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 معوقاتالو  المفتوحة: الواقعالتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 
 **ليانا طوطح                       *سمرة محمود أحمد أبو

 17/8/2017 :تاريخ القبول        8/2/2017تاريخ التسلم: 

 :ملخص
من وجهة عوقاته مو  : واقعهفي فلسطين إلى التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحةهدفت هذه الدراسة التعرف 

 يس )المشرفينالتدر ج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة هواستخدم الباحثان المن ،نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم
( فردًا، 197في حين كان عدد أفراد عينة الدراسة )( عضوًا، 330والبالغ عددهم ) ،2015/2014األكاديميين( المتفرغين للعام الجامعي

( فقرة موزعة على محوري 52من ) االستبانة . واستخدم الباحثان أداة االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونتعشوائياً  العينة تم اختياره
 وتم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة. التطوير المهني ومعوقاته.واقع 

اء بدرجة ج من وجهة نظرهم التطوير المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة واقعأن  إلى  أشارت نتائج الدراسة 
(، كما أظهرت نتائج الدراسة أن معوقات التطوير 0.69( وانحراف معياري )3.70عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

نحراف او  للدرجة الكلية، (3.21متوسط حسابي )بالمهني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة جاءت بدرجة متوسطة، 
 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات.(. 0.82معياري )

.المفتوحة، فلسطينجامعة القدس  ين،األكاديميالمهني، المشرفين التطوير  الكلمات المفتاحية:  
 

The Professional Development of the Faculty Members at Al Quds Open University:  Status and 
Obstacles 

Dr. Mahmoud A. Abu Samra                                  Mrs. Lyana Totah 

Abstract: 

This study aimed at identifying the Professional Development from the perspective of the faculty members 

at Al Quds Open University at Palestine. The researchers used the descriptive method in their study. The 

study population consisted of all full time faculty members (supervisors) at the academic year 2015/2014, 

totaling 330 members, while the study sample, randomly selected, consisted of (197) individuals. The 

researchers used questionnaire as a tool to achieve the objectives of the study, consisted of (52) items 

distributed over two aspects.  

Results of the study indicated that the professional development of the faculty members at Al Quds Open 

University came with a high degree, with average (3.70) and a standard deviation (0.69), while the 

obstacles came moderately, with average (3.21). 

In the light of these results, the study came up with a number of recommendations. 

Keywords: Professional Development, Academic Supervisors, Al Quds Open University, Palestine. 

                                                           
 القدس جامعة-المشارك التربوية االدارة أستاذ* 

 فلسطين- هللا رام – العالي والتعليم التربية وزارة** 



 ليانا طوطحو       محمود أحمد أبو سمرة       46-21، 2018لسنة  (1)38بية للبحوث في التعليم العالي مجلة اتحاد الجامعات العر 

 

-22- 
 

  :واإلطار النظري مقدمةال
حظيتتتتت التربيتتتتة في القرن العشتتتتتتتتتتتتتترين بتتتتاهتمتتتتام بتتتتالغ من قبتتتت  

، فخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتت لها األموا  اختالفهاالمجتمعات والدو  على 
واإلمكانيات البشتتتتتترية والمادية، واحتلت مكانة خاصتتتتتتة عند األمم 

حدى وستتتتتتائ  التنمية إعلى أنها  إليهاوالشتتتتتتعوب، وأصتتتتتتب  ينظر 
المجتمع الحديث وتطويره وازدهاره، حدى وستائ  تقدم ا  و  ،الشتاملة

. والتربية هذه سواء أكانت على مستوى التعليم (2007)همشري،
( أم التعليم الجامعي، فكالهما يرتبطان ببناء )المدرستتتتتتتتتتتتتتي العام

 ومعارفه ومهاراته. وميوله واتجاهاته االنسان: قيمه
وفي مجا  التعليم الجامعي أدركت إدارات الجامعات أن مستتتتوى 

بأداء أعضتتتتتتتتتتتتتاء الهيئات  أصتتتتتتتتتتتتتب  مرتبطاً جامعاتهم وستتتتتتتتتتتتتمعتها 
خاصتتتتتتتتتتتتتتة في مجا  انتاي المعرفة وتطبيقها بالتدريستتتتتتتتتتتتتتية فيها، و 

ميدانيًا داخ  المجتمعات. كما أن أعضتتاء هيئة التدريس ينمنون 
 سن أدائهم العالي داخ بقوة بأن شهرة الجامعة إنما ُتستمد من ح

 يمث  الجامعي فاألستتتتاذ  (.2004، وخارجها )شتتتاهينالجامعة 
أدوارها في  من خال  الجامعية التعليمية المنظومة عناصتتتتر أهم

والجوانب  المجتمع، وخدمة العلمي، التدريس، والبحث مجاالت:
فال يختلف اثنان حو  أهمية الدور المناط باألستتتتتتتتتتتتتتتاذ ، اإلدارية
فتتتالجتتتامعتتتة ال تعرف بمبتتتانيهتتتا وال بعتتتدد طلبتهتتتا، بتتت  ، الجتتتامعي

بأساتذتها وابداعاتهم وتميزهم. وتحرص الجامعات الناهضة التي 
تستتتتتعى إلى بناء ذاتها وشتتتتتعبها ودولها، على االهتمام بأستتتتتاتذتها 
من خال  برامج التطوير المهني في المجتتاالت التي هم بحتتاجتتة 

 اليها.
كليتتات في الواليتتات المتحتتدة فقتتد أكتتد ثالثتتًة من أقتتدم عمتتداء ال 

األمريكيتتة، وأكثرهم خبرة أن جودة أي كليتتة جتتامعيتتة إنمتتا تقتتاس 
بهيئتها التدريستتتتتتتتتتتتتتية، وأن نو  التعليم الذي تقدمه الكلية لطالبها 
يعتمد إلى حد كبير على صتتفات وكفايات وأصتتالة هيئة التدريس 

 (.2005الناقة، فيها )

عارف تزويد معلميها بالمحرصت المنسسات التربوية على وعليه 
نفجار فقد فرض اال. هذا والمهارات الالزمة للقيام بدورهم التربوي

المعرفي، وتطور تقنيتتتات االتصتتتتتتتتتتتتتتتتتا ، وبروز ظتتتاهرة العولمتتتة، 
ضتتتتترورة إعداد المعلمين وأستتتتتاتذة الجامعات إعدادًا يستتتتتاعد على 

دها، فتطور المعرفة وتجد .التكيف مع هذه التحديات والمتغيرات
أستتتاليب تعليمها ونقلها ليخرين، يستتتتدعي االطال  على  وتطور

ما هو جديد، ك  في مجا  تخصتتتصتتته، حتى يكون عضتتتو هيئة 
ضتتتت  يوصتتتتلها بأفلعلى رأس المعلومة،  ،الناق  للمعرفة ،التدريس

الطرق وأجود األستتتتتتتتتاليب للمتلقي، حتى يتحقق الهدف المنشتتتتتتتتتود 
كون أن ي من عملية التعليم والتعلم. وهذا يستتتتتتتتتتتتدعي بالضتتتتتتتتتتترورة

أعضتتاء هيئة التدريس في تطور مهني مستتتمر، ستتواء من خال  
جهودهم الذاتية، أم من خال  جهود المنستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة التعليمية التي 
يعملون بها. فعلى عاتق ك  منهما مستتتتتتتتتتتتتتنولية التطوير المهني 

 لعضو هيئة التدريس.
تطوير( أعضاء الهيئات )وشعرت الدو  المتقدمة بأهمية إعداد 

فأخذت به جامعات بريطانيا وأمريكا وبعض الدو  التدريسية، 
األوربية األخرى في منتصف القرن الماضي، كما شعرت بالحاجة 
له مختلف الدو  النامية السيما في وطننا العربي وذلك في مرحلة 
 ما بعد السبعينات، فأخذت به الجامعات العربية في ك  من مصر

ودو  الخليج والعراق واألردن والجزائر )شاهين،  والسودان
ي  ف والتطوير المهني المقصود هنا هو ما أشار اليه (.2004
( بأنه " الفرص المقدمة إلى Phil Loveder, 2005:5لوفيدر )

م التربويين لتنمية مهاراتهم المعرفية وميولهم بهدف تحسين فاعليته
شأنه أن ينمي داخ  فصولهم ومنظماتهم، أو أي نشاط من 

مهارات الفرد ومعارفه وخبراته وغيرها من السمات التي يمتلكها 
 المعلم أو التربوي".

ومجاالت التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
تأتي في سياق الوظيفة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في 
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إضافًة  مجتمع،هذه الجامعات من تدريس وبحث علمي وخدمة 
إلى تطوير المهارات اإلدارية والقيادية لعضو هيئة التدريس للقيام 

، من خال  الوظائف اإلدارية التي بهذه المهام على أكم  وجه
 تسند إلى عضو هيئة التدريس في الجامعة.

من  مويتم التطوير المهني ألعضاء الهيئات التدريسية بشك  عا
ئة لجهود الشخصية لعضو هيخال : التطوير الذاتي المستند إلى ا

التدريس عن طريق االطال ، واالستما  للندوات والمحاضرات 
جراء الدراسات واألبحاث، وحلقات النقاشوحضور المنتمرات  ، وا 

خطط وهو التطوير الذي ت ،والتأليف والترجمة، والتطوير المنسسي
ة، متخصصة في المنسسة التعليمي تنفيذه وحدةله وتشرف على 

الدورات التدريبية، وورش العم ، وحلقات النقاش،  من خال 
 واستضافة أساتذة زائرين وتباد  الزيارات والمشاركات البحثية

وسيقدم الباحثان شيء من التفصي  حو   .والمنتمرات العلمية
 التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس:

 

  :عضو هيئة التدريسلمفهوم التطوير المهني 
والتنمية المهنية يفيدان نفس المعنى،  فقد عرف التطوير المهني 

( التنمية المهنية" بأنها عمليات منستتتستتتية 23، ص2004حداد )
تهدف لتغيير مهارات ومواقف وستتتتتتتتتتلوك أعضتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس 
لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مقاب  حاجات الجامعة وحاجات 

 ( بأنها "عمليات315ص، 2006أنفستتتتتتتتتتهم"، كما عرفها الحربي)
عدادهم   منستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية ومنظمة لتدريب اعضتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس وا 
وتستتتتتتتتتتتتتتتهتتتدف تحتتتديتتتد أدائهم المهني ورفع جودتتتته في مجتتتاالت 
التتتتتدريس والبحتتتتث العلمي وختتتتدمتتتتة المجتمع،، اضتتتتتتتتتتتتتتتتتتافتتتتة إلى 
مساعدتهم في النمو واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الذاتية باستخدام 

المرونة مرارية و أستاليب متنوعة لها صتفة التحو  والتكام  واالستت
، 1999أما عمارة ) ".والتكيف مع متغيرات العصتتتتتتتتتتتتتتر وتحدياته

مجموعتتتتة من البرامج  ير المهني بتتتتأنتتتته "و ( فيعرف التط28ص

واألستتتتتاليب التي تعم  على إكستتتتتاب عضتتتتتو هيئة التدريس مزيدًا 
من المعارف والمهارات والتقنيات المتصتتتتتتتتتتتتتتلة بممارستتتتتتتتتتتتتتة أدواره 
المهنيتتتتة: التتتتتدريس، البحتتتتث العلمي، ختتتتدمتتتتة المجتمع، والمهتتتتام 

لرفع مستتتتتتتتتتتتتوى أدائه بما يمكنه من أداء أدواره بصتتتتتتتتتتتتورة  أإلدارية
 أفض . 

 :التدريس أهمية التطوير المهني لعضو هيئة
تكمن أهمية التطوير المهني لعضتتو هيئة التدريس في الجامعات 

(، 1998في العديد من الجوانب منها، وكما جاءت عند الخضر)
 (:2005ويوسف)

* للتطوير المهني مكانة كبيرة في تنمية الكفايات البشتتتتتتتتتتتتتترية في 
الجامعة، وتحقيق أهدافها، وتحقيق االشتتتتبا  الشتتتتخصتتتتي لعضتتتتو 

 نفسه.هيئة التدريس 
* يتم تزويد عضتتتتتتتتتتو هيئة التدريس بالمهارات الالزمة لتحستتتتتتتتتتين 

في الجامعة، تلك المهارات التي يمكن ان لم تكن  الوظيفيأدائه 
 خال  دراسته في الجامعة وحصوله على المنهالت العلمية.

* يستتتتتاعد عضتتتتتو هيئة التدريس على تحقيق انجازات علمية من 
 ورنى جديدة.خال  االنفتاح على أفكار جديدة 

 :أهداف التطوير المهني
للتطوير المهني أهدافه التي يسعى لتحقيقها، وقد جاءت 

  ( كالتالي: Bubb, 2004عند )هذه األهداف 

تشجيع عضو هيئة التدريس على بلوغ اعلى درجات الجودة   -أ
 في األداء. 

تعميم مبدأ التعليم التعاوني والتعليم المستمر والتعليم مدى  -ب
اعضاء هيئة التدريس، والذي يعو  عليه الدور  الحياة بين

 االكبر في نجاح اهداف برامج التطوير المهني.
 رويشعور عضو هيئة التدريس بالرضا عن العم ، وتط -ت

شعوره يعظم المسنولية الملقاة على عاتقه، وتحديد مدى 
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قدراته على الوفاء بمسنولياته في جو من الرضا وااللتزام 
 المهني. 

 ةات عضو هيئة التدريس في مجا  تقويم الطلبتنمية مهار  -ث
 واالعتماد على البدائ  الفعالة في ذلك.

تنمية مهارات عضو هيئة التدريس في االعتماد على  -ي
 التكنولوجيا الحديثة وابتكار بدائ  جديدة في التعلم. 

رفع مستوى مهارة عضو هيئة التدريس في مجا  التدريس  -ح
 لمجتمع. والبحث العلمي واإلدارة وخدمة ا

تباد  الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس والمنسسات العلمية  -خ
 األخرى والتعرف على قدراتهم.

تزويد عضو هيئة التدريس بالخبرات والمعارف والمعلومات  -د
التي تسهم في رفع مستواه الفكري والثقافي والمهني، وتنمية 

 قدراته واستعداده للقيام بأدوار جديدة. 
دارية المتعددة لدى عضو هيئة التدريس، تنمية المهارات اال -ذ

كالعم  في فريق او مهارات اتخاذ القرار في العم  األكاديمي 
 واإلداري. 

 :مبررات التطوير المهني لعضو هيئة التدريس

من المبررات التي يمكن مالحظتها للتطوير المهني لعضو هيئة 
 التدريس الجامعي:

  ليمية العملية التعالتطور التكنولوجي وانعكاساته على
 في الجامعة.

  النمو المعرفي في جميع التخصصات والمجاالت
 العلمية.

  عضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية أحاجة
 على ك  ما يتعلق بمهامهم الجامعية. للتدريب

  في التعليم. جودة النوعيةتحدي 

  تعدد وظائف الجامعة، مما يتطلب معها تعدد مهام
المستمر عضو هيئة التدريس وحاجته للتطوير 

 (.2002، )الحوات

 :مجاالت التطوير المهني لعضو هيئة التدريس

يشملها التطوير المهني لعضو هيئة  المجاالت التيتعددت 
(، فقد 2004(، )إمام، 2004زاهر،  الجامعي )أ التدريس 

صنف بعضهم هذه المجاالت الى سبعة: التدريس، المعلومات 
التقنية، االداري، المنهجي، البحثي، التقويم، التطوير الذاتي. 
ومنهم من صنفها الى ستة مجاالت: النمو األكاديمي، نمو 
شخصي ومهني، نمو مهارات تدريسية، نمو مهارات ادارية، 

 تغيرات التكنولوجية، ودعم المناخ المنسسي.مواكبة ال

ن يكون هناك تطوير مهني لعضو أوفي جميع األحوا  ال بد 
هيئة التدريس، وأن يشم  المجاالت التي تحددها االحتياجات 

 المهنية للعضو في حينه.

التجارب األجنبية والعربية في مجال التطوير المهني لعضو هيئة 
 التدريس: 

تختلف اشكا  التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس من بلد 
ب  ومن جامعة الى أخرى في بعض األحيان، ويعود  آخر،الى 

هذا االختالف الى تباين التنظيمات والصالحيات الممنوحة لهذه 
الجامعات من جانب، واختالف الموقف من قضية التطوير 

ع األحوا  وفي جمي المهني ألستاذ الجامعة من جانب آخر.
أصبحت برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس معروفة لدى 

يس آالجامعات، وخاصة في الواليات المتحدة وبريطانيا، ويشير 
ى أنه تم تكوين حركة ال بهذا الخصوص( 141، ص1991)

ناو  وسوف يت حركة تطوير أعضاء هيئة التدريس".خاصة باسم "
عضو  في مجا  تطويرالباحثان بعض التجارب األجنبية والعربية 
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 ، أبو(2013صالح ) ك  منهيئة التدريس، وكما جاءت عند 
  (:Haneline, 2000)(، 1991) بطانة نوار وبو

ومنذ سبعينات القرن الماضي،  االمريكية،فقد أعلنت الجامعات 
عن نيتها بتطوير خبرة أعضاء هيئة التدريس بها، حيث زودتهم 

ة لى االجتماعات المهنيإفر بك  الوسائ  من اجازات وتموي  الس
والمنتمرات وورش عم ، وتدعيم األبحاث التي يجرونها. وتوالت 
درجة االهتمام في الثمانينات وما بعدها بالتركيز على المناهج 
وتصميمها، وتشجيع الترابط المنطقي مع التعليم العام، واشتما  

 فالمناهج على كليات األمور، ومهارات التفكير الناقد، وتعتر 
ن التدريس المنثر عملية تحتاي الى التعليم أالجامعة االمريكية ب

والتدريب، وتدافعت الكليات والجامعات لتكوين مراكز تطوير 
وتنمية أعضاء هيئة التدريس، وأصب  الشعار األساس هو التميز 
في التدريس. وقد بدأت التجربة االمريكية في توسيع اهتماماتها 

 اء هيئة التدريس كأشخاص ومهنيينبالتركيز على تطوير أعض
وأعضاء هيئة تدريس في مجموعة، مما جع  التطوير التعليمي 
والتنظيمي والشخصي هي المكونات الرئيسية لبرامج تطوير 
أعضاء هيئة التدريس. وقد تبنت العديد من الجامعات األمريكية 
برامج متنوعة في مجا  التطوير المهني ألعضاء هيئات 

 ها جامعتي تكساس وويسكونسين.التدريس، ومن

فيرجع االهتمام بتدريب اساتذة الجامعات  المملكة المتحدةأما في 
 10بدأت  1955البريطانية الى بداية القرن الماضي، وفي عام 

جامعات بريطانية بدراسة طرق التدريس الجامعية، ففي جامعة 
)اكسفورد( تم تبني برامج لتطوير اعضاء هيئة التدريس على 

كاديمية مهارات التدريس، والتقويم، وبرامج حو  تقلد المناصب األ
قد و وبرامج المعلومات، وبرامج مقررات ادارية، وبرامج االشراف. 

 & Brown) (1989براون واتكنز) أظهرت نتائج دراسة ك  من
Atkins( والتي شملت )كلية في بريطانيا أن 25( جامعة )42 )

جميع الجامعات البريطانية والتي شملتها الدراسة، وفرت التدريب 
سنوات األولى من عقد ثمانينات القرن  ألساتذتها خال  الخمس

الماضي، في مجاالت: أساليب التدريس الجامعي، والتقييم، 
 والتعليم بواسطة الكمبيوتر.

من التحارب المهمة واالكثر انتشارًا  اللمانيةوقد كانت التجربة ا
بين دو  القارة االوروبية، فبجانب المراكز المتخصصة في 

على المستوى الوطني واالقليمي الجامعات، هناك مركز يعم  
والعالمي، وهو مركز التطوير األكاديمي في جامعة برلين، إذ كان 
لهذا المركز دور في دعم فكرة انشاء مراكز التطوير األكاديمي 

ن هذا أفي القارة االفريقية، خاصة دو  وسط شرق افريقيا، كما 
ر االداء يالمقر الرئيس للشبكة االوروبية لمراكز تطو  دالمركز يع

 األكاديمي. 

 التطوير المهنيالجانب )ليست بمعز  عن هذا  والدول العربية
ألعضاء هيئة التدريس(، فقد تم بحث موضو  تطوير اعضاء 
هيئة التدريس بالجامعات العربية خال  عدة منتمرات وندوات 

 اقليمية لتنسيق الجهود المبذولة بهذا الصدد: 

 1972تنص في انظمتها منذ عام  )الجامعات المصرية(ففي 
على وجوب تلقي المدرسين المساعدين تدريبًا في أصو  التدريس 

جامعة عين شمس من أولى الجامعات  دالعامة والخاصة، وتع
المصرية التي قامت بتنظيم دورات تدريبية إلعداد مدرسيها. 

نشاء وحدات متخصصة في ك  كليات الجامعة، وكذلك الوضع ا  و 
السكندرية، وهناك الشبكة العربية للتطوير المهني في جامعة ا

ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية ومقرها جامعة 
االسكندرية. وفي جامعة المنصورة هناك مركز خاص للتطوير 
الجامعي، باسم مركز تطوير األداء الجامعي، وتصدر عنه مجلة 
علمية متخصصة هي مجلة تطوير األداء الجامعي. وفي 

ولت جامعة البصرة موضو  التطور المهني اهمية أ لعراق(ا)
ت مراكز لتطوير طرق التدريس والتدريس الجامعي، أذ أنشإكبيرة، 

ويقدم هذا المركز دورات متعددة في التدريس واالتصا  وتقنية 
 الحاسوب. 
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أنشأت الجامعة األردنية مكتب تطوير العملية  )األردن(وفي 
التدريسية، وحددت له عدد من الوظائف التي يقوم بها وورش 
العم  التي توجه ألعضاء هيئة التدريس، كما أن الجامعة تعقد 
برامج نشاطات تربوية داخلية في الجامعة وخارجية في الواليات 

كز ترقية أداء ( تم انشاء مر )السودانالمتحدة االمريكية. وفي 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، والذي يقدم برامج في 
طرق التدريس، وترقية المهارات البحثية، وتنمية القدرات االدارية 

عية. وفي دارة الجامق تقديم االستشارات التقنية، واإلوالقيادية، وطر 
( أنشأت جامعة االمارات مركز يهتم بتطوير )االمارات العربية

الستاذ الجامعي، باسم مركز استقطاب وتنمية اعضاء هيئة ا
التدريس، يقدم العديد من البرامج حو  تطوير طرق التدريس 

صدار نشرة دورية تركز التدريس المصغر، وا   الفعا  واستخدام
 عضاء هيئة التدريس، وتنظيم برامج تفريغأعلى موضوعات تنمية 

 الكويت()وفي جامعةوشبه تفريغ ألعضاء هيئة التدريس الجدد. 
أنشأت الجامعة مركز التنمية األكاديمية الذي يقوم بتنظيم ورش 
عم  ألعضاء هيئة التدريس حديثي التخري، وتقديم محاضرات 

 ية()السعودتخصصية، وورش عم  في األنظمة االكاديمية. وفي 
أنشأت جامعة الملك عبد العزيز مركزًا للتطوير الجامعي ليتولى 

ت الالزمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس تقديم الخدما
والمحاضرين والمعيدين على تطوير مهاراتهم التربوية وتدريبهم 
على مهارات وأساليب التدريس. كما أنشأت جامعة )الملك فهد( 
مركزًا التطوير أألكاديمي ومن أهدافه العم  على االبدا  في 

االرشاد ة و التعليميالتدريس والبحث، وضمان الجودة في البرامج 
د  مسمى المركز في األونة االخيرة ليصب  م عُ األكاديمي.  ث

"عمادة التطوير األكاديمي"، وتضم ثالثة مراكز وهي )مركز 
التدريس والتعليم، مركز تقويم البرامج، ومركز التعليم االلكتروني(. 
كما أنشأت جامعة )الملك خالد( لجنة تسمى لجنة تطوير االداء 

 هيئة التدريس في قضايا التدريس والبحث وتقنية المهني ألعضاء
 .المعلومات

 :معوقات التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
يواجه التطوير المهني لعضو هيئة التدريس معوقات عديدة، وفق 

 المعوقات على النحو التالي: أورد هذهمجاالته المختلفة، وقد 
 ( 1999)عمارة، 

ومنها:وقات تتعلق بالتدريس مع.   1  

زيادة العبء التدريسي الذي يتطلب من عضو هيئة  -أ
 التدريس القيام به.

عدم احتساب كفاءة عضو هيئة التدريس في مجا    -ب
التدريس ضمن متطلبات الترقية، وفي حا  احتسابه ال 

 يعطى الوزن الذي يستحق.
 معوقات تتعلق بالبحث العلمي ومنها: .2

في  التدريس قلة عقد الدورات التدريبية لعضو هيئة .أ
 اللغات االجنبية.

