجامعات، حیث بادرت العدید من المؤتمرات التربویة على الُصعد العالمیة 

ة بطرح ھذا الموضوع بغیة لفت نظر القائمین علي التعلیم لھ بجدیة، وقد تم التأكید في واإلقلیمی
مؤتمر الیونسكو عن التعلیم العالي في القرن الواحد والعشرین على ما ینبغي على الحكومات 
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من حیث البحث عن الجودة النوعیة في كل شيء ، ومؤسسات التعلیم عملھ بھذا الخصوص
ان الكم على الكیف، بسبب اإلقبال الھائل على مؤسسات التعلیم العالي، مع خصوصًا في ظل طغی

الحرص على ضرورة السعي المستمر لتطویر مھارات أساتذة التعلیم العالي من الناحیتین العلمیة 
  ).٢٢٣ ص،٢٠٠٤، عبد الدائم.(والمھنیة

 تواجھنا في حیاتنا ومن ھنا تأتي الجودة في مقدمة االھتمامات االستراتیجیة الحیویة التي
عمومًا وفي مجاالت تخصصاتنا النوعیة بصفة خاصة، ویتجاوز مفھوم الجودة معناه التقلیدي أي 
جودة المنتج أو الخدمة لیشمل جودة المؤسسة أو المنظمة بھدف تحسین وتطویر العملیات واألداء، 

سوق، والعمل بروح الفریق، تقلیل التكالیف، والتحكم بالوقت، وتحقیق رغبات العمالء ومتطلبات ال
  )http://dr-ama.com/?p=3618(وتقویة االنتماء 

ولقد ظھر مفھوم الجودة النوعیة في التعلیم الجامعي نتیجة االنتقادات المتصاعدة لتدني 
نوعیة التعلیم العالي، وارتفاع كلفتھ، وانتشار التعلیم العالي الخاص، والدفع بمؤسسات التعلیم العالي 

لیة، والتنافس العالمي بین مؤسسات التعلیم العالي نتیجة للتوجھ العالمي للعولمة، وانتشرت لالستقال
الھیئات العالمیة لضمان الجودة، التي عملت على تحدید السیاسات والمعاییر لجودة البرامج في 

  )١، ٢٠٠٩العبیدي،(التعلیم العالي، واعتمادھا 
 نظام الجودة في التعلیم الجامعي یعمل على وتشیر الدراسات المتعلقة بھذا الجانب بأن

تطویر جمیع جوانب العمل اإلداري واألكادیمي على مستوى الجامعة، وبالتالي یساعد على إحداث 
تغییر متكامل یسھل رفع الكفاءة، حیث أن تطویر جزء أو خدمة معینة وبقاء األجزاء والخدمات 

  ).١٦٣م، ص ٢٠٠٨، غالب، وعالم(. األخرى كما ھي یعیق أي تطبیق ألي تغییر جزئي
وعضو ھیئة التدریس یعد ركنًا أساسیًا في نظام التعلیم الجامعي، وذلك ألھمیة الدور الذي 
یقوم بھ في العملیة التعلیمیة، فال یمكن ألي نظام جامعي النجاح في تخطي المشاكل والتحدیات 

من أعضاء ھیئة التدریس المؤھلین والوصول إلى الجودة في مخرجاتھ ما لم تتوفر لھ عناصر جیده 
فرقي الجامعات وتطورھا ال ُیقاس ، مھنیًا سواء قبل ممارسة الخدمة أو أثناء الخدمة في الجامعة

بمبانیھا وساحاتھا، وإنما ُیقاس بأعضاء ھیئة التدریس لدیھا، فعضو ھیئة التدریس یمثل القلب 
تھا األولى بمكانة أعضائھا، وأصبحت وارتبطت مكانة الجامعة منذ نشأ. النابض في الجامعات

  ).٣٩م، ص١٩٩٥،زاھر. (سمعة الجامعات تقاس بارتفاع أدائھم
توفیر كادر : ویمكن تنفیذ وتطبیق مفھوم الجودة النوعیة في التعلیم الجامعي من خالل

لبحثیة أكادیمي یمتلك كفایات ومھارات في كافة المجاالت األكادیمیة والمھنیة والثقافیة واإلنسانیة وا
التدریس، وتطویر البرامج، تطویر : "ویمارسھا في الواقع، ویمكن أن تظھر في نتاج عملھ في

المقررات، واإلرشاد األكادیمي، واإلشراف، والترجمة، والتألیف، وإجراء البحوث، وخدمة 
  ).٣٢م، ص ٢٠٠٧،مركز تطویر التعلیم الجامعي بجامعة صنعاء(المجتمع 

سة بغیة إلقاء الضوء على أھمیة التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة ومن ھنا جاءت ھذه الدرا
 مع إبراز أھم ،ةالجامعوانعكاسھا على تحقیق الجودة النوعیة في جامعة شقراء، التدریس في 

الوسائل التي یمكن إتباعھا في ھذا المجال، والتأكید على أدوار عضو ھیئة التدریس المتجددة 
لبات الجودة والتي ینبغي ان تظھر نتائجھا على المخرجات والمنسجمة مع روح العصر، ومتط

  .التعلیمیة التي یتقرر وفقھا مستوى جودة التعلیم
  :مشكلة الدراسة

یقوم أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات بدورًا حیویًا وأساسیًا وذلك استنادًا لما یناط بھا    
تعلیم بشكل عام والتعلیم الجامعي من أدوار ومسؤولیات تمثل جوھر ولب مجاالت الجودة في ال

وفي الواقع إن ھناك الكثیرین من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات لم ینالوا إعداًدا . بصفة خاصة
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تربویًا خاصًا بالمناھج، وطرق التدریس، وكیفیة التعامل مع الطالب، وغیرھا من األمور التربویة 
 تعیین عضو ھیئة التدریس بعد حصولھ على ویتم في الغالب. الالزمة لھ كأستاذ ومعلم ومربي

درجة علمیة علیا في أحد فروع العلم المختلفة، وذلك دون النظر للكفایة التدریسیة، أو المھنیة، وإذا 
كان ھناك قصورًا في الكفایات التدریسیة والمھنیة، فال یجب أن یمارس وظائفھ العلمیة والتربویة 

 كفایاتھ التدریسیة والمھنیة، أثناء القیام بعملھ، ومن خالل إال بعد تحسین أداءه وتنمیة وتطویر
استقراء واقع الجامعات السعودیة، وما أشارت إلیھ الدراسات الحدیثة في مجال التنمیة المھنیة 

) م٢٠٠٩(والعمري)م٢٠١٠(والشخشیر)ه١٤٣٣(، الغامدي)م٢٠١٥(العنزي(لعضو ھیئة التدریس
 خطط علمیة تھدف إلى تطویر مھارات وقدرات عضو اتضح عدم وجود) م٢٠٠٨(وعالم وغالب،

ھیئة التدریس المھنیة بعد حصولھ على درجة الدكتوراه، باإلضافة إلى ما الحظتھ الباحثة باعتبارھا 
رئیسة قسم سابقة، إن معظم المشكالت التدریبیة التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس، والتي تحد من 

لالستمرار في العمل الجامعي، عدم امتالكھم العدید من أدائھن لرسالتھن بل تغیر اتجاھھن 
والتواصل والحوار وإدارة االجتماعات، وإدارة قاعات الدرس، المھارات المختلفة، كفن اإللقاء 

وإعداد األسئلة والتعامل مع االنترنت، والمكتبات االلكترونیة، وغیرھا من المھارات المھمة لعضو 
  .ھیئة التدریس

 في  التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریسواقعتتناول لھذه الدراسة أتت لق ومن ھذا المنط
  :وھي تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتیةفي ضوء معاییر الجودة النوعیة  جامعة شقراء

ما واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة شقراء في ضوء معاییر الجودة  .١
 .نة الدراسةالنوعیة من وجھة نظر أفراد عی

من وجھة نظر أفراد جامعة شقراء ما أسالیب التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في  .٢
 عینة الدراسة؟ 

ھل یوجد اختالف في استجابات أفراد الدراسة حول واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة  .٣
 العلمیة، الجنس، الدرجة(باختالف متغیرات الدراسة . التدریس في جامعة شقراء وأسالیبھا

 ؟)الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة
  : ھذه الدراسة إلىتدفھ :أھداف الدراسة

التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة شقراء في ضوء  التعرف على واقع .١
 .معاییر الجودة النوعیة من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة

من وجھة جامعة شقراء ضاء ھیئة التدریس في أسالیب التنمیة المھنیة ألع التعرف على .٢
 .نظر أفراد عینة الدراسة

التعرف على الفروق ذات الداللة االحصائیة بین استجابات أفراد العینة حول واقع  .٣
باختالف متغیرات . التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة شقراء وأسالیبھا

 ). التدریبیة في مجال التنمیة المھنیةالجنس، الدرجة العلمیة، الدورات(الدراسة 
  :أھمیة الدراسة

  :تستمد الدراسة أھمیتھا مما یلي
المأمول أن تسھم الدراسة في لفت نظر المسئولین في جامعة شقراء إلى تبني خطط علمیة معلنة -

 .ترمي إلى تحقیق التنمیة المھنیة الالزمة والمستمرة ألعضاء ھیئة التدریس
) ٢٠٣٠( متزامنة مع اھتمامات حكومة المملكة العربیة السعودیة، ورؤیة جاءت ھذه الدراسة-

الداعمة للتطویر ودعم البحث العلمي ومنح الحوافز المختلفة لتشجیع االبتكار، وھذا یقتضي 
  .تخطیط وتنفیذ برامج التنمیة المھنیة في ظل التوجھات المعاصرة
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ات والندوات المھتمة بالتنمیة المھنیة جاءت ھذه الدراسة استجابة لتوصیات بعض المؤتمر-
ندوة تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم ( ومنھا ألعضاء ھیئة التدریس،

توصیات ندوة نخبة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي ) ھـ١٤٢٥(العالي
ة والتي في مجملھا توصي بضرورة تطویر عضو ھیئ) ھـ١٤٢٥(التحدیات والتطویر

التدریس وبناء قدراتھ في كافة المجاالت المتعلقة بمھام عملھ الجامعي وفق متطلبات 
 .الجودة النوعیة

  :حدود الدراسة
معرفة واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في  اقتصرت الدراسة على: الحدود الموضوعیة

 .ة نظر عینة الدراسة، من وجھ في ضوء معاییر الجودة النوعیةجامعة شقراء، وأسالیبھا
أجریت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  :الحدود الزمانیة

  .ھـ١٤٣٨/١٤٣٩
    أجریت ھذه الدراسة في نطاق كلیات جامعة شقراء :الحدود المكانیة

 :مصطلحات الدراسة
  ):Professional Development (:التنمیة المھنیة .١

 الخبرات وتطویر الكفایات والمھارات المتنوعة لدى عضو ھیئة  زیادة"نھا تعرف التنمیة المھنیة بأ
التدریس الجامعي، حتى یتمكن من ممارسة دوره وأداء مھامھ بكفاءة عالیة والتأثیر االیجابي في 

، اكتساب وتنمیة مھارات مھنیة ومھنیة،اكتساب وتنمیة معارف  :یشمل ذلك ھو محیطھ ومجتمع
  ).١٦٨م، ٢٠٠٨غالب وعالم،  (.واتجاھات ایجابیة ساندة لسلوكھ المھنيتأكید وتنمیة قیم و

ھي الجھود المنظمة والمستمرة لتحسین قدرات أعضاء ھیئة التدریس المعرفیة  :التعریف اإلجرائي
فة  وإحداث تغییرات إیجابیة في اتجاھاتھم وسلوكیاتھم نحو تحسین ثقا،والمھاریة واإلداریة والفنیة

  .جامعة شقراءوعیة تحقیق الجودة النالعمل من اجل 
  :الجودة النوعیة .٢

ھي مجموع الصفات "نقال عن المواصفات البریطانیة فإنھا تعرف الجودة النوعیة بأنھا 
". والخصائص للسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى قدرتھا على تحقیق رغبات معلنة أو مفترضة

  .)١٨ ص ،م١٩٩٥، السلمي(
 )QUALITY IN HIGHER EDUCATION  (م العاليالجودة النوعیة في التعلی .٣

مجموعة المواصفات والخصائص للخدمة التعلیمیة بمؤسسات التعلیم العالي والتي " تعرف بأنھا
   )٢٤٩، ص٢٠١٣الھادي،(تضمن إرضاء منسوبیھا لإلیفاء باحتیاجاتھا المعلومة والمحددة 

مجموع الصفات والخصائص للخدمة  :ھي للجودة النوعیة في التعلیم العالي :التعریف اإلجرائي
 والتي تضمن إرضاء احتیاجات معلومة ومحددة العالي،التعلیمیة المقدمة من قبل مؤسسات التعلیم 

  .والمجتمعللطالب الجامعي 
  :اإلطار النظري

التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس أمر ذو أھمیة بالغة، وتزداد أھمیتھ في ھذا العصر ذو    
ریع الذي یتطلب مھارات متجددة، وتدریبًا مستمرًا للعاملین في مھنة التدریس، ونوكد التحول الس

 من خالل االستراتیجیات والمنھجیات والتقنیات، أنفسھاعلى أھمیة دور الجامعات في تطویر 
وتدریب أعضاء ھیئة التدریس على موجة التغییر االجتماعي واالقتصادي والتقني السریع، ألن 

  .ھا على المحافظة على نوعیة عالیة الجودة من التعلیمذلك سیساعد



  
  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 
 

٣٥٧ 

 :التدریس المھنیة ألعضاء ھیئة التنمیة- :األولالجزء  -١
 :مفھوم التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس١-١

ات  من كثیر في باالنتشار التدریس ھیئة ألعضاء المھنیة التنمیة أخذت             ي  الجامع ت  ف  الوق
ارات  في االیجابي التطویر المفھوم إلحداث واتساعًا في تطورًا شھدت إذ الحاضر، ة  عضو  مھ  ھیئ
دریس سابھ الت ات وإك ضروریة الكفای صبح  ال ى ی ادراً  حت ى ق ھ أداء عل اءة  عمل                                 بكف

  ).٣٥م،٢٠٠٤السواعي، (
ارات  لتحسین تھدف مؤسسیة عملیات" بأنھا) ١٢٢م،٢٠٠٤(السالوس عرفتھا وقد ة  أعضاء  مھ  ھیئ

دریس  ي  وسلوكھم  الت داد  مجال  ف واد  إع ا  الدراسیة  الم ق  وتنظیمھ سھا،  وطرائ  واستخدام  تدری
دریب  والتقویم التعلیم، تكنولوجیا ى  والت ارات  عل شارات،  العلمي  البحث  مھ دریب  واالست ى  والت  عل

 ." التدریس ھیئة لعضو إسنادھا المتوقع اإلداریة المھارات بعض
دریس   ھیئة ألعضاء المھنیة التنمیة  فیعرفان (Speck & Kipe2005)یبوكا سبیك أما ا  الت  :بأنھ
ة  أعضاء  مھارات تطویر إلى دفتھ عملیات " دریس  ھیئ ر  لتكون  وسلوكھم،  الت اءة  أكث ة  كف  وفعالی

  ." أنفسھم التدریس ھیئة أعضاء وحاجات ، والمجتمعالجامعة حاجات لسد
ا  ھناك أن البعض ویرى ین  اختالًف و ال ب ي  نم ة  لعضو  المھن دریس  ھیئ ین  الت ة  وب ة  التنمی ث   المھنی حی

وم  والمضمون،  الطابع  ذاتي المھني فالنمو بینھما، الفرق ) ٣٢م، ١٩٩٥ ( حداد ذكر ھ  ویق عضو   ب
ة  دریس  ھیئ ن  الت ة  ع ن  طواعی ار  وع ھ  شخصي  اختی ھ  ل رى  ألن ھ  ی ھ  استمراریة  فی ولشخصھ   لكفاءت

ة  ةالتنمی بینما .لمھنتھ ووالء االعتباري ود  المھنی ذ  جھ ي  تأخ ا  ف د    المؤسسي  الطابع  مجملھ ذي تعم ال
ة  أعضاء  فیھا یعمل التي الجھات بموجبھ دریس  ھیئ ات  أو الت ة  أخرى  جھ ى  خارجی رامج  تنظیم  إل  ب
  .األولى بالدرجة للمھنة األداء في المھاریة بالجوانب ترتقي أن نھاشأ من تأھیلیة تعلیمیة

  :ء ھیئة التدریسألعضاالتنمیة المھنیة مبررات  ١-٢
 ھیئة التدریس الجامعي، المھنیة لعضو إلى التنمیة واألسباب الداعیةتتنوع المبررات             

إلى أن التطور التقني یعد من أھم األسباب التي تستدعي التنمیة ) ٢م، ص٢٠٠٢(مدني حیث یشیر 
 .أبعادھا ومجاالتھاتعلیمیة بكافة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس، لما لھا من انعكاسات على العملیة ال

  ).١٤٢، ص١٩٩٦(كما ذكر جریو
التطور التكنلوجي والتقني وانعكاساتھ على العملیة التعلیمیة، من حیث توظیف تكنلوجیا  .١

 .المعلومات واالتصال وتقنیات التعلم والتعلیم
ال وتعدد تشعب أدوار أعضاء ھیئة التدریس والتغیر الذي طرا علیھا، فتطور تقنیات االتص .٢

مصادر التعلم، أدت إلى إحداث تغییرات في متطلبات الموقف التعلیمي، من حیث وسائل نقل 
المعرفة وتحول دور عضو ھیئة التدریس من ناقل للمعرفة إلى میسر ومسھل ومرشد وموجھ 

 .لطالبھ
النمو المعرفي في جمیع التخصصات والمجاالت مما یتطلب ضرورة متابعة عضو ھیئة  .٣

 . لكل جدید في مجال تخصصھالتدریس
 .قناعة أساتذة الجامعات بأھمیة النمو المھني بحیث یتمكنون من أداء أدوارھم بفاعلیة .٤
تحدي جودة النوعیة في مؤسسات التعلیم العالي، فالجودة النوعیة في التعلیم أصبحت تحدیًا  .٥

 .المسؤولینیواجھ 
  :خرى مثلبعض المبررات األ) ٤١- ٣٥م،١٩٩٥(ویضیف حداد           

 والمحتوى والطرق األھداف حیث من المناھج مراجعة إلى المستمرة التدریس ھیئة أعضاء حاجة-أ
 .األفضل نحو لتعدیلھا والتقویم واألنشطة والوسائل
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 .بالمھن الخاصة الصفات فیھ تتوافر حیث مھنة الجامعي التدریس اعتبار-ب
ل  الثقافي للمجتمع، التراث على والمحافظة التدریس على تقتصر تعد فلم الجامعة وظائف تعدد-ج  ب

  .أدوارھا وطبیعة مقاصدھا في جذریة تغییرات شھدت
 .النامیة الدول في التدریس ھیئة أعضاء أعداد في نقص مع الجامعات طالب عدد ارتفاع- د
 .وتقویتھا والطالب الجامعي التدریس ھیئة عضو بین العالقة ترشید إلى الحاجة-ه
ي  جذریةال التغیرات-و الم  شھدھا  الت ي  الع ب  والت ف  تتطل ا  التكی ن  معھ ة  خالل  م ة  أعضاء  تنمی  ھیئ

ي  العلمي  واالستعداد رسالتھم أداء من لیتمكنوا التدریس ستقبل  الفاعل  والمھن ل  للم ھ  بك  تحوالت
 .ومجتمعھم ألنفسھم المرموقة المكانة لیحققوا ومشكالتھ

  :س ھیئة التدریالتنمیة المھنیة ألعضاءأھداف  ١-٣
تلك األھداف التي تكمن وراء جھود رفع مستوى أعضاء ھیئة ) م١٩٩٤( واسكندریحدد النمر

