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 تمهيد:

اء والمرسالين بييااا محماد وعلاى  لا       الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاام  انبييا  

 وصحي  ومن ميع هداه إلى يوم الدين أما بعد:

إن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أحد أها  عااصار الاجااا والتميا  فاي مااوماة التعلاي         

العااالي بااه إبلاا  الرألياا ة انساسااية فااي موااريد انلياااة وإعااداهه  للحياااةث ألمااا أبلاا  مصاادر اليحاا    

 الذي يودم المجتمع ويعالد قضاياه العلمية وااللتماعية على أسس متياة.العلمي المول  

للتعلي  بشكه عام والتعلي  الجامعي على ول  الوصوص هورًا هامًا فاي باااء المجتماع وبمااءه     

ورقية ومقدمة على لميع المستويات فلو ي وه المجتمع بالطاقاات والكاااءات الملهلاة علمياًا وملاياًا      

 بدا  والتمي  والمساهمة الااعلة في التامية المجتمعية الشاملة.القاهرة على اإل

فااالتعلي  سااالا انمااان ولرياار إلااى الرقااي والرفعااة فااي ألااه مجتمااع وعلااى لميااع المسااتويات   

وانصعدة خاصة في عصربا الحاضر وما معايش  المجتمعاات الياوم مان مساار  فاي جاتى مجااالت        

 الحياة.

لمعوقات والصعوبات التاي محاوة هون حصاوة أعضااء هيئاة      ومن هاا برزت أهمية العااية با

التدريس على اليرامد المعاية بتاميتل  ومطاويره ث والتاي مضامن للا  باهلل ن اهلل معاالى االساتمرارية        

والجااوهة فااي أهاء رسااالتل  والقيااام بعمللاا  علااى أألمااه ولاا ث بااه والتعاااي  االيجااابي مااع مسااتجدات  

 التعليمية والتربوية والولاية.العصر وموظيالا فيما يودم رسالتل  

فالتاميااة الملاياااة ضااارورة ملحااة مارضااالا التةيااارات المساااتمرة والتطااور اللا اااه فاااي لمياااع    

يأمي ضمن إلار المااهي  الشرعية التي  -في بار الياح   –المجاالتث به إن مالوم التامية الملاية 

به إن اهلل معالى أمر بيي  صالى   مأألد على ضرورة االست اهة من العل  وعدم الوقوف عاد حد معينث

چ ٿ ٿ ٺ چ ٺاهلل علي  وسل  وهو من بلغ في العل  الرمب العليا باالست اهة ما ث فقاة معالى: 
(1)

. 

في زياهة من  -صلى اهلل علي  وسل -: ول  ي ة -رحم  اهلل- أي زهبي ماك علمًاث قاة ابن عيياة

العل  حتى موفاه اهلل ع  وله 
(2)

 . 

وهو القدوة وانسوةث لذا ولب العااية بالت وه من العلا    -صلى اهلل علي  وسل -يي فلذا حاة الا

والاله من معياةث ومن سييه  لك ملك اليرامد التي مقدملا الجامعة ضمن مشروعات التامية الملاية 

نعضاااء هيئااة التاادريس فااي مجاااة التاادريس واليحاا  العلمااي وخدمااة الجامعااة والمجتمااع واإلهارة     

 مية.انألاهي

ومن هاا أبطلر الياح  في هراسات  حاوة م معوقاات بارامد التامياة الملاياة المقدماة نعضااء         

هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية هراسة ميدابياة مان وللاة بااره    ماع مقاديره التاام لكاه الجلاوه          

لتي يايةاي  وما مضيا  ملك اليرامد نعضاء هيئة التدريس وما المجاالت ا -الميذولة في هذا المجاة 

 أن مرأل  عليلا ملك اليرامد.

وحقيقة فقد وال  الياح  العديد من الصعوبات أثااء معالجت  للذا الموضو  ابتاداء مان ايااب    

القااعة بلذه اليرامد لدى بعض أعضاء هيئة التدريسث وأبلا ال معاايل  وال عالقاة للاا بتوصصال ث     

لميدابياةث وقاد مكا  الياحا  مادة جالر مقريياًا فاي         مرورًا بعدم التااعه الكافي مع إلراءات الدراسة ا

موزيع أهاة اليح  ولمعلا بااس  بالمرور على لميع انقسام العلمية فاي لمياع الكلياات باال اسات ااء      

بواقع مارمين أو ثاالم مارات لكاه قسا ثبما فاي  لاك الكلياات العلمياةث محااواًل إقاااعل  وحا ل  علاى              

يابةث ومع  لك ل  مكان االساتجابة مرضاية مماماًا.مع أن ماا ما        االستجابة بشكه هقير مع فقرات االست

لمع  من بيابات حوة موضو  الدراسة في خير أل ير. ومن هاا يقدم الياح  جاكره ومقاديره لجمياع    

                                                           

م
1

  .114  سورة ل  اآلية م

م
2

  .319/  5  ابن أل يرث ماسير القر ن العاي  م
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انسااامذة والاا مالء فااي الجامعااة بااال اساات ااء علااى حساان معاااوبل  ومحمللاا  للياحاا  ليلااة خطااوات     

 اليح .

مان   ان في  من صواب فلو من اهلل وحده وبعوبا  وموفيقا  وماا ألاان    وبعد فلذا للد المقه فهللن أل

خطأ فلو من باسي والشايطان واساتةار اهلل العااي  وأماوب إليا ث وأساال  معلاى أن يجعاه هاذا العماه           

 خالصًا لولل  الكري  وأن ييارك في .

ليًا وصلى اهلل وسل  وبارك وأبع  على عيده ورسول  بييااا محماد وعلاى  لا  وصاحي  وسال  مسا       

 أل يرًا.

 موضوع البحث وتساؤالته:

يدور موضو  هذا اليح  حوة معوقات برامد التامية الملاية المقدمة نعضاء هيئة التدريس 

 ويجيب على التساؤة الر يس التالي: بالجامعة اإلسالمية.......

 ......؟ما معوقات برامج التنمية المهنية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية.

 ويتار  عا  التساؤالت التالية:

 ؟ما مالوم التامية الملاية وأهميتلا

 والمتعلقة بالجابب التاايمي؟ ما معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة اإلسالمية

 ؟ما معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة اإلسالمية والمتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

 ؟ة الملاية بالجامعة اإلسالمية والمتعلقة بذات اليرامدما معوقات برامد التامي

هه مولد فروق  ات هاللة إحصا ية بين اساتجابات أفاراه عيااة الدراساة معا ى إلاى متةيارات        

 الدراسة؟

 حدود البحث:

حدوه موضوعية: يقتصر هاذا اليحا  علاى معوقاات بارامد التامياة الملاياة المقدماة نعضااء          

 سالمية....هيئة التدريس بالجامعة اإل

 هـ.14 – 14يطير هذا اليح  في العام الجامعي  حدود زمانية:

 مصطلحات البحث:

يعرفلا الحماه بأبلا " لميع العوا ر التي مقف أمام المشرف التربوي ومماع  من محقير المعوقات: 

  .6أهداف  الماشوهة في المجاة اإلجرافي " المرلع الحماه مص 

لوياارات والملااارات وانساااليب واالمجاهااات والممارسااات والمعااارف  مجموعااة ا التنميةةة المهنيةةة:

التااي يكتساايلا المعلاا  بطريقااة مياجاارة أو اياار مياجاارة بلاادف محسااين أها لاا  ورفااع قاادرامل  العلميااة  

والتربوية على مستوى التدريس واليح  العلمي والمشارألة في العمه اإلهاري
(3)

 . 

سامذة المشارألونث وانسامذة المساعدونه  انسامذةث وان أعضاء هيئة التدريس:
(4)

. 

الصعوبات التي محاوة هون حصاوة    ويعرف الباحث معوقات برامج التنمية المهنية إجرائيًا:

عضو هيئة التدريس علاى الويارات والملاارات والممارساات واليارامد التاي ماماي الجاباب الملااي          

  لدي .

 أهمية البحث:

 تبرز أهمية هذا البحث فيما يلي:

في مع ي  الجلوه الكييرة الميذولة في هذه الجامعاة الميارألاة    –بمشيئة اهلل معالى–سل  هذا اليح  ي 

لالساات مار فااي رأم الماااة اليشااري وهااو العاصاار انسااام فااي عمليااة التاميااة والتطااويرث وهااذا        

                                                           

م
3

 32  محمد قاس  قحوانث التامية الملاية لمعلمي التعلي  ال ابوي العام في ضوء معايير الجوهة الشاملة ص 

م
4

 48ص    باام مجلس التعلي  العالي والجامعات ولوا ح ث الماهة الوامسة وانربعون
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ياة  االست مار أحد أه  الموضوعات التي معتمد عليلا برامد التطوير والجوهة في الملسساات العالم 

 بارًا للعا د الكيير الذي ياعكس على ملك الملسسات في مورلاملا وبرامجلا.

فااي التعاارف علااى واقااع باارامد التاميااة الملايااة المقدمااة    –بمشاايئة اهلل معااالى  –يساال  هااذا اليحاا    

نعضاااء هيئااة التاادريس وماادى مال متلااا الحتيالااامل  التدريييااة التااي معيااال  علااى أهاء أهوارهاا       

 المعاصرة.

مي هذه اليح  فاي ساياق الجلاوه التاي مياذللا الملسساات التربوياة فاي التعلاي  العاالي ومان بيالاا             يأ 

الجامعة اإلسالمية للالوض بمستوى أعضااء هيئاة التادريس ومطاوير ملاارمل  وخيارامل  لتحقيار        

 المعايير العالمية في الجوهة واالعتماه انألاهيمي.

مقريب الصورة لصابعي القرار فاي الجامعاة اإلساالمية     في –بمشيئة اهلل معالى  –يسل  هذا اليح   

ومقاادمي باارامد التاميااة الملايااة نعضاااء هيئااة التاادريس معماااهة التطااوير انألاااهيمي واإلهاريث      

وعماه الجوهة واالعتماه انألاهيمي وايرهما  عن حج  الجلوه التاي مياذة فاي هاذا الساياق ومادى       

 مساهمتلا في مامية قدرامل  التدريسية واليح ية وايرها. ملييتلا الحتيالات أعضاء هيئة التدريس و

فاي بياان الولا  المشارق والعماه الم مار والاتاا د الرا عاة          –بمشايئة اهلل معاالى    –يسل  هذا اليح   

للجلااوه الميذولااة فااي ماميااة أعضاااء هيئااة التاادريس فااي الجامعااة اإلسااالمية وإألسااابل  الوياارات         

المتجدهة والتقايات الحدي ةثمن خالة هراسة واقع ملك اليارامد   والملارات الالزمة في ظه انهوار

إن ولدت _ في ملك اليرامد ومحديد االحتيالات الاعلية نعضااء هيئاة    –ألما ميرز أول  القصور 

 التدريس من وللة باره . لتحقير التكامه في الجلوه خدمة للذه الجامعة الميارألة.

موصايات الدراساات الساابقة التاي ح ا  علاى هراساة واقاع         مما يلألد أهمياة الدراساة ابطالقلاا مان      

برامد التامية الملاية ومقويملاا ومان ملاك التوصايات مإلاراء هراساات مقويمياة باساتمرار ليارامد          

التامية الملاية للتأألد من فعاليتلا
(5)

. 

 أسباب اختيار الموضوع:

عليا  السالف الصاالوث وإن لا       .التامية الملاية المستمرة مالد مربوي ربابي لاء ب  الاوحي وساار  1

چ ٿ ٿ ٺ چ ٺيسمى بلذا االس  فمضموب  في الاصاوص الشارعية ألقولا  معاالى     
(6)

وألاان مان هعااء     

الايي صلى اهلل علي  وسل  ماللل  أباعاي بما علمتايث وعلماي ما يااعاي وزهبي علمًا 
(7)

. 

فاهلل ا مارك الاتعل  وظان أبا  قاد        : مال يا اة الرلاه عالماًا ماا معلا ث     -رحما  اهلل -.قاة ساعيد بان لييار    2

استةاى واألتاى بما عاده فلو ألله ما يكون 
 (8)

. 

.معلر هذا الموضو  بأعضاء هيئة التدريس وه  الشريحة انه  فاي ملسساات التعلاي  العاليثألماا     3

أثي   لك العديد من الّدراسات
(9)

ث ومن مح  أيده  متورج انلياة إلى سوق العمه ومن هاا برزت 

 عااية بدراسة واقع برامد التامية الملاية المقدمة لل  ومشويصلا.أهمية ال

.أهمية التامية المستمرة لعضو هيئة التادريس خصوصاًا فاي عصار المعلوماات الاذي متساار  فيا          4

وميااارة التطاااور فاااي التقاياااات وانسااااليب العلمياااة والتدريساااة واليح ياااة ألماااا أألااادت هراساااة مزاهااار  

                                                           

م
5

ث 313  ماى انسمرث احتيالات التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعوهية مرؤى مستقيلية  ص

 هـ.1430مجلة لامعة أم القرى للعلوم التربوية والااسيةث المجلد انوةث العده ال ابي رلب 

م
6

  .114 سورة ل  اآلية م

م
7

  .3599  رواه الترمذيث وصحح  انليابي في صحيو سان الترمذي بلذا اللاظث برق  م

م
8

 .60  ابن لماعةث مذألرة السامع والمتكل  في أهب العال  والمتعل  ص

م
9

لة في التعلي  الجامعي   رهمان االبث وموفير عال ث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس مدخه للجوهة الشام

 م. 2008ث المجلة العربية لضمان لوهة التعلي  الجامعيث العده انوةث 175ص
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تدريساية بملسساات التعلاي  العاالي هور متجاده بصااة مساتمرة       هـ  على أن هور الليئة ال1423
(10)

ث 

ومن هاا مأمي هذه اليرامد لتطوير قدرات أعضااء هيئاة التادريس ومامياة ملاارمل  لتتاواءم ماع هاذه         

 المتطليات المتجدهة.

.ياطلر الياح  من إيماب  العمير بضرورة االست مار في العاصر اليشري في الملسساات التعليماة   5

ة وقيمة العا د التربوي والتعليمي على ملسسات التعلي  العالي على المدى اليعيد من لوهة فاي  نهمي

  المورلات وألااءة معليمة وبح يةث ومساهمة فاعلة في التامية الولاية.

 الّدراسات السابقة:

م 2012مالةامدي  الدراسة األولى:
(11)

وهدف هاذه الدراساة إلاى التعارف علاى واقاع التامياة         

اية لعضو هيئة التدريس فاي أللياات التربياة بالجامعاات الساعوهية ومقادم مصاور مقتارا للاا فاي           المل

  .NCATEضوء معايير المجلس الولاي انمريكي نعتماه معلي  المتعلمين م

اسااتودام الياحاا  المااالد الوصاااي التحليلااي باسااتودام أساالوب هلااااي لتحقياار    مااالد الدراسااة:

 أهداف الدراسة.

بياا  بتاا د الدراساة مادبي للاوه التامياة الملاياة نعضااء هيئاة التادريس فااي            ة:بتاا د الدراسا  

 ألليات التربية بالجامعات السعوهية وخاصة فيما يتعلر باالعتماه انألاهيمي 

ضاارورة مأساايس مراألا  متوصصااة فااي التاميااة الملاياة نعضاااء هيئااة التاادريس    التوصايات: 

 وفر خطط علمية مدروسة. بالجامعات السعوهيةث وماايذ برامد التامية

م 2012مالسريحي  الدراسة الثانية:
(12)

ث وهدف  هذه الدراسة إلى التعرف على هرلة موافر 

 ليات التامية الملاية المستدامة لمديري المدارم الحكومية بمحافاة لدة والصعوبات التي موالللاا  

اختياروا بطريقاة العيااة      ماديرًا  200من وللاة باار ماديري المادارم.مكوب  عيااة الدراساة مان م       

 الطيقية العشوا ية.

 استودام الياح  المالد الوصاي التحليلي لتحقير أهداف الدراسة. مالد الدراسة:

ألان من أه  بتا د الدراسة أن مستوى ماوافر  لياات االمصااة والتواصاه ألابا        بتا د الدراسة:

والتاااادريب والتطااااوير   بدرلااااة عاليااااةث وأن مسااااتوى مااااوافر  ليااااات إهارة وبااااااء فرياااار العمااااهث    

 المستمرثوإهارة االلتماعات ألاب  بدرلة عالية.

مع ي  مستوى موافر  ليات التامية الملاية المستدامة لدى المديرين للمحافاة علاى   التوصيات:

المساااتوى الاااذي ظلااار مااان خاااالة الدراساااةث والترأليااا  علاااى األتسااااب ملاااارات التااااويض وإهارة     

 االلتماعات.

م 2009انساامر م الّدراسةة الثالثةةة: 
(13)

وملاادف إلااى محدياد هرلااة احتيالااات التاميااة الملايااة   

نعضاء هيئة التدريس بالجامعات الساعوهية مان وللاة بااره ث إضاافة إلاى وضاع مصاور مقتارا          

 لموضوعات برامد التامية الملاية المستقيلية.

 استودم  الياح ة المالد الوصاي لتحقير هدف الدراسة.مالد الدراسة: 

                                                           

م
10

 .175  المرلع السابر ص 

م 
11

  التامية الملاية لعضو هيئة التدريس في ألليات التربية بالجامعات السعوهية في ضوء معايير المجلس الولاي 

ور مقترا  عمير بن سار الةامديث بح  مقدم الستكماة متطليات الحصوة انمريكي العتماه معلي  المتعلمين ممص

 م.2012على هرلة الدألتوراه في اإلهارة التربوية والتوطيطث أللية التربية لامعة أم القرىث مكة المكرمةث 

م
12

لتي   هرلة موافر  ليات التامية الملاية المستدامة لمديري المدارم الحكومية بمحافاة لدة والصعوبات ا

موالللا من وللة بار مديري المدارمثماصور عتير اهلل السريحيث رسالة مالستير اير ماشورةث قس  

 م.2012اإلهارة التربوية والتوطيطثأللية التربيةث لامعة أم القرىث مكة المكرمة 

م
13

قيلية ث مجلة   ماى انسمرث احتيالات التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعوهية مرؤى مست

 هـ1430لامعة أم القرى للعلوم التربوية والااسيةث المجلد انوةث العده ال ابي رلب 
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هلا  بتاا د الدراساة علاى أن المتوساط العاام لدرلاة احتيالاات التامياة الملاياة            لدراسة:بتا د ا

 نعضاء الليئة التدريسية وفر أهواره  الملاية ألاب  عالية.

رفع مستوى برامد التامية الملاية المساتقيلية نعضااء هيئاة التادريس بالجامعاات       التوصيات:

 السعوهية.

م 2012_ محمد مسال   ممحمد يوسف  الّدراسة الرابعة:
(14)

وملادف إلاى التعارف علاى واقاع       

التاميااة الملايااة بجامعااة ميااوك والتعاارف علااى أهاا  أساااليب التاميااة الملايااة نعضاااء هيئااة التاادريس   

 بالجامعة.

 مالد الدراسة: استودم الياح ان المالد الوصاي لتحقير هدف الدراسة.

عضااء هيئاة التادريس بجامعاة مياوك متوساط       أن واقع برامد التامياة الملاياة ن   بتا د الّدراسة:

 وضعيف ليقًا لمتةير الويرة. 

ابتاج حقا ب مدرييياة نعضااء هيئاة التادريس مسااعد فاي التامياة الذامياة والملاياة           الّتوصيات:

 لل .

 الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

م التاميااة الملايااة وأهميتلااا   مسااتايد الدراسااة الحاليااة ماان الدراسااات السااابقة فااي محديااد مالااو      

نعضااء هيئااة التادريسث وموتلااف عالااا فاي إبااراز مالاوم التاميااة الملايااة مان المااااور اإلسااالميث      

وألذلك هراسة واقع التامية الملاية في الجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة وهو ما يمي  هذه الدراساة  

ياة الملاياة فاي للاات أخارى لايس ضامالا        بشكه أساسي حي  عاي  الدراسات السابقة بدراسة التام

 الجامعة اإلسالمية.

 أهداف البحث:

                يسعى هذا اليح  إلى محقير اللدف الر يس التالي:

التعارف علااى أها  معوقااات بارامد التاميااة الملايااة المقدماة نعضاااء هيئاة التاادريس بالجامعااة      

 اإلسالمية.....

   ويتار  عا  انهداف التالية:

 ن مالوم التامية الملاية وأهميتلا.بيا

 والمتعلقة بالجابب التاايمي. بيان معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة اإلسالمية

 معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة اإلسالمية والمتعلقة بأعضاء هيئة التدريس. إبراز

 لمتعلقة بذات اليرامد.إيضاا معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة اإلسالمية وا

 منهج البحث: 

والذي يعرف بأب  "الجمع المتاأبي الادقير للساجالت والوثاا ر  ات      المنهج الوصفي التحليلي:

العالقة بمشكلة اليح ثومن َث  التحليه الشاامه لمحتوياملاا بلادف اساتاتاج ماا يتصاه بمشاكلة اليحا          

من أهلة وبراهين ميرهن على إلابة أسئلة اليح "
(15)

. 