قلة توفير فرص حقيقية لعضو هيئة التدريس للتدريب  .ب
 على استخدام التقنيات الحديثة

 قلة عقد حلقات البحث العلمي )السينمار(.  .ي
 قلة مكافأة عضو هيئة التدريس على جهوده البحثية. .د
عدم وجود خريطة بحثية توجه عضو هيئة التدريس  .ه

 لمية.للبحث عن نقاط بحثية ع
 معوقات تتعلق بخدمة المجتمع:  .3
قلة عقد ندوات ومنتمرات علمية متبادلة بين الجامعة  .أ

 ومواقع العم  واالنتاجية. 
ضعف تموي  البحوث العلمية من المنسسات التي  .ب

 تستفيد من نتائجها.
عدم التنسيق بين االجهزة البحثية والمنسسات  .ي

 االنتاجية والخدمية.
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وجامعات فلستتتتتتتتتتطين ال تختلف عن الجامعات األخرى في حاجة 
نما االختالف في  أعضتتتتاء هيئاتها التدريستتتتية للتطوير المهني، وا 
الواقع الستتتتتياستتتتتي الذي تعيشتتتتته فلستتتتتطين، كونها تحت االحتال ، 

 الحقيقة غياب الرقابة إلىأرضتتتتتتًا وشتتتتتتعبًا ومنستتتتتتستتتتتتات، إضتتتتتتافة 
فلستتطينية تعليم العالي المن قب  وزارة التربية وال الفعلي واإلشتتراف

على الجامعات الفلستتتطينية في الجانبين الكمي والنوعي. ويشتتتير 
( بهذا الخصتتتتتتتتتتتوص بأنه  نتيجة التوستتتتتتتتتتتع الكمي 2009بركات )

والنوعي الكبير الذي شهده التعليم العالي في فلسطين، فقد عانى 
من العتتديتتد من أوجتته القصتتتتتتتتتتتتتتور  ،ومتتا زا  يعتتاني ،هتتذا التعليم

لمشتتتتتتتكالت والمعوقات التي أعاقت تقدمة وتطويره، والستتتتتتتلبيات وا
لتتتالي ومواكبتتته للتقتتدم، بتتا وارتقتتائتته وفعتتاليتتته كفتتاءتتتهوحتتد ت من 

 منستتستتات في التدريس هيئات ألعضتتاء المهني التطوير يشتتك 
والتعلم،  التعليم عمليتي في تحستتين أستتاستتياً  عامالً  العالي التعليم

هيئة التدريس،  إعطاء أهمية خاصتتتتة لعضتتتتومن  هذا كان ال بدل
 المهني. بالتطوير دور الجامعة باالهتمام المستمر على والتأكيد

وجاءت العديد من الدراستتتتتتات الستتتتتتابقة للتعرف الى واقع التطوير 
المهني، أو التنمية المهنية، لعضتتتتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس في الجامعة 

دفت هلما له من أهمية في تنمية العملية التعليمية بمجملها. فقد 
لتعرف إلى معوقات التنمية المهنية ا (2013) الدعديدراستتتتتتتتتتتة 

لعضو هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات التتتتتتتتتتتتتتتسعودية، 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيتتتتتتتق أهتتتتتتتداف الدراستتتتتتتة. 
وتم تحديد مجتمع الدراستتتتتتتتتتتتتة من جميع أعضتتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس 

والبالغ عددهم بالجامعات الحكومية في منطقة مكة المكرمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
( من مجتمع الدراستتتتتتتة. %40العينة )( عضتتتتتتتوًا، وبلغت 1108)

 (44) تضتتتتتمنت استتتتتتبانةوتم بناء أداة الدراستتتتتة وهي عبارة عن 
أربعة محاور. وقد بينت نتائج الدراستتتتتة تدني  على وزعت عبارة،

جهود التنمية المهنية لعضتتتتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس في كليات التربية 
صة فيما يتعلق باالعتماد األكاديمي، بالجامعتتتتتتات التتتتتتسعودية وخا

ولت وحاأمتتتتتتتتا معوقات التنمية المهنية المتوقعة فقد كانت منكدة. 
 التعرف إلى اتجاهات (2013عبد الرحمن وتادرس )دراستتتتتتتتتتتتتة 
 الحكومية المتوستتتتطة الجامعية بالكليات التدريس هيئة أعضتتتتاء
المنهج التنمية المهنية. استتتتتتتتتتتتتتتخدم الباحثان  نحو برامج األردنية

 هيئة أعضتتتتتتتتاء جميع من ستتتتتتتتةاالدر  مجتمع الوصتتتتتتتتفي. وتكون
 الحكومية المتوستتتتتتتتتتطة الجامعية الكليات في التدريس العاملين
 طبقيتة عينتة اختيتار عضتتتتتتتتتتتتتتوًا، وتم (1100) والبتالغ عتددهم

 عضتتتتوًا.  (285) اشتتتتتملت على ستتتتةامجتمع الدر  من عشتتتتوائية
( 55) من مكونة استتتتتتتتتتبانة إعداد تم ستتتتتتتتتةاالدر  أهداف ولتحقيق

 التدريس هيئة أعضتتاء اتجاهات أن ستتةاالدر  نتائج وبينت  فقرة.
 برامج نحو األردنية الحكومية المتوستتتتتتتتتتتتطة الجامعية بالكليات

 مجاالتها جميع في عا    مستتتتتتتتتتتوى ذات كانت التنمية المهنية
 داللة ذات فروق وجود ستتتتتتتتتتةاالدر  فقراتها، وقد أظهرت ومعظم

 برامج على المشتترفة الجهة مجا  في الذكور لصتتال  إحصتتائية
 لصتتتتال  ستتتتنوات الخبرة فئات بين فروق ووجود المهنية، التنمية
  سنوات. من خمس أق  الفئة

 التعلم مركز دور إلى ( التعرف2012)وهدفت دراستتتتتتتتتة الزيان 
 النمو المهني في المفتوحتتة القتتدس بجتتامعتتة بعتتد عن المفتوح

 اإللكتروني. استتتتخدمت التعليم مجا  في األكاديميين للمشتتترفين
 جميع من فتكون ستتتةاالدر  مجتمع أما الوصتتتفي. المنهج الباحثة

األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في قطا  غزة  المشتتتترفين
 ستتتتتتتةاالدر  عينة مشتتتتتتترفًا أكاديميًا، وبلغت (491)والبالغ عددهم 

 تدريبهم تم الذين من األكاديميين المشتتترفين من مشتتترفاً  (228)
 قامت ستتتتتتةاالدر  أهداف ولتحقيق. المفتوح التعلم مركزبواستتتتتتطة 
 على موزعة فقرة، (61) مكونه من استتتتتتتبانة بتصتتتتتتميم الباحثة

 النمو في المركز أن دور الدراستتة نتائج وأظهرت ثالثة محاور.
القدس المفتوحة كان  جامعة في األكاديميين للمشتتتتتتتترفين المهني

 التعليم مهارات تطبيق تعيق التي مرتفعًا، وكذلك المشتتتتتتتتتتكالت
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 بمتغيرات يتعلق جاءت بنستتتتتتتتتتتبة مرتفعة، وفيما فقد اإللكتروني
 تقديرات بين متوسطات دالة إحصائياً  فروق وجود الدراسة: عدم

 تعزى لمتغير: المهني نموهم رفع في المركز دور حو  العينة
 سنوات الخدمة.  التخصص، العلمية، الدرجة الجنس،
في دراستها إلى مستوى التنمية  (2010)الشخشير وأشارت 

المهنية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية 
من وجهة نظرهم  في ضوء بعض المتغيرات المستقلة وهي الجنس 
والعمر والمنه  العلمي والكلية وسنوات الخبرة والرتبة األكاديمية. 

ة من سواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي. تكون مجتمع الدرا
( عضو هيئة تدريس موزَّعين على مختلف الكليات في 532)

( عضو هيئة 130الجامعة، في حين تكونت عينة الدراسة من )
تدريس. وألغراض هذه الدراسة تم بناء استبانة لقياس مستوى 
التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح 

على أربعة مجاالت هي ( فقرة موزعة 51الوطنية، تكونت من )
: )تنمية المهارات، تنمية المشاركة، الترقية والتقييم، مشكالت 

وقد أظهرت النتائج ما يلي: أن تقدير مستوى  .التنمية المهنية(
التنمية المهنية لدى أعضاء الهيئة التدريسية من وجهة نظرهم 

ولم تنثر متغيرات الجنس والمنه  العلمي والرتبة  ،كان متوسطاً 
متغير بينما كان ل ،ألكاديمية في تقدير مستوى التنمية المهنيةا

 سنوات الخبرة تأثيره في تقدير مستوى التنمية المهنية. 
التعرف إلى واقع التنمية المهنية  (2010الهادي )وسعت دراسة 

ألعضاء هيئة التدريس بمنسسات التعليم العالي في سلطنة عمان 
ية حات لتطوير التنمية المهنوضع بعض المقتر و  من وجهة نظرهم،

بتلك المنسسات. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي. وشملت 
ق ولتحقي ،( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس378عينة الدراسة )

أهداف الدراسة صممت الباحثة استبانة من خمسة مجاالت: 
واإلشراف  ،وخدمة المجتمع ،والبحث العلمي ،)التدريس
وتقويم الطالب(. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها  ،األكاديمي

الدراسة أن واقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في 
منسسات التعليم العالي في سلطنة عمان على مجاالت الدراسة 

 الخمسة يتراوح بين الدرجة المتوسطة والضعيفة.
اسة در هدفت وأما الدراسات األجنبية في هذا المجا  فقد هدفت 

(Salek and others, 2014)  إلى تقييم االحتياجات البحثية
ن ادائهم وتحسي والتعليمية ألعضاء هيئة التدريس من أج  تطوير

وطبقت الدراسة على  إيران،البحثي، في جامعة تابريز في 
 10)عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بصورة عشوائية من ) (250)

كليات في الجامعة. وكانت النتائج إيجابية وفعالة ولعبت دورًا 
راسة دوسعت   مهمًا في تحسين وتطوير أداء الطاقم األكاديمي. 

(Guasch & others, 2010 )  لتسليط الضوء على الكفاءات
الالزمة لعضو هيئة التدريس الجامعي حتى يتمكن من التدريس 

 Countryفي بيئات التعلم االفتراضية في جامعة ) 
University of the Actuity )  في اسبانيا. اتبع الباحث المنهج

وتم تصميم برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس،  ،التجريبي
المنهجية العلمية في ضوء الدراسات النظرية،  يراعي المعايير
عينة من معلمي البيئات االفتراضية، واستنتجت  وطبقت على

إلى  تتكوينها، وتوصلالدراسة الكفاءات والصعوبات التي تواجه 
هيئة  أعضاء تطوير كفاءاتإلى  تدريبية تسعىتصميم برامج 

التعليم  ية فياالفتراضالتدريس الذين يقومون بالتدريس في البيئات 
 العالي في ضوء احتياجاتهم الفعلية.

( (Lareki, Arkaitz & others, 2010واستعرض تقرير 
نتائج دراسة البحوث التي وقعت خال  السنة األكاديمية 

( بهدف التعرف الى البرامج التدريبية الالزمة  2007/2008)
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة باسكيو في اسبانيا ) 

Country University of the Basque  )،  والمتفقة مع
احتياجاتهم الفعلية. وتوصلت الدراسة إلى أهمية التدريب في 
مجا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفر النتائج صورة 
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عن التدريب الالزم في مجاالت تكنولوجيات المعلومات واالتصا  
جراء  ذا ما دفع البحوث. هالتي تتطلبها هيئة التدريس للتدريس وا 

القائمين على الجامعة إلى تطوير بعض االقتراحات التي تتعلق 
بتنظيم وحدات من الدورات التدريبية، والتي يحتاي إليها أعضاء 
جراء البحوث العلمية.  هيئة التدريس في القيام يالعملية التعليمية وا 

التعرف إلى أثر  هدفتفقد ( Palm, 2007دراستتتتتة بالم ) أما و 
امج تنميتتتتة أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتة التتتتتدريس في فهمهم لوظيفتهم، بر 

ورضتتتتتتتتتاهم الوظيفي، وفي فعاليتهم في أداء مهامهم  ورغبتهم في 
االستتتتتتتتتتمرار في مهنتهم في عدد من منستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التعليم العالي 

أثر هتتتذه البرامج في تنميتتتة  الى األمريكيتتتة، كمتتتا هتتتدفتتتت التعرف
علمي، قتتدرات أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في مجتتاالت: البحتتث ال

مكانية الحصتتتو  على  والتدريس الجامعي، ومهارات التواصتتت ، وا 
الموارد العلمية  واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكان من أهم 

ذات  نه ال توجد فروقأالنتائج التي توصتتتلت إليها هذه الدراستتتة: 
داللة إحصتتائية بين المشتتاركين وغير المشتتاركين في برام  تنمية 

فيما يتعلق بالرضتتتتتتتتتتتا الوظيفي، وفعالية أعضتتتتتتتتتتتاء هيئة التجريس 
األداء، والرغبة في االستتتتمرار في المهنة، وان الرجا  أكثر رغبة 
من النستتتتتاء في البقاء في المهنة، كما أوضتتتتتحت النتائج أن لهذه 
البرامج أثرًا في تنميتتة القتتدرة التتتدريستتتتتتتتتتتتتتيتتة لتتدى أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة 