  :التدریس في األھداف التالیة
 .مساعدة عضو ھیئة التدریس على االرتقاء بجوانب شخصیتھ وأدائھ األكادیمي .١
تحقیق الشمول في النظرة لعضو ھیئة التدریس كوحدة واحدة فكأنما نموه العلمي أمر  .٢

 .ساسي، فإن نمو مھاراتھ األخرى یعد ھامًا أیضًاأ
 .دعم وتبادل الخبرة بین أعضاء ھیئة التدریس .٣
 .ترقیة المھارات البحثیة بغرض تشجیع البحث العلمي .٤
 .المحافظة على األداء المتمیز ورفع الروح المعنویة .٥
 .تنمیة القدرات اإلداریة والقیادیة لدى عضو ھیئة التدریس .٦
 .فادة من التقنیات الحدیثة في جمیع جوانب العمل العلميالقدرة على االست .٧

  :  عدة أھداف من أھمھا) ١٥،م٢٠١٠،ريالشخش( وتضیف         

رفع مستوى مھارة عضو ھیئة التدریس في مجال التدریس والبحث العلمي واإلدارة وخدمة - أ
  . المجتمع

  .  األخرى، والتعرف على قدراتھمتبادل الخبرات بین أعضاء ھیئة التدریس والمؤسسات العلمیة -ب
 :یلي فیما تتمثل والتي المھنیة التنمیة أھداف بعض) ٢٣ م، ٢٠٠٨ (إمام ویذكر

 .العصر ومتطلبات متغیرات مع تتفق التدریس ھیئة عضو أداء في تغییرات إضافة-أ
 رفع في تسھم التي والمعلومات والمعارف والمھارات بالخبرات التدریس ھیئة عضو تزوید-ب

 .جدیدة بأدوار للقیام واستعداده قدراتھ وتنمیة والمھني، والثقافي الفكري مستواه
 مھارات اتخاذ أو فریق في كالعمل التدریس ھیئة عضو لدى المتعددة اإلداریة المھارات تنمیة-ج

 .واإلداري األكادیمي العمل في القرار
  .اآلنیة والمستقبلیة وأدواره عملھ عةلطبی المالئمة والقیم االتجاھات التدریس ھیئة عضو إكساب-د
  : ألعضاء ھیئة التدریسالتنمیة المھنیةأسالیب  ١-٤
 التي  األسالیب فإن ھناك العدید منا ألعضاء ھیئة التدریس اھدافھة المھنینمیةحقق التتلكي           

 استخدام العالي لیممؤسسات التع على لزامًا أصبح  والتنمیة، لذاینبغي ان تستند الیھا عملیة التطویر
 المؤسسة على إیجابًا الذي ینعكس األمر مستمر، بشكل التدریس ھیئة عضو لتنمیة األسالیب أفضل

  .ومخرجاتھا التعلیمیة
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  :ومن أھم أسالیب التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس
  والمستند إلى الجھود الشخصیة لعضو ھیئة التدریس عن طریق االطالع:التطویر الذاتي_١

واالستماع للدورات والمحاضرات وحضور المؤتمرات وحلقات النقاش، وإجراء الدراسات 
  :ویمكن أن یتم من خالل). ٢٠٦-م٢٠٠٤مرسي، . (واألبحاث، والتألیف والترجمة

 ویمكن ان یتحقق من خالل متابعة عضو ھیئة التدریس للجدید على :أسلوب التطویر الفردي 
ر والدوریات العلمیة والكتب والمراجع المتخصصة الحدیثة شبكة اإلنترنت وبرامج الكمبیوت

والبرامج التربویة والتعلیمیة، ودراسة موضوعات تلبي احتیاجات ومتطلبات التطویر المھني، 
واجراء البحوث والدراسات، وقراءة المیدان وتحدید متطلبات السوق، والمشاركة بالكتابات 

علمیة، والعمل على امتالك مھارات تحفیز العامة والمتخصصة في الصحف والمجالت ال
 .الذات، وتشجیع النفس رغبة في التطویر والتقدم

 ویمكن أن یتحقق من خالل، تبادل اآلراء والمناقشات مع زمالء :أسلوب التطویر التشاركي 
المھنة، والتراسل مع آخرین لطلب الرأي والمشورة، حضور ورش العمل والندوات 

، وخاصة ذات العالقة منھا بالتنمیة المھنیة بشكل عام، وكذا االنتساب والمؤتمرات األكادیمیة
للعدید من المؤسسات والجمعیات والھیئات األكادیمیة محلیًا وعالمیًا، والمشاركة في أنشطتھا 
واالستفادة من خدماتھا، والعمل على تنفیذ دروس تطبیقیة نموذجیة علـى مـستوى القسم 

  ).١٨٤م،٢٠٠٨غالب، وعالم، (.والكلیة
 وھو التطویر الذي تخطط لھ وتشرف على تنفیذه وحدة متخصصة في :التطویر المؤسسي_٢

  :المؤسسة التعلیمیة، والتي یمكن ان یكون بأشكال متعددة منھا

  في الجامعة وحفز ) محلیة أو عربیة أو عالمیة(إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات
ي اإلعداد والتحضیر بأوراق العمل أو الدراسات أعضاء ھیئة التدریس على المشاركة ف

 .والبحوث، وتوفیر الدعم لھم
  إقامة الدورات التدریبیة المتنوعة داخلیًا، بتشجیع من الجامعة وكوادرھا المتمیزین، أو من

 .خالل استقدام خبراء لھذا الغرض
 ادعم اجراء البحوث والدراسات النوعیة المنطلقة من المیدان وتوظیف نتائجھ. 
  ،توفیر شبكات اإلنترنت المحلیة والعالمیة لتبادل الخبرات مع الكلیات والجامعات المماثلة

 .وربط المكتبات المختلفة في الجامعات المحلیة الكترونیًا
  تشجیع االتصال بالبیئة والمجتمع المحلي اتصاًال ھادفًا وفاعًال، لتوجیھ األنشطة الصفیة

 .مة للبیئة التعلیمیة والمحلیةوالالصفیة المرافقة للمنھج، خد
  توفیر األدبیات المتنوعة للمؤتمرات والندوات والدوریات العلمیة التي تصدر عن الجھات

 .األكادیمیة عربیًا ودولیًا
  توفیر قاعدة بیانات متكاملة، تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لعملیات وآلیات التطویر

 .المطلوبة
 اء ھیئة التدریس، للتدریب الذاتي والتطویر المھنيانتاج حقائب تدریبیة ألعض. 
  توفیر مطابع تابعة للجامعة، یتم فیھا نشر اإلصدارات المتنوعة للفعالیات العلمیة المختلفة التي

 .تتم في الجامعة بعد تحكمھا من قبل الجھات العلمیة المتخصصة
 لمتمثل بأعضاء ھیئة التدریس، التنسیق مع الجھات المجتمعیة، لالستفادة من الكادر الجامعي ا

 .في تقدیم االرشادات واالستشارات لتلك الجھات
  إتاحة الفرص أمام أعضاء ھیئة التدریس للمشاركة الخارجیة في المؤتمرات والدورات

حیث یرى الكثیرون أن التدریب من أھم وسائل التطویر المھني لعضو ھیئة . التدریبیة
  .التدریس
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تم اإلقرار بالتدریب باعتباره وسیلة ولیس غایة، لرفع كفایات العاملین في   لذلك فقد            
مؤسسات التعلیم العالي خصوصًا تلك التي تبنت العمل لتحقیق الجودة النوعیة، على اعتبار أن 
التدریب یمثل أحد مدخالت العاملین وعلى رأسھم أعضاء الھیئات التدریسیة، لذلك یترتب على 

لعالي التي تتبنى األخذ بالجودة النوعیة ان تحرص على تنظیم برنامج تدریبي مؤسسات التعلیم ا
  . مستمر ألعضاء الھیئة العاملة في المؤسسة وعلى رأسھم أعضاء الھیئات التدریسیة

أن من أھم وسائل الجودة الشاملة في الجامعات استخدام المعاییر ) ٧٨ه،١٤٠٩زغلول،(ویرى 
  :اآلتیة

 مستمرالتدریب والتعلیم ال. 
 التقییم الذاتي، وحلقات الجودة وروح الفریق 
 التركیز على خدمة المجتمع، والمكافآت والحوافز 
 التخطي والتوجیھ، والقیادة الدیمقراطیة، واالتصاالت 
 التعاون بین القیادات والكلیات والتجدید والتحسین المستمر 
 قیاس الجودة بصفة مستمرة واالعتراف باألداء الفعال 
 ات التجدیدیة والتكامل مع العملالمقارن 
 مراقبة وتوكید الجودة وإدارة العملیات والتحسینات  

 تتعلق بعضو ذاتیة أسالیب :إلى تقسیمھا یمكن المھنیة التنمیة أسالیب أن السابق العرض من ویتبین
 یعمل بالمؤسسة التي تتعلق مھنیة وأسالیب ذاتھ، لتنمیة واستعداده تقبلھ ومدى نفسھ التدریس ھیئة
 وقدرات وتطویر مھارات تنمیة سبیل في وجھود مبادرات من تقدمھ وما التدریس، ھیئة عضو بھا

  .یعملون بھا الذین التدریس ھیئة أعضاء
  : معوقات التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس١-٥

التدریس  ھیئة لعضو بعض معوقات التنمیة المھنیة) ٢٨م، ١٩٩٨(مذھب حدد آل                
 :یلي فیما السعودیة بالجامعات

 .التدریسي العبء  زیادة.-أ
 .واالجتماعات المتعددة اللجان كثرة-ب
 .األكادیمي التنظیم في اإلداریة المناصب لشغل الفرص تكافؤ بعدم الشعور-ج
  .التخصص مجال والمؤتمرات والندوات في حضور صعوبة-د

  : المھنیة لعضو ھیئة التدریس، ومنھابعض معوقات التنمیة) ٩١م،٢٠٠٤(كما یضیف البندري 
 .العلمي البحث لمتطلبات السریعة االستجابة دون تحول التي والبیروقراطیة اللوائح صعوبة-أ

 .العالمیة واألكادیمیة العلمیة والمؤسسات الجامعات بین الصلة انعدام-ب
 التخصص والبحث تمجاال في جدید ھو ما مواكبة یمنع مما للخارج، والبعثات المنح عدد قلة-ج

  .العلمي
 وندرة وعدم حداثتھا، والمراجع الكتب قلة ذلك ویشمل الباحثین، حاجات إشباع عن المكتبة عجز-د

  .المتخصصة العلمیة الدوریات
ھیئة  أعضاء طموحات إشباع عن الدائمة العلمیة اللجان بعض في الترقیة نظم قدم وتخلف- ه

  .دراستھ ومنھجیة الموضوع اختیار في أحیانًا تتحكم محددة معاییر واشتراط التدریس،
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 .والتقدیریة التشجیعیة الجامعة جوائز منح قواعد في خلل وجود - و
  :بالتنمیة المھنیةوالمحلیة التجارب الدولیة  ١-٦
  خطت العدید من الجامعات العالمیة في كل من أوربا وأمریكا واسترالیا وكندا وبعض          

ت كبیرة في سبیل تطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس فیھا، وتم إنشاء مراكز البالد العربیة خطوا
متخصصة للتطویر المھني ألعضاء الھیئات التدریسیة في جامعات ھذه الدول، أسند الیھا مھام 
التخطیط والتنظیم والتنفیذ والتقویم لبرامج التطویر المھني في مجاالت طرق التدریس واستخدام 

، والقیاس والتقویم، ودور عضو ھیئة التدریس في رفع مستوى تحصیل طالبھ، تقنیات التعلیم
ومتطلبات األدوار اإلرشادیة للمدرس الجامعي، باإلضافة إلى مجاالت إداریة، واستخدام الحاسب 

  ). ١٤٦م،ص١٩٩٦جریو، وھجرسي،(اآللي وغیرھا من الموضوعات األخرى
تنمیة  مجال في كبیرًا شوًطا األوروبیة أو یكیةاألمر سواء المتقدمة الدول جامعات حیث قطعت

   .مادیًا وبشریًا ودعمتھا المھنیة التنمیة في المتخصصة المراكز وأقامت التدریس، ھیئة أعضاء
  :تجربة الجامعات األمریكیة .١
إلى أن التجربة األمریكیة بدأت في مراحلھا الحدیثة في توسیع ) ٣٤٤ه، ص١٤١٣(یشیر الثبیتي    

ا بالتركیز على تطویر أعضاء ھیئة التدریس كأشخاص وكمھنیین وكأعضاء ھیئة تدریس اھتماماتھ
في مجموعة، مما جعل التطویر التنظیمي والتعلیمي والشخصي ھي المكونات الرئیسیة ألي برنامج 

ویمكن اإلشارة إلى بعض نماذج التنمیة المھنیة لعضو ھیئة . فعال لتطویر أعضاء ھیئة التدریس
  :ي عدد من الجامعات األمریكیة فیما یليالتدریس ف

أنھا أھتمت بتحقیق االمتیاز في ھیئة ) ١٠،ص٢٠١٠الشخیر، ( یذكر  جامعة مونت كلیر  - أ
برنامج أعضاء التدریس الجدد الذي بداء : تدریسھا من خالل عدد من المبادرات من أھمھا

  : أسباب التمیز في ھذا البرنامج إلىتعودم، و١٩٩٤من عام 
 امج مصمم ال عطاء درجة من المرونة، والزامي ألعضاء ھیئة التدریس الجددأن البرن.  
 األھداف محددة بوضوح، وھي مبنیة على قیم تتماشى مع مھمة الجامعة. 
 تخصیص موارد مادیة وبشریة للبرنامج وبدرجة كبیرة. 

  :FPDC مركز تطویر األداء المھني الجامعي في جامعة كنت األمریكیة  - ب
القیادیة العدید من الفرص  )Kent State University.2011(ا ورد في یوفر المركز كم

  التدریسیةاتھم لتنمیة مھاروالمستقبلیین وذلكوالدعم الالزم ألعضاء التدریس الحالیین 
 المستویین الفردي علىوھناك ھدف طویل األمد یتمثل في دمجھم في التغییر . والمھنیة

إلى فضاءات تعلیمیة رحبة تمكن جمیع الطالب من تحقیق الجامعیة البیئة وتحویل  والجماعي،
وتتعدى خدمات ھذا المركز أعضاء ھیئة التدریس لتشمل الطالب، واإلداریین،  النجاح المرجو

الجامعي، حیث یعمل المركز بالتعاون مع مجلس تطویر األداء المھني لتطویر والمجتمع  
 للمركز وتنفیذ عالالالزمة لتحقیق األداء الفمن خالل دراسة السیاسات  وتدعیم األداء المھني

والتعاون مع المبادرات الھادفة لتطویر األداء الجامعي، وتوفیر قیادات  البرامج التطویریة
  :وللمركز أربعة مجاالت للخدمة ھي. متعاونة مع المركز  للعمل كمجموعات

  .اء ھیئة التدریس التواصل، والربط، والدعم لخلق فرص تطویریة لألداء المھني ألعض-
  . توفیر فرص مھنیة تطویریة ألعضاء ھیئة التدریس واإلبالغ عنھا-
  وعاتوالموض األكادیمیة، توفیر الدعم والمساندة الالزمین للتطویر المھني من خالل اللجان -

  .والطویللتعزیز النمو على المدى القصیر 
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  . العمل الجامعي توفیر الخبرات واالستشارات المرتبطة بمجاالت محددة في-
 :مكتب تطویر التدریس في جامعة جورجیا  - ت

 المتخصصة الجھة یمثل بالجامعة التدریس تطویر مكتب أن) ٢٠٦- ٢٠٥مخ،٢٠٠٤(ذكر زاھر
 ھیئة التدریس لعضو المھنیة التنمیة برامج تقدم حیث التدریس، ھیئة ألعضاء المھنیة التنمیة في
 المؤسسیة والتعاون األبحاث وإجراء وتدربیھم ددالج األساتذة اجتذاب على ویركز خاللھ، من
 على التعلیم والعمل على التدریب تحسین أجل من الوالیة في األخرى والجامعات الكلیات مع

 یمكن الوالیة بمعلومات في األخرى المؤسسات تزوید وكذلك التدریس، نوعیة مستوى رفع
 تنمیة في المكتب یتبعھا التي األسالیب أبرز  ومن.الرشیدة القرارات صناعة في منھا االستفادة
 :یأتي مھنیًا ما التدریس ھیئة أعضاء

 .الجامعي التدریس وأسالیب التدریس، ھیئة عضو تطویر في المتخصصة المؤتمرات عقد -
 .بالتدریس المتعلقة الموضوعات لمناقشة الدوریة النشرات وإصدار الندوات، عقد -
  .المتمیزین التدریس یئةھ ألعضاء والجوائز المنح تقدیم -

من العرض الموجز لبعض اھتمام الجامعات األمریكیة بتطویر قدرات أعضاء ھیئة            
التدریس یالحظ الجدیة في تنویع برامجھا وفقًا لحاجات عضو ھیئة التدریس وبالذات في مجال 

  .التدریس
 :تجربة المملكة المتحدة في التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس .٢

 أن االھتمام بتدریب أساتذة )Broun&Actins.1998:80-89(آكتنر  و برونونیؤكد 
م بدأت عشر جامعات ١٩٥٥الجامعات البریطانیة یرجع إلى بدایة القرن الماضي، ومن عام 

بریطانیة بدراسة طرق التدریس الجامعیة، وتركز برامج التطویر ألعضاء ھیئة التدریس في 
ات التدریس، وبرامج التقویم، وبرامج تقلید المناصب األكادیمیة، جامعة اكسفورد على مھار

  . وبرامج المعلومات، وبرامج التقویم، وبرامج مقررات إداریة، وبرامج اإلشراف
ھیئة  ألعضاء المھنیة للتنمیة متخصصة مراكز أسست التي البریطانیة الجامعات أبرز ومن       

  :ما یلي) ٨٩- ٨٠ :م ١٩٩٥ حداد (ذكر كما التدریس
 Oxford :أكسفورد جامعة-أ

على  أكسفورد جامعة في المتخصص المركز قبل من تقدم التي المھنیة التنمیة برامج تركز         
تتعلق  برامج مجموعة خالل من المھارات من العدید الجامعي التدریس ھیئة عضو إكساب

وبرامج  المناصب، تقلد بمھارات وأخرى تھتم الشخصیة، والفعالیة والتقویم، التدریس بمھارات
وموظفي  السكرتاریة إلى إضافة وغیرھم األكادیمیین من التدریس ھیئة أعضاء لجمیع تقدم إداریة

كافیة  غیر معلومات مع والتعامل واالجتماعات واالتصاالت الوقت إدارة وتتضمن المكتبة،
 واالتصال اإلشراف وبرامج سبة،المنا البدائل واختیار المشكالت مع للتعامل الالزمة والمھارات

 .البحثي الفریق وقیادة بفعالیة
  Cambridge: كامبردج جامعة-ب

لتقویم  وبرامج الجدد، التدریس ھیئة أعضاء لتقدیم مؤتمر عقد المھنیة التنمیة برامج تشمل
وإدارة  الصغیرة، في المجموعات والتدریس الفیدیو، بواسطة العلمیة المواد وإنتاج التدریس،

 تشخیص برامج على عالوة.األمن وإدارة والمفاوضات األفراد بین الصراع وإدارة لوقت،ا
 أو المتخرجین الطالب على وطرق اإلشراف متنوعة، مجموعات في اإلنجاز تعظیم استراتیجیات

 .العلیا الدراسات طالب على اإلشراف
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  South Hampton: ھامبتون ساوث جامعة-ج
 برامج الجامعة ھذه في التدریس ھیئة ألعضاء تقدم التي نیةالمھ التنمیة برامج أبرز من

على  والتدریب الذات، تقویم ومھارات والتقویم، والتدریس الدراسیة المقررات تختص بتصمیم
اإلداریة  بالمھارات تھتم التي البرامج بعض إلى باإلضافة مناقشة، جلسة قیادة وكیفیة المحاضرات،

 والوثائق والخرائط التقاریر وكتابة المعلومات تقنیة ومھارات لبحث،ا مھارات وتنمیة واإلشرافیة،
  .التوضیحیة

أن التجربة االلمانیة من التجارب الھامة واألكثر انتشارًا ) ١٤١ھـ، ١٤١٩(كما یذكر بابكر 
بین الدول القادة األوربیة فبجانب المراكز المتخصصة في الجامعات، ھناك مركز یعمل على 

 واإلقلیمي والعالمي وھو مركز التطویر األكادیمي بجامعة برلین، حیث یعتبر المستوى الوطني
  .المقر الرئیسي للشبكة األوربیة لمراكز تطویر األداء األكادیمي

 :التدریس ھیئة لعضو المھنیة التنمیة مجال في العربیة التجارب .٣
القاھرة و على مستوى الجامعات العربیة تعد الجامعات المصریة وبالذات عین شمس

 حیث الجامعي،المعلم  العربیة التي أقامت دورات تطویریة إلعداد واإلسكندریة من أوائل الجامعات
. م١٩٧٤عقدت جامعة القاھرة أول دورة تدریبیة لتنمیة أعضاء ھیئة التدریس مھنیًا عام 

  ).١٧م، ص٢٠٠٤،حداد(
 في العالي التعلیم یرتطو لمشروع استراتیجیة المصریة العالي التعلیم وزارة وضعت وقد

 :خالل من العالي التعلیم نظام وكفاءة جودة لتحسین إیجابي مناخ خلق بغرض م ٢٠٠٠عام
 أنظمة واستحداث الجودة لضمان مستقلة آلیات وخلق المؤسسیة، الھیكلة إعادة التشریعي، اإلصالح

 ٢٠١٧عام حتى وذلك التطویر محاور تشملعًا مشرو ٢٥ إلى ترجمت والتي األداء، وتقییم لمراقبة
 األھم تعدمكونات  ستة في مشروع ٢٥ من ًامشروع ١٢ تجمیع تم وقد .مراحل ثالث على تنفذم 
 :وھي ) م ٢٠١١ المصریة، العالي التعلیم وزارة(في  جاء كما الوزارة أولویات في

 HEEPF.العالي التعلیم تطویر مشروع صندوق-أ
 ICTP.العالي التعلیم في المعلومات وتكنولوجیا نظم تطویر مشروع-ب
 EHCP.المصریة التكنولوجیة الكلیات مشروع-ج
 QAAP.واالعتماد الجودة توكید مشروع-د
 FOEP.التربیة كلیات تطویر مشروع-ه
  FLDP والقیادات التدریس ھیئة أعضاء قدرات تنمیة مشروع-و
 :السعودیة الجامعات في التدریس ھیئة لعضو المھنیة التنمیة واقع .٤

 والنظم الداعمة الطموحة التطبیقات من العدید نحو السعودیة الجامعات توجھ من مالرغ على
 ومطالب التنمیة العمل سوق احتیاجات مع تھامخرجا مواءمة وضمان أدائھا تطویر لعملیات
 وفي بشكل عام السعودیة الجامعات في التدریس ھیئة لعضو المھنیة التنمیة واقع أن إال ،الشاملة

 عضو أداء على تؤثر قد التي المشكالت بعض من یعاني یزال ال خاص بشكل اشئةالجامعات الن
 على أو تأخیرھا نجاحھا، فرص وتقلیص التطویر نظم تطبیق على ًاسلب ینعكس مما التدریس، ھیئة
  .تقدیر أقل

 العالمیة التطورات تسایر لم السعودیة الجامعات إن على) ٢٥٦ م، ٢٠٠٤(زاھر  آل ویؤكد
 واقتصر التدریس، ھیئة عضو تطویر على مباشرة تركز لبرامج الجدي والتنظیم طفي التخطی
  .جدیة بدون ولكن برامج، تنظیم في التفكیر أو الجزئیة الجھود بعض دورھا في
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 للتطویركیانات  وجود حیث من السعودیة تتفاوت الجامعات أ) ٥١، ٢٠١٢(ویذكر الغامدي 
 ( االستشاریة والخدمات للبحوث نایف األمیر لمعھد یةاالستطالع الدراسة تشیر حیث الجامعي،

 عن )م ٢٠١٠
 كیانات أن إلى جامعة عشرین تناولت والتي السعودیة الجامعات في التطویر عمادات

 الجامعي للتطویر عمادات توجد جامعات ثالث ففي ألخرى، جامعة من تختلف الجامعي التطویر
 عمادة) مسمى تحت عمادات توجد أخرى معاتجا أربع وفي األخرى، العمادات عن مستقلة

 أخرى مسمیات مع واألكادیمي الجامعي التطویر بین دمجت الجامعات وبعض (األكادیمي التطویر
 في بینما .واإلداري األكادیمي التطویر عمادة أو النوعیة، والجودة الجامعي التطویر عمادة :مثل

 .الجامعي التعلیم تطویر مركز وأخرى كادیمياأل والتطویر التقویم مركز یوجد الجامعات إحدى
 مھام تناط حیث جامعات، ثمان في الجامعي للتطویر مراكز أو عمادات وجود عدم الدراسة وبینت

 .والمعاھد الكلیات أو األخرى بالعمادات التطویر
 السعودیة الجامعات في الجامعي التطویر عن المسئولة العمادات معظم أھداف اشتملت وقد

 في العمادات جھود تفاوت مع أبعادھا، بكافة التدریس ھیئة لعضو المھنیة بالتنمیة تتعلق أھداف على
 .البسیطة البرامج بعض وتقدیم المھنیة، للتنمیة محددة أھداف بوضع اكتفى منھا فالبعض الشأن، ھذا

 یئةھ لعضو المھنیة التنمیة أھداف لتحقیق علمیة خطط بناء إلى ذلك تجاوز اآلخر والبعض
 التنمیة مجال في الحكومیة السعودیة الجامعات جھود أبرز منو .تنفیذھا في والبدء التدریس،

   التدریس ھیئة لعضو المھنیة
 حیث یقدم أھمم، ١٩٨٧أنشأت جامعة الملك عبد العزیز مركز تطویر التعلیم الجامعي عام  -

 تصمیم :ھیئة التدریس أعضاء مھارات تنمیة تستھدف والتي التدریبیة في المركز البرامج
 مقاییس الجودة الجامعي، الطالب تقویم أسالیب دراسي، لمقرر إلكتروني محتوى وبناء

 إعداد والتعلم أسس التعلیم عملیتي واستخداماتھا في الذھنیة الخرائط األكادیمي، واالعتماد
 .البحث العلمي ومھارات المدعومة البحوث

ق من ضرورة تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس كما ظھرت جھود جامعة الملك سعود باالنطال -
أنشأت إدارة للتطویر وأصبحت حالیًا وكالة للتطویر، ولعل االھتمام بتطویر قدرات عضو 
ھیئة التدریس یأخذ بھا أشكال متعددة من خالل إجراء بعض الدراسات، والندوات المرتبطة 

 بعدد من حیث تضطلع ھتمام بھذا الجانب،بھذا الجانب، كما أنَّ لكلیة التربیة دور ھام في اال
 :الوحدات وھي من عدد خالل من وذلك التدریس، ھیئة أعضاء تطویر مھمة بینھا من المھام،

 الدولي والبدء األكادیمي لالعتماد الكلیة توجھ ومع .واالعتماد الجودة ووحدة التطویر، وحدة
في  المعلمین تعلیم العتماد لوطنيمعاییر المجلس ا لتحقیق أعدت التي العمل خطة تنفیذ في

 األمریكیة المتحدة الوالیات
- National Council for Accreditation of Teacher Educationالكلیة قامت فقد 

 التنمیة لجنة ، ومنھا األكادیمي االعتماد معاییر استیفاء على للعمل اللجان من عدد بتأسیس
 فیما اللجنة مھام وتتمثل NCATE معاییرمن  مسالخا المعیار تحقیق على تركز التي المھنیة

 :یأتي
 والمتعاونین التدریس ھیئة أعضاء تأھیل واقع حول الذاتیة الدراسة إعداد في المشاركة -

 NCATE. معاییر ضوء في بالكلیة المھنیة التنمیة نظم مناسبة ومدى واالختصاصیین،
 التقییم ومداخل یتفق بما الكلیة سرةأ ألعضاء المھنیة التنمویة االحتیاجات تقدیر نظم تطویر -

 NCATE ومعاییر المعتمدة
 اتخاذ على وتساعد الكلیة أسرة ألعضاء التنمویة االحتیاجات تلبي المھنیة للتنمیة نظم تطویر -

ولعل ندوة تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي  .بشأنھم المناسبة القرارات
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التحدیات -خبة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العاليفقد أوصت ندوة ن. خیر شاھد
بعدد من ) ھـ٢/٣/١٤٢٥(والمنعقدة في جامعة الملك سعود بكلیة التربیة بالریاض- والتطویر

التوصیات التي اھتمت باختیار عضو ھیئة التدریس وإعداده، أسالیب تقویم عضو ھیئة 
ندوة . (رتقاء بمكانة عضو ھیئة التدریسالتدریس، تطویر أداء أعضاء ھیئة التدریس، اال

ھـ، ١٤٢٥نخبة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي التحدیات والتطویر،
 ).٢٥٤-٢٤٨ص

م في  ٢٠٠٦ عام في الجامعي التعلیم لتطویر عمادة إنشاء انھ تم) ٥٥م،٢٠١٢(وذكر الغامدي -
 عن بالجامعة والمھنیة المؤسسیة تحسین القدرات إلى عام بشكل وتھدف جامعة الملك فیصل

 ثالث العمادة ھذه ویتبع .البشریة والقیادیة للموارد األكادیمیة المھارات وتحدیث تنمیة طریق
 وتعد أیضًا، وحدات ثالث مظلتھا یقع تحت التي األكادیمي التطویر إدارة إحداھا إدارات،

 ھیئة ألعضاء المھنیة میةوالتن التطویر عملیات عن المسئولة التدریس ھیئة أعضاء وحدة
 ألعضاء التدریبیة الدورات من عدد عام بشكل العمادة وتقدم.فیصل الملك جامعة في التدریس

 التعلم مجال في التدریس ھیئة
 التعامل وطرق التعلم في الطالب وأنماط الجامعة، طالب تدریس استراتیجیات :منھا والتعلیم

 ھیئة عضو مھارات وتطویر التدریس، ھیئة عضاءأل الجامعي التقویم مھارات وبناء معھا،
المدربین، وفي المجال  وتدریب التفكیر، مھارات ودمج والقیاس، التقویم في التدریس

مع  للتعامل الالزمة األساسیة المھارات على المنسوبین بتدریب العمادة اھتمت التكنولوجي،
 المواقع اإللكترونیة، وإدارة وتصمیم أوفیس، مایكروسوفت وتطبیقات الحاسوب جھاز

 :مثل بالمھارات العلمي البحث برامج اھتمت كما. اإللكترونیة الدراسیة المقررات وتصمیم
 العلمي، واستراتیجیات البحث البیانات، وقواعد االنترنت شبكة على البحث مھارات تعلم

  .العامة و المھارات العلمي، النشر ومھارات البحث، مھنة وأخالقیات
 تنمیة اإلبداع والتمیز ألعضاء ھیئة التدریس التعلیم مشروعھـ أطلقت وزارة ١٤٣٠وفي عام 

 ملیون ریال سعودي، ویأتي ھذا المشروع في إطار مبادرات الوزارة بغرض ٦٠بتكلفة 
التمیز واإلبداع لدى أعضاء ھیئة التدریس، عالوة على السعي لالستفادة من التجارب 

. عات السعودیة بما یساعد لتحول لمجتمع المعرفةوالخبرات العالمیة ونقلھا للجام
)aspx.33News/Pages/news/ar/sa.gov.mohe.www://http(.  

  :جودة النوعیة بالجامعات ال:الثانيالجزء  -٢
 شامل للسیاسات والبرامج ن تطبیق الجودة النوعیة في الجامعات یتطلب إحداث تغییرإ

واألھداف التقلیدیة، وأن یكون ھناك إرادة جماعیة للتغییر والتطویر نحو األفضل وھذا یتطلب 
  )٢٦١، صم٢٠١٣،الھادي. (وجود عوامل أساسیة من أھمھا

 اإلرادة الصادقة لدى الجھات المسؤولة عن الجامعات بضرورة تبني فلسفة الجودة. 
 تحدید األھداف بشكل واضح. 
 توجیھ األھداف إلى احتیاجات المجتمع وسوق العمل حسب طبیعة الھدف. 
 التكامل والتنسیق بین االقسام والكلیات العلمیة في تبني فلسفة إدارة الجودة النوعیة. 
  منح االستقاللیة الالزمة للقیادات اإلداریة في الكلیات واالقسام العلمیة دون التدخل في

 .خصوصیات عملھم
 لتحسین مخرجات الجامعاتمستمر وإجراء حلقات النقاش التدریب ال. 

كما أن تشجیع التمیز في الجامعات جعل الكثیر منھا یسعى إلى تطبیق معاییر الجوائز 
الوطنیة للجودة لتحقیق التفوق واإلبداع، ودخول سوق المنافسة الدولیة وتحقیق الریادة، وتتكون 
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القیادة، التخطیط االستراتیجي، إدارة العملیات، :  فيمعظم جوائز الجودة من معاییر رئیسة تتمثل
  .إدارة الموارد البشریة، الشراكة والموارد، رضا العاملین، رضا العمالء، النتائج

وتتكون ھذه المعاییر من معاییر فرعیة یتم من خاللھا تقییم الجودة، بأسلوب موثق یوضح مدى 
في إجراء التقییم الحقیقي، وتحدید االحتیاجات  لمحتوى المعاییر، وھذا یساھم تحقیق الجامعات

  ).٢٦٢، ص٢٠١٣الھادي، (التدریبیة، وقیاس وتطویر األداء 
 :معاییر تحقیق الجودة النوعیة الخاصة بالتنمیة المھنیة ألعضاء الھیئة التدریسیة

لیة التي      إن معاییر الجودة النوعیة لتنمیة عضو ھیئة التدریس تختلف باختالف الجامعة أو الك
وضعت لھا، وذلك الختالف األھداف الخاصة، والبیئات التربویة في مؤسسات التعلیم العالي، حیث 
أن معاییر الجودة النوعیة یجب أن تشمل على حد أدنى أو معاییر عامة، تحدد مدى تحقق االنجاز، 

ید من تحقیق وقد قامت الباحثة بتحلیل ودراسة العد). Manory,1992,pp3.4(وتمكن من التقویم
الجودة والخاصة بأعضاء الھیئة التدریسیة، حیث أكد العدید من الباحثین في مجال جودة النوعیة 
في التعلیم العالي على دور أعضاء ھیئة التدریس على اعتبار أنھم عنصر مستھدف في نظام 

 التعلیم ألنھم الجودة، كما أن على عاتقھم تقع مسؤولیة تحقیق العدید من المعاییر الخاصة بجودة
یمثلون أھم المدخالت بحكم أدوراھم، ویتوقف على مدى جودتھم مستوى جودة المخرجات ویرى 

  : معاییر النوعیة المتعلقة بالھیئة التدریسیة ینبغي أن تركز علىأن). ٨٥م،١٩٩٥فرمان،(
 :معاییر اختبار أعضاء ھیئة التدریس وتشمل )١

 مؤھالتھم ومستوى إعدادھم. 
 خبراتھم 
 تھممھارا 

 .مدى توفر متطلبات تطویرھم )٢
طریقة متابعة أدائھم وھذا یستلزم تحدید أي من المجاالت اآلتیة بحاجة لمراقبة طرق  )٣

التدریس وطریقة تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة، وطریقة مراقبة تقدم الدارسین، وطریقة 
في . قة تقویم الدارسینالقیام بالفحص لضمان تلبیة البرنامج التعلیمي الحتیاجات الدارس، وطری

حین یرى آخرون أن جودة نوعیة أعضاء الھیئات التدریسیة ترتبط أیضًا بإجراءات تثقیفھم 
. وترقیتھم، ومدى مساھمتھم في خدمة المجتمع وفعالیة مشاركتھم في اللجان والھیئات العلمیة

 ).١١م،١٩٩٧سالمة، وزمیلھ، (
العالي إلى المعاییر المتعلقة بجودة الھیئات التدریسیة  التعلیم الجودة فيوتشیر العدید من معاییر 

  :ومنھا
 .مستوى وسمعة وشھرة الكادر األكادیمي واإلداري .١
 .نسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس .٢
 .سجل الكادر األكادیمي في الجامعة .٣
 .مدى توفر أعضاء ھیئة التدریس للعمل في مختلف برامج وتخصصات الجامعة .٤
 . ھیئة التدریس للطلبةمدى احترام أعضاء .٥
 .مستوى التدریب األكادیمي ألعضاء الھیئات التدریسیة .٦
مدى مشاركة أعضاء الھیئات التدریسیة في الجمعیات واللجان والمجالس المھنیة  .٧

 .والعلمیة
اإلنتاج العلمي ألعضاء ھیئة التدریس، وطبیعة الدراسات واألبحاث التي یقومون بھا  .٨

 ).١٠م،٢٠٠٣أبو فارة، . (محلياللخدمة الجامعة والمجتمع 
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  :معاییر الجودة الشاملة للھیئة األكادیمیة واإلداریة كما یلي) ٢٠٥م،٢٠٠٢العیسى،(وتذكر دراسة 
 .تطویر الخطط األكادیمیة وتدریب أعضاء ھیئة التدریس واإلداریات .١
دریب إیجاد نظام لتحدید احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس واإلداریات من حیث التعلیم والت .٢

 .والتطویر لتلبیة أھداف الكلیة
إیجاد نظام مكافآت مادیة ألعضاء ھیئة التدریس واإلداریات وفرق العمل في الكلیات على  .٣

 .أساس مجموعة من المعاییر المتطابقة مع األھداف العامة للكلیة
تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس واإلداریات على أساس مجموعة من معاییر األداء  .٤

 .اة من أھداف الكلیةالمستق
استخدام معاییر منھجیة للتأكد من أن تقییم أعمال أعضاء ھیئة التدریس واإلداریات تشجع  .٥

 .المرونة واالستجابة السریعة لتحقیق األداء في الكلیة
  :معاییر جودة معلم المعلم حیث حدد الباحث المعاییر التالیة) ٢٦٢م،٢٠٠٣إبراھیم،(وذكر 

 یس بالكفاءة في التدریساتصاف عضو ھیئة التدر. 
 أن یقدم العضو شواھد على نموه المھني في مجال البحث واإلنتاج األكادیمي. 
 توافر العدد الكافي من أعضاء ھیئة التدریس لتنفیذ البرامج التي یقدمھا القسم أو الكلیة. 
 ة أن یتم تطویر معلم المعلم بطریقة منتظمة لتحسین مستوى التدریس واألنشطة اإلبداعی

 .والعلمیة
  أن یتم عقد دورات تدریبیة لمعلمي المعلم للتعرف على أحدث األسالیب التعلیمیة في مجال

 .عمل معلمي المعلم لتشتمل على المؤھالت والتقییمات ونشاط التطویر
  :مقیاس إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم العالي بما یلي) ١٠٨م،٢٠٠٣الموسوي،(ویحدد 

 مناسبة للتعرف على االحتیاجات التدریبیة للعاملین فیھاتستخدم المؤسسة أدوات . 
 تنظم المؤسسة برامج التدریب األولى لجمیع العاملین لمواكبة متطلبات العملیة التعلیمیة. 
 یتم تدریب العاملین في المؤسسة بھدف رفع كفاءة أدائھم. 
 ةتوجد برامج تدریبیة وتأھیلیة خاصة بمدیري األقسام والدوائر اإلداری. 
 یتم تقویم برامج التدریب أثناء الخدمة دوریًا للتأكد من مدى فاعلیتھا ومردودھا الفعلي. 
 تبني المؤسسة طرق القیاس الموضوعیة لتقویم أداء العاملین فیھا. 
 یتم تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین العاملین في المؤسسة بصورة دوریة. 
 ات الموظفین والعاملین في ضوء احتیاجات المھنةتھیئة المؤسسة الفرص لتطویر قدر. 
 تطبق المؤسسة آلیات للتأكد من حسن استغالل الموظفین والعاملین لوقت العمل. 
  تراعي المؤسسة كفاءة عضو ھیئة التدریس عند اختیاره لتنفیذ مھام أكادیمیة أو إداریة

 .جدیدة
 الشخص لتنفیذ متطلبات الوظیفة یرقى العاملون وفقًا لمعاییر الكفاءة مع مراعاة أھلیة 

 .الجدیدة
 یتم توظیف نتائج تقویم أداء العاملین لصیاغة خطط المؤسسة ورسم برامجھا المستقبلیة.  