 اإللار المااهيمي لليح :

 المحور األول: التنمية المهنية

 مفهوم التنمية المهنية في اللغة واالصطالح.

 التنمية لغة: 

 مدور أللمة التامية حوة ماهة مبما  ومشتقاملا. 

                                                           

م
14

 محمد يوسفث ومحمد مسل ث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس في لامعة ميوك في ضوء معايير الجوهة 

 م .2012ء انوة ممايو   الج 25واالعتماهث مجلة هراسات عربية في التربية وعل  الااسث العده م

م
15

 .189صالو بن حمد العسافث المدخه إلى اليح  في العلوم السلوأليةث ص  
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يقاااة: بمااى بميااًا وبماااًء أي زاه وأل اارث وربمااا قيااه: يامااو بمااوًاث وَبَمي تاا : رفعتاا  علااى ولاا            

 َمي   فالبًا في الاسب أي رفعت ث ومامَّى الشيء أرماعث وما  قوة الشاعر:اإلصالا. يقاة: َب

 إلى من كان منزله يفاعا    فأصبح سيل ذلك قد تنمَّى

والاماء: الريعث وبما اإلبسان: سمنث والاامياة مان اإلباه السامياة    
(16)

. ويقااة: بماا الا ر  وبماا     

الولد وبما الماة إ ا زاه وأل ر
(17)

. 

ض هذه المعابي اللةوية يمكن للياح  مالحاة أن معاى التامية يادور حاوة   ومن خالة استعرا

معاٍن عدة مالا: ال ياهة واالرمااا  والرعاياة واإلصاالا والرفعاة والتك يار وهاي معااٍن  ات هالالت        

 مربوية هامة متعلر بالمعاى االصطالحي لمالوم التامية. 

تاذاةث واماتلن الشايء ابتذلا ث ورلاه ملاين       : باتو المي  وألسرها الودماة واالب المهنة في اللغة

أي: حقير
(18)

ث وقد ألان العرب يةلياون إلاالق الملااة علاى العماه باليادث وألاذلك مطلار الملااة علاى           

الحذق بالودمة والعمه وبحوه
(19)

. 

يقاة: ملن الرله ملاًا وملاة: عمه في صاعت ث وامتلن اموذ ملاة.والملاة: العمه يحتاج إلى 

بممارست خيرة وملارة وحذق 
(20)

. 

 مفهوم التنمية المهنية في االصطالح: 

يعد مصطلو التامية الملاية من المصطلحات التي يك ر حوللا الجدة واالختالف بين 

الموتصين في محديد مالوم يوضو هذا المصطلو بدقةث ولعه  لك رالع إلى لييعتلا المتةيرة 

نساليب المتيعة لتاايذ ملك اليرامدث ولذا والمتجدهة من حي  اليرامد التاموية وألذلك الوسا ه وا

يمكن اإلجارة إلى بعض معرياات التامية الملاية وإن ألاب  مدور حوة معان متقاربةث ومن ملك 

 التعرياات ما يلي:

معرف التامية الملاية:بأبلا للوه ماامة ومستمرة لتحسين قدرات انفراه المعرفية 

ةييرات إيجابية في امجاهامل  وسلوأليامل  ومحسين ثقافة العمه والملارية واإلهارية والااية وإحدام م

من أله محقير الجوهة في الملسسات التعليمة
(21)

 . 

وهذا التعرف ليد ولكا  عام يشمه أعضاء هيئة التدريس والمعلمين وايره  من العاملين في 

 الملسسات التربوية الموتلاة.

يط للا من أله المعلمين والمصممة ألما معرف بأبلا: ملك انبشطة التي يت  التوط

لمساعدمل  على محقير أهداف معليمية محدوهة بطريقة أأل ر ألااءة وفاعلية
(22)

. 

ألما معرف على أبلا عملية ملسسية ملدف إلى مةيير ملارات ومواقف وسلوك المعلمين 

لتكون أأل ر ألااءة وفاعلية لمقابلة حالات المعلمين والمجتمع
(23)

 . 

                                                           

م
16
   وما بعدها ماهة بما296/  14ابن مااورث لسان العربث م  

م
17

 .956إبراهي  مصطاى و خرونث المعج  الوسيط ص   

م
18

 ماهة ملن. 483ب المعّربث صالمةّرب في مرمي   ماهة ملنث المطرزيث6/2209م الصحااث الجوهري  

م
19

   ماهة مملن .13/211ابن مااورث لسان العربث م  

م
20

 .890إبراهي  مصطاى و خرونث المعج  الوسيطث ص  

م
21
 .30محمد قاس  قحوانث التامية الملاية لمعلمي التعلي  ال ابوي العام في ضوء معايير الجوهة الشاملة ص   

م
22
درات أعضاء هيئة التدريس والقياهات في ضوء خيرات بعض الدوة وفاء مرسيث مقوي  مشرو  مامية ق  

المتقدمةث بح  مقدم للملممر القومي الساوي الرابع عشر بعاوان م فاق لديدة في التعلي  العربي الجامعي  

 م.2007  450/  1مرأل  مطوير التعلي  الجامعيث لامعة عين جمسث م

م
23
 .47عل  مالتدريب أثااء الودمة  ص لارق عامرث الامو والتامية الملاية للم  
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فهللبلما يشمالن لميع المعلمين سواء في  -في بار الياح -مع لوهملما وهذان التعرياان 

ملسسات التعلي  العالي أو في ايرها من الملسسات التربويةث وه  وإن ألاب  مجمعل  الك ير من 

الجوابب المشترألة فهللن ثمة فرقًا يسيرًا من حي  خصا ص ألاًل مالماث فانستا  الجامعي يتمي  

وتلاة عن بقية المعلمين في الملسسات التربوية انخرىث وبالتالي بوصا ص ويقوم بأهوار م

 اختالف بو  برامد التامية الملاية المقدمة لكه مال  بحسب خصا ص وأهوار أله مال .

ومعرف التامية الملاية بأبلا:عملية مقصوهة يت  من خالة برامجلا إألساب عضو هيئة التدريس   

ي ممكا  من استيعاب مستجدات ملات  ومطويرهاالمعارف والملارات واالمجاهات الت
(24)

. 

ومن معرياات التامية الملاية: مجموعة من اليرامد التي مقوم بلا الجامعة إلألساب عضو 

هيئة التدريس م يدًا من المعارف والملارات والتقايات المتصلة بممارسة أهواره الملاية مالتدريس 

وى أها   بما يمكا  من أهاء هوره بصورة ليدةخدمة المجتمع  لرفع مست –اليح  العلمي  –
(25)

. 

وهذان التعرياان أأل ر محديدًا فيما يتعلر بمالوم التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس وهو 

ما يتار مع مراه الياح  بشكه مياجرث وربما ياقصلما بعض لوابب المالوم ألاالمجاهات والتااي  

 التدريس ألاإلهارة انألاهيمية.  العلمي لليرامدث وبعض أهوار عضو هيئة

ومن خالة ما سير يمكن للياح  معريف التامية الملاية بأبلا: مجموعة الويرات والمعارف 

والملارات واالمجاهات التي مقدم نعضاء هيئة التدريس بطريقة علمية ماامة ملدف إلى رفع 

طويرها بشكه مستمرث بما يمكال  قدرامل  ومحسين ألااءمل  العلمية واليح ية والملاية واإلهارية وم

 من القيام بأهواره  على أألمه ول . 

 فمن خصا ص التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس الجامعي في بار الياح : 

 –والويرات والمعارف–بحي  مشمه ملك اليرامد مالملارات الموتلاة  الشمول:

 يجابية  وبحوها من لواب الامو الملاّي. واالمجاهات اإل

حي  إن برامد التامية الملاية المقدمة نعضاء هيئة التدريس البد وأن  الّتنظيم العلمّي:

 مكون وفر بربامد علمي هقير يياى على أسام هراسة الواقع ومحديد االحتيالات الاعلية.

قر فما ال جك في  أن برامد التامية الملاية الااعلة هي التي مياى وفر رؤية مح التكامل بين البرامج:

 –اإلهارة انألاهيمية  –اليح  العلمي  0التكامه بين انهوار الملاية لعضو هيئة التدريس مالتدريس 

 خدمة الجامعة والمجتمع .

 أهمية التنمية المهنية: 

يعد موضو  التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس في الجامعات أحد أبرز الموضاوعات فاي   

ن الوصااوة إلااى لااوهة التعلااي  أضااحى هاادفًا أساساايًا مسااعى ألافااة  الدراسااات التربويااة الحدي ااةث  لااك أ

المجتمعات إلى محقيق ث ولذا بدء التول  بحو انخذ باااام الجاوهة واالعتمااه انألااهيميث واساتحدام      

 اليرامد التي مسل  في مطوير ومحسين  ليات محقير لوهة اليرامد انألاهيمية في الجامعات.

ت التعلااي  العااالي بشااكه أساسااي علااى بوعيااة أعضاااء هيئااة        ومعتمااد الجااوهة الكليااة لملسسااا   

التادريسث نبا  العاصار الااعاه والار يس فااي لاوهة اليارامد وانبشاطة التعليمياة بأبواعلااث فولااوه           

عضو هيئة التدريس المتمي  ياعكس إيجابًا على الكااءة الداخلية والوارلية لليرامد انألاهيمية
(26)

 . 

                                                           

م
24

ث مجلة القراءة 218  إبراهي  باصر السدةث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس في الجامعات الالسطياية ص 

 م.2013لعام  138والمعرفةث مصرث العده 

م
25

انستراليةث ص   أمه عيد المطلب سعيدث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء الويرة 

 م.2011  الج ء انوةث يااير75ثمجلة أللية التربيةث لامعة الماصورةث العده م110

م
26

  فاماة الشريفث مدى مساهمة مطوير أهاء أعضاء هيئة التدريس في محقير لوهة التعلي  لامعة المدياة العالمية 

 م. 2014ده الوامسث يااير ث المجلة العربية للدراسات التربوية وااللتماعيةث الع92بمو لًا ص 
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تاميااة الملايااة نعضاااء الليئااة التدريسااية ماان خااالة الجوابااب   ويمكاان إظلااار أهميااة باارامد ال 

 التالية:

 التامية الملاية مرميط بالقوى اليشرية في الجامعات. 

 أهمية انهوار التي يقوم بلا أعضاء هيئة التدريس. 

 التامية الملاية مدخه إلى محقير الجوهة الشاملة. 

 ات العلمية والتقاية والتكاولولية. التامية الملاية محقر التااعه االيجابي مع المستجد 

 ويمكن بيان  لك ألما يلي: 

 أواًل: التنمية المهنية ترتبط بالقوى البشرية في الجامعات.

ميرز أهمية برامد التامية الملاية في الجامعات الرمياللا بأه  العااصر فاي العملياة التعليمياة    

التاادريس وماان فااي حكملاا  ماان المعياادين  الجامعيااة وهااو القااوى اليشاارية المتم لااة فااي أعضاااء هيئااة  

والمحاضرينث فاالست مار في العاصر اليشري هو أفضاه أباوا  االسات مار علاى اإللاالقث  لاك أن       

ال ااروة اليشاارية هااي أعااا  مااا مملكاا  أي هولااةث وهاااا يياارز هور التربيااة الحدي ااة فااي إعااداه انفااراه    

ومتابعااة اليحاا  والتطااوير ماان لاباابث     القاااهرين علااى االسااتمرار فااي التاميااة الملايااة المسااتمرةث     

 والتااعه بااعلية وإيجابية مع المتةيرات الحضارية الحاهثة في مجتمعامل  من لابب  خر.

فاإلبسان الملهه مأهياًل عاليًا ي يد من القدرة التاافسية بين الدوةث فلو مصدر التوطيط واموا  

ة ويضامن الجاوهة والتميا  ويقاوه إلاى اإلبادا        القرارث ألما أب  مصدر العمه المتقن الاذي يقلاه التكلاا   

 واالبتكار.

ويم ه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أحد أها  مادخالت التعلاي  الجاامعي إن لا  مكان أهملاا        

علااى اإللااالقث ومتوقااف عااصاار الجااوهة والكاايااة فااي التعلااي  الجااامعي علااى بوعيااة أعضاااء هيئااة    

عموماًا علااى مادى وفاارة بوعياة عضااو هيئاة التاادريس     التادريسث ألمااا يتوقاف بجاااا الااا  التعليميااة    

الجامعي
(27)

 . 

 ثانيًا: أهمية األدوار التي يقوم بها عضو هيئة التدريس

لعه أه  ما يدة على القيمة الكييرة ليرامد التامية الملاية نعضاء هيئة التادريس ملاك انهوار   

ماي واإلهارة انألاهيمياة وخدماة    الكييرة الماالة بعضاو هيئاة التادريسث وهاي التادريس واليحا  العل      

الجامعة والمجتمعث وهي أهوار  ات لييعة متجدهةث متطلب التطوير والتحسان ومواألياة المساتجدات    

 بشكه مستمر.

ومم ااه التاميااة الملايااة أحااد أهاا  الرألااا   التااي مقااوم عليلااا عمليااة مطااوير ومحسااين ألااااءة أهاء   

ات العلمياة أهمياة الحالاة إلاى عملياات التامياة       أعضاء هيئاة التادريس وقادرامل ث وقاد أثيتا  الدراسا      

م  بتكلياف مان مكتاب    1994الملاية نعضاء هيئة التدريسث ومن ملك الدراسات هراساة مالعاريض   

التربية العربي لدوة مجلس التعاون الوليجي حوة عضو هيئة التادريس مان حيا  مقويما  ومأهيلا ث      

التدريس بموتلاف رمايل  العلمياة إلاى التامياة       حي  أظلرت بتا د الدراسة حالة االيية أعضاء هيئة

الملاية ومطوير ألاايامل  التدريسية
(28)

. 

وقد اهتم  العديد من الدراسات بالتامية الملاية نعضاء هيئة التدريس حيا  أوصاى التقريار    

الالااا ي للماالممر العااالمي للتعلااي  العااالي بأهميااة اعتماااه سياسااة حازمااة لتاميااة قاادرات العاااملين فااي    

                                                           

م
27
ث 14االب رهمان و خرث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس مدخه للجوهة الشاملة في التعلي  الجامعي ص  

 م.2008  لعام 1  العده م1الجوهة في التعلي  الجامعيث اليمنث المجلد م المجلة العربية لضمان

م
28

ستقيلية لعضو هيئة التدريس في أللية التربية بجامعة الكوي ث مجلة   عيد اهلل لراغ عيامث مجاالت التامية الم

 .138م ص 2008مارم  1العده  9العلوم التربوية والااسيةث المجلد 
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سات التعلي  العاليث وأألد فيما يوص أعضاء هيئة التدريس علاى ضارورة وضاع اساتراميجيات     ملس

واضحة لحا ه  على استيااء ألااءمل  ومحسيالا
(29)

. 

وألذلك فهللن الرؤى الجديدة في التعلي  العالي ملألاد وملياد ماوياع اليارامد وانبشاطة وفقاًا لتعاده        

لسسات التعلي  العااليث ألملاارات موظياف التقاياات     انهوار التي يقوم بلا عضو هيئة التدريس في م

الحدي ااة فااي التاادريس واليحاا  العلمااي وخدمااة الجامعااة والمجتمااعث إضااافة إلااى الملااارات القياهيااة      

 والتاايمية ومصمي  المااهد واليرامد انألاهيمية الحدي ةث وملارات القيام والتقوي . 

عضاء هيئة التدريس ميرز من خالة انهوار وخالصة القوة أن قيمة وأهمية التامية الملاية ن

خدماة الجامعاة    –اإلهارة انألاهيمياة  –اليحا  العلماي  –ومشمه مالتدريس  الملاية التي يضطلعون بلا

 بهلليجاز: والمجتمع  ولعه الياح  يشير إة أهمية التامية الملاية في أله مالا

 أهمية التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في مجال التدريس: ( أ

يعد التدريس الجامعي أحد أها  انهوار الماولاة بعضاو هيئاة التادريسث فلاو مصادر المعرفاة         

لتالميااذه فااي موصصاا ث ألمااا أباا  المولاا  لساالوألل  و هابلاا  هاخااه قاعااة الاادرم وخارللاااث وألااذلك     

مصاادر ااارم القااي  االيجابيااة الموتلاااة لاادى مالميااذه سااواء القااي  الديايااة أو انخالقيااة أو الملايااة أو   

ياميااة وبحوهاااث ألمااا يم ااه لتالميااذه هور القاادوة الحيااة هاخااه الصاافث ومصاادر التشااجيع والحاا      الح

والترايب على م يد من التعل  واإلبادا  والتااوقث وألاذلك لا  هور باارز فاي صاقه مواهاب مالمياذه          

ياة  ومساعدمل  في محديد مستقيلل  وامجاهامل  الملاية الموتلاةث وم ويده  بالملارات اليح ية والحيام

 والعملية.

ومن لابب  خر فهللن الجوهة الكلياة لملسساات التعلاي  العاالي معتماد بدرلاة ألييارة علاى بوعياة          

أعضاء هيئة التدريس بلااث علاى اعتياار أن عضاو هيئاة التادريس المتميا  يضاع اليارامد والماااهد           

ياا  وباين بيئتا     المتطورةث التي مضمن خريجًا متمي ًا وقويًاث ألما أب  قاهر على فاتو قااوات امصااة ب   

المحيطة حتى يكون جريكًا فاعاًل في برامد التامية الولايةث واإلسلام في اليحا  والتاقياب العلمايث    

من أله المساهمة في مقدي  الرؤى العلمية لحه مشاكالت التامياة. لاذا فاهللن هاااك حالاة ماساة لتليئاة         

السااتيعاب الكامااه لحالااة  الاادعا   والمقومااات التااي ممكاان عضااو هيئااة التاادريس ماان االسااتجابة وا     

المرحلة الحالية والمستقيلية
(30)

. 

والتعلي  بمراحل  ألللا والتعلي  الجامعي خصوصًا أحد أألير الملثرات في بااء المجتمع وماميت  

حي  يسل  في إعداه القاوى اليشارية الملهلاة القااهرة علاى ساد احتيالاات المجتماع ومليياة متطلياات           

ألياا ة التقاادمث وصاامام انماانث ووساايلة اليااااء والحضااارة والرقااي بااالقي      التاميااة الشاااملةث فااالتعلي  ر 

 وانخالق.

وابطالقًا من  لك فهللن عضو هيئة التدريس المعاي انوة بتوريد انلياة وإعداهه  ورعايتل  

ومأهيلل  بشكه متوازن وفاعهث انمر الذي يتطلب إعداهًا خاصًا لعضو هيئة التدريس وبمو مستمرًا 

 طور المتسار  من حول  ليتمكن من القيام بدوره على أألمه ول يواألب الت

فالتعلي  الجاامعي لايس مجاره وسايلة للحصاوة علاى جالاهة معتمادة مجيا  صااحيلا للعماه فاي             

وظياة ماث به بحن بحالة إلى خريد متمي  يمتلك القدرة علاى اإلبادا  والتجدياد ويسال  بااعلياة فاي       

على أن ما ملقااه فاي الجامعاة لايس مجاره معلومااتث وإبماا باااء          مسيرة التامية الولاية لييرهن فعاًل

لشوصيت  ومامية لملارام  وقدرام ث خاصة في ظه مالجي الحدوه الجةرافية باضه قاوات االمصاة 

 الحدي ة.

                                                           

م
29

  التقرير الالا ي لملممر التعلي  العالي في القرن الحاهي والعشرينث والذي أقامت  ماامة اليوبسكو في الاترة من 

  .م 1998  أألتوبر عام م9-5م

م
30

 108  أمه عيد المطلب سعيدث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء الويرة انستراليةث ص

 م.2011  الج ء انوة يااير 75ممجلة أللية التربيةث لامعة الماصورةث العده م
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فلذا ولب على الجامعة العااياة بكاه فاره ياتماي إليلاا ومطاويره ورعايتا  وم وياده بالملاارات          

 مي  وميد .الالزمة إلخراج ليه م

 أهمية التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي: ( ب

يعد اليح  العلمي أحد الوظا ف اللامة التي يستاد إليلاا التعلاي  العاالي فاي مالوما  المعاصارث       

وهو من أه  الجوابب التي متااضه على أساسالا ملسساات التعلاي  العاالي ومتمااي  مكابتلاا العلمياةث        

ا للا من هور أليير في مامية المعرفة ومطويرهاو لك لم
(31)

. 

فاليح  العلمي يعد أحد أه  واليات أعضاء هيئة التدريسث وجرط أساسي من جروط انستا  

 الجامعيث ومن هوب  ييقى عضو هيئة التدريس معلمًا فقطث وال يستقي  وصا  بانستا  الجامعي.

ضاء هيئة التدريس في األتساب معلومات لديدة ألما أن اإلبتاج العلمي الجيد يليئ الارص نع

ومقاس  انفكار االلتماعية وال قافية مع اآلخرين ألما يسل  اليح  العلمي الجياد فاي التامياة انصايلة     

والمستمرةث ولعه الةاليية العامى من االألتشافات العلمياة قاد محققا  مان خاالة إلاراء اليحاوم فاي         

 بيئة التعلي  العالي.

ح  العلمي يتيو لألستا  الجامعي متابعة التطورات العلمية في مجااة موصصا    وألذلك فهللن الي

مما يكسي  ممي ًا في مجال  العلمي إ ا ما مساى ل  ألتابة بحوم علمية رصياة  ات فا دة علمية مصب 

في خدمة مجتمع 
(32)

. 

فاليح  العلمي أصيو ضرورة ملحة ني مجتمع حدي  ومتطاورث مساتودم للتحلياه والدراساة     

والمعرفااة وإيجاااه الحلااوة لمعالجااة موتلااف قضاااياه الاكريااة وااللتماعيااة وانمايااة واالقتصاااهيةث        

والتعلي  العالي من هون م اوج مع اليحا  العلمايث معلاي  ميتاور يوارج أعاداهًا مان الطلياة قاد مكاون           

عيئًا على عملية التامية
(33)

. 

لعضو هيئة التدريس تسهم في  وخالصة القول أن البحث العلمي يمثل إحدى المهام الرئيسة

 تحقيق األمور التالية:

م ويد انستا  الجامعي بملارات مجمع بين المعرفة والويرة والدراية والاضد ممكاا  مان مواللاة     

المشكالت بطريقة سليمة ووفر مالد علمي واضو وبطريقاة موضاوعية مسال  فاي عملياة التامياة       

 في المجتمع.

قدم واالزههار والرقي الحضااري فلاو يسال  بااتو  فااق لديادة فاي        لليح  العلمي هور بارز في الت 

 المجاالت ألافةث ألما أب  مصدر هام للوصوة إلى المكتشاات والموترعات العلمية الحدي ة. 

اليحاا  العلمااي أحااد مرمكاا ات التطااور الااذامي والملاااي لعضااو هيئااة التاادريسث واالرمقاااء باا  إلااى    

 يمًا واقتصاهيًا.مستويات متقدمة وظيايًا وملايًا وعل

 

 ج( أهمية التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في مجال اإلدارة األكاديمية:

إن الجامعات وهي مقاوه عملياات التطاوير والتةييار فاي المجتمعاات بحالاة ماساة إلاى مطاوير           

قاادرات أفراههااا القياهيااة ليقومااوا باادوره  فااي صااااعة التةيياار المسااتمر واالسااتااهة ماان انساااليب        

لامااا ج اإلهاريااة الحدي ااة فااي مع ياا  القاادرة والملااارة القياهيااة نعضااا لاث وقااد أجااار  ة زاهاار          وا

" أن الجامعااات السااعوهية لاا  مساااير التطااورات العالميااة فااي      فااي هراساات  إلااى 256ث ص 1425م

                                                           

م
31

بارهنث مصور   هيااء الشاميث برامد التطوير الملاي لعضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى من وللة

رسالة هألتوراه اير ماشورة ثلامعة أم القرىث أللية اآلهاب والعلوم اإلهارية قس  التربية وعل   60مقترا ص 

 هـ1432الااس لعام 

م
32

 61  المرلع السابر ص 

م
33
ث 19االب رهمان و خرث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس مدخه للجوهة الشاملة في التعلي  الجامعي ص  

 م.2008  لعام 1  العده م1الجوهة في التعلي  الجامعيث اليمنث المجلد م مجلة العربية لضمانال
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التوطيط والتااي  الجدي ليرامد مرأل  مياجرة علاى مطاوير عضاو هيئاة التادريسث واقتصار الادور        

ه ل  ية أو التاكير في مااي  برامد ولكن بدون لدية وماايذ"على للو
(34)

 . 

وقد أجارت بعض الدراسات إلى امااق  راء أعضاء هيئة التدريس علاى الحالاة إلاى التادريب     

قيه جةه أي وظياة قياهية
(35)

 . 

والياحا  يلألاد هااا علاى أهمياة م وياد أعضاااء هيئاة التادريس بالملاارات التاي متطليلاا ملمااة            

هة انألاهيمية بطريقة استياقية مليئة للممارسة اإلهارية السليمة حاة مكليا  بهللحدى الملام القياهياة  القيا

فااي الجامعااةث فيتحصااه عضااو هيئااة التاادريس علااى اإلعااداه الكااافي ماان باحيااة الملااارات اإلهاريااة      

الاريارث   وخاصة ما يتعلار بملاارات التعاماه اإلبساابي وملاارات القيااهة المتميا ةث والتعاماه باروا         

وإهارة االلتماعات وفاون االمصاة الااعاه وبحاو  لاك مماا يكساب القيااهي فاي الجامعاة التميا  فاي           

 التعامه مع المرؤوسين وحسن انهاء واالبجاز والااعلية في العمه.

ألما يلألد على أهمية موظيف الطاقاات الشاابة مان أعضااء هيئاة التادريس فاي الملاام انعمااة          

من لموحل  وملارامل  في خدمة الجامعة والمجتمعث وإعطا ل  الارصة الكافية  اإلهارية واالستااهة

 إلثيات لدارمل  في  لك.

 د( أهمية التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في مجال خدمة المجتمع:

فال يشك أن أعضاء هيئة التدريس فاي الجامعاة أولاى مان يشاارك فاي مامياة وموليا  المجتماع          

الااعلة في معالجاة قضااياه ومشاكالم ث انمار الاذي يتطلاب مان الجامعاة مأهياه          ورعايت  والمساهمة 

 أعضاء هيئة التدريس وماميتل  وم ويده  بالملارات الالزمة لذلك. 

فالجامعة مم ه إحدى الملسسات المجتمعية الاشطة واللامة في المجتمعات المعاصرةث وإسلام 

المجتمع وألروحام ث ومساهمت  فاي موليا  أفاراه     عضو هيئة التدريس ومااعل  االيجابي من قضايا

المجتمع والتواصه معل  ايجابيًا ومااعل  مع القاوات اإلعالمية التي مصاع الرأي العام ضمابة قوياة  

نن يتولى هفة التأثير في المجتمع أفراه متمي ون بالكااءة وانهلية يسيرون ب  بحو التقدم والامو في 

 المجاالت ألللا.

ت خدمااة الجامعااة المشااارألة الااعلااة فااي برامجلااا وأبشااطتلا والقيااام بالواليااات      وماان مجاااال 

التدريسية واليح ية على أألمه ولا ث والمشاارألة فاي الادورات واللقااءات وورم العماه والماتاديات        

ال قافيااة والعلميااة التااي مااملااا الجامعااة لمااقشااة القضااايا االلتماعيااة الموتلاااةث إضااافة إلااى خدمااة      

ن خااالة مقاادي  الياارامد التعليميااة وانألاهيميااة والتربويااة التااي مساال  فااي اسااتقطاب أفااراه  المجتمااع ماا

 المجتمع ومقدي  فرص الامو والتطور الملاي لل .

 والخالصة:

أن محقير الجامعة نهدافلا وأهاء رسالتلا في بااء ومامية المجتمع يايع من خالة قادرملا علاى   

ة من خالة التدريسث وإبتااج المعرفاة مان خاالة اليحا  العلماي       أهاء وظا الا الموتلاةث وبقه المعرف

وخدمااة المجتمااع والييئااةث فاجاااا الجامعااة فااي أهاء هااذه الوظااا ف يعاااي قاادرملا علااى موااريد أفااراه   

ملهلين مأهياًل عاليًاث قاهرين على المساهمة الااعلة في مامية المجتمع
(36)

. 

اللامااة والكيياارة والماالثرة فااي مساايرة  ولمااا ألااان عضااو هيئااة التاادريس يضااطلع بلااذه انهوار 

التامية الولايةث فهللن االهتمام بيرامد التامية الملاية يعد أحد أه  المرمك ات التي يقوم عليلا إحادام  

                                                           

م
34

هراسة ميدابية ص  –  ضيف اهلل بن اضيان بن حمرونث إهارة انهاء لدى القياهات انألاهيمية بجامعة ميوك 

 م.2011ث لعام 32  الساة 119ث مجلة رسالة الوليد العربيث العده م90

م
35

ث ضمن الملممر الساوي الوامس عشر 132لميه عيد الرحي ث مأهيه القياهات الجامعية انألاهيمية ص   سامو

 م.2007ممأهيه القياهات التربوية في مصر والولن العربي  

م
36

 .107  أمه عيد المطلب سعدث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس في ضوء الويرة االسترالية ص
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التطوير والتقدم وزياهة ألااءة أعضاء هيئة التدريس وفاعليتل  نهاء أهواره  الموتلاة بدرلاة عالياة   

 من االحترافية والدقة والتمي .

 التنمية المهنية مدخل إلى تحقيق الجودة الشاملة. الثًا:ث

مما ال جك في  أن مطلعاات الوصاوة إلاى الجاوهة الشااملة فاي التعلاي  الجاامعي مارميط مياجارة           

  أن الجاوهة   Warnockبمستوى الامو العلمي والملاي لعضو هيئة التدريسث حي  يشير ورباوك م 

يط بعااده مان انسااس أبرزهاا ولااوه سياساة للتاميااة الملايااة    التعليمياة فااي مساتوى التعلااي  العاالي ماارم   

نعضاء هيئة التدريسث بما في  لك التعيين والتقوي  والامو الملاي
(37)

 . 

ن برامد التامية الملاية ملدف إلى رفع ألااءة ولوهة انهاء لدى أعضاء هيئاة التادريس   إحي  

المتطلياااات اللاماااة التاااي أألااادملا  ومااا وهيل  بالملاااارات والمعاااارف والويااارات الموتلااااة وهاااو احاااد

الدراسات التربوية الموتلاةث فالتقرير الالا ي للملممر العالمي للتعلي  العااليث ياوحي بأهمياة اعتمااه     

سياسة حازمة لتامية قدرات العااملين فاي ملسساات التعلاي  العااليث وأألاد فيماا يواص أعضااء هيئاة           

  على استيااء ألاأمل  ومحسيالاالتدريس على ضرورية وضع استرامجيات واضحة محا ه
(38)

. 

ولعاه هااذا عا ااد إلااى الاادور المتجااده بصاااة مسااتمرة لعضااو هيئااة التاادريس فيمااا يتطلااب إعااداه  

برامد التامية الملاية المستمرة التي مواألب هذا التطوير والتجديدث وإألسااب أعضااء هيئاة التادريس     

والملاية للجامعة بشكه مستمرث انمر الذي الملارات والويرات التي مسل  بتطوير العملية التعليمية 

 ياعكس على لوهة مورلاملا.

 رابعًا: الّتنمية المهنّية تحّقق الّتفاعل اإليجابّي مع المستجدات العلمّية والّتقّية والّتكنولوجّية.

فمماا ياادة علااى أهميااة التاميااة الملايااة نعضااء هيئااة التاادريس فااي الجامعاااتث ملااك االبطالقااة   

لامو المطره والاقلة الاوعية في المجاة العلمي والتقاي والتكاولوليث مما يولر بوعًا من السريعة وا

التحدي أمام عضو هيئة التدريس لمواألية  لك والتااعه االيجاابي ماع ملاك المساتجداتث عان لريار       

 التامية الملاية المستمرة والتعل  مدى الحياة وااللال  على أله لديد ومايد من حول .

التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس أضحى يتيوأ مكابة هامة في الوقا  الحاضار   فموضو  

في إلار ظروف عالماا المعاصرث واإلجكاالت التي مطرحلا ظااهرة العولماة فااي ظاه عاال  مساقط       

في  الحدوه والحوال  يكون ل امًا على الشعوب العمه ح ي اًا لرفاع ألاااءة المجتماع اليشاري والمااهي       

لقدرة التاافساية العالمياة فاي عاال  باال حادوهث ومتحماه الجامعاات مسائولية ألييارة فاي رفاع             لمواللة ا

الكااءة التاافسية للكواهر المتوصصة في المجااالت الموتلااةث والتاي مشاكه العماوه الاقاري للرصايد        

اليشااري فااي المجتمعااات اإلبسااابيةث وماان هااذا الماطلاار فااهللن التطااوير المسااتمر والتاميااة المسااتدامة      

قدرات أعضاء هيئة التدريسث قد بات مطليًا ملحاًا فاي ظاروف التطلاع إلاى مورلاات معليمياة علاى         ل

هرلة عالية من الجاوهة والكاااءة قااهرة علاى الادخوة إلاى حلياة الماافسةثفعضاو هيئاة التادريس هاو            

الملثر الر يسي في إعداه الكواهر المتوصصة
(39)

. 

مشاالد متةياارات جااتى أثاارت فااي هيكااه القااي   م  أن المجتمعااات العربيااة1996 –ويلألااد مفلياا  

وبساار العالقااات بالمجتمعااات انخاارى عامااةث وأثاارت علااى الاااا  التعليميااة خاصااةث وأصاايح            

الملسسات التعليمية مطالية بهللعداه أفراه المجتمع للتعامه مع التكاولوليا الحدي اة التاي اا ت ساوق     

                                                           

م
37

ث 13التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس مدخه للجوهة الشاملة في التعلي  الجامعي صاالب رهمان و خرث   

 م.2008  لعام 1  العده م1الجوهة في التعلي  الجامعيث اليمنث المجلد م المجلة العربية لضمان

م
38

لقومي الساهم للتامية   محموه الااقةث التدرب الجامعي العموه الاقري للتامية الملاية نستا  الجامعةث الملممر ا

 24-23الملاية نستا  الجامعة في عصر المعلوماميةث مرأل  مطوير التعلي  الجامعي لامعة عين جمسث 

 م.1999بوفمير 

م
39

  سالمة عيد العاي  حسينث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس والقياهات انألاهيمية بالجامعة الملممر القومي 

 م.2006بوفمير  27-26امعات العربية في الدورة الحاهية والعشرين مالواقع والرؤى  الساوي ال ال  عشرث الج
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تعلااي  والتاادريس علااى ملااك الوسااا ه  العمااهث وألااان علااى عضااو هيئااة التاادريس الاادور انألياار فااي ال   

الحدي ةث وليس مجره باقه للمعرفة من ليه إلى ليه
(40)

. 

ألما أألادت الدراساات العلمياة الحدي اة أن هور الليئاة التدريساية بملسساات التعلاي  العاالي هور          

متجده بصاة مستمرةث مما لعه الك ير من الجامعات العالمية مرأل  على التطوير انألااهيمي لعضاو   

ئة التدريسث بلدف مطوير العملية التعليميةث والتأأليد على رسالة ملسسة التعلي  العالي واستيعاب هي

التطورات الجديدة في مجاالت واهوار عماه عضاو هيئاة التادريس المتعادهة والتاي مشامه مالتطاوير         

التدريسيث والمعلومامي والتقاي واإلهاري واليح ي والتقويمي والتوصصي وايرها
(41)

 . 

 اف التنمية المهنية.أهد

ملاادف باارامد التاميااة الملايااة نعضاااء هيئااة التاادريس فااي الجامعااات إلااى محقياار لملااة ماان      

 انهداف يلوص الياح  أهملا فيما يلي:

 أواًل: ربط عضو هيئة التدريس في الجامعة بمجتمع  الجامعي ومالميذه ومجتمع  المحلي.

ئاة التادريس وأثاره فاي االرمقااء باأها ل  ومامياة        ثابيًا: بشر ثقافاة الاماو الملااي باين أعضااء هي     

 ملارامل  بشكه مستمر.

ثال ًا: االلال  على أحدم المستجدات في التوصص من الااحية العلمية والمعرفية ومن باحياة  

الملااارات الالزمااة لملاااة التاادريس إضااافة إلااى ملااارات اليحاا  العلمااي وخدمااة الجامعااة والمجتمااع   

 المحلي.

لملارات القياهياة واإلبداعياة التاي يحتاللاا عضاو هيئاة التادريس عااد ممارسات           رابعًا: مامية ا

 العملية اإلهارية بشكه أو بآخر في الملسسة التي ياتمي إليلا.

خامسااًا: مكااوين امجاهااات ايجابيااة لاادى أعضاااء هيئااة التاادريس بحااو عمللاا  وملاااتل  ومقويااة      

 واإلبدا  في العمه. ابتما ل  للملسسة التعليمية وهو أحد هوافع االلتلاه

ساهسًا: إعداه عضو هيئة التدريس ليكون أأل ر فاعلية في مواللة حالات التالميذ والمتطليات 

 الجامعة والمجتمع المحلي والعالمي.

سااابعًا: إهارة عمليااات التةيياار بايجابيااة والتااعااه مااع المسااتجدات والمتةياارات بشااكه فاعااه        

 وموظيالا في خدمة الملسسة.

ياار مياادأ التعلااي  المسااتمر والااتعل  ماادى الحياااة والتطااور الاادا   فااي سااييه اليحاا  عاان  ثاماااًا: مح

 المعرفة ومطوير الذات وهو أحد مقومات عضو هيئة التدريس.

 التنمية المهنية من المنظور اإلسالمي.

ن يعد التعل  المستمر أو التعل  مدى الحياة أو الامو الملاي الذامي أو التامياة الملاياة وبحوهاا ما    

  مااهي  أصيلة في المالد اإلسالميث فالعل  متجده وقدرة اإلبسان على اإللماام بكاه لوابيا  محادوهةث    

مَوَما ُأوِميُت  مِّن ال ِعل ِ  ِإالَّ َقِليال قاة اهلل معالى
 (42)

. 

وهااو ماان بلااغ فااي العلاا  رمياا  العاليااة يااأمره رباا    -صاالى اهلل علياا  وساال -وإ ا ألااان رسااوة اهلل 

چ ٿ ٿ ٺ : چ ٺ-سيحاب  ومعالى-ن العل  فيقوة باالست اهة م
(43)

. 

                                                           

م
40

  فاروق فلي ث أستا  الجامعة الدور والممارسة بين الواقع والمأموةث بقاًل عن أمه عيد المطلبث التامية الملاية 

 .108نعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء الويرة االسترالية ص

م
41

اابيث و خرونث مدى االستااهة من الدورات التدرييية المقدمة لعضوات هيئة التدريس في مطوير   أحمد الك

العملية التعليمة بجامعة الملك عيد الع ي ث مجلة مهراسات مربوية وباسية  أللية التربية لامعة ال قازيرث العده 

 م الج ء انوة.2011  أبريه 71م

م
42

  .85  سورة اإلسراءث اآلية م

م
43

  .114ورة ل ث اآلية م  س
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في زياهة من  -صلى اهلل علي  وسل -: ول  ي ة -رحم  اهلل- أي زهبي ماك علمًاث قاة ابن عيياة

ع  وله-العل  حتى موفاه اهلل 
-(44)

 . 

سأل  أن ي -صلى اهلل علي  وسل –: وألاى بلذا جرفًا للعل ث أن أمر بيي  -رحم  اهلل-قاة ابن القي  

الم يد ما 
(45)

 . 

بطلب ال ياهة في جيء إال في العل  -صلى اهلل علي  وسل -وقد قيه: ما أمر اهلل رسول  
(46)

. 

ومن الاما ج الرا عة التي يمكن االستدالة بلا على مالوم التامية الملاية المستمرةث خير أللي  

اهلل معالى في القر ن الكري   الذي قص  -علي  وعلى بيياا أفضه الصالة وأم  التسلي -اهلل موسى 

َفَوَلَدا َعي ًدا مِّن  ِعَياِهَبا  َمي َااُه َرح َمًة ِمن  . َقاَة َ ِلَك َما أُلاَّا َبي ِغ َفار َمدَّا َعَلى  َثاِرِهَما َقَصًصام بقول  معالى:

َقاَة ِإبََّك َلن . َلى َأن ُمَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّم َ  ُرج ًداَقاَة َلُ  ُموَسى َهه  َأمَِّيُعَك َع. ِعاِدَبا َوَعلَّم َااُه ِمن لَُّدبَّا ِعل ًما

َقاَة َسَتِجُدِبي ِإن َجاء اللَُّ  َصاِبًرا َواَل . َوأَلي َف َمص ِيُر َعَلى َما َل   ُمِحط  ِبِ  ُخي ًرا. َمس َتِطيَع َمِعَي َصي ًرا

 69 – 64  مالكلف: َأع ِصي َلَك َأم ًرا
 (47)

 . 

نصحاب  مبياما موسى في مأل مان بااي إسارا يه إ  لااءه      -لى اهلل علي  وسل ص-و ألره الايي 

قااة موساى: الث فاأوحى اهلل إلاى موساى: بلاىث عيادبا خضارث          ؟رله فقاة: هه معلا  أحادًا أعلا  مااك    

فساة موسى السييه إلي  فجعه اهلل ل  الحوت  ية....  الحدي 
(48)

. 

حلة العال  في للب االزهياه من العل ث واالساتعابة  قاة القرليي رحم  اهلل: في هذا من الاق : ر

على  لك بالواهم والصااحبث وااتااام لقااء الاضاالء والعلمااءثوإن بعادت أقطااره  و لاك ألاان هأب          

الساالف الصااالو وبساايب  لااك وصااه المرمحلااون إلااى الحااظ الاارالو وحصاالوا علااى السااعي الاااالوث   

انلر والاضه أفضه انقسامفرسو  في العلوم لل  أقدامث وصو لل  من الذألر و
(49)

 . 

قاة ابن سعدي رحم  اهلل معالى: وفي هذه القصة العجيية الجليلة من الاوا د وانحكام والقواعد 

جيء أل يرث ومالا: فضيلة العل  والرحلة فاي لليا  وأبا  أها  انماور فاهللن موساى عليا  الساالم رحاه           

إسارا يه لتعلايمل  وإرجااهه  واختاار      مسافة لويلة ولقاي الاصاب فاي لليا  ومارك القعاوه عااد بااي        

 السار ل ياهة العل  على  لك.

ومالااا: اليااداءة بااانه  فااانه  فااهللن زياااهة العلاا  وعلاا  اإلبسااانث أهاا  ماان ماارك  لااك واالجااتةاة   

بالتعلي  من هون م وه من العل ث والجمع بين انمرين أألمه
(50)

. 

يماعا  بلواا  مان الساياهة المحاه       قاة ابن حجار رحما  اهلل: وموساى عليا  الصاالة والساالم لا        

رألاوب اليحار فاي    –أي الحادي    –انعلى من للاب العلا  ورألاوب اليار واليحار نللا .. قااة: وفيا          

للب العل ث به في للب االستك ار ما 
(51)

 . 

                                                           

م
44

  .319/  5 ابن أل يرث ماسير القر ن العاي  م

م
45

 . 1/50السعاهة وماشور والية العل  واإلراهة م ابن القي ث ماتاا هار 

م
46
  .3/90م ال موشريث الكشاف  

م
47

   ماهة مملن .13/211ابن مااورث لسان العربث م  

م
48

اب موسى صلى اهلل علي  وسل  في اليحر إلى الوضر وقول    صحيو اليواريث ألتاب العل  باب "ما  ألر في  ه

  .74  برق  م1/202م مهه أميعك على أن معلمن مما علم  رجدا معالى: 

م
49

  .11/11  القرلييث الجامع نحكام القر ن م

م
50

  .5/63 السعديث ميسير الكري  الرحمن في ماسير ألالم الماان م

م
51

  .204 – 1/202واري م  ابن حجرث فتو الياري بشرا صحيو الي
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بااه ورألااوب الجااو وقطااع المسااافات اليعياادةث حقيقااة بالسااار لطلااب العلاا  أو حكمااًا بتتيااع جاايكة   

بترب   واقتااص الاوا د والارا د والعلاوم الاافعاة مان جارق الاياله واربلااث       المعلومات العالمية ماال

 عن لرير هذه الوسيلة التي معد من بع  اهلل العايمة على عياهة متى سوروها للعل  الاافع.

ماللل  أباعاي بما علمتاايث وعلمااي ماا يااعااي      -صلى اهلل علي  وسل -ألما ألان من هعاء الايي 

وزهبي علمًا 
(52)

 . 

قاة ساعيد بان لييار رحما  اهلل: ال يا اة الرلاه عالماًا ماا معلا ث فاهلل ا مارك الاتعل  وظان أبا  قاد                

استةاى واألتاى بما عاده فلو ألله ما يكون 
(53)

  

قااة: لعاه الكلماة التاي ابتااع بلاا لا  أألتيلاا          ؟قيه البن الميارك رحم  اهلل: إلى متى مكتاب العلا   

بعد
(54)

. 

الاب العلا  لايلاغ اايتا ث فقاد بادأبا العلا  بالاقيصاةث ولكاااا بطليا            قاة بعاض العلمااء: لاو ألااا بط    

لااقص في أله يوم من الجله وب هاه في أله يوم من العل 
(55)

. 

فالتعل  ال ياقطع بالحصوة على الشلاهة العلميةث وإبما بحره واسع ال بد من خوض اماره من 

 إلي . قيه المعل ث خاصة وأن ملك الشلاهة ما هي إال ماتاا الولوج

فهذه النصوص وغيرها لتأكد بجالء قيمة وأهمية التنمية المهنية والتزود والدائم من التعلم 

 وعدم االنقطاع بحال، فالعلم بحر ال ساحل له ومن أدعي الكمال فيه فهو إلى النقص أقرب. 

 جهود التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية. المحور الثاني:

وزارة التعلااي  العااالي فااي المملكااة العربيااة السااعوهية علااى مقاادي  وهعاا  باارامد التاميااة    عملاا  

الملايااة بأبواعلاااث ألمااا عاياا  الجامعااة اإلسااالمية عاايااة أليياارة فااي مقاادي  العديااد ماان باارامد التاميااة   

 الملاية التي مستلدف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمل  من المعيدين والمحاضرين.

ل مااًا علياا  الوقااوف عاااد بعااض هااذه الجلااوه الكيياارة ومقااديرها وم مااين للااوه    ويجااد الياحاا  

القااا مين عليلاااث وفااي هااذا الميحاا  يقاادم الياحاا  عرضااًا مااول ًا لتلااك الجلااوه ومحدياادًا فااي عماااهة      

والتعلي   اإللكتروبيالتطوير انألاهيمي واإلهاري وعماهة الجوهة واالعتماه انألاهيمي وعماهة التعل  

 قد وثقلا الياح  من خالة زيارة ملك العماهات وااللتقاء بمسئوليلا والتاسير معل .عن بعدث و

ومما يجدر بياب  هاا أن للوه التامية الملاية في الجامعة اإلسالمية ليس  مقصورة على ملك 

العماهات _وإن ألان للا الاصيب انألير مالا_ والياح  يلألد هاا إلى أهمية الجلوه انخرى للتامية 

ملاية في الجامعة ألجلوه الكليات الموتلاة وللوه عماهة اليح  العلمي وللوه عماهة خدمة ال

المجتمع وللوه عماهة مقاية المعلومات وايرها من الجلات التي ميذة للوهًا ألييرة في برامد 

التامية الملاية أله في اختصاص ث وهي محه مقدير وعااية الياح ث إال أن هذا اليح  يرأل  بشكه 

 اسي على للوه العماهات ال الم اآلباة الذألرث وهو ما سيوضح  الياح  في انسطر التالية: أس

 جهود عمادة التطوير األكاديمي واإلداري. 

مم ه عماهة التطوير االألاهيمي واالهاري العموه الاقري في برامد التامية الملاية المقدمة في 

مد التي من جأبلا انرمقاء بعضو هيئة الجامعةث حي  مسعى ح ي ة إلى وضع الوطط واليرا

التدريس وإألساب  العديد من الملارات التي متطليلا أهواره الملاية الموتلاة وخاصة ما يتعلر 

  بالتدريسث إضافة إلى اليح  العلمي واإلهارة انألاهيميةث ومستعرض اليح  هاا أه  ملك اليرامد.

 :هـ1434-1433واإلداري للعام ديمي البرامج التدريبية لعمادة التطوير األكا

                                                           

م
52
 7سير موريج  ص 

م
53

 . 60  ابن لماعةث مذألرة السامع والمتكل  في أهب العال  والمتعل  ص

م
54

  .8/407  الذهييث سير أعالم الايالء م

م
55

  .1/38  الماورهيث أهب الدبيا والدين م
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 المشرو  م
عده 

 الورم

عده 

 المشارألين

مشرو  إعداه انستا  الجامعي مبربامد مطوير قدرات أعضاء هيئة  1

 التدريس 
8 183 

 176 9 مشرو  إعداه انستا  الجامعي مبربامد مامية ملارات المحاضرين  2

 191 9 عيدين مشرو  إعداه انستا  الجامعي مبربامد مليئة الم 3

 625 31 مشرو  التدريب على أساليب التقوي  الحدي ة في الكليات 4

 586 31 مشرو  التدريب على استراميجيات التدريس الاعاة في الكليات 5

 248 25 ةاإللكتروبيمشرو  التدريب على استودام اليرامد التعليمية  6

 440 5 مشرو  مليئة الموظاين الجده 7

 6 الوليد لتعلي  اللةة اإلبجلي ية هورات معلد 8

 مستويات
30 

 125 4 هورات مدرييية للقياهات العليا بالوارج 9

 25 1 ورجة مرأل  القياهة انألاهيمية 10

 80 1 ورجة مرأل  مدياة الملك عيد الع ي  للعلوم والتقاية 11

 56 1 ورجة عمه وحلقة بقام مع مدير لامعة التكاولوليا 12

 12 2 اإللكتروبيدريب في المرأل  الولاي للتعلي  مشرو  الت 13

 66 - هورات معلد اإلهارة مالحلقات التطييقية  14

 3760 136 المجمو 

 مشروع إعداد األستاذ الجامعي: ويشمل 

 هيئة المعيدين-3     مامية ملارات المحاضرين. -2أعضاء هيئة التدريس.  مطوير قدرات 
 ده المشارألينع عده الورم عاوان اليربامد م

 183 8 أعضاء هيئة التدريس مطوير قدرات 1

 176 9 مامية ملارات المحاضرين 2

 191 9 مليئة المعيدين 3

 541 27 المجمو  الكّلّي 

 :مشروعات الكليات

 الكليات م
أساليب التقوي  

 الحدي ة

استرامجيات 

 التدريس الاعاة
 المجمو  الكلي

1 
 أللية الحدي  الشريف والدراسات

 اإلسالمية
101 83 

184 

 164 84 80 أللية القر ن الكري  والدراسات اإلسالمية 2

 152 76 76 أللية الدعوة وأصوة الدين 3

 218 111 107 أللية الشريعة 4

 209 91 118 أللية اللةة العربية 5

6 
معلد معلي  اللةة العربية لةير الاالقين 

 بلا

143 
141 

284 

 1211 586 625 المجمو  

 248   مشروعات عماهة التعل  عن بعد 7

 1459 المجمو  الكلي

مشـروع التدريب على أساليب التقويم الحديثة في كّلّية الحديث الّشريف والّدراسات اإلسالمّية 

 الورش الّتدريبّية:
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 عده المشارألين عده مرات التاايذ مّدة الورجة عاوان الورجة م

 23 1 ساعات 5 أساليب مقوي  انهاء 1

 19 1 ساعات 5 التةذية الرالعة 2

 26 1 ساعات 5 مقوي  انعماة اليح ية 3

 17 1 ساعات 5 موظيف التقيي  للتطوير 4

 16 1 ساعات 5 ملف اإلبجاز 5

 101 5 المجمو 

مشـروع التدريب على أساليب التقويم الحديثة بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالميةالورش 

 التدريبية:

 ان الورجةعاو م
مدة 

 الورجة

مرات 

 التاايذ
 عده المشارألين

1 
التعريف بأسلوب االختيارات التحريرية والشاليةث 

 وبيان أهميت ث وألياية مطييق .

 ساعات 5
1 

18 

2 
التعريف بأسلوب الاقام والمالحاةث وبيان أهميت ث 

 وألياية مطييق .

 ساعات 5
1 

17 

3 
هميت ث التعريف بأسلوب مقيي  اليحومث وبيان أ

 وألياية مطييق .

 ساعات 5
1 

14 

4 
التعريف بأسلوب االستيابات التقويميةث وبيان 

 أهميت ث وألياية مطييق .

 ساعات 5
1 

19 

5 
ةث وبيان اإللكتروبيالتعريف بأسلوب االختيارات 

 أهميت ث وألياية مطييق .

 ساعات 5
1 

12 

 80 5 المجمو 

 ة في كلية الدعوة وأصول الدين الورش التدريبّية:مشروع الّتدريب على أساليب التقويم الحديث
 م عاوان الورجة مدة الورجة مرات التاايذ عده المشارألين

 1 إستراميجية مقوي  أهاء الطالب ساعات 5 1 19

 2 إستراميجية التقوي  انصيه ساعات 5 1 17

 3 إستراميجية التقوي  اليديه ساعات 5 1 9

 4 قوي  الصايإستراميجية الت ساعات 5 1 15

 5 إستراميجية التقوي  التشويصي ساعات 5 1 13

 المجمو  5 73

 :في كلية الشريعة الورش التدريبيةمشـروع التدريب على أساليب التقويم الحديثة 
 م عاوان الورجة مدة الورجة مرات التاايذ عده المشارألين

38 
 ساعات 5 2

ماالختيارات التحريرية  في  استودام أسلوب

 تقوي ال
1 

15 
1 

استودام أسلوب مالتكلياات اليح ية  في  ساعات 5

 التقوي 
2 

 3 استودام أسلوب مالمالحاة  في التقوي  ساعات 5 1 17

21 
1 

استودام أسلوب مالحوار والمااقشة  في  ساعات 5

 التقوي 
4 

 5 استودام أسلوب مملف اإلبجاز  بورماوليو ساعات 5 1 16

 المجمو  6 107

ها الورش ع التدريب على أساليب الّتقويم الحديثة بمعهد تعليم الّلغة العربّية لغير الّناطقين بمشـرو

 التدريبية:



 2018عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                                    مجلة البحث العلمى فى التربية

 

205 

 م عاوان الورجة مدة الورجة مرات التاايذ عده المستايدين

 ساعات 5 1 27
الّتقوي  الّشامه والّتقوي  انصيه للملارات 

 الّلةوّية
1 

 2 اإلبجاز ـ بطاقة المالحاة  مقوي  انهاء مملف ساعات 5 1 25

 3 بااء االختيارات الّتحصيلّية ساعات 5 1 29

 4 االختيارات الّشالّية: بااؤها ومطييقلا ساعات 5 1 31

 5 الّتةذية الّرالعة المياجرةث ومصحيو الّتكلياات ساعات 5 1 31

 المجمو  5 143

 للغة العربية الورش التدريبية:بكّلّية ا مشـروع التدريب على أساليب التقويم الحديثة
 عده المستايدين مرات التاايذ مدة الورجة عاوان الورجة م

 28 1 ساعات 5 مقوي  انعماة اليح ية 1

 26 1 ساعات 5 أساليب مقوي  انهاء 2

 32 1 ساعات 5 التةذية الرالعة 3

 20 1 ساعات 5 بااء االختيارات التحصيلية 4

 12 1 تساعا 5 التقوي  الذامي 5

 118 5 المجمو 

مشـروع التدريب على استراتيجيات التدريس الفعال في كلية الدعوة وأصول الدين الورش 

 التدريبية:
 عده المشارألين مرات التاايذ مدة الورجة عاوان الورجة م

 20 1 ساعات 5 إستراميجية التعل  التعاوبي 1

 11 1 ساعات 5 إستراميجية حه المشكالت 2

 17 1 ساعات 5 ميجية اليح  واالستكشافإسترا 3

 13 1 ساعات 5 إستراميجية العصف الذهاي 4

 15 1 ساعات 5 إستراميجية التاكير اإلبداعي 5

 76 5 المجمو 

 الورش التدريبية: مشـروع التدريب على استراتيجيات التدريس الفعال في كلية الشريعة
 المشارألين عده مرات التاايذ مدة الورجة عاوان الورجة م

1 
استودام استراميجية مالتعل  التعاوبي  في 

 التدريس

 ساعات 5
1 

18 

2 
استودام استراميجية مالعصف الذهاي  في 

 التدريس

 ساعات 5
1 

15 

3 
استودام استراميجية ملعب انهوار  في 

 التدريس

 ساعات 5
1 

18 

4 
استودام استراميجية محه المشكالت  في 

 التدريس

 ساعات 5
1 

20 

5 
استودام استراميجية م المحاضرة العلمية  

 في التدريس

 ساعات 5
2 

40 

 111 6 المجمو 

مشـروع التدريب على استراتيجيات التدريس الفعال في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 

 بها الورش التدريبية:
 عده المشارألين عده مرات التاايذ مدة الورجة عاوان الورجة م

 29 1 ساعات 5 يس التياهليالتدر 1

 29 1 ساعات 5 التعل  التعاوبي 2
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 29 1 ساعات 5 التعل  الاشط 3

 24 1 ساعات 5 حه المشكالت 4

 30 1 ساعات 5 مم يه انهوار 5

 141 5 المجمو 

 مشـروع التدريب على استراتيجيات التدريس الفعال بكّلّية اللغة العربية الورش التدريبية:

 مدة الورجة رجةعاوان الو م
عده مرات 

 التاايذ

عده 

 المشارألين

 16 1 ساعات 5 التعل  الاشط 1

 25 1 ساعات 5 التعل  التعاوبي 2

 15 1 ساعات 5 التعل  المعتمد على التاكير 3

 18 1 ساعات 5 حه المشكالت 4

 17 1 ساعات 5 مع الطالب اإللكتروبيالتواصه  5

 91 5 المجمو 

استراتيجيات التدريس الفعال في كلية الحديث الشريف والدراسات  مشـروع التدريب على

 اإلسالمية الورش التدريبية:

 مرات التاايذ مدة الورجة عاوان الورجة م
عده 

 المشارألين

 13 1 ساعات 5 التعل  الاشط 

 17 1 ساعات 5 التعل  التعاوبي 

 19 1 ساعات 5 التعلي  المعتمد على التاكير 

 16 1 ساعات 5 ايات الحدي ة في التعلي استودام التق 

استودام إستراميجية م المحاضرة العلمية  في  

 التدريس
 1 ساعات 5

18 

 83 5 المجمو 

مشـروع التدريب على استراتيجيات التدريس الفعال بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

 الورش التدريبية:
 عده المشارألين يذمرات التاا مدة الورجة عاوان الورجة م

1 

التعريف بهللستراميجية الحوار والمااقشةث 

وبيان أهميتلاث وألياية مطييقلا على المقررات 

 الدراسية

 1 ساعات 5

17 

2 

التعريف بهللستراميجية التقليد والمحاألاةث وبيان 

أهميتلاث وألياية مطييقلا على المقررات 

 الدراسية

 ساعات 5

1 

18 

3 

عل  التعاوبيث وبيان التعريف بهللستراميجية الت

أهميتلاث وألياية مطييقلا على المقررات 

 الدراسية

 ساعات 5

1 

20 

4 

التعريف بهللستراميجية انسلوب العملي 

التطييقيث وبيان أهميتلاث وألياية مطييقلا على 

 المقررات الدراسية

 ساعات 5

1 

10 

5 

التعريف بهللستراميجية التعل  الذاميث وبيان 

قلا على المقررات أهميتلاث وألياية مطيي

 الدراسية

 ساعات 5

1 

19 

 84 5 المجمو 
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ة بالتعاون مع عمادة التعليم عن بعد اإللكترونيمشروع التدريب على استخدام البرامج التعليمية 

 الورش التدريبية:
 عده المشارألين عده مرات التاايذ عاوان الورجة م

 39 4 ةاإللكتروبيمصمي  االختيارات  1

2 
ى استودام المعمه التااعلي في التدريب عل

 التدريس
2 

20 

 17 2 استودام بربامد العروض التقدمية في التدريس 3

4 
استودام مواقع التواصه االلتماعي في العملية 

 التعليمية
4 

45 

 45 4 ةاإللكتروبيالتصمي  التعليمي للمقررات  5

6 
ة باستودام الكورم اإللكتروبيمطوير المقررات 

 الب
9 

82 

 248 25 لمجمو ا

 جهود عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي. 

بااذل  عماااهة الجااوهة واالعتماااه انألاااهيمي للااوهًا بااارزة فااي التاميااة الملايااة نعضاااء هيئااة     

التاادريس بالجامعااة اإلسااالمية خاصااة فااي موضااو  محقياار الجااوهة واالعتماااه انألاااهيمي وماان ملااك   

 الجلوه:
هـ:1431/ 1430 العام الجامعي: العماهة فيالورم واللقاءات التي باذملا   

 عده المشارألين عده مرات إقامتلا المستلدفون اس  الورجة م

1 

مالوم ضمان الجوهة 

واالعتماه انألاهيمي في 

 التعلي  العالي

 100 مرة واحدة القياهيون بالجامعة

 الجوهة مااهي  و ليات 2

ماسوبو الكليات ومعلد 

ر معلي  اللةة العربية لةي

 الاالقين بلا

 270   مرات6م

3 
مقدمة عامة عن التقوي  

 الذامي

فرق الجوهة بالكليات 

ومعلد معلي  اللةة العربية 

 لةير الاالقين بلا

 30 مرة واحدة

 التقوي  الذامي اليرامجي  4

فرق الجوهة بالكليات 

ومعلد معلي  اللةة العربية 

 لةير الاالقين بلا 

 30   مرات6م

 امي الملسسيالتقوي  الذ 5
فرق عمه الجوهة في 

 التقوي  الذامي الملسسي 
 40 مرة واحدةث 

6 
 التقوي  الذامي

 مالمشكالت والحلوة  

فرق عمه الجوهة في 

التقوي  الذامي الملسسي 

 واليرامجي 

 70 مرة واحدة

 صيااة الرسالة 7

فرق الجوهة في لميع 

للات الجامعة انألاهيمية 

 واإلهارية

 60   مرات 8م

8 
صيااة الرؤية 

 وانهداف اإلستراميجية 

ماسوبي معلد معلي  اللةة 

 العربية
 40 مرة واحدة
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 التوطيط اإلستراميجي 9

فرق الجوهة في للات 

الجامعة انألاهيمية 

 واإلهارية 

  120   مرات6م

10 

صيااة انهداف 

اإلستراميجية للجامعة 

 اإلسالمية

قياهات الجامعة العلياث 

و والعمداءث ومدير

 اإلهارات 

مرة واحدة في مدياة 

 يايع
35 

 795 إلمالي عده المشارألين   ورجة32م إلمالي عده الورم

بامتلا الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه انألاهيمي في الاصه ال ابي من العام الجامعي  ورم العمه التي

هـ وحضرها مرجحون من الجامعة اإلسالمية1431/  1430   

1 
مية مباللةة الدراسة الذا

 اإلبجلي ية 
 1 1 من فرق عمه الجوهة

2 
االعتماه انألاهيمي 

 مباللةة اإلبجلي ية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

3 
 اإلرجاه انألاهيمي

 مباللةة اإلبجلي ية 
 3 1 من فرق عمه الجوهة

4 

موصيف اليرامد 

مباللةة  وإعداه التقارير

 العربية 

 4 2 من فرق عمه الجوهة

5 
اليرامجي مباللةة التقوي  

 العربية 
 5 2 من فرق عمه الجوهة

6 
الدراسة الذامية مباللةة 

 العربية 
 6 2 من فرق عمه الجوهة

 21 إلمالي عده المشارألين   ورم9م إلمالي عده الورم

إلمالي أله الورم في العام 

 هـ1430/1431الجامعي 
   ورجة41م

إلمالي عده المشارألين في 

معي الورم في العام الجا

 هـ1430/1431

   مشارألًا816م

 

هـ1432هـ/1431 العام الجامعي: الورم واللقاءات التي باذملا العماهة في  

 عده مرات إقامتلا المستلدفون اس  الورجة م
عده 

 المشارألين

 إعداه ملف المقرر 1
أعضاء هيئة التدريس ومن في 

 حكمل 
6 391 

 391 رألينإلمالي عده المشا   ورم6م إلمالي عده الورم

  ورم م  ماايذها في إلار مذألرة التااه  وعقد الودمات مع الجامعة اإلسالمية العالمية بمالي يا
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1 

ألتابة الملجرات 

ومطييقلا في مجاالت 

التعلي  والتعل  

واليح  العلمي 

وخدمة المجتمع 

لارق عمه الجوهة 

 بالجامعة

 فرق عمه الجوهة بالجامعة
مرة واحدة لمدة ثالثة أيام 

 في المدياة الماورة
70 

2 

ألتابة حصيلة التعل  

لليرامد والمساقات 

وعالقتلا بالتقوي  

 اليديه/المكمه

أعضاء هيئة التدريس ومن في 

 حكمل  بالجامعة

مرمان لمدة يومين لكه 

 ورجة في المدياة الماورة
200 

3 

بربامد مدريب 

المدربين في ضمان 

الجوهة في التعلي  

العالي للقياهيين في 

لتطوير والجوهة ا

 بالجامعة

القياهيون في التطوير والجوهة 

 بالجامعة
 12 مرة واحدة في مالي يا

4 

بربامد مدريب أليير 

 مرالعي الجوهة

  9001م ي و 

للقياهيين في التطوير 

 والجوهة بالجامعة

القياهيون في التطوير والجوهة 

 بالجامعة
 12 مرة واحدة في مالي يا

5 
استراميجيات 

 الحدي ةالتدريس 

الليئة التدريسية والتعليمية 

 بالجامعة

مرمان لمدة يومين لكه 

 ورجة في المدياة الماورة
160 

 454 إلمالي عده المشارألين   ورم7م إلمالي عده الورم

 
بامتلا الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه انألاهيمي في الاصه انوة من العام الجامعي  ورم العمه التي

ـ وحضرها مرجحون من الجامعة اإلسالميةه1432/  1431   

 معايير ومقاييس التقوي  اليرامجي مباللةة العربية  1
من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

 موصيف اليرامد ومقاريرها الساوية مباللةة العربية  2
من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

 ضمان الجوهة والتقوي  اليرامجي مباللةة العربية  3
من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

 ضمان الجوهة والتقوي  الملسسي مباللةة العربية  4
من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

 إهارة وإعداه الدراسة الذامية لليربامد مباللةة العربية  5
من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

6 
التقوي  الذامي انولي والتوطيط اإلستراميجي للجوهة؛ 

 مباللةة العربية 

من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

 جيات التدريب الاعاة مباللةة اإلبجلي ية استرامي 7
من خيراء عماهة 

 الجوهة
1 1 
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8 
ولوهة محليه الييابات وإبتاج التقارير مباللةة 

 اإلبجلي ية 

من خيراء عماهة 

 الجوهة
1 1 

 والتحضير للمرالعة الوارلية مباللةة اإلبجلي ية  9
من خيراء عماهة 

 الجوهة
1 1 

 إلبجلي ية ومورلات التعل  مباللةة ا 10
من خيراء عماهة 

 الجوهة
1 1 

   ورم10م إلمالي عده الورم
إلمالي عده 

 المشارألين
16 

 
بامتلا الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه انألاهيمي في الاصه ال ابي من العام الجامعي  ورم العمه التي

  وحضرها مرجحون من الجامعة اإلسالمية هـ1432/  1431

1 
لالعتماه الملسسي واليرامجي متطليات التأهه 

 مباللةة العربية 

من فرق عمه 

 الجوهة
1 3 

2 
وملجرات انهاء والمقاربات المرلعية مباللةة 

 العربية 

من فرق عمه 

 الجوهة
1 4 

 ملتقى مسلولي مراأل  الجوهةمباللةة العربية  3
من فرق عمه 

 الجوهة
1 2 

4 
اللةة موصيف المقرر والويرة الميدابية ومقاريرها مب

 العربية 

من فرق عمه 

 الجوهة
1 3 

 موصيف اليرامد ومقاريرها الساوية مباللةة العربية  5
من فرق عمه 

 الجوهة
1 3 

6 
إلراء هراسات لجوهة ومحليه الييابات والتقارير 

 مباللةة اإلبجلي ية 

من خيراء عماهة 

 الجوهة
1 1 

 ومورلات التعل  مباللةة اإلبجلي ية  7
ة من خيراء عماه

 الجوهة
1 1 

8 
موطيط وإلراء الدراسة الذامية لالعتماه الملسسي 

 مباللةة اإلبجلي ية 

من خيراء عماهة 

 الجوهة
1 1 

   ورم8م إلمالي عده الورم
إلمالي عده 

 المشارألين
18 

   ورجة31م هـ1431/1432إلمالي أله الورم في العام الجامعي 

   مشارألًا879م هـ1431/1432جامعي إلمالي عده المشارألين في الورم في العام ال

 
 هـ1432/1433 العام الجامعي: الورم واللقاءات التي باذملا العماهة في

 م
 المستلدفون اس  الورجة

عده مرات 

 إقامتلا
 عده المشارألين

 164 أربع مرات ماسوبو المعاهد والدور الجوهة: مااهي  و ليات 1

2 

مورلات معل  اليرامد 

لمتطليات انألاهيمية وفقا 

 االعتماه

فرق الجوهة بالكليات 

ومعلد معلي  اللةة 

العربية لةير الاالقين 

 بلا

1 45 

   ورم5م إلمالي عده الورم
إلمالي عده 

 المشارألين
209 
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ورم العمه واللقاءات التي بامتلا الجامعة اإلسالمية بالتعاون مع الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه 

 لتقوي  التطويريانألاهيمي ضمن مشرو  ا

1 
ضمان الجوهة والتقوي  

 الملسسي واليرامجي
 70 1 فرق التقوي  التطويري

2 
مقرير الدراسة الذامية 

 للجامعة واليرامد
 70 1 فرق التقوي  التطويري

3 
موصيف اليرامد 

 والمقررات ومقاريرها
 45 1 فرق التقوي  التطويري

 إلمالي عده الورم
   ورم3م

إلمالي عده 

 ارألينالمش
185 

 
  ورم م  ماايذها في إلار مذألرة التااه  وعقد الودمات مع الجامعة اإلسالمية العالمية بمالي يا

بربامـد هور القياهات انألاهيميـة  1

واإلهاريــة فـــي مع ي  الجوهة 

 ومحقير االعتماه انألاهيمـي

قياهات الجامعة انألاهيمية 

 واإلهارية

ثالم مرات 

 بمالي يا
100 

 إلمالي عده الورم
   ورم3م

إلمالي عده 

 المشارألين
100 

 
بامتلا الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه انألاهيمي في الاصه انوة من العام الجامعي  ورم العمه التي

  وحضرها مرجحون من الجامعة اإلسالمية هـ1432/1433

 4 1 وهةمن فرق عمه الج مدريب المرالعين الوارليينمباللةة العربية  1

2 
مقدمة لااام الليئة الولاية للتقوي  

 واالعتماهمباللةة العربية 
 4 1 من فرق عمه الجوهة

3 
ضمان الجوهة والتقوي  اليرامجيمباللةة 

 العربية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

4 
موصيف اليرامد والمقررات ومقاريرهامباللةة 

 العربية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

5 
والمقاربة المرلعيةمباللةة  ملجرات انهاء

 العربية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

6 
إعداه مقرير الدراسة الذامية للملسسة 

 التعليميةمباللةة العربية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

7 
إعداه مقرير الدراسة الذامية لليربامدمباللةة 

 العربية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

 2 1 من فرق عمه الجوهة بوامد التعل ؛ مباللةة العربية  8

9 
مورلات اليرامد والمقررات مباللةة 

 اإلبجلي ية 
 1 1 من فرق عمه الجوهة

10 
مباللةة  استراميجيات التدريس والتعل  والتعلي 

 اإلبجلي ية 
 1 1 من فرق عمه الجوهة

11 
محليه الييابات وبا  ألتابة التقارير بااء على 

 متطليات الليئة
 1 1 من فرق عمه الجوهة

12 
متطليات الجوهة في التعلي  عن بعد والتعل  

 مباللةة اإلبجلي ية  اإللكتروبي
 1 1 من فرق عمه الجوهة
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13 
وملجرات انهاء: مطييقاملا والتكامه 

 بيالامباللةة اإلبجلي ية 

 من فرق عمه الجوهة
1 1 

 إلمالي عده الورم
   ورجة13م

إلمالي عده 

 المشارألين
25 

 
بامتلا الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه انألاهيمي في الاصه ال ابي من العام الجامعي  تيورم العمه ال

 هـ وحضرها مرجحون من الجامعة اإلسالمية1432/1433

 1 1 من فرق عمه الجوهة محسين ومراقية لوهة التعلي  1

الدع  التعليمي للطالب وخدمات  2

 اإلرجاه
 من فرق عمه الجوهة

1 2 

وإهارة لوهة انبشطة موطيط  3

 اليح ية
 من فرق عمه الجوهة

1 1 

 4 إلمالي عده المشارألين   ورم3م إلمالي عده الورم 

   ورجة27م هـ1432/1433إلمالي أله الورم في العام الجامعي 

   مشارألًا523م هـ1432/1433إلمالي عده المشارألين في الورم في العام الجامعي

 هـ:1433/1434عي في العام الجام ورش العمادة
 ورم م  ماايذها في إلار مذألرة التااه  وعقد الودمات مع الجامعة اإلسالمية العالمية بمالي يا

 عده مرات إقامتلا المستلدفون اس  الورجة م
عده 

 المشارألين

1 
االعتماه انألاهيمي أهميت  وخطوام  

 وما ا بعد الحصوة علي 

فرق عمه 

 الجوهة بالجامعة

المدياة  مرة واحدة في

 الماورة
85 

2 

بربامـد هور القياهات انألاهيميـة 

واإلهاريــة فـــي مع ي  الجوهة ومحقير 

 االعتماه انألاهيمـي

قياهات الجامعة 

انألاهيمية 

 واإلهارية

 22 المجموعة الرابعة

 إلمالي عده الورم
 ورجة واحدة

إلمالي عده 

 المشارألين
107 

 
اءمة الوطط الدراسية في الكليات ومعلد معلي  اللةة العربية لةير الادوات التي بامتلا مشروعات مو

 هـ1434/  1433الاالقين بلا من العام الجامعي 

1 

بدوات المستايدين حوة مورلات 

 التعل  

في الكليات ومعلد معلي  اللةة العربية 

 لةير الاالقين بلا

 للات العمه 

أعضاء هيئة التدريس 

 بالجلة

 دلالب الكلية والمعل

6 485 

2 

بدوات المستايدين لعرض الوطة 

 الدراسية المقترحة

في الكليات ومعلد معلي  اللةة العربية 

 لةير الاالقين بلا

 للات العمه 

أعضاء هيئة التدريس 

 بالجلة

 لالب الكلية والمعلد

6 477 

 اإللمالي
   بدوة12م

إلمالي عده 

 المشارألين
962 

 
 هـ1434/  1433الدورات التي بامتلا مشروعات أهلة السياسات واإللراءات من العام الجامعي 

1 
هورة إعداه هليه السياسات واإللراءات 

 للعماهات المسابدة

أعضاء فرير 

 المشرو 

1 
13 

 15 1أعضاء فرير هورة إعداه هليه السياسات واإللراءات  2
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 المشرو  لإلهارات

3 

السياسات واإللراءات هورة إعداه هليه 

للجلات التعليمية وجلون الموظاين 

 واإلهارة المالية

أعضاء فرير 

 المشرو 

1 

27 

 اإللمالي
   هورات3م

إلمالي عده 

 المشارألين
55 

 
وبرامد اليكالوريوم بالكليات  ورم العمه التي بامتلا مشروعات الدراسة الذامية للجامعة اإلسالمية

 هـ1434/  1433لعربية لةير الاالقين بلا من العام الجامعي وهبلوم معلد معلي  اللةة ا

 16 1 أعضاء فرق المشرو  مقاييس التقوي  الذامي  1

 16 1 أعضاء فرق المشرو  التحليه الرباعي  2

 57 1 أعضاء فرق المشاريع الييابات اإلحصا ية  

3 
ملجرات انهاء المطلوبة للجامعة 

 اإلسالمية 
 53 1 عأعضاء فرق المشاري

 53 1 أعضاء فرق المشاريع المقاربة المرلعية 4

5 

استيابة مقوي  المقرر من وللة بار 

أعضاء هيئة التدريس ومن في 

 حكمل 

أعضاء هيئة التدريس 

 ومن في حكمل 
6 361 

6 
استيابة مقوي  المقرر من وللة بار 

 لالب برامد اليكالوريوم

لالب برامد 

 اليكالوريوم
6 505 

 ه الورمإلمالي عد
   ورجة15م

إلمالي عده 

 المشارألين
1061 

 
بامتلا الليئة الولاية للتقوي  واالعتماه انألاهيمي في الاصه انوة من العام الجامعي  ورم العمه التي

 وحضرها مرجحون من الجامعة اإلسالمية هـ ـ1433/1434

 2 1 من فرق عمه الجوهة ضمان الجوهة والتقوي  الملسسي واليرامجي 1

2 
 مورلات التعل  لليرامد 

 مباللةة اإلبجلي ية 
 2 1 من فرق عمه الجوهة

3 
 لوهة مقوي  الطالب

 مباللةة اإلبجلي ية  
 3 1 من فرق عمه الجوهة

4 

إبشاء باام مقارير ومحليه الييابات وفر متطليات 

 الليئة الولاية

 مباللةة اإلبجلي ية  

 3 1 من فرق عمه الجوهة

 2 1 من فرق عمه الجوهة ومقاريرها الساويةموصيف اليرامد  5

 2 1 من فرق عمه الجوهة ملجرات انهاء والمقاربة المرلعية 6

7 
 لوهة التوطيط واإلهارة

 مباللةة اإلبجلي ية  
 2 1 من فرق عمه الجوهة

 4 2 من فرق عمه الجوهة إعداه مقرير الدراسة الذامية للملسسة 8

 2 1 من فرق عمه الجوهة ة لليربامدإعداه مقرير الدراسة الذامي 9

 2 1 من فرق عمه الجوهة موصيف اليرامد والمقررات ومقاريرها 10

 2 1 من فرق عمه الجوهة ملجرات انهاء والمقاربة المرلعية 11

 4 2 من فرق عمه الجوهة مورلات معل  اليربامد معربي وابجلي ي  12

 2 1 لجوهةمن فرق عمه ا مقوي  أعضاء هيئة التدريس 13

 32إلمالي    ورم8م إلمالي عده الورم 14
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عده 

 المشارألين

 

 هـ1433/1434برامد في اإللازة الصياية للعام الجامعي 

1 
 هورة في اللةة اإلبجلي ية

من فرق عمه 

 الجوهة

مرة واحدة في 

 مالي يا
22 

   47م اإللمالي

 إلمالي عده المشارألين في الدورات واللقاءات الورم للعام

 هـ1433/1434الجامعي 
   مشارألًا2239م

 .والتعليم عن بعد اإللكترونيعمادة التعلم المحور الثالث: 
مرات  المستايدين اس  المدرب اس  الدورة م

 التاايذ

عده 

 المشارألين

م. عارف  استودام الاصوة الذألية 1

 جاهين

أعضاء هيئة 

التدريس بمعلد 

 معلي  اللةة العربية

1 16 

م. عارف  لاصوة الذأليةاستودام ا 2

 جاهين

أعضاء هيئة 

التدريس بكلية 

 الشريعة

1 19 

م. عارف  استودام الاصوة الذألية 3

 جاهين

أعضاء هيئة 

التدريس بكلية 

 الحدي 

1 14 

م. عارف  استودام الاصوة الذألية 4

 جاهين

أعضاء هيئة 

التدريس بجميع 

 الكليات

1 16 

 ةاإللكتروبيمطوير المقررات  5

بربامدمالكورم  باستودام

 الب 

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في ألليتي 

 الدعوة والشريعة

1 6 

 ةاإللكتروبيمطوير المقررات  6

باستودام بربامدمالكورم 

 الب 

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في أللية 

 القر ن الكري 

1 10 

 ةاإللكتروبيمطوير المقررات  7

رم باستودام بربامدمالكو

 الب 

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في أللية 

 الحدي 

1 11 

 ةاإللكتروبيمطوير المقررات  8

باستودام بربامدمالكورم 

 الب 

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في أللية 

 الحدي 

1 8 

 التدريب على استودام ألل ة 9

 انستوهيو التعليمي 

م. مراه عيد 

 الياسط

هة ماسوبوا عما

 التعلي  عن بعد

1 4 

 ةاإللكتروبيمطوير المقررات  10

باستودام بربامدمالكورم 

 الب 

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في معلد 

 معلي  اللةة العربية

1 6 

 ةاإللكتروبيمطوير المقررات  11

باستودام بربامدمالكورم 

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في 

1 12 
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لعلمية الكليات ا الب 

 وأللية الشريعة

التصمي  التعليمي للمقررات  12

 ةاإللكتروبي

ه. أحمد أبو 

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في 

الكليات العلمية 

 وأللية الشريعة

1 62 

استودام بربامد الكورم الب  13

ه. أحمد أبو  في مصمي  المقررات التعليمية

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في 

الكليات العلمية 

 أللية الشريعةو

4 39 

ه. أحمد أبو  ةاإللكتروبيمصمي  االختيارات  14

 الع 

أعضاء هيئة 

التدريس في 

الكليات العلمية 

 وأللية الشريعة

6 55 

استودام مواقع التواصه  15

ه. محمد عيد  االلتماعي في التدريس

 الوهاب

أعضاء هيئة 

التدريس في 

الكليات العلمية 

 وأللية الشريعة

6 62 

ريب على استودام المعمه التد 16

ه. محمد عيد  التااعلي في التدريس

 الوهاب

أعضاء هيئة 

التدريس في 

الكليات العلمية 

 وأللية الشريعة

5 60 

استودام بربامد العروض  17

ه. محمد عيد  التقديمية في التدريس

 الوهاب

أعضاء هيئة 

التدريس في 

الكليات العلمية 

 وأللية الشريعة

5 53 

 
 عده المستودمين عده الدورات اس  الدورة م

 10 1 اإللكتروبيالتصمي  التعليمي  1

 10 1 وأهوام  اإللكتروبيالتعلي   2

 21 1 ةاإللكتروبيبااء االختيارات  3

 16 1 مصمي  عروض مقديمية باستودام بربامد اليوربويا  4

 17 1 مصمي  بما ج متحرألة باستودام الاالم 5

 87 4 ةروبياإللكتمصمي  المقررات  6

 13 1 ةاإللكتروبيبااء المقررات  7

 80 4 ولسور اإللكتروبيهورة باام إهارة التعل   8

 65 5 ة باستودام بربامد الكورم الباإللكتروبيمصمي  المقررات  9

 ماتوا 1 العالمية  بدوة بعاوان مالتعلي  عن بعد ومحدي معايير الجوهة 10

 :إجراءات الدراسة الميدانية

  منهج الدراسة:-والأ

استودم الياح  المالد الوصاي نب  يتااسب مع أهداف الدراسة الحاليةث حي  ملدف إلى 

الكشف عن معوقات برامد التامية الملاية المقدمة نعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية 

ى بالمدياة الماورةث والكشف عن هاللة الاروق بين استجابات أفراه العياة التي مع 
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ث انمر الذي يتطلب وعدد الدورات التدريبيةلمتةيرات:الدرلة العلميث والكليةث والويرة الملايةث 

 استطال   راء أفراه العياةث ث  لمع الييابات ومحليللا بلدف الوصوة إلى الاتا د والتعميمات.

 مجتمع الدراسة: -ثانيًا

معة اإلسالمية بالمدياة الماورةث هيئة التدريس بالجا أعضاءمكّون مجتمع الدراسة من لميع 

 ه.1438/1439  عضوًا في الاصه انوة من العام الجامعي364وقد بلغ عدهه  م

 عينة الدراسة: -ثالثًا

أهاة الدراسة على عياة عشوا ية بسيطة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مّ  مطيير 

  عضو هيئة مدريسث 92الا ية موقد بلة  العياة في صورملا ال اإلسالمية بالمدياة الماورةث

  .1في الجدوةم %  من المجتمع الكلي للدراسةث ألما هو موضو25.2باسيةم

 (:1جدول)

 توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة 
 الاسية المئوية العده فئات المتةير المتةير

 الدرلة العلمية

 50.0 46 أستا  مساعد

 38.0 35 أستا  مشارك

 12.0 11 أستا 

 100 92 المجمو 

 الكلية

 

 25.0 23 الشريعة

 40.2 37 الدعوة

 12.0 11 القر ن الكري  

 5.4 5 اللةة العربية

 7.6 7 الحدي  الشريف

 5.4 5 معلد معلي  اللةة العربية للاالقين بةيرها

 4.3 4 علوم الحاسيات

 100 92 المجمو 

 الويرة الملاية

 6.5 6 ساوات 5أقه من 

 19.6 18 ساوات 10إلى  5من 

 18.5 17 ساة 15إلى  10من 

 55.4 51 ساة 15أأل ر من 

 100 92 المجمو 

 عده الدورات التدرييية

 37.0 34 هورات مدرييية 5أقه من 

 27.2 25 هورات مدرييية 10-5

 16.3 15 هورة مدرييية 15-10

 19.6 18 أأل ر هورة مدرييية 15

 100 92 المجمو 
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  والمتعلقة بالوصا ص الديموارافية لعياة 1موضو الييابات المدوبة في الجدوة رق  م

% ألأعلى بسية من مجمو  أفراه العياة بحسب الدرلة 50الدراسة أن انسامذة المساعدين يشكلون 

 %.12العليمةث مقابه حصوة انسامذة على أقه بسيةث وهي 

ة وأصوة الدين الائة انعلى بحساب متةير ألما يم ه أعضاء هيئة التدريس بكلية الدعو

% من مجمو  أفراه العياةث مقابه حصوة أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم 40.2الكليةث باسية 

 %.4.3الحاسيات على أقه بسيةث وهي 

 أما على مستوى الويرة الملايةث فكاب  أعلى بسية لدى أعضاء هيئة التدريس  وي خيرة 

%ث فيما مم ل  أقه الائات بحسب الويرة في أعضاء هيئة التدريس 55.4ساةث باسية 15أأل ر من 

 %.6.5ساوات باسية 5 وي خيرة أقه من 

هورات مدرييية الائة انعلى  5ألما يم ه أعضاء هيئة التدريس الحاصلون على أقه من 

س % من مجمو  أفراه العياةث مقابه مجيء أعضاء هيئة التدري37بحساب متةير الكليةث باسية 

 %.16.3هورة مدرييية على أقه بسيةث وهي  15إلى  10الحاصلين على 

 أداة الدراسة: -رابعًا

استيابة لتحقير أهداف الدراسةث وقد مّ  إعداه االستيابة من خالة اّميا   الياح صّم  

 الوطوات التالية:

ة الملاية محديد اللدف من االستيابة: هدف  االستيابة إلى الكشف عن معوقات برامد التامي 

 المقدمة نعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة. 

مصاهر بااء انهاة: مّ  بااء انهوات بالرلو  إلى الكتب والمللاات التربوية المتعلقة  

 بالموضو ث وااللال  على الدراسات السابقة.

 إعداد االستبانة في صورتها األولية:  -1

الستيابة في صورملا انوليةث وقد مضّما  ثالثة محاور ر يسةث حي  ُعاي قام الياح  بهللعداه ا  

  7المحور انوة بمعوقات برامد التامية الملاية بالجامعة المتعلقة بالجابب التاايميث وقد مضّمن م

  عياراتث 9عياراتث وُعاي المحور ال ابي بالمعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريسث ومضّمن م

  عياراتث وُعاي المحور 10حور ال ال  بالمعوقات المتعلقة بذات اليربامدث ومضّمن موُعاي الم

  9الرابع بسيه االرمقاء بيرامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعةث ومضّمن م

   عيارة.35عياراتث وبذلك يكون عده عيارات االستيابة في صورملا انولية م

 صدق االستبانة:  -خامسًا

 مّ  التأألد من صدق االستيابة من خالة اّميا  الطرق التالية:

 :صدق المحتوى -أ   

مّ  عرض االستيابة في صورملا انولية على لجاة التحكي ث حي  ُللب من المحكمين الحك  

على مدى ابتماء أله عيارة للمحور الذي ورهت في ث وسالمة الصيااة اللةوية للعيارةث وما يرون 

أو حذف ث وفي ضوء بتا د التحكي ث مّ  اإلبقاء على لميع عيارات االستيابةث حي   معديل إضافت  أو 

% فأأل ر من المحكمينث ألما مّ  معديه الصيااات اللةوية لعده من  80حاي  باسب امااق 

 العياراتث وبااًء علي ث مّ  االلمئاان على صدق محتوى االستيابة.

 : الصدق التمييزي -ب   

مساق الداخلي لكه عيارة من عيارات االستيابة في أله محور من محاورها ال الثة؛ ُقيِّ  اال

مع محورها  0.400و لك من خالة فحص الاسية المئوية للعيارات  ات االرمياط المتجاوز لقيمة 

% من 90الارعي الماترض. ويكون معدة االمساق الداخلي لكه محور مرضيًا لو ألان أأل ر من 

 0.400ت بمحورها الارعي متجاوزة للقيمة ارميالات العيارا

  30وقد قيس الصدق التميي ي لكه عيارة بتطيير االستيابة على عياة استطالعية قواملا م

عضو هيئة مدريسث وم  حساب معامه ارمياط بيرسون بين أله عيارة ومحورها الارعي الماترض 
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% من ارميالات 80ن أأل ر من مع مقاربت  بالمحاور الارعية انخرى لالستيابة. فحياما يكو

العيارات بمحورها الارعي الماترض هالة وبقي  أعلى من ارمياللا بالمحاور الارعية انخرى فهللب  

 . يمكن اعتيار الصدق التميي ي للعيارات مرضيًا

  االرميالات اليياية بين العيارات المعيرة عن معوقات برامد التامية الملاية 2وييين لدوةم

 ة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة مع أله محور فرعي باالستيابة.نعضاء هيئ

 (2جدول)

االرتباطات البينية بين العبارات المعبرة عن معوقات برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة 

 التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة مع كل محور فرعي باالستبانة 

المفرد

 ة

الجانب 

نظيمالت

 ي

عضو 

هيئة 

 التدريس

ذات 

 البرامج

سبل 

االرتقاء 

 بالبرامج

المفر

 دة

الجانب 

 التنظيمي

عضو 

هيئة 

التدري

 س

ذات 

 البرامج

سبل 

االرتقاء 

 بالبرامج

1 .598 0.17 .315 .059 19 .593 .271 .786 .266 

2 .660 .258 .435 .215 20 .576 .265 .795 .141 

3 .560 .086 .405 .075 21 .452 .258 .658 .241 

4 .584 .123 .303 .136 22 .309 .256 .642 0.13 

5 .668 .003 .450 .207 23 .304 .227 .603 .144 

6 .477 .205 .248 .172 24 .324 .178 .629 .378 

7 .599 .286 .488 .136 25 .396 .201 .599 .303 

8 .086 .550 .165 .135 26 .307 .176 .689 .124 

9 .175 .672 .219 .124 27 .249 .237 .259 .804 

10 .012 .637 .067 .121 28 .324 .273 .291 .796 

11 .012 .680 .133 .139 29 .286 .113 .224 .840 

12 .286 .496 .472 .067 30 .261 0.06 0.178 .750 

13 .466 .507 .341 .101 31 .031 .046 0.11 .783 

14 .074 .421 .122 .197 32 .114 .108 .202 .778 

15 .325 .605 .401 .171 33 .230 .083 .279 .723 

16 .202 .629 .225 0.05 34 .095 .092 .235 .736 

17 .382 .340 .652 0.096 35 .06 0.03 .08 .763 

18 .612 .311 .760 0.045 - - - - - 

التامية الملاية   أّن قي  االرمياط في المحور انوة:"معوقات برامد 2يتضو من الجدوة م

 ث ومراوح  في المحور 0,668 -0,477بالجامعة المتعلقة بالجابب التاايمي" مراوح  بين م

 -0,421ال ابي:"معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس" بين م

ية الملاية بالجامعة  ث ومراوح  قي  االرمياط بالاسية للمحور ال ال : "معوقات برامد التام0,680

 ث ومراوح  قي  االرمياط بالاسية للمحور 0,795 -0,599المتعلقة بذات اليرامد" بين م

 -0,723الرابع:"سيه االرمقاء بيرامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة " بين م

بالاسية لكه  0.400قيمة  . ومشير هذه الاتا د إلى أّن الاسية المئوية لالرميالات المتجاوزة 0,840

%ث مما يلألد أّن االستيابة متمتع بمستوى مرض  100محور من المحاور الارعية لالستيابة بلة  

 من االمساق الداخلي. 

وباستعراض أله قي  االرميالات بين العيارات المرميطة بكه محور فرعي وبقية المحاور 

عالية من الصدق التميي يث حي  إّن  الارعية انخرىث يتضو مدى ممتع باية أله محور بدرلة

عيارات أله محور قد ارميط  ارميالًا أعلى مقاربة بارمياللا بيقية المحاور الارعية انخرى؛ 
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  عيارةث وهي متمتع بدرلة مااسية من الصدق 35وبااء علي  يصيو عده عيارات االستيابة م

  التميي ي.

 :ثبات االستبانة -سادسًا

لكه محور فرعي من االستيابة بواسطة ألاا ألروبياخ في  الداخليق مّ  قيام ثيات االمسا

  . 3ضوء استجابات مقيام متدرج ثالثيث ألما هو موضو بالجدوةم

 تحليل الثبات لخمس وثالثين عبارة من عبارات االستبانة بمحاورها األربعة (3جدول)

 في حال حذف كل مفردة  
 سيه االرمقاء باليرامد رامد ات الي التدريس عضو هيئة الجابب التاايمي

 ألاا  المارهة ألاا  المارهة ألاا  المارهة ألاا  المارهة

1 .937 8 .902 17 .863 27 .904 

2 .940 9 .904 18 .853 28 .904 

3 .940 10 .900 19 .850 29 .900 

4 .940 11 .905 20 .849 30 .908 

5 .942 12 .908 21 .865 31 .905 

6 .939 13 .900 22 .864 32 .906 

7 .941 14 .904 23 .867 33 .912 

-  15 .900 24 .864 34 .909 

- - 16 .901 25 .868 35 .907 

- - - - 26 .860 - - 

ألاا ألروبياخ للمحور 

 انوة

ألاا ألروبياخ للمحور 

 ال ابي

ألاا ألروبياخ للمحور 

 ال ال 

ألاا ألروبياخ للمحور 

 الرابع

.942 .909 .872 .917 

ولد أّن معامالت ألاا للمحاور انربعة الارعية على التوالي: بالاسية لقيمة ألاا للمحور 

  وللمارهات 0.942انوة:"معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة المتعلقة بالجابب التاايمي" م

  ث وللمحور ال ابي"معوقات برامد التامية0.942إلى  0.937منم المتشيعة على هذا المحور

الملاية بالجامعة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس" ألاب  القيمة الكلية لمعامه ألاا ألروبياخ 

 ث وللمحور ال ال  0.908إلى  0.900 ث وللمارهات التي مشيع  على هذا المحور من م 0.909م

مه ألاا "معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة المتعلقة بذات اليربامد" ألاب  القيمة الكلية لمعا

إلى 0.849 ث وللمارهات التي مشيع  على هذا المحور مراوح  قي  ألاا منم0.872ألروبياخم

 ث وللمحور الرابع "سيه االرمقاء بيرامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة" 0.868

محور  ث وللمارهات التي مشيع  على هذا ال0.917ألاب  القيمة الكلية لمعامه ألاا ألروبياخم

مقيواًل بشكه عام  0.70 ث ويعّد معامه ثيات ألاا المساوي 0.912إلى 0.900مراوح  قي  ألاا منم

   ألأقه قيمة مراوبة للمعامه.

عيارة مقاربة بقيمة ألاا ألروبياخ للمحور الذي ورهت كه ألما يتضو ابوااض قيمة ال يات ل

  االستيابة في صورملا الالا ية مكّوبة في ث مما يستولب اإلبقاء على أله العياراتث وبالتالي أصيح

   عيارة متمتع بدرلة ليدة من ال يات. 35من م

 أداة الدراسة في صورتها النهائية: -سابعًا

مكّوب  أهاة الدراسة في صورملا الالا ية من أربعة محاور ر يسة متم ه في المحور 

 عياراتث 7بب التاايميثومضّمن مانوة:معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة المتعلقة بالجا

 ث والمحور ال ابي:معوقات برامد التامية الملاية بالجامعة المتعلقة بأعضاء 7-1وهي المرقمة من م

 ث والمحور ال ال :معوقات برامد 16-8 عياراتث وهي المرقمة من م9هيئة التدريسث ومضّمن م

-17 عياراتث وهي المرقمة من م10ن مالتامية الملاية بالجامعة المتعلقة بذات اليربامدث مضّم
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 ث والمحور الرابع:سيه االرمقاء بيرامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعةث وقد 26

  .35-27 عياراتث وهي المرقمة من م9مضّمن م

  عيارةث ومكون اإللابة عن العيارات عن لرير 35وبذلك يكون عده عيارات االستيابة م

يب بين إحدى ثالم بدا ه مولوهة أمام أله عيارةث والتي مقيس هرلة ولوه معوقات اختيار المستج

برامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورةث وسيه االرمقاء 

 بتلك اليرامدث ومتم ه هذه اليدا ه في ما يلي: مألييرة  مأخذ ثالم هرلاتث ممتوسطة  مأخذ هرلتينث

 مضعياة  مأخذ هرلة واحدة.

 خطوات تطبيق االستبانة: -ثامنًا

مّ  مطيير االستيابة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة في 

ه في مدة أسيوعينث في جكه للسات فرهيةث وقد امس  1439/ 1438الاصه ال ابي للعام الجامعي 

 الجدية في اإللابة.المستجييون بالتعاون مع الياح  و

 أساليب المعالجة اإلحصائية: -تاسعًا

 ث لتحليه 22  اإلصدارمspssمّ  استودام بربامد الح م اإلحصا ية للعلوم االلتماعيةم

 الييابات وفقًا لمشكلة الدراسة ومساؤالملاث وقد استودم  انساليب اإلحصا ية اآلمية:

 تأألد من صدق االستيابة.لل Pearson Correlation معامه ارمياط بيرسون 

 للتأألد من ثيات انهاة. Cronbach's Alphaمعامه ألاا ألروبياخ  

 المتوسط الحسابي واالبحراف المعياري. 

  . independent samples t-testاختيار مت  م  

  . one way ANOVAاختيار محليه التياين أحاهي االمجاه م 

 :نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

دراسة الميدابية إلى الكشف عن معوقات برامد التامية الملاية المقدمة نعضاء هيئة هدف  ال

التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورةث والكشف عن هاللة الاروق بين استجابات أفراه العياة 

 التي مع ى لمتةيرات:الدرلة العلميةث والكليةث والويرة الملايةث وعده الدورات التدرييية.

والوصوة ، ومااقشتلا الميدابية التي أسار عالا محليه اليياباتث الدراسةوفيما يلي بتا د 

 ث و لك على الاحو التالي:الدراسةلالستاتالات المتعلقة بموضو  

 نتائج السؤال الرئيس ومناقشتها:

 ما معوقات برامج التنمية المهنية :بص السلاة الر يس من أسئلة الدراسة على ما يلي   

 ؟المقدمة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية

ولإللابة عن هذا السلاةث استودم الياح  المتوسطات الحسابية الموزوبةث واالبحرافات 

المعياريةث لكه محور من محاور االستيابةث ولالستيابة ألكهث و لك في ضوء استجابات عياة 

من أعالها نقللا متوسطًاث ث  الحك  على هرلة الدراسة من أعضاء هيئة التدريسث وقد م  مرمييلا 

الموافقة في ضوء معيار مّ  بااؤه في ضوء مقيام متدرج ثالثيث والذي يمتد بين ألييرة إلى ضعياة 

 على الاحو التالي:

 هرلة الموافقة المتوسط المرلو

 ألييرة 3إلى  2.34من 

 متوسطة 2.33إلى  1.67من 

 ضعياة 1.66إلى  1من 

 

  المتوسط الحسابي الموزونث واالبحراف المعياريث وهرلة الموافقةث 4لجدوةموييين ا

 والترميبث لكه محور من محاور معوقات برامد التامية الملايةث وللمعوقات ألكه.
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 (:4جدول )

  معوقات برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 المحاور
المتوسط 

لحسابيا  

االبحراف 

 المعياري

هرلة 

 الموافقة
 الترميب

 1 متوسطة 384. 2.30 المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

 2 متوسطة 460. 2.27 المعوقات المتعلقة بذات اليرامد

 3 متوسطة 404. 2.24 المعوقات المتعلقة بالجابب التاايمي

دريس معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة الت

 بالجامعة
 متوسطة 33. 2.27

- 

 

 
(: معوقات برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 1شكل)

 المنورة

  ولوه معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة 4يتضو من الجدوة م

الماورة بدرلة متوسطةث حي  بلغ المتوسط الموزون لمجمو  استجابامل  على  اإلسالمية بالمدياة

 ث وقد مراوح  استجابات العياة في أله محور من محاور معوقات 2.27عيارات االستيابة ألكه م

  .2.30وم  2.24برامد التامية الملاية بين م

امد التامية الملايةث ولاءت المعوقات المرميطة بأعضاء هيئة التدريس في مقدمة معوقات بر

ث وأخيرًا 2.27) ث يليلا المعوقات المرميطة بذات اليرامدث بمتوسط حسابيم2.30بمتوسط حسابي م

  .2.24المعوقات المرميطة بالجابب التاايميث بمتوسط حسابيم

مدبي للوه التامية التي أظلرت  م 2012مالةامدي واختلا  الاتا د مع ما ألشا  عا  هراسة

ضاء هيئة التدريس في ألليات التربية بالجامعات السعوهية وخاصة فيما يتعلر باالعتماه الملاية نع

انألاهيمي. ويرلع الياح  هذه الاتا د إلى أن برامد التامية الملاية بالجامعة ما م اة في حالة إلى 

دها التطوير ألي مرمقي إلى المستوى المأموة من الجوهةث ومواألب المعايير العالمية التي معتم

الجامعات المتقدمة في مجاة التدريب انألاهيميث في ظه ولوه عده من المعوقات المتعلقة باليرامد 

المقدمة في مجاة التااي ث واختيار المحتوى التدريييث وقصور مراعاملا لوصا ص المتدربين من 

مل  الموتلاةث أعضاء هيئة التدريبث وظروفل ث واحتيالامل ث ومستويامل  العلمية والعمليةث ورايا

م  التي أوص  بضرورة رفع مستوى برامد 2009وهو انمر الذي ملألد علي  هراسةمانسمر 

 .التامية الملاية المستقيلية نعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعوهية
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 نتائج السؤال األول للدراسة ومناقشتها:

مج التنميةةة المهنيةةة مةةا معوقةةات بةةرا  :بااص الساالاة انوة ماان أساائلة الدراسااة علااى مااا يلااي    

 والمتعلقة بالجانب التنظيمي؟ بالجامعة اإلسالمية

ولإللاباااة عااان هاااذا السااالاةث اساااتودم الياحااا  المتوساااط الحساااابي الماااوزونث واالبحاااراف      

المعياااريث وهرلااة الموافقااةث والترمياابث لكااه عيااارة ماان عيااارات المحااور انوة:"معوقااات باارامد  

  .5لتاايمي"ث وللمحور ألكهث ألما هو موضو بالجدوةمالتامية الملاية المتعلقة بالجابب ا

 (:5جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة والترتيب لكل عبارة من عبارات المحور 

 األول: "معوقات برامج التنمية المهنية المتعلقة بالجانب التنظيمي "

 العـيارة رق 
المتوسط 

 الحسابي

االبحرا

ف 

المعيار

 ي

 هرلة

 الموافقة

الترمي

 ب

 1 ألييرة 718. 2.53 ال مولد حواف  مشجيعية على الحضور  4

 2 ألييرة 667. 2.42 مقدي  اليربامد بصور مقليدية اير مشوقة 5

3 
 وق  إقامة اليربامد ال يااسياي

2.32 .628 
متوسط

 ة
3 

1 
 عدم اإلعالن عن اليرامد ميكرا

2.28 .731 
متوسط

 ة
4 

2 
داف اليربامد عدم وضوا أه  

2.15 .645 
متوسط

 ة
5 

6 
 معده الجلات المسئولة عن التدريب في الجامعة

2.05 .747 
متوسط

 ة
6 

7 
 عدم مااسية مكان ابعقاه اليرامد 

1.91 .657 
متوسط

 ة
7 

 المتوسط العام للمحور
2.24 .404 

متوسط

 ة
- 

العياة بحو المعوقات   أّن المتوسط الحسابي الموزون الستجابات أفراه 5يتضو من الجدوةم

 ث وهو يقع في مجاة استجابة ممتوسطة ث وقد مراوح  2.24المتعلقة بالجابب التاايمي بلغ م

  1.91المتوسطات الحسابية الموزوبة الستجابات أفراه العياة على عيارات هذا المحور بين م

علقة بالجابب التاايمي  . ومشير هذه الاتا د إلى ولوه معوقات برامد التامية الملاية المت2.53وم

 بدرلة متوسطة.

 ث 5ث 4ولاءت عيارمان مم  الموافقة عليلما بدرلة ألييرةث وهي المرقمة على التواليم

وهذا يشير إلى أّن أألير معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بالجابب التاايمي متم ه في "ال 

ر مقليدية اير مشوقة"ثحي  بلة  مولد حواف  مشجيعية على الحضور"ث "مقدي  اليربامد بصو

  .2.42ث 2.53متوسطاملا الحسابية الموزوبةم

ويع و الياح  هذه الاتا د إلى قصور القا مين على برامد التامية الملاية في إهراك أهمية 

مقدي  الحواف  المااسية لتع ي  حضور أعضاء هيئة التدريسث وربما يعوه مقدي  اليرامد بطريقة 

وقة إلى قلة المدربين الموتصين الذين يتمتعون بالتجديد واالبتكار واإلبدا  على مقليدية اير مش

 مستوى اليرامد ومحتواها التدرييي.

ولاءت بقية العيارات متحققة بدرلة متوسطةث وقد مم ل  أقه برامد التامية الملاية المتعلقة 

 . ويرى الياح  1.91حسابي مبالجابب التاايمي في "عدم مااسية مكان ابعقاه اليرامد"ث بمتوسط 
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أن هذه الاتا د معوه إلى اهتمام الجامعة بهلليجاه انماألن التدرييية المااسية والمجل ة بالتقايات 

 الحدي ة الالزمة للتدريب.

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

ما معوقات برامج التنمية المهنية  :بص السلاة ال ابي من أسئلة الدراسة على ما يلي

 والمتعلقة بالجانب التنظيمي؟ امعة اإلسالميةبالج

ولإللابة عن هذا السلاةث المتوسط الحسابي الموزونث واالبحراف المعياريث وهرلة 

الموافقةث والترميبث لكه عيارة من عيارات المحور ال ابي:"معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة 

 يوضو  لك.   6بأعضاء هيئة التدريس"ث وللمحور ألكهث والجدوةم

 (:6جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة والترتيب لكل عبارة من عبارات المحور 

 الثاني: "معوقات مرتبطة بعضو هيئة التدريس"

 العـيارة رق 
المتوسط 

 الحسابي

االبحرا

ف 

المعيار

 ي

هرلة 

 الموافقة

الترمي

 ب

اف  ماهية أو معاويةال يترمب على حضور اليربامد حو 13  1 ألييرة 610. 2.61 

 2 ألييرة 680. 2.40 ضةط الجدوة الدراسي 8

 3 ألييرة 741. 2.39 العبء اإلهاري لدى أعضاء هيئة التدريس 10

11 
 التكليف بعضوية وأعماة اللجان الموتلاة

2.33 .697 
متوسط

 ة
4 

15 
 معارض برامد التدريب مع أوقات المحاضرات

2.33 .631 
متوسط

 ة
5 

16 
 صعوبة الحصوة على التارغ

2.32 .662 
متوسط

 ة
6 

14 
 ال يولد في الااام محاسية لمن ل  يحضر 

2.22 .810 
متوسط

 ة
7 

12 
 اليربامد بعيد عن موصصي 

2.12 .660 
متوسط

 ة
8 

9 
 أل رة اإلجراف والمااقشات

2.05 .856 
متوسط

 ة
9 

 المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
2.30 .384 

وسطمت

 ة
- 

  أّن المتوسط الحسابي الموزون الستجابات أفراه العياة بحو المعوقات 6يتضو من الجدوةم

 ث وهو يقع في مجاة استجابة ممتوسطة ث وقد مراوح  2.30المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس بلغ م

  2.05المتوسطات الحسابية الموزوبة الستجابات أفراه العياة على عيارات هذا المحور بين م

 . ومشير هذه الاتا د إلى ولوه معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بأعضاء هيئة 2.61وم

 التدريس بدرلة متوسطة.

ث 8ث 13ولاءت ثالم عيارات مم  الموافقة عليلا بدرلة ألييرةث وهي المرقمة على التواليم

قة بأعضاء هيئة التدريس متم ه  ث وهذا يشير إلى أّن أألير معوقات برامد التامية الملاية المتعل10

في "ال يترمب على حضور اليربامد حواف  ماهية أو معاوية"ث "ضةط الجدوة الدراسي"ث "العبء 

ث 2.40ث 2.61اإلهاري لدى أعضاء هيئة التدريس"ث حي  بلة  متوسطاملا الحسابية الموزوبةم
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بجابب الحواف ث وأبلا مشكه   . ويع و الياح  هذه الاتيجة إلى اهتمام أعضاء هيئة التدريس2.39

 هافع ر يس لديل  لاللتحاق بيرامد التامية الملاية.

ويرى الياح  مجيء ضةوط الجدوة الدراسيث والعبء اإلهاري في مقدمة المعوقات 

المرميطة بأعضاء هيئة التدريسث إلى ما يشكل  ضةط الجدوة من صعوبة التحاق أعضاء هيئة 

يةث خصوصا إ ا معارض موعد ماايذ هذه اليرامد مع أوقات العمه التدريس بيرامد التامية الملا

انألاهيميث ألما مشكه انعماة انألاهيمية واإلهارية التي يكلاون بلا ضةولا ملاية محد من هافعيتل  

 بحو االلتحاق بيرامد التامية الملاية. 

ث 16ث 15ث 11ولاءت بقية العيارات متحققة بدرلة متوسطةث وهي المرقمة على التواليم

 ث مما يشير إلى أن أقه معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس 9ث 12ث 14

 . ويع و الياح   لك إلى أن أعضاء 2.05في "أل رة اإلجراف والمااقشات"ث بمتوسط حسابي م

ااقشات العليمة هيئة التدريس ياامون مواعيد اإلرجاه واإلجراف انألاهيمي مع الطالبث ألما أن الم

يت  محديدها مسيقا باالمااق مع لجاة المااقشةث ويمكن في ضوءها مالفي معارض ملك المواعيد مع 

 برامد التامية الملاية التي يراب عضو هيئة التدريس في االلتحاق بلا.

 

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:

ت برامج التنمية المهنية ما معوقا :بص السلاة ال ال  من أسئلة الدراسة على ما يلي 

 والمتعلقة بالجانب التنظيمي؟ بالجامعة اإلسالمية

ولإللابة عن هذا السلاةث المتوسط الحسابي الموزونث واالبحراف المعياريث وهرلة 

الموافقةث والترميبث لكه عيارة من عيارات المحور ال ال :"معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة 

   يوضو  لك.7للمحور ألكهث والجدوةمبذات اليرامد "ث و

 (:7جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة والترتيب لكل عبارة من عبارات المحور 

 الثالث:"معوقات برامج التنمية المهنية المتعلقة بذات البرامج "

 العيارة رق 

المتو

سط 

الحسا

 بي

االبحرا

ف 

المعيار

 ي

هرلة 

 الموافقة

الترم

 يب

 1 ألييرة 584. 2.49 مةليب الجابب الااري على العمه في محتوى اليرامد  24

 2 ألييرة 632. 2.41 التااقض بين التدريب والواقع الوظياي  23

17 
 اليرامد مكررة ال لديد فيلا 

2.30 .642 
متوسط

 ة
3 

19 
 ضعف المحتوى التعليمي لليرامد

2.29 .719 
متوسط

 ة
4 

25 
المستودمة محدوهة أساليب التدريب  

2.28 .652 
متوسط

 ة
5 

18 
 مقدي  اليرامد ألتحصيه حاصه فقط هون االهتمام بهللعداهها 

2.26 .754 
متوسط

 ة
6 

20 
 اليرامد اير لذابة من وللة باري

2.26 .693 
متوسط

 ة
7 

26 
 عدم مااسية اليرامد الحتيالات التدريب الاعلي

2.25 .640 
متوسط

 ة
8 

مد والتدريب فيلا اير ملهلين القا مين على اليرا 21  9متوسط 759. 2.08 
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 العيارة رق 
المتو

سط 

الحسا

 بي

االبحرا

ف 

المعيار

 ي

هرلة 

 الموافقة

الترم

 يب

 ة

22 
 أله ما يقدم في اليرامد سير لي اإللال  علي 

2.04 .645 
متوسط

 ة
10 

 المعوقات المتعلقة بذات اليرامد
2.27 .460 

متوسط

 ة
- 

  أّن المتوسط الحسابي الموزون الستجابات أفراه العياة بحو المعوقات 7يتضو من الجدوةم

 ث وهو يقع في مجاة استجابة ممتوسطة ث وقد مراوح  2.27بذات اليرامد بلغ م المتعلقة

  2.04المتوسطات الحسابية الموزوبة الستجابات أفراه العياة على عيارات هذا المحور بين م

 . ومشير هذه الاتا د إلى ولوه معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بذات اليرامد بدرلة 2.49وم

 متوسطة.

 ث 23ث 24ولاءت عيارمان مم  الموافقة عليلما بدرلة ألييرةث وهي المرقمة على التواليم

وهذا يشير إلى أّن أألير معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بذات اليرامد متم ه في "مةليب 

الجابب الااري على العمه في محتوى اليرامد"ث "التااقض بين التدريب والواقع الوظياي"ث حي  

 .ويرلع الياح  هذه الاتا د إلى إهراك أعضاء 2.41ث 2.49بلة  متوسطاملا الحسابية الموزوبةم

هيئة التدريس أهمية الجابب التطييقي في عملية التدريب للرفع من الكااءة الملايةث وأن معا  

عة اليرامد المقدمة ماتقد إلى التدريب المك فث وقد يعوه  لك إلى أل رة عده المتدربين في قا

التدريبث وقصر مدة ماايذ الدورات التدرييية المقدمةث انمر الذي يحوة هون ممارسة لميع 

 المتدربين لعملية التطيير العملي بالصورة المأمولة. 

وقد يعوه ولوه التااقض بين التدريب والواقع الوظياي إلى قصور مراعاة االحتيالات 

بااء اليرامد التدرييية لدى الجلات القا مة على التدرييية الاعلية نعضاء هيئة التدريس عاد 

 التدريب.

ث 25ث 19ث 17ولاءت بقية العيارات متحققة بدرلة متوسطةث وهي المرقمة على التواليم

 ث مما يشير إلى أن أقه برامد التامية الملاية المتعلقة بذات اليرامد متم ه 22ث 21ث 26ث 20ث 18

 . ويع و الياح  2.04اإللال  علي "ث بمتوسط حسابي على مفي "أله ما يقدم في اليرامد سير لي 

هذه الاتيجة إلى إهراك أعضاء هيئة التدريس نهمية مجديد ملارامل  وخيرامل  في مجاة ما حتى 

يواأليوا التطورات التقاية والمعرفية في مجاة التوصصث واالستااهة من المستجدات على مستوى 

 مية الملاية.اليرامد وانبشطة المرميطة بالتا

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:

هل توجد فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين     بّص السلاة الرابع من أسئلة الدراسة على ما يلي: 

استجابات أفراد عينةة الدراسةة تعةزى إلةى متغيةرات الدراسةة )الدرجةة العلميةة، والكليةة، والخبةرة           

 المهنية، وعدد الدورات التدريبية(؟
 ANOVAعن هذا السلاةث استودم الياح  اختيار محليه التياين أحاهي االمجاه ملإللابة و

One way لمعرفة هاللة الاروق اإلحصا ية بين متوسطات إلابات أفراه عياة الدراسة بحو  

معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة في أله 

لاث والتي مع ى الختالف مالدرلة العلميةث والكليةث والويرة الملايةث وعده لابب من لوابي

  .11 ث وم10 ث وم9 ث وم8الدورات التدرييية ث ألما هو موضو بالجداوةم
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 (:8جدول)

للكشف عن الفروق بين متوسطات  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

رامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة استجابات أفراد العينة نحو معوقات ب

 اإلسالمية بالمدينة المنورة حسب الدرجة العلمية

 مصدر التياين المحور
مجمو  

 المربعات

هرلة 

الحر

 ية

متوسطا

ت 

 المربعات

قيمة 

 مف 

قيمة احتماة 

 المعاوية

المعوقات المتعلقة 

 بالجابب التاايمي

 9.716 2 19.433 بين المجموعات

1.220 

 

.300 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
708.785 89 7.964 

  91 728.217 اإللمالي

المعوقات المتعلقة 

 بعضو هيئة التدريس

 8.320 2 16.640 بين المجموعات

.691 

 

.504 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
1072.099 89 12.046 

  91 1088.739 اإللمالي

المعوقات المتعلقة 

 ليرامدبذات ا

 11.351 2 22.703 بين المجموعات

.531 

 

.590 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
1903.514 89 21.388 

  91 1926.217 اإللمالي

معوقات برامد 

 التامية الملاية

 44.790 2 89.580 بين المجموعات

.595 

 

.554 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
6697.333 89 75.251 

  91 6786.913 اإللمالي

  بين   =0.05  عدم ولوه فروق  ات هاللة إحصا ية عاد مستوى الداللة م8ميين بتا د الجدوةم

متوسطات إلابات أفراه عياة اليح  بحو معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة 

التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة في أله لابب من لوابيلاث مع ى الختالف 

رلة العلميةث حي  لاءت قي  احتماة المعاوية المصاحية لقيمة مف  في أله محور أألير الد

  .0.05من قيمة مستوى المعاوية م

ويع و الياح  هذه الاتيجة إلى أّن أعضاء هيئة التدريس بدرلامل  العلمية الموتلاة يدرألون واقع ما 

ارمقاءها إلى المستوى المأموة موالل  برامد التامية الملاية بالجامعة من معوقات محد من 

من الجوهة الاوعية على مستوى اليرامد وانبشطةث وألون ما يقدم لل  ال يتااسب بشكه ألاف 

 مع مستويامل  المعرفية واحتيالامل  الاعلية. 

 

 (:9جدول)

للكشف عن الفروق بين متوسطات  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

راد العينة نحو معوقات برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة استجابات أف

 اإلسالمية بالمدينة المنورة حسب الكلية

 مصدر التياين المحور
مجمو  

 المربعات

هرلة 

الحر

 ية

متوسطا

ت 

 المربعات

قيمة 

 مف 

قيمة احتماة 

 المعاوية

المعوقات المتعلقة 

 بالجابب التاايمي

 8.135 6 48.812 بين المجموعات
1.018 

.419 

 7.993 85 679.405هاخه  اير هالة
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 المجموعات

  91 728.217 اإللمالي

المعوقات المتعلقة 

 بعضو هيئة التدريس

 4.976 6 29.854 بين المجموعات

.399 
.877 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
1058.885 85 12.457 

  91 1088.739 اإللمالي

متعلقة المعوقات ال

 بذات اليرامد

 32.327 6 193.964 بين المجموعات

1.586 
.161 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
1732.253 85 20.379 

  91 1926.217 اإللمالي

معوقات برامد 

 التامية الملاية

 74.456 6 446.735 بين المجموعات

.998 
.432 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
6340.178 85 74.590 

  91 6786.913 إللماليا

=    عدم ولوه فروق  ات هاللة إحصا ية عاد مستوى الداللة م9ميين بتا د الجدوةم

  بين متوسطات إلابات أفراه عياة اليح  بحو معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة 0.05

 ى الختالف الكليةث التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة في أله لابب من لوابيلاث مع

حي  لاءت قي  احتماة المعاوية المصاحية لقيمة مف  في أله محور أألير من قيمة مستوى 

  .0.05المعاوية م

وقد يرلع  لك إلى ألون أعضاء هيئة التدريس في التوصصات العلمية وانهبية والشرعية 

دم لل  ما ي اة هون المأموة يتطلعون إلى ما هو أفضه على مستوى برامد التامية الملاية وأن ما يق

وال يتااسب بشكه ألاف مع موصصامل  العلميةث ألما أن أعضاء هيئة التدريس بموتلف الكليات 

مجمعل  سمات مشترألة معير التحاقل  بيرامد التامية الملايةث م ه ضةوط العمه انألاهيميث 

 وانعماة اإلهاريةث وأعماة اللجان الموتلاة.

 (:10جدول)

للكشف عن الفروق بين متوسطات  (ANOVA)ر تحليل التباين أحادي االتجاه نتائج اختبا

استجابات أفراد العينة نحو معوقات برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 اإلسالمية بالمدينة المنورة حسب الخبرة المهنية

 مصدر التياين المحور
مجمو  

 المربعات

هرلة 

الحر

 ية

متوسطا

ت 

 عاتالمرب

قيمة 

 مف 

قيمة احتماة 

 المعاوية

المعوقات المتعلقة 

 بالجابب التاايمي

 548. 3 1.645 بين المجموعات

.066 
.978 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
726.572 88 8.256 

  91 728.217 اإللمالي

المعوقات المتعلقة 

 بعضو هيئة التدريس

 18.945 3 56.834 بين المجموعات

1.616 
.191 

 ير هالةا

هاخه 

 المجموعات
1031.905 88 11.726 

  91 1088.739 اإللمالي

المعوقات المتعلقة 

 بذات اليرامد

 9.545 3 28.636 بين المجموعات

.443 
.723 

 اير هالة
هاخه 

 المجموعات
1897.582 88 21.563 
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  91 1926.217 اإللمالي

معوقات برامد 

 التامية الملاية

 40.592 3 121.776 عاتبين المجمو

.536 
.659 

 اير هالة

هاخه 

 المجموعات
6665.137 88 75.740 

  91 6786.913 اإللمالي

=    عدم ولوه فروق  ات هاللة إحصا ية عاد مستوى الداللة م10ميين بتا د الجدوةم

نعضاء هيئة    بين متوسطات إلابات أفراه عياة اليح  بحو معوقات برامد التامية الملاية0.05

التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة في أله لابب من لوابيلاث مع ى الختالف الويرة 

الملايةث حي  لاءت قي  احتماة المعاوية المصاحية لقيمة مف  في أله محور أألير من قيمة مستوى 

اية ال يراعون بشكه  . وقد يع ى  لك إلى ألون القا مين على برامد التامية المل0.05المعاوية م

ألاف خيرات أعضاء هيئة التدريس المتياياة عاد وضع اليرامد المتعلقة بالتامية الملاية. ألما أن 

أعضاء هيئة التدريس يدرألون ألون ما يقدم من برامد للتامية الملاية ل  يواألب بعد التطورات التي 

يئة التدريس بلا عير الساوات جلدملا الجامعات المتقدمة على مستوى التدريب المول  نعضاء ه

  الموتلاة.

 (:11جدول)

للكشف عن الفروق بين متوسطات  (ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

استجابات أفراد العينة نحو معوقات برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 دريبيةاإلسالمية بالمدينة المنورة حسب عدد الدورات الت

 مصدر التياين المحور
مجمو  

 المربعات

هرلة 

الحر

 ية

متوسطا

ت 

 المربعات

قيمة 

 مف 

قيمة 

احتماة 

 المعاوية

المعوقات المتعلقة 

 بالجابب التاايمي

بين 

 المجموعات
64.776 3 21.592 

2.864 

 

.041 

 هالة
هاخه 

 المجموعات
663.442 88 7.539 

  91 728.217 اإللمالي

لمتعلقة المعوقات ا

بعضو هيئة 

 التدريس

بين 

 المجموعات
26.386 3 8.795 

.729 

 

.538 

 اير هالة
هاخه 

 المجموعات
1062.353 88 12.072 

  91 1088.739 اإللمالي

المعوقات المتعلقة 

 بذات اليرامد

بين 

 المجموعات
163.574 3 54.525 

2.722 

 

.049 

 هالة
هاخه 

 المجموعات
1762.643 88 20.030 

  91 1926.217 اإللمالي

معوقات برامد 

 التامية الملاية

بين 

 المجموعات
450.604 3 

150.20

1 
2.086 

 

.108 

 اير هالة
هاخه 

 المجموعات
6336.309 88 72.004 

  91 6786.913 اإللمالي
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=    عدم ولوه فروق  ات هاللة إحصا ية عاد مستوى الداللة م11ميين بتا د الجدوةم

  بين متوسطات إلابات أفراه عياة اليح  بحو معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة 0.05

التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة عموماث والمتعلقة بأعضاء هيئة التدريس خصوصاث 

مع ى الختالف الدرلة العلميةث حي  لاءت قي  احتماة المعاوية المصاحية لقيمة مف  في أله 

  .0.05ور أألير من قيمة مستوى المعاوية ممح

بياما ولدت الاروق في المعوقات المتعلقة بالجابب التاايميث وبذات اليرامدث حي  لاءت 

  .0.05قي  احتماة المعاوية المصاحية لقيمة مف  في أله محور أصةر من قيمة مستوى المعاوية م

ث مّ  عمه اختيار المقاربات التاايميالمعوقات المتعلقة بالجابب ولمعرفة امجاه الاروق في 

 يوضو  لك.  12اليعدية مجياي  ث والجدوة م

 (:12جدول )

 نتيجة اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية بين متوسطات استجابات أفراد العينة

 على المعوقات المتعلقة بالجانب التنظيمي 

 الدورات
 الدورات

 5أقه من 

 هورات

 10- 5من 

 هورات

 15- 10من 

 ورةه

 15أأل ر من 

 هورة

 14.6111 14.5333 16.0400 16.4706 المتوسط

 5أقه من 

 هورات

متوسط 

 الارق
 .43059 1.93725 

1.85948 

مستوى 

 الداللة
 .933 .111 

.101 

 10- 5من 

 هورات

متوسط 

 الارق
  1.50667 

1.42889 

مستوى 

 الداللة
  .340 

.338 

 15-10من 

 هورة

متوسط 

 الارق
   

.07778 

مستوى 

 الداللة
   

1.000 

 0.05*هالة عاد مستوى          

هورات  5ميين أّن الاروق ألاب  في امجاه أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أقه من 

 ث وهو أألير من بقية متوسطات 16.47مدريييةث حي  بلغ متوسط استجابامل  على هذا المحورم

عده من الدورات الموتلاةث مما يشير إلى أن  استجابات أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على

هورات يرون ولوه المعوقات المتعلقة بالجابب  5أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أقه من 

 التاايمي بصورة أألير مما يراها ايره .

ث مّ  عمه اختيار المقاربات اليعدية المعوقات المتعلقة بذات اليرامدولمعرفة امجاه الاروق في 

 يوضو  لك.  13  ث والجدوة ممجياي

 نتيجة اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية بين متوسطات استجابات أفراد العينة

 على المعوقات المتعلقة بذات البرامج 

 الدورات
 الدورات

 5أقه من 

 هورات

 10- 5من 

 هورات

 15- 10من 

 هورة

 15أأل ر من 

 هورة

 21.7778 20.5333 22.5200 24.2059 المتوسط

 5أقه من 

 هورات

متوسط 

 الارق
 1.68588 3.67255* 

2.42810 
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 الدورات
 الدورات

 5أقه من 

 هورات

 10- 5من 

 هورات

 15- 10من 

 هورة

 15أأل ر من 

 هورة

 21.7778 20.5333 22.5200 24.2059 المتوسط

مستوى 

 الداللة
 .484 .047 

.252 

 10- 5من 

 هورات

متوسط 

 الارق
  1.9866 

.74222 

مستوى 

 الداللة
  .528 

.950 

 15-10من 

 هورة

متوسط 

 الارق
   

1.24444 

مستوى 

 الداللة
   

.856 

هوراتث  5هيئة التدريس الحاصلين على أقه من ميين أّن الاروق ألاب  في امجاه أعضاء 

 ث وهو أألير من بقية متوسطات استجابات 24.20حي  بلغ متوسط استجابامل  على هذا المحورم

أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على عده من الدورات الموتلاةث مما يشير إلى أن أعضاء هيئة 

معوقات المتعلقة بذات اليرامد بصورة هورات يرون ولوه ال 5التدريس الحاصلين على أقه من 

 أألير مما يراها ايره .

 سبل االرتقاء ببرامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة: -خامسًا

  المتوسط الحسابي الموزونث واالبحراف المعياريث وهرلة الولوهث 13يوضو الجدوةم

الرمقاء بيرامد التامية الملاية نعضاء والترميبث لكه عيارة من عيارات المحور الرابع:"سيه ا

 هيئة التدريس بالجامعة"ث وللمحور ألكه.

 

 (:13جدول )

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة والترتيب لكل عبارة من عبارات المحور 

 الرابع:" سبل االرتقاء ببرامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة"

 يـارةالعــ رق 

المتو

سط 

الحسا

 بي

االبحرا

ف 

المعيار

 ي

هرلة 

 الموافقة

التر

 ميب

35 
إعطاء فرص متساوية نعضاء هيئة التدريس في اليرامد 

 الوارلية 
 1 ألييرة 551. 2.78

31 
وضع خطة إستراميجية ليرامد التامية الملاية في الجامعة 

 مرميطة بانقسام العلمية
 2 ألييرة 525. 2.71

ع  الماهي والمعاوي نعضاء هيئة التدريس الد 27  3 ألييرة 607. 2.70 

 4 ألييرة 550. 2.70 ربط محتوى اليرامد التدرييية باالحتيالات الاعلية  28

 5 ألييرة 550. 2.70 اإلعالن عن اليرامد التدرييية قيللا بوق  ألاف  30

32 
االهتمام بتاويع برامد التامية الملاية هاخه الجامعة 

لاوخارل  
 6 ألييرة 508. 2.70

 7 ألييرة 592. 2.68 المروبة في محديد أوقات اليرامد التدرييية 29

34 
إعاهة الاار في اليرامد المقدمة نعضاء هيئة التدريس 

 ومقييملا 
 8 ألييرة 553. 2.68
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 يـارةالعــ رق 
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سط 
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 الموافقة
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 9 ألييرة 628. 2.61 موفير االحتيالات التقاية الالزمة لعملية التدريب 33

 - ألييرة 435. 2.69 امعةمعوقات مرميطة بالج

  موافقة بدرلة ألييرة لدى أفراه العياة على سيه االرمقاء بيرامد 13يتضو من الجدوةم

التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعةث حي  بلغ متوسط استجابامل  على هذا المحور 

ابية الموزوبة  ث وهو يقع في مجاة استجابة ممتوسطة ث وقد مراوح  المتوسطات الحس2.69م

  . 2.78  وم2.61الستجابات أفراه العياة على عيارات هذا المحور بين م

وقد مم  الموافقة بدرلة ألييرة على لميع السيه المقترحة لالرمقاء بيرامد التامية الملاية 

نعضاء هيئة التدريس بالجامعةث وأّن أألير هذه السيه متم ه بحسب أهميتلا ألما يدرأللا أعضاء 

 التدريس بالجامعة في ما يلي: هيئة 

  .إعطاء فرص متساوية نعضاء هيئة التدريس في اليرامد الوارلية 

 .وضع خطة إستراميجية ليرامد التامية الملاية في الجامعة مرميطة بانقسام العلمية 

 .الدع  الماهي والمعاوي نعضاء هيئة التدريس 

 ة. ربط محتوى اليرامد التدرييية باالحتيالات الاعلي 

  .اإلعالن عن اليرامد التدرييية قيللا بوق  ألاف 

 .االهتمام بتاويع برامد التامية الملاية هاخه الجامعة وخارللا 

 

 :ملخص النتائج والتوصيات

يعرض الياح  في خاممة الدراسة أبرز الاتا د التي موصه إليلاث ث  يضع التوصيات 

 المااسية في ضوء ملك الاتا د.

 نتائج:عرض ملخص ال-أواًل

 ألشا  الدراسة في لابيلا الميدابي عن الاتا د التالية:

ولوه معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدياة الماورة  .1

 بدرلة متوسطة.

لاءت المعوقات المرميطة بأعضاء هيئة التدريس في مقدمة معوقات برامد التامية الملايةث  .2

ث 2.27) ث يليلا المعوقات المرميطة بذات اليرامدث بمتوسط حسابي م2.30ي مبمتوسط حساب

  .2.24وأخيرًا المعوقات المرميطة بالجابب التاايميث بمتوسط حسابيم

أألير معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بالجابب التاايمي متم ه في "ال مولد حواف   .3

ور مقليدية اير مشوقة"ث ومم ل  أقه المعوقات في مشجيعية على الحضور"ث "مقدي  اليربامد بص

 "عدم مااسية مكان ابعقاه اليرامد".

أألير معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس متم ه في "ال يترمب على  .4

حضور اليربامد حواف  ماهية أو معاوية"ث "ضةط الجدوة الدراسي"ث "العبء اإلهاري لدى 

 التدريس"ث ومم ل  أقه المعوقات في "أل رة اإلجراف والمااقشات".أعضاء هيئة 

أألير معوقات برامد التامية الملاية المتعلقة بذات اليرامد متم ه في "مةليب الجابب الااري على  .5

العمه في محتوى اليرامد"ث "التااقض بين التدريب والواقع الوظياي"ث ومم ل  أقه المعوقات في 

 امد سير لي اإللال  علي "."أله ما يقدم في الير

  بين متوسطات إلابات   =0.05عدم ولوه فروق  ات هاللة إحصا ية عاد مستوى الداللة م .6

أفراه عياة اليح  بحو معوقات برامد التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية 



 2018عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                                    مجلة البحث العلمى فى التربية

 

232 

لعلميةث والكليةث والويرة بالمدياة الماورة في أله لابب من لوابيلاث مع ى الختالف الدرلة ا

 التعليميةث وعده الدورات التدرييية

ولدت الاروق في المعوقات المتعلقة بالجابب التاايميث وفي  ات اليرامدث مع ى الختالف عده  .7

 5الدورات التدريييةث وألاب  الاروق في امجاه أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أقه من 

 هورات مدرييية.

 ت:التوصيا -ثانيًا

 يوصي الياح  في ضوء ما موصه إلي  من بتا د بما يلي:

  مقدي  حواف  مشجيعية ماهية ومعاوية مااسية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس من حضور

 برامد التامية الملاية. 

  مجديد اليرامد واستودام أساليب إبداعية في التدريبث والتجديد في محتوى اليرامد

والدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس لحضورها وااللتحاق بصورة مستمرة ل ياهة التشوير 

 بلا. اليربامد بصور مقليدية اير مشوقة.

  ماايذ برامد التامية الملاية في أوقات ال متعارض أوقات هوامل  وأعمالل  انألاهيمية

 واإلهارية الموتلاة. 

 رامد التامية موايف العبء اإلهاري لدى أعضاء هيئة التدريس الراايين في االلتحاق بي

 الملاية. 

  الترألي  على الجابب العملي في محتوى اليرامد التدرييية المقدمة نعضاء هيئة التدريس

 هون مةليب الجابب الااري. 

  مراعاة االحتيالات الاعلية نعضاء هيئة التدريس عاد بااء برامد التامية الملاية المقدمة

 لل .

 س في اليرامد الوارلية. إعطاء فرص متساوية نعضاء هيئة التدري 

 .وضع خطة إستراميجية ليرامد التامية الملاية في الجامعة مرميطة بانقسام العلمية 

  .اإلعالن عن اليرامد التدرييية قيللا بوق  ألاف 

 االهتمام بتاويع برامد التامية الملاية هاخه الجامعة وخارللا 

 

 

 فهرس المصادر والمراجع
 م.1972ث المعج  الوسيطث مرألياث المكتية اإلسالميةث ال ابيةث راهيم مصطفى وآخرونإب

 هـ.1409القاهرةث هار الريانث ال ابيةث صحيو اليواري مع الاتوث  البخاري،

رماهي للاشرث الدمامث الطيعة انولىث ، ث مذألرة السامع والمتكل  في أهب العال  والمتعل ابن جماعة

 .هـ1415

 هـ1404الصحاا مماج اللةة وصحاا العربية ث بيروتث هار الماليينث ال ال ةث  الجوهري،

 هـ.1409القاهرةث هار الريانث ال ابيةث فتو الياري بشرا صحيو اليواري  ابن حجر،

 هـ.1404ملسسة الرسالةث بيروتث لياانث انولى سير أعالم الايالءث الذهبي،

  هـ.1407هث بيروتث هار الكتاب العربيث الطيعة ال ال ةث عن حقا ر اوامض التا ي الكشاف الزمخشري،

ث ميسير الكري  الرحمن في ماسير ألالم الماانث ضمن المجموعة الكاملة لمللاات الشيخ السعديث السعدي

 هـ.1412مرأل  صالو بن صالو ال قافيث ال ابيةث  ،عاي ة

لرياضث مكتية العييكانث الطيعة ال ابيةث المدخه إلى اليح  في العلوم السلوأليةث اصالح بن حمد العساف، 

 هـ1421

الامو والتامية الملاية للمعل  مالتدريب أثااء الودمة ث القاهرةث ملسسة ليية للاشر والتوزيعث  طارق عامر،

 .م2012الطيعة انولىث 

 م.1387الجامع نحكام القرانث القاهرةث هار الكتاب العربي للطياعة والاشرث ال ال ةث  القرطبي،
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 ث هار الكتبالسعاهة وماشور والية العل  واإلراهةث بيروتماتاا هار  ابن القيم،

 هـ.1426ماسير القران العاي ث الرياضث هار ليية للاشر والتوزيعث ال ال ةث  ابن كثير،

 العلميةث بدون الطيعة.

 م1986ث هار مكتية الحياةث بدون الطيعةث أهب الدبيا والدين الماوردي،

التامية الملاية لمعلمي التعلي  ال ابوي العام في ضوء معايير الجوهة الشاملةث عمانث  قحوان، محمد قاسم

 هـ1432هار ايداء للاشر والتوزيعث الطيعة انولىث

 .2007ث الُمَةرَّب في مرميب الُمَعرَّبث القاهرةث مكتية ال قافة الديايةثانولىثالمطرزي

 م.1999ال ال ةث حياء الترام العربيثلسان العربث بيروتث هار أ ابن منظور،

ث باام مجلس التعلي  العالي والجامعات ولوا ح ثث الرياضث مطابع لامعة اإلمام محمد وزارة التعليم العالي

 هـ1428الطيعة ال ال ةث  بن سعوه اإلسالميةث

 الرسائل العلمية:

التربية بالجامعات السعوهية في  ث التامية الملاية لعضو هيئة التدريس في أللياتعمير بن سفر الغامدي

ضوء معايير المجلس الولاي انمريكي العتماه معلي  المتعلمين ممصور مقترا ث بح  مقدم 

الستكماة متطليات الحصوة على هرلة الدألتوراه في اإلهارة التربوية والتوطيطث أللية التربية لامعة 

 م2012أم القرىث مكة المكرمةث 

ث هرلة موافر  ليات التامية الملاية المستدامة لمديري المدارم الحكومية منصور عتيق اهلل السريحي

بمحافاة لدة والصعوبات التي موالللا من وللة بار مديري المدارمث رسالة مالستير اير 

 م.2012ماشورةث قس  اإلهارة التربوية والتوطيطثأللية التربيةث لامعة أم القرىث مكة المكرمة 

التطوير الملاي لعضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى من وللة بارهنث مصور برامد  هيفاء الشامي،

مقترا رسالة هألتوراه اير ماشورةثلامعة أم القرىث أللية اآلهاب والعلوم اإلهارية قس  التربية وعل  

 هـ1432الااس لعام 

 البحوث في المجالت والدوريات:

ئة التدريس في الجامعات الالسطيايةث مجلة القراءة ث التامية الملاية نعضاء هيإبراهيم ناصر السدة

 .م2013لعام  138والمعرفةث مصرث العده 

مدى االستااهة من الدورات التدرييية المقدمة لعضوات هيئة التدريس في مطوير  أحمد الكناني، وآخرون،

تربية لامعة العملية التعليمة بجامعة الملك عيد الع ي ث مجلة مهراسات مربوية وباسية  أللية ال

 م الج ء انوة.2011  أبريه 71ال قازيرث العده م

ث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء الويرة انستراليةث ممجلة أمل عبد المطلب سعيد

 م2011  الج ء انوة يااير 75أللية التربيةث لامعة الماصورةث العده م

ية نعضاء هيئة التدريس والقياهات انألاهيمية بالجامعةث الملممر التامية الملا سالمة عبد العظيم حسين،

-26القومي الساوي ال ال  عشرث الجامعات العربية في الدورة الحاهية والعشرين مالواقع والرؤى  

 م.2006بوفمير  27

لكوي ث ث مجاالت التامية المستقيلية لعضو هيئة التدريس في أللية التربية بجامعة اعبد اهلل جراغ عباس

 م 2008مارم  1العده  9مجلة العلوم التربوية والااسيةث المجلد 

ث التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس مدخه للجوهة الشاملة في التعلي  الجامعيث غالب ردمان وآخر

 م2008  لعام 1  العده م1الجوهة في التعلي  الجامعيث اليمنث المجلد م المجلة العربية لضمان

مدى مساهمة مطوير أهاء أعضاء هيئة التدريس في محقير لوهة التعلي  لامعة المدياة  ريف،فاتنة الش

 م.2014العاليمة بمو لًاث المجلة العربية للدراسات التربوية وااللتماعيةث العده الوامسث يااير 

طلبث التامية بقاًل عن أمه عيد المأستا  الجامعة الدور والممارسة بين الواقع والمأموةث  فاروق فليه،

 الملاية نعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء الويرة االسترالية

التدرب الجامعي العموه الاقري للتامية الملاية نستا  الجامعةث الملممر القومي الساهم  محمود الناقة،

ين للتامية الملاية نستا  الجامعة في عصر المعلوماميةث مرأل  مطوير التعلي  الجامعي لامعة ع

 .م1999بوفمير  24-23جمسث 

ث احتيالات التامية الملاية نعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعوهية مرؤى مستقيلية ث مجلة منى األسمر

 هـ.1430لامعة أم القرى للعلوم التربوية والااسيةث المجلد انوةث العده ال ابي رلب 
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 المؤتمرات والندوات:

  العالي في القرن الحاهي والعشرينث والذي أقامت  ماامة اليوبسكو في الاترة التقرير الالا ي لملممر التعلي

 م  1998  أألتوبر عام م9 –5من م

وفاء مرسيث مقوي  مشرو  مامية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياهات في ضوء خيرات بعض الدوة 

ديدة في التعلي  العربي المتقدمةث بح  مقدم للملممر القومي الساوي الرابع عشر بعاوان م فاق ل

 م.2007الجامعي  مرأل  مطوير التعلي  الجامعيث لامعة عين جمسث 

 

 