 التدريس. 
أعضاء هيئة  (  دراسة حو  تدريبBartley ,2001وأجرى )

التدريس وتطويرهم في التعليم العتالي ضمن توجيه فعا  في والية 
(، وتناولت هذه الدراسة مبادرات التدريب والتنمية Ohioأوهايو )

المختلفة المنفذة ألعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية التدريس 
( من أعضاء هيئة التدريس، 132 (عن بعد. تم جمع البيانات من

نسسة تعليم عالي في والية أوهايو. وكانت هناك م (27من )
مقابالت انتقائية مع ثمانية من أعضاء هيئة التدريس،  أيضاً 

وثمانية منسقي التعليم عن بعد. أشارت النتائج الى الحاجة إلى 

نهج منظم للتدريب والتطوير، وثقافة تدريس داعمة داخ  
، شكالتمنسساتهم. وقدم المشاركون حلواًل للتغلب على الم

ونقص الوعي بين المنسسات حو  التعليم عن بعد، والمشاركة 
المنخفضة في المبادرات على مستوى الوالية. االستنتاي الرئيس 

خدام فقط بحاجة است بعد ليسمن هذه الدراسة هو أن التعليم عن 
وهذه  ،التكنولوجيا؛ ب  بحاجة الى اتقان فن التربية والتعلم الفعا 

 .، وتدريب مستمر من نو  خاصبحاجة الى تطوير
 :وأسئلتها مشكله الدراسة 

يعد التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتاء هيئة التدريس بمنستتتتتتتتتستتتتتتتتتات     
التعليم من ضرورات العم  الجامعي، لما له من دور بارز ومهم 
في أداء عضتتتتو هيئة التدريس، ستتتتواء في مجاله األستتتتاستتتتي وهو 
التتتدريس أم المجتتاالت األخرى المرتبطتتة بعملتته الجتتامعي، فجودة 

والتي  التعليمية،المخرجات التعليمية تعتمد على جودة العمليات 
معايير الجودة اال بالتطوير المستتتتتتتتتتمر،  إلىال يمكن ان تصتتتتتتتتت  

وخاصتتتتتتتتتة في ظ  التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ال يتوقف، ال 
ب  يستتتتتتتتير بستتتتتتتترعة هائلة،  وهذا يلقي بعبء كبير على عضتتتتتتتتو 
هيئة التدريس والجامعة على حد ستتتتتتتتتتتتواء  للقيام بما يلزم لتطوير 

عليه و العصتتر. ستتية لالستتتجابة لمستتتجدات أعضتتاء  الهيئة التدري
تعد مشتتكلة تطوير أعضتتاء الهيئة التدريستتية في الجامعة مشتتكلة 

 .على المستوى المطلوب واقعها كنيتربوية ومجتمعية إن لم 
وتعيش الجامعات الفلستتتتتتتتتتتطينية ظروفا خاصتتتتتتتتتتتًة نتيجة االحتال  
االستتتتتتترائيلي، وصتتتتتتتعوبة تواصتتتتتتت  العديد منهم مع أعضتتتتتتتاء هيئة 

ومنستتستتات بحثية وتعليمية ومنتمرات علمية متخصتتصتتة تدريس 
خاري فلستتتتطين، مما قد ينثر على التطوير المهني لهم. وبالتالي 
تعد قضية التطوير المهني لدى العديد من أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات الفلستتتتتتتتتتطينية، وكذلك لدى الجامعات الفلستتتتتتتتتتطينية 

 مناستتتتبة لها،نفستتتتها مشتتتتكلة بحاجة الى دراستتتتة ووضتتتتع الحلو  ال
وير واقع التط إلىللتعرف وفي هذا الستتتتتتتتتتياق تأتي هذه الدراستتتتتتتتتتة 
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المهني ألعضتاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات الفلستطينية، 
د مشتتتكلة تحدي تم. و والتي تعد األكبر من بينها، واألوستتتع انتشتتتاراً 

  األسئلة التالية:من خال   الدراسة
عضاء هيئة التدريس أل: ما واقع التطوير المهني السؤال األول

 في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظرهم؟
 أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتتة لواقعتقديرات تختلف : ه  السؤؤؤؤؤؤؤؤال ال اني

جتتامعتتة القتتدس  فيالتتتدريس عضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التطوير المهني أل
 ،والمنه  العلمي ،الجنس :متغيرات الدراستتتتتتتتتة باختالفالمفتوحة 

 والتخصص؟ ،وعدد سنوات الخبرة
: ما معوقات التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال ال الث

 التدريس في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظرهم؟
 :فرضيات الدراسة 
 ثاني:العن سنا  الدراسة  اآلتية الصفرية الفرضيات تنبثقا

إحصتتتتتتتتتتتتتتائية عند  ةتوجد فروق ذات دالل : الاألولىالفرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤية 
 أفراد عينة اتمتوسطات تقدير ( بين α ≥ 0.05) اللةمستوى الد
ي جامعة ف ألعضاء هيئة التدريسلواقع التطوير المهني الدراسة 

 الجنس. لمتغيرتعزى القدس المفتوحة 
إحصتتتتتتتتتتتتتتائية عند  داللةال توجد فروق ذات : الفرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ال انية

 أفراد عينة اتبين متوسطات تقدير  (α ≥ 0.05) الداللةمستوى 
ي جامعة ف ألعضاء هيئة التدريس لواقع التطوير المهني الدراسة

 العلمي.المنه   لمتغيرتعزى  القدس المفتوحة
إحصتتتتتتتتتتتتتتائية عند  داللةال توجد فروق ذات : الفرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤية ال ال ة

 أفراد عينة اتبين متوسطات تقدير ( α ≥ 0.05)الداللة مستوى 
 ألعضاء هيئة التدريس في جامعةلواقع التطوير المهني  الدراسة

 الخبرة.سنوات  عدد لمتغيرتعزى القدس المفتوحة 
إحصتتتتتتتتتتتتتتائية عند  داللةال توجد فروق ذات : الفرضؤؤؤؤؤؤؤؤؤية الرابعة

ة فراد عينأ اتبين متوسطات تقدير  (α ≥ 0.05)الداللة مستوى 

 ألعضاء هيئة التدريس في جامعة المهني التطوير لواقع الدراسة
 التخصص. لمتغيرتعزى  القدس المفتوحة
 :أهداف الدراسة

 :الدراسةهذه  تهدف
عضتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتتة أل التطوير المهني واقع التعرف الى .1

 ،التدريس في جامعة القدس المفتوحة
هم في واقع وجهتتتتتتتات نظر  الى اختالفتتتتتتتاتلتعرف او   .2

الجنس  :الدراستتتتتتتتتتتتتتة حستتتتتتتتتتتتتتب متغيرات التطوير المهني
 والتخصص.  الخبرةوالمنه  العلمي وعدد سنوات 

ضاء أعوالتعرف الى معوقات التطوير المهني كما يراه  .3
 هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة.

 :أهمية الدراسة 
 أستتتتاستتتتًيا تناقش نشتتتتاًطا كونها من أهميتها الدراستتتتة هذه تستتتتتمد

التدريس  هيئات أعضتتتاء تطوير وهو العالي، التعليم لمنستتتستتتات
 جودة تحقيق مركزيًا في أمراً  يعد، والذي المنستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات بتلك

 ،العالي التعليم
 أهميتها من النواحي اآلتية: الدراسة هذه تستمدحيث 
  ان بي الدراستتتة، اولهتنتمن خال  أهمية الموضتتتو  الذي

من وجهة نظر أعضتتتتاء هيئة  مستتتتتوى التطوير المهني
 .التدريس في جامعة القدس المفتوحة

  والشتتتتتتتتئون والتطوير التخطيط دوائر استتتتتتتتتفادةإمكانية 
 الخطط صتتتتتتتياغة في الدراستتتتتتتة من نتائج األكاديمية،

 المهني مجاالت التطوير والنمو شتتتتتتتتتتتتتى في برامجالو 
 .التدريس هيئة لعضو

 في التدريس هيئة أعضتتاء الدراستتة هذه من يستتتفيد قد 
 أوجه على بالوقوف ،من الجامعات وغيرها الجامعة

 تطويرهمتعترض  التي المعوقتتتتاتو  والقوة الضتتتتتتتتتتتتتتعف
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 في المختصتتتتتتتتتتتتتين خال  من والعم  مهنياً  (تنميتهم)
   .المناسبة الحلو  وضع على الجامعة

 ر يو اس التطعليها لقي االعتمادأداة قياس يمكن  توفير
 .دراسات وبحوث مشابهة فيالمهني 

 :ةد الدراسو حد
الدراستتتتتتتة الحالية على جامعة القدس قتصتتتتتتترت ا: المحدد المكاني
  شتتتتتتتتتتما :مناطق الضتتتتتتتتتتفة الغربيةفلستتتتتتتتتتطين ) دولة المفتوحة في

   وجنوب ووسط(.
تطبيق الدراستتتتتتتتتتتتتتة في الفصتتتتتتتتتتتتتت  الدراستتتتتتتتتتتتتتي  الزماني: تمالمحدد 
 . (2015\2014 )الثاني

هيئة عضتتتتتتتتتاء على أ اقتصتتتتتتتتترت هذه الدراستتتتتتتتتة المحدد البشتتتتتتتتتري:
غتتة المتفرغين والنتتاطقين بتتالل األكتتاديميين( التتتدريس )المشتتتتتتتتتتتتتترفين

البرامج  جميع وشتتتتتتتتتتتتتتملتتت ،العربيتتة في جتتامعتتة القتتدس المفتوحتتة
 الدراسية في الجامعة.

 :ةمصطلحات الدراس  
جامعة فلستتتتتتتتتتتتتتطينية تتبنى  (:QOUجامعة القدس المفتوحة ) 

يتتتة تقتتتدم ختتتدمتتتات تعليم ،نظتتتام التعليم المفتوح والتعليم عن بعتتتد
تشر فروعها ، وتنيم العالي في فلسطينوتربوية على مستوى التعل

زة غومراكزها في جميع مناطق الستتتتتتتلطة الفلستتتتتتتطينية، في قطا  
(، يةالشتتتتتمال )المحافظاتالغربية الجنوبية( والضتتتتتفة  )المحافظات

، وتضتتتتتتتم الجامعة عربية دو  عدةإضتتتتتتتافة الى بعض الفرو  في 
  .( ألف طالب وطالبة70ما يزيد عن )

، كما يستتتتتمى في المشتتتتترف األكاديمي أوعضؤؤؤو هيئة التدريس: 
التتذي يشتتتتتتتتتتتتتترف على تعلم التتدارس  هو جتتامعتتة القتتدس المفتوحتتة،

 ،في إحتدى منتاطق جتامعتة القتدس المفتوحتة أو مراكزهتا هوتعليمت
والتتتذي تشتتتتتتتتتتتتتتترط الجتتتامعتتتة أن يكون من حملتتتة التتتدرجتتتة الثتتتانيتتتة 

 (.12 ،2009)بركات،الماجستير أو الثالثة الدكتوراه 

 تعم من البرامج واألستتتتتتتتتتتتتتتاليب التي  : مجموعةالمهنيالتطوير 
عضتتو هيئة التدريس مزيدًا من المعارف والمهارات  إكستتاب على

 لبحثاره المهنية: التدريس، اوالتقنيات المتصتتتتتتتتتتتلة بممارستتتتتتتتتتتة أدو 
ما دائه بألرفع مستتتتوى  والمهام اإلدارية، خدمة المجتمع، ،العلمي

 . (28، 1999عمتارة،أفض  )يمكنه من أداء أدواره بصورة 
أو  إجراء كتتت  بتتتأنتتته :إجرائيتتتاً  ن التطوير المهنيثتتتاالبتتتاح يعرفو 

 ،أعضاء هيئة التدريس معارف أو مهاراتزيادة  يندي الى سلوك
ستتتتتتتتتتتتتتواء أكتتانتتت  حيتتاتهم المهنيتتة في الجتتامعتتة،في جميع جوانتتب 

وذلك من خال   ،أم خدمة المجتمع بحثية أم إدارية أم تدريستتتتتتتتتية
أو جهود فردية من قب  عضتتتتتتتتتتتو  ،من الجامعة برامج مخطط لها

 .هيئة التدريس نفسه
 

 :منهج الدارسة
 لهذا األنستتتتتب كونه الوصتتتتتفي، باستتتتتتخدام المنهج انالباحث قام 

 الدراسات. من النو 
 

            :وعينتهامجتمع الدراسة  
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئه التدريس )المشرفين 

في جتتامعتتة القتتدس المفتوحتتة، الموزعين المتفرغين ( األكتتاديميين
 الشتتتتتمالية )الضتتتتتفةعلى مراكز الجامعة وفروعها في المحافظات 

( 330(، والبالغ عددهم )2014\2015الغربية( للعام الجامعي )
( 197) تكونت عينه الدراستتتتة منفي حين  .عضتتتتو هيئة تدريس
 تم اختيارها من مجتمع الدراسة، تقريباً  (60%فردًا، وهي بنسبة )

( يبين خصتتتتتتتتتتتتائص العينة وفق متغيرات 1عشتتتتتتتتتتتتوائيًا، والجدو  )
 الدراسة المستقلة.
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 (1جدول )
 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة

 العدد المستوى المتغير
النسبة 
 المئوية

 الجنس
 81.7 161 ذكر
 18.3 36 أنثى

المنه  
 العلمي

 50.7 100 ماجستير
 49.3 97 دكتوراه

سنوات 
 الخبرة

 11.6 23 سنوات 5أق  من 
 30.5 60 سنوات 10-5
 57.9 114 سنوات 10أكثر من 

 التخصص
 72.1 142 علوم إنسانية
 27.9 55 علوم طبيعية

 :البناء والصدق وال بات: أداة الدراسة 
القستتتتتتم األو   قستتتتتتمين، بتطوير استتتتتتتبانة مكونة من ناالباحثقام 

هيئة التدريس عن عضتتتتتتتتتتتتو  الشتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتية بالمعلومات خاص
 المهني التطوير تناو  واقع القستتم الثاني، و )المشتترف األكاديمي(

في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضتتتتتتتتتتتتتتاء  ومعوقاته
خماسي  كرتيمقياس ل وفقاالستبانة  وتم تصميم. التدريس هيئة

األبعتتتاد، وأعطيتتتت األوزان على النحو اآلتي: )موافق بشتتتتتتتتتتتتتتتتدة: 
أربع درجات(، )محايد: ثالث درجات(، خمس درجات(، )موافق: 

 )معارض: درجتين(، )معارض بشدة: درجة واحدة(.
عرضتتتتتتتها على مجموعة من  االستتتتتتتتبانة تمتحقق من صتتتتتتتدق ولل 

المحكمين من ذوي الخبرة واالختصتتتتتتتتتتتتتتتتتاص في مجتتتتا  البحتتتتث 
، من (10العلمي واإلدارة التربوية لألخذ بمالحظاتهم، وعددهم )

 التربية واالدارة التربوية، ومن العاملينحملة شتتتتهادة الدكتوراه في 
وبعد االطال  على مالحظات  .في بعض الجامعات الفلستتتتطينية

المحكمين تم إعادة بناء األداة وأصتتتتتتتتبحت في صتتتتتتتتورتها النهائية 
 محورين: مكونة من

( فقرة، 37): واقع التطوير المهني، ويضتتتتتتتتتتتتتتم المحور األول 
 أربعة مجاالت هي: إلىموزعة 

 ( فقرة.12التدريس وعدد فقراته ) مجا أواًل:  
 ( فقرات.8مجا  خدمة المجتمع وعدد فقرات هذا المجا ): ثانياً  

 ( فقرة.11مجا  البحث العلمي وعدد فقراته )ثالثًا: 
 ( فقرات.6القيادية وعدد فقراته )و  اإلدارية : مجا  المهاراتاً رابع

( 15فقراتتتتته)وعتتتتدد  : معوقتتتتات التطوير المهني،المحور ال ؤؤؤاني
 فقرة.

من ناحية أخرى تم التحقق من صتتتتدق األداة من خال  حستتتتاب  
ألداة، مع الدرجة الكلية ل االستتبانةبيرستون لفقرات  ارتباطمعام  

، بانةاالستتتتتتتوأظهرت النتائج وجود داللة إحصتتتتتتائية لجميع فقرات 
 .داخلي بين فقرات األداة اتساقعلى أن هناك  هذا ويد 

طريقتتة  ناالبتتاحثتتداة التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة، استتتتتتتتتتتتتتتختتدم للتحقق من ثبتتات أو 
( قيم 2(. ويبين الجتدو  )Cronbach alpha) )كرونبتاخ ألفتا(

     معامالت الثبات لمحاور ومجاالت أداة الدراسة.
 (2جدول )

 أداة الدراسة مجاالتألفا( على  )كرونباخمعامل ال بات 

 المجال المحور
عدد 
 الفقرات

معامل 
 ال بات

التطوير 
 المهني

 0.926 12 التدريس الجامعي
 0.923 11 البحث العلمي
 0.943 6 ةوالقيادي المهارات االدارية

 0.927 8 خدمة المجتمع
 0.971 37 الدرجة الكلية 
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 :المعالجات اإلحصائية
خدام باستتتتفرضتتتياتها، فحص و أستتتئلة الدراستتتة  تمت االجابة عن 

( SPSS) االجتمتتتتاعيتتتتةبرنتتتتامج الرزمتتتتة اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتتة للعلوم 
(Statistical Package For Social Sciences وذلك .)

باالعتماد على المعالجات اإلحصائية الوصفية والتحليلية اآلتية: 
(، معادلة Pearson Correlationبيرستتتتتتتتتتتتتتون ) ارتباطمعام  

(، حستتتتتتتتتتتتتتاب المتوستتتتتتتتتتتتتتطات Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )
 فقرات أداة الدراستتتتتة ومجاالتهاالحستتتتتابية، واالنحرافات المعيارية ل

، وتحليتتت  Independent t test))  )ت( اختبتتتارومحتتتاورهتتتا، 
 LSD واختبتتتتتتتار، One Way Anova)التبتتتتتتتاين األحتتتتتتتادي )
 للمقارنات البعدية. 

 :وتفسيرها نتائج الدراسة
ة أفراد عين اتستتتتتتتتتجابال الحستتتتتتتتابية متوستتتتتتتتطاتالتم تحديد درجة 

 (.3الدراسة من خال  المقياس الوزني التالي، الجدو  )
 (3الجدول )

المقياس الوزني لمدى المتوسط الحسابي الستجابات أفراد عينة 
 الدراسة والدرجة

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
 3.68 -5.00 عالية

 2.34ؤؤؤؤؤ 3.67 متوسطة
 1.00ؤ 2.33 -- منخفضة

  
 :األولنتائج السؤال  

التطوير المهني ألعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء هيئة التدريس في جامعة ما واقع 
 ؟ القدس المفتوحة من وجهة نظرهم

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ناالباحث قام
والدرجة الكلية الستتتتتتتتتتتتتتجابات أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتتتتة على مجاالت 

( يبين 4) المهني، والجدو واقع التطوير باالستتتتتتتتتتتبانة الخاصتتتتتتتتتتة 
 ذلك. 

 (4جدول )
 والدرجة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري المجا ،

الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت التطوير المهني 
 ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.65 3.94 التدريس الجامعي 1
 عالية 0.78 3.81 خدمة المجتمع 2
 متوسطة 0.80 3.48 البحث العلمي 3

4 
المهارات اإلدارية 

 والقيادية
 متوسطة 0.93 3.47

 عالية 0.69 3.70 الدرجة الكلية
يالحظ من الجتتدو  الستتتتتتتتتتتتتتتتابق التتذي يعبر عن المتوستتتتتتتتتتتتتتطتتات  

لدراستتتتتة االحستتتتتابية واالنحرافات المعيارية الستتتتتتجابات أفراد عينة 
على مجتتتاالت التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتتة التتتتدريس في 
جامعة القدس المفتوحة، أن المتوستتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتابي للدرجة الكلية 

على أن درجة   (، وهذا يدل0.69( وانحراف معياري )3.70هو)
التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في جتتامعتتة القتتدس 

صتتتتتتتتتتتتتتت  مجتا  وقتد ح عالية.المفتوحتة من وجهتة نظرهم جتاءت 
(، 3.94) ومقدارهالتدريس الجامعي على أعلى متوستتتط حستتتابي 

مجتتا  المهتتارات اإلداريتتة والقيتتاديتتة على أقتت   في حين حصتتتتتتتتتتتتتتت 
 بدرجة متوسطة. (3.47متوسط حسابي وقدرة )

 اء هيئتتة التتتدريسواقع التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتت إلىوللتعرف  
بحستتتتتتاب المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية  ناالباحث بشتتتتتتك  تفصتتتتتتيلي قام

واالنحرافات المعيارية الستتتجابات أفراد عينة الدراستتة على فقرات 
 (.1يبينها ملحق رقم)االستبانة، وفق مجاالتها كما 
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أن جميع فقرات مجتتتتتا   (1) الملحق رقمتشتتتتتتتتتتتتتتير النتتتتتتائج في 
 التدريس الجامعي جاءت بدرجة عالية. وحصتتتتتتتتتتلت الفقرة " تعم 

مهارة استتتخدام الوستتائط التعليمية المتعددة  على إكستتاب الجامعة
 ومقتتتدارهفي الموقع التعليمي" على أعلى متوستتتتتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتتتتتتتابي 

وحصتتتتتتتتتلت على متوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتتابي بلغ  ،(، وكانت أقلها4.20)
 التدريبية ألعضاء االحتياجات الجامعة ونصها " تحدد ،(3.71)

 هيئة التدريس في مجا  التدريس" وكانت بدرجة عالية أيضًا.
 مجتتا  أن أغلتتب فقرات الملحق الواردة في نتتتائجالتشتتتتتتتتتتتتتتير كمتتا 

قد حصتتتتتتتلت على درجات عالية، حيث حصتتتتتتتلت  خدمة المجتمع
( فقرات على 3( فقرات على درجات عالية، بينما حصتتتتتتتتتتلت )5)

ن طلبتها لتكو  الجامعة تحثالفقرة "درجات متوستتتتتطة، وحصتتتتتلت 
على أعلى متوسط حسابي  مشاريع تخرجهم نحو خدمة المجتمع"

(، بينما حصتتتتتتتتتتتتتلت 0.90( وانحراف معياري بلغ )3.95البالغ )و 
للمدرستتتين بيانات حو  احتياجات المجتمع  الجامعة " توفرالفقرة 

( 3.55) ومقدارهعلى أق  متوستتتتتط حستتتتتابي  المحلي ومشتتتتتكالته"
 . ، وكانت بدرجة متوسطة(1.06وانحراف معياري )

بحث ال أن معظم فقرات مجا  أيضتتتتتتاً  الملحقتشتتتتتتير النتائج في و 
حصلت فقرتان على متوسطات و متوسطة، بدرجة جاءت  العلمي

قيات نظام تر  الجامعة ت الفقرة " تتبنىحصتتتتتتتتتتلحستتتتتتتتتتابية عالية، ف
يعتمد أستتتاستتتًا على البحث العلمي"، على أعلى متوستتتط حستتتابي 

(، بينما حصلت الفقرة 1.02( وانحراف معياري )3.98) ومقداره
 أعضتتتتاء هيئة التدريس إجازة تفرغ للبحث العلمي" الجامعة "تمن 

( وانحراف معياري 2.82على أدنى متوستتتتتتتتط حستتتتتتتتابي ومقداره )
 .، وكانت بدرجة متوسطة(1.32)

ن أ الملحقتشتتتتتتتتتتتتتتير نتائج أما مجا  المهارات االدارية والقيادية ف
بلغ أعلى و المجا  جاءت بدرجة متوستتتتتتتتتتتتتتطة،  هذه جميع فقرات

لدى أعضتتتتتتتتتتتتتاء هيئة  الجامعة نميمتوستتتتتتتتتتتتتط حستتتتتتتتتتتتتابي للفقرة " ت
( وانحراف 3.65) ، ومقداره"الفعا  االتصتتتتتتتتتتتتتتا التدريس مهارات 

 هامدرستتتتتتتي الجامعة ت الفقرة " تشتتتتتتتجعحصتتتتتتتل، و (0.10معياري )
على المشتتتتتتتاركة في صتتتتتتتنع القرارات اإلدارية"، قد حصتتتتتتتلت على 

 (.1.15( وانحراف معياري )3.25) هأدنى متوسط حسابي وقدر 
واقع التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس في جامعة  وكون

جتاء بتدرجتة  كمتا يراه أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتة التتدريس القتدس المفتوحتة
إلى العتتبء  يعزىقتتد فتت ن هتتذا ، وبتفتتاوت في المجتتاالت، عتتاليتتة

ئة وأعضتتتتتاء هي القدس المفتوحة الكبير الملقى على عاتق جامعة
طالب  ألف 70 من  الطلبة )أكثر. فمن حيث عدد التدريس فيها

 والمتتتدرستتتتتتتتتتتتتتين واالمتتتتداد الجغرافي على كتتتامتتت  الوطن( وطتتتالبتتتة
، إضافة إلى رغبتها في منافسة الجامعات الفلسطينية الفلسطيني

األخرى التي تعتمتتتتد التعليم النظتتتتامي بتتتتداًل من التعليم المفتوح، 
لهذا عزمت جامعة القدس المفتوحة إلى منافستتتتتتتتتتتة الجامعات من 

وذلتتتتتتك بتطوير كتتتتتتادرهتتتتتتا التعليمي  ،اخال  برامجهتتتتتتا وخريجيهتتتتتت
فقد عقدت جامعة  باستتتتتتتتتتتتتتتمرار وتقديم ما يلزم في هذا الجانب.

القدس المفتوحة العديد من المنتمرات العلمية وشتتتتتتتتتتتتتجعت كادرها 
ومنتمرات أخرى  التعليمي على المشتتتتتتتتتتتتتتاركة في هذه المنتمرات،

طلبتها على البحث العلمي  الجامعة تشتتتتتتتتتتتتتتجعكما  خاري الوطن.
مجتمع من خال  مشتتتاريع التخري. ومما يجدر ذكره في وخدمة ال

الحروب( والتي  الفلستتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة )حنتتتانهتتتذا المجتتتا  أن المعلمتتتة 
هذا العام هي خريجة  جائزة أفضتت  معلم في العالمحصتتلت على 

 .جامعة القدس المفتوحة
 حستتتتتتتتابيالمتوستتتتتتتتط العلى  مجا  التدريس الجامعيحصتتتتتتتت  قد و 

، ويمكن أن يكون من األعلى من بين مجتتاالت أداة التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة
األستتتتتتتتتتتباب المندية إلى هذه النتيجة أن إدارة الجامعة تعم  على 

لتقويم( ا –التنفيتتذ  –بتتالمهتتارات التتتدريستتتتتتتتتتتتتتيتتة )التخطيط  االرتقتتاء
طلع أعضتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس على ما لعضتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس، وتُ 

تدريب لاي  لهم فرصتتتتتتة يستتتتتتتجد في مجا  التدريس الجامعي، وتت
على استتتتخدام أستتتاليب حديثة في التدريس، وتحث أعضتتتاء هيئة 
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التدريس في الجامعة لمتابعة ما يستتتتتتتجد في مجا  تخصتتتتتتصتتتتتتهم 
وذلك من خال  العم  على إكستتتتتتتابهم مهارة استتتتتتتتخدام الوستتتتتتتائط 

  التعليمية المتعددة في المواقف التعليمية.
بد ع ب مع نتيجة دراستتتةواتفقت نتيجة هذه الدراستتتة في هذا الجان

من  دراستتتتتتتتتتتتتتتة كتت ، واختلفتتت مع نتتتائج (2013الرحمن وتتتادرس)
 (.2010(، ودراسة الهادي)2010الشخشير)

 نتيجة السؤال ال اني: 
هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسؤؤؤؤؤؤؤة لواقع التطوير المهني 

 باختالفجامعة القدس المفتوحة  التدريس فيألعضؤؤؤؤؤؤاء هيئة 
متغيرات الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة: الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوات 

 الخبرة، والتخصص؟
باإلجابة عن الستتتتتتتتنا  الثاني من خال  الفرضتتتتتتتتيات  ناالباحثقام 

 الصفرية المنبثقة عنه: 
 

 :  نتائج الفرضية الصفرية األولى
ال توجتتد فروق ذات داللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتداللتتة 

(0.05 ≤ α بين متوستتتتطات )قع الدراستتتتة لوا تقديرات أفراد عينة
عضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في جتتامعتتة القتتدس المهني ألالتطوير 

 المفتوحة تعزى لمتغير الجنس.
 اختبار "ت" استتتتتتتتتتتتخداملفحص الفرضتتتتتتتتتتتية الصتتتتتتتتتتتفرية االولى تم 

 ( يوض  ذلك.5) رقم والجدو 
الكليتتة ( أن قيمتتة "ت" للتتدرجتتة 5)رقم يتبين من خال  الجتتدو  و 

(، وهتتذه القيمتتة 0.002( عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتداللتتة )3.11بلغتتت )
 ددةالمحلمستتتتوى الداللة المحستتتوبة أق  من قيمة مستتتتوى الداللة 

الفروق بين متوستتتتتتتطات الذكور  أي أن ،(α ≥ 0.05)للدراستتتتتتتة 
في واقع التطوير المهني لدى أعضتتاء هيئة التدريس في  واإلناث

ق ، وكانت الفرو دالة احصتتائياً هي فروق جامعة القدس المفتوحة 
 لصال  الذكور. وبهذا يتم رفض الفرضية الصفرية األولى.

 (5جدول )
 حسب متغير الجنس واقع التطوير المهنينتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة حول 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 التدريس الجامعي
 64. 4.01 161 ذكر

3.239 0.001 
 62. 3.63 36 أنثى

 البحث العلمي
 78. 3.56 161 ذكر

2.985 0.003 
 0.80 3.13 36 أنثى

 اإلدارية والقياديةالمهارات 
 0.91 3.56 161 ذكر

2.742 0.007 
 0.91 3.10 36 أنثى

 خدمة المجتمع
 0.80 3.85 161 ذكر

2.105 0.039 
 66. 3.59 36 أنثى

 الدرجة الكلية
 68. 3.80 161 ذكر

3.111 0.002 
 65. 3.38 36 أنثى
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ن ذلتتتك إلى مجموعتتتة من العوامتتت ، منهتتتا قتتتدرة اويعزو البتتتاحثتتت 
عضتتتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس من الذكور التنق  والستتتتتتتتتتتتتفر داخ  أرجاء 
الوطن وخارجه، وغيابة عن بيته وأهله، وترك أفراد أسرته لفترات 

  حضتتتتتتتتتتتتور المنتمرات، أو ورشتتتتتتتتتتتتات العم ، بينما زمنية من أج
يصتتتتتتتتعب ذلك على اإلناث، وقد يعزى الستتتتتتتتبب أيضتتتتتتتتا  إلى تفرغ 
التتتتذكور للعمتتتت  الجتتتتامعي ومستتتتتتتتتتتتتتتلزمتتتتاتتتتته من البحتتتتث العلمي، 
والتدريس، ضمن مكونات التطوير المهني في حين يصعب ذلك 
على اإلناث. كما يمكن أن يكون من األسباب أيضًا التي جعلت 

لصتتتتتال  الذكور، أن عدد أعضتتتتتاء هيئة التدريس ضتتتتتمن  النتيجة
عينة الدراستتة أكبر من عدد االناث بشتتك  الفت للنظر.  واتفقت 

عبد الرحمن نتيجة هذه الدراستة في هذا الجانب مع نتيجة دراستة 
في حين اختلفتتتتتتتت مع نتيجتتتتتتتة دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (، 2013)وتتتتتتتتادرس
 (.2010الشخشير)

 
 

 نتائج الفرضية الصفرية ال انية: 
توجتتد فروق ذات داللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتداللتتة ال 
(0.05 ≤ α بين متوستتتتطات تقديرات أفراد عينة الدراستتتتة لواقع )

امعتتة القتتدس التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في جتت
 المنه  العلمي.المفتوحة تعزى لمتغير 

" كما اختبار "ت استتتتتتتخداملفحص الفرضتتتتتتية الصتتتتتتفرية الثانية تم 
 (.6)رقم  يبينه الجدو 

 

قيمتتتة "ت" للتتتدرجتتتة الكليتتتة  ( أن6)رقم يتبين من خال  الجتتتدو  
( وهذه القيمة لمستتتتتتتتتتتتتوى 0.736(، ومستتتتتتتتتتتتتوى الداللة )0.338)

استتة للدر  المحددةالداللة المحستتوبة أكبر من قيمة مستتتوى الداللة 
(0.05 ≤ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصتتتتتتتتتتتتتتائيًا في ،) واقع 

التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في جتتامعتتة القتتدس 
المفتوحتتة تعزى لمتغير المنهتت  العلمي، وبهتتذا تقبتت  الفرضتتتتتتتتتتتتتتيتتة 

 الصفرية الثانية.

 (6جدول )
 نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة حول واقع التطوير المهني حسب متغير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 التدريس الجامعي
 0.64 3.90 100 ماجستير

0.768 0.444 
 0.67 3.97 97 دكتوراه

 البحث العلمي
 0.84 3.48 100 ماجستير

0.129 0.898 
 0.77 3.49 97 دكتوراه

 المهارات اإلدارية والقيادية
 0.93 3.47 100 ماجستير

0.058 0.954 
 0.93 3.48 97 دكتوراه

 خدمة المجتمع
 0.77 3.797 100 ماجستير

0.047 0.862 
 80. 3.82 97 دكتوراه

 الدرجة الكلية
 69. 3.68 100 ماجستير

0.338 0.736 
 68. 3.72 97 دكتوراه
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ن ذلك إلتى قواعتد العمت  الموحتدة لجميتع أعتضاء اويعتزو الباحتث 
هيئتة التدريتس بغتض النظر عن منهالتهم، فهم يمارسون المهام 

ما هو مطلتتتتتوب متتتتتنهم نفسها ويخضعون لإلجراءات نفسها، وك  
من تنفيتتتتتتذ المهتتتتتتام واألنتتتتتتشطة التعليميتتتتتتة وفقتتتتتتا لمعتتتتتتايير متتتتتتشتركة 

سواء في مجا  التدريس أو  ،ومحتتتتتتتتتتددة متتتتتتتتتتن قبتتتتت  إدارة الجامعة
خدمة المجتمع، أو البحث العلمي، والمهارات اإلدارية والقيادية. 

عضتتتتتتتتتتتتتاء أفجميع الدورات التي تعتمد وتعقد في الجامعة لتطوير 
هيئة التدريس يدعى إليها جميع أعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس بغض 

واختلفتتت نتيجتتة هتتذه التتدراستتتتتتتتتتتتتتتتة في هتتذا النظر عن منهالتهم. 
 (.2010دراسة الشخشير) نتيجة الجانب مع

    
 
 

 

 نتائج الفرضية الصفرية ال ال ة: 
ال توجتتد فروق ذات داللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتداللتتة 

(0.05 ≤ α بين ) متوستتتتطات تقديرات أفراد عينة الدراستتتتة لواقع
التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في جتتامعتتة القتتدس 

 المفتوحة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
لفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية 
الستتتتتتتتتتتجابة أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتة حو  واقع التطوير المهني لدى 

في جامعة القدس المفتوحة حستتتب متغير  أعضتتتاء هيئة التدريس
 (.7)رقم ، كما يبينها الجدو  سنوات الخبرة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7)جدول 
التطوير المهني لدى أعضاء الستجابة أفراد العينة حول واقع 

هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة حسب متغير سنوات 
 الخبرة

 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التدريس الجامعي
 0.422 2 0.844 بين المجموعات

 194 83.144 داخ  المجموعات 0.375 0.985
0.429 

 196 83.988 المجمو 

 البحث العلمي
 1.162 2 2.324 بين المجموعات

 194 123.474 داخ  المجموعات 0.164 1.826
0.636 

 196 125.798 المجمو 

اإلدارية  المهارات
 والقيادية

 0.997 2 1.994 بين المجموعات
 194 166.288 داخ  المجموعات 0.315 1.163

0.857 
 196 168.281 المجمو 

 خدمة المجتمع
 1.147 2 2.294 بين المجموعات

 194 117.280 داخ  المجموعات 0.153 1.897
0.605 

 196 119.573 المجمو 

 الدرجة الكلية
 0.777 2 1.554 المجموعات بين

 194 90.647 داخ  المجموعات 0.192 1.663
0.467 

 196 92.201 المجمو 
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( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 7الجدو  )يالحظ من  
تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التطوير المهني ألعضاء هيئة 
التدريس في جامعة القدس المفتوحة حسب متغير سنوات الخبرة، 

 oneولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحلي  التباين األحادي )
way ANOVA (.8)رقم  الجدو ( كما يظهر في 

 (8)جدول
نتائج تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة حول واقع 
التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 

 المفتوحة حسب متغير سنوات الخبرة

 المجال
عدد سنوات 

 الخبرة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التدريس 
 الجامعي

أق  من 
 خمس سنوات

23 3.80 0.69 

 10-5من 
 سنوات

60 4.02 0.62 

 10أكثر من 
 سنوات

114 3.92 0.66 

 البحث العلمي

أق  من 
 خمس سنوات

23 3.26 0.85 

 10-5من 
 سنوات

60 3.62 0.87 

 10أكثر من 
 سنوات

114 3.46 0.74 

المهارات 
اإلدارية 
 والقيادية

أق  من 
 خمس سنوات

23 3.43 0.80 

 10-5من 
 سنوات

60 3.63 0.95 

 10أكثر من 
 سنوات

114 3.40 0.94 

 المجال
عدد سنوات 

 الخبرة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

خدمة 
 المجتمع

أق  من 
 خمس سنوات

23 3.72 0.63 

 10-5من 
 سنوات

60 3.97 0.67 

 10أكثر من 
 سنوات

114 3.74 0.85 

 الدرجة الكلية

أق  من 
 خمس سنوات

23 3.57 0.66 

 10-5من 
 سنوات

60 3.83 0.69 

 10أكثر من 
 سنوات

114 3.66 0.68 

 للتتتتتدرجتتتتتة الكليتتتتتة "ف"( أن قيمتتتتتة 8) رقم يالحظ من الجتتتتتدو  
( وهي أكبر من مستتتتتتتتتتوى 0.192( ومستتتتتتتتتتوى الداللة )1.663)

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصتتتتتتتتتتتائيًا في α ≥ 0.05)الداللة 
التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في جتتامعتتة القتتدس 

لفرضتتتتتتية االمفتوحة تعزى لمتغير ستتتتتتنوات الخبرة، وبذلك تم قبو  
 ن ذلك إلى المستتتتتنوليات واألدوارايعزو الباحثو  الصتتتتتفرية الثالثة.

ولربما   المشتركة ألعضاء هيئة التدريس من مختلتتتتتتف الكليتتتتتتات،
لدى الجامعة منهجية، وستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة معينة وخطط موحدة، يستتتتتتتتتير 
عليها أعضاء هيئة التدريس، فهذه السياسات تنطبق على جميع 

 طبيعة التعليم المفتوح موحد فيما بأعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس، فر 
العم ، وليس هناك حريه ألعضتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس في وضتتتتتتتتتتتتع 

لطلبة، وعلى ستتتتتتبي  المثا  يتقدم الطالب في الجامعة اامتحانات 
المتحان نصتفي، وامتحان نهائي، ويشتم  تعيين يستبق االمتحان 
النصتتتتتتتتتتتتفي، وتعيين يستتتتتتتتتتتتبق االمتحان النهائي، وهذه االمتحانات 

ستتتتتتتتتتتتتتثناء مركزية وموحده لجميع الفرو   اجميعها دون  والتعيينات
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وجميع التخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتات في الجامعة. هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى تعقد الجامعة دورات تدريبية للمدرستتتتتتتتتتتتتتين باستتتتتتتتتتتتتتتمرار في 
مجتتتاالت التتتتدريس والبحتتتث العلمي، ويلمس هتتتذا الجتتتانتتتب جميع 

المدرستتتتتتتتتتتتتتين بغض النظر عن ستتتتتتتتتتتتتتنوات الخبرة، كما أن معايير 
لمنتمرات العلمية، المستتتتاعدة على التطوير المهني، ال حضتتتتور ا

ترتبط بستتتنوات الخبرة. واتفقت نتائج هذا الجانب من الدراستتتة مع 
ودراستتتتتتتتتتتتة  (،2013)الرحمن وتادرس عبد ك  من نتائج دراستتتتتتتتتتتتة

  (.2010الشخشير)
 نتائج الفرضية الصفرية الرابعة: 

ال توجتتد فروق ذات داللتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة عنتتد مستتتتتتتتتتتتتتتوى التتداللتتة 
(0.05 ≤ α بين متوستتتتتتتتتتتتتتطات تقديرات أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتتتتتتة )

المهني ألعضتتتتتتاء هيئة التدريس في جامعة القدس  التطوير لواقع
 المفتوحة تعزى لمتغير التخصص.

ت"، كما "اختبار  استخداملفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم 
  (.9) رقم يبينه الجدو 

 

يتبين من خال  الجدو  الستتتتتتتتتتتتتتتابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية  
(، أي أنه توجد فروق α ≥ 0.05)(، ومستتتتتتوى الداللة 1.970)

بين تقديرات افراد عينة الدراستتتتتة لواقع التطوير المهني ألعضتتتتتاء 
هيئتتتتتتة التتتتتتتدريس في جتتتتتتامعتتتتتتة القتتتتتتدس المفتوحتتتتتتة تعزى لمتغير 
التخصتتتتتتتتتص، وكانت الفروق لصتتتتتتتتتال  العلوم اإلنستتتتتتتتتانية، وبذلك 

 .الصفرية الرابعةترفض الفرضية 
إلى أن تخصتتتتصتتتتات العلوم الطبيعية بحاجة إلى  يعزى ذلكقد و  

تكاليف مادية كبيرة، وكذلك بحاجة إلى مختبرات وأجهزة علمية 
للقيام باألبحاث العلمية في هذه المجاالت، والتي من شتتتتتتتتأنها ان 
تستتتتتتتتتاعد على التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتاء هيئات التدريس، فعلى 

حوظًا ستتتتتتتتتتتتبي  المثا  نجد أن توستتتتتتتتتتتتع جامعة القدس المفتوحة مل

 (9جدول )
المستقلة الستجابة أفراد العينة حول واقع التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس نتائج اختبار "ت" للعينات 

 المفتوحة حسب متغير التخصص

المتوسط  العدد التخصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 "tقيمة" المعياري

مستوى 
 الداللة

 التدريس الجامعي
 o.66 3.10 142 علوم انسانية

2.000 0.048 
 0.62 3.79 55 طبيعيةعلوم 

 البحث العلمي
 0.78 3.58 142 علوم انسانية

2.732 0.007 
 0.82 3.24 55 علوم طبيعية

 المهارات اإلدارية والقيادية
 0.92 3.54 142 علوم انسانية

1.500 0.135 
 0.94 3.32 55 علوم طبيعية

 خدمة المجتمع
 0.82 3.82 142 علوم انسانية

0.369 0.712 
 0.69 3.77 55 علوم طبيعية

 الدرجة الكلية
 0.68 3.76 142 علوم انسانية

1.970 0.050 
 0.68 3.55 55 علوم طبيعية
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وملموستتتتتتتتتتًا ضتتتتتتتتتتمن تخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتات العلوم اإلنستتتتتتتتتتانية، بخالف 
تخصتتتتصتتتتات العلوم الطبيعية. ومن األستتتتباب أيضتتتتًا طبيعة تبني 
الجامعة نظام التعليم المفتوح، والذي يصعب تطبيقه بشك  كام  
على تخصتتتتتتتتصتتتتتتتتات العلوم الطبيعية مث  تخصتتتتتتتتصتتتتتتتتات الطب، 

 والهندسة، والصيدلة، والفيزياء والكيمياء وغيرها. 
 : وتفسيرها نتائج السؤال ال الث

ما معوقات التطوير المهني ألعضؤؤاء هيئة التدريس في جامعة 
 القدس المفتوحة من وجهة نظرهم؟

بحستتتتتاب المتوستتتتتطات  انقام الباحث الثالث لإلجابة عن الستتتتتنا  
الحستتتتتابية واالنحرافات المعيارية الستتتتتتجابات أفراد عينة الدراستتتتتة 

ي معوقات التطوير المهن على فقرات االستتتتتتتتتتتتتتتبانة التي تعبر عن
ألعضتتتتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة من وجهة 

 (. 10نظرهم، ويبينها الجدو  رقم )
   

 (10جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات التطوير المهني ألعضاء هيئة 

 مرتبة تنازلياً  التدريس في جامعة القدس المفتوحة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.11 4.10 هيئة التدريسكثرة األعباء التدريسية لعضو  1
 عالية 1.24 3.72 صعوبة الحصو  على إجازة تفرغ علمي 2
 متوسطة 1.18 3.53 غياب دور وزارة التربية والتعليم العالي في مجا  التطوير المهني 3
 متوسطة 1.19 3.46 غياب التنسيق بين الجامعات الفلسطينية في مجا  التطوير المهني 4
 متوسطة 1.20 3.32 ميزانية خاصة للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريسغياب  5
 متوسطة 1.10 3.31 صعوبة التعليم المفتوح مقارنة مع التعليم التقليدي 6
 متوسطة 1.18 3.14 غياب الدافعية لدى عضو هيئة التدريس لتطوير ذاته مهنياً  7
 متوسطة 1.18 3.12 التدريس مهنياً غياب المتخصصين في مجا  تطوير أعضاء هيئة  8
 متوسطة 1.19 3.08 غياب اإلبدا  والتجديد في المنتمرات العلمية التي تقوم بها الجامعة 9
 متوسطة 1.12 3.04 غياب الخبرة البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 10
 متوسطة 1.16 2.98 محدودية فرص المشاركة بأوراق عم  في المنتمرات والندوات 11
 متوسطة 1.07 2.97 عدم توفر مصادر التعلم والبحث الالزمة للتطوير المهني 12
 متوسطة 1.18 2.94 غياب السياسة الواضحة للتطوير المهني في الجامعة 13
 متوسطة 1.29 2.76 عدم أخذ التطوير المهني لعضو هيئة التدريس باالعتبار للترقية والتقييم 14
 متوسطة 1.25 2.61 إدارة الجامعة بجدوى تطوير أعضاء هيئة التدريس مهنياً عدم قناعة  15

 متوسطة 0.82 3.21 الدرجة الكلية
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عن المتوستتتتتتتتتتتتتتطتتات ( التتذي يعبر 10)رقم يالحظ من الجتتدو  
الحستتابية واالنحرافات المعيارية الستتتجابات أفراد عينة الدراستتة 
حو  معوقتتات التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتتتتتاء هيئتتة التتتدريس في 
جتتتامعتتتة القتتتدس المفتوحتتتة من وجهتتتة نظرهم، ان المتوستتتتتتتتتتتتتتط 

( واالنحراف المعيتتاري 3.21الحستتتتتتتتتتتتتتتتابي للتتدرجتتة الكليتتة هو )
اد عينتتة التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة على أن تقتتديرات أفر   (، وهتتذا يتتدلتت0.82)

لمعوقات التطوير المهني ألعضتتتتتتتتتتتاء هيئة التدريس في جامعة 
 .متوسطةالقدس المفتوحة جاءت بدرجة 

كما تشتتتتتتتتتتتتتتير النتائج في الجدو  أن فقرتين جاءتا بدرجة عالية 
( فقرة جاءت بدرجة متوستتطة. وحصتتلت الفقرة التي نصتتها 13و)

ى على أعل" كثرة األعباء التدريستتتتتتتتتتتتتتية لعضتتتتتتتتتتتتتتو هيئة التدريس" 
(، 1.11( وانحراف معياري )4.10متوستتتتتتتتتط حستتتتتتتتتابي ومقداره )

يليها فقرة " صتتتعوبة الحصتتتو  على إجازة تفرغ علمي " بمتوستتتط 
( وكال الفقرتين جاءتا 1.24( وانحراف معياري )3.72حستتتابي )

بدرجة عالية. وحصتتتتتتتتتلت الفقرة "عدم قناعة إدارة الجامعة بجدوى 
على أق  متوستتتتتط حستتتتتابي  "تطوير أعضتتتتتاء هيئة التدريس مهنياً 

 .(1.25( وانحراف معياري )2.61ومقداره )
إن ما ورد ضمن قائمة فقرات هذا المجا  هي ضمن ما يتوقع 
أنه معوقات للتطوير المهني لعضو هيئة التدريس في جامعة 
القدس المفتوحة، وجاءت استجابات أفراد عينة الدراسة عن هذه 
الفقرات لتبين درجة هذه المعوقات كما يرونها، ويعزو الباحثان 

م  ك المعوقات ألنه يتعاذلك إلى إدراك عضو هيئة التدريس لتل
يشير الباحثان الى أن ما أورده أفراد  مباشر. وهنامعها بشك  

عينة الدراسة حو  معوقات التطوير المهني جاء ضمن الدرجة 
. الحسابية للفقرات المتوسطة مع تفاوت في قيم المتوسطات

و على عاتق عض الملقاةكثرة األعباء التدريسية وجاءت فقرة "
و"صعوبة حصو  عضو هيئة التدريس على  ،"هيئة التدريس

 إجازة تفرغ علمي"، في مقدمة هذه المعوقات. 

والمالحظ لواقع العم  التدريسي الذي يقوم به عضو هيئة التدريس 
في جامعة القدس المفتوحة يدرك هذا األمر، فاألعباء كبيرة فعاًل، 
مقارنة بأعباء عضو هيئة التدريس في الجامعات األخرى، 
وخاصة التعيينات: عددها وتصحيحها، وعدد الطلبة في الشعب. 

معة القدس المفتوحة ال تأخذ أما بخصوص التفرغ العلمي، فجا
 في جامعات ألكاديميينابنظام التفرغ العلمي المعروف لدى 

ونادر جدًا حصو  عضو هيئة التدريس في جامعة القدس  ،أخرى
عضاء أ المفتوحة على إجازة تفرغ علمي، كما أشار لهذا العديد من

ذا واتفقت نتيجة ه .القدس المفتوحة هيئة التدريس في جامعة
(، واختلفت 2010من الدراسة مع نتائج دراسة الهادي) الجانب

 (.2013مع نتيجة دراسة الدعدي )

 :التوصيات
 يوصي الباحثان بما يلي:  ،بناًء على نتائج الدراسة

 في  االستمرار على القدس المفتوحة جامعة حث
 .ألعضاء هيئة التدريس فيهاالتطوير المهني 

  األنثوي إلى ستقطاب العنصر احث الجامعة على
، وخلق توازن بين الجنسين في الجامعة ،الجامعة

 لمرأةاالبالغ بها من أج  رفع شأن  االهتماموالدعوة إلى 
 . في مجا  التطوير المهني

  تشجيع التمي ز وتقديم الحوافز والجوائز ألعضاء هيئة
ك  من المنه   االعتبار، مع األخذ بعين التدريس

 .  الخبرةالعلمي وعدد سنوات 
  لتخفيف من األعباء التدريسية لدعوة إدارة الجامعة

وقت لكي يجد ال ،على عاتق عضو هيئة التدريس الملقاة
 الكافي للقيام بما يلزم ويساعد على التطوير المهني.
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  من  أعضاء هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي، 
 ،خصوصًا الباحثين منهم ليتسنى لهم القيام بأبحاثهم

 .التطوير المهنيمما يساعد في تقلي  معوقات 
  انشاء مركز للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

لجميع فرو  جامعة القدس المفتوحة ورصد الميزانيات 
  الالزمة لهذا الغرض.

 ك في لالشترا العم  على تشجيع أعضاء هيئة التدريس
 الدورات التطويرية واعتمادها كشرط من شروط الترقية.

  دعوة وزارة التربية والتعليم العالي إلى إبراز دورها في
ين تشجيع التنسيق بب هامجا  التطوير المهني، وقيام

 .مجا ال هذا في هالجامعات في داخ  الوطن وخارج
 

  :مراجعال
(. الحاجة الى 1999عبداهلل. ) بطانة، وبو ؛نوار، لينة أبو

التطوير المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في 
 – 147(، ص2العدد)التعريب، الجامعات العربية، 

 .157ص
(. التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس 2008امام، ايهاب. )

 مجلةبالجامعات المصرية في ضوء وظائف الجامعة، 
)جامعة المنوفية(،  البحوث النفسية والتربوية،

 . 48تتتتتت ص1(، ص 3د)العد
برامج التطوير المهني لعضو هيئة (. 2004آ  زاهر، علي. )

التدريس في الجامعات السعودية، مجاالتها وطرق 
، رسالة دكتوراه تنفيذها، ومعوقاتها وطرق نجاحها

منشورة، جامعة أم القرى، مكة المحرمة، المملكة 
 العربية السعودية.

، العالي في مجتمع متعلم التعليم(. 1991آيس، جيرولد. )
 ترجمة شحدة فار ، عمان، دار البشير.

(. تدريب أعضاء هيئة 1989وأتكنز، مادلين. ) ؛براون، جوري
التدريس في الجامعات البريطانية، ترجمة محمود سيد 

 – 73ص (،30) العدد، رسالة الخليجمحمد، 
  .96ص

 في البشرية التنمية ستراتيجيات. ا(2009بركات، زياد. )
 هيئة أعضاء نظر من وجهة المفتوحة القدس جامعة

 (.2المفتوحة، المجلد ) القدس مجلة جامعةالتدريس، 
 .290- 243(. ص3)ددعال

التنمية المهنية ألعضاء هيئة . (2004حداد، محمد. )
، القاهرة، جمهورية مصر العربية، التدريس الجامعي

 عالم الكتب.
التطوير ودورها في التنمية (. إدارات 2006الحربي، حياة. )
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية،  المهنية

(، )القاهرةالجامعيمجلة دراسات في التعليم 
 .315، ص(13العدد)

رد و  بناء القدرات البشرية للتعليم،(. 2002الحوات، علي. )
 االنسانية العربية، الفص  الرابع،التنمية في تقرير 

، ابلسطر المركز القومي للبحوث والدراسات التعليمية، 
 ليبا.

التعليم العالي في المملكة العربية (. 1998الخضر، خضر. )
 ، الرياض، العبيكي.السعودية بين الطموح واالنجاز

 المهنية التنمية (. معوقات2013منير. )  بنت الدعدي، فاطمة
 ضوء في عليها التغلب وسبل التدريس هيئة ألعضاء
 في الحكومية بالجامعات  الشاملة الجودة منهجية
رسالة ماجستير غير منشوره،  المكرمة، مكة منطقة

 مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى،
 جامعة في بعد عن المفتوح التعلم دور (.2012الزيان، داليا. )
للمشرفين  المهني النمو في المفتوحة القدس
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رسالة  ،اإللكتروني التعليم مجال في األكاديميين
 فلسطين.ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، 

(. التطوير المهني ألعضاء الهيئات 2004) شاهين، محمد.
التدريسية كمدخل لتحقيق جودة النوعية في التعليم 

ليم في التع. ورقة علمية أعدت لمنتمر النوعية الجامعي
الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة 
ضبط النوعية في جامعة القدس المفتوحة، رام اهلل، 

 .5/7/2004 – 3الفترة الواقعة  ،فلسطين
مستوى التنمية المهنية لدى (. 2010حال. )، الشخشير

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية 
عة جام منشورة،. رسالة ماجستير غير من وجهة نظرهم

 فلسطين. ،النجاح الوطنية، نابلس
الجهود العالمية في تطوير  أبرز(. 2013صالح، سمر. )

، المنتدى العربي لتطوير الموارد أعضاء هيئة التدريس
 البشرية، األردن، متوفر على الموقع االلكتروني:

, https://hrdiscussion.com/hr30597.html
retrieved on May 28, 2017. 

(. 2013)  .إبراهيم حربي تادرس، ؛جمي  الرحمن، إيمان عبد
 الجامعية بالكليات التدريس هيئة أعضاء اتجاهات
المهنية،  التنمية برامج األردنية نحو الحكومية المتوسطة

العدد  (،40التربوية، المجلد ) مجلة العلومالتربية،  كلية
 .1-12(، ص 1)

معوقات التنمية المهنية (. 1999) عمارة، سامي فتحي.
ألعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة االسكندرية من 

ضمن بحوث المنتمر القومي السنوي  ،وجهة نظرهم

التعليم الجامعي، جامعة عين  تطوير السادس لمركز
 23-24بين   الواقعةالفترة  شمس، القاهرة، مصر.

 .1999 نوفمبر/
"تطوير أداء الجامعات العربية (. 2005الناقة، محمود كام . )

 ،"االعتمادعلى ضوء معايير الجودة الشاملة ونطم 
إلى المنتمر القومي السنوي الثاني  عم  مقدمةورقة 

عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين 
ديسمبر/  18-19الواقعة بين  الفترة ،مصر ،شمس

.2005  

واقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة (. 2010الهادي، بدرية. )
التدريس بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، 

امعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير غير منشورة، ج
 مسقط، ُعمان.

 ،2، ط مدخل إلى التربية. 2007)أحمد. )همشري، عمر 
 دار للنشر والتوزيع. ،عمان، األردن

ادارة التربية المهنية (. 2005المعطي. )يوسف، عبد 
المستدامة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

، المنتمر العلمي السادس لكلية التربية المصرية
تحت عنوان" التنمية المهنية المستدامة للمعلم  بالفيوم،

، جامعة القاهرة، 2005ابري   24 – 23العربي"، 
 القاهرة.
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 (1ملحق رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات أفراد عينة  الدراسة لفقرات مجاالت التطوير المهني 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 الدرجة

 المجال األول: التدريس الجامعي 
 عالية 0.77 4.20 تعم  الجامعة على إكساب مهارة استخدام الوسائط التعليمية المتعددة في الموقع التعليمي 1
 عالية 0.81 4.12 التدريس التقويم( لعضو هيئة-التنفيذ-تعم  على االرتقاء بالمهارات التدريسية )التخطيط 2
 عالية 0.87 4.10 تتي  الجامعة الفرصة الستخدام أساليب حديثة في التدريس 3
 عالية 0.77 4.07 تحث أعضاء هيئة التدريس لمتابعة ما يستجد في مجا  تخصصهم 4
 عالية 0.94 4.05 تقيم الجامعة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 5
 عالية 0.87 3.99 المقررات الدراسيةتساعد على تطوير مهارة تصميم  6
 عالية 0.85 3.92 تساعد على استخدام أساليب متنوعة لزيادة دافعية الطالب للتعلم 7
 عالية 0.87 3.85 تطلع أعضاء هيئة التدريس على ما يستجد في مجا  التدريس الجامعي 8
 عالية 0.92 3.78 التعليميةتزود الجامعة أعضاء هيئة التدريس بتغذية راجعة حو  أنشطتهم  9
 عالية 0.93 3.74 تشجع أعضاء هيئة التدريس فيها لإلبدا  في طرائق تدريسهم 10
 عالية 1.02 3.72 تنمي قدرات أعضاء هيئة التدريس الستخدام أساليب التقويم المختلفة 11
 عالية 0.95 3.71 تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجا  التدريس 12

    المجال ال اني: خدمة المجتمع    
 عالية 0.90 3.95 تحث الجامعة طلبتها لتكون مشاريع تخرجهم نحو خدمة المجتمع 1
 عالية 0.92 3.94 تعقد منتمرات علمية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس حو  قضايا تهم المجتمع 2
 عالية 0.89 3.92 هيئة التدريس ومنسسات المجتمع المحليتعم  على بناء عالقات وطيدة بين أعضاء  3
 عالية 0.89 3.92 تحث أعضاء هيئة التدريس لتوجيه أبحاثهم نحو خدمة المجتمع المحلي 4
 عالية 0.93 3.91 توجه اعضاء هيئة التدريس نحو التواص  الفعا  مع المجتمع المحلي 5
 متوسطة 1.05 3.66 مجاالت خدمة المجتمع المحليتحفز أعضاء هيئة التدريس المتميزين في  6

7 
تدعم الجامعة المشاريع واألعما  المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس ومنسسات المجتمع 

 المحلي
 متوسطة 1.03 3.59

 متوسطة 1.06 3.55 توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بيانات حو  احتياجات المجتمع المحلي ومشكالته 8

 (1رقم )ملحق 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات أفراد عينة  الدراسة لفقرات مجاالت التطوير المهني 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 الدرجة



 ليانا طوطحو       محمود أحمد أبو سمرة       46-21، 2018لسنة  (1)38بية للبحوث في التعليم العالي مجلة اتحاد الجامعات العر 

 

-46- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 (1ملحق رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الستجابات أفراد عينة  الدراسة لفقرات مجاالت التطوير المهني 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 الدرجة

    المجال ال الث: البحث العلمي   
 عالية 1.02 3.98 العلميتتبنى الجامعة نظام ترقيات يعتمد أساسًا على البحث  1
 عالية 1.01 3.80 تشجع أعضاء هيئة التدريس على حضور المنتمرات العلمية 2
 متوسطة 0.94 3.62 تقوم الجامعة برفد مكتباتها بالجديد من مستلزمات البحث العلمي 3
 متوسطة 1.05 3.60 تعقد دورات تدريبية على استخدام قواعد البيانات العلمية البحثية 4
 متوسطة 0.99 3.50 تقوم الجامعة بتوفير األجهزة العلمية الالزمة للبحث العلمي 5
 متوسطة 1.03 3.47 تعقد الجامعة دورات علمية خاصة بالبحث العلمي 6
 متوسطة 1.06 3.46 تقوم بتحديد االحتياجات التدريبية لموظفيها في مجا  البحث العلمي 7
 متوسطة 1.05 3.41 لمشاريع أبحاث أعضاء هيئة التدريستوفر الجامعة الدعم المطلوب  8
 متوسطة 1.09 3.37 ترصد ميزانية سنوية للبحث العلمي في الجامعة 9
 متوسطة 1.14 3.30 ترصد جائزة سنوية للبحوث المميزة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 10
 متوسطة 1.32 2.82 العلميتمن  الجامعة أعضاء هيئة التدريس إجازة تفرغ للبحث  11

    المجال الرابع: المهارات االدارية والقيادية 
 متوسطة 0.10 3.65 تنمي الجامعة لدى أعضاء هيئة التدريس مهارات االتصا  الفعا  1
 متوسطة 1.03 3.53 تبني الجامعة شخصيات قيادية من أعضاء هيئتها التدريسية 2

3 
المهارات القيادية، من خال  إشراكهم في مهام إدارية مث : تنمي لدى أعضاء هيئة التدريس 

 رئاسة لجان، تقييم برامج وأنشطة، ترأس اجتماعات
 متوسطة 1.01 3.50

4 
تعقد دورات حو  العديد من المفاهيم اإلدارية: )التفويض، االتصا ، اتخاذ القرار، المهارات 

 اإلدارية(
 متوسطة 1.02 3.48

 متوسطة 1.09 3.44 موظفيها على تفويض السلطة وفق أسس مهنيةتشجع الجامعة  5
 متوسطة 1.15 3.25 تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس فيها على المشاركة في صنع القرارات اإلدارية 6