وبناًء على األدبیات السابقة قامت الباحثة بتصمیم أداة البحث وھي عبارة عن استبانة تم تطبیقھا 
  .ء الھیئة التدریسیة بجامعة شقراءعلى أعضا
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  :دراسات السابقةال
ت         ة   یزخر األدب التربوي بالدراسات والبحوث التي تناول ة المھنی ة   التنمی ي   ألعضاء ھیئ دریس ف الت

 وھذا یعني أن الموضوع، العدید من الدراسات المیدانیة والنظریة التي تناولت ھذا    ، فھناك الجامعات
ددة، وال ت خاصیة   وھي ذا ،تطویر الجامعاتھذه القضیة ھي إحدى القضایا الساخنة في     زال  متج  ت

ي   دریس ف ة الت ضو ھیئ ة لع ة أو العلمی ة المھنی شكالت التنمی ةم ال الجامع الج فع ن ع ا ع ث لھ  تبح
شاملة    ودة ال اییر الج ق مع ة بتطبی ة الدائم ل المطالب ي ظ ة ف اتخاص ي الجامع ارة  . ف ي إش ا یل وفیم

  :موجزة إلى عدد من الدراسات السابقة
زي  ة العن وا) م٢٠١٥(دراس ة      : نبعن دریس والھیئ ة الت ضاء ھیئ دى أع ة ل ة المھنی ع التنمی واق

وك  ة تب ي جامع ساندة ف دفت .الم ة    وھ ضاء ھیئ دى أع ة ل ة المھنی ع التنمی ة واق ى معرف ة إل  الدراس
ل وفي ضوء ھذا الھدف الرئیس تأتي مجم .جامعة تبوك التدریس في : وعة من األھداف الفرعیة، مث

ب      ي، وبالجوان ث العلم ة بالبح دریس المتعلق ة الت ضاء ھیئ ة ألع ة المھنی رات التنمی م مؤش ة أھ معرف
ة،     ة اإلداری الذاتیة، وبالجوانب المھنیة، وبدور عضو ھیئة التدریس في المجتمع، وبالجوانب النظامی

وء م ي ض رات ف ن(تغی ة األكادیمالج صص، والرتب ةس، والتخ تخدم  )ی ة اس داف الدراس ق أھ ولتحقی
ى       . الباحث منھج المسح بالعینة، والمنھج الوصفي المقارن    نھج األول إل ن خالل الم د الباحث م وعم

ف    ك لوص ان؛ وذل در اإلمك ع ق ة للمجتم ون ممثل اول أن تك لي، وح ع األص ن المجتم ة م حب عین س
دریس     المؤشرات المختلفة للتنمیة   ة الت ة ألعضاء ھیئ ن       و. المھنی ن الباحث م اني، فمّك نھج الث ا الم أم

ة          ة المھنی اس التنمی اد مقی ى أبع ة عل . تقدیم وصًفا مقارًنا للفروق بین بعض المتغیرات األساسیة للعین
تبانة      ) ١١٢(وأما عینة الدراسة فتكونت من      ن اس ارة ع ت عب ا أداة الدراسة فكان وأظھرت  .فرًدا وأم

ستوى   د م صائًیا عن ر دال إح ود أث ائج وج ة النت ة  ) ٠٫٠٥( الدالل ري الدراس ة  (لمتغی نس والرتب الج
دریس      ) األكادیمیة في المتوسطات الحسابیة لدرجة مجاالت واقع التنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة الت

سة   . في جامعة تبوك من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس مجتمعة   وخلصت الدراسة إلى وجود خم
دور فاع   ة ب ام الجامع ى قی ة عل رات دال دریس   مؤش ة الت ضاء ھیئ ة ألع درات المھنی ة الق ي تنمی ل ف

ة، دور عضو     : العاملین فیھا، مرتبة حسب المجاالت األتیة      ة اإلداری البحث العلمي، المھني، النظامی
  ھیئة التدریس في المجتمع، وآخرھا الذاتیة

سیة          : بعنوان) م٢٠١٠(دراسة الشخشیر    ة التدری دى أعضاء الھیئ ة ل ة المھنی ي  مستوى التنمی  ف
دى         و. جامعة النجاح الوطنیة من وجھة نظرھم  ة ل ة المھنی ى كشف مستوى التنمی دفت الدراسة إل ھ

ك، واتبعت      ي ذل أعضاء ھیئة التدریس في جامعة النجاح، ومعرفة تأثیر بعض المتغیرات المستقلة ف
س          واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي،     ى أن م ات، وتوصلت الدراسة إل ع البیان تبانة لجم توى  االس

ة         ن وجھ طًا م ان متوس دریس ك ة الت ضاء ھیئ دى أع ة ل اح الوطنی ة النج ي جامع ة ف ة المھنی التنمی
دیر مستوى               ي تق ة ف ة األكادیمی رات الجنس والمؤھل العلمي والعمر والرتب ؤثر متغی نظرھم، ولم ت

ة المھن            التنمیة المھنیة  دیر مستوى التنمی ي تق أثیرًا ف رة ت ع    ، بینما كان لمتغیر سنوات الخب ي جمی ة ف ی
ًا     االت األداة وفق ب مج اء ترتی ا ج أثیر، كم ر أي ت م یظھ ارات ل ة المھ ال تنمی دا مج االت، ماع المج

الي    و الت ى النح ًا عل طاتھا تنازلی ة      : لمتوس شكالت التنمی دریس، م ة الت ضاء ھیئ ارات أع ة مھ تنمی
     . التدریسیةالمھنیة، تنمیة مشاركة أعضاء الھیئة التدریسیة، ترقیة وتقییم أعضاء الھیئة

أسالیب النمو المھني المتبعة لدى أعضاء ھیئة التدریس في : بعنوان) ٢٠٠٩(دراسة العمري 
ھدفت إلى التعرف على برامج النمو و، جامعة البلقاء التطبیقیة في مجال التدریس والبحث العلمي

وبیان واستقصاء  حدیدھا،المھني المتبعة لدى أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة وت
والمؤھل العلمي، والتخصص، والرتبة األكادیمیة في أسالیب النمو المھني أثر كل من الجنس، 

وتوصلت نتائج . وقد أستخدم الباحث االستبانة لجمع بیانات الدراسة. ألعضاء الھیئة التدریسیة
أعضاء الھیئة التدریسیة في الدراسة إلى أن درجة توافر أسالیب النمو المھني كانت متوسطة عند 
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جامعة البلقاء التطبیقیة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أسالیب النمو المھني المتبعة لدى 
  .أعضاء الھیئة التدریسیة تعزى لمتغیرات الدراسة

التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس مدخل للجودة  :بعنوان) ٢٠٠٨(دراسة غالب، وعالم
وھدفت إلى إلقاء الضوء على أدوار عضو ھیئة التدریس المحددة . لتعلیم الجامعيالشاملة في ا

والمنسجمة مع روح العصر ومتطلباتھ، باإلضافة إلى عرض العالقة بین الجودة النوعیة وجودة 
، واعتمد أعضاء الھیئة التدریسیة، مع التأكید على أھمیة تطویر كفایات أعضاء ھیئة التدریس

أن الجودة إلى توصلت الدراسة خدما االستبانة كأداة للدراسة، وج الوصفي، واستالباحثان المنھ
النوعیة تتطلب جودة أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم باعتبارھم عنصرًا فعاًال في تحقیق الجودة، كما 
أشارت الدراسة إلى وسائل التنمیة المھنیة وأھمیتھا في رفع مستوى المدخالت والعملیات 

  .السیما وأن التنمیة المھنیة مطلبُا رئیسًا لتحقیق الجودة،والمخرجات ، 
بعنوان التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس والقیادات األكادیمیة في ).٢٠٠٦( دراسة حسین 

تتلخص أھداف الدراسة في جانبین .)دراسة تقویمیة لمشروع تنمیة القدرات فیھا( جامعة بنھا
التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس والقیادات  ناول مقوماتالجانب النظري الذي یت: أولھما 

إلى الجانب المیداني ویھدف   وثانیھما،المعاصر األكادیمیة ونماذجھا في الفكر اإلداري التربوي
 والمعوقات التي تحد من عملیة التنمیة ،إسھام المشروع في تحسین األداء الجامعي مدىمعرفة 
تؤثر برامج التنمیة المھنیة  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھابنھا، وقدبجامعة  المھنیة

مقاومة ، أعضاء ھیئة التدریس من خالل المشروع إیجابا على منظومة التعلیم الجامعي وثقافة
بالجامعة أو  بعض أعضاء ھیئة التدریس لعملیة التنمیة المھنیة بسبب رغبتھم في ثبات العمل

عزوف أعضاء ھیئة التدریس عن حضور البرامج التدریبیة لعدم ، الشخصیةالخوف على المصالح 
التركیز على الجانب النظري في ، على المحاضرات وورش العمل تنوع أسالیبھا واقتصارھا

  .البرامج التدریبیة وإھمال الممارسات العملیة
سمیح  ة ال ي   ). ٢٠٠٥(دراس سعودیة ف ات ال دریس بالجامع ة الت ضاء ھیئ ویر أداء أع وان تط بعن

ة     و. ضوء خبرات الدول الغربیة والعربیة     ن التجارب العالمی د م ھدفت إلى تسلیط الضوء على العدی
الي              یم الع ة التعل دخل نظري مرتبط ببیئ دیم م دریس، وتق ة الت والعربیة في مجال تطویر أعضاء ھیئ

ي          ال ا ف ادة منھ ن التوصیات لإلف سعودیة بمجموعة م سعودي وتزوید صانعي القرار في الجامعات ال
ة              ي غالبی ي ف دم وجود نظام للتطویر المھن ى ع تطویر أعضاء ھیئة التدریس، وقد خلص الباحث إل

ي     ویر المھن ًا للتط ث نموذج ا الباح م بن سعودیة، ث ات ال ة  . الجامع یات الدراس م توص ن أھ ان م : وك
ن خالل وسائل            ضرور دریس م ة الت ي ألعضاء ھیئ ة التطویر المھن ة اھتمام اإلدارة الجامعیة بأھمی

ا دة منھ ارة     : عدی ة لزی شكیل لجن سعودیة، وت ات ال ي الجامع صة ف ة متخص ز تطویری یس مراك تأس
ت         ا أوص ا، كم ن تجاربھ ادة م ة لإلف ة المھنی ي التنمی بقیة ف ا األس ي لھ الي الت یم الع سات التعل مؤس

  . االھتمام باختیار المعیدین والمحاضرین وأھمیة إعدادھم وتأھیلھمبضرورة
على أھمیة إیجاد وسائل فعالة  واتفقت المھنیة،تطویر عناصر التنمیة السابقة  الدراسات تناولتوقد 

تؤكد معظم الدراسات على ضرورة أن تشمل ، كما لتوفیر التنمیـة المھنیـة ألعضاء ھیئة التدریس
 بعض الدراسات لتدریسـیة سواء الجدد أو القدامى، وبحثتة كافة أعضاء الھیئـة االتنمیة المھنی

كما اشتركت   وھذا مالم تتطرق لھ الدراسة الحالیة،معوقات التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس
 ماعدا دراسة معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة بمنھج الدراسة وھو المنھج الوصفي،

  . واالستبانة كأداة للدراسة)م٢٠١٥(العنزي
 ، كماخرجت معظم الدراسات بتوصیات لتطویر التنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریسو           

وتمیزت دراسة الباحثة أنھا تبحث في أھم المعاییر الخاصة بتنمیة أعضاء ھیئة التدریس وعالقتھا 
واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة لباحثة على وتركز دراسة ابتحقیق الجودة النوعیة في الجامعات، 



  
  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 
 

٣٧٠ 

) م٢٠١٥( وھي بذلك تتشابھ مع دراسة العنزي وھي جامعة شقراء،)ناشئة(التدریس في جامعة 
معرفة واقع : كما تتشابھ معھا في ھدف الدراسة وھو )تبوك(كانت دراستھ بجامعة ناشئةحیث 

مع الدراسة ) م٢٠٠٨(راسة غالب، وعالمالتنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس، وتتشابھ د
التدریس كما تشترك كًال من الحالیة في عرض العالقة بین الجودة النوعیة وجودة أعضاء ھیئة 

مع الدراسة الحالیة ) م٢٠٠٩(العمري(ودراسة) ٢٠١٠(ودراسة الشخیر) م٢٠١٥(العنزي(دراسة 
عنھا بمتغیر عدد الدورات التدریبیة ، وتختلف الجنس، والرتبة العلمیة: في متغیرات الدراسة وھي

  .في مجال التنمیة المھنیة
  :إجراءات الدراسة

تتناول المنھج الذي استخدمتھ الباحثة في دراستھا، إضافة إلى تحدید مجتمع الدراسة            
وأفراد الدراسة وخصائصھم، كما یتضمن كیفیة بناء أداة الدراسة، وأسالیب المعالجة اإلحصائیة 

  . استخدمت في تحلیل بیاناتھاالتي
لطبیعة الدراسة ُأستخدم المنھج الوصفي التحلیلي، الذي ذكر عنھ عبیدات وآخرون : منھج الدراسة

بأنھ یصف الواقع وصفًا دقیقًا ویعبر عنھ كمیًا لتوضیح مقداره أو كیفیًا لبیان ) ١٩١م، ص٢٠٠٣(
تعلقة بالمجاالت اإلنسانیة وما یزال خصائصھ، وأنھ یستخدم منذ نشأتھ في دراسة المشكالت الم

  .األكثر استخدامًا في الدراسات اإلنسانیة
  :مجتمع الدراسة

، والبالغ عددھم شقراء جامعةبیتكون المجتمع األصلي من جمیع أعضاء الھیئة التدریسیة           
ات  التعلیم، مركز احصاءوزارة(والمحاضرین  سعودیًا بما فیھم المعیدین ًا عضو)١٠٠٤(

   )ه١٤٣٨-١٤٣٧التعلیم،
  :عینة الدراسة

 وكان عدد االستبانات  علیھمتوزیع االستباناتبعد حصر مجتمع الدراسة األصلي تم            
  :ویمكن وصف العینة وفق التالي) ١٢٥(المستردة والمكتملة البیانات

 :الدرجة العلمیةعینة الدراسة وفق  -
  ب الدرجة العلمیةتوزیع أفراد عینة الدراسة حس) ١(جدول   

 (%)النسبة  التكرار الدرجة العلمیة
 ٣٫٢ ٤ معید

 ٢٠٫٨ ٢٦ محاضر
 ٥٦٫٨ ٧١ أستاذ مساعد
 ١٦ ٢٠ أستاذ مشارك

 ٣٫٢ ٤ أستاذ
  ١٠٠  ١٢٥  المجموع

دول      ن الج ساعد، وأن   % ٥٦٫٨أن ) ١(یتضح م تاذ م ة أس تھم العلمی ة درج راد العین ن أف م
ة محاض  % ٢٠٫٨ تھم العلمی نھم درج شارك، وأن   ١٦ر، وأن م تاذ م ة أس تھم العلمی نھم درج  ٣٫٢ م

   .منھم درجتھم العلمیة معید% ٣٫٢منھم درجتھم العلمیة أستاذ، وأن 
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  :النوععینة الدراسة وفق 
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب النوع) ٢(جدول     

 (%)النسبة  التكرار النوع
 ٤٤ ٥٥ ذكر
 ٥٦ ٧٠ أنثى

  ١٠٠  ١٢٥  المجموع
اث، وأن    % ٥٦أن  ) ٢(من الجدول   یتضح   ن    % ٤٤من أفراد العینة كانوا من اإلن انوا م نھم ك م

  .الذكور
  :عدد الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیةعینة الدراسة وفق  -

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة) ٣(جدول 
 (%)بة النس التكرار عدد الدورات

 ٢٠٫٨ ٢٦ ال یوجد
 ٣٦٫٨ ٤٦  دورات٥أقل من 

 ٤٢٫٤ ٥٣ وأكثر دورات ٥
  ١٠٠  ١٢٥  المجموع
ة          % ٤٢٫٤أن ) ٣(یتضح من الجدول    ي مجال التنمی ة ف م التدریبی دد دوراتھ ة ع راد العین ن أف م

ن  منھم عدد دوراتھم التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة أق % ٣٦٫٨ دورات أكثر، وأن ٥المھنیة   ل م
  .منھم لم یحصلوا على دورات تدریبیة في مجال التنمیة المھنیة% ٢٠٫٨ دورات، وأن ٥

  :أداة الدراسة
 عمدت الباحثة إلى تصمیم أداة ،بعد االطالع على أدبیات الدراسة من دراسات سابقة ومراجع

تم ھا، ثم كلة الدراسة وأھدافھا وتساؤالتتم تصمیمھا في ضوء مش ،البحث وھي عبارة عن استبانة
بعد عرضھا على مجموعة من المحكمین بالجامعات تطبیقھا على أعضاء الھیئة التدریسیة، 

تم إجراء تعدیالت على فقرات والمختصین الذین أبدوا مالحظاتھم واقتراحاتھم وبناء على ذلك 
انة في االستبانة، والتحقق من صدق وثبات االستبانة بالطرق اإلحصائیة المناسبة، وتكونت االستب

  : ھماجزأین صورتھا النھائیة من
 الدرجة العلمیة، النوع، ( یتعلق ھذا الجزء بالمتغیرات المستقلة للدراسة وھي: الجزء األول

 )عدد الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة
 یشمل أسئلة مغلقة تتناول المحاور التالیة: الجزء الثاني:  

یة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة في ضوء معاییر  واقع التنمیة المھن:المحور األول
وتم تحدید معاییر الجودة النوعیة للتنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس عن طریق ، الجودة النوعیة

راض بعضھا في إجابة السؤال األول، وعن طریق مراجعة أدبیات الدراسات البحثیة التي تم استع
لوطنیة للجودة واالعتماد األكادیمي والخاصة بالتنمیة المھنیة لعضو ھیئة الرجوع لمعاییر الھیئة ا

  .التدریس
  .عبارة تقیس واقع وأھمیة التطبیق) ٢٩(واشتمل ھذا المحور على 
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 الجودة النوعیة في في ضوء معاییرالتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس أسالیب  :المحور الثاني
 :الجامعي، واشتمل علىالتعلیم 

 :التطویر الذاتي ببعدیھ-أ
 عبارات)٧(على  واشتمل أسلوب التطویر الفردي   
  عبارات) ٧(أسلوب التطویر التشاركي واشتمل على  

  .عبارة) ١٢( واشتمل على :التطویر المؤسسي-ب
  :الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل قامت :أداة الدراسةصدق 

  ) Face validity( لألداة )الخارجي(الصدق الظاھري_ أ
یل محتوى األداة  الباحثة بتعد حیث قامت على عدد من المحكمین المتخصصین،االستبانة تم عرض

مع إضافة أو حذف ما یرون من عبارات في أي محور من المحاور، حتى في ضوء مرئیاتھم 
  .تصبح االستبانة مالءمة لقیاس ما وضعت من أجلھ

  : لألداةصدق االتساق الداخلي_ ب
بقیاس صدق قامت الباحثة لتأكد من تماسك العبارات بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ ل

االتساق الداخلي لألداة من خالل بیانات استجابات أفراد الدراسة بحساب معامالت االرتباط بین كل 
  :ة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ وفق الجدول التاليعبارة من عبارات المحور والدرج

معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلیة للمحور الذي ) ٤(جدول 
  تنتمي إلیھ

  معامل االرتباط
 م  المحور الثاني

أسلوب التطویر  المحور األول
  الفردي

أسلوب التطویر 
  التطویر المؤسسي  التشاركي

٠٫٨٧٩ **٠٫٦٩٧ **٠٫٨٤١ **٠٫٧٧١ ١** 
٠٫٨٨٧ **٠٫٨٠٧ **٠٫٨٢٨ **٠٫٨١٦  ٢** 
٠٫٩٤٠ **٠٫٨٣٣ **٠٫٧٤٨ **٠٫٧٩٢  ٣** 
٠٫٧٧٧ **٠٫٨٥٣ **٠٫٧٩٧ **٠٫٨٣٤  ٤** 
٠٫٨٦٥ **٠٫٨٩٠ **٠٫٧٩٦ **٠٫٨٥٤  ٥** 
٠٫٨٨٤ **٠٫٨٤٢ **٠٫٧٨٥ **٠٫٧٣٢  ٦** 
٠٫٨٠٨ **٠٫٨٦٢ **٠٫٨٣٥ **٠٫٧٣٣  ٧** 
٠٫٨٥٥ **٠٫٥٤٨  ٨** 
٠٫٨٩٩ **٠٫٧٠٠  ٩** 

٠٫٨٩٦ **٠٫٧٨٧  ١٠** 
٠٫٧٦٣  ١١** 

  

٠٫٨١٧** 



  
  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 
 

٣٧٣ 

  معامل االرتباط
 م  المحور الثاني

أسلوب التطویر  المحور األول
  الفردي

أسلوب التطویر 
  التطویر المؤسسي  التشاركي

٠٫٨٩٠ **٠٫٥٩٠  ١٢** 
٠٫٨٤٧  ١٣** 
٠٫٧٨٧  ١٤** 
٠٫٨٠٥  ١٥** 
٠٫٧٣٩  ١٦** 
٠٫٨٤٥  ١٧** 
٠٫٥٤٣  ١٨** 
٠٫٧٧٩  ١٩** 
٠٫٨٤٤  ٢٠** 
٠٫٧٣٨  ٢١** 
٠٫٨٢٣  ٢٢** 
٠٫٨٨٩  ٢٣** 
٠٫٦٩٧  ٢٤** 
٠٫٨٢٠  ٢٥** 
٠٫٨٤٥  ٢٦** 
٠٫٨٠٤  ٢٧** 
٠٫٨٠٩  ٢٨** 
٠٫٨٤٢  ٢٩** 

 

  ٠٫٠١دالة عند  (**) 
، مما )٠٫٠١(أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٤(یتضح من الجدول 

 یعني وجود درجة عالیة للمحور، ممایشیر إلى االتساق الداخلي بین فقرات المحور والدرجة الكلیة 
  .ط المحور بعباراتھ بما یعكس درجة عالیة من الصدق لفقرات المقیاسمن االتساق الداخلي وارتبا

للتأكد من ) معادلة ألفا كرونباخ( لقیاس ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة :أداة الدراسةثبات 
  .قیمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانةیوضح ) ٥(ثبات أداة الدراسة، والجدول 
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  الت الثبات لكل محور من محاور االستبانةقیم معام) ٥(جدول 

معامل   المحور
  الثبات

واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة في ضوء 
  ٠٫٩٧٦  معاییر الجودة النوعیة

  ٠٫٩٠٨  أسلوب التطویر الفردي

  ٠٫٩٢٣  أسلوب التطویر التشاركي

  ٠٫٩٧٠  التطویر المؤسسي

  ٠٫٩٨٣ كامل االستبانة

لبعد ) ٠،٩٠٨(حیث تراوحت بین مرتفعة أن قیم معامالت الثبات ) ٥(یتضح من الجدول     
لمحور واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في ) ٠،٩٧٦(أسلوب التطویر الفردي، و

مما وجمیعھا معامالت ثبات مرتفعة ) ٠،٩٨٣(  الجامعات، أما الثبات العام ألداة الدراسة فقد بلغ
وبالتالي یمكن االعتماد علیھا في التطبیق . الثباتتمتع بدرجة عالیة من یدل على أن االستبانة ت

  .المیداني للدراسة
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 :عرض النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة -
جامعة ما واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في  :األول النتائج المتعلقة بالسؤال -

 الدراسة؟ من وجھة نظر عینة ودة النوعیة في ضوء معاییر الجشقراء
  حساب تم استخدام ، جامعة شقراءللتعرف على واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات 
 :ل التاليالدراسة، وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدوعینة أفراد 

 في جامعة شقراءیبین رأي أفراد العینة حول واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في ) ٦(جدول 
  ضوء معاییر الجودة النوعیة

  درجة التطبیق  أھمیة التطبیق
  م

  

  قلیلة  سطةمتو  كبیرة  العبارة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  قلیلة  متوسطة  كبیرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٤٦  ٦٥  ١٤  ٤٠  ٦٣  ٢٢  ك

١  

ات   ستخدم الجامع ت
بة  أدوات مناس
ى   رف عل للتع
االحتیاجات التدریبیة   

  .لمنسوبیھا
%  ٣٢  ٥٠٫٤  ١٧٫٦  

٢٥  ٠٫٦٩٢  ١٫٨٦  
٣٦٫٨  ٥٢  ١١٫٢  

٠٫٦٤٦  ١٫٧٤  

  ٣٨  ٧١  ١٦  ٣٤  ٥٥  ٣٦  ك

٢  

تضع الجامعة معاییر   
ویم أداء  ة لتق مقنن
ة   ضاء ھیئ أع

  .التدریس
%  ٢٧٫٢  ٤٤  ٢٨٫٨  

١١  ٠٫٧٥١  ٢٫٠٢  
٣٠٫٤  ٥٦٫٨  ١٢٫٨  

٠٫٦٣٦  ١٫٨٢  

  ٤٦  ٥٩  ٢٠  ٤٠  ٥٥  ٣٠  ك

٣  

ضاء    ف أع تم تعری ی
دریس  ة الت ھیئ
ة  اییر المقنن بالمع
ضاء   ویم أداء أع لتق
شكل     ھیئة التدریس ب

  .مسبق

%  ٣٢  ٤٤  ٢٤  
٢١  ٠٫٧٤٧  ١٫٩٢  

٣٦٫٨  ٤٧٫٢  ١٦  
٠٫٦٩٩  ١٫٧٩  

  ٤٤  ٦٥  ١٦  ٣٠  ٦١  ٣٤  ك

٤  

ئ ال ة تھی جامع
ویر  ة لتط الفرص
ة   ضاء ھیئ أع

  .التدریس ذاتیًا
%  ٢٤  ٤٨٫٨  ٢٧٫٢  

٩  ٠٫٧١٨  ٢٫٠٣  
٣٥٫٢  ٥٢  ١٢٫٨  

٠٫٦٥٨  ١٫٧٨  

  ٤٨  ٦٣  ١٤  ٤٢  ٥١  ٣٢  ك

٥  

ُتقوم الجامعة جوانب  
ضعف    وة وال الق
رامج    ي ب ًا ف دوری
ة   دریب المقدم الت
ة   ضاء ھیئ ألع

  .التدریس

%  ٣٣٫٦  ٤٠٫٨  ٢٥٫٦  
٢٢  ٠٫٧٦٨  ١٫٩٢  

٣٨٫٤  ٥٠٫٤  ١١٫٢  
٠٫٦٥٢  ١٫٧٣  

  ٤٨  ٥٥  ٢٢  ٣٦  ٦١  ٢٨  ك

٦  

تقدم الجامعة التغذیة    
شكل   ة، وب الراجع
ول أداء   دوري، ح
ة   ضاء ھیئ أع
ق     ن طری دریس ع الت

  .رئیس القسم

%  ٢٨٫٨  ٤٨٫٨  ٢٢٫٤  
١٩  ٠٫٧١٦  ١٫٩٤  

٣٨٫٤  ٤٤  ١٧٫٦  
٠٫٧٢٢  ١٫٧٩  

  ١٨  ٨٥  ٢٢  ٢٢  ٥٩  ٤٤  ك
٧  

ة     یتعاون أعضاء ھیئ
یات التدریس في عمل  

اریر  داد التق إع
وتحسین األداء وذلك 

%  ١٧٫٦  ٤٧٫٢  ٣٥٫٢  
٤  ٠٫٧٠٨  ٢٫١٨  

١٤٫٤  ٦٨  ١٧٫٦  
٠٫٥٦٧  ٢٫٠٣  
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  درجة التطبیق  أھمیة التطبیق
  م

  

  قلیلة  سطةمتو  كبیرة  العبارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  قلیلة  متوسطة  كبیرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  .في مجال أنشطتھم

  ٢٦  ٧٥  ٢٤  ١٤  ٦٣  ٤٨  ك
٨  

ة یشارك أعضاء     ھیئ
ان    ي اللج دریس ف الت
ة  الس العلمی والمج

  .والمھنیة
%  ١١٫٢  ٥٠٫٤  ٣٨٫٤  

٢  ٠٫٦٥٢  ٢٫٢٧  

٢٠٫٨  ٦٠  ١٩٫٢  

٠٫٦٣٥  ١٫٩٨  

  ٣٦  ٧١  ١٨  ٢٢  ٦٥  ٣٨  ك

٩  

راد    ع أف شارك جمی ی
دریس،    ة الت ھیئ
ي  ستمرة، ف صفة م ب
األنشطة العلمیة التي 
تمرار  ضمن اس ت
ة   ى درای ائھم عل بق
بأحدث التطورات في   

  حقول تخصصاتھم

%  ١٧٫٦  ٥٢  ٣٠٫٤  
٧  ٠٫٦٨٤  ٢٫١٣  

٢٨٫٨  ٥٦٫٨  ١٤٫٤  
٠٫٦٤٤  ١٫٨٦  

  ٥٠  ٥٣  ٢٢  ٤٨  ٥٧ ٢٠  ك

١٠  

وافر با  ة یت لجامع
ي   ة ف رامج تدریبی ب
دریس  ارات الت مھ
ة     ع أعضاء ھیئ لجمی
دد  دریس الج الت

  .وذوي الخبرة

%  ٣٨٫٤  ٤٥٫٦ ١٦  
٢٨  ٠٫٧٠٦  ١٫٧٨  

٤٠  ٤٢٫٤  ١٧٫٦  
٠٫٧٢٨  ١٫٧٨  

  ٣٤  ٦٩  ٢٢  ٤٥  ٥٢  ٢٨  ك

١١  

ع  شارك جمی ی
ة   ضاء ھیئ أع
التدریس في عملیات   

  التقویم الذاتي
%  ٣٦  ٤١٫٦  ٢٢٫٤  

٢٦  ٠٫٧٥٥  ١٫٨٦  
٢٧٫٢  ٥٥٫٢  ١٧٫٦  

٠٫٦٦٥  ١٫٩٠  

  ٣٨  ٦٣  ٢٤  ١٦  ٧٣  ٣٦  ك

١٢  

ة  ھ الجامع توج
ي   اج العلم اإلنت
ة   ضاء ھیئ ألع
ة    ا لخدم دریس بھ الت

  .أھداف الجامعة
%  ١٢٫٨  ٥٨٫٤  ٢٨٫٨  

٦  ٠٫٦٢٧  ٢٫١٦  
٣٠٫٤  ٥٠٫٤  ١٩٫٢  

٠٫٦٩٨  ١٫٨٩  

  ٤٠  ٧١  ١٤  ٣٠  ٦٥  ٣٠  ك

١٣  

رامج   شتمل ب ت
ة  ة المھنی التنمی
ة   ضاء ھیئ ألع

ة  ا ى كاف دریس عل لت
ة   ب المتعلق الجوان
بالمعارف والمھارات 

  .واالتجاھات

%  ٢٤  ٥٢  ٢٤  
١٢  ٠٫٦٩٦  ٢  

٣٢  ٥٦٫٨  ١١٫٢  
٠٫٦٢٦  ١٫٧٩  

  ٤٦  ٦٩  ١٠  ٦١  ٣٦  ٢٨  ك

١٤  

تقوم الجامعة باطالع  
ة   ضاء ھیئ أع
دث     التدریس على أح
ة   ات العالمی االتجاھ
رق    ال ط ي مج ف

  التدریس

%  ٤٨٫٨  ٢٨٫٨  ٢٢٫٤  
٢٩  ٠٫٨٠٥  ١٫٧٤  

٣٦٫٨  ٥٥٫٢  ٨  
٠٫٦٠٧  ١٫٧١  
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  ٢٤  ٨٣  ١٨  ٤٢  ٤٥  ٣٨  ك

١٥  

تتضمن البرامج 
التدریبیة في مجال 

التعلیم االستخدام الفعال 
للتقنیة الجدیدة 

  .والمتطورة
%  ٣٣٫٦  ٣٦  ٣٠٫٤  

٠٫٨٠٣١٦  ١٫٩٧  
١٩٫٢  ٦٦٫٤  ١٤٫٤  

٠٫٥٨٠  ١٫٩٥  

  ٤٦  ٥٩  ٢٠  ٤٣  ٤٢  ٤٠  ك

١٦  

یتوافر بالجامعة كافة 
كانیات المادیة اإلم

والبشریة التي تسھم في 
تنمیة اداء أعضاء ھیئة 

  .التدریس
%  ٣٤٫٤  ٣٣٫٦  ٣٢  

٠٫٨١٨١٣  ١٫٩٨  
٣٦٫٨  ٤٧٫٢  ١٦  

٠٫٦٩٩  ١٫٧٩  

  ٤٨  ٦٥  ١٢  ٣٨  ٥٣  ٣٤  ك

١٧  

یتم االعتراف والتقدیر 
الرسمي لألداء المتمیز 

في التدریس، مع تشجیع 
  اإلبداع واالبتكار

%  ٣٠٫٤  ٤٢٫٤  ٢٧٫٢  
٠٫٧٦١١٥  ١٫٩٧  

٣٨٫٤  ٥٢  ٩٫٦  
٠٫٦٣٣  ١٫٧١  

  ٢٢  ٥٩  ٤٤  ١٤  ٥٠  ٦١  ك

١٨  

یتوافر لدى أعضاء ھیئة 
التدریس المؤھالت 
والخبرات المناسبة 

للمقررات التي 
  .یدرسونھا

%  ١١٫٢  ٤٠  ٤٨٫٨  
٠٫٦٨٠١  ٢٫٣٨  

١٧٫٦  ٤٧٫٢  ٣٥٫٢  
٠٫٧٠٨  ٢٫١٨  

  ٤٢  ٦٥  ١٨  ٣٤  ٥٣  ٣٨  ك

١٩  

تشجع الجامعة أعضاء 
 التدریس على ھیئة

تطویر االستراتیجیات 
المناسبة لتحسین أدائھم 

  التدریسي
%  ٢٧٫٢  ٤٢٫٤  ٣٠٫٤  

٠٫٧٦١١٠  ٢٫٠٣  
٣٣٫٦  ٥٢  ١٤٫٤  

٠٫٦٦٨  ١٫٨١  

  ٦٠  ٤٣  ٢٢  ٥٤  ٤٣  ٢٨  ك

٢٠  

تخصص الجامعة نسبة 
من عائد التدریب للتنمیة 
المھنیة ألعضاء ھیئة 

  التدریس فیھا
%  ٤٣٫٢  ٣٤٫٤  ٢٢٫٤  

٠٫٧٨٦٢٧  ١٫٧٩  
٤٨  ٣٤٫٤  ١٧٫٦  

٠٫٧٥٤  ١٫٧٠  

  ٣٢  ٧٥  ١٨  ١٨  ٥٩  ٤٨  ك

٢١  

یشارك أعضاء ھیئة 
التدریس في األنشطة 
العلمیة والبحثیة في 
مجاالت تخصصاتھم 

  .التي یدرسونھا
%  ١٤٫٤  ٤٧٫٢  ٣٨٫٤  

٠٫٦٨٩٣  ٢٫٢٤  
٢٥٫٦  ٦٠  ١٤٫٤  

٠٫٦٢٥  ١٫٨٩  

  ٤٤  ٦٣  ١٨  ٣٠  ٥٩  ٣٦  ك

٢٢  

تقدم دورات تدریبیة 
 ھیئة التدریس ألعضاء

بما یضمن االستخدام 
الفعال ألجھزة الحاسوب 
والبرمجیات المناسبة 
في مجال التدریس، 

وتقییم الطلبة، والشؤون 
  اإلداریة

%  ٢٤  ٤٧٫٢  ٢٨٫٨  
٠٫٧٢٨٨  ٢٫٠٥  

٣٥٫٢  ٥٠٫٤  ١٤٫٤  
٠٫٦٧٦  ١٫٧٩  

  ٥٠  ٥٣  ٢٢  ٤٤  ٤٥  ٣٦  ك

٢٣  

ُیعطى جمیع أعضاء 
ھیئة التدریس فرصًا 

سبة للتطویر عادلة ومنا
  .الشخصي والوظیفي

%  ٣٥٫٢  ٤٥  ٢٨٫٨  
٠٫٨٠١٢٠  ١٫٩٤  

٤٠  ٤٢٫٤  ١٧٫٦  
٠٫٧٢٨  ١٫٧٨  

  ٤٤  ٦٥  ١٦  ٣٧  ٥٦  ٣٢  ك

٢٤  

تمكن الجامعة أعضاء 
ھیئة التدریس من 
حضور المؤتمرات 
  .والندوات والبحوث

%  ٢٩٫٦  ٤٤٫٨  ٢٥٫٦  
٠٫٧٤٥١٧  ١٫٩٦  

٣٥٫٢  ٥٢  ١٢٫٨  
٠٫٦٥٨  ١٫٧٨  

  ٤٦  ٥٦  ٢٣  ٣٢  ٦٥  ٢٨  ك

٢٥  

ُتقوم الجامعة برامج 
التدریب أثناء الخدمة 
دوریًا للتأكد من مدى 
فاعلیتھا ومردودھا 

  .الفعلي
%  ٢٥٫٦  ٥٢  ٢٢٫٤  

٠٫٦٩٥١٤  ١٫٩٧  
٣٦٫٨  ٤٤٫٨  ١٨٫٤  

٠٫٧٢٣  ١٫٨٢  
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٣٧٨ 

  ٥٠  ٥٢  ٢٣  ٤٢  ٥٥  ٢٨  ك

٢٦  

تضع الجامعة برنامجا 
علمیا للتعرف على 

أعضاء ھیئة التدریس 
لدیھم الجدد الذین 

  ...مھارات قیادیة 
%  ٣٣٫٦  ٤٤  ٢٢٫٤  

٠٫٧٤٣٢٤  ١٫٨٩  
٤٠  ٤١٫٦  ١٨٫٤  

٠٫٧٣٦  ١٫٧٨  

  ٤٨  ٦١  ١٦  ٤٤  ٤٣  ٣٨  ك

٢٧  

ُیشجع أعضاء ھیئة 
التدریس على أن 

تتضمن مقرراتـُھم التي 
ُیدرسونھا المعلوماِت 

المتعلقة بأبحاثھم 
وأنشطتھم العلمیة، ذات 

  .الصلة

%  ٣٥٫٢  ٣٤٫٤  ٣٠٫٤  
٠٫٨١٢١٨  ١٫٩٥  

٣٨٫٤  ٤٨٫٨  ١٢٫٨  
٠٫٦٧١  ١٫٧٤  

  ٤٤  ٤٤  ٣٧  ٣٠  ٤٣  ٥٢  ك

٢٨  

تراعي الجامعة كفاءة 
أعضاء ھیئة التدریس 
عند اختیارھم لتنفیذ 

مھام أكادیمیة أو إداریة 
  .جدیدة

%  ٢٤  ٣٤٫٤  ٤١٫٦  
٠٫٧٩٤٥  ٢٫١٨  

٣٥٫٢  ٣٥٫٢  ٢٩٫٦  
٠٫٨٠٦  ١٫٩٤  

  ٤٨  ٥٢  ٢٥  ٤٧  ٤٤  ٣٤  ك

٢٩  

ء یقدم الدعم ألعضا
ھیئة التدریس 

لمساعدتھم في تطویر 
برامجھم البحثیة من 

توفیر التوجیھ : خالل
الشخصي لھم ، 

وإشراكھم في الفرق 
البحثیة، ومساعدتھم في 

تطویر مشروعاتھم 
البحثیة، وتقدیم الدعم  
المالي الالزم للبدء في 

مشروعات بحثیة 
  .جدیدة

%  ٣٧٫٦  ٣٥٫٢  ٢٧٫٢  
٠٫٨٠١٢٣  ١٫٩٠  

٣٨٫٤  ٤١٫٦  ٢٠  
٠٫٧٤٥  ١٫٨٢  

  ٠٫٥٧٣=  ، االنحراف المعیاري العام ١٫٩٩= المتوسط الحسابي العام   أھمیة التطبیق

  ٠٫٥٢٤=  ، االنحراف المعیاري العام ١٫٨٣= المتوسط الحسابي العام   درجة التطبیق

عبارات  الدراسة على  المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عینة أن)٦(من الجدول  یتضح
واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة في ضوء معاییر الجودة 

 عینة الدراسة  أفرادلدرجة التطبیق، أي أن) ١،٨٣(ألھمیة التطبیق، و ) ١،٩٩(  یساوي النوعیة
وھذا ، بجامعة شقراءموافقون بدرجة متوسطة على واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس 

كما نجد أن المتوسطات الحسابیة لفقرات ھذا السؤال )م٢٠١٠(یتوافق مع دراسة الشخیر 
 لدرجة التطبیق، ) ١،٧٠ إلى ٢،١٨(ألھمیة التطبیق، و) ١،٧٤إلى ٢،٣٨( تراوحت بین

یتوافر لدى أعضاء ھیئة التدریس المؤھالت والخبرات المناسبة للمقررات التي (حصلت عبارة ف
مما یدل على أن أھمیة التطبیق ) ٢٫٣٨( حیث بلغ لألھمیة على أعلى متوسط حسابي ) یدرسونھا

وقد  .مما یدل على أن درجة التطبیق متوسطة) ٢٫١٨(كبیرة، وبلغ المتوسط الحسابي للتطبیق 
وجاءت عبارة یعود ذلك إلى أن االغلبیة من أفراد عینة الدراسة درجتھم العلمیة أستاذ مساعد، 

حیث بلغ المتوسط  :ثانیًا ارك أعضاء ھیئة التدریس في اللجان والمجالس العلمیة والمھنیةیش
مما یدل على أن أھمیة التطبیق متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي ) ٢٫٢٧(الحسابي لألھمیة 

 یعود ذلك لتفعیل الحوافز المادیة وقدمتوسطة، مما یدل على أن درجة التطبیق ) ١٫٩٨(للتطبیق 
 یشارك( بینما جاءت في المرتبة الثالثة عبارة )١٤٣٠(العلمیة بدایة من عام حضور المجالس في 
ضاء ھیئة التدریس في األنشطة العلمیة والبحثیة في مجاالت تخصصاتھم التي یدرسونھا حیث أع

مما یدل على أن أھمیة التطبیق متوسطة، وبلغ المتوسط ) ٢٫٢٤(بلغ المتوسط الحسابي لألھمیة 



  
  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 
 

٣٧٩ 

تقوم  (وحصلت عبارة یدل على أن درجة التطبیق متوسطة، مما) ١٫٨٩(سابي للتطبیق الح
) الجامعة باطالع أعضاء ھیئة التدریس على أحدث االتجاھات العالمیة في مجال طرق التدریس

 یدل على أن أھمیة التطبیق متوسطة، لألھمیة، مما) ١٫٧٤(على أدنى متوسط حسابي ومقداره 
 وقد. ایضًا متوسطةمما یدل على أن درجة التطبیق ) ١٫٧١(ابي للتطبیق وبلغ المتوسط الحس

وتمتد على مساحة واسعة في أكثر  إحدى الجامعات الناشئة،یعود السبب في ذلك إلى أن الجامعة 
یتوافر بالجامعة برامج تدریبیة (، ویلیھا عبارة  مضاعفًا مما یتطلب جھدُا بشریًا ومادیًامن منطقة،

حیث بلغ المتوسط ) لتدریس لجمیع أعضاء ھیئة التدریس الجدد وذوي الخبرةفي مھارات ا
مما یدل على أن أھمیة التطبیق متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي ) ١٫٧٨(الحسابي لألھمیة 

 یعود ذلك لتباعد الجغرافي بین وقد. متوسطةمما یدل على أن درجة التطبیق ) ١٫٧٨(للتطبیق 
 الجامعة نسبة من عائد تخصص(، یلیھ عبارة جتوحید توقیت البرامكلیات الجامعة بحیث یصعب 

) ١٫٧٩( حیث بلغ المتوسط الحسابي لألھمیة )التدریب للتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس فیھا
مما یدل على ) ١٫٧٠(مما یدل على أن أھمیة التطبیق متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للتطبیق 

دیة لسیاسة االستثمار في  یعود ذلك إلى افتقاد الجامعات السعو وقد.متوسطةأن درجة التطبیق 
مما یدل على ) م٢٠٠٦(ودراسة حسین )م٢٠٠٥(التدریب، وھذا یتوافق مع نتائج دراسة السمیح

  .عدم وجود نظام للتطویر المھني في غالبیة الجامعات السعودیة
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ھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في التنمیة الم ما أسالیب :الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  -
 .جامعة شقراء من وجھة نظر عینة الدراسة

   أسلوب التطویر الفردي .١
 في التنمیة أسلوب التطویر الفردي أفراد عینة الدراسة حول أھمیة یبین استجابات) ٧(جدول 

   .التدریسالمھینة ألعضاء ھیئة 
 درجة األھمیة

 م
  

 ضعیفة متوسطة كبیرة العبارة
االنحراف  المتوسط

 تیبالتر المعیاري

 ٢٤ ٤٢ ٥٩ ك

١ 

متابعة عضو ھیئة التدریس 
للجدید على شبكة اإلنترنت 
وبرامج الكمبیوتر والدوریات 
العلمیة والكتب والمراجع 

  المتخصصة الحدیثة
% ١٩٫٢ ٣٣٫٦ ٤٧٫٢ 

٢ ٠٫٧٦٨ ٢٫٢٨ 

 ٢٠ ٦٢ ٤٣ ك
٢ 

دراسة موضوعات تلبي 
احتیاجات ومتطلبات التطویر 

 ١٦ ٤٩٫٦ ٣٤٫٤ %  المھني
٤ ٠٫٦٨٨ ٢٫١٨ 

 ٢٦ ٥١ ٤٨ ك
٣ 

اجراء البحوث والدراسات، 
وقراءة المیدان وتحدید متطلبات 

 ٢٠٫٨ ٤٠٫٨ ٣٨٫٤ %  .التنمیة
٥ ٠٫٧٥٢ ٢٫١٨ 

 ٣٨ ٥٤ ٣٣ ك
٤ 

المشاركة بالكتابات العامة 
والمتخصصة في الصحف 

 ٣٠٫٤ ٤٣٫٢ ٢٦٫٤ %  والمجالت العلمیة
٧ ٠٫٧٥٦ ١٫٩٦ 

 ١٦ ٧١ ٣٨ ك
٥ 

العمل على امتالك مھارات تحفیز 
الذات، وتشجیع النفس رغبة في 

 ١٢٫٨ ٥٦٫٨ ٣٠٫٤ %  .التطور والتقدم
٣ ٠٫٦٣٦ ٢٫١٨ 

 ٢٦ ٦٢ ٣٧ ك

٦ 

استثمار السنة األولى لعضو 
ھیئة التدریس في الجامعة من 
أجل اكتساب كافة المھارات التي 
تساعده على القیام بدوره في 

  ناسبةالصورة الم
% ٢٠٫٨ ٤٩٫٦ ٢٩٫٦ 

٦ ٠٫٧٠٧ ٢٫٠٩ 

 ١٤ ٥٤ ٥٧ ك

٧ 

االستفادة من االنترنت في تدعیم 
العملیة التعلیمیة وتطویر 
مھارات أعضاء ھیئة التدریس 
في البحث العلمي وقواعد 
المعلومات العالمیة بربط 

  .الجامعات بالشبكة العنكبوتیة

% ١١٫٢ ٤٣٫٢ ٤٥٫٦ 
١ ٠٫٦٧٣ ٢٫٣٤ 

  ٠٫٥٧٢=  ، االنحراف المعیاري العام ٢٫١٧= المتوسط الحسابي العام 

عبارات أسلوب المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد الدراسة على یتضح أن ) ٧(من الجدول 
نة الدراسة موافقون على أسلوب التطویر أي أن أفراد عی) ٢،١٧( یساوي التطویر الفردي 

كما نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لعبارات ھذا المحور ،  بدرجة متوسطةالفردي
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االستفادة من االنترنت في تدعیم العملیة ( وقد حصلت عبارة) ١،٩٦ و ٢،٣٤( تراوحت بین 
التعلیمیة وتطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي وقواعد المعلومات العالمیة 

 مما یدل على أن  )٢،٣٤(على أعلى متوسط حسابي ومقداره)ةبربط الجامعات بالشبكة العنكبوتی
ویرجع ھذا إلى تفعیل االنترنت المجاني في جمیع الجامعات السعودیة، درجة األھمیة مرتفعة، 

( یلیھ عبارةكما واالشتراك في قواعد المعلومات العالمیة وتوفیرھا لمنسوبي الجامعات مجانًا، 
 على شبكة اإلنترنت وبرامج الكمبیوتر والدوریات العلمیة متابعة عضو ھیئة التدریس للجدید

 متوسطة، بدرجة أھمیة) ٢٫٢٨(بمتوسط حسابي بلغ )والكتب والمراجع المتخصصة الحدیثة
وھذا نتیجة طبیعیة لتوفر المراجع والدوریات العلمیة المباشر من خالل االشتراك بقواعد 

ل على المعلومات والبرامج والدوریات لعضو المعلومات والمكتبات العالمیة، مما یسر الحصو
المشاركة بالكتابات ( بینما حصلت عبارة)م٢٠١٥(ھیئة التدریس، وھذا یتفق مع دراسة العنزي

) ١٫٩٦(على أدنى متوسط حسابي ومقداره )العامة والمتخصصة في الصحف والمجالت العلمیة
مار السنة األولى لعضو ھیئة استث(ویلیھا عبارة مما یدل على أن درجة األھمیة متوسطة، 

التدریس في الجامعة من أجل اكتساب كافة المھارات التي تساعده على القیام بدوره في الصورة 
 یدل على أن درجة األھمیة متوسطة، وھذا مما) ٢٫٠٩( حیث بلغ المتوسط الحسابي )المناسبة

رین وإعدادھم وتأھیلھم بضرورة االھتمام بالمعیدین والمحاض) م٢٠٠٥(یتفق مع دراسة السمیح
  .خالل السنة األولى

  أسلوب التطویر التشاركي .٢
یبین استجابات أفراد عینة الدراسة حول أھمیة أسلوب التطویر التشاركي في التنمیة ) ٨(جدول 

  .المھینة ألعضاء ھیئة التدریس
 درجة األھمیة

 م
  

 عیفةض متوسطة كبیرة العبارة
االنحراف  المتوسط

 الترتیب المعیاري

 ١٢ ٦٣ ٥٠ ك

١ 

شات   ادل اآلراء والمناق تب
ة،    الء المھن ع زم م
ب        ع آخرین لطل والتراسل م

  الرأي والمشورة
% ٩٫٦ ٥٠٫٤ ٤٠ 

١ ٠٫٦٣٨ ٢٫٣٠ 

 ٢٢ ٥٣ ٥٠ ك

٢ 

ل   ضور ورش العم ح
ؤتمرات   دوات والم والن
ة ذات   ة، وخاص األكادیمی
ة    ا بالتنمی ة منھ العالق

  المھنیة بشكل عام
% ١٧٫٦ ٤٢٫٤ ٤٠ 

٢ ٠٫٧٢٨ ٢٫٢٢ 

 ٣٤ ٤٧ ٤٤ ك

٣ 

ن    د م ساب للعدی االنت
ات  سات والجمعی المؤس
ًا   ة محلی ات األكادیمی والھیئ
ي    شاركة ف ًا، والم وعالمی
ن  تفادة م شطتھا واالس أن

  خدماتھا

% ٢٧٫٢ ٣٧٫٦ ٣٥٫٢ 
٥ ٠٫٧٨٩ ٢٫٠٨ 

 ٣٦ ٥٩ ٣٠ ك
٤ 

ذ دروس   ى تنفی ل عل العم
ى   ة عل ة نموذجی تطبیقی

 ٢٨٫٨ ٤٧٫٢ ٢٤ %  .مستوى القسم والكلیة
٧ ٠٫٧٢٨ ١٫٩٥ 

ي      ٥ ة التطویر المھن  ٤ ٠٫٧٧٧ ٢٫١٠ ٣٢ ٤٩ ٤٤ كنشر ثقاف
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٣٨٢ 

 درجة األھمیة
 م

  
 عیفةض متوسطة كبیرة العبارة

االنحراف  المتوسط
 الترتیب المعیاري

دریس        ة الت بین أعضاء ھیئ
وث    ات البح الل حلق ن خ م
ل  ل، والتواص وورش العم

  .بین الزمالء

% ٢٥٫٦ ٣٩٫٢ ٣٥٫٢ 

 ٣٠ ٤٢ ٥٣ ك

٦ 

ة  ضاء ھیئ راك أع اش
شطة  ي األن دریس ف الت

ة الت    ة والبحثی ام  العلمی ي تق
االت    ي مج ة ف بالجامع
ي   صاتھم الت تخص

  .یدرسونھا

% ٢٤ ٣٣٫٦ ٤٢٫٤ 
٣ ٠٫٧٩٧ ٢٫١٨ 

 ٣٦ ٤٧ ٤٢ ك

٧ 

تقدیم التغذیة الراجعة، 
وبشكل دوري، حول أداء 
أعضاء ھیئة التدریس عن 

  .طریق رئیس القسم
% ٢٨٫٨ ٣٧٫٦ ٣٣٫٦ 

٦ ٠٫٧٩٢ ٢٫٠٥ 

  ٠٫٦٢٢=  ، االنحراف المعیاري العام ٢٫١٢= المتوسط الحسابي العام 

یتضح أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات أسلوب ) ٨(من الجدول 
أي أن أفراد عینة الدراسة موافقون على أسلوب التطویر ) ٢،١٢( التطویر التشاركي یساوي 
 )م٢٠٠٩العمري(ودراسة ) م٢٠١٠الشخیر ( وھذا یتفق مع دراسةالتشاركي بدرجة متوسطة،

) ١،٩٥ و ٢،٣٠( كما نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لعبارات ھذا المحور تراوحت بین 
تبادل اآلراء والمناقشات مع زمالء المھنة، والتراسل مع آخرین لطلب الرأي ( فقد حصلت عبارة

  درجة األھمیةمما یدل على أن) ٢٫٣٠ (على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ) والمشورة
حضور ورش العمل والندوات والمؤتمرات األكادیمیة، وخاصة ذات ( متوسطة، ویلیھا عبارة

 یدل على أن مما) ٢٫٢٢( حیث بلغ المتوسط الحسابي )العالقة منھا بالتنمیة المھنیة بشكل عام
حیث اشارت إلى ) م٢٠٠٦حسین( وھذه النتیجة ال تتفق مع دراسةدرجة األھمیة متوسطة،

زوف أعضاء ھیئة التدریس عن حضور البرامج التدریبیة لعدم تنوع أسالیبھا واقتصارھا على ع
العمل على تنفیذ دروس تطبیقیة نموذجیة على ( بینما حصلت عبارة الورش والمحاضرات،

مما یدل على أن درجة ) ١٫٩٥(على أدنى متوسط حسابي حیث بلغ ) مستوى القسم والكلیة
حیث ذكر أن التنمیة المھنیة في ) م٢٠٠٦حسین( یتفق مع دراسة  وھذااألھمیة متوسطة،

(  ویلیھا عبارة الجامعات تركز على الجانب النظري في البرامج التدریبیة وتھمل الجانب العملي،
 )تقدیم التغذیة الراجعة، وبشكل دوري، حول أداء أعضاء ھیئة التدریس عن طریق رئیس القسم

 یدل على أن درجة األھمیة متوسطة، وھذا یتطلب دورًا مما) ٢٫٠٥(حیث بلغ المتوسط الحسابي 
أكبر من رؤساء األقسام في دعم عضو ھیئة التدریس والحضور لھ ومتابعة نشاطھ وتقدیم التغذیة 

  . الراجعة لھ باستمرار
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٣٨٣ 

  التطویر المؤسسيأسلوب  .٣
ؤسسي في التنمیة یبین استجابات أفراد عینة الدراسة حول أھمیة أسلوب التطویر الم) ٩(جدول 

  .المھینة ألعضاء ھیئة التدریس

 م درجة األھمیة
  

 ضعیفة متوسطة كبیرة العبارة
االنحراف  المتوسط

 الترتیب المعیاري

 ٣٠ ٤٥ ٥٠ ك

١ 

ل   ة ورش العم إقام
ؤتمرات  دوات والم والن

ة أو  ( ة أو عربی محلی
ة ة ) عالمی ي الجامع ف

ة  ضاء ھیئ ز أع وحف
شاركة    ى الم دریس عل الت

داد وال  ي اإلع ضیر  ف تح
ل أو   أوراق العم ب
وث،   ات والبح الدراس

  .وتوفیر الدعم لھم

% ٢٤ ٣٦ ٤٠ 

٥ ٠٫٧٨٧ ٢٫١٦ 

 ٢٤ ٥٣ ٤٨ ك

٢ 

ة    دورات التدریبی ة ال إقام
المتنوعة داخلیًا، بتشجیع    
ا   ة وكوادرھ ن الجامع م
الل  ن خ زین، أو م المتمی
ذا    راء لھ تقدام خب اس

  الغرض

% ١٩٫٢ ٤٢٫٤ ٣٨٫٤ 
٤ ٠٫٧٣٧ ٢٫١٩ 

 ٤٢ ٣٠ ٥٣ ك
٣ 

وث    راء البح م اج دع
ة   ات النوعی والدراس
دان    ن المی ة م المنطلق

  .وتوظیف نتائجھا
% ٣٣٫٦ ٢٤ ٤٢٫٤ 

٨ ٠٫٨٧١ ٢٫٠٩ 

 ٢٦ ٣٢ ٦٧ ك

٤ 

ت  بكات اإلنترن وفیر ش ت
ادل   ة لتب ة والعالمی المحلی
ات   ع الكلی رات م الخب
ة،  ات المماثل والجامع
ة    ات المختلف ط المكتب ورب

ات المح ي الجامع ة ف لی
 .الكترونیًا

% ٢٠٫٨ ٢٥٫٦ ٥٣٫٦ 
١ ٠٫٨٠١ ٢٫٣٣ 

 ٣٢ ٣٢ ٦١ ك

٥ 

ة   ات المتنوع وفیر األدبی ت
دوات    ؤتمرات والن للم
ي  ة الت دوریات العلمی وال
ات    ن الجھ صدر ع ت

  األكادیمیة عربیًا ودولیًا
% ٢٥٫٦ ٢٥٫٦ ٤٨٫٨ 

٣ ٠٫٨٣٤ ٢٫٢٣ 

 ٣٨ ٤٥ ٤٢ ك
٦ 

ة    ب تدریبی اج حقائ انت
ة ا  ضاء ھیئ دریس،  ألع لت

ویر   ذاتي والتط دریب ال للت
  .المھني

% ٣٠٫٤ ٣٦ ٣٣٫٦ 
١١ ٠٫٨٠٣ ٢٫٠٣ 

 ٧ ٤٠ ٣٦ ٤٩ ك
ة   ابع تابع وفیر مط ت
شر   ا ن تم فیھ ة، ی للجامع
ة   دارات المتنوع  ٣٢ ٢٨٫٨ ٣٩٫٢ %اإلص

٩ ٠٫٨٤٤ ٢٫٠٧ 
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 م درجة األھمیة
  

 ضعیفة متوسطة كبیرة العبارة
االنحراف  المتوسط

 الترتیب المعیاري

للفعالیات العلمیة المختلفة 
د       ة بع ي الجامع تم ف ي ت الت
ات    ل الجھ ن قب ا م تحكمھ

  .العلمیة المتخصصة

 ٢٦ ٤٣ ٥٦ ك

٨ 

ات   ع الجھ سیق م التن
تفادة من      المجتمعیة، لالس
دریس،   ة الت ضاء ھیئ أع
ادات   دیم االرش ي تق ف
ك   شارات لتل واالست

  .الجھات

% ٢٠٫٨ ٣٤٫٤ ٤٤٫٨ 
٢ ٠٫٧٧٧ ٢٫٢٤ 

 ٤٠ ٣٧ ٤٨ ك
٩ 

إتاحة الفرص أمام أعضاء 
شاركة   دریس للم ة الت ھیئ
ؤتمرات   ي الم ة ف الخارجی

  .دورات التدریبیةوال
% ٣٢ ٢٩٫٦ ٣٨٫٤ 

١٠ ٠٫٨٤٠ ٢٫٠٦ 

 ٤٠ ٣٤ ٥١ ك
١
٠ 

ة   ضاء ھیئ راك أع اش
یط   ي تخط دریس ف الت
ة      رامج التدریب واختیار الب
ا    ي ان توفرھ ي ینبغ الت

  .الجامعة
% ٣٢ ٢٧٫٢ ٤٠٫٨ 

٧ ٠٫٨٥٢ ٢٫٠٩ 

 ٥٠ ٤١ ٣٤ ك
١
١ 

یفیة   ل ص د ورش عم عق
ضاء  الع أع ستمرة الط م

التطورات  ھیئة التدریس    ب
  .المستجدة في تخصصھ

% ٤٠ ٣٢٫٨ ٢٧٫٢ 
١٢ ٠٫٨١٣ ١٫٨٧ 

 ٣٢ ٤٣ ٥٠ ك

١
٢ 

رامج ودورات    یم ب تنظ
ة    ضاء ھیئ ة ألع تدریبی
التدریس بالجامعة تتضمن 
صیة،  ات الشخ الكفای
رة   داد للمحاض واالع
ت،   ذھا، وإدارة الوق وتنفی
سانیة،  ات االن والعالق
ویم،  شطة والتق واالن

  .والتطویر المھني

% ٢٥٫٦ ٣٤٫٤ ٤٠ 
٦ ٠٫٨٠٠ ٢٫١٤ 

  ٠٫٧٠٤=  ، االنحراف المعیاري العام ٢٫١٢= المتوسط الحسابي العام 
یتضح أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد الدراسة على عبارات أسلوب ) ٩(من الجدول 

قون بدرجة متوسطة  على أي أن أفراد عینة الدراسة مواف) ٢،١٢( التطویر المؤسسي یساوي 
 كما )م٢٠٠٩العمري(ودراسة) م٢٠١٠الشخیر( وھذا یتفق مع دراسةأسلوب التطویر المؤسسي،

فقد ) ١،٨٧ و ٢،٣٣( نجد أن المتوسطات الحسابیة التفصیلیة لعبارات ھذا المحور تراوحت بین 
الكلیات والجامعات توفیر شبكات اإلنترنت المحلیة والعالمیة لتبادل الخبرات مع ( حصلت عبارة 

 یدل على أن درجة األھمیة متوسطة، یلیھا مما) ٢٫٣٣( حیث بلغ على أعلى متوسط )المماثلة
 في تقدیم االرشادات التنسیق مع الجھات المجتمعیة، لالستفادة من أعضاء ھیئة التدریس،( عبارة

وھذا ما  سطة، یدل على أن درجة األھمیة متومما) ٢٫٢٤ ( بلغحسابيبمتوسط ) واالستشارات
عقد ( بینما حصلت عبارة. تھدف إلیھ الجامعات من خالل كلیات خدمة المجتمع والتعلیم المستمر
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) دریس بالتطورات المستجدة في تخصصاتھمورش عمل صیفیة مستمرة الطالع أعضاء ھیئة الت
ى  ویعود ذلك إل یدل على أن درجة األھمیة متوسطة،مما) ١٫٨٧( بلغ متوسط حیثعلى أدنى 

تمتع عضو ھیئة التدریس بإجازتھ السنویة خالل ھذه الفترة، فیجد صعوبة في االلتحاق بھذه 
انتاج حقائب تدریبیة (عبارة  تلیھا )م٢٠٠٦حسین(البرامج الصیفیة عادة، وھذا یتفق مع دراسة 

مما یدل ) ٢٫٠٣(بمتوسط حسابي ) ألعضاء ھیئة التدریس، للتدریب الذاتي والتطویر المھني
 وھنا یبرز دور عمادة التطویر المھني في توفیر ھذه الحقائب .أن درجة األھمیة متوسطةعلى 

والبرامج ونشرھا من خالل تطبیقات الحاسب اآللي والجوال بحیث یسھل الوصول إلیھا 
  .واالستفادة منھا

  تختلف استجابات أفراد الدراسة باختالف متغیرات ھل: الثالثبالسؤال النتائج المتعلقة 
 ؟)الجنس، الدرجة العلمیة، الدورات التدریبیة(دراسة ال

 الفروق باختالف متغیر الدرجة العلمیة:  
ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات إجابات أفراد عینة  للتعرف على

محاور التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة تم عمل الدراسة حول 
  :یوضح ذلك) ١٠(والجدول) ف(ختبارا

یوضح اختبار تحلیل التباین لبیان الفروق اإلحصائیة بین إجابات أفراد العینة بحسب ) ١٠(جدول 
  متغیر الدرجة العلمیة

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة   المربعات

  الداللة
المحور   ٠٫٥٤٨  ٤  ٢٫١٩  بین المجموعات

  ٠٫٣٢١  ١٢٠  ٣٨٫٥٤  داخل المجموعات  األول
٠٫١٥٣  ١٫٧٠  

المحور   ٢٫٠٩  ٤  ٨٫٣٦  بین المجموعات
  ٠٫٢٦٨  ١٢٠  ٣٢٫٢١  داخل المجموعات الثاني

٠٫٠٠  ٧٫٧٩*  

المحور   ١٫٣٦  ٤  ٥٫٤٦  بین المجموعات
  ٠٫٣٥٥  ١٢٠  ٤٢٫٥٤  داخل المجموعات  الثالث

٠٫٠٠٦  ٣٫٨٥*  

المحور   ٢٫١٩  ٤  ٨٫٧٦  عاتبین المجمو
  ٠٫٤٤٠  ١٢٠  ٥٢٫٨٤  داخل المجموعات  الرابع

٠٫٠٠١  ٤٫٩٧*  

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى (*) 
دول    ی ن الج ین م ھ  ) ١٠(تب ة       أن راد العین ي استجابات أف ة إحصائیة ف روق ذات دالل د ف ال توج

اییر                 ي ضوء مع سعودیة ف ات ال ي الجامع دریس ف ة الت حول واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئ
ودة  ل   الج غ معام ث بل ة، حی ة   ) ٠٫١٥٣ (Fالنوعی ة حری د درج ة  ) ١٢٤(عن ستوى دالل وم

راد        كما ).٠٫٠٥(وھو أكبر من   ) ٠٫١٥٣( ي استجابات أف ة إحصائیة ف روق ذات دالل د ف توج
ل            غ معام ث بل ردي، حی ة    ) ٧٫٧٩ (Fالعینة حول أسلوب التطویر الف د درجة حری ) ١٢٤(عن

ة   ستوى دالل ن   ) ٠٫٠٠(وم غر م و أص ا     )٠٫٠٥(وھ روق أجرین ك الف صدر تل ة م ، ولمعرف
یفیھ   ار ش تھم      ) Scheffe(اختب ن درج ین م صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ توج ضح أن وأت

ساعد،   تاذ م ة أس تھم العلمی ن رتب صالح م ساعد ل تاذ م ة أس تھم العملی ن درج د وم ة معی  العلمی
تاذ    ة أس تھم العلمی ن درج ین م صائیة ب ة إح روق ذات دالل د ف ھ توج ضح أن ن وأت ساعد وم  م
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تاذ م         ى     ساعد، درجتھم العلمیة أستاذ مشارك لصالح من رتبتھم العلمیة أس سبب إل ود ال د یع وق
  :یبین ذلك) ١١(والجدول ، ٥٦،٨أن غالبیة أفراد العینة یحملون درجة أستاذ مساعد وبنسبة

  )Scheffe(یبین مصدر الفروق الختبار شیفیھ ) ١١(جدول 
  الدرجة العلمیة ومتوسطاتھا

  معید  
١٫٥٠  

  محاضر
٢٫٠١  

  أستاذ مساعد
٢٫٣٨  

  أستاذ مشارك
١٫٨٠  

  أستاذ
٢٫٠٧  

  معید
١٫٥٠            

  محاضر
٠٫٥٠١  ٢٫٠١          

  أستاذ مساعد
٠٫٠٥٢  *٠٫٠٣٢  ٢٫٣٨        

  أستاذ مشارك
٠٫٠٠١  ٠٫٧٥٩  ٠٫٨٩١  ١٫٨٠*      

الدرجة العلمیة ومتوسطاتھا
  

  أستاذ
٠٫٩٢٢  ٠٫٨٥٣  ١  ٠٫٦٥٨  ٢٫٠٧    

 ٠٫٠٥دالة عند  (*) 
ود  ضح وج ا یت ویر  كم لوب التط ول أس ة ح راد العین تجابات أف ي اس صائیة ف ة إح روق ذات دالل  ف

ة  ) ٣٫٨٥ (Fالتشاركي، حیث بلغ معامل     ة   ) ١٢٤(عند درجة حری و  ) ٠٫٠٠٦(ومستوى دالل وھ
یفیھ      )٠٫٠٥(أصغر من   ار ش ا اختب روق أجرین ك الف ھ   ) Scheffe(، ولمعرفة مصدر تل وأتضح أن

تاذ   توجد فروق ذات     ة أس داللة إحصائیة بین من درجتھم العلمیة أستاذ مساعد ومن درجتھم العلمی
  :یبین ذلك) ١٢(مشارك لصالح من رتبتھم العلمیة أستاذ مساعد، والجدول 

  )Scheffe(یبین مصدر الفروق الختبار شیفیھ ) ١٢(جدول 
  الدرجة العلمیة ومتوسطاتھا

  معید  
٢٫١٤  

  محاضر
١٫٨٩  

  أستاذ مساعد
٢٫٢٩  

  أستاذ مشارك
١٫٨١  

  أستاذ
٢٫٢١  

  معید
٢٫١٤  

    
      

  محاضر
١٫٨٩  

٠٫٩٦٠        
  

  أستاذ مساعد
٢٫٢٩  

٠٫٠٧٢  ٠٫٩٩٣      
  

  أستاذ مشارك
١٫٨١  

٠٫٠٤٣  ٠٫٩٩٦  ٠٫٩٠٧*    
  

الدرجة العلمیة ومتوسطاتھا
  

  أستاذ
٢٫٢١  

٠٫٨٢٥  ٠٫٩٩٩  ٠٫٩٠٥  ١  
  

  ٠٫٠٥دالة عند  (*) 
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ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول التطویر فروق كما یتضح وجود                
وھو ) ٠٫٠٠١(ومستوى داللة ) ١٢٤(عند درجة حریة ) ٤٫٩٧ (Fالمؤسسي، حیث بلغ معامل 

وأتضح أنھ ) Scheffe(، ولمعرفة مصدر تلك الفروق أجرینا  اختبار شیفیھ )٠٫٠٥(أصغر من 
لعلمیة محاضر ومن درجتھم العملیة أستاذ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین من درجتھم ا

مساعد لصالح من رتبتھم العلمیة أستاذ مساعد، وأتضح أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 
من درجتھم العلمیة أستاذ مساعد ومن درجتھم العلمیة أستاذ مشارك لصالح من رتبتھم العلمیة 

 :یبین ذلك) ١٣(أستاذ مساعد، والجدول 
  )Scheffe(ین مصدر الفروق الختبار شیفیھ یب) ١٣(جدول 

  الدرجة العلمیة ومتوسطاتھا
  معید  

٢٫٢٩  
  محاضر
١٫٧٧  

  أستاذ مساعد
٢٫٣٤  

  أستاذ مشارك
١٫٨١  

  أستاذ
١٫٩١  

  معید
٢٫٢٩            

  محاضر
٠٫٧١٨  ١٫٧٧          

  أستاذ مساعد
٠٫٠١٠  ١  ٢٫٣٤*        

  أستاذ مشارك
٠٫٠٤٩  ١  ٠٫٧٨٩  ١٫٨١*      

الدرجة العلمیة ومتوسطاتھ
  

  أستاذ
٠٫٩٩٩  ٠٫٨١٤  ٠٫٩٩٧  ٠٫٩٥٨  ١٫٩١    

  ٠٫٠٥دالة عند  (*) 
  )الجنس( النوعالفروق باختالف متغیر

ول    ة ح ة الدراس راد عین تجابات أف ین اس صائیة ب ة إح روق ذات دالل اك ف ت ھن ا كان ة إذا م لمعرف
وع            ر الن دریس تعزى لمتغی ة الت م عم  ) الجنس (محاور التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئ ار ت ) ت(ل اختب

 :یوضح ذلك) ١١(لعینتین مستقلتین، والجدول
  الجنسلبیان الفروق بین إجابات أفراد العینة بحسب متغیر نوع ) T(یوضح اختبار ) ١٤(جدول 

المتوسط   النوع  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
الداللة  Tقیمة   الحریة

  اإلحصائیة

  ٠٫٥١٣  ١٫٩٢  ذكر
  المحور األول

  ٠٫٦١٣  ٢٫٠٥  أنثى
٠٫٢١٧  ١٫٢٤ -  ١٢٣  

  ٠٫٥٢٠  ٢٫٢٣  ذكر
 المحور الثاني

  ٠٫٦٠٨  ٢٫١٢  أنثى
٠٫٢٧١  ١٫١٠ -  ١٢٣  

  ٠٫٦٠١  ٢٫٠٩  ذكر
  المحور الثالث

  ٠٫٦٤١  ٢٫١٥  أنثى
٠٫٦٢٦  ٠٫٤٨٨ -  ١٢٣  

  ٠٫٦٩٤  ٢٫٠٥  ذكر
  المحور الرابع

  ٠٫٧١٢  ٢٫١٨  أنثى
٠٫٣٢٧  ٠٫٩٨٣ -  ١٢٣  

  ٠٫٠٥دالة عند  (*) 
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ة حول          أنھ  ) ١٤(یتبین من الجدول     راد العین ي استجابات أف ة إحصائیة ف روق ذات دالل ال توجد ف
ة    ) ١٫٢٤ - (T، حیث بلغ معامل )الجنس(جمیع محاور الدراسة ترجع إلى متغیر    د درجة حری عن

ة  ) ١٢٣( ستوى دالل ن   ) ٠٫٢١٧(وم ر م و أكب ة، و  ).٠٫٠٥(وھ ة المھنی ع التنمی ور واق                  لمح
ة    ) ١٫١٠ -( د درجة حری ة   ) ١٢٣(عن ن    ) ٠٫٢٧١(ومستوى دالل ر م و أكب  لمحور  ).٠٫٠٥(وھ

ردي، و  ویر الف ل أسلوب التط غ معام ة  ) ٠٫٤٨٨ - (Tبل ة حری د درج ستوى د) ١٢٣(عن ة وم الل
ن  ) ٠٫٦٢٦( ر م و أكب ویر     )٠٫٠٥(وھ ور التط ا مح شاركي، أم ویر الت لوب التط ور أس لمح

غ    ة   ) ٠٫٩٨٣ - (Tمعامل  المؤسسي فبل ة حری د درج ة   ) ١٢٣(عن و ) ٠٫٣٢٧(ومستوى دالل وھ
  ).٠٫٠٥(أكبر من 

  :الفروق باختالف الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة
ول    ة ح ة الدراس راد عین تجابات أف ین اس صائیة ب ة إح روق ذات دالل اك ف ت ھن ا كان ة إذا م لمعرف

ة       محاور التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس تعزى ل        ي مجال التنمی ة ف دورات التدریبی ر ال متغی
  .یوضح ذلك) ١٢(والجدول) ف(المھنیة، تم عمل اختبار

یوضح اختبار تحلیل التباین لبیان الفروق اإلحصائیة بین إجابات أفراد ) ١٥(جدول 
  العینة بحسب متغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة

مجموع   مصدر التباین  المحاور
  لمربعاتا

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة   المربعات

  الداللة
المحور   ٠٫٩١٥  ٢  ١٫٨٣  بین المجموعات

  ٠٫٣١٩  ١٢٢  ٣٨٫٩٠  داخل المجموعات  األول
٠٫٠٦١  ٢٫٨٦  

المحور   ١٫١٠  ٢  ٢٫٢٠  بین المجموعات
  ٠٫٣١٥  ١٢٢  ٣٨٫٣٨  داخل المجموعات الثاني

٠٫٠٣٣  ٣٫٥٠*  

المحور   ٠٫٣٨٤  ٢  ٠٫٧٦٨  وعاتبین المجم
  ٠٫٣٨٧  ١٢٢  ٤٧٫٢٤  داخل المجموعات  الثالث

٠٫٣٧٤  ٠٫٩٩٢  

المحور   ٢٫١٦  ٢  ٤٫٣٢  بین المجموعات
  ٠٫٤٧٠  ١٢٢  ٥٧٫٢٨  داخل المجموعات  الرابع

٠٫٠١٢  ٤٫٦٠*  

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى (*) 
دول     ھ  ) ١٥(یتبین من الج راد ال       أن ي استجابات أف ة إحصائیة ف روق ذات دالل د ف ة  ال توج عین

اییر                 ي ضوء مع سعودیة ف ات ال ي الجامع دریس ف ة الت حول واقع التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئ
 Fحیث بلغ معامل )الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة    ( حسب متغیر الجودة النوعیة،   

ة  ) ٢٫٨٦( ة حری د درج ة  ) ١٢٤(عن ستوى دالل ن  ) ٠٫٠٦١(وم ر م و أكب ا ).٠٫٠٥(وھ كم
روق ذات د   ردي،           توجد ف ة حول أسلوب التطویر الف راد العین ي استجابات أف ة إحصائیة ف الل

ة  ) ١٢٤(عند درجة حریة  ) ٣٫٥٠ (Fحیث بلغ معامل     وھو أصغر   ) ٠٫٠٣٣(ومستوى دالل
ن  روق  )٠٫٠٥(م ك الف صدر تل ة م ار، ولمعرف ا اختب یفیھ أجرین ھ ) Scheffe( ش ضح أن وأت

دیھم             یس ل ن ل ین م ة إحصائیة ب روق ذات دالل ن      توجد ف ل م م أق دد دوراتھ ن ع  ٥ دورات وم
 :یبین ذلك) ١٦(دورات لصالح من لیس لدیھم دورات، والجدول رقم 
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  )Scheffe(یبین مصدر الفروق الختبار شیفیھ ) ١٦(جدول 
  عدد الدورات ومتوسطاتھا

  ال یوجد  
٢٫٣٨  

 ٥أقل من 
  دورات
٢٫٠٢  

   دورات أكثر٥
٢٫١٩  

  ال یوجد
٢٫٣٨  

    
  

   دورات٥أقل من 
٢٫٠٢  

٠٫٠١٠*      

ت ومتوسطاتھ
عدد الدورا

  

   دورات أكثر٥
٢٫١٩  

٠٫١٣١  ٠٫١٦٤    

  ٠٫٠٥دالة عند  (*) 
ة حول أسلوب           كما أنھ                 راد العین ي استجابات أف ة إحصائیة ف روق ذات دالل د ف ال توج

ل      غ معام ث بل شاركي، حی ویر الت ة   ) ٠٫٩٩٢ (Fالتط ة حری د درج ستوى دال) ١٢٤(عن ة وم ل
ن  ) ٠٫٣٧٤( ر م و أكب ھ  )٠٫٠٥(وھ دول أن ر الج ي    ، وأظھ صائیة ف ة إح روق ذات دالل د ف توج

ل               غ معام ث بل ة حول التطویر المؤسسي، حی ة    ) ٤٫٦٠ (Fاستجابات أفراد العین د درجة حری عن
روق   )٠٫٠٥(وھو أصغر من    ) ٠٫٠١٢(ومستوى داللة   ) ١٢٤( ا  ، ولمعرفة مصدر تلك الف أجرین

ح أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین من لیس لدیھم دورات      وأتض) Scheffe( شیفیھ   اختبار
روق ذات  ٥ومن عدد دوراتھم أقل من    دورات لصالح من لیس لدیھم دورات، وأتضح أنھ توجد ف

 دورات فأكثر لصالح ٥ دورات ومن عدد دوراتھم ٥داللة إحصائیة بین من عدد دوراتھم أقل من 
  :یبین ذلك) ١٧(دول  دورات فأكثر، والج٥من عدد دوراتھم 

  )Scheffe(یبین مصدر الفروق الختبار شیفیھ ) ١٧(جدول 
  عدد الدورات ومتوسطاتھا

  ال یوجد  
٢٫٣٩  

 ٥أقل من 
  دورات
١٫٩٠  

   دورات أكثر٥
٢٫١٨  

  ال یوجد
٢٫٣٩  

    
  

   دورات٥أقل من 
١٫٩٠  

٠٫٠٠٤*      

ت ومتوسطاتھ
عدد الدورا

  

   دورات أكثر٥
٢٫١٨  

٠٫٠٤٦  ٠٫١٩٦*    

  ٠٫٠٥ دالة عند  (*)
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  :ملخص ألھم النتائج
  :توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أھمھا ما یلي

- والتطبیقاألھمیة، - بدرجة متوسطة على واقع التنمیة المھنیةقونأفراد عینة الدراسة مواف .١
 في ضوء معاییر الجودة النوعیة، وأبرز العبارات في جامعة شقراء ھیئة التدریس ألعضاء

یتوافر لدى أعضاء ھیئة التدریس المؤھالت والخبرات المناسبة ( ھذا المحور التي جاءت في
یشارك أعضاء ھیئة التدریس في اللجان والمجالس العلمیة للمقررات التي یدرسونھا، 

والمھنیة، یشارك أعضاء ھیئة التدریس في األنشطة العلمیة والبحثیة في مجاالت 
 ).تخصصاتھم التي یدرسونھا

الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على أسالیب التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة  أفراد عینة  .٢
االستفادة من االنترنت في تدعیم العملیة  (وأبرزھا-أسلوب التطویر الفردي- التدریس 

التعلیمیة وتطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي وقواعد المعلومات 
، متابعة عضو ھیئة التدریس للجدید على شبكة نكبوتیةالعالمیة بربط الجامعات بالشبكة الع

 ).اإلنترنت وبرامج الكمبیوتر والدوریات العلمیة والكتب والمراجع المتخصصة الحدیثة
أفراد عینة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على أسالیب التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة  .٣

آلراء والمناقشات مع زمالء المھنة، تبادل ا (أبرزھاو- أسلوب التطویر التشاركي–التدریس 
والتراسل مع آخرین لطلب الرأي والمشورة، حضور ورش العمل والندوات والمؤتمرات 

 ).األكادیمیة، العمل على تنفیذ دروس تطبیقیة نموذجیة على مستوى القسم والكلیة
 ھیئة أفراد عینة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على أسالیب التنمیة المھنیة ألعضاء .٤

توفیر شبكات اإلنترنت المحلیة والعالمیة  (وأبرزھا-المؤسسيأسلوب التطویر –التدریس 
لتبادل الخبرات مع الكلیات والجامعات المماثلة، التنسیق مع الجھات المجتمعیة، لالستفادة من 
أعضاء ھیئة التدریس، في تقدیم االرشادات واالستشارات، عقد ورش عمل صیفیة مستمرة 

 ). أعضاء ھیئة التدریس بالتطورات المستجدة في تخصصھالطالع
محور واقع جود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة حول عدم  .٥

  في ضوء معاییر الجودة النوعیةجامعة شقراءالتنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس في 
بینما ) یبیة في مجال التنمیة المھنیةالجنس، الرتبة العلمیة، عدد الدورات التدر(باختالف 

، وأسلوب التطویر أسلوب التطویر الفردي فروق ذات داللة إحصائیة في محور یوجد
وكانت الفروق ) الدرجة العلمیة(التشاركي، وأسلوب التطویر المؤسسي، باختالف متغیر 

 .لصالح االستاذ المساعد
أسلوب فراد عینة الدراسة حول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أ .٦

 ووجود، )الدورات التدریبیة في مجال التنمیة المھنیة( باختالف متغیر التطویر التشاركي
،  من لیس لدیھم دورات، لصالححول أسلوب التطویر الفرديفروق ذات داللة إحصائیة 

 ٥  لصالح من عدد دوراتھموفروق ذات داللة إحصائیة حول أسلوب التطویر المؤسسي،
 . فأكثردورات

  :توصیات الدراسة
  :في ضوء ما أسفرت عنھ الدراسة الراھنة من نتائج یمكن التوصیة بما یلي

 .إنشاء مركز للتطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة .١
اختیار عضو ھیئة التدریس یجب أن یتم في ضوء معاییر علمیة، ومقاییس موضوعیة،  .٢

  .العلمیة وأھلیتھ للعمل األكادیميتكشف مدى كفاءتھ 
تحسین طرق اختیار أعضاء ھیئة التدریس، ورفع مستوى التدریب قبل الخدمة وأثنائھا، بما  .٣

 من خالل یضمن تحقیق قدر مناسب من التطویر التقني والمھني ألعضاء ھیئة التدریس
 .توفیر الدورات والندوات وورش العمل المناسبة
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عضو ھیئة التدریس في الجامعة، من أجل تقویمھ ومساعدتھ في استثمار السنة األولى ل .٤
  .اكتساب كافة المھارات، التي تساعده على القیام بدوره في الصورة المناسبة

 لمعرفة االحتیاجات الحقیقیة لتنمیة الكفایات المھنیة  والبحوثإجراء العدید من الدراسات .٥
  .ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة

تماد االشتراك في الدورات التطویریة لعضو ھیئة التدریس كبند من بنود الترقیات في اع .٦
 .الجامعات السعودیة

تشجیع عضو ھیئة التدریس على العمل البحثي وعدم االقتصار على العمل التدریسي، من  .٧
خالل الدعم الالزم لألستاذ في إجراء البحوث وحضور المؤتمرات والتوازن بین العمل 

  .یسي والبحثيالتدر
زیادة الفرص ألعضاء ھیئة التدریس من أجل التدریب على استخدام تقنیة المعلومات  .٨

للتخلص من األسالیب، والطرق التعلیمیة الجامدة، من أجل تنمیة قدرتھم في مجال تقنیة 
المعلومات، وتشجیعھم على تبني األسالیب الحدیثة باستخدام الحاسب اآللي، وتوفیر الدعم 

  . الالزم لھمالفني
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  :المراجع
منظومة تكوین المعلم في ضوء معاییر الجودة الشاملة،  )م٢٠٠٣( محمدإبراھیم،  .١

 . دار الفكر:االردن
تقویم جودة الخدمات التعلیمیة لكلیات االقتصاد والعلوم  )٢٠٠٣(أبو فارة، یوسف .٢

مر ضمان الجودة والمنفذ في جامعة اإلداریة بالجامعات الفلسطینیة، دراسة مقدمة لمؤت
 .م٢٣/١٠/٢٠٠٣-٢١الزرقاء األھلیة، 

 في المصریة بالجامعات التدریس ھیئة ألعضاء المھنیة التنمیة ) ٢٠٠٨ ( إیھاب إمام، .٣
 :المنفویة جامعة .التربیة كلیة .والتربویة النفسیة البحوث  مجلة.الجامعة وظائف ضوء
 )٤٨-١(٣العدد  .مصر

 التطویر المھني لعضو ھیئة التدریس في برامج). ھـ١٤٢٥(ن ناصر  علي بزاھر،آل  .١
 رسالة. نجاحھامجاالتھا وطرق تنفیذھا ومعوقاتھا ومقومات  السعودیة،الجامعات 

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة دكتوراه،
تدریس ضمن ندوة اإلعداد المھني ألعضاء ھیئة ال) ١٤١٩(بابكر، عبد القادر عبد الغني .٢

 جمادى األولى، وزارة التعلیم العالي ٢٦التأھیل والتدریب بالجامعات، في الفترة 
 .والبحث العلمي، السودان

دراسة ( المھنیة ألعضاء الھیئة التدریسیة التنمیة). م٢٠٠٦( رفقیة إبراھیمھدف،مبا  .٣
) مة بجامعة عدنالتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو برنامج مقترح للتدریب أثناء الخد

 . جامعة عدنالتربیة، كلیة التربیة، قسم دكتوراه،رسالة 
: القاھرة. التعلیم الجامعي بین رصد الواقع ورؤى التطویر). م ٢٠٠٤( البندري، محمد  .٤

 .دار الفكر العربي
الجودة في العمل، ترجمة سامي حسن الفرس،  )١٩٩٥(بون دیان، وجریجر ریك .٥

 .دار آفاق االبداع العالمیة للنشر: ضوناصر محمد العدیلي، الریا
 ھیئة التدریس في الجامعات برنامج مقترح لتطویر كفاءة عضو) ١٤١٣(الثبیتي، عوض .٦

 ).٧(العدد) ٥(السعودیة، مجلة جامعة أم القرى، السنة
دور مراكز تطویر طرائق ) م١٩٩٦(وھجرسي، مھدي صالححسن، جریو، داخل  .٧

مجلة اتحاد .  وتدریب األطر التدریسیة الجامعیةالتدریس والتدریب الجامعي في تأھیل
 .، عمان، األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة١٤الجامعات العربیة، ع 

دراسة . التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس الجامعي) م٢٠٠٤(حداد، محمد بشیر .٨
 . عالم الكتب،مقارنة، القاھرة

دراسة مقارنة - عضاء ھیئة التدریس بالجامعةالتنمیة المھنیة أل). م١٩٩٥(حداد، محمد  .٩
جامعة عین . رسالة دكتوراه غیر منشورة. في المملكة العربیة السعودیة ومصر وإنجلترا

 .مصر: شمس
دراسة مقارنة إلعداد وتدریب االستاذ الجامعي، مجلة اتحاد ) ١٩٨٧(حیاوي، موفق .١٠

  .٢٢الجامعات العربیة، العدد 
 األكادیمي وعالقتھ بالتنمیة العلمیة المھنیة العتماد ا)م٢٠٠٤(شحات محمد ،الخطیب .١١

تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات ندوة  ،ألعضاء ھیئة التدریس في التعلیم العالي
 . التربیةسعود، كلیة جامعة الملك ، التحدیات والتطویر،التعلیم العالي

- امعي في مصرالتنمیة المھنیة لعضو ھیئة التدریس الج). م٢٠٠٤(السالوس، منى  .١٢
 .١٣٢.- ١١٩) ١١( العدد. مصر: والتنمیة مجلة الثقافة. دراسة میدانیة

الجامعات العربیة وتحدیات القرن الحادي والعشرون، دراسة ) م١٩٩٧(سالمة، والنھار .١٣
الثالثین لمجلس اتحاد الجامعات العربیة، مقدمة للمؤتمر العلمي المصاحب للدورة 

 .آذار٣- ١صنعاء 
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 ، دار٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأھل لألیزو ) م١٩٩٥ (، علىالسلمي .١٤
   القاھرةوالنشر،غریب للطباعة 

تطویر أداء أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة  )م٢٠٠٥( الحسن  عبد،السمیح .١٥
الجمعیة العربیة للتربیة المقارنة ، مجلة التربیة. في ضوء خبرات الدول الغربیة والعربیة

 .١٥ ، القاھرة، عددة التعلیمیةواإلدار
التطویر المھني ألعضاء الھیئات التدریسیة كمدخل ). م٢٠٠٤(شاھین، محمد عبد الفتاح  .١٦

ورقة علمیة أعدت لمؤتمر النوعیة في التعلیم . لتحقیق جودة النوعیة في التعلیم الجامعي
امعة القدس الجامعي الفلسطیني الذي عقده برنامج التربیة ودائرة ضبط النوعیة في ج

 .المفتوحة في مدینة رام اهللا
مستوى التنمیة المھنیة لدى أعضاء الھیئة  )٢٠١٠( حال محمود تیسیر،یرشالشخ .١٧

 رسالة ماجستیر في اإلدارة ،التدریسیة في جامعة النجاح الوطنیة من وجھة نظرھم
 . فلسطیننابلس،التربویة بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في 

الجودة ودورھا في التنمیة االقتصادیة، سوریا، جمعیة ) ٢٠٠٣(طیارة، غان وآخرون .١٨
 .العلوم االقتصادیة السوریة

اآلفاق المستقبلیة للتربیة في البالد العربیة، بیروت، دار ). م٢٠٠٠(عبد الدائم، عبد اهللا .١٩
 .العلم للمالیین

 وأسالیبھ، عمان،  العلمي مفھومھ وأدواتھالبحث) ٢٠٠٣(عبیدات، ذوقان وآخرون .٢٠
 .االردن، دار الفكر

تنمیة وتطویر كفایات أعضاء ھیئة التدریس بمؤسسات ). ھـ١٤٢٥(علي، علي حمود .٢١
ندوة تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي، التحدیات . التعلیم العالي

 .كلیة التربیة ،جامعة الملك سعود). م٢٠٠٤(ھـ١٤٢٥، والتطویر
أسالیب النمو المھني المتبعة لدى أعضاء ھیئة التدریس في ) م٢٠٠٩(ل العمري، جما .٢٢

مجلة جامعة دمشق، دمشق، . جامعة البلقاء التطبیقیة في مجال التدریس والبحث العلمي
 .٥٧٣-٥٣٣). ٤+٣(العدد) ٢٥(المجلد 

واقع التنمیة المھنیة لدى أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المساندة ) م٢٠١٥(العنزي، سعود .٢٣
 . ٣، العدد٤٢مجلة الدراسات والعلوم التربویة، المجلد ي جامعة تبوك، ف

 مقترح للتطویر اإلداري بكلیات التربیة للبنات باستخدام نموذج) ٢٠٠٢(العیسي، إیمان .٢٤
 .أسلوب إدارة الجودة الشاملة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، الریاض

ة المھنیة لعضو ھیئة التدریس في كلیات التربیة التنمی) ه١٤٣٣(الغامدي، عبداهللا محمد .٢٥
بالجامعات السعودیة في ضوء معاییر المجلس الوطني األمریكي العتماد تعلیم 

تصور مقترح، رسالة دكتوراه، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، ) NCATE(المعلمین
 .جامعة أم القرى

ر  .٢٦ فر عمی ر س دي، عمی ضو  ) م٢٠١٢(الغام ة لع ة المھنی ات  التنمی ي كلی دریس ف ة الت ھیئ
یم            اد تعل وطني األمریكي العتم التربیة بالجامعات السعودیة في ضوء معاییر ا المجلس ال

ة والتخطیط،          ) NCATE(المعلمین   سم اإلدارة التربوی وراه، ق تصور مقترح، رسالة دكت
 .جامعة أم القرى

ة ألعضاء ھیئة  التنمیة المھنی)م٢٠٠٨. (غالب، ردمان محمد سعید، وعالم، توفیق علي .٢٧
المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم . التدریس مدخل للجودة الشاملة في التعلیم الجامعي

 .الجامعي، العدد األول
 الجودة في التدریب والتعلیم، ترجمة سامي حسن الفرس توكید) ١٩٩٥(فرمان، ریتشارد .٢٨

 .الریاضلإلبداع العالمیة للنشر واألعالم، وناصر محمد العدیلي، دار آفاق 
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 بناء أداة لتقییم كفاءة األداء التدریسي لعضو ھیئة )م٢٠٠٢(محمد سرحانالمخالفي،  .٢٩
، ١٦صنعاء، مجلة البحوث والدراسات التربویة، العدد التدریس الجامعي في جامعة 

 .مركز البحوث والتطویر التربوي) ٨(السنة
 المعاصر وأسالیب  الحدیثة في التعلیم الجامعياالتجاھات) ٢٠٠٢(مرسي، محمد منیر .٣٠

 . عالم الكتبالقاھرة،تدریسھ، 
دلیل تقویم البرامج الدراسیة ) م٢٠٠٧( جامعة صنعاء-مركز تطویر التعلیم الجامعي .٣١

 .الیمن. إصدار مركز التعلیم الجامعي، صنعاء. وتطویرھا في كلیات جامعة صنعاء
اهللا، عزیزة عبد  وطیب، السالم، عبد المنعم عبد والحیاني، ، سعد بن بركيالمسعودي، .٣٢

 بجامعة الملك والتعلم، في تطویر التعلیم الرائد-الجامعي تطویر التعلیم مركز). م٢٠٠٧(
 . عاما من الخبرة في تطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس٢٠.عبد العزیز

 تطویر أداة لقیاس إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات )٢٠٠٣( الموسوي، نعمان محمد .٣٣
 .٦٧ مملكة العربیة السعودیة، المجلة التربویة، العددالتعلیم العالي بال

إدارة الجودة الشاملة واالمكانیات التطبیقیة في ) م١٩٩٨(ناجي، فوزیة محمد سعید .٣٤
 .مؤسسات التعلیم العالي، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك

تجربة جامعة االسكندریة في مجال التطویر المھني ) م١٩٩٤(النمر، مدحت أحمد .٣٥
ھیئة التدریس، ضمن ورشة عمل تجارب الجامعات العربیة في مجال التطویر ألعضاء 

 .المھني ألعضاء ھیئة التدریس، الجامعة االردنیة، كلیة العلوم التربویة
إدارة تغییر مؤسسات التعلیم العالي العربي نحو جودة ). م٢٠١٣(الھادي، شرف إبراھیم .٣٦

                  لیم الجامعي، المجلد السادس،وتمیز األداء، المجلة العربیة لضمان جودة التع
٣٠٥-٢٤٣. 
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