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 اإلىداء
 

  .………………إلى أركاح الشيداء األطيار
في نفسي حب الخير إلى إلى جبيفو عانقتو الشمس كغسمتو حباتي العرؽ، إلى مف غرس 

إلى مف غمرتني بفضميا كمنحتني مف حنانيا كدعائيا  .أبي المعطاء ... رحمو اهلل
إلى  ...إلى مف شارككني ذكريات الطفكلة كالشباب .إلى أمي الحنكف حفظيا اهلل ...الكثير

  حفظيـ اهلل كرعاىـ. إخكتي كأخكتي
 

بو أكبر، كعمية أعتمد، إلى شمعة  إلى مف كقؼ بجانبي كشاركني ىمكـ الحياة، إلى مف
إلى فمذات  العزيز. إلى زكجي ...متقدة تنير ظممة حياتي، إلى مف شجعني بإستمرار

 ء.إلى أبنائي األعزا ...أكبادم الذيف أسأؿ اهلل أف يجعميـ قرة عيف لي كلممسمميف
 

ىمكمي كني إلى كؿ مف حمؿ ىمي كسأؿ عني، إلى مف آنسني في دراستي، كشارك
جبلالن إلى صديقاتي كزمبلئي.كشجع  إلى طمبة العمـ في كؿ مكاف كني تذكاران كتقديران كا 

 .إلييـ جميعان أىدم ثمرة جيدم
 

إلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة، إلى مف تسمكا كتزدىر بيـ األمـ، إلى مف كانكا 
ح حيرة سائمو، قدكتي كسر نجاحي، إلى مف أنار بعقمة عقؿ غيرة أك ىدل بالجكاب الصحي

إلى مف كانكا غذاء العقؿ، إلى مف كىبكا حياتيـ لينيركا بيا حياة غيرىـ.........إلى جميع 
 أساتذتنا األفاضؿ.

  
 ينفعني ما وعلمني علمتني بما انفعني اللهم" :وسلَّم عليه هللا صلى محمد هللا رسىل قال كما

 ."علما وزدني
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كأنيا نتيجة أبحاثي  ،أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ،أنا ميٌقدمة ىذه الرسالة أقر
لـ يقدـ لنيؿ درجة  ،كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا ،بإستثناء ما تـ اإلشارة إلية حيثما كردالخاصة 

 أك معيد. ،ألم جامعة
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 شكر وتقدير
 

 شأنو كتعالى جمت قدرتو، هلل، الحمد يعمـ، لـ ما اإلنساف عمـ بالقمـ عمـ الذم األكـر العمي هلل الحمد
 كما الحمد لؾ رب يذلكف، يا ال لغيراهلل كىـ كالضراء البأساء مستيـ الذيف حمد هلل الحمد ،كعظمتو
 كمؿء األرض كمؿء السماكات مؿء فيو، طيبان مباركان  كثيران  حمدان  سمطانؾ، كعظيـ كجيؾ لجبلؿ ينبغي

 , قاؿ تعالى:  بعد شيء مف شئت ما
ث   الَِّذي "ھو   ع  یِّین   فِي ب  ُسولا  األُمِّ ْنھمْ  ر  ْتلُو مِّ ل ْیِھمْ  ی  اتِھِ  ع  یِھمْ  آی  كِّ ُیز  لُِّمُھمُ  و  ُیع  اب  اْلكِ  و  ة   ت  اْلِحْكم  إِن و   و 
اُنوا الل   ل فِي ق ْبلُ  ِمن ك  "   صدق هللا العظیم ض  بِین   "2" : اآلیة ، الجمعة سورة    مُّ

 
 

ماـ المرسميف، سيد عمى كالسبلـ كالصبلة  آلو كعمى لمعالميف، رحمة المعمـ األكؿ، المبعكث المتقيف، كا 
حمد بعدد ما ذكره الذاكركف كصمي عمية بعدد ما ..الميـ صمي عمى سيدنا م المياميف الغر كصحبو

 الناس يشكر ال مف " كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ىدم مف كبعد، انطبلقان  ……غفؿ عنو الغافمكف
القدس  لجامعة االمتناف كعظيـ كالتقدير بالشكر أتقدـ بفضمو فضؿ ذم لكؿ كاعترافان " اهلل يشكر ال

العميا  دراستي إلكماؿ الفرصة لي أتاحت إذ عماد أبك كشؾ،  /الدكتكر برئيسيا األستاذ ممثمة
 بعميدىا ممثمة بالجامعة التربية كمية لعمادة كالتقدير بالشكر أتقدـ كما الماجستير، درجة عمى لمحصكؿ
 . العميا الدراسات لطمبة تسييبلت مف محسف عدس، لـ يقدمو /الدكتكر

 
محمكد أحمد أبك  /الدراسة الدكتكر ىذه عمى المشرؼ رالمكق ألستاذم كتقديرم شكرم بعميؽ أتكجو كما

رشادات مف قدمو كما الكاسع، عممو مف بو أفادني لما سمرة، بالغيف، كرعاية  كاىتماـ كجيد قيمة، آراء كا 
 خبلؿ الصعاب تخطي عمى أعانني نبيمة، كسعة صدره، كليف تعاممو كحسف تكجيية، كدقة عممة، مما

قيمة  البحث مراحؿ متابعة في المضنية كجيكده الدقيقة، لمبلحظاتو كافف المختمفة، مراحؿ الدراسة
 . الدراسة ىذه إخراج في األثر كعظيـ كبيرة

 
 ليا فكاف  الدراسة في أداة كآراءىـ مبلحظاتيـ أبدكا الذيف المحكميف كتقديرم لؤلساتذة بشكرم أتقدـ كما

 . الدراسة أداة تككيف في الفائدة عظيـ
كر إلى إدارة جامعة القدس المفتكحة ممثمة برئيسيا أ.د. يكنس عمرك، كجميع مدراء كما أتكجو بالش

 عنيا. المراكز التعميمية لما قدمكه مف تعاكف كرحابة صدرعند تطبؽ أداة الدراسة كاإلجابة
 قريب مف معنكية مادية أك خدمة أك نصيحة مف المساعدة لي قدـ مف لكؿ كاالمتناف بالشكر أتقدـ كأخيران 

 .الدراسة ىذه إعداد مراحؿ خبلؿ بعيد كأ
 ب



 

 

 الممخص
 

إلى مستكل التطكير الميني كمعكقاتو كآلية اإلرتقاء بو مف كجية نظر ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
كاستخدمت الباحثة المينج الكصفي في دراستيا. أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة، 

ىيئة التدريس) المشرفيف األكاديمييف( المتفرغيف كالناطقيف كتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء 
في حيف كاف عدد أفراد ( عضكان، 330، كالبالغ عددىـ )(2014–2015)بالمغة العربية لمعاـ الدراسي 

. كاستخدمت الباحثة أداة االستبانة لتحقيؽ أىداؼ دراستيا، كتككنت مف ( فردان 197عينة الدراسة )
محكرم كاقع التطكير الميني كمعكقاتو، اضافة الى سؤاؿ مفتكح حكؿ آلية ( فقرة مكزعة عمى 52)

كتـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا  االرتقاء بالتطكير الميني كما يراىا أفراد عينة الدراسة.
 بالطرؽ التربكية كاإلحصائية المناسبة.

      
ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة أشارت نتائج الدراسة أف درجة التطكير الميني لدل أعضاء 

( كانحراؼ 3.70مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )
(، كما أظيرت نتائج الدراسة أف معكقات التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس 0.69معيارم )

ة متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ جاءت بدرج
(. أما بخصكص آلية االرتقاء بالتطكير الميني فيرل 0.82( كاإلنحراؼ المعيارم )3.21لمدرجة الكمية)

التفرغ العممي،  أفراد عينة الدراسة أف ىناؾ مجمكعة مف األساليب تساعد عمى ذلؾ، منيا: إجازة
 كتخفيؼ األعباء التدريسية.

 
التطكير الميني  أجؿ مف سياستيا في الجامعة لدراسة تكصي الباحثة بأف تستمركفي ضكء نتائج ا

منح أعضاء ىيئة التدريس إجازة تفرغ ، كالعمؿ عمى االرتقاء بو مف خبلؿ: ألعضاء ىيئتيا التدريسية
عممي، تخفيؼ األعباء التدريسية، كخصكصان لمباحثيف منيـ، ليتسنى ليـ القياـ بأبحاثيـ، كتشجيع 

 .لمقارنة كاقع التطكير الميني بيف الجامعات الفمسطينية القياـ بدراسات مشابيةالعممي كدعمو،  البحث
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The Professional Development according to the Academic Sttaf Points of 

View in Aquds Open University: its Obstacles, Reality, and how to 

Evolute it.   

Prepared by: Liana Ishaq Totah. 

Suprervised by: Mahmoud Abu Samra. 

Abstract 

This study aimed to identify the professional development and the level of its obstacles and 

the mechanisms that should be used to elevate it from the perspective of the faculty 

members of Al Quds Open University, the researcher used the descriptive method in her 

study. The study population consisted of all faculty members (supervisors) and full-time 

Arabic speakers for the academic year (2015-2014), totaling (330) members, while the 

number of members of the study sample (197) individuals Who were randomly selected. 

  

The researcher used questionnaire tool for achieving the objectives of the study, and 

consisted of 52 items that concerns professional development and its obstacles, in addition 

to the open-ended question about the upgrading of professional development as seen by the 

study sample mechanism. It was checking the veracity of the study tool and persistence of 

educational and appropriate statistical means. 

 

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

Open University members from their point of view came with a high degree, where the 

arithmetic average total score (3.70) and a standard deviation (0.69), and the results of the 

study showed that the professional development obstacles for faculty members of Al-Quds 

open University, from their point of view came moderately, reaching the arithmetic mean 

of the total score (3.21) and standard deviation (0.82). As for the upgrading of professional 

development mechanism there are a variety of methods to help it, including: sabbatical 

leave, and reduce teaching loads. 

 

Based on the results obtained from the study, the researcher recommends that the university 

will continue its policy for the professional development of its faculty, and work to elevate 

it through: granting faculty sabbatical leave, ease the burden of teaching, especially to the 

researchers, to enable them to do their research, and to encourage scientific research 

support, to do similar studies to compare the professional development of Palestinian 

universities. 
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 الفصؿ األوؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 

  المقدمة1.1 

ختبلفيا، فخصصت احظيت التربية في القرف العشريف باىتماـ بالغ مف قبؿ المجتمعات كالدكؿ عمى 
ليا األمكاؿ كاإلمكانيات البشرية كالمادية، كاحتمت مكانة خاصة عند األمـ كالشعكب، كأصبح ينظر ليا 

ؿ التنمية الشاممة كاحدل كسائؿ تقدـ المجتمع الحديث كتطكيره كازدىاره، مف عمى أنيا احدل كسائ
 (.  2007ىمشرم ، حيث التكسع في استخداـ التقنيات التربكية كاستثمارىا في عممية التربية)

كالتربية ىذه سكاء أكانت عمى مستكل التعميـ العاـ) المدرسي( أـ التعميـ الجامعي، فكبلىما يرتبط ببناء 
 و كمعارفو كمياراتو.يمي نساف: قً اال
 

ال بد اف يتـ بناء المعمـ بناءن سميمان، ففاقد الشيء ال يعطيو.  ،كحتى يتـ بناء المتعمـ بناءن سميمان 
فحرصت المؤسسات التربكية عمى تزكيد معممييا بالمعارؼ كالميارات البلزمة لمقياـ بدكرىـ التربكم. 

ات في الكاليات المتحدة األمريكية، كأكثرىـ خبرة أف جكدة أم كمية فقد أكد ثبلثةن مف أقدـ عمداء الكمي
جامعية إنما تقاس بييئتيا التدريسيو، كأف نكع التعميـ الذم تقدمو الكمية لطبلبيا يعتمد إلى حد كبير 

 (.2005عمى صفات ككفايات كأصالة ىيئة التدريس فييا)الناقة، 
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تصاؿ كبركز ظاىرة العكلمة ضركرة إعداد ىيئات كقد فرض االنفجار المعرفي كتطكر تقنيات اال
تدريسية قادرة عمى التكيؼ مع ىذه التحديات كالمتغيرات، السيما كأف إدارات الجامعات أصبحت تدرؾ 

نما بسمعة  باف مستكل فعالية أداء أعضاء الييئات التدريسية ال يرتبط فقط بالكادر األكاديمي فحسب كا 
ضاء ىيئة التدريس يؤمنكف بقكة بأف شيرة الجامعة إنما تستمد مف رفعة الجامعات بأكمميا، كما أف أع

 (. 2004الجامعة كخارجيا) شاىيف، شأنيـ كحسف أدائيـ العالي في داخؿ
 

تطكر المعرفة كتجددىا، كتطكر أساليب تعميميا كنقميا لآلخريف، يستدعي االطبلع عمى ما ىك جديد، 
التدريس كالناقؿ لممعرفة عمى رأس المعمكمة، كؿ في مجاؿ تخصصو، حتى يككف عضك ىيئة 

كيكصميا بأفضؿ الطرؽ كأجكد األساليب لممتمقي، حتى يتحقؽ اليدؼ المنشكد مف عممية التعميـ 
ككف ىيئة التدريس في تطكر ميني مستمر، سكاء مف خبلؿ تكىذا يستدعي بالضركرة أف  ،كالتعمـ

مية التي يعمؿ بيا. فعمى عاتؽ كؿ منيما مسؤكلية جيكده الذاتية، أـ مف خبلؿ جيكد المؤسسة التعمي
 التطكير الميني لعضك ىيئة التدريس.

 
عضاء الييئات التدريسية، فأخذت بو جامعات ألكشعرت الدكؿ المتقدمة بأىمية إعداد )تطكير ميني(  

و بريطانيا كأمريكا كبعض الدكؿ األكربية األخرل في منتصؼ القرف الماضي، كما شعرت بالحاجة ل
مختمؼ الدكؿ النامية السيما في كطننا العربي كذلؾ في مرحمة ما بعد السبعينات، فأخذت بو 

 (.2004الجامعات العربية في كؿ مف مصر كدكؿ الخميج كالعراؽ كاألردف كالجزائر )شاىيف، 

 ال تختمؼ عف الجامعات األخرل في حاجة أعضاء ىيئاتيا التدريسية لمتطكير يةفمسطينالجامعات الك 
نما االختبلؼ في الكاقع السياسي الذم تعيشو فمسطيف، ككنيا تحت االحتبلؿ، أرضان كشعبان  الميني، كا 
كمؤسسات، إضافة الى غياب الرقابة كاالشراؼ الحقيقي مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية 

 عمى الجامعات الفمسطينية في الجانبيف الكمي كالنكعي. 

نتيجة التكسع الكمي كالنكعي الكبير الذم شيده  "( بيذا الخصكص بأنو4، ص2009كيشير بركات )
التعميـ العالي في فمسطيف، فقد عانى ىذا التعميـ كما زاؿ يعاني مف العديد مف أكجو القصكر 
رتقائو  كالسمبيات كالمشكبلت كالمعكقات التي أعاقت تقدمة كتطكيره، كحٌدت مف كفائتو كفعاليتة كا 

 العالي التعميـ مؤسسات في التدريس ىيئات ألعضاء الميني التطكير لمتقدـ، بالتالي يشكؿ كمكاكبتو
كالتعمـ، لذلؾ يجب إعطاء أىمية خاصة لعضك ىيئة  التعميـ عمميتي في تحسيف ان أساسي عامبلن 

 ي".المين بالتطكير دكر الجامعة باإلىتماـ المستمر عمى التدريس، كالتأكيد
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في إحدل  التدريس، أعضاء ىيئة تطكير كاقع التعرؼ إلى ىذه دراستيا بلؿالباحثو مف خ كتأمؿ 
ظيارىا، القكة جكانب عمى لكقكؼبا كذلؾ جامعات الكطف، جامعة القدس المفتكحة، كجكانب القصكر  كا 

تدفع  ربما كحمكؿ، اقتراحات لعبلجيا، كتقديـ كالضعؼ التي تحكؿ دكف تطكيره، كالتعرؼ إلى المعكقات
الميني كاإلرتقاء بو، ألف الجامعات تعد قاطرة التطكير كالتنمية بمجاالتيا المختمفة في  بالتطكير

المجتمعات التي تتكاجد فييا، كما أنيا تمثؿ بيكت الخبرة التي تمد قطاعات العمؿ كاإلنتاج المختمفة 
لقطاعات بما تحتاجو مف ككادر مؤىمة في شتى المجاالت، كما يجب أف تككف المرجع الرئيس ليذه ا

ذا كانت  في حؿ ما يكاجيا مف المشكبلت مف جية، كتطكيرىا كاالرتقاء بيا مف جية أخرل، كا 
الجامعات قاطرة التنمية فإف عضك ىيئة التدريس بالجامعة يعد المحرؾ األساس ليذه القاطرة، كبقدر 

في شتى القطاعات جكدتو كارتقاء مستكل أدائو بقدر نجاح الجامعة في أداء دكرىا في قيادة المجتمع 
 نحك التقدـ كالرقي كالرفاه.  

 
 

 مشكمو الدراسة  2.1
 

يعد التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ مف ضركرات العمؿ الجامعي، لما لو 
المجاالت ك  ،مف دكر بارز كميـ في أداء عضك ىيئة التدريس، سكاء في مجالو األساسي كىك التدريس

ة بعممو الجامعي، فجكدة المخرجات التعميمية تعتمد عمى جكدة العمميات التعميمية، طباألخرل المرت
، كخاصة في لعضك ىيئة التدريس ال بالتطكير المستمرإلى معايير الجكدة إف تصؿ أكالتي ال يمكف 

 كبيرالعبء الكىذا يمقي ب ال بؿ يسير بسرعة ىائمة، يتكقؼ، ظؿ التقدـ العممي كالتكنكلكجي الذم ال
الييئة التدريسية  أعضاء ء لمقياـ بما يمـز لتطكيرعمى عضك ىيئة التدريس كالجامعة عمى حد سكا

كعميو تعد مشكمة و مف مسؤلية إلعداد القكل البشرية )الطمبة( كما تحمم ،لبلستجابة لمستجدات العصر
 .المطمكبتطكير أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة مشكمة تربكية إف لـ تكف عمى المستكل 

 
لى كاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في إحدل الجامعات إكتأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ  

حيث عدد مف  كاألكثر عددان ، عمى مستكل محافظات الكطفاألكسع انتشاران الفمسطينية، كالتي تعد 
 . ، كىي جامعة القدس المفتكحةالطمبة كعدد الفركع 

 
 
 
 



5 

 

 ةأسئمة الدراس 3.1
 

 وتـ تحديد مشكمة الدراسة مف خالؿ األسئمة التالية: 

: ما كاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف السؤاؿ األوؿ
 كجية نظرىـ؟

لميني لدل أعضاء ىيئة : ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التطكير االسؤاؿ الثاني
ختبلؼ متغيرات الدراسة: الجنس، كالمؤىؿ العممي، كعدد سنكات االقدس المفتكحة بفي جامعة التدريس 

 الخبرة، كالتخصص، كالمنطقة الجغرافية؟

: ما كاقع معكقات التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس السؤاؿ الثالث
 المفتكحة مف كجية نظرىـ؟

ير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة : ما آلية اإلرتقاء بالتطك السؤاؿ الرابع
 مف كجية نظرىـ؟

 

 

 فرضيات الدراسة 4.1

 انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتية عف سؤاؿ الدراسة الثاني :

( بيف متكسطات α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): الفرضية األولى
الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس تقديرات أفراد عينة 

 المفتكحة تعزل لمتغير الجنس.

( بيف متكسطات α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): الفرضية الثانية
ي جامعة القدس تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس ف

 المفتكحة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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( بيف متكسطات α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): الفرضية الثالثة
تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس 

 رة .المفتكحة تعزل لمتغير سنكات الخب

( بيف متكسطات α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ): الفرضية الرابعة
التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس   تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع
 المفتكحة تعزل لمتغير التخصص .

( بيف α ≥ 0.05ية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائ: الفرضية الخامسة
متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 

 تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية. القدس المفتكحة
 
 

 أىداؼ الدراسة 5.1
 

اء بو مف كجية نظر أعضاء التطكير الميني كمعكقاتو كآلية اإلرتقكاقع إلى  التعرؼ ىدفت الدراسة
فراد في تقديرات أ كجكد أم إختبلؼ إلىالتعرؼ  كما ىدفتدريس في جامعة القدس المفتكحة، ىيئة الت

ختبلؼ الكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة ب عينة الدراسة
سنكات الخبرة، كالتخصص، كالمنطقة  الجنس، كالمؤىؿ العممي، كعدد :المستقمة متغيرات الدراسة

 .الجغرافية

 أىمية الدراسة 6.1

تطػكير  العػالي، كىػك التعمػيـ لمؤسسػات أساسػينا تنػاقش نشػاطنا ككنيػا مػف الدراسػة أىميتيػا ىػذه تسػتمد
 المؤسسات، حيث تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف النكاحي اآلتية: التدريس بتمؾ ىيئات أعضاء

ؿ أىميػػة المكضػػكع الػػذم نتناكلػػو لبيػػاف مسػػتكل التطػػكير المينػػي مػػف أىميػػة الدراسػػية مػػف خػػبل .0
 كمعكقاتو كآلية اإلرتقاء بو. ،كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة

 مف الجامعات، بالكقكؼ كغيرىا الجامعة في التدريس ىيئة أعضاء الدراسة ىذه مف يستفيد قد .6
 خبلؿ مف مينيان كالعمؿ تنميتيـ( ( تعترض تطكيرىـ التي كالمعكقات كالقكة الضعؼ أكجو عمى

   . المناسبة الحمكؿ كضع عمى الجامعة المختصيف في 



7 

 

 صػياغة فػي الدراسػة مػف نتػائج األكاديميػة، كالشػئكف كالتطػكير التخطػيط دكائر إمكانية إستفادة .3
 كمػف ثػـ التػدريس،  ىيئػة لعضػك مجػاالت التطػكير كالنمػك المينػي شػتى فػي كالبػرامج الخطػط

 احتياجػاتيـ عمػى مراعػاة كالعمػؿ الكاقػع ليػذا التػدريس ىيئػة أعضػاء منظػكر تراعي مف خبلليػا
سػتنتاج آليػات لئلرتقػاء بعضػك ىيئػة التػدريس فػي جامعػة القػدس المفتكحػة بنػاءن عمػى   المينية كا 

 كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
مينػي كمعكقاتػو كآليػة اإلرتقػاء بػو فػػي تػكفير أداة قيػاس يمكػف اإلعتمػاد عمييػا لقيػاس التطػكير ال .4

 دراسات كبحكث مشابية.
 
 

 محددات الدراسة 7.1
 

المقتصرة المحدد المكاني: اقتصرت الدراسة الحالية عمى جامعة القدس المفتكحة في دكلة فمسطيف )
 شماؿ كجنكب ككسط(.   :الضفة الغربية عمى مناطؽ

 . ( 2015-2014 الدراسي الثاني):  تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ  المحدد الزماني
: اقتصرت ىذه الدراسة عمى استطبلع كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس المتفرغيف  المحدد البشرم

كالناطقيف بالمغة العربية ممف يشرفكف عمى تعميـ الدارسيف في جامعة القدس المفتكحة، حيث تشمؿ 
 جميع البرامج الدراسية المتاحة في الجامعة.

  .بالتطكير الميني المتعمؽ بمكضكعيا تتحدد دالالت كمصطمحات ىذه الدراسةمفاىيمي: المحدد ال
: تـ تحديد نتائج البحث مف خبلؿ المجاالت التي تغطييا أداة الدراسة كطبيعة العينة  المحدد اإلجرائي

 كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة .
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 مصطمحات الدراسة 8.1 

كعة مف البرامج كاألساليب التي تقكـ بيا الجامعة الكساب عضك ىيئة التدريس مجم": التطوير الميني
مزيدان مف المعارؼ كالميارات كالتقنيات المتصمة بممارسة أداكره المينية: التدريس، البحث، خدمة 

 . ( 28ص ،1999)عمػارة ،"المجتمع، لرفع مستكل أدائو بما يمكنو مف أداء أدكاره بصكرة أفضؿ

ىك المشرؼ األكاديمي المتفرغ المتخصص، الذم يشرؼ عمى تعمـ الدارس "التدريس: عضو ىيئة 
كتعميمة في إحدل مناطؽ جامعة القدس المفتكحة أك مراكزىا، كالذم تشترط الجامعة أف يككف مف 

 ( .12 ص ، 2009)بركات، "حممة الدرجة الثانية الماجستير أك الثالثة الدكتكراه

نظاـ التعميـ المفتكح كالتعميـ عف  عامو تعتمدجامعة فمسطينية  (:QOUجامعة القدس المفتوحة ) 
بعد، تقدـ خدمات تعميمية كتربكية عمى مستكل التعميـ العالي في فمسطيف، كتنتشر فركعيا كمراكزىا 

الغربية)  ) المحافظات الجنكبية( كالضفة غزةفي جميع مناطؽ السمطة الفمسطينية، في قطاع 
 . ، إضافة الى بعض الفركع في بعض الدكؿ العربيةة(المحافظات الشمالي

 
، والفهم العميق لما تدور عليه حياة عضو هيئة التدريسالواقع:  من  وذلك هو الَوْضُع اْلَحقِيِقيُّ

عملهم في الميدان، وما يحصلون علية من معرفة، وما يعترضهم من مشكالتهم ومعاناتهم خالل

 في فترة زمنية محدده.  عليهم، يعرض واستطاعاتهم تقييم ما

يقصد بيا مجمكعة مف الصعكبات البشرية, كالمادية, التنظيمية, كاإلدارية كالتي تعيؽ ": لمعوقاتا
 (.193ص ،2012 ،)كمثـ كبدارنو "تطبيؽ التخطيط اإلستراتيجي في الجامعة

 البحث ،دريسالتيس ألدكارة كميامة المتمثمة في )تطكير كتحسيف أداء عضك ىيئة التدر ": االرتقاء
 "ليساىـ في تخريج ككادر تكاكب متطمبات مجتمع المعرفة ،العممي, كخدمة المجتمع كاإلدارة(

 (.06ص ،2014 ،) األحمدم
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 الفصؿ الثاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 لنظري والدراسات السابقةاإلطار ا
 

مف ، ستعراض األدب التربكم المتعمؽ بالتطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريساىذا الفصؿ  تضمف
كمراحؿ التطكير ككسائمو ، كمعايير التطكير الميني، كأسبابو كمبرراتو، مفيكمو كأىميتة كأىدافو :حيث

كمف تجارب التعميـ ، ر اعضاء ىيئة التدريسكأبرز الجيكد العالمية في تطكي، كمعكقاتو ،كمجاالتو
كما عرض الفصؿ عددان مف الدراسات العربية كاألجنبية ذات  ،المفتكح "تجربة جامعة القدس المفتكحة"

 العبلقة.

 اإلطار النظري 1.2

   التطوير الميني     1.1.2

  مفيـو التطوير الميني    1.1.1.2

التدريس مف المكضكعات الميمة، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى يعد مكضكع التطكير الميني ألعضاء ىيئة 
التطكرات المتعددة في أدكار المؤسسة األكاديمية مف جانب، كظيكر الثكرة العممية كالتقنية التي تتطمب 

 تدريبان كتطكيران مستمران ألعضاء ىيئة التدريس في مؤسسة التعميـ العالي مف جانب آخر. 
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ككانت دكافع االىتماـ منطمقة مف التطكرات  ،معي منذ القرف التاسع عشرفقد بدأ االىتماـ باألستاذ الجا
ك قد أشار  ،االكاديميدل الى بركز الحاجة الى اإلعداد مما أ ،في المجاالت العممية كالتربكية كالنفسية

) كميبر( الى اف العامؿ األساسي الذم أدل الى تدني مستكل التدريس في الجامعات االمريكية يرجع 
 ،ف أغمبية اعضاء ىيئة التدريس لـ ييٌعدكا إعدادان خاصان يؤىميـ لمقياـ بمياـ التدريس في الجامعاتلكك 

كقد أخذ االىتماـ بتطكير ميارات أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات يحظى باىتماـ كبير في 
الخميج، كمصػر  كالعالـ العربي خصكصان في جامعات دكؿ ،جامعات امريكػا كبريطانيا ككندا كفرنسا

  (.2002كاالردف كالجزائػػر كالعراؽ.) مرسي 

كقد أكرد الباحثكف كجيات نظر متعدده حكؿ مفيكـ التطكير الميػني لعضػك ىيػئة التدريػس، كنرل أف 
ىناؾ العديد مف المفردات التي تفيد نفس المعنى، ال بد مف اإلشارة إلييا مثؿ: التطكير الميني، التنمية 

 لتطكير األكاديمي، التأىيؿ كالتدريب لعضك ىيئة التدريس. المينية، ا

(  التنمية المينية بأنيا "رفع مستكل كفاءة عضك ىيئة التدريس في 218، ص 2013فيعرؼ السده )  
كسابو الخبرات كالميارات البلزمة لتطكير أدائة نحك األفضؿ مف خبلؿ مجمكعة مف  الجامعات، كا 

ت طكيمة المدل، تبدأ بعد التعييف في الكظيفة، كتستمر طكاؿ سنكات كالسياسا ،كالكسائؿ ،األنشطة
 عمؿ عضك ىيئة التدريس الجامعي، كتتكامؿ فييا الجيكد البشرية كاإلمكانيات المادية". 

تيدؼ إلى تطكير  ،( بأنيا "عمميات كأنشطة مؤسسية مخطط ليا23، ص 2012بينماعرفيا الغامدم )
العتماد تعميـ  ،ئة التدريس لمكفاء بمعايير المجمس الكطني األمريكيكثقافة عضك ىي ،قدرات كميارات

 المعمميف".

( التنمية المينية بأنيا "تكامؿ أنشطة المدرس الجامعي ألنماط تفكيره  9، ص2010كتعرؼ الشخشير)
في ، كتفعيؿ مياراتو األساسية كاإلبداعية، ليستثمرىا في أدائو التربكم، كتنعكس آثارىا عمى المتعمـ 

 المجاالت: العممية، كالبحثية، كالخدمة المجتمعية".

النمك الميني بأنو "زيادة فاعمية أداء أعضاء ىيئة التدريس عف  )  258، ص2009كيعرؼ العمرم )
تيـ اإلنتاجة، كرفع مستكل أدائيـ في التدريس الجامعي، كالتخطيط لتدريس ءطريؽ تحسيف كفا

كمصادر التعمـ كتكنمكجيا التعميـ، كالتقكيـ كاإلختبارات أك الذاتي، سية، كالتعمـ الفردم المقررات الدرا
   التحصيمية في التعميـ الجامعي، كمناىج البحث العممي".
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كتطكير الكفايات  بأنيا "زيادة الخبرات التنمية المينية (168-169ص ،2008كيعرؼ ردماف كسالـ )
تى يتمكف مف ممارسة دكره كأداء ميامو كالميارات المتنكعة لدل عضك ىيئة التدريس الجامعي ح

 بكفاءة عالية كالتأثير اإليجابي في محيطو كمجتمعو".

( التنمية المينية بأنيا "الفرص المقدمة إلى التربكييف Phil Loveder, 2005,p5كيعرؼ فيؿ لكفيدر )
أم نشاط مف لتنمية مياراتيـ المعرفية كميكليـ بيدؼ تحسيف فاعميتيـ داخؿ فصكليـ كمنظماتيـ أك 

 شأنو أف ينمي ميارات الفرد كمعارفو كخبراتو كغيرىا مف السمات التي يمتمكيا المعمـ أك التربكم".

 

( بأنو "تطكير كفاية عضك ىيئة التدريس في 10ص ،2002كيعرؼ أبك كطفة التنمية المينية )
مؿ عمى خبرات تربكية الجكانب المعرفية، كالكجدانية كالميارية، مف خبلؿ البرامج المخططة التي تش

 حديثة، كأساليب سمككية جديدة".

مجمكعة مف البرامج "فيرل أف "تطكير عضك ىيئة التدريس يعني  ( 28ص،  (1999أما عمارة  
كاألساليب التي تقكـ بيا الجامعة الكساب عضك ىيئة التدريس مزيدان مف المعارؼ كالميارات كالتقنيات 

، خدمة المجتمع، لرفع مستكل أدائو بما يمكنو مف التدريس، البحث أداكره المينية: المتصمة بممارسة
 أداء أدكاره بصكرة جيدة". 

فيرل أف التطكير الميني لعضك ىيئة التدريس قد تحكؿ مف  ( p7)،1981،Berendtأما برندت 
مفيكـ قاصر عمى التدريس إلى مفيكـ كاسع يشمؿ مككنات عدة ىي "المعرفة التي يحتاجيا عضك 

جراءات تصميـ كتطبيؽ البحكث، كخدمة المجتمع المحمي". ىيئة   التدريس، كاإلدارة، كميارات كا 

(  أف مفيكـ تطكير عضك ىيئة التدريس "بأنػو يعنػى محاكلة زيادة 48، ص (1981كيكضح عبيدات
 . كفاءتو الحالية مف خبلؿ المكاد ككرشات العمؿ كالندكات كالزيارات الػصفية كالمحاضرة"

احثة: بأف التطكير الميني "يعني زيادة فعالية أداء أعضاء ىيئة التدريس عف طريؽ  التطكير كترل الب
 ،إدارية ،كالتحسيف المستمر كرفع مستكاىـ األدائي في جميع الجكانب المختمفة سكاء أكانت تدريسية

ية كذلؾ مف خبلؿ برامج مخطط ليا تشمؿ خبرات تربكية حديثة كأساليب سمكك ،بحثية ،تنظيمية
 جديدة". 
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كيظير مف عرض ىذه التعريفات أنو ال فرؽ بيف مدلكؿ المفردات التالية: التنمية المينية، النمك 
الميني، التطكير الميني، ككذلؾ مفردات ليا عبلقة بيذه، كالتطكير الجامعي كالتأىيؿ كالتدريب لعضك 

 طمح "التطكير الميني".تيا ىذه مصىيئة التدريس. كسكؼ تستخدـ الباحثة في جميع جكانب دراس
 
 
 أىمية التطوير الميني    2.1.1.2 
 

إف مكضكع التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس أمر ذك أىمية منذ أمد بعيد، كتزداد أىميتو في ىذا 
  ،p187العصر ذك التحكؿ السريع الذم يتطمب ميارات متجددة. كفي ىذا المجاؿ تشير سيكرت )

1992 ،Skerrit ) ية التطكير الميني كذلؾ نظران لمتطكرات التي شيدتيا مينة التدريس ذاتيا، أىم"إلى
كسبب الثكرة العممية كالتقنية التي تتطمب تدريبان مستمران لمعامميف في مينة التدريس، كتؤكد عمى أنو 
يتعيف عمى الجامعات أف تطكر لنفسيا استراتيجيات، كمنيجيات، كتقنيات، كأف تدرب أعضاء ىيئة 

ريس بيا عمى مكجة التغيير االجتماعي كاالقتصادم كالتقني السريع، كتركز في بحكث التطكير التد
 كالبحكث التطبيقية ألف ذلؾ يساعد مؤسسة التعميـ العالي عمى :  لتعمـ العممياإلدارية كالتدريسية كا

 الحفاظ عمى نكعية عالية الجكدة مف التعميـ كالبحث. (1
 إدارة التطكير كالتدريب.  (2
 فاء بمتطمبات النظـ المحاسبية الداخمية كالخارجية. الك  (3
 إقامة عبلقات كثيقة مع الصناعة. (4

ـ( إلى أف أىمية تطكير أداء أعضاء ىيئة (1996ىػ( كفالكقي   ( 1419كيشير كؿ مف النقرابي
 التدريس تزداد نتيجة لمعديد مف الجكانب مف أىميا: 

ا يتطمب العديد مف التطكرات أبرزىا تطكير إدارة أف التعميـ العالي أصبح يتجو إلى العالمية مم (1
 التعميـ العالي كتطكير الييئة األكاديمية. 

أف تطكير عضك ىيئة التدريس أمران ضركريان كشرطان الزمان لترقيو أداء األستاذ بصفة عامة،  (2
كىذا يتطمب تبني سياسات كاضحة لتطكير عضك ىيئة التدريس حتى يمكف إيجاد بيئة جامعية 

 نيرة. مست
أف التطكير أثناء الخدمة ييعطي الفرصة لعضك ىيئة التدريس في تنمية كتجديد مياراتو  (3

 التدريسية كالبحثية كالكظيفية .
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إف تطكير أداء عضك ىيئة التدريس في  كيمكف القكؿ، نظران لتجدد المعرفة، كتجدد األساليب كالكسائؿ،
ستخداـ الكسائؿ اكطرائؽ التدريس ك  ،د قي التخصصممحان كضركريان لمكاكبة الجدي الجامعة يعد أمران 

فبل يعقؿ لبلستاذ الجامعي أف ال يمحؽ بركب التطكير كيتعرؼ إلى المعمكمات العممية أكالن  ،التعميمية
 بأكؿ.

 

 أىداؼ التطوير الميني 3.1.1.2 

 لضماف كصكؿ عضك ىيئة التدريس إلى مستكل التمكف مف عممو كالمحافظة عمى ىذا المستكل،
كالمساىمة في تشجػيع أعضػاء ىيػئة التدريػس عمى اإلبتػكار في تخصصاتيػـ، ىناؾ مجمكعة مف 

( كاسكندر 1993األىداؼ التي يسعى التطكير الميني إلى تحقيقيا كما يراىا كؿ مف المقاني) 
1994): ) 

  م أـ رفع مستكل الميارة عند عضك ىيئة التدريس في مجاؿ التدريس، سكاء في الجانب التربك
 التخصصي.

 .رفع مستكل الميارة عند عضك ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي 
 .رفع مستكل الميارة عند عضك ىيئة التدريس لمقياـ بميارة اإلدارة كخدمة المجتمع 
  اكتساب المعمكمات البلزمة لمتعامؿ مع مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ كاستخداميا في

 ميـ المستمر.التعميـ الذاتي كالتع
  تكفير المناخ المناسب ألعضاء ىيئة التدريس لمتعرؼ عمى قدرات كتجارب بعضيـ البعض

مف خبلؿ تبادؿ اآلراء كالمناقشات، سكاء داخؿ الكطف الكاحد أـ مف خاؿ خبرات في الدكؿ 
 خرل.ألا
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 أسباب )ُمبررات( التطوير الميني 4.1.1.2
 

رة اإلىتماـ بالتطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس تعددت االسباب )المبررات( التي تدعك لضرك 
 (:  ىػ 1416حداد )بالجامعات، كلعؿ مف أىـ ىذه المبررات كما كردت عف 

حاجة أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ المستمر في مراجعة المناىج لتعديميا نحك األفضؿ  (1
 كالمساىمة الفعَّالة في التنمية البشرية. 

نة، إذ يتطمب ميارات قائمة عمى المعرفة النظرية كيتطمب تدريبان اعتبار التدريس الجامعي مي (2
 كتعميمان عاليان. 

ارتفاع عدد الطبلب في الجامعات مع نقص أعداد أعضاء ىيئة التدريس، األمر الذم تحتاج  (3
 معو مؤسسات التعميـ العالي لمعمؿ نحك اإلفادة المثمى مف أساتذتيا. 

 إذ حصؿ تغيرات جذرية في مقاصدىا كطبيعة أعماليا. تعدد كظائؼ مؤسسة التعميـ العالي  (4
سرعة التغير العممي كاالستعداد لمتطمبات ىذا القرف، مما يتطمب تنمية جادة ألعضاء ىيئة  (5

التدريس ليتمكنكا مف أداء رسالتيـ، كاالستعداد العممي كالميني الفاعؿ لممستقبؿ لكؿ تحكالتو 
 كمشكبلتو. 

 

( شعكر الدكؿ المتقدمة بأىمية التطكير 2002كما كردى عف مدني )  كمف مبررات التطكير الميني
الميني ألعضاء الييئات التدريسية، فأخذت بو الجامعات البريطانية كاألمريكية كبعض الدكؿ األكركبية 
األخرل في منتصؼ القرف الماضي، كما شعرت بالحاجة لو مختمؼ الدكؿ النامية ال سيما في كطننا 

ي مرحمة ما بعد السبعينات فأخذت بو، مف ىنا فإف التطكير الميني ألعضاء ىيئة العربي، كذلؾ ف
التدريس لـ يكف فقط استجابة لنكايا شخصية بقدر ما كاف نابعان مف جممة عكامؿ، كأف االىتماـ العالمي 
بتطكير ميارات أعضاء ىيئة التدريس الجامعي يعكد لعدة عكامؿ منيا: التطكير التكنكلكجي 

ساتو عمى العممية التعميمية، مف حيث تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كتقنيات التعمـ كانعكا
كالتعميـ، فقد أثرت تكنكلكجيا المعمكمات كالحاسب اآللي بشكؿ جذرم عمى نظـ التعميـ، كأساليبو مما 

مف بعد، إضافة تطمب مساعدة الطبلب عمى اكتساب ميارات التعمـ الذاتي، كالتعمـ التعاكني، كالتعمـ 
لزيادة االىتماـ بالتنمية المينية ألعضاء الييئات التدريسية بغية تحسيف فعالية المخرجات التعميمية 

 بشكؿ عاـ.
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( فيرل أف مف األسباب الميمو لمتطكير الميني لعضك ىيئة التدريس ىي  Suk,1998أما سكؾ )
 أسباب ذاتية نابعة مف عضك ىيئة التدريس نفسو كتتمثؿ في: 

  . القمؽ كعدـ الرضا عف عمميـ كأدائيـ الحالي 
  .إدراؾ الحاجة لمتغيير كتحسيف القدرات 
  الرؤية مع اتخاذ القرار بالتغيير، إذا يتصكر عضك ىيئة التدريس ما سيشتمؿ عميو التغيير

 فعبلن كتصكر لتمؾ الرؤية عندما يعتبر نفسو كطبلبو شركاء في التغيير. 
 

 كىك الطمبني لعضك ىيئة التدريس في فمسطيف مف مبررات التطكير المي( أف (2000كيرل العيمة 
 النحك التالي: في ىذا المجاؿ عمى  كالرأسي األفقي كالتكسع المتزايد عمى التعميـ

 
التركيب  في الصغار نسبة كارتفاع العالمية المعدالت تفكؽ بمعدالت السكاني النمك تزايد (1

 . الجامعي التعميـ عمى لمتكقعا الطمب مف يزيد مما لمسكاف العمرم
األكضاع  بسبب الجامعي، التعميـ مف حرمكا الذيف الطبلب مف بو بأس ال عدد كجكد (2

 . االجتماعية الظركؼ أك االقتصادية
الكؼء  التدريس ىيئة عضك إلى التعميمية مراحمو بمختمؼ التعميمي النظاـ حاجة تزايد  (3

  كالمؤىؿ.
في  الطمبة أعداد تقميص سياسة نتيجة تكفيرىا عمى كالعمؿ جديدة تخصصات إلى الحاجة (4

 . العربية الدكؿ
 كتكفير الدراسة كطنيـ في الطمبة كتثبيت االحتبلؿ ضد الكطنية المقاكمة تعزيز في المساىمة (5

 كالبشرية المكارد الطبيعية كاستغبلؿ اإلنتاجية قدراتيـ كتنميةيـ سكن أماكف مف قريبا الجامعية
 الفمسطيني لمشعب التراث الثقافي كحفظ اليكية الكطنية، عمى كالحفاظ ممكنة، صكرة بأفضؿ

 العربية لؤلمة كطمس االنتماء الفمسطينية الشخصية بتذكيب االحتبلؿ محاكالت ضد
 . كاإلسبلمية

 مالي كثقافي ىدر مف ذلؾ يتبع كما ، بالخارج كالدراسة السفر كصعكبة الباىظة التعميـ تكاليؼ (6
  كاقتصادم.

لو  بؿ ثقافيان  أك فكريان  ترفان  يمثؿ ال الفمسطينييف لدل فالتعميـ ، لمتعميـ االقتصادية الكظيفة (7
 . بارزة اقتصادية حاجة
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كلذلؾ فإف تحسيف كفاءة التعميـ العالي كنكعيتو ال يمكف أف تتـ إال مف خبلؿ تقديـ سمسمة طكيمة مف 
فع مستكل أداء الييئات التدريسية المدخبلت لمتدريس كالبحث العممي، ككضع خطط طكيمة المدل لر 

كمؤىبلتيا، مع ضركرة تكفير منح تدريبية، باإلضافة إلى إرساء قكاعد لمتعاكف الميني مع الجامعات 
، كليذا فإف التطكير الميني يشكؿ متطمبان أساسيان لتكفير مناخ مناسب لثقافة الجكدة ينعكس المتقدمة

تو في تكفير األرضية الصالحة لتكظيؼ عمميات تتسـ عمى األداء، مع األخذ بعيف االعتبار أىمي
بالجكدة، إضافة إلى إحداث تغييرات فكرية، كعممية تصنؼ نظاـ إدارة الجكدة الشاممة ) مصطفى 

 (. 2002كمحمد، 
فيذه كميا مجتمعة بحاجة إلى تطكير التعميـ العالي، كبالتالي ضركرة تطكير أعضاء ىيئة التدريس 

 ى ىذه المبررات.مينيان لبلستجابة إل
 
 

 مجاالت التطوير الميني 5.1.1.2
 

 أدكارىا في عدة بأىـ لمقياـ ،ةالجامعي التعميمية المنظكمة عنصر ميـ في الجامعي األستاذ يمثؿ
فبل يختمؼ اثناف حكؿ أىمية ، الجكانب اإلدارية المجتمع، خدمة العممي، البحث التعميـ، مجاالت:

، فالجامعة ال تعرؼ بمبانييا كال بعدد طمبتيا، بؿ بأساتذتيا كابداعاتيـ الدكر المناط باالستاذ الجامعي
عمى االىتماـ  بيا كدكليا،كتميزىـ، كتحرص الجامعات الناىضة التي تسعى إلى بناء ذاتيا كشع

بأساتذتيا مف خبلؿ برامج التطكير الميني في جميع المجاالت التي ىـ بحاجة الييا، كمف المجاالت 
ربكيكف أنيا مف صميـ التطكير الميني، التدريس، البحث العممي، خدمة المجتمع، التي يرل الت

 كالجكانب اإلدارية.
 

 محكرىا بؿ التعميمية لمعممية األساسية الركيزة الجامعي األستاذ يعد: "التعميـ) التدريس( : األوؿ المجاؿ 
 يمكف فبل أنشئت، أجميا فم التي أىدافيا تحقيؽ في نجاح الجامعة في الرئيس كالعامؿ ، األساس

 يعدكف الذيف فيـ حقيقية، بصكرة األكاديمية برامج الجامعة ينفذكف جامعييف أساتذة دكف جامعة قياـ
 ليـ البلزمة بالخبرات كيزكدكنيـ بناءن متكازنان، شخصياتيـ كيبنكف السميـ العممي اإلعداد الطبلب
 إعداد عبء يقع كعمييـ مناسبة، تربكية مياراتك  تعميمية قدرات مف امتمككا بما كمستقببلن  حاضاران 
 التنمية لمثركة كتحقيؽ كمصدر اإلنساف أىمية عمى التأكيد فيو يزداد عصر في كتدريبيا البشرية القكل

 .   ( 123ص ، 2000سنقر،(."الشاممة
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 لضركريةكا البلزمة الكفايات امتبلؾ مف لو البد ،بنجاح بميامو القياـ الجامعي األستاذ يستطيع كلكي
 يككف أف الضركرم مف أصبح بؿ العممية مادتو يتقف أف يكفي يعد فمـ الرسالة، ىذه لحمؿ عبء

 عمى كقادران  كمينيان، كثقافيان  عمميان  جيدان  إعدادان  كمعدان  كقدرات أخبلقة، متكاممة بكفايات شخصية متمتعا
 عمى كقادران  تعمميـ، كحفز الفعالة مشاركتيـ لتيسير كارشادىـ كعمى تكجيييـ طبلبو حاجات فيـ

 طبلبو يساعد أف عميو أصبح كما بتدريسيا يقـك التي لتقديـ مادتو كاألساليب الكسائؿ أفضؿ استخداـ
 ىذا اآلخر، كاحتراـ الذاتي االنضباط حميا كتعكيدىـ في كاإلسياـ مجتمعاتيـ بمشكبلت الكعي عمى

 (.2005)الحمبي، معمكماتو  كتجديد ذاتو تنمية عمى قدرتو إلى باإلضافة
 

، كىذه الميارات مكتسبو في غالبيتيا، بمعنى يمكف تطكيرىا كتنميتيا فالتدريس فف كبحاجة إلى ميارات
مف خبلؿ البرامج المعده لذلؾ، بيدؼ أف تككف مخرجات التعميـ فعالة كقادرة عمى المساىمة في بناء 

 الكطف كاالنساف.

 عمى مباشران  إعماالن  الفكر إعماؿ" : بأنو العممي ثالبح العممي: يعرؼ البحث : الثاني المجاؿ 
 منتجات عمى لمحصكؿ منيجية طرائؽ معتمدان  عممية، مف معرفة البشرم الفكر في تراكـ ما

 قيمة يسبب مباشر غير أك مباشران  أثاران إيجابيان  كتممؾ كالنكعية الجدة مبلمح تحمؿ معرفية
 إدارة، اجتماع، اقتصاد، ، العامة نسانيةاإل النشاطات أكجو مف أكثر أك كاحد في مضافة
       .)128 ص ،2006كآخركف، الصفدم .)"سياسة

 
 كؿ تطكير خبلؿ مف ممكنة صكرة إلى أفضؿ العممي البحث كصكؿ ”،العممي البحث بتطكير كيقصد
 بقبكؿ كمركران  العممي، كأىداؼ البحث فمسفة بتطكير بدءان  العممي البحث منظكمة عناصر مف عنصر

 لتحمؿ ليككنكا مؤىميف الباحثيف عمى لئلشراؼ تدريس ىيئة أعضاء كتكفير العممي، البحث بلبط
كتطكير  كالتربكية كالتعميمية كالبحثية المينية قدراتيـ بتنمية االىتماـ مع العمؿ، بيذا القياـ أعباء
 الباحث مف كؿ أداء اء،لؤلد الشامؿ التقكيـ لتحقيؽ التقكيـ أساليب كتطكير المناسبة التعميمية البرامج

 ، 2006)نصر،“ . الكؼء الباحث بتخريج كانتياءن  كالجامعة، كالكمية، كالقسـ، التدريس، كعضك ىيئة
 (. 146 ص

كحتى يتحقؽ ىذا التطكير لمبحث العممي ال بد مف تطكير قدرات األستاذ الجامعي في ىذا المجاؿ، 
جات أعضاء ىيئة التدريس، فالبحث العممي كما كفؽ أسس مينية، بمعنى تنمية ىذا الجانب كفؽ إحتيا
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ىك معرفة ىك أيضان منيجية، كىذه المنيجية قابمة لمتجديد كالتطكير كليست جامده، فقد أصبحت 
 البحكث التربكية مثبلن تستخدـ التكنمكجيا المتقدمو في تحميؿ نتائجيا، كالبرامج اإلحصائية.

 سكل ليست العالي التعميـ كمؤسسات تالجامعا إف: "المجتمع خدمة : الثالث المجاؿ 
 عف عبارة كىي أىدافو، كتحقيؽ كتمبية حاجاتو، المجتمع لخدمة كجدت اجتماعية مؤسسات

 السائدة كالسياسية االجتماعية كاالقتصادية األنظمة مف بغيرىا ترتبط مفتكحة اجتماعية أنظمة
 قضايا المجتمع مع تفاعمت اإذ إال كاالزدىار كالتطكير النماء ليا يمكف كال المجتمع، في

 عمى كقدرتيا بالمجتمع، عبلقتيا كضعفت مجتمعاتيا، عف انعزلت إذا أما المحيطة، كالبيئة
 ليا، كدعمو المجتمع رعاية ستفقد الحاؿ بطبيعة فإنيا كتطكيره، نمكه كمتطمبات تمبية حاجاتو

 ، 2005صائغ، ("ؿكاالضمحبل لمتيميش عرضة كستصبح المادية كالمعنكية، الناحيتيف مف
 (. 48ص

 

فالعبلقة بيف الجامعة كالمجتمع عبلقة تبادلية، كمستمرة كدائمة، كما دامت مشكبلت المجتمع كحاجاتو 
متجدده، فإف الجامعة مطالبة بالمساىمة في إيجاد حمكؿ ليذه المشكبلت، كبالتالي كاف مف الضركرم 

لمتجددة، كيحسنكا التعامؿ معيا مف خبلؿ أف يدرؾ أعضاء ىيئة التدريس ىذه العبلقة التبادلية ا
 التطكير الميني المستمر.

 المجتمع، مؤسسات بيف فريدان  مكقعان  الجامعة كالقيادية، تحتؿ اإلدارية الجكانب : الرابع المجاؿ 
 كأىداؼ أىدافيا تحقيؽ إلى تسعى بمكجبيا حكيمة، إدارية قيادة إلى تحتكـ أف ليا البد لذا

 يتكلى الذم بكصفو الجانب ميـ أمر الجامعات في اإلدارية القيادة اعميةبف المجتمع، كالنيكض
عادة التعميـ شؤكف مبدأ  لتحقيؽ الحديثة التكنكلكجية كالكسائؿ بالميارات كتزكيدىا تنظيمو، كا 

 أف ليا يمكف ال الجامعية كاإلدارة المتاحة، كالبشرية كالمادية المالية لممكارد األمثؿ االستخداـ
 سميـ، تخطيط مف الرئيسة اإلدارية العمميات عمى نيجيا في تعتمد لـ إذا ئفيا بنجاحكظا تؤدم

 تحقيؽ تخدـ محددة معايير عمى مبني كتقكيـ مستمرة، دقيؽ، كرقابة كتكجيو متقف، كتنسيؽ
 .)  1984المطمكب )الكيبلني كعدس، التطكير إلى كيؤدم المرجكة األىداؼ

 
 الت التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس تشمؿ:( فيرل أف مجا2005أما القادرم )

 .التعميمية الممارسة كتحسيف التدريسية القدرة تنمية 1-
 .البحثية القدرة تنمية 2- 
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 .التعميمية البرامج تطكير عمى القدرة تنمية 3- 
 .المجتمع كخدمة اإلنساني كالتفاعؿ اإلرشاد عمى القدرة تنمية 4- 
 .المشكبلت كحؿ القرارات كاتخاذ العمؿ كضغكط الكقت رةإدا عمى القدرة تنمية 5- 
 .فعاؿ بشكؿ الحديثة التربكية التكنكلكجيا تكظيؼ عمى القدرة تنمية 6- 

 
كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف مجاالت التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات تأتي في 

حث عممي كخدمة مجتمع, إضافةن إلى تطكير سياؽ الكظيفة التي تقـك بيا ىذه الجامعات مف تدريب كب
، مف خبلؿ الكظائؼ الميارات اإلدارية كالقيادية لعضك ىيئة التدريس لمقياـ بيذه المياـ عمى أكمؿ كجو

 اإلدارية التي تسند إلى عضك ىيئة التدريس في الجامعة.
 
 

  مراحؿ التطوير الميني 6.1.1.2
 

ىيئة التدريس مف المكضكعات الميمة، كلعؿ ذلؾ يرجع  يعتبر مكضكع تطكير األداء الميني ألعضاء
إلى التطكرات المتعددة في أدكار المؤسسة األكاديمية مف جانب، كظيكر الثكرة العممية كالتقنية التي 

 تتطمب تدريبان كتطكيران مستمران ألعضاء ىيئة التدريس في مؤسسة التعميـ العالي مف جانب آخر. 
 

 السميح ضمف أكلكياتيا، أكضح المينيعمت االىتماـ باحتياجات التطكير فيناؾ عدد مف الدراسات ج
 في األستاذ بفاعمية االىتماـ في بداية انحصر قد التدريس ىيئة عضك أداء تطكير إف (2005)
 حتى منو، القصكل اإلفادة أجؿ تحقيؽ مف كنكعان  كمان  ازداد أدائو تطكير أمر أف إال الجامعي، التدريس
 القياـ . منيا حؽ المطمكبة باألدكار القياـ في الجامعية اإلدارة التدريس ئةىي عضك يساعد
أعضاء  أداء تطكير لقضايا الحاضر الكقت في االىتماـ أكلكية إعطاء عمييا يجب الجامعية فاإلدارة
 خدمة، العممي البحث التعميـ،( الثبلثة الجامعة كظائؼ في الفاعمية تحقيؽ أجؿ مف التدريس ىيئة
 مؤسسات بعض في مكانيا تأخذ بدأت التي الجديدة الجامعية الكظائؼ إلتقاف كاستعدادان  ،)عتمالمج

 الغربية. العالي التعميـ
 
  :اآلتي النحك عمى التدريس أعضاء ىيئة أداء تطكير مراحؿ (2005اقترح القادرم)ك 
 

 .التدريس ىيئة عضك لدل المتكافرة الميارات مستكل تحديد مرحمة 1- 
 .المنظكرالمدل  في التدريس ىيئة لدل تكافرىا المطمكب القدرات تحديد مةمرح 2- 
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 .لمتطكير البلزمة التدريبية الدكرات تخطيط مرحمة 3- 
 .التنفيذ مرحمة 4- 
 .التطكير عممية تقكيـ مرحمة 5- 
 .كاالستمرارية كالمتابعة الراجعة التغذية مرحمة 6- 

تصؿ المؤسسة  كحتى لتطكير الميني، أك أم جزئية فييا.كىذه المراحؿ تمـز لكؿ جانب مف جكانب ا
 ىيئة التدريس أعضاء لقدرات كمستمرة دائمة تقكيـ بعممية القياـ يجب أبعاده بكؿ لمتطكير الجامعية
 مكضكعية كمؤشرات معايير كفؽ التقكيـ ىذا يتـ كأف كالمينية، كالبحثية العممية كمياراتيـ كأدائيـ

 مدخؿ إتباع ككذلؾ كالعالمية، كاإلقميمية المحمية التجارب أفضؿ مف ستقاةكم مسبقان، محددة كمعدة
عداد مناسب  كتكظيؼ كفئة، تدريبية بخبرات كاالستعانة كشاممة، متطكرة تدريب برامج لمتطكير، كا 

 ىيئة أعضاء كمشاركة التطكير، استمرارية يضمف بما فعالة، الحديثة بصكرة التربكية التكنكلكجيا
 . عاليةبف التدريس

 
 

 التطوير الميني ) بؿسُ ) وأساليبوسائؿ  7.1.1.2
 
إف نجاح أم برنامج تطكيرم لعضك ىيئة التدريس في تحقيؽ أىدافو ال يتكقؼ عمى المحتكل فحسب،  

بؿ عمى األساليب كالكسائؿ المستخدمو، كلذا فإنو ينبغي عند التخطيط لبرامج التطكير أف نختار 
 اعد عمى تحقيؽ أىداؼ التعميـ.المناسبة كالتي تس كسائؿال

كقد تركزت كسائؿ التطكير الميني ألعضاء الييئات التدريسية عمى كجو العمكـ مف كجية نظر 
 ( حكؿ ما يمي:2004شاىيف)

 
المسػػػػتند إلػػػػى الجيػػػػكد الشخصػػػػية لعضػػػك ىيئػػػػة التػػػػدريس عػػػػف طريػػػػؽ االطػػػػبلع، . التطػػػػوير الػػػػذاتي: 1

جػػراء الدراسػػات كاألبحػػاث، كاالسػػتماع لمنػػدكات كالمحاضػػرات كحضػػكر المػػ ؤتمرات ك حمقػػات النقػػاش، كا 
 كالتأليؼ كالترجمة.

كىػػك التطػػكير الػػذم تخطػػط لػػو كتشػػرؼ عمػػى تنفيػػذه  كحػػدة متخصصػػة فػػي  . التطػػوير المؤسسػػي:2 
المؤسسة التعميمية، كالتي يمكف أف تكظؼ الدكرات التدريبيػة المسػتمرة، ككرش العمػؿ، كحمقػات النقػاش، 

كيعتبػػر التػػدريب أىػػـ كسػػائؿ التطػػكير  ،زائػػريف كتبػػادؿ الزيػػارات كالمشػػاركات البحثيػػةكاستضػػافة أسػػاتذة 
المينػػي، لػػذلؾ فقػػد تػػـ االقػػرار بالتػػدريب باعتبػػاره كسػػيمة كلػػيس غايػػة، كذلػػؾ لرفػػع كفايػػات العػػامميف فػػي 
مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي خصكصػػػان تمػػػؾ التػػػي تبنػػػت العمػػػؿ لتحقيػػػؽ جػػػكدة النكعيػػػة، عمػػػى اعتبػػػار أف 
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ريب يمثؿ أحد مدخبلت العامميف، كعمى رأسيـ أعضاء الييئات التدريسية، فعممية تػأميف النكعيػة ال التد
يمكف القياـ بيا بشكؿ ميني دكف كجكد تطكير ممحكظ  كمستمر ألعضاء ىيئة التدريس ال سيما أكلئؾ 

و كفعاليتػو ال الذيف يقكمكف عمى عمميات الضػبط كالتقػكيـ، كلعػؿ مسػتكل التػدريب الػذم يكسػبكنو كجكدتػ
 ضؿ نحك تطكير الييئات التدريسية.تدعـ فقط عمميات تقكيػـ النكعية كلكنيا تؤثر في تكجيات أف

 
كىنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػاليب التػػي يمكػػف أف تسترشػػد بيػػا مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، كخصكصػػان أف تمػػؾ 

كالتػػدريب كالمناقشػػة  األسػػاليب مسػػتقاة مػػف تجػػارب عالميػػة حيػػث تركػػز عمػػى أنػػكاع عديػػدة مػػف التطػػكير
نمػػػا تعطػػػي نظػػػرة شػػػاممة لتختػػػار منيػػػا المؤسسػػػة األكاديميػػػة مػػػا  كالبحػػػث كال تركػػػز عمػػػى إطػػػار ضػػػيؽ كا 

 يناسبيا كلعؿ مف أبرزىا التدريب. 
عػػػد التػػػدريب أىػػػـ كسػػػيمة لتطػػػكير القػػػدرات األكادميػػػة كىػػػك جيػػػد مخطػػػط كمػػػنظـ يػػػزكد أعضػػػاء ىيئػػػة كيي 

سػػػاعدىـ عمػػػى تحسػػػيف أداءىػػػـ لمعمميػػػة التعميميػػػة. كالتػػػدريب ىػػػك التػػػدريس بالمعمكمػػػات كالخبػػػرات التػػػي ت
مرحمػػة تاليػػػة فػػي عمميػػػة التعمػػػيـ لككنػػو يػػػزكد الفػػػرد بالمعػػارؼ كالميػػػارات التػػػي تسػػاعده عمػػػى أداء عممػػػو 

 (. 2006بالطريقة المثمى )الخطيب كالخطيب، 
فيػػك عمػػـ يعتمػػد  كالتػػدريب جػػزء مػػف عمميػػة التطػػكير المسػػتمر، كالتػػدريب عمػػـ كفػػف فػػي نفػػس الكقػػت،

عمى تحقيؽ ىدؼ معيف كيستخدـ معمكمات كدراسات كمنيجية كيمكف قياس نتائجو كآثاره، كىػك فػف 
 (.1427لككنو يعتمد عمى طرؽ يتـ بيا إثارة العقؿ كالتفكير )الشامي، 

كبصفة عامة فإف التدريب بمختمؼ أنكاعو يركز عمى ما يمي، ككما جػاء عنػد )المبيضػيف كجػردات، 
2001:) 

تنمية المعارؼ: حيث ينمي معارؼ المتدربيف كمعمكماتيـ ألجؿ اتقاف العمؿ كمعرفة النظـ  .1
جراءات كعبلقات العمؿ كبما يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة.  كالتعميمات كأساليب كا 

تنمية كتحديث الميارات كالقدرات كاالستعدادات لدل الفرد ألداء  تنمية الميارات كالقدرات: .2
  .كفاءة كفاعميةعمؿ معيف ب

حيث يسيـ التدريب في تنمية مجمكعة مف االتجاىات  تنمية السمكؾ كاالتجاىات اإليجابية: .3
 اإليجابية نحك العمؿ كالعمبلء كالمنظمة . 

 
( فيناؾ ثبلثة أبعاد 1994األبعاد الميمة في عممية التدريب كالتأىيؿ مف كجية نظر العريض)أما 

   :التدريب ىي رئيسية يجب أف تتكجو ليا برامج
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في المجاؿ التخصصي يمكف ربط البرامج التدريبية التي يتـ تصميميا ألعضاء ىيئة التدريس  .1
  .بتخصصاتيـ األكاديمية كمساراتيـ الكظيفية داخؿ الجامعات

 في المجاؿ السمككي. .2
 في المجاؿ التكنكلكجي. .3
 

 ( :2008غالب كعالـ) أما أبرز ما كرد حكؿ أساليب ككسائؿ التنمية المينية مف كجية نظر

 ويتـ مف خالؿ: ،التطوير بالدعـ الذاتي أواًل:
 
جراء البحكثأسموب التطوير الفردي .1 ، كالدراسات ، : كذلؾ مف خبلؿ متطمبات التطكير الميني كا 

كقراءة الميداف كتحديد متطمبات السكؽ كالمشاركو في الكتابات العامة كالمتخصصة في الصحؼ 
 تديات العالمية كالثقافية المحمية كالعمؿ عمى امتبلؾ ميارات التحفيز.كالمجبلت المحمية كالمن

: يمكف أف يتحقؽ مف تبادؿ اآلراء كالمناقشات مع زمبلء المينة كحضكر أسموب التطوير التشاركي .2
 كرش العمؿ كالندكات كالمؤتمرات كخاصة منيا ذات العبلقة بالتنمية المينية بشكؿ عاـ.

يتـ ىذا األسمكب مف خبلؿ تشجيع مف اإلدارة ك  ،بدعـ مف اإلدارة الجامعية التطكير الميني ثانيًا:
 :الجامعية كقد يككف بأشكاؿ متعدده منيا

 .تكفير الدعـ المالي كمتطمبات التطكير المختمفة 
 لميداف كتفعيميا كتكظيؼ نتائجيا.دعـ إجراء البحكث كالدراسات النكعية المنطمقة مف حاجات ا 
 ت متكاممة تساعد في اتخاد القرارات المناسبة لعمميات كآليات التطكير تكفير قاعدة بيانا

 المطمكب.
 لجيات تكفير األدبيات المتنكعة لممؤتمرات كالندكات كالدكريات العممية التي تصدر عف ا

 األكادمية عربيان كدكليان.
 ـك بيا إنشاء دكريات عممية داخؿ الجامعة لنشر البحكث كالدراسات كأكراؽ العمؿ التي يق

 أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة نفسيا.
  تكفير مطابع تابعة لمجامعة يتـ فييا نشر اإلصدارات المتنكعة لمفعاليات العممية المختمفة التي

 تتـ في الجامعة بعد تحكيميا مف قبؿ الجيات العممية المتخصصة.
 بأعضاء ىيئة التدريس  التنسيؽ مع الجيات المجتمعية لئلستفادة مف الكادر الجامعي المتمثؿ

 في تقديـ االرشادات كاالستشارات لتمؾ الجيات.
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دريسية االرتقاء بالييئة التتأتي ىذه األساليب كالكسائؿ جميعيا بيدؼ االرتقاء بعضك ىيئة التدريس، فك 
أحد أىـ السبؿ المعاصرة لضماف تحقيؽ تفكؽ مؤسسات التعميـ العالي كتجكيد أدائيا كتميزىا،  يعد

ف يركز االرتقاء بالييئة التعميمية في التعميـ العالي عمي ديمكمة التطكير كقيادة البيئة التعميمية بحيث أ
المتغيرة ليذا التعميـ عمى اعتبار أف شيرة مؤسسات التعميـ العالي كقكة سمعتيا إنما تستمد مف رفعة 

 شأف أعضاء ىيئة تدريسيا كحسف أدائيـ لمياميـ عمى نحك فعاؿ.
 

لذلؾ  ، أف آلية االرتقاء بعضك ىيئة التدريس مف خبلؿ مجمكعة مف المعايير (2010يسي)كيرل الكب
تـ التكجو نحك تطكير ميارات أعضاء ىيئة التدريس الجامعي ألنيـ المسؤكلكف المباشركف عف تحقيؽ 

ستثمار في : يبنػى االكما كرد عند الكبيسي جكدة النكعية في التعميـ العالي، إذ يقػكؿ ) ادكارد سػاليز(
الناس عمى خبرة المؤسسات الناجحة حيث تأكد أف قكة العمؿ المحفزة كالماىرة ىامة لنجاحيا 
كالمستثمركف في الناس يقدمكف منيجية لتطكير المكظفيف بطرؽ تػساعد فػي تحقيؽ أىداؼ الجامعة 

اس مف كجية نظره لكػي تػصبح مستثمرةن في الن ،كالعناصر الجكىرية التي يجب تحقيقيا في جامعة مػا
 ىي :

 
 لكي ينجزكا أىداؼ الجامعة . المدرسيف. االلتزاـ القكم لتطكير جميع 1
. كجكد خطة إستراتيجية تحدد أىداؼ الجامعة ك المكارد المتاحة ليا ك التي ينبغػي إف تسند 2

 لمتدريسييف لمعمؿ عمى تحقيقيا بشكؿ جيد.
 تطكيرىـ بصكرة مستمرة.. إجراء مراجعات دكرية لتدريب التدريسييف ك 3
 . تقكيـ االستثمار في التدريب كالتطكير، لمراجعة مػستكل فعاليػة عمميػة تػدريب التدريسييف كتطكيرىـ. 4
 

( فكجد آلية االرتقاء مف خبلؿ تطكير ميارات أعضاء ىيئة التدريس كالمحاضريف 2009أما شاكر)
 كالمعيديف في مجاالت: 

 
 س كالبحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.تنمية كتطكير ميارات التدري .1
 ترسيخ استخداـ التقنية في مجاالت التعميـ كالتعمـ. .2
 تقكيـ جكدة األداء التعميمي لممعمـ الجامعي. .3
 مية الميارات الشخصية كاإلدارية.تن .4

 
يس كيأتي ىذا مف خبلؿ تقديـ عدد مف الدكرات التدريبية القصيرة كالطكيمة ألعضاء ىيئة التدر 

 بالجامعة في المحاكر التالية:
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               محكر كفايات التدريس. .1
 محكر البحث العممي.                .2
 محكر القيادات األكاديمية. .3
 محكر استخداـ التقنية في التعميـ. .4

 
صدارات،  جراء بحكث كدراسات متخصصة، كا  باإلضافة إلى عقد كرش عمؿ، كندكات كمحاضرات، كا 

عداد مدربيف مف أعكتقديـ استشارا  ضاء ىيئة التدريس في مجاالت عدة.ت، كا 
 
 

 التطوير الميني  معوقات 8.1.1.2
 

 سكؽ كتغيرات الدكلية الظركؼ نتيجتيا المعكقات كالتي مف الكثير العربي بالعالـ الجامعات تكاجو
)  ركزةرل دتالجامعات، ك  حدكد خارج كاإلبداعي كالتدريبي الفكرم لمنشاط كظيكر مراكز العمؿ

(، أف نتيجة لمتكسع الكمي كالنكعي الكبير الذم شيده التعميـ العالي في فمسطيف، فقد عانى 2001
ىذا التعمػيـ كما زاؿ يعاني مف العديد مف أكجو القصكر كالسمبيات كالمشكبلت كالمعكقات، التي عاقت 

صؿ عمى التعميـ العاـ كالتعميـ تقدمو كتطكره، كحدَّت مف كفايتو كفعاليتو كجكدتو كمكاكبتو لمتقدـ الحا
العالي بخاصػة، كمػف ىذه المشكبلت: النمطية في تصميـ المناىج كالمقررات كالخطط الدراسية، كعدـ 
قدرة مؤسسات التعميـ العالي التقميدية عمى استيعاب األعداد الضخمة كالمتزايدة باستمرار، كتبنييا 

كنقص الميزانيات الخاصة بالتعميـ كالبحث العممي،  نماذج عقيمة كمستكردة في كثيػر مػف األحياف،
كاالفتقار إلى أساليب التقكيـ كالمتابعة الفعالػة، كاالفتقار لمتخطيط السميـ، كالمركزية في اتخاذ القرارات، 
كالتحيز كعدـ المكضكعية فيما يتعمؽ باألكليات عند تنفيذ الخطط، كعدـ كضع الفرد المناسب في 

ما يؤدم إلى انخفػاض مػستكل اإلنتاجيػة، باإلضافة إلى تدني مستكل الخدمات في المكاف المناسب، م
 التجييزات كالمرافؽ البلزمػة لمتعمػيـ الجػامعي. 

 
  كتتمثؿ في  التي يكاجيا عضك ىيئة التدريس بشكؿ عاـ معكقاتالىػ ( فيمخص 1425أما الخطيب )

نيا، ككثرة القيكد عمى حرياتيـ كنتاجيـ العممي الظركؼ التي يعانك  صعكبةمراعاة احتياجاتيـ، ك عدـ 
بداعاتيـ الشخصية كغير الشخصية، كعدـ النظر إلييـ بمنظار يراعي تفكقيـ  ،كمشاركتيـ المجتمعية كا 

عطاء الفرص الجيدة كالمزايا لمف ىـ دكنيـ كتفشي العديد مف صكر اإلتصاؿ غير الفعاؿ معيـ  ،كا 
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ير سمبي خطير عمى النمك العممي الميني ألعضاء ىيئة كبينيـ، كأضاؼ أيضا أف لممجتمع تأث
 التدريس، كالخاسر األكبر دائما األكاديمي، كالمجتمع الكبير برمتو" .

الكظائؼ اإلدارية في الجامعة ) رئيس، نائب، عميد، رئيس قسـ..........الخ( يقـك إضافة ليذا كمو، ف
يحممكف مؤىبلت عممية ليا عبلقة باإلدارة أك  بيا عادة أعضاء ىيئة التدريس، كىؤالء في معظميـ ال

بيف اإلدارة كالقيادة، كبالتالي ال بد مف  كال يفرؽالقيادة، ال بؿ أغمبيـ ال يفرؽ بيف كظائؼ اإلدارة 
تطكيرىـ مينيان في ىذا الجانب حتى يتقنكا كلك الحد األدنى مف مفردات العمؿ االدارم، بدالن مف ادارة 

 تقدـتؤدم إلى  ال أك مف خبلؿ التجربة كالخطأ، كالتي ،كتسبة أك مشاىدةالجامعات كفؽ خبرات م
 .  كتطكرىا المؤسسات

 
  كما يراىا السالـ التي تكاجو عممية التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس المعكقات أىـ كمف

2007):)  
كالمعنكم،  مادمال التقدير مف حقيـ منحيـ كعدـ ،التدريس ىيئة أعضاء النفسي لدل االحتراؽ .1

، في ظؿ ظركؼ ركاتبيـ تدني مف يعانكف العربية الببلد معظـ في التدريس ىيئة فأعضاء
 كلعمـك العممي، لمبحث المخصصة المادية كالمعنكية الحكافز كضعؼ معيشية صعبة،

 .المتميزة األكاديمية القدرات اإلبداع كيحبط ركح ضعؼي الكضع األكاديمية، كىذا األنشطة
 

 كىذا السكاف ألعداد سريعان  نمكان  ىناؾ أف بالجامعات، فالمبلحظ القبكؿ عمى المتزايد الطمب .2
 مف ممكف عدد ألكبر التعميـ الجامعي تمقي فرص إلتاحة الجامعات عمى ضغطان  يشكؿ

 أعداد مع تزايد تتكافؽ أف الجامعات مف لكثير االستيعابية الطاقة تستطيع كلف الطبلب،
كىذا بالتالي  .المؤىمة كالبشرية المالية باإلمكانيات مدعكمة عممية اءاتإجر  تتخذ ما لـ الطبلب

 يؤدم الى ضغظ العمؿ لدل االستاذ الجامعي، مما يحكؿ بينو كبيف التطكير الميني.
 

 بعض في الدراسية المناىج تزاؿ العممية، فبل لمتطكرات الدراسية كالمناىج البرامج عدـ مكاكبة .3
 بعض في التخمؼ كمثؿ ىذا المتقدـ، العالـ دكؿ في مثيبلتيا عف متأخرة العربية الجامعات
 .كبيرة كعممية حضارية فجكة أيضان  عنو ينتج قد المعرفة مجاالت

 
 االستقبللية مف قدر الجامعات منح مف بد بالجامعات، فبل الخاصة كالمكائح النظـ تطكير .4

 العمؿ سكؽ مع احتياجات التأقمـالمتسارعة ك  التغيرات مكاكبة تستطيع لكي كاإلدارية المالية
 .أفضؿ بشكؿ كالمجتمع
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 البحكث منظكمة إنتاج الجادة: تمثؿ كاألبحاث الدراسات تشجيع في بدكرىا الجامعات عدـ قياـ .5
   .ضعؼ التمكيؿ نتيجة العربية لمجامعات بالنسبة الكبرل التحديات إحدل الجادة العممية
 الناتج إجمالي مف % 0.3))العممي البحث مىع مجتمعة العربية الدكؿ تنفقو ما فإجمالي

 بيذا صمة ذات فرعية تحديات كىناؾ ، 2004 عاـ اليكنيسكك إحصائيات القكمي حسب
 لمفريؽ المتميزة القيادات اختيار المتخصصة، كالدراسات مراكز األبحاث إنشاء مثؿ الجانب
 .كمشاكمو المجتمع ايابقض المرتبطة المجاالت التطبيقية في باألبحاث كاالىتماـ البحثي

 
 

 معكقات التنمية المينية التي تكاجو عضك ىيئة التدريس ىي: ( فأىـ2002أما مف كجية نظر مرسي )
 

  .عدـ االتفاؽ عمى تحديد مكاصفات التدريس الجامعي الجيد .1
  .عدـ التحمس مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس لدراسة طرؽ التدريس الجامعي كأساليبو .2
في سمـ الكظائؼ األكاديمية أساسان عمى البحث العممي أكثػر مػف التػدريس اعتماد الترقية  .3

  .كالخبرة مما يؤثر عمى دافعية عضك ىيئة التدريس لمبحث في أساليب تحسيف تدريسية
قناعة بعض أعضاء ىيئة التدريس بفعالية طرؽ التدريس التقميدية أك أنػو لػيس باإلمكػاف  .4

  استحداث طرؽ تدريس جديدة .
 جز اإلمكانات المادية كالفنية أحيانا.ع .5
  .انعداـ الصمة بيف الجامعة كالمؤسسات العممية كاألكاديمية في العالـ .6
  . عدـ تفرغ األساتذة لمبحث العممي نتيجة األعباء التدريسية الكثيرة .7
مما يمنع مكاكبة ما ىك جديد في مجاالت التخصص كالبحث  ،قمة عدد المنح كالبعثات لمخارج .8

  .ميالعم
  .أك األجنبية ةكجكد بعض القيكد أماـ سفر بعض األساتذة إلى الدكؿ العربي .9

 ,عجز المكتبات عف إشباع حاجة الباحثيف, كيشمؿ ذلؾ قمة الكتب كالمراجع, كعدـ حػداثتيا.10
  كندرة الدكريات العممية المتخصصة.

 جع )الكرقية(.كميما تقدمت الخدمة االلكتركنية لممكتبات تظؿ الحاجة قائمة لممرا
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 أبرز الجيود العالمية في تطوير أعضاء ىيئة التدريس   2.2. 1
 

التدريس  ىيئة أعضاء قدرات لتنمية سكاء حد عمى كالنامية المتقدمة الدكؿ جامعات مف العديد سعت
 في ككاف األعضاء، قدرات بتنمية تيتـ خاص طابع ذات كحدات مراكز أك إنشاء خبلؿ مف بيا،

 في كذلؾ كانجمترا األمريكية المتحدة الكاليات جامعات العالمي المستكل عمى ؾ الجامعاتتم مقدمة
 إعداد في المصرية الجامعات أيضان  بدأت كما كالسكيد، كىكلندا ألمانيا جامعات تبعتيا ثـ  ،الثمانينيات

 جامعة في أكالن  تبدأ كالتي الجامعي المعمـ إعداد دكرات في التدريس ىيئة أعضاء لتنمية قدرات برامج
 حيث كالعربية، المصرية الجامعات مف عدد إلى امتدت ثـ  حمكاف، ثـ جامعة القاىرة، ثـ شمس، عيف

 ىيئة أعضاء قدرات كتنمية إلعداد البحثية المشركعات مف بالعديد الجامعات بالقياـ ىذه اىتمت
 الجامعات تقدميا كالتي بالفعؿ ةالقائم القدرات بتنمية البرامج الخاصة تقكيـ إلى باإلضافة التدريس
 البرامج. ىذه تطكير بيدؼ

ىذه الدراسة إلقاء الضكء عمى أبرز الجيكد العالمية في مجاؿ تطكير عضك ىيئة  الباحثة في كتحاكؿ
   :كذلؾ عمى النحك التالي ، باختصار:التدريس

 
 : الواليات المتحدة األمريكية

 
ات بتطكير خبرة أعضاء ىيئة التدريس بيا حيث زكدتيـ بكؿ اعتنت الجامعات األمريكية منذ السبعيني

الكسائؿ مف إجازات كتمكيؿ السفر إلى االجتماعات المينية كالمؤتمرات ككرش كتدعيـ األبحاث التي 
كتدافعت الكميات  ،كتعترؼ الجامعات األمريكية بأف التدريس المؤثر عممية تحتاج إلى التعميـ كالتدريب

كتكالت درجة االىتماـ في الثمانينات  ،راكز تطكير كتنمية أعضاء ىيئة التدريسكالجامعات لتككيف م
كما بعدىا بالتركيز عمى المناىج كتصميميا كتشجيع الترابط المنطقي مع التعميـ العاـ، كاشتماؿ المنيج 

تحقيؽ عمى كميات األمكر، كميارات التكفير الناقد، ككاف تطكير ىيئة التدريس ىك الكسيمة األساسية ل
لذلؾ أصبحت رسالة مػراكز التطكير كاضحة لكؿ المعنييف بالعمؿ الجامعي، كتعددت   .ىذه األىداؼ

كأصبحت القكة  " Teaching Excellence" البرامج كأصبػح الشعػار األساسي ىك التميز في التدريس
دخؿ ضمف مناىج الدافعة ليذه المركز ىك حاجة أعضاء ىيئة التدريس ليا كامتدت برامج التطكير لت

 .ىػ (1417طمبة الػدراسػات العمػيا كالجمعيات المينية ) بركات كزمبلؤه، 
 
 

ق( إلى أف التجربة األمريكية بدأت في مراحميا الحديثة في تكسيع اىتماماتيا 1413 )كيشير الثبيتي
ة، كأشخاص كمينييف كأعضاء ىيئة تدريس في مجمكع ،بالتركيز عمى تطكير أعضاء ىيئة التدريس
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مما جعؿ التطكير التعميمي كالتنظيمي كالشخصي ىي المككنات الرئيسية ألم برنامج فعَّاؿ لتطكير 
 .أعضاء ىيئة التدريس

في ىيئة  التميزىتمت بتحقيؽ ا( أنيا  (Goloria, 1998 كفي جامعة مكنت كمير تذكر جمكريا
الذم بدء منذ  ،لتدريس الجددتػدريسيا مف خبلؿ عدد مف المبادرات مف أىميا برنامج أعضاء ىيئة ا

 :كعف أسباب التميز في ىذا البرنامج تشير ) جمكريا ( إلى ،ـ1944عاـ 
 

  .الزامي ألعضاء ىيئة التدريس الجدد .1
  . األىداؼ محددة بكضكح كىي مبنية عمى قيـ تتماشى مع ميمة الجامعة .2
  .أف قاعدة البرنامج جيدة إذ يركز عمى التدريس مف أجؿ التفكير .3
 ص مكارد مادية كبشرية لمبرنامج كبدرجة كبيرة.تخصي .4

 
أف برنػامج التطػكير لػدييـ يركػز  (Dakas & other 1998 ) كفػي كيسككنسػيف يػذكر ديػؾ كآخػركف

عمػػػى التطػػػكير الػػػذاتي مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس، كيػػػتـ تشػػػكيؿ فريػػػؽ لمتطػػػكير المينػػػي لعضػػػك ىيئػػػة 
ة كبػػرامج تطكعيػػة، كتصػػميـ تمػػؾ البػػرامج مػػف قبػػؿ التػػدريس، يقػػكـ بػػالتخطيط إليجػػاد بيئػػة تعمػػيـ تعاكنيػػ

مػػف العػػرض المػػؤجز  .أعضػػاء فريػػؽ التطػػكير كمػػف لػػدييـ رغبػػة مسػػتمرة فػػي تطػػكير قػػدراتيـ كميػػاراتيـ
كالتممػػيح لػػبعض اىتمػػاـ الجامعػػات األمريكيػػة بتطػػكير قػػدرات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يبلحػػظ الجديػػة فػػي 

  .ريس كبالذات في مجاؿ التدريستنكيع برامجيا كفقان لحاجات عضك ىيئة التد
 

 :المممكة المتحدة
 

إلػى أف األىتمػاـ بتػدريب أسػاتذة الجامعػات  (Brown & Atkins,1986 )يؤكػد كػؿ مػف بػراكف كاتكنػز
دراكيـ ألىميتة في مجاالت التػدريس كاإلدارة كالبحػث ،  التاسع عشرالبريطانية يرجع إلى بداية القرف  كا 

يع كالتأييػد الفٌعػاؿ مػػف قبػؿ اإلدارة الجامعيػة ييعػد أمػران بػالغ األىميػة لنجػػاح كمػا أكػدا عمػى التشػج ،العممػي
 ة المينية ألعضاء ىيئة التدريس. التنمي

مػى ميػارات ع (1996كتػركز برامػج التطكيػػر ألعضػاء ىيئػة التػدريس فػي جامعػة اكسػفكرد كفقػان لحػداد )
ية، كبرامج المعمكمات، كبرامج التقكيـ، كبرامج التدريس، كبرامج التقكيـ، كبرامج تقميد المناصب األكاديم

كفي جامعة كامبردج إضػافة إلػى بػرامج تطػكير التػدريس ىنػاؾ بػرامج  مقررات إدارية، كبرامج اإلشراؼ،
دارة الصػػػراع بػػػيف األفػػػراد، كطػػػرؽ اإلشػػػراؼ عمػػػى الطػػػبلب، كدارة الكقػػػت،  تشػػػمؿ تنميػػػة فػػػرؽ العمػػػؿ، كا 

ـ. أمػػػا جامعػػػة سػػػاكث ىػػػامبتكف فينػػػاؾ بػػػرامج تشػػػمؿ تصػػػميـ كتقػػػكيـ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كمعػػػاكنيي
المقػػررات، كميػػارات تقػػكيـ الػػذات، كميػػارات اإلدارة كاإلشػػراؼ، كقيػػادة جمسػػات المناقشػػة، كتقػػكيـ نكعيػػة 
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المعمكمػػات كالصػػحة كاألمػػاف، كالمػػؤتمرات عػػف  الػػتعمـ، كتػػدريب الصػػكت، كتنميػػة قػػدرات البحػػث، كتقنيػػة
  .بعد

 : الدوؿ العربية
 
د تـ بحث مكضكع تطكير أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العربية خبلؿ عدة مؤتمرات كندكات لق

 إقميمية لمتنسيؽ بيف الجيكد المبذكلة في ىذا المجاؿ كىناؾ عدد مف الجيكد بيذلت في ىذا الجانب
  (.Salah ،2001: )أشار إلييا نذكر منيا

  
  :الجامعات المصرية

عمػػى كجػػكب تمقػػى المدرسػػيف المسػػاعديف تػػدريبان فػػي أصػػكؿ التػػدريس  ـ1972تػػنص أنظمتيػػا منػػذ عػػاـ 
العامػػة كالخاصػػة، كتعتبػػر جامعػػة عػػيف شػػمس مػػف أكلػػى الجامعػػات المصػػرية التػػي قامػػت بتنظػػيـ دكرات 
نشػػاء كحػػدات متخصصػػة فػػي  تدريبيػػة إلعػػداد المعمػػـ كاالنتقػػاؿ بالػػدكرات إلػػى مختمػػؼ كميػػات الجامعػػة، كا 

لكضع في جامعة االسكندرية. إال أنو في اآلكنة األخيػرة كمػا يػذكر أف لػدل كؿ كميات الجامعة ككذلؾ ا
الجامعة تكجو إلنشاء مركز مسػتقؿ خػاص بػالتطكير األكػاديمي كىنػاؾ الشػبكة العربيػة لمتطػكير المينػي 

كفػػػي العػػػراؽ أكلػػػت جامعػػػة   .ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات العربيػػػة كمقرىػػػا جامعػػػة االسػػػكندرية
النمػػك المينػػي أىميػة كبيػػرة إذ أنشػػأت مركػػز لتطػكير طػػرؽ التػػدريس كالػػػتدريب الجػػامعي  البصػرة مكضػػكع

كيقػػدـ ىػذا المركػز دكرات متعػػددة فػي التػدريس كاالتصػػاؿ كتقنيػة الحاسػكب ككػػذلؾ فػي جامعػة المكصػػؿ 
  .ـ1987بدأت الجامعة بتنظيـ دكرات منذ عاـ 

ددت لػػو عػػػدد مػػف الكظػػػائؼ التػػي يقػػػـك بيػػػا كفػػي األردف أنشػػػأت الجامعػػة األردنيػػػة مكتػػب تطػػػكير، كحػػػ 
ككرش العمؿ التي تكجو ألعضاء ىيئػة التػدريس، أف الجامعػة تعقػد بػرامج كنشػاطات تربكيػة داخميػة فػي 

كفػي السػكداف يػذكر أف جيػكد جامعػة الخرطػكـ بػارزة  .الجامعة كخارجية في الكاليات المتحدة األمريكيػة
ذلػػؾ إنشػػاء مركػػز  ىتػػـ تمػػ ،ر التربػػكم لمميػػف الصػػحيةـ مػػف خػػبلؿ إنشػػاء مركػػز التطػػكي1970منػػذ عػػاـ 

ترقيػػة أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كيقػػدـ بػػرامج فػػػي طػػرؽ التػػدريس، كترقيػػة الميػػارات البحثيػػة، كتنميػػػة 
 .كتعريب التعميـ العالي ،ةالقدرات اإلدارية كالقيادية، كطرؽ تقديـ االستشارات الفنية، كاإلدارة الجامعي

 
عمػى جامعػػة اإلمػارات إنشػاء مركػػز  فرضػت ة فيشػػير إلػى أف االتجاىػات المعاصػػرة أمػا اإلمػارات العربيػ

ييتـ بتطكير األستاذ الجامعي سيػمي بمركػز اسػتقطاب كتنميػة أعضػاء ىيئػة التػدريس، كيقػدـ العديػد مػف 
صػػدار نشػػره دكريػػة تركػػز  البػػرامج حػػكؿ تطػػكير طػػرؽ التػػدريس الفعَّػػاؿ، كاسػػتخداـ التػػدريس المصػػٌغر، كا 

كعات تنمية أعضػاء ىيئػة التػدريس، كتنظػيـ بػرامج تفػرغ كشػبو تفػرغ ألعضػاء ىيئػة التػدريس عمى مكض
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كفػي جامعػة الككيػت أنشػأت الجامعػة مركػز التنميػة األكاديميػة يقػـك بتنظػيـ  .الجدد، كغيرىا مػف الجيػكد
كرش عمػػػؿ ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس حػػػديثي التخػػػرج، كتقػػػديـ محاضػػػرات تخصصػػػيو، ككرش عمػػػؿ فػػػي 

كفػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية قامػػت بعػػض الجامعػػات السػػعكدية بجيػػكد مكجيػػة . األكاديميػػةاألنظمػػة 
لمتطػكير الجػامعي  ان لتطكير قدرات أعضاء ىيئػة التػدريس إذا أف جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز أنشػأت مركػز 

ىػػػػػ ليتػػػػكلى تقػػػػديـ الخػػػػدمات البلزمػػػػة لمسػػػػاعدة أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس كالمحاضػػػػريف 1407منػػػػذ عػػػػاـ 
 يـ عمى ميارات كأساليب التدريس. معيديف في كؿ مالو عبلقة بتطكير معارفيـ التربكية، كتدريبكال
 

نما ،ذاتو حد في غاية ليس الييئات التدريسية ألعضاء الميني ختاما نجد أف التطكير  كسيمة لتعديؿ كا 
 حاجات في تمبية ظيرت أف ينبغي كما الشاممة الجكدة كصكالن لتحقيؽ كالتعمـ التعميـ كلتطكير األفكار

 لمتطكير نصؿ كحتى, المحمي المجتمع أك مؤسسات أك أكانكا متعمميف سكاء ،كطمكحاتيـ المستفيديف
 كأدائيـ ىيئة التدريس أعضاء لقدرات كمستمرة دائمة تقكيـ بعممية القياـ عمينا يجب أبعاده بكؿ

 محددة كمعدة مكضكعية كمؤشرات معايير كفؽ التقكيـ ىذا يتـ كأف كالمينية، كالبحثية العممية كمياراتيـ
لمتطكير،  مناسب مدخؿ إتباع ككذلؾ كالعالمية، كاإلقميمية المحمية التجارب أفضؿ مف كمستقاة مسبقان،
 التربكية التكنكلكجيا كتكظيؼ كفؤة، تدريبية بخبرات كاالستعانة كشاممة، متطكرة تدريب برامج كاعداد

 .بفعالية التدريس ىيئة أعضاء كمشاركة التدريب، تمراريةاس يضمف بما فعالة، الحديثة بصكرة
 
 

وفؽ برنامج التعميـ المفتوح  الجيود المحمية في تطوير أعضاء ىيئة التدريسأبرز   3.1.2
   (.2015 -2001 (جامعة القدس المفتوحة )فمسطيف(:

 
 مختٌصكف فيو ؾاألردف شار  في لمؤتمر عيقد كتكصية 1979 في كاف المفتكح لمتعميـ الفعمية البداية 

 التقميدية الجامعات مفتكحة لدعـ عربية جامعة بإنشاء المؤتمر أكصى فقد، اليكنسكك مف كخبراء عرب
 الغير العرب لمطمبة العالي التعميـ فرص تقديـ خبلؿ مف العربي الكطف في التعميـ تطكير في كتساىـ
 ـ(. 2007التقميدية الصريح ) بالجامعات  االلتحاؽ عمى قادريف

تجربة  كجاءتبعد،  عف كالتعميـ المفتكح، التعميـ مجاؿ في العربية تعددت التجارب الحيف ذلؾ منذك 
 حقيقية لمتعميـ انطبلقة شكمتحيث جامعة القدس المفتكحة، كرائده في مجاؿ التعميـ المفتكح عف بعد، 

 الماضي، القرف مف اتالثمانين في الجامعة ىذه تأسيس عمى المكافقة كتمت العربي، العالـ في المفتكح
 ـ(،1991 -1985 عاـ) مف ابتداءن  كمناىجيا األكاديمية برامجيا إعداد في الجامعة بدأت حيث
 القدس مقران  مدينة الجامعة اتخذت ثـ كمف عماف، األردنية العاصمة في لمجامعة مؤقت مقر كافتتح
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البداية  في ضمت الكبرل، يةالفمسطين المدف في دراسية كمراكز تعميمية مناطؽ كأنشأت ليا، رئيسا
 1995) .)عاـ في طمبتيا مف دفعة أكؿ خٌرجت كقد الطمبة مف المئات

 تنفيذه كتشرؼ عمى لو تخطط الذم الٌتطكير كىك المفتكحة القدس جامعة في المؤٌسسي الٌتطكير إفٌ 
 العمؿ ككرش ستمرةالٌتدريبٌية الم الٌدكرات تكظؼ أف يمكف التي الٌتعميمٌية، المؤٌسسة في متخٌصصة كحدة

ألعضاء ىيئات  الميني الكسائؿ لمٌتطكير أىـ الٌتدريب يعد بحيث البحثٌية، كالمشاركة الٌنقاش، كحمقات
 الطعاني،( عالية بإنتاجية أعماليـ ممارسة في كفاءتيـ   رفع يساعد عمىإذ  ،التدريس في الجامعة

2002  . ) 
 

ف أىمية بالغو لحاجتيا إلى التطكير المستمر، تـ كلما تممسو جامعة القدس المفتكحة في فمسطيف م
 1/3/2008ىك أحد مراكز الجامعة التربكية الفنية، تـ إنشاؤه في ك  ،OLCإنشاء مركز التعميـ المفتكح 

لتحقيؽ أىداؼ عدة مف أىميا: رفع كفايات العامميف في التعميـ المفتكح كالتعمـ اإللكتركني بما يتكافؽ 
 (. 2008مركز التعميـ المفتكح، ) في العممية التعميمية التعممية. مع التطكرات المستمرة

 
بتطكير قاعدة بيانات خاصة بالتدريب تكفر تكثيقا دقيقا لمطاقات التدريبية المكجكدة  ىذا المركزقاـ ك 

في الجامعة بكافة فركعيا ككافة التخصصات، كتكفر معمكمات تفصيمية حكؿ خمفيات أعضاء ىيئة 
كخبراتيـ المينية ككفاءاتيـ التدريبية، باإلضافة لتكفير كصؼ كبيانات كافة  ،يميةالتدريس األكاد

حيث يتـ تحديث قاعدة البيانات باستمرار كيتـ  الحقائب التدريبية التي يتـ تصميميا كتنفيذىا في القسـ،
مستقاة منيا تغذيتيا بالبيانات بشكؿ دكرم كبالتزامف مع عقد أم برنامج تدريبي، ما يجعؿ التقارير ال

 عمى درجة عالية مف الدقة كالمكضكعية، كتبنى عمى أساس:
 

 .حصر االحتياجات التدريبية لفركع الجامعة 
  خراجيا حقائب لمبرامج التدريبية التي يشرؼ المركز عمى تخطيطيا كبنائيا كتصميميا كا 

 كتنفيذىا كتقييميا.
  االلكتركني.الربط بيف قاعدة بيانات التدريب، كتنفيذ مساقات التعمـ 
  اإلستراتيجيات التربكية الحديثة كيعمؿ عمى بنائيا فريؽ عمؿ متكامؿ مف خبراء المحتكل

 كالمصمميف التعميمييف كالتقنييف.
 

مف األساليب الفاعمة كالمستخدمة في جامعة القدس الدكرات التنشيطية التفاعمية المتخصصة كتعد 
بناء عمى احتياج  ،تنشيطية في مكاضيع محددة كىي دكراتالمفتكحة في مجاؿ التطكير الميني، 

مثؿ الدكرات التنشيطية الخاصة باألعضاء الذيف يشرفكف عمى مقررات  ،أعضاء الييئة التدريسية
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األنشطة االلكتركنية ، كتعقد في بداية كؿ فصؿ دراسي، كتتضمف المكضكعات التالية )بناء المحتكل، 
صفكؼ االفتراضية، التقكيـ عبر الصفكؼ االفتراضية, تقنيات بناء األنشطة، التكاصؿ كالتفاعؿ عبر ال

الصؼ االفتراضي(، كتيدؼ لتأىيؿ المشاركيف لبناء كتنفيذ لقاءات تعميمية مف خبلؿ الصفكؼ 
، تصميـ البرامج التدريبيةأما  االفتراضية اك غيرىا في برامج مايكركسكفت اكفيس اك التصميـ أك غيره.

البرامج التدريبية التربكية المختمفة عمى نظاـ إدارة التدريب كفؽ المنيجيات عمى تصميـ  المركزيعمؿ ف
التفاعمية التشاركية باحترافية عالمية كتقنية ممزكجة باإلستراتيجيات التربكية البلزمة لتحقيؽ أىداؼ 

 ء القدرات لدل الفئات المستيدفة.التدريب كبنا
 

الميني ألعضاء الييئات التدريسية في جامعة القدس  مف خبلؿ ما تقدـ فإف الباحثة ترل أف التطكير
التعميـ ك  ،بشكؿ عاـ المفتكحة يشكؿ ضركرة ممحة لمكاجية التحديات التي يشيدىا النظاـ التعميمي

لذلؾ يتحتـ عمى الجامعة دعـ ثقافة التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس،  ،بشكؿ خاصالمفتكح 
، مع الحرص عمى تحديد الكسيمة األنسب لخدمة لتعميـ الجامعيتطكير ا ،عمى رأس أكلكياتيا كيككف

ختيارىا كفؽ حاجاتيـ، مف أجؿ أف اكذلؾ مف خبلؿ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في  ،ىذه العممية
يحقؽ التطكير الميني أىدافو المتمثمة في تزكيد أعضاء ىيئة التدريس بالمعارؼ كالميارات كالقيـ 

 .دة التعميـ كفقان ألدكارىـ كمسؤكلياتيـكاالتجاىات المتعمقة بجك 
 
ال يمكف أف ينجح العمؿ الجامعي أكاديمينا أك بحثينا أك خدمة لممجتمع كالبيئة، ما لـ يكف عمى بالتالي  

كعميو فإنو يتعيًّف عمى التعميـ الجامعي أف يسعى لتككيف قكل ، رأسو أعضاء ىيئة تدريس متطكريف
لية، كالسعي باستمر مف أجؿ تطكير أعضاء ىيئة التدريس لدييا، تتمتع بميارات بحثية عا ،عاممة

 كذلؾ بالتحفيز كالدعـ المستمر ماديان كمعنكيان.
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 الدارسات السابقة   2.2

) التنمية المينية، التطكير األدب التربكم بالكثير مف الدراسات التي تناكلت التطكير الميني  يزخر
في مؤسسات التعميـ العالي مف جكانب متعددة، لعضك ىيئة التدريس األكاديمي، التأىيؿ كالتدريب( 

سكاءه فيما يتعمػؽ بمجاالت التطكير أك مجاؿ المعكقات أك تقديـ مقترحات لبرامج تطكيرية تساعد في 
تطكير عضك ىيئة التدريس، كعميو جمعت الباحثة مف خػبلؿ دراستيا ىذه بيف كاقع التطكير الميني 

الرتقاء بو، كقد عممت الباحثة عمى تقصي ما تـ إجراؤه مف دراسات حكؿ التطكير لية اآكمعكقاتو ك 
الميني لعػضك ىيئػة التدريس مف جانب، كالمعكقات في مؤسسات التعميـ العالي مف جانب آخر، 

ة، ككذلؾ آلية االرتقاء بو، كتكصمت إلى مجمكعة مف الدراسات التي تثرم الخمفية النظرية ليذه الدراس
 مف األحدث إلى األقدـ.  مرتبة

 
 

 الدراسات العربية 1.2.2
 

كاقع األدكار المينية ألعضاء ىيئة التدريس كسبؿ  ( التعرؼ إلى2014ىدفت دراسة األحمدم )
كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي. ككاف مجتمع  االرتقاء بيا لمكاكبة متطمبات مجتمع المعرفة.

ريس بجامعة أـ القرل بكميتي التربية كالعمـك التطبيقية كالبالغ الدراسة مككف مف جميع أعضاء ىيئة التد
( عضكان. ككانت أداة الدراسة عبارة عف استبانو مككنة 139( عضكان، كبمغ حجـ العينة )399عددىـ )

مف محكريف األكؿ حكؿ كاقع األدكار المينية، مقسمان إلى أربعة مجاالت: ) مجاؿ التدريس، مجاؿ 
( فقرة، (47ؿ خدمة المجتمع، كأخيرا مجاؿ اإلدارة( ، كىذه المحاكر األربعة تضـ البحث العممي، مجا

 ( فقرة. كمف نتائج الدراسة:(18أما المحكر الثاني فقد تناكؿ سبؿ االرتقاء باألدكار المينية، كتككف مف 
 بدرجة ىي مجتمع المعرفة ظؿ في القرل أـ بجامعة التدريس ألعضاء ىيئة المينية أف كاقع األدكار

كانت النتيجة  بينما المجتمع(، كخدمة العممي، البحث التدريس،: (التالية متكسطة لممجاالت الثبلثة
 باألدكار االرتقاء سبؿ عمى الدراسة عينة الستجابات العاـ الحسابي منخفضة، كالمتكسط اإلدارة لمجاؿ
 كانت بدرجة عالية.  مع المعرفةمجت متطمبات لمكاكبة بجامعة أـ القرل ىيئة التدريس ألعضاء  المينية
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في   التربية بكمية التدريس ىيئة أعضاء كجيات نظر معرفة ( إلى2014دراسة سعيد كعثماف ) كسعت
 السكدانية التربية بكميات التدريس ىيئة ألعضاء المينية التنمية التدريب في دكر عف الخرطـك جامعة

 كاستخدـ الجكدة. في " Edwards Deming ديمنج د"إدكار  األميركي العالـ مبادئ مف ستة ضكء في
( 75( عضكان كعينو قكاميا )133الكصفي. كتككف مجتمع الدراسة مف ) المنيج دراستيما في الباحثاف

 أفراد محاكر ىي آراء ثمانية مف مككنة استبانة الباحثاف صمـ الدراسة عضك ىيئة تدريس. كلغرض
 أىداؼ تطكير في لؤلستاذ التدريبية الجامعي، كاالحتياجات ستاذلؤل المينية التنمية أىمية حكؿ العينة
 عمى التربية بكميات األستاذ تساعد التي التدريبية الجكدة، االحتياجات عمى ترتكز التربية لكميات ثابتة

 عمميات استبعاد تعزز التي التدريبية المعرفي، االحتياجات االنفجار عصر في المستمر التحسيف
 كاالنتماء الثقة لبناء تؤدم التي التدريبية الشاممة، االحتياجات الجكدة إحبلؿ عمى ؿكتعم التفتيش
 بيئة في التعميمية كالمكاد الخدمات تحسيف في تسيـ التي التدريبية التدريس، االحتياجات ىيئة ألعضاء
 ألعضاء المينية ةلمتنمي التدريبية البرامج تصميـ في تساعد التي التدريبية التربية، االحتياجات كميات
السكدانية(. كأظيرت نتائج الدراسة، أف  التربية كميات في الجكدة لتحقيؽ الخدمة التدريس أثناء ىيئة

 لمجكدة تحقيقان  السكدانية التربية بكميات التدريس ىيئة ألعضاء كضركرية ميمة المينية التنمية
 المينية لمتنمية أمر ضركرم عممية بمنيجية التدريبية االحتياجات كاالنفجار المعرفي، كأف تعدد

 أعضاء تدريب في الكاضحة الخطط كجكد السكداف، كقمة في التربية بكميات ىيئة التدريس ألعضاء
 الطرؽ استخداـ التربية، كضعؼ بكميات االختصاص جيات مف المينية التنمية في ىيئة التدريس

 . التدريس ىيئة ألعضاء المينية لمتنمية التدريبية االحتياجات تحديد في العممية

 
لمتعرؼ إلى معكقات التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس في كميات  (2013 ) كجاءت دراسة الدعدم 

التربية بالجامعات الػسعكدية. كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي لتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة. كتـ 
امعات الحككمية في منطقة مكة المكرمػة تحديد مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بالج

( مف مجتمع الدراسة. كتـ بناء أداة الدراسة كىي %40( عضكان، كبمغت العينة)1108كالبالغ عددىـ )
 لمتنمية التنظيمية أربعة محاكر ىي : )المعكقات عمى كزعت عبارة، (44) عبارة عف استبانو تضمنت

 الثالث يتحدث حكؿ المعكقات لشخصية، ثـ المحكرا التدريس، كالمعكقات ىيئة ألعضاء المينية
 المينية التنمية معكقات عمى التغمب آليات الرابع فكاف حكؿ أبرز المينية، أما المحكر لمتنمية المالية

التدريس(. كقد بينت نتائج الدراسة تدني جيكد التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس في  ىيئة ألعضاء
ت الػسعكدية كخاصة فيما يتعمؽ باالعتماد األكاديمي، أمػا معكقات التنمية كميات التربية بالجامعػا

 المينية المتكقعة فقد كانت مؤكدة. 
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 بالكميات التدريس ىيئة أعضاء التعرؼ إلى اتجاىات (2013)كحاكلت دراسة عبد الرحمف كتادرس 
 بمتغيرم االتجاىات ىذه قة(كعبل التنمية المينية) نحك برامج األردنية الحككمية المتكسطة الجامعية
 أعضاء جميع مف الدارسة مجتمع الخبرة. استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي. كتككف كسنكات الجنس
عضكان  (1100) كالبالغ عددىـ الحككمية المتكسطة الجامعية الكميات في التدريس العامميف ىيئة

 عضكان كعضكه (285) تممت عمىاش مجتمع الدارسة مف عشكائية طبقية عينة اختيار كعضكه، كتـ
 عمى كزعت ( فقرة55مف ) مككنة استبانو إعداد تـ الدارسة أىداؼ كلتحقيؽ ىيئة التدريس. مف أعضاء

 المينية، مدربك التنمية برامج كمحتكل المينية، التنمية برامج عمى المشرفة الجية مجاالت:) أربعة
 ىيئة أعضاء اتجاىات أف الدارسة نتائج بينت  لمينية(.ا التنمية المينية، كأساليب كبرامج برامج التنمية

 مستكل ذات كانت التنمية المينية برامج نحك األردنية الحككمية المتكسطة الجامعية بالكميات التدريس
 لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدارسة فقراتيا، كقد أظيرت كمعظـ مجاالتيا جميع في عاؿو 

 الخبرةات سنك  فئات بيف فركؽ ككجكد المينية، التنمية برامج عمى لمشرفةا الجية مجاؿ في الذككر
 .سنكات مف خمس أقؿ الفئة لصالح

 
 

 المفتكحة القدس بجامعة بعد عف المفتكح التعمـ مركز دكر إلى ( التعرؼ2012كىدفت دراسة الزياف ) 
 المنيج الباحثة ستخدمتاإللكتركني. ا التعميـ مجاؿ في األكاديمييف لممشرفيف النمك الميني في

األكاديمييف في جامعة القدس المفتكحة في  المشرفيف جميع مف فتككف الدارسة مجتمع أما الكصفي.
 المشرفيف مف مشرفان  (228 ) الدارسة عينة مشرفان أكاديميان، كبمغت (491)قطاع غزة كالبالغ عددىـ 

 الباحثة قامت الدارسة أىداؼ كلتحقيؽ. فتكحالم التعمـ بكاسطة مركز تدريبيـ تـ الذيف مف األكاديمييف
 مركز دكر (ىي: المحاكر كىذه ثبلثة محاكر، عمى مكزعة فقرة، (61) مككنو مف استبانو بتصميـ
 مركز دكر اإللكتركني، التعميـ فمسفة تعميـ في المفتكحة القدس في جامعة بعد عف المفتكح التعمـ
 المشكبلت اإللكتركني، التعميـ بيئات في األكاديمييف مشرفيفلم الميني النمك بعد في عف المفتكح التعمـ
 في المركز التالية: أف دكر لمنتائج الباحثة تكصمت الجامعة(. في اإللكتركني التعميـ تعيؽ تطبيؽ التي
 التي المفتكحة كاف مرتفعان، ككذلؾ المشكبلت القدس جامعة في األكاديمييف لممشرفيف الميني النمك
 الدراسة: عدـ بمتغيرات يتعمؽ جاءت بنسبة مرتفعة، كفيما فقد اإللكتركني التعميـ ياراتم تطبيؽ تعيؽ
تعزل  الميني نمكىـ رفع في المركز دكر حكؿ العينة تقديرات بيف متكسطات دالة إحصائيان  فركؽ كجكد

 سنكات الخدمة.  التخصص، العممية، الدرجة الجنس، لمتغير:
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إلى تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية  (2012كسعت دراسة أؿ فرحاف ) 
الكصفي.  المنيج الباحث التربية بجامعة أـ القرل في ظؿ أدكارىـ المينية مف كجية نظرىـ. استخدـ

 رتبة أـ القرل مف التربية بجامعة كمية منسكبي التدريس ىيئة أعضاء جميع مف الدراسة ميجتمىع كتككَّفى 
 الشامؿ المسح طريقة اختيار ( عضكان، تـ113) عددىـ كالبالغ مساعد، كأستاذ مشارؾ كأستاذ أستاذ
نفسو. كتـ إعداد أداة الدراسة كتضمنت أربعة مجاالت تمثؿ  الدراسة مجتمع ىي الدراسة عينة فكانت

ديمية، األدكار المينية لعضك ىيئة التدريس في الجامعة كىي: )التدريس، كالبحث العممي، كاإلدارة األكا
كخدمة المجتمع(. كمف خبلؿ دراسة المتغيرات المتعمقة بيذه المجاالت كىي: )الرتبة، الخبرة، المؤىؿ 
العممي، الدكرات التدريبية، مكاف الحصكؿ عمى المؤىؿ(، كمعالجتيا إحصائيا تكصؿ الباحث لمنتائج 

ة )بمجاؿ التدريس، كمجاؿ التالية: أف مستكل االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس المتعمق
البحث العممي، كبمجاؿ اإلدارة، كخدمة المجتمع( في ظؿ أدكارىـ المينية كاف بدرجة عالية، ككاف 
ىناؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمستكل االحتياجات التدريبية بيف أعضاء ىيئة التدريس في 

 ضكء متغير سنكات الخبرة، كعدد الدكرات التدريبية. 
 
 

( إلى دكر الجامعة األردنية في تنمية البحث العممي مف كجية نظر 2011ت دراسة مناعي )كتطرق
القادة األكاديمييف فييا. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي. تككف مجتمع 
 الدراسة مف جميع القادة األكاديمييف  )عمداء، كنكاب، كمساعديف كرؤساء األقساـ( العامميف في

( فردان، قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية مف (273الجامعة األردنية كالبالغ عددىـ 
م استبانة لتحديد دكر الجامعة هفردان. تـ تصميـ أداة الدراسة ك ( 167)مجتمع الدراسة كالبالغ عددىا 

( فقرة مقسمو إلى 28كنة مف )األردنية في تنمية البحث العممي مف كجية نظر القادة األكاديمييف مك
سياسات البحث العممي, التمكيؿ كالمكارد البشرية، اإلجراءات المتعمقة بأعضاء  )ثبلثة مجاالت كىي:

ىيئة التدريس(. كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا، أف درجة التقدير لدكر الجامعة 
ادة األكاديمييف كانت عالية، ككذلؾ كجكد فركؽ األردنية في تنمية البحث العممي مف كجية نظر الق

في مجالي سياسات البحث العممي كاإلجراءات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجنس، 
كجاءت الفركؽ لصالح القادة األكاديمييف مف الذككر، كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير المسمى 

 األداة تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية.  الكظيفي، ككجكد فركؽ عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت
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( في دراستيا إلى مستكل التنمية المينية لدل أعضاء الييئة التدريسية في 2010 كأشارت الشخشير )
جامعة النجاح الكطنية مف كجية نظرىـ, في ضكء بعض المتغيرات المستقمة كىي الجنس كالعمر 

تبة األكاديمية. كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي. تككف كالمؤىؿ العممي كالكمية كسنكات الخبرة كالر 
( عضك ىيئة تدريس مكزَّعيف عمى مختمؼ الكميات في الجامعة، في حيف 532مجتمع الدراسة مف )

( عضك ىيئة تدريس. كألغراض ىذه الدراسة تـ بناء استبانة لقياس 130تككنت عينة الدراسة مف )
( فقرة 51يئة التدريس في جامعة النجاح الكطنية، تككنت مف )مستكل التنمية المينية لدل أعضاء ى

مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي : )تنمية الميارات، تنمية المشاركة، الترقية كالتقييـ، مشكبلت التنمية 
كقد أظيرت النتائج ما يمي: أف تقدير مستكل التنمية المينية لدل أعضاء الييئة التدريسية  .المينية(

ـ كاف متكسطان، كما جاء ترتيب مجاالت األداة كفقان لمتكسطاتيا تنازليان عمى النَّحك مف كجية نظرى
اآلتي:  مجاؿ تنمية الميارات، مشكبلت التنمية المينية، تنمية مشاركة أعضاء الييئة التدريسية كأخيران 

ممي كالرتبة مجاؿ الترقية كتقييـ أعضاء الييئة التدريسية، كلـ تؤثر متغيرات الجنس كالمؤىؿ الع
األكاديمية في تقدير مستكل التنمية المينية، بينما كاف لمتغير سنكات الخبرة تأثيره في تقدير مستكل 

 التنمية المينية. 
 

 
التعرؼ إلى كاقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات ( 2010كسعت دراسة اليادم )

كضع بعض المقترحات لتطكير التنمية المينية ك  التعميـ العالي في سمطنة عماف مف كجية نظرىـ،
( عضكان مف أعضاء 378بتمؾ المؤسسات. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي. كشممت عينة الدراسة )

ىيئة التدريس، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة صممت الباحثة استبانة مف خمسة مجاالت : )التدريس، 
ديمي، كتقكيـ الطبلب(. كمف أىـ النتائج التي كالبحث العممي، كخدمة المجتمع، كاإلشراؼ األكا

تكصمت إلييا الدراسة أف كاقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي في 
سمطنة عماف عمى مجاالت الدراسة الخمسة يتراكح بيف الدرجة المتكسطة كالضعيفة، أما فيما يتعمؽ 

ط تقديرات أفراد العينة حسب متغير نكع الكمية عمى مجاالت بمتغيرات الدراسة فقد بيف أف متكس
)البحث العممي، كاإلشراؼ األكاديمي، كتقكيـ الطبلب( جاء لصالح مؤسسات التعميـ العالي الحككمية، 

 بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمجالي )التدريس كخدمة المجتمع(. 
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تحديد درجة احتياجات التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس  ( إلى2009كسعت دراسة األسمر )
بالجامعات السعكدية. اتبعت الباحثة المنيج الكصفي في داستيا. كقد كاف مجتمع الدراسة مككنان مف 

عضك ىيئة تدريس. أما أداة 148) ( عضك ىيئة تدريس بالجامعة، كتككنت عينة الدراسة مف )357)
: الجزء األكؿ مككف مف البيانات األكلية لمجتمع الدارسة، أما الجزء الثاني الدراسة فمككنو مف جزأيف

كزع عمى محاكر أربعة ىي: )التدريس، البحث العممي، اإلدارة، المشاركة في خدمة المجتمع(، تضـ 
( فقرة. كدلت نتائج الدراسة عمى أف المتكسط العاـ لدرجة احتياجات التنمية المينية ألعضاء 50)

التدريسية كفؽ أدكارىـ المينية األربعة كانت عالية، ككاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الييئة 
متكسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك درجة احتياجات التنمية المينية ألعضاء الييئة 

ـ تسفر النتائج عف التدريسية كفؽ أدكارىـ المينية تبعان لمتغيرات الجنس كالرتبة األكاديمية. في حيف ل
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغيرات الجنس كالتخصص. 

 
 التدريسية الييئة أعضاء لدل المتبعة الميني النمك برامج ( التعرؼ إلى2009كسعت دراسة العمرم )

 اءأعض جميع مف الدراسة مجتمع الكصفي. تألؼ المنيج التطبيقية. استخدـ الباحث  البمقاء في جامعة
تدريسية، أما العينو  ىيئة عضك 323)عددىـ ) التطبيقية كالبالغ البمقاء جامعة في التدريسية الييئة

 التدريس (مجاليف ىما: عمى بناء أداة الدراسة كاشتممت جرل ( عضك ىيئة تدريس. كقد66فقكاميا )
 الميني النمك رامجتكفر ب درجة أف الدراسة نتائج كأظيرت فقرة.  (22العممي(، ك) الجامعي كالبحث

 داللة ذات كتبيف أنو ال يكجد فركؽ التطبيقية، البمقاء في جامعة التدريسية الييئة أعضاء عند متكسطة
التطبيقية،  البمقاء جامعة في الييئة التدريسية أعضاء لدل المتبعة الميني النمك أساليب في إحصائية

  .كالتخصص التدريسية كالخبرة ديميةاألكا كالرتبة العممي الجنس كالمؤىؿ مف كؿ إلى تعزل
 

(  الكشؼ عف كاقع التطكير الميني ألعضاء الييئة التعميمية بكمية 2008كىدفت دراسة بنت بكر )
اآلداب لمبنات بالدماـ مف خبلؿ تقييـ برامج التخطيط كالتطكير، كذلؾ لمتكصؿ إلى اآللية التي يمكف مف 

ية بالكمية في ضكء اإلمكانيات المتاحة. استخدمت الباحثة خبلليا االرتقاء بمستكل البرامج التطكير 
المنيج الكصفي. تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التعميمية في األقساـ األكاديمية بكمية 

( عضك ىيئة تعميمية. 133( عضكان، كتككنت عينة الدراسة مف )157اآلداب لمبنات بالدماـ، كعددىـ )
( 97زمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة، مكزعة عمى ثبلثة محاكر ك)كلجمع البيانات البل

فقره، كالمحاكر. كقد أسفرت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج مف أىميا: إدراؾ عينة الدراسة األىمية 
اغبيف ، حيث بمغت النسبة المئكية لمر الميني ألعضاء الييئة التعميمية التي تكلييا إدارة الكمية بالتطكير

ىذا باإلضافة إلى أف درجة إقباؿ العنصر النسائي عمى  %،98بااللتحاؽ في البرامج التطكيرية 
%. 31% في مقابؿ نسب التحاؽ العنصر الرجالي الذم كصؿ إلى 78االلتحاؽ بالبرامج كبيرة كبنسبة 
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في كمية التربية التعرؼ إلى ما يحتاج إليو أعضاء ىيئة التدريس (2008) كتناكلت دراسة جزاغ كجزاع 
بجامعة الككيت لجكانب التنمية المينية كاألكاديمية كالبحثية كاإلدارية كاالجتماعية بغية أخذىا بعيف 
االعتبار عند التخطيط لبرامج ككرش الكمية. استخدـ الباحث المنيج الكصفي. تككف مجتمع الدراسة 

ريس. ككانت أداة الدراسة عبارة عف ( عضك ىيئة تد67( عضكان، كاشتممت عينة الدراسة عمى )95مف)
( فقرة، كىذه المحاكر ىي:) المجاؿ الميني، كالمجاؿ 50استبانة مككنة مف خمسة محاكر تضـ )

البحثي، كالمجاؿ األكاديمي، كالمجاؿ اإلدارم، كالمجاؿ االجتماعي(. أظيرت نتائج الدراسة كجكد 
ت التنمية الخمسة المشمكلة بأداة الدراسة، اختبلؼ كاضح في احتياجات أعضاء ىيئة التدريس في مجاال

كتبيف أف المجاالت التي حظيت بأكبر قدر مف التركيز، كانت المجاالت األكاديمية كالمينية كاإلدارية 
 عمى التكالي، في حيف تبيف أف احتياجات التنمية في المجاليف البحثي كاالجتماعي حظيت بنصيب أقؿ.

 
 

التعرؼ إلى المعكقات التي تكاجو المشرفيف األكاديمييف   (2007 ) ةكزمبلؤ سمرة  أبك دراسة كىدفت
في جامعة القدس المفتكحة في فمسطيف. استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي. حيث تككف مجتمع 

( مراكز تعميمية، إستخدـ 6( منطقة تعميمية، ك)14مشرفان كمشرفة، مكزعيف عمى)  200)الدراسة مف )
. كشممت الدراسة المسح الشامؿ. بنيت أداة الدراسة المتعمقة بالمعكقات مف الباحثكف المنيج الكصفي

( مجاالت ىي: )المعكقات المتعمقة بالنظاـ التعميمي، 4( فقرة، مكزعة عمى )48استبانو مككنو مف )
 كالمعكقات اإلدارية كالمالية، كالمعكقات التي تتعمؽ بالمرافؽ كالبنى التحتية، كأخيران المعكقات التي
تتعمؽ بالنمك الميني كالبحث العممي(. كأظيرت نتائج الدراسة أف درجة المعكقات التي تكاجو المشرفيف 

فيما كانت في مجاؿ  ،األكادمييف المتفرغيف في جامعة القدس المفتكحة في فمسطيف كانت متكسطة
لية ىي األدنى مف في حيف كانت درجة المعكقات اإلدارية كالما ،النمك الميني كالبحث العممي مرتفعة

كما أظيرت النتائج ايضان أف درجة تقديرات أفراد مجتمع الدراسة مف اإلناث  ،بيف مجاالت الدراسة
لممعكقات  كانت أعمى مف درجة تقدير الذككر عمى الدرجة الكمية. كأظيرت النتائج إختبلؼ تقديرات 

لعممية كالتخصص كالرتبة االكادمية أفراد مجتمع الدراسة لممعكقات التي تكاجييـ بإختبلؼ :الدرجة ا
 فكانت لصالح منطقة غزة التعميمية.  ،كالخبرة كالمنطقة التعميمية
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( كضع تصكر مقترح لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس 2007كحاكلت دراسة الحريشي ككعكي)
الدراسة مف جميع  في الجامعات السعكدية. استخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي. تككف المجتمع بيذه

أعضاء الييئة التدريسية بكميتي التربية لمبنات بقسمييا األدبي كالعممي مف السعكديات كغير 
%( مف 20( عضك ىيئة تدريس، تـ اختيار عينة عشكائية كذلؾ بأخذ نسبة )125السعكديات كيبمغ )

انة مف محكريف: تناكؿ مجتمع الدراسة. عمدت الباحثتاف إلى تصميـ أداة البحث كىي عبارة عف استب
المحكر األكؿ: معايير الجكدة الشاممة لمتنمية المينية لعضك ىيئة التدريس، أما المحكر الثاني: فكاف 

أشارت النتائج إلى أىمية التنمية المينية في مجاؿ حكؿ أساليب التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس. ك 
ة، كما أكدت النتائج عمى ضركرة تعريؼ عضك الييئة المناقشة كالحكار، كاإلشراؼ عمى الرسائؿ العممي

التعميمية بالتجارب العالمية كالجديدة في طرؽ التدريس، كالحاجة إلى تطكير أعضاء الييئة التعميمية 
 ذاتيان، كتشجعييـ عمى البحث العممي، كتمكينيـ مف حضكر المؤتمرات كالندكات. 

 
 

عضاء ىيئة التدريس بجامعة عدف نحك تصكر ( إلى اتجاىات أ2006كتطرقت دراسة بامدىؼ )
لبرنامج أثناء الخدمة ييدؼ إلى تحسيف األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة عدف. 

( عضك ىيئة تدريس في جامعة 123استخدمت الباحثة المنيج الكصفي لمعرفة آراء عينة مككنة مف )
% مف إجمالي كميات 50ندسة، الطب( تمثؿ عدف يتكزعكف بيف أربع كميات )التربية، اآلداب، الي

جامعة عدف، كقد تـ اختيار الكميات األربع أنفة الذكر بطريقة القرعة، كبمغ إجمالي أعضاء ىيئة 
كقد أظيرت نتائج  .( في الكميات األربع374التدريس كالحاصميف عمى لقب أستاذ مساعد فأعمى )

راسة نحك مكضكع التدريب أثناء الخدمة بكصفو كسيمة الدراسة أف ىناؾ اتجاىان إيجابيان لدل عينة الد
ميمة مف كسائؿ التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي. إذ أبدل أفراد عينة الدراسة في 
المتكسط مكافقة عالية عمى غالبية محاكر البرنامج التدريبي المقترح شممت المحاكر المتعمقة بمحتكل 

ت، االتجاىات( كأىدافو كمبرراتو، كجية اإلشراؼ عمى البرنامج، كأساليب البرنامج )المعارؼ، الميارا
التدريب كالتقييـ، كالمستيدفيف بالتدريب، كالحكافز كاالمتيازات المقترحة إلقناع أعضاء ىيئة التدريس 
بالمشاركة في أنشطة البرنامج. بالمقابؿ أظيرت نتائج الدراسة كجكد تبايف في كجيات نظر أفراد عينة 

 الدراسة حكؿ مكاعيد كميدد التدريب المقترحة في البرنامج. 
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 الدراسات األجنبية 2.2.2
 

 (,Evelyn Chiyve Garwe 2012التي قاـ بيا مجمس زيمبابكم لمتعميـ العالي ) الدراسة تىدف
 لى الكـ كنكعية البحكث في التعميـ العالي، كالمؤسسات )مؤسسات التعميـ العالي( في ضكءاالتعرؼ 

دراسة يندرج ضمف نمكذج البحث الكاف منيج  .متطمبات تعييف المكظفيف، كحيازة ترقية كظيفية
( RIEتـ استخداـ تحميؿ كثائقي في عدد مف المقاالت المقدمة إلى معرض البحكث كالفكرية ) ،النكعي

. 2014إلى عاـ  2011في مجمة دراسات زيمبابكم مف عاـ  كتمؾ التي يتـ نشرىا في نياية المطاؼ
( عضكا 11( المراجعيف،)  25مف المستطمعيف )  )111 باإلضافة إلى ذلؾ، تـ إجراء مقاببلت مع )

( عضكان مف لجنة  20البحكث ك)  مف إدارة  )10ك) ان أكاديم (45مف ىيئة التحرير في المجمة، )
ييا. كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى تفسيرات كمبررات االتجاىات التي تـ الحصكؿ عم المجمة، تنظيـ

إلى  2011في  218(  )مف RIEعدد المكاد المقدمة إلى  ) زيادة النتائج إلى أنو بالرغـ مفأشارت 
(، إال أنو كاف ىناؾ قصكر في ميارات كتابة البحث العممي بيف األكاديمييف في 2014في عاـ  498

 كجكد ، كذلؾيكةالركالكتابة  البحكث بعض مؤسسات التعميـ العالي. ككانت األسباب الرئيسية لرفض
كما أشارت النتائج الى األعباء التدريسية التي تثقؿ كاىؿ . العمميةأشكاؿ جديدة مف خيانة األمانة 

 . المدرسيف
 
 

ىدفت إلى تحديد االحتياجات فقد (  Ghaffari ,R & others,2014خركف ) آدراسة غفارم ك أما 
في جامعة تبريز لمعمـك الطبية، في إيراف.  ـىعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تطكير ألالبحثية كالتعميمية 

كميات في  10مف أعضاء ىيئة التدريس عشكائيا مف  (250) اختيارك  ،تـ استخداـ المنيج الكصفي
 230الجامعة. ككانت أداة البحث عبارة عف استبانة تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة كاسترجع منيا 

الدراسة: كاف مف أىـ احتياجاتيـ التعميمية كتابة المقاالت . مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا استبانة
العممية، كتقييـ االحتياجات التعميمية كالبحثية في نظـ التعميـ كالصحة كالطرؽ كاألساليب التعميمية 

 الكمبيكترتطبيقات كالتخطيط التربكم، كتقييـ البرامج كالتكجيو التربكم كاإلرشاد، كاألخبلؽ المينية، ك 
 . يـفي التعم
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( نتائج دراسة البحكث التي كقعت خبلؿ (Lareki,Arkaitz & others, 2010كاستعرض تقرير 
لى البرامج التدريبية البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس إ( بيدؼ التعرؼ  2007/2008السنة األكاديمية )

مع كالمتفقة  ،(  Country University of the Basqueفي جامعة باسكيك في اسبانيا ) 
إلى أىمية التدريب في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات نتائج التقرير احتياجاتيـ الفعمية. كتكصمت 

تكنكلكجيات المعمكمات كاالتصاؿ  مجاالت ف التدريب البلـز فيعكاالتصاالت، كتكفر النتائج صكرة 
جراء البحكث. ىذا ما دفعك  التي تتطمبيا ىيئة التدريس لمتدريس إلى تطكير  معةالقائميف عمى الجا ا 

كالتي يحتاج إلييا أعضاء ىيئة  ،بعض االقتراحات التي تتعمؽ بتنظيـ كحدات مف الدكرات التدريبية
جراء البحكث العممية.  التدريس في القياـ يالعممية التعميمية كا 

 
 

( لتسميط الضكء عمى الكفاءات البلزمة لعضك ىيئة   Guasch & Others , 2010كسعت دراسة )
 Countryالجامعي حتى يتمكف مف التدريس في بيئات التعمـ االفتراضية في جامعة ) التدريس 

University of the Acuity )  في اسبانيا. اتبع الباحث المنيج التجريبي. كتـ تصميـ برنامج تدريبي
ألعضاء ىيئة التدريس، يراعي المعايير المنيجية العممية في ضكء الدراسات النظرية، كطبقت  عمى 

كالصعكبات التي تكاجو  البلزمة، عينة مف معممي البيئات االفتراضية، كاستنتجت الدراسة الكفاءات
كتكصمت إلى تصميـ برامج تدريبية تسعى إلى تطكير  كفاءات  شكيميا لدل عضك ىيئة التدريس.ت

ي ضكء الي فأعضاء ىيئة التدريس الذيف يقكمكف بالتدريس في البيئات االفتراضية في التعميـ الع
 احتياجاتيـ الفعمية .

 

إلى تحديد كتنظيـ برامج تطكير أعضاء ىيئة التدريس في Işıl & Ferhan,2008 ) ) كىدفت دراسة
تبيف أف ىناؾ القميؿ مف األبحاث التي أعدت مف أجؿ  بعد اففي تركيا.  الجامعيةكميات بعض ال

  (كصفي. كتككف مجتمع البحث مفأعضاء ىيئة التدريس في برامج التنمية. تـ استخداـ المنيج ال
مف نتائج  . تبيف2004ك  2003يعممكف في الكميات المختمفة.  بيف عامي   عضكان، ممف )1095
التطكير المؤسسي، كالتطكير ك ، المينيتطكير الحاجة كبيرة إلى ب أفراد مجتمع الدراسةأف  الدراسة

الباحثاف  بتنظيـ برامج لتطكير أعضاء  كبناءن عمى نتائج الدراسة أكصى .التعميمي كتنمية الشخصية
 .مف قبؿ خبراء ياتنظيمك ىيئة التدريس 
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إلى أثر برنامج لمتنمية المينية مبني  التعرؼ ( فقد ىدفت  OtherLeyton & , (2008أما دراسة 
عمى التعاكف بيف مجمكعة مف الباحثيف كأخرل مف المعمميف في مجاؿ تحسيف الممارسات التدريسية 

استخدـ  اء بمستكل الفيـ القرائي لممتعمميف، كفي تطكير مفيـك المساءلة في مجاؿ التعميـ,كاالرتق
ككاف مف أىـ النتائج  جامعة ككلكمبيا البريطانية،بكمية التربية ، أجريت في  ،يالباحثكف المنيج التجريب

ر البيانات عزز التي تكصمت إلييا الدراسة: أف إشراؾ المعمميف في نمكذج تعاكني في تسجيؿ كتفسي
تنميتيـ مينيان، كساىـ في تنمية قدراتيـ، كما ساعد ىذا النمكذج عمى صنع القرار التعميمي بناء عمى 
تكفير قاعدة بيانات مناسبة كساىـ في تغيير الممارسات التدريسية لممعمميف، كما ساىـ في تمبية 

مميف في كضع تصكر عف مفيـك حاجات المتعمميف، كما ساعد التقييـ البنائي التعاكني مع المع
  .المساءلة التعميمية يراعي اختبلؼ العكامؿ االجتماعية كالسياسية في المناطؽ كالمقاطعات المختمفة

 
 

أعضاء ىيئة التدريس  لدل التغيير مدل إلى متعرؼل  (Smith & Other , 2003) كجاءت دراسة
ميني )التنمية المينية ( ، كذلؾ مف أجؿ الكبار بعد مشاركتيـ في برامج التطكير ال تعميـ في قسـ
لى ، فعالة مينية التخطيط مف أجؿ تنمية في القرار صانعي مساعدة في  تؤثر التي العكامؿ فيـ كا 

 ثبلث مف مدرسنا ( 106 ) مف الدراسة عينة كتككنت الميني. التطكير نتيجة أعضاء ىيئة التدريس
أعضاء ىيئة  معظـ أف النتائج أبرزت .نيكتيكتككك  كماساشكستس، مايف، في نيكانغبلند: كاليات

أعضاء ىيئة  فإف كعمكما بعد مشاركتو في برامج التطكير الميني، تغير بصكره إيجابية التدريس
 عممكا الذيف أكلئؾ ىـ التنمية المينية( في التطكير الميني ) كبيرة مشاركة عمى حصمكا التدريس الذيف

 دركسيـ. إلعداد كافينا كقتنا اكأخذك  الكبار، تعميـ في أكثر ساعات
 

(  دراسة حكؿ تدريب أعضاء ىيئة التدريس كتطكيرىـ في التعميـ العػالي Bartley ,2001كأجرل )
(، كتناكلت ىذه الدراسة مبادرات التدريب كالتنمية المختمفة Ohioضمف تكجيو فعاؿ في كالية أكىايك )

( مف 132 (ريس عف بعد. تـ جمع البيانات مفالمنفذة ألعضاء ىيئة التدريس لتحسيف فعالية التد
تعميـ عالي في كالية أكىايك. ككانت ىناؾ أيضا مقاببلت  ة( مؤسس 27أعضاء ىيئة التدريس، مف )

 الىالنتائج  كأشارتكثمانية منسقي التعميـ عف بعد.  ،انتقائية مع ثمانية مف أعضاء ىيئة التدريس
المشارككف  قدـكثقافة تدريس داعمة داخؿ مؤسساتيـ. ك الحاجة إلى نيج منظـ لمتدريب كالتطكير، 

مشاركة الك  حكؿ النتعميـ عف بعد، كنقص الكعي بيف المؤسسات المشكبلت،لمتغمب عمى  حمكالن 
منخفضة في المبادرات عمى مستكل الكالية. االستنتاج الرئيس مف ىذه الدراسة ىك أف التعميـ عف بعد  ال

، كىذه بحاجة الى لتعمـ الفعاؿكااتقاف فف التربية  بؿ بحاجة الىكجيا؛ استخداـ التكنكل بحاجةليس فقط 
 .تطكير، كتدريب مستمر مف نكع خاص
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 

 بالنظر إلى الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثة يتضح ما يمي: 
 

الحالية، كمف ثـ خرجت معظـ ، كما في الدراسة المنيج الكصفي منيجيتياغالبية الدراسات غمب عمى 
ىناؾ إجماع  الدراسات بتكصيات تنادم بضركرة كأىمية التطكير الميني لعضك ىيئة التدريس، فكاف

مف أجؿ تطكير كتحسيف مستكل األداء في  ،لعضك ىيئة التدريسالتطكير الميني عمى ضركرة 
لجامعة التي ينتمي إلييا عمى اك لما يعكد بالفائده عمى عضك ىيئة التدريس مف جانب، الجامعات 

 تعـ الفائدة عمى المجتمع .  كأخيران  مف جانب آخر، عضك ىيئة التدريس
  
 

ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بانيا ركزت عمى التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة 
 مفية االرتقاء بو مف حيث كاقعو كمعكقاتو كآل ،التدريس في جامعة القدس المفتكحة في الضفة الغربية

مف ىذا كبحسب عمـ الباحثة أنيا مف الدراسات القميمة التي تناكلت التعميـ المفتكح  ،كجية نظرىـ
، لككف ىذا النمط مف التعميـ يعتبر حديثان في مجتمعاتنا العربية، كتمثؿ جامعة القدس المفتكحة الجانب

السبب لـ يكف مف السيؿ الحصكؿ عمى  نمكذجان رائدان في ىذا المجاؿ في مجتمعنا العربي، ليذا
مماثمة لنفس المكضكع إنما تـ الحصكؿ عمى دراسات تحمؿ كبلن منيا جزءان منفصبلن حكؿ  اتدراس

تناكلت مكضكع التطكير  ختصت بو الدراسو عف غيرىا مف الدراسات، أنياامكضكع الدراسة، كما 
حيث تميزت ىذه الدراسة  ،ب آخركمعكقاتو كسبؿ االرتقاء بو مف جان الميني مف حيث كاقعو

بالشمكلية حكؿ مكضكع التطكير الميني. كما تـ اإلستفاده مف الدراسات السابقة في عرض نتائج 
 ة.الدراسة كتفسيرىا ككضع التكصيات حسب نتائج الدراس
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 الفصؿ الثالث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 إجراءات الدراسة ومنيجيتيا

 
 المقدمة 1.3

 
تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لكؿ مف منيج الدراسة المستخدـ، كمجتمع كعينة الدراسة، كأداة الدراسة 
كصدقيا كثباتيا، كمتغيرات الدراسة، كعرضان إلجراءات التطبيؽ، كالمعالجات اإلحصائية لتحميؿ النتائج 

ني مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، كآلية االرتقاء بو في لمعرفة كاقع كمعكقات التطكير المي
 جامعة القدس المفتكحة.

 
 منيج الدارسة 2.3

 
 رصد يقكـ عمى كالذم الدراسات، مف النكع ليذا األنسب ككنو الكصفي، باستخداـ المنيج قامت الباحثة

 األساليب ستخداـطريؽ ا عف كذلؾ ليا، مقبكؿ عممي تفسير إلى الكصكؿ لغرض الظكاىر ككصفيا
 المناسبة لطبيعة الدراسة كأىدافيا. كالتحميمية اإلحصائية
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 مجتمع الدراسة  3.3
           

الناطقيف  ،مييف(يتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئو التدريس المتفرغيف )المشرفيف األكاد
امعة كفركعيا في المحافظات بالمغة العربية في جامعة القدس المفتكحة، المكزعيف عمى مراكز الج

(، كالبالغ 2014-2015الشمالية) الضفة الغربية(: شماليا، ككسطيا، كجنكبيا، لمعاـ الجامعي )
تبعان إلحصائيات الجامعة التي تـ الحصكؿ عمييا مف إدارة  ىيئة تدريس، عضك (330)عددىـ

 الجامعة.
 
 

 عينة الدراسة 4.3

( 197) كمػف ثػـ تػـ اسػترجاع ،(أعضػاء ىيئػة التػدريسمجتمػع الدراسػة )تـ تكزيػع االسػتبانو عمػى كامػؿ 
، كالجػػدكؿ رقػػـ كتػػـ اعتمػػاد ىػػذا العػػدد كعينػػة الدراسػػة ( مػػف مجتمػػع الدراسػػة،60%) اسػتبانة كىػػي تمثػػؿ

 العينة كفؽ متغيرات الدراسة المستقمة. ( يبيف خصائص1.3)
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 عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتيا المستقمة أفراد (: توزيع1.3جدوؿ رقـ )         
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 81.7 161 ذكر الجنس

 18.3 36 أنثى

 

 المؤىؿ العممي

 50.7 100 ماجستير

 49.3 97 دكتوراه

 

 سنوات الخبرة

 11.6 23 سنوات 5أقؿ مف 

 30.5 60 سنوات 10-5

 57.9 114 سنوات 10أكثر مف 

 

 صالتخص

 72.1 142 عموـ إنسانية 

 27.9 55 عموـ طبيعية 

 

 الموقع الجغرافي 

 50.8 100 الغربية الضفة شماؿ

 32.4 64 وسط الضفة الغربية 

 16.8 33 الضفة الغربية جنوب

 100% 197 المجموع
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 أداة الدراسة 5.3

ات العبلقة، كاألدكات المستخدمة كعدد مف الدراسات السابقة ذ األدب التربكم بعد اطبلع الباحثة عمى
(، قامت الباحثة 2009(، كدراسة بركات)2011(، كدراسة السدة )2012فييا، كدراسة كعكي كزرعة )

عف عضك ىيئة  الشخصية بالمعمكمات القسـ األكؿ خاص رئيسييف، قسميف مفاستبانة مككنة  ببناء
 (:1محكريف كسؤاؿ مفتكح، ممحؽ رقـ ) التدريس )المشرؼ األكاديمي(، أما القسـ الثاني فيتككف مف

 
 الميني في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التطكير : تناكؿ كاقعالمحور األوؿ 

 التدريس"، كضـ أربعة مجاالت ىي: 
 
 ( فقرة.14أكال: مجاؿ التدريس، كعدد فقراتو ) 
 ( فقرة.12ثانيا: مجاؿ البحث العممي، كعدد فقراتو ) 

 ( فقرات.6: مجاؿ الميارات اإلدارية كالقيادية، كعدد فقراتو )ثالثا
 ( فقرات.8رابعا: مجاؿ خدمة المجتمع، كعدد فقراتو )

  .( فقرة40كمجمكع فقرات المحكر األكؿ )
 

 ( فقرة. 14: تناكؿ معكقات التطكير الميني، كعدد فقراتو)المحور الثاني
 

التدريس حكؿ آليات االرتقاء  ىيئة ات نظر أعضاءفقد ىدؼ التعرؼ إلى كجي السؤاؿ المفتوحأما 
 المفتكحة.  القدس جامعة بالتطكير الميني في

 
كرت خماسي األبعاد، كأعطيت األكزاف عمى النحك اآلتي: يكتـ  تصميـ االستبانة عمى أساس مقياس ل 

تيف(، )مكافؽ بشدة: خمس درجات(، )مكافؽ: أربع درجات(، )محايد: ثبلث درجات(، )معارض: درج
 )معارض بشدة: درجة كاحدة(.
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 صدؽ األداة 6.3
 

لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة قامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة 
(، بيدؼ 10كاالختصاص في مجاؿ البحث العممي كاإلدارة التربكية لؤلخذ بمبلحظاتيـ، كعددىـ )

مف أجمو، كسبلمة صياغة الفقرات، كانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذم التحقؽ مف مناسبة األداة لما أعدت 
كبعد االطبلع عمى مبلحظات المحكميف تـ إعادة بناء األداة كفؽ االتفاؽ بيف المحكميف  .كضعت فيو

 (.2(، الممحؽ رقـ )80%بنسبة )
 

 كأصبحت اإلستبانة في صكرتيا النيائية كاآلتي:

 ( فقرة، مكزعة إلى أربعة مجاالت ىي:37، كعدد فقراتو )كاقع التطكير الميني :المحور األوؿ
 
 ( فقرة.12أكال:  مجاؿ التدريس كعدد فقراتو ) 
 ( فقرة.11ثانيا: مجاؿ البحث العممي كعدد فقراتو ) 

 ( فقرات.6كعدد فقراتو ) كاإلدارية ثالثا: مجاؿ الميارات القيادية
 ( فقرات.8رابعا: مجاؿ خدمة المجتمع كعدد فقرات ىذا المجاؿ)

 
 ( فقرة. 15كعدد فقراتو) : معكقات التطكير الميني،المحور الثاني 
 

 المفتكحة.  القدس جامعة إضافة الى السؤاؿ المفتكح، حكؿ آليات االرتقاء بالتطكير الميني في
 (.3الممحؽ رقـ )

 
اإلستبانو مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف خبلؿ حساب معامؿ إرتباط بيرسكف لفقرات 

مع الدرجة الكمية لؤلداة، كأظيرت النتائج كجكد داللة إحصائية لجميع فقرات اإلستبانو، كيدؿ عمى أف 
 (.3.3(، )2.3ىناؾ إتساؽ داخمي بيف فقرات األداة، الجدكليف )
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 ( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 2.3جدوؿ )     
 .واقع التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحةفقرات      

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.613** 0.000 14 0.773** 0.000 27 0.801** 0.000 

2 0.663** 0.000 15 0.823** 0.000 28 0.806** 0.000 

3 0.512** 0.00 16 0.544** 0.000 29 0.773** 0.000 

4 0.527** 0.000 17 0.678** 0.000 30 0.718** 0.000 

5 0.655** 0.000 18 0.671** 0.000 31 0.679** 0.000 

6 0.764** 0.000 19 0.720** 0.000 32 0.633** 0.000 

7 0.672** 0.000 20 0.734** 0.000 33 0.641** 0.000 

8 0.568** 0.000 21 0.750** 0.000 34 0.780** 0.000 

9 0.568** 0.000 22 0.602** 0.000 35 0.789** 0.000 

10 0.704** 0.000 23 0.636** 0.000 36 0.687** 0.000 

11 0.710** 0.000 24 0.781** 0.000 37 0.752** 0.000 

12 0.768** 0.000 25 0.780** 0.000    

13 0.742** 0.000 26 0.807** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    * 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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 ( لمصفوفة ارتباطPearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.3جدوؿ )   
 ت التطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس مف وجية نظرىـ.فقرات معوقا    

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
اإلحصا

 ئية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.598** 0.000 6 0.827** 0.000 11 0.763** 0.000 

2 0.565** 0.000 7 0.696** 0.000 12 0.643** 0.000 

3 0.625** 0.000 8 0.633** 0.000 13 0.730** 0.000 

4 0.771** 0.000 9 0.689** 0.000 14 0.698** 0.000 

5 0.800** 0.000 10 0.692** 0.000 15 0.735** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    * 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 
 

  ثبات األداة 7.3 
 

 (. Cronbach alpha) )كركنباخ ألفا( معادلةلمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة، استخدمت الباحثة 
 ( قيـ معامبلت الثبات لمحاكر كمجاالت أداة الدراسة.4.3كيبيف الجدكؿ رقـ )

 
 اكر أداة الدراسة كمجاالتيا.( معامؿ الثبات بطريقة) كركنباخ ألفا( عمى محأ -4.3جدكؿ رقـ )     

 معامؿ الثبات عدد الفقرات المجاؿ  المحور 

 

 التطوير الميني 

 0.926 12 التدريس الجامعي

 0.923 11 البحث العممي

 0.943 6 واإلداريةالميارات القيادية 
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 كمجاالتيا.( معامؿ الثبات بطريقة) كركنباخ ألفا( عمى محاكر أداة الدراسة ب -4.3جدكؿ رقـ )     
 0.927 8 خدمة المجتمع 

 0.971 37 الدرجة الكمية لواقع التطوير الميني

 0.924 15 الدرجة الكمية لمعوقات التطوير الميني

 

 
  متغيرات الدراسة 8.3

  تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:
 المتغيرات التابعة: 

القدس المفتكحة لكاقع المتغير األكؿ: كجيات نظر أعضاء ىيئو التدريس في جامعة  .1
 التطكير الميني.

المتغير الثاني: كجيات نظر أعضاء ىيئو التدريس في جامعة القدس المفتكحة لمعكقات  .2
 التطكير الميني. 

 
 المتغيرات المستقمة:

 
      .متغير الجنس .1
 متغير المؤىؿ العممي: ماجستير / دكتكراه. .2
 سنكات. 10سنكات / أكثر مف  5-10سنكات /  5متغير عدد سنكات الخبرة: أقؿ مف  .3
 متغير التخصص: عمـك إنسانية / عمـك طبيعية. .4
كىي مناطؽ تكزيع مراكز كفركع جامعة القدس المفتكحة في   متغير المنطقة الجغرافية: .5

 كشممت في ىذه الدراسة التكزيع الجغرافي التالي: فمسطيف )الضفة الغربية(،

 / بيت لحـ.  المنطقة الجنكبية: الخميؿ / يطا / دكرا 
 .المنطقة الشمالية: سمفيت / قمقيمية / نابمس / طكباس/ طكلكـر / جنيف 
 :(. 4ممحؽ رقـ )  راـ اهلل كالبيرة / أريحا. /القدس  المنطقة الكسطى  
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 إجراءات تطبيؽ الدراسة: 9.3
 

 تمت إجراءات الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية: 

القدس المفتكحة بناءن عمى كتاب تسييؿ ميمة ( بعد أف حصمت الباحثة عمى مكافقة رئاسة جامعة 1
مف عمادة كمية العمكـ التربكية في جامعة القدس، تـ الحصكؿ عمى كتابيف تسييؿ ميمة مقدميف مف 

 (. 6(، كممحؽ رقـ )5مشؤكف األكاديمية. ممحؽ رقـ )لرئيس النائب 
)شماؿ الضفة الغربية، ( تـ حصر مجتمع الدراسة في جامعو القدس المفتكحة في الضفة الغربية: 2

 كجنكب الضفة الغربية، ككسط الضفة الغربية(.  
  .الدراسةمجتمع داة عمى األتطبيؽ تـ ( 3
 مف خبلؿ ما تـ استرجاعة مف عدد مف االستبانات كاعتماده كعينة.   تـ اختيار عينو الدراسة( 4
، ثـ تفريغ البيانات حصائياال ( قامت الباحثة بجمع االستبيانات كالتأكد مف مناسبتيا لمتحميؿ5

 لمعالجتيا إحصائيان.
 ( إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة.6
 ( عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا.7
( تقديـ المقترحات كالتكصيات لمتغمب عمى المعكقات التي تكاجو التطكير الميني ألعضاء ىيئو 8

 التدريس في جامعة القدس المفتكحة.
 
 

 حصائيةالمعالجات اإل10.3  
 

الباحثة باستخداـ برنامج الرزمة  كفرضياتيا، قامتلتحميؿ بيانات الدراسة كفحص أسئمة الدراسة 
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية 

سكف رتباط بير اكذلؾ باالعتماد عمى المعالجات اإلحصائية الكصفية كالتحميمية اآلتية: معامؿ 
(Pearson Correlation( معادلة كركنباخ ألفا ،)Cronbach Alpha)  حساب المتكسطات ،

 ختبار)ت(إالحسابية، كاالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة كمجاالتيا كمحاكرىا، 
( (Independent t test( كتحميؿ التبايف األحادم ،(One Way Anova ختبار ا، كLSD 

  لممقارنات البعدية.



56 

 

 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة 

 تمييد         1.4
 نتائج الدراسة         2.4

 

 نتائج السؤاؿ األوؿ       1.2.4
 نتائج السؤاؿ الثاني      2.2.4

 
 نتائج الفرضية األولى    1.2.2.4
 نتائج الفرضية الثانية   2.2.24 

 نتائج الفرضية الثالثة   3.2.2.4

 ة الرابعةنتائج الفرضي   4.2.2.4

 نتائج الفرضية الخامسة   5.2.2.4
 

 نتائج السؤاؿ الثالث       3.2.4
 نتائج السؤاؿ الرابع      4.2.4
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 الفصؿ الرابع

          
 نتائج الدراسة

 
 تمييد   1.4

تضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة، كذلؾ لئلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف صحة 
التطوير الميني  يا، كالتي تكصمت إلييا الباحثة مف خبلؿ الدراسة، كالتي كانت تتحدث حكؿ "فرضيات

لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة مف وجية نظرىـ: واقعو ومعوقاتو وآلية 
داة " كبياف كاقع ىذا التطكير في ظؿ متغيرات الدراسة مف خبلؿ استجابة أفراد العينة ألاالرتقاء بو

 الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. 

التالي، كذلؾ كما ىك  المقياس الكزنيكتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة مف خبلؿ 
 (.1.4كارد مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
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 المتكسط الحسابيالمقياس الكزني لمعبلقة بيف الدرجة كمدل  :(1.4الجدكؿ )            
 إلستجابات أفراد عينة الدراسة.           

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

  3.68 -5.00 عالية

 2.34ػ 3.67  متكسطة

 1.00ػ 2.33  منخفضة

 

 

 نتائج أسئمة الدراسة   2.4
 نتائج السؤاؿ األوؿ 1.2.4 
 ؟  دس المفتوحة مف وجية نظرىـالتطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القما واقع 

 
قامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة كالدرجػػة الكميػػة السػػتجابات 

التطػكير المينػي لػدل أعضػاء ىيئػة  أفراد عينة الدراسػة عمػى مجػاالت االسػتبانة التػي تعبػر عػف
ة الكميػػة، كالجػػدكؿ رقػػـ التػػدريس فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ، ككػػذلؾ الدرجػػ

 ( يبيف ذلؾ.  2.4)
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 (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 2.4جدكؿ )   
 مجاالت التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ.   

 الرقـ
 الدرجة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 عالية 0.65 3.94 التدريس الجامعي  1

 عالية 0.78 3.81 خدمة المجتمع   2

 متوسطة 0.80 3.48 البحث العممي   3

 متوسطة 0.93 3.47  واإلدارية الميارات القيادية  4

 عالية 0.69 3.70 الدرجة الكمية

 
طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكس

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
(، 0.69( كانحراؼ معيارم )3.70ف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ىك)أالقدس المفتكحة، 

يس في جامعة القدس المفتكحة كىذا يدؿ عمى أف درجة التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدر 
. كقد حصؿ مجاؿ التدريس الجامعي عمى أعمى متكسط عاليةمف كجية نظرىـ جاءت بدرجة 

اإلدارية عمى أقؿ متكسط  القيادية مجاؿ الميارات (، في حيف حصؿ3.94حسابي كمقدارة )
  .متوسطةبدرجة  (3.47حسابي كقدرة )

  
بشكؿ تفصيمي قامت الباحثة  أعضاء ىيئة التدريسكلمتعرؼ إلى كاقع التطكير الميني لدل   

فقرات لالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  بحساب
 (.6.4(، )5.4(، )4.4(، )3.4االستبانة، كفؽ مجاالتيا كما بينتيا الجداكؿ: )
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 (.3.4) أواًل: مجاؿ التدريس الجامعي، ويبينو الجدوؿ رقـ 
  

 : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة أ(-3.4)جدكؿ        
 لمجاؿ التدريس الجامعي.      

 
  

 الرقـ
 

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
 الدرجة

تعمؿ عمى إكساب ميارة استخداـ الوسائط التعميمية  1
 لتعميميالمتعددة في الموقع ا

 عالية 0.77 4.20

-تعمؿ عمى االرتقاء بالميارات التدريسية )التخطيط 2
 التقويـ( لعضو ىيئة التدريس-التنفيذ

 عالية 0.81 4.12

 عالية 0.87 4.10 تتيح الفرصة عمى استخداـ أساليب حديثة في التدريس 3
تحث أعضاء ىيئة التدريس لمتابعة ما يستجد في  4

 مجاؿ تخصصيـ
 عالية 0.77 4.07

 عالية 0.94 4.05 تقيـ األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس 5
 عالية 0.87 3.99 تساعد عمى تطوير ميارة تصميـ المقررات الدراسية 6
تساعد عمى استخداـ أساليب متنوعة لزيادة دافية  7

 الطالب لمتعمـ
 عالية 0.85 3.92

مجاؿ تطمع أعضاء ىيئة التدريس عمى ما يستجد في  8
 التدريس الجامعي

 عالية 0.87 3.85

 عالية 0.92 3.78 تزود المدرسيف بتغذية راجعة حوؿ أنشطتيـ التعميمية 9
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          (: المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػػة ب -3.4جػػػػدكؿ )
 .التدريس الجامعي لمجاؿ

 
 

( أف جميػػع فقػػرات مجػػاؿ التػػدريس الجػػامعي جػػاءت بدرجػػة عاليػػة. 3.4ي الجػػدكؿ رقػػـ )تشػػير النتػػائج فػػ
كحصػػمت الفقػػرة " تعمػػؿ عمػػى إكسػػاب ميػػارة اسػػتخداـ الكسػػائط التعميميػػة المتعػػددة فػػي المكقػػع التعميمػػي " 

(، يمييػػػا فقػػػرة " تعمػػػؿ عمػػػى االرتقػػػاء بالميػػػارات التدريسػػػية 4.20عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي كمقػػػدارة )
(، ككانت أقميا كحصمت عمى 4.12التقكيـ( لعضك ىيئة التدريس " بمتكسط حسابي )-التنفيذ-خطيط)الت

( كنصػػيا " تحديػػد اإلحتياجػػات التدريبيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي مجػػاؿ 3.71متكسػػط حسػػابي بمػػغ )
 التدريس" ككانت بدرجة عالية أيضان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشجع أعضاء ىيئة التدريس فييا لإلبداع في طرائؽ  10
 تدريسيـ

 عالية 0.93 3.74

تنمي قدرات أعضاء ىيئة التدريس الستخداـ أساليب  11
 التقويـ المختمفة

 عالية 1.02 3.72

تحدد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في  12
 مجاؿ التدريس

 عالية 0.95 3.71

 عالية 0.65 3.94 الدرجة الكمية 
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 (. 4.4) كؿ رقـ، كيبينو الجدثانيًا: مجاؿ خدمة المجتمع

   تجابات أفػراد عينػة الدراسػة لمجػاؿ(: المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػ4.4جػدكؿ )
 خدمة المجتمع. 

 
 الرقـ

 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
 الدرجة

 تحث طمبتيا لتكوف مشاريع تخرجيـ نحو خدمة المجتمع 13
 

 عالية 0.90 3.95

ؤتمرات عممية بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس حوؿ تعقد م 14
 قضايا تيـ المجتمع

 عالية 0.92 3.94

تعمؿ عمى بناء عالقات وطيدة بيف المدرسيف ومؤسسات  15
 المجتمع المحمي

 عالية 0.89 3.92

تحث أعضاء ىيئة التدريس لتوجيو أبحاثيـ نحو خدمة  16
 المجتمع المحمي

 عالية 0.89 3.92

ء ىيئة التدريس نحو التواصؿ الفعاؿ مع المجتمع توجو اعضا 17
 المحمي

 عالية 0.93 3.91

تحفز أعضاء ىيئة التدريس المتميزيف في مجاالت خدمة  18
 المجتمع المحمي

 متوسطة 1.05 3.66

تدعـ المشاريع واألعماؿ المشتركة بيف المدرسيف ومؤسسات  19
 المجتمع المحمي

 متوسطة 1.03 3.59

سيف بيانات حوؿ احتياجات المجتمع المحمي توفر لممدر  20
 ومشكالتو

 متوسطة 1.06 3.55

 عالية 0.78 3.81 الدرجة الكمية
 

( فقرات 6( أف أغمب فقراتيا قد حصمت عمى درجات عالية ، حيث حصمت )4.4تشير نتائج الجدكؿ )
ث طمبتيا ( فقرات عمى درجات متكسطة، كحصمت الفقره " تح3عمى درجات عالية، بينما حصمت )

بينما حصمت  (،3.95عمى أعمى متكسط حسابي كقدره ) لتككف مشاريع تخرجيـ نحك خدمة المجتمع"،
عمى أقؿ متكسط حسابي  الفقرة  " تكفر لممدرسيف بيانات حكؿ إحتياجات المجتمع المحمي كمشكبلتو" 

 (. 1.06( كانحراؼ معيارم )3.55) هكمقدار 
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 (. 5.4) و الجدكؿ رقـ، كيبينثالثًا: مجاؿ البحث العممي

  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ5.4جدكؿ )  
  البحث العممي.  

 الرقـ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 

 الدرجة

 عالية 1.02 3.98 تتبنى نظاـ ترقيات يعتمد أساسًا عمى البحث العممي 22

تشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى حضور المؤتمرات  18
 العممية

 عالية 1.01 3.80

 متوسطة 0.94 3.62 تقـو برفد مكتباتيا بالجديد مف مستمزمات البحث العممي 19

عمى استخداـ قواعد البيانات العممية  دريبيةتعقد دورات ت 21
 البحثية

 متوسطة 1.05 3.60

 متوسطة 0.99 3.50 لالزمة لمبحث العمميتقوـ بتوفير األجيزة العممية ا 20

 متوسطة 1.03 3.47 تعقد دورات عممية خاصة بالبحث العممي 14

تقـو بتحديد االحتياجات التدريبية لموظفييا في مجاؿ  15
 البحث العممي

 متوسطة 1.06 3.46

 متوسطة 1.05 3.41 توفر الدعـ المطموب لمشاريع أبحاث المدرسيف 13

 متوسطة 1.09 3.37 ة سنوية لمبحث العممي في الجامعةترصد ميزاني 17

ترصد جائزة سنوية لمبحوث المميزة مف أعضاء ىيئة  23
 الجامعة التدريس في

 متوسطة 1.14 3.30

 متوسطة 1.32 2.82 تمنح أعضاء ىيئة التدريس إجازة تفرغ لمبحث العممي 16

 متوسطة 0.80 3.48 الدرجة الكمية
 

( أف معظـ فقرات المجاؿ جاءت متكسطة، بينما فقرتيف 5.4جدكؿ رقـ )تشير النتائج في ال
عمى متكسطات حسابية عالية، فكانت الفقرة التي نصيا " تتبنى نظاـ ترقيات يعتمد  احصمت

( كانحراؼ 3.98أساسان عمى البحث العممي "، حصمت عمى أعمى متكسط حسابي كمقدارة )
" تشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى حضكر المؤتمرات  نصياالتي (، يمييا الفقره 1.02معيارم )

" بينما كانت الفقرة  ،(1.01( كانحراؼ معيارم )3.80العممية" حيث بمغ المتكسط الحسابي )
حاصمةن عمى أدنى متكسط حسابي كمقدارة  تمنح أعضاء ىيئة التدريس إجازة تفرغ لمبحث العممي"

 .( 1.32( كانحراؼ معيارم )2.82)
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 (. 6.4) اؿ الميارات اإلدارية والقيادية، ويبينو الجدوؿ رقـرابعًا: مج

 (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ6.4جدكؿ )   
 .الميارات اإلدارية كالقيادية   

 الرقـ
 

 الفقرة                     
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 
 ةالدرج

 متوسطة 0.10 3.65 تنمي لدى أعضاء ىيئة التدريس ميارات االتصاؿ الفعاؿ 27

 متوسطة 1.03 3.53 تبني شخصيات قيادية مف أعضاء ىيئتيا التدريسية 26

تنمي لدى المدرسيف الميارات القيادية، مف خالؿ إشراكيـ  25
في مياـ إدارية مثؿ: رئاسة لجاف، تقييـ برامج وأنشطة، 

 ماعاتترأس اجت

 متوسطة 1.01 3.50

تعقد دورات حوؿ العديد مف المفاىيـ اإلدارية: )التفويض،  24
 االتصاؿ، اتخاذ القرار، الميارات اإلدارية(

 متوسطة 1.02 3.48

 متوسطة 1.09 3.44 تشجع موظفييا عمى تفويض السمطة وفؽ أسس مينية 28

 متوسطة 1.15 3.25 اريةتشجع المدرسيف عمى المشاركة في صنع القرارات اإلد 29

 متوسطة 0.93 3.47 الدرجة الكمية
 

( أف جميع فقرات المجاؿ جاءت بدرجة متكسطة، فبمغ أعمى 6.4تشير نتائج الجدكؿ رقـ )   
( 3.65متكسط حسابي لمفقرة التي نصيا " تنمي لدل أعضاء ىيئة التدريس ميارات اإلتصاؿ" )

لتي نصيا " تبني شخصيات قيادية مف أعضاء ىيئتيا (، يميا الفقرة ا 0.10كانحراؼ معيارم )
(، ككانت الفقرة التي 1.03( كانحراؼ معيارم )3.53التدريسية، حيث بمغ المتكسط الحسابي ) 

نصيا " تشجع المدرسيف عمى المشاركة في صنع القرارات اإلدارية"، قد حصمت عمى أدنى 
 (.1.15( كانحراؼ معيارم )3.25) همتكسط حسابي كقدر 

 
 المتكسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة أف: قيـيبلحظ مف خبلؿ 

  (19.فقرة جاءت بدرجة عالية  ) 
  (18.فقرة جاءت متكسطو  ) 
 .في حيف لـ تحصؿ أم مف فقرات االستبانو عمى درجة منخفضة 
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 نتيجة السؤاؿ الثاني:  2.2.4

 ني لدى أعضاء ىيئة التدريس  في ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التطوير المي
 جامعة القدس المفتوحة بإختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، والمؤىؿ العممي، وعدد سنوات 

 الخبرة، والتخصص، والمنطقة الجغرافية؟
 كقامت الباحثة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف خبلؿ الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو: 

 
 

 :  فرية األولىنتائج الفرضية الص 1.2.2.4
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة تعزل إلى 

 الجنس. 
 ( يكضح ذلؾ.7.4لجدكؿ رقـ )تـ فحص الفرضية الصفرية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت"، كا

 
 نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقع التطكير :(4.7جدكؿ )      

 .الميني في جامعة القدس المفتكحة حسب متغير الجنس      
المتوسط  العدد الجنس المجاالت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.64 4.00 161 ذكر س الجامعيالتدري
3.239 0.001 

 0.62 3.62 36 أنثى

 0.78 3.56 161 ذكر البحث العممي
2.985 0.003 

 0.80 3.13 36 أنثى

الميارات اإلدارية 
 كالقيادية

 0.91 3.55 161 ذكر
2.742 0.007 

 0.91 3.09 36 أنثى

 0.80 3.85 161 ذكر خدمة المجتمع
2.105 0.039 

 0.66 3.59 36 نثىأ

 0.68 3.77 161 ذكر الدرجة الكمية
3.111 0.002 

 0.65 3.38 36 أنثى
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( عند مستكل 3.111( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية بمغت )4.7يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
(، كىذه القيمة لمستكل الداللة المحسكبة أقؿ مف قيمة مستكل الداللة 0.002الداللة )

في كاقع التطكير الميني  أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان ( α ≥ 0.05)سة المحدده لمدرا
لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ تعزل لمتغير 

ككانت الفركؽ لصالح الذككر. كبيذا يتـ رفض الفرضية الجنس في جميع المجاالت، 
 .الصفرية األكلى

 
 

 ثانية: نتائج الفرضية الصفرية ال 2.2.2.4
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة تعزل إلى 

 المؤىؿ العممي.
 .(8.4كما يبينو الجدكؿ رقـ ) تـ فحص الفرضية الصفرية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت"   
 

 نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقع التطكير  :(4.8جدكؿ )  
 .الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة حسب متغير المؤىؿ العممي 

المتوسط  العدد المؤىؿ العممي المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 ريالمعيا

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.444 0.768 64. 3.90 100 ماجستير التدريس الجامعي
 67. 3.97 97 دكتوراه

 0.898 0.129 84. 3.4 100 ماجستير البحث العممي
 77. 3.49 97 دكتوراه

 القيادية الميارات
 اإلدارية 

 0.954 0.058 93. 3.47 100 ماجستير
 93. 3.48 97 دكتوراه

 0.862 0.047 77. 3.80 100 ماجستير خدمة المجتمع
 80. 3.82 97 دكتوراه

 0.736 0.338 69. 3.68 100 ماجستير الدرجة الكمية
 68. 3.72 97 دكتوراه
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(، كمستكل الداللة 0.338أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) )8.4(يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ    
لة المحسكبة أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدده لمدراسة ( كىذه القيمة لمستكل الدال0.736)
(0.05 ≤ α أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة ،)

التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في جميع 
 .يةالمجاالت، كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية الثان

 
 

 نتائج الفرضية الصفرية الثالثة:  3.2.2.4
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
لمفتكحة تعزل إلى عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس ا

 . سنكات الخبرة
 

فرية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى كلفحص الفرضية الص
التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ حسب متغير 

 (.9.4سنكات الخبرة كما يبينيا الجدكؿ رقـ )
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  نحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقعالمتكسطات الحسابية كاال :(9.4)جدكؿ      
 الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة حسب متغير سنكات  التطكير     
 الخبرة.     

 
 المجاالت

 

 
 عدد سنوات الخبرة

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراؼ 
 المعياري

 0.69 3.80 23 أقؿ مف خمس سنوات التدريس الجامعي
 0.62 4.02 60 سنوات 10-5مف 

 0.66 3.92 114 سنوات 10أكثر مف 
 0.85 3.26 23 أقؿ مف خمس سنوات البحث العممي

 0.87 3.62 60 سنوات 10-5مف 
 0.74 3.46 114 سنوات 10أكثر مف 

القيادية  الميارات
 اإلدارية و 

 0.80 3.43 23 أقؿ مف خمس سنوات
 0.95 3.63 60 سنوات 10-5مف 

 0.94 3.40 114 سنوات 10أكثر مف 
 0.63 3.72 23 أقؿ مف خمس سنوات خدمة المجتمع

 0.67 3.97 60 سنوات 10-5مف 
 0.85 3.74 114 سنوات 10أكثر مف 

 0.66 3.57 23 أقؿ مف خمس سنوات الدرجة الكمية
 0.69 3.83 60 سنوات 10-5مف 

 0.68 3.66 114 سنوات 10أكثر مف 
 

( كجكد فركؽ ظاىرية بيف متكسطات التطػكير المينػي لػدل أعضػاء ىيئػة 9.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
التػػدريس فػػي جامعػػة القػػػدس المفتكحػػة مػػف كجيػػػة نظػػرىـ تعػػزل لمتغيػػر سػػػنكات الخبػػرة، كلمعرفػػة داللػػػة 

كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدكؿ رقػػـ  (one way ANOVA) متػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادالفػػركؽ 
(10.4.) 
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 نتائج تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقع التطكير الميني لدل :(10.4)جدكؿ 
 أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة حسب متغير سنكات الخبرة.

مجموع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.985 0.422 2 0.844 بيف المجموعات التدريس الجامعي
 

0.375 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
83.144 194 0.429 

 
 196 83.988 المجموع

 1.826 1.162 2 2.324 بيف المجموعات البحث العممي
 

0.164 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
123.474 194 0.636 

 
 196 125.798 المجموع

اإلدارية  الميارات
 والقيادية

 1.163 0.997 2 1.994 بيف المجموعات
 

0.315 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
166.288 194 0.857 

 
 196 168.281 المجموع

 1.897 1.147 2 2.294 بيف المجموعات خدمة المجتمع
 

0.153 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
117.280 194 0.605 

 
 196 119.573 المجموع

 1.663 0.777 2 1.554 بيف المجموعات يةالدرجة الكم
 

0.192 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 المجموعات
90.647 194 0.467 

 
 196 92.201 المجموع

  
( 0.192( كمسػػتكل الداللػػة )1.663( أف قيمػػة ؼ لمدرجػػة الكميػػة)10.4يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )

ئيان فػػػي التطػػػكير أم أنػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا( α ≥ 0.05)كىػػػي أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة 
لػػدل أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة القػػدس المفتكحػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ تعػػزل لمتغيػػر  المينػػي

 .، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الثالثةسنكات الخبرة لجميع المجاالت
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 نتائج الفرضية الصفرية الرابعة:  4.2.2.4

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة تعزل إلى   عينة الدراسة لكاقع

 التخصص .
  (.11.4تـ فحص الفرضية الصفرية الرابعة بحساب نتائج اختبار "ت"، كما يبينو الجدكؿ رقـ )

 
 لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقع التطكير نتائج اختبار "ت"  :(4.11جدكؿ )   
 .الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة حسب متغير التخصص   

المتوسط  العدد التخصص المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 10148 60111 0.66 3.99 142 عمـك انسانية التدريس الجامعي

 0.63 3.79 55 عمـك طبيعية

 10117 60736 0.78 3.58 142 عمـك انسانية البحث العممي

 0.82 3.24 55 عمـك طبيعية

الميارات اإلدارية 
 كالقيادية

 10035 00511 0.92 3.54 142 عمـك انسانية

 0.94 3.32 55 عمـك طبيعية

 10706 10369 0.82 3.82 142 عمـك انسانية خدمة المجتمع

 0.69 3.77 55 عمـك طبيعية

 10151 00971 0.68 3.76 142 عمـك انسانية الدرجة الكمية

 0.68 3.55 55 عمـك طبيعية

 
(، كمستكل الداللة 1.970يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

(0.05 ≤ α ،) أعضاء ىيئة التدريس في جامعة أم أنو تكجد فركؽ في التطكير الميني لدل
القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ تعزل لمتغير التخصص. ككذلؾ لمجالي التدريس الجامعي 

 الرابعة.  كالبحث العممي، ككانت الفركؽ لصالح العمـك اإلنسانية، كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية
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 نتائج الفرضية الصفرية الخامسة:  5.2.2.4
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05حصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إ
تعزل إلى  عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة

 المنطقة الجغرافية .
حػكؿ لفحص الفرضية الصفرية الخامسة تـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة 

كاقع التطكير الميني لػدل أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي جامعػة القػدس المفتكحػة مػف كجيػة نظػرىـ حسػب 
 (.12.4متغير المنطقة الجغرافية كيبينيا الجدكؿ رقـ )

 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقع  :(12.4)جدكؿ   
 المنطقة  ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة حسب متغير التطكير الميني لدل أعضاء   
 الجغرافية. 

 المجاؿ
 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المنطقة التعميمية

 0.68 3.94 100 شماؿ الضفة الغربية التدريس الجامعي
 0.57 4.07 64 جنوب الضفة الغربية
 0.67 3.67 33 وسط الضفة الغربية

 0.83 3.34 100 شماؿ الضفة الغربية حث العمميالب
 0.66 3.84 64 جنوب الضفة الغربية
 0.74 3.24 33 وسط الضفة الغربية

الميارات اإلدارية 
 والقيادية

 0.97 3.40 100 شماؿ الضفة الغربية
 0.84 3.77 64 جنوب الضفة الغربية
 0.81 3.12 33 وسط الضفة الغربية

 0.79 3.79 100 ؿ الضفة الغربيةشما خدمة المجتمع
 0.74 4.00 64 جنوب الضفة الغربية
 0.72 3.48 33 وسط الضفة الغربية

 0.71 3.64 100 شماؿ الضفة الغربية الدرجة الكمية
 0.60 3.94 64 جنوب الضفة الغربية
 0.64 3.41 33 وسط الضفة الغربية
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بيف متكسطات التطكير الميني لدل أعضاء  ( كجكد فركؽ ظاىرية12.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
كلمعرفة تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية. ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ 

( كما يظير في الجدكؿ رقـ one way ANOVAيف األحادم )اداللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التب
(13.4.) 
 ألحادم الستجابة أفراد العينة حكؿ كاقع التطكير الميني لدل : نتائج تحميؿ التبايف ا(13.4)جدكؿ  
 أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ حسب متغير المنطقة الجغرافية. 

مجموع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 4.197 1.742 2 3.484 بيف المجموعات التدريس الجامعي
 

0.016 
 0.415 194 80.505 داخؿ المجموعات 

 196 83.988 المجموع 
 10.420 6.101 2 12.202 بيف المجموعات البحث العممي

 
0.000 

 0.586 194 113.596 داخؿ المجموعات 
 196 125.798 المجموع 

الميارات اإلدارية 
 والقيادية

 6.382 5.194 2 10.388 ف المجموعاتبي
 

0.002 
 0.814 194 157.893 داخؿ المجموعات 

 196 168.281 المجموع 
 5.083 2.977 2 5.954 بيف المجموعات خدمة المجتمع

 
0.007 

 0.586 194 113.619 داخؿ المجموعات 
 196 119.573 المجموع 

 7.649 3.370 2 6.739 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.001 
 0.441 194 85.462 داخؿ المجموعات 

 196 92.201 المجموع 

 
( 0.001( كمستكل الداللة )7.649( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )13.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )   

ي ي التطكير المينأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان ف(، α ≥ 0.05الداللة )كىي أقؿ مف مستكل 
لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ حسب متغير المنطقة 

كلمعرفة داللة الفركؽ تـ  .، كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الخامسةالجغرافية لجميع المجاالت
 (.14.4لممقارنات البعدية، كتظير النتائج مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )  LSDاستخداـ إختبار
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  ت البعدية بيف المتكسطات الحسابي( لممقارناLSD(: نتائج اختبار )14.4) الجدكؿ    
 أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية. الستجابات   

الفروؽ في  المتغيرات المجاؿ
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 
 
 
 

 التدريس الجامعي

 0.215 -12818.- جنوب الضفة الغربية شماؿ الضفة الغربية
 0.037 *27164. الضفة الغربيةوسط 

 0.215 12818. شماؿ الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية
 0.004 *39982. وسط الضفة الغربية

 0.037 *-27164.- شماؿ الضفة الغربية وسط الضفة الغربية
 0.004 *-39982.- جنوب الضفة الغربية

 
 
 
 

 البحث العممي

 0.000 *-50040.- الغربية جنوب الضفة شماؿ الضفة الغربية
 0.507 10218. وسط الضفة الغربية

 0.000 *50040. شماؿ الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية
 0.000 *60257. وسط الضفة الغربية

 0.507 -10218.- شماؿ الضفة الغربية وسط الضفة الغربية
 0.000 *-60257.- جنوب الضفة الغربية

 
 
 
 
 دارية والقياديةالميارات اإل

 0.011 *-36917.- جنوب الضفة الغربية شماؿ الضفة الغربية
 0.117 28551. وسط الضفة الغربية

 0.011 *36917. شماؿ الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية
 0.001 *65467. وسط الضفة الغربية

 0.117 -28551.- شماؿ الضفة الغربية وسط الضفة الغربية
 0.001 *-65467.- الضفة الغربيةجنوب 

 
 
 
 

 خدمة المجتمع

 0.076 -21891.- جنوب الضفة الغربية شماؿ الضفة الغربية
 0.052 30015. وسط الضفة الغربية

 0.076 21891. شماؿ الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية
 0.002 *51906. وسط الضفة الغربية

 0.052 -30015.- غربيةشماؿ الضفة ال وسط الضفة الغربية
 0.002 *-51906.- جنوب الضفة الغربية

 
 
 
 

 الدرجة الكمية

 0.006 *-29753.- جنوب الضفة الغربية شماؿ الضفة الغربية
 0.086 22967. وسط الضفة الغربية

 0.006 *29753. شماؿ الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية
 0.000 *52721. وسط الضفة الغربية

 0.086 -22967.- شماؿ الضفة الغربية وسط الضفة الغربية
 0.000 *-52721.- جنوب الضفة الغربية

 
 ( أف الفركؽ كانت بيف جنكب الضفة الغربية مف جية كبيف14.4تبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

 منطقتي الشماؿ كالكسط مف جية أخرل لصالح منطقة جنكب الضفة الغربية حسب المتكسطات.
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 نتائج السؤاؿ الثالث:  3.2.4

 ما كاقع معكقات التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية 
 نظرىـ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات 
معكقػػات التطػػكير المينػػي لػػدل أعضػػاء ىيئػػة  عبػػر عػػفأفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى فقػػرات االسػػتبانة التػػي ت

 (. 15.4التدريس في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ، كيبينيا الجدكؿ رقـ )
 

  : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةأ( – 15.4 )جدكؿ 
كجية  مف ريس في جامعة القدس المفتكحةمعكقات التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التد كدرجة
 .نظرىـ

المتوسط  الفقره الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.11 4.10 كثرة األعباء التدريسية لعضو ىيئة التدريس 1
 عالية 1.24 3.72 صعوبة الحصوؿ عمى إجازة تفرغ عممي 2
اؿ التطوير غياب دور وزارة التربية والتعميـ العالي في مج 3

 الميني
 متوسطة 1.18 3.53

غياب التنسيؽ بيف الجامعات الفمسطينية في مجاؿ  4
 التطوير الميني

 متوسطة 1.19 3.46

غياب ميزانية خاصة لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة  5
 التدريس

 متوسطة 1.20 3.32

 متوسطة 1.10 3.31 صعوبة التعميـ المفتوح مقارنة مع التعميـ التقميدي 6
غياب الدافعية لدى عضو ىيئة التدريس لتطوير ذاتو  7

 مينياً 
 متوسطة 1.18 3.14

غياب المتخصصيف في مجاؿ تطوير أعضاء ىيئة  8
 التدريس مينياً 

 متوسطة 1.18 3.12

غياب اإلبداع والتجديد في المؤتمرات العممية التي تقـو  9
 بيا الجامعة

 متوسطة 1.19 3.08
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                             المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة: ب( – 15.4) جدكؿ 
كجية  مف معكقات التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة كدرجة
 .نظرىـ

 
ات ( الذم يعبػر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجاب15.4يبلحظ مف الجدكؿ )

أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ معكقػػػات التطػػػكير المينػػػي لػػػدل أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي جامعػػػة القػػػدس 
( كاالنحػػراؼ المعيػػارم 3.21ف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة ىػػك )االمفتكحػػة مػػف كجيػػة نظػػرىـ، 

ىيئػة (، كىذا يدؿ عمى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعكقات التطػكير المينػي لػدل أعضػاء 0.82)
 .متوسطةالتدريس في جامعة القدس المفتكحة جاءت بدرجة 

 
( فقػػرة جػػاءت بدرجػػة 13( أف فقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة عاليػػة ك)15.4كمػػا تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

" عمػػى أعمػػى  كثػػرة األعبػػاء التدريسػػية لعضػػو ىيئػػة التػػدريسمتكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة التػػي نصػػيا " 
صػعوبة الحصػوؿ عمػى إجػازة (، يمييا فقرة " 1.11كانحراؼ معيارم ) (4.10متكسط حسابي كمقداره )

 بل الفقرتيف جاءتا بدرجة عالية. ( كك1.24( كانحراؼ معيارم )3.72" بمتكسط حسابي ) تفرغ عممي
 

" عمػى أقػؿ  عػدـ قناعػة إدارة الجامعػة بجػدوى تطػوير أعضػاء ىيئػة التػدريس مينيػاً كحصمت الفقرة  "
عػػدـ أخػػذ التطػػوير المينػػي (، يمييػػا الفقػػرة "1.25( كانحػػراؼ معيػػارم )2.61)متكسػػط حسػػابي كمقػػداره 

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم 2.76" بمتكسػػػػط حسػػػػابي ) لعضػػػػو ىيئػػػػة التػػػػدريس باالعتبػػػػار لمترقيػػػػة والتقيػػػػيـ
(1.29.) 

غياب الخبرة البحثية لدى أعضاء عيئة التدريس في  10
 الجامعة

 توسطةم 1.12 3.04

محدودية فرص المشاركة بأوراؽ عمؿ في المؤتمرات  11
 والندوات

 متوسطة 1.16 2.98

 متوسطة 1.07 2.97 عدـ توفر مصادر التعمـ والبحث الالزمة لمتطوير الميني 12
 متوسطة 1.18 2.94 غياب السياسة الواضحة لمتطوير الميني في الجامعة 13
ئة التدريس باالعتبار عدـ أخذ التطوير الميني لعضو ىي 14

 لمترقية والتقييـ
 متوسطة 1.29 2.76

عدـ قناعة إدارة الجامعة بجدوى تطوير أعضاء ىيئة  15
 التدريس مينياً 

 متوسطة 1.25 2.61

 متوسطة 0.82 3.21 الدرجة الكمية
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 نتائج السؤاؿ الرابع: 4.2.4

 لمفتكحة مف كجية ما آلية اإلرتقاء بالتطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس ا
 نظرىـ ؟

 
كىػػك سػػؤاؿ مفتػػكح، قامػػت الباحثػػة بجمػػع التكػػرارات لؤلعػػداد كمػػف ثػػـ حسػػاب  ،لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ

التطكير المينػػي اآلليػػات المقترحػػة لبلرتقػػاء بػػ النسػب المؤيػػة إلسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة، كذلػؾ حػػكؿ
كجيػػػة نظػػػرىـ كمػػػا يبينيػػػا الجػػػدكؿ رقػػػـ  لػػػدل أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي جامعػػػة القػػػدس المفتكحػػػة مػػػف

(16.4.) 

المقترحػػة  اآلليػػاتاألعػػداد كالنسػػب المؤيػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػكؿ  :(16.4جػػدكؿ )
 التطكير الميني في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظرىـ.لبلرتقاء ب

 الرقـ
النسبة  العدد الفقرة

 المؤية

 17.3 34 تفعيؿ سنة التفرغ العممي 6
 16.8 33 تخفيؼ األعباء التدريسية عمى المحاضريف وخاصة الباحثيف 10
 14.7 29 تشجيع البحث العممي ودعمو مادياً  11
 14.2 28 االبتعاث في برامج الزمالو 2
تشجيع اعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ الموافقة المدعومة عمى حضور  1

 لتخصصندوات وورشات عمؿ داخؿ وخارج البالد في مجاؿ ا
26 
 13.2 

 12.7 25 زيادة الميزانيات المرجوة لمبحث العممي في الجامعة 8
 11.7 23 دورات مكثفة في مجاالت التعميـ والبحث والتدريس 12
 9.1 18 تشجيع التميز لدى أعضاء ىيئة التدريس وتقديـ الحوافز والجوائز 14
 7.1 14 عمؿ دورات لمتعميـ اإللكتروني ومواكبة التكنولوجيا 13
 6.6 13 تبادؿ عممي والخبرات بيف اساتذة الجامعات الفمسطينية والعربية واالجنبية 4
 5.6 11 استضافة اعضاء ىيئة تدريس مف الجامعات األخرى 3
تبني وزارة التربية والتعميـ العالي سياسة ممزمة لمجامعات بمؤتمر وطني  5

 سنوي
8 

4.1 
 3.6 7 لكبرىاالشتراؾ مع المجالت العممية ا 9
 2.5 5 توظيؼ االبحاث العممية مجتمعياً  7
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يتبيف مف خبلؿ تكرارات اإلجابات أف نسبة بسػيطة مػف أفػراد عينػة الدراسػة أجابػت عػف ىػذا السػؤاؿ، 
( فػردان، كمػا ظيػرت النتػائج مػف 197( فردان مف مجمكع العينة كالبػالغ عػددىـ )34حيث بمغ عددىـ )
 (. 16.4خبلؿ الجدكؿ رقـ )

  
كيبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ الػػذم يعبػػر عػػف التكػػرارات كالنسػػب المؤيػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة 

التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة اآلليات المقترحة لبلرتقاء بحكؿ 
(  34كػرار كبمػغ ) ( " تفعيػؿ سػنة التفػرغ العممػي " حصػمت عمػى أعمػى ت6) مػف كجيػة نظػرىـ، أف الفقػرة

( " تخفيػػؼ األعبػػػاء التدريسػػية عمػػػى 10(، كيمييػػا الفقػػػرة )17.3كعمػػى أعمػػى نسػػػبة مؤيػػة حيػػػث بمغػػت )
( عمػػػى التػػػكالي عمػػػى أقػػػؿ نسػػػبة مئكيػػػة " 7( ك)9المحاضػػػريف كخاصػػػة البػػػاحثيف "، كحصػػػمت الفقرتػػػاف )

بحػػاث العمميػػة مجتمعيػػػان " (  كيمييػػا الفقػػرة " تكظيػػؼ اال3.6االشػػتراؾ مػػع المجػػبلت العمميػػة الكبػػرل " )
 (.2.5عمى أقؿ نسبة مؤية حيث بمغت )
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 الفصؿ الخامس

 النتائج والتوصيات
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 نتائج الفرضية األولى      1.2.1.5 

 ج الفرضية الثانيةنتائ2.2.1.5       

 نتائج الفرضية الثالثة       3.2.1.5

 نتائج الفرضية الرابعة       4.2.1.5

 نتائج الفرضية الخامسة       5.2.1.5
 
 

 نتائج السؤاؿ الثالث           3.1.5
 نتائج السؤاؿ الرابع          4.1.5

 
 التوصيات             2.5
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 الفصؿ الخامس 

 

 ج والتوصياتالنتائ

فػػػي ضػػػكء أسػػػئمتيا كفرضػػػياتيا، كمػػػف ثػػػـ تقػػػديـ مجمكعػػػة مػػػف  ،نتػػػائج الدراسػػػةل ان تضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ تفسػػػير 
 التكصيات بناءن عمى نتائج الدراسة.

 تفسير نتائج الدراسة 1.5  

 منافشة نتائج السؤاؿ األوؿ 1.1.5 

 مفتوحة مف وجية نظرىـ؟ما واقع التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس ال

أظيرت النتائج أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في  
(، بينما 3.70جامعة القدس المفتكحة كانت بدرجة عالية، حيث بمغت الدرجة الكمية بمتكسط حسابي )

جات عالية، حيث حصؿ مجاؿ تفرد مجاالف مف مجاالت التطكير الميني في الحصكؿ عمى در 
التدريس الجامعي عمى أعمى متكسط حسابي، كيميو مجاؿ خدمة المجتمع، كمف ثـ البحث العممي، 

 . كاالدارية لقياديةاكأخيران الميارات 
الدرجة الكمية عمى متكسط حسابي بدرجة عالية، ىك دليؿ كاضح عمى كاقع التطكير المنيي  كحصكؿ

ف دىؿَّ دىؿَّ  عمى بمكغ درجة عالية مف اإلىتماـ مف قبؿ إدارة الجامعة باآلليات المختمفة  في الجامعة كا 
 كىذا ما عبر عنو أفراد عينة الدراسة. المستخدمة مف أجؿ التطكير الميني،
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فمف حيث عدد الطمبة كالمدرسيف  ،كقد يعزل ىذا إلى العبء الكبير الممقى عمى عاتؽ ىذه الجامعة 
، إضافة إلى رغبتيا في منافسة الجامعات الفمسطينية الفمسطينيامؿ الكطف كاالمتداد الجغرافي عمى ك

 عمىعزمت جامعة القدس المفتكحة  فقداألخرل التي تعتمد التعميـ النظامي بدالن مف التعميـ المفتكح، 
منافسة الجامعات مف خبلؿ برامجيا كخريجييا كذلؾ بتطكير كادرىا التعميمي باستمرار كتقديـ ما يمـز 

بمعنى قد يككف الدافع تنافسيان، كخاصة في ظؿ قبكؿ الجامعة لطمبة مف ذكم  ي ىذا الجانب.ف
 المعدالت المنخفضة.

( أف مجاؿ التدريس الجامعي حصؿ عمى أعمى متكسط 2.4كما تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )
 ،لجامعة بالدرجة األكلىىتماـ مف قبؿ إدارة اكجميان اال ان تعزك الباحثة ذلؾ إلى أنو كاف كاضحك ، حسابي

كتركيزىا في آلية التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة في مجاؿ التدريس الجامعي، 
كيمكف أف يككف مف األسباب المؤدية إلى ىذه النتيجة أف إدارة الجامعة تعمؿ عمى اإلرتقاء بالميارات 

لتدريس، كتطمع أعضاء ىيئة التدريس عمى ما التقكيـ( لعضك ىيئة ا –التنفيذ  –التدريسية )التخطيط 
يستجد في مجاؿ التدريس الجامعي، كتتيح ليـ الفرصة لمتدريب عمى استخداـ أساليب حديثة في 
التدريس، كانيا تحث أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة لمتابعة ما يستجد في مجاؿ تخصصيـ كذلؾ 

 ط التعميمية المتعددة في المكاقؼ التعميمية.مف خبلؿ العمؿ عمى إكسابيـ ميارة استخداـ الكسائ

ىتماـ الجامعة ال كربما يعزل حصكؿ مجاؿ الميارات اإلدارية كالقيادية عمى أقؿ متكسط حسابي
ككف جامعة  ،بالدرجة األكلى بالتطكير الميني  في مجاؿ التدريس الجامعي، كمف ثـ خدمة المجتمع

أف الجامعة ال تقكـ عمى تنمية كلربما مف األسباب أيضان القدس المفتكحة تعتبر نفسيا جامعة الكطف، 
ميارات االتصاؿ الفعاؿ كاتخاذ القرار لدل أعضاء ىيئة التدريس، باعتبار أف ىذه الميارات ىي 

 ميارات تمـز فقط لمف ىـ في مراكز ككظائؼ إدارية، كال ضركرة ليا لجميع أعضاء ىيئة التدريس. 

ؤدية ليذه النتيجة إىماؿ إدارة الجامعة لمكضكع تفكيض السمطة كفؽ كيمكف أف يككف مف األسباب الم
أك عدـ تشجع مكظفييا عمى تفكيض السمطة كفؽ أسس مينية، كيمكف أف يككف مف  اسس مينية

األسباب المؤدية إلى ىذه النتيجة أيضان ىك عدـ ايبلء إدارة الجامعة أىمية لمشاركة أعضاء ىيئة 
 الدارية، فجاءت إستجاباتيـ بدرجة متكسطة.التدريس في صنع القرارات ا

كقد قامت جامعة القدس المفتكحة بعقد العديد مف المؤتمرات العممية كتشجيع مدرسييا عمى المشاركو 
، الذم عقد في فندؽ  مؤتمر "فمسطيف في األمـ المتحدة"بأكراؽ عمؿ بحثية في ىذه المؤتمرات مثؿ 
مؤتمر تنمية المكارد البشرية في القطاع ك  ،21/1/2015البست ايسترف بمدينة راـ اهلل، بتاريخ 

راـ اهلل، بتاريخ  –الماصيكف  –، الذم عقد في قاعة الميدرزالصحي الفمسطيني: كاقع كتطمعات"

http://www.qou.edu/patunConf/index.jsp
http://www.qou.edu/hrdiphs/index.jsp
http://www.qou.edu/hrdiphs/index.jsp
http://www.qou.edu/hrdiphs/index.jsp
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كما أف لمجامعة دكريات عممية محكمة تعدىا عمادة البحث العممي في الجامعة، كىذا ، 10/6/2015
 يساعد أيضان عمى تكفر فرص النشر ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة.

 
( 2012(  كدراسة آؿ فرحاف )1012كاتفقت نتائج ىذه الدراسة في ىذا الجانب مع نتائج دراسة الزياف)

 دراسةك ( 2014مع نتائج دراسة األحمدم) كاختمفت ،(001Bartley ,2كدراسة بيرتمي )
 (.2013الدعدم)

 

 

 منافشة نتائج السؤاؿ الثاني: 2.1.5 

 ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في 
 دد سنوات جامعة القدس المفتوحة باختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، والمؤىؿ العممي، وع

 الخبرة، والتخصص، والمنطقة الجغرافية؟
 كقامت الباحثة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف خبلؿ الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو: 

 
 

 : مناقشة نتائج الفرضية الصفرية األولى 1.2.1.5
  

أفراد  ( بيف متكسطات تقديراتα ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة تعزل ، عينة

 لمتغير الجنس.
 

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع  التطكير  مف نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان تبيف 
حة تعزل لمتغير الجنس في جميع الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتك 

 ككانت الفركؽ لصالح الذككر. المجاالت، 
 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى مجمكعة مف العكامؿ، منيا قدرة عضك ىيئة التدريس مف الذككر التنقؿ كالسفر 
داخؿ أرجاء الكطف كخارجو، كغيابة عف بيتو كأىمو، كترؾ أفراد أسرتو لفترات زمنية طكيمة كمختمفة، 
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جؿ حضكر المؤتمرات، أك كرشات العمؿ، بينما يصعب ذلؾ عمى اإلناث، كقد يعزل السبب مف أ
أيضاى إلى تفرغ الذككر لمعمؿ الجامعي كمستمزماتو مف البحث العممي، كالتدريس، ضمف مككنات 

 التطكير الميني في حيف يصعب ذلؾ عمى اإلناث.
 
جو لصالح الذككر، أف عدد أعضاء ىيئة كما يمكف أف يككف مف األسباب أيضان التي جعمت النتي 

( عضك ىيئة 161التدريس ضمف عينة الدراسة أكبر مف عدد االناث بشكؿ الفت لمنظر، حيث بمغ )
( عضكة ىيئة تدريس مف اإلناث.  كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة في 36تدريس مف الذككر، بينما بمغ )

( ، كدراسة بنت 2010ع دراسة الشخشير )كاختمفت م (،2012ىذا الجانب مع نتيجة دراسة الزياف)
 (.2008بكر)

 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.1.5
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة تعزل 

 ر المؤىؿ العممي.لمتغي
 

( بيف α  ≥ 0.05) أشارت النتيجة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الدالة
 المتكسطات الحسابية لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. 

 
ئػة التدريػس بغػض النظر عف تعػزك الباحػثو ذلؾ إلػى قكاعػد العمػؿ المكحػدة لجميػع أعػضاء ىي

مؤىبلتيـ، فيـ يمارسكف المياـ نفسيا كيخضعكف لئلجراءات نفسيا، ككؿ ما ىك مطمػكب مػنيـ مف 
تنفيػػذ الميػػاـ كاألنػػشطة التعميميػػة كفقػػا لمعػػايير مػػشتركة كمحػػددة مػػف قبػؿ إدارة الجامعة سكاء في 

 كالميارات اإلدارية كالقيادية.  ،حث العمميأك الب ،مجاؿ التدريس أك خدمة المجتمع
فجميع الدكرات التي تعتمد كتعقد في الجامعة لتطكير أعضاء ىيئة التدريس يدعى إلييا جميع أعضاء 

  .(2009 العمرم) ىيئة التدريس بغض النظر عف مؤىبلتيـ. اتفقت مع نتائج دراسة
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.1.5
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05اللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات د
حة تعزل عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتك 

 .   لمتغير سنكات الخبرة

 لدالةأشارت نتيجة الفرضية الثالثة إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل ا
(0.05 ≤  α بيف المتكسطات الحسابية لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس مف كجية )

 . نظرىـ تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة 

  تعزك الباحثة ذلؾ إلى المسؤكليات كاألدكار المشتركة ألعضاء ىيئة التدريس مف مختمػؼ الكميػات،
معينة كخطط مكحدة، يسير عمييا أعضاء ىيئة التدريس، فيذه كلربما لدل الجامعو منيجية، كسياسة 

السياسات تنطبؽ عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس، فمريما طبيعة التعميـ المفتكح مكحد في العمؿ، 
كليس ىناؾ حريو ألعضاء ىيئة التدريس في كضع االمتحانات لمطمبة، كعمى سبيؿ المثاؿ يتقدـ 

ف نصفي، كامتحاف نيائي، كيشمؿ تعييف يسبؽ االمتحاف النصفي، الطالب في الجامعة لتقديـ امتحا
كتعييف يسبؽ االمتحاف النيائي، كىذه االمتحانات كالتعيينات جميعيا دكف إستثناء مركزية كمكحده 

يذا مف جية، كمف جية أخرل تعقد الجامعة دكرات ف، لجميع الفركع  كجميع التخصصات في الجامعة
ار في مجاالت التدريس كالبحث العممي، كيممس ىذا الجانب جميع المدرسيف تدريبية لممدرسيف باستمر 

بغض النظر عف سنكات الخبرة، كما أف معايير حضكر المؤتمرات العممية، المساعدة عمى التطكير 
  الميني، ال ترتبط بسنكات الخبرة.

فت مع نتائج دراسة عبد (، كاختم2012اتفقت نتائج ىذا الجانب مف الدراسة مع نتائج دراسة الزياف )ك 
  .  (Smith & Other , 2003)كدراسة  ، (2013الرحمف كتادرس) 
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 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.2.1.5
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
دس المفتكحة تعزل يئة التدريس في جامعة القالتطكير الميني لدل أعضاء ى عينة الدراسة لكاقع
 لمتغير التخصص.

 
أشارت نتيجة الفرضية الرابعة إلى أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع 

لمتغير التخصص،  التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة تعزل
 اإلنسانية. ككانت الفركؽ لصالح العمـك 

 
ككذلؾ بحاجة  ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف تخصصات العمكـ الطبيعية بحاجة إلى تكاليؼ مادية كبيرة

كالتي مف شأنيا اف تساعد  ،إلى المختبرات كاألجيزة العممية لمقياـ باألبحاث العممية في ىذه المجاالت
تخصص ليذا نجد أف تكسع جامعة  عمى التطكير الميني ألعضاء ىيئات التدريس، فعمى سبيؿ المثاؿ

بخبلؼ تخصصات العمكـ  ،القدس المفتكحة ممحكظان كمممكسان ضمف تخصصات العمكـ اإلنسانية
الطبيعية. كمف األسباب أيضان طبيعة تبني الجامعة نظاـ التعميـ المفتكح، كالذم يصعب تطبيقو بشكؿ 

كالفيزياء  ،كالصيدلة ،دسةكالين ،كامؿ عمى تخصصات العمكـ الطبيعية مثؿ تخصصات الطب
(، كاختمفت 2012كالكيمياء كغيرىا. كاتفقت نتائج ىذه الدراسة في ىذا الجانب مع نتائج  دراسة الزياف)

 (.2009( كدراسة العمرم )2007) مبلؤهمع نتائج دراسة أبك سمرة كز 
 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.2.1.5
 

( بيف متكسطات تقديرات أفراد α ≥ 0.05داللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ال
زل تع عينة الدراسة لكاقع التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة

 . لمتغير المنطقة الجغرافية
 

تبيف مف فحص الفرضية الخامسة أنو تكجد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع التطكير 
تعزل لمتغير المنطقة الجغرافية، كجاءت  عضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحةالميني لدل أ

 الفركؽ لصالح منطقة جنكب الضفة الغربية. 
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كقد يعزل ذلؾ إلى أف أفراد عينة الدراسة مف منطقة الجنكب قد سمحت ليـ الفرصة بالمشاركة في  
الخميؿ برعاية جامعة القدس المفتكحة في العديد مف المؤتمرات التربكية التي عقدت في محافظة 

الخميؿ كمديرية التربية كالتعميـ عمى مدار سنكات عدة، مما ساعدىـ عمى تقديـ العديد مف األبحاث 
 في فترات زمنية متقاربة في  مف مؤتمراتنذكر أىـ ما كرد  ،العممية المساىمة في تطكيرىـ الميني

 (:2015 ،حةجامعة القدس المفتك  )الجنكبية  المناطؽ

، الذم عقد  المؤتمر الخامس لمتراث الشعبي الفمسطيني في محافظة بيت لحـ/ ىكية كانتماء .1
 20/4/2015، بتاريخ  بيت لحـ –في قاعة قصر المؤتمرات

 اإلعاقة ذكم األشخاص كتمكيف عايةر  تجاه كالقانكنية كاألخبلقية االجتماعية المسؤكلية مؤتمر .2
 بتاريخ ،دورا فرع – المفتكحة القدس جامعة في عقد الذم الفمسطيني، المجتمع في
3/6/2014. 

 30-29 مف بالفترة ،دورا في عقد لذيا ،كتنميتيا الفمسطيني الشباب إبداعات رعاية مؤتمر .3
 .2012 عاـ مف أيار

الذم عقد  اصرة في المنظمات الفمسطينية كالعربيةمؤتمػػر االتجاىات كالمداخؿ اإلدارية المع .4
 .فمسطيف – في مدينة الخميؿ 2008كانكف أكؿ  17-16في 

كما يمكف أف تعزل ىذه النتيجة الى كجكد أربعة فركع لجامعة القدس المفتكحة في مدينتي الخميؿ 
ـ(، إضافة إلى كبيت لحـ، كثبلث جامعات في منطقة الجنكب) جامعة الخميؿ، البكليتكنؾ، بيت لح

كمية فمسطيف التقنية في العركب كالكمية الجامعية األىمية في بيت لحـ، كىذا التجمع مف مؤسسات 
التعميـ العالي في منطقة جغرافية كاحدة متقاربة في أبعادىا يعني كجكد العديد كالعديد مف أعضاء 

زمبلء في مجاالت عممية مختمفة، ىيئات التدريس، كالذم بدكره يسمح بسيكلة التكاصؿ كالتعاكف بيف ال
 . كبالتالي قد يساعد عمى التطكير الميني الذاتي لعضك ىيئة التدريس

كقػػػد يعػػػزل ذلػػػؾ إلػػػى حػػػرص عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى التطػػػكير الػػػذاتي؛ لمكاجيػػػة التطػػػكرات العمميػػػة 
أك مػػػػع  الحديثػػػػة، كاالسػػػػتفادة منيػػػػا. التعػػػػاكف البحثػػػػي مػػػػع أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػة نفسػػػػيا

مدددف فعاليددة عمليددة اوتصدداص والتواصددص  ددين  الجامعػػات األخػػرل بمػػا يخػػدـ تطػػكير التعمػػيـ الجػػامعي.

مدي توفر الرضا .أعضاء هيئة التدريس مع  عضهم ال عض أو مع إدارة ال رنامج أو الجامعة أو الكلية

اختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع ك  المينػػة.نحػػك مينػػة التعمػػيـ كاحتػػراـ أنظمػػة كقػػكانيف  كالرغبػػة الميػػؿ .الددوفيفي 
 (.2007) ؤهمبلنتيجة دراسة أبكسمرة كز 

 
 

http://www.qou.edu/heritage2014/index.jsp
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 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث  3.1.5
 

 ما معوقات التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة مف وجية نظرىـ ؟
 

معة القدس المفتكحة أظيرت النتائج أف كاقع معكقات التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جا
مف كجية نظرىـ كانت معظميا بدرجات متكسطة حيث بمغت الدرجة الكمية لممتكسطات الحسابية لفقرات 

 . (3.21)ىذا الجانب 

إف ما كرد ضمف قائمة فقرات ىذا المجاؿ ىي ضمف ما يتكقع أنو معكقات لمتطكير الميني لعضك 
استجابات أفراد عينة الدراسة عف ىذه الفقرات لتبيف ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة، كجاءت 

ت درجة ىذه المعكقات كما يركنيا، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى إدراؾ عضك ىيئة التدريس لتمؾ المعكقا
كىنا تشير الباحثة الى أف ما أكرده أفراد عينة الدراسة حكؿ معكقات  ألنو يتعامؿ معيا بشكؿ مباشر.

 درجة المتكسطة مع تفاكت في قيـ المتكسطات الحسابية لمفقرات. التطكير الميني جاء ضمف ال

كجاءت فقرة " كثرة األعباء التدريسية الممقاه عمى عاتؽ عضك ىيئة التدريس"، ك" صعكبة حصكؿ 
كالمبلحظ لكاقع العمؿ عممي"، في مقدمة ىذه المعكقات.  عضك ىيئة التدريس عمى إجازة تفرغ

ئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة يدرؾ ىذا األمر، فاألعباء التدريسي الذم يقكـ بو عضك ىي
كبيرة فعبلن، مقارنة بأعباء عضك ىيئة التدريس في الجامعات األخرل، كخاصة التعيينات: عددىا 

 كتصحيحيا، كعدد الطمبة في الشعب. 

لمعركؼ لدل أما بخصكص التفرغ العممي، فجامعة القدس المفتكحة ال تأخذ بنظاـ التفرغ العممي ا
األكاديمييف، كنادر جدان حصكؿ عضك ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة عمى إجازة تفرغ 

 ؤهمبلعممي، كما أشار ليذا العديد منيـ كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة أبك سمرة كز 
 (.2010 ( كاختمفت كنتيجة دراسة الشخشير )2007)
 
 
 
 
 



87 

 

 سؤاؿ الرابعمناقشة نتائج ال 4.1.5
 

ة القدس المفتوحة مف وجية ما آلية اإلرتقاء بالتطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامع
 نظرىـ؟

 
لقد تبيف مف نتائج الدراسة اف نسبة بسيطة مف أفراد عينة الدراسة أجابت عف ىذا السؤاؿ، كالبالغ عددىـ 

(، 16.4) رقـ فردان، كمف خبلؿ نتائج الجدكؿ   (197)( فردان مف مجمكع أفراد العينة كالبالغ عددىـ (34
كاف مف اآلليات المقترحة حسب كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتكحة، 

، ثـ تخفيؼ األعباء ) (17.3حصكليـ عمى سنة تفرغ عممي، كالتي حصمت عمى أعمى نسبة مئكية 
اف المقترحاف يتفقاف مع ما جاء مف معكقات . كىذ) (16.8التدريسية كالحاصؿ عمى نسبة مئكية 

 ميني  الكاردة في السؤاؿ الثالث.التطكير ال
 
كما أشار أفراد عينة الدراسة الى تشجيع البحث العممي كدعمو ماليا،ن كىذا يدلؿ عمى إدراؾ أفراد عينة  

 . بالبحث العممي كال ينفصؿ عنو الدراسة بأف التطكير الميني يرتبط ارتباطان كثيقان 
كبالرغـ مف العدد القميؿ نسبيان مف أفراد عينة الدراسة الذيف أجابكا عف ىذا السؤاؿ إال أنو يعطي 
كاضحان عمى رغبة أعضاء ىيئة التدريس في التطكير الميني، كالبحث عف اآلليات المناسبة  مؤشرا ن

 مينيان. تقاء بعضك ىيئة التدريس كالمتكفرة محميان كالتي تساعد قدر اإلمكاف عمى اإلر 
إف ما أشار إليو أفراد عينة الدراسة بيذا الخصكص يدؿ عمى الكعي لدل أعضاء ىيئة التدريس حكؿ 
آليات ككسائؿ التطكير الميني، كظير ذلؾ جميان مف خبلؿ اآلليات المقترحة لكجيات نظر أعضاء 

العممي لممحاضريف، ىيئة التدريس، كالتي كانت مف أىميا إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ألىمية التفرغ 
كأىمية كتخفيؼ األعباء الدراسية كخاصة الباحثيف منيـ، كأىمية تشجيع البحث العممي كضركرة دعمة 
ماديان كزيادة الميزانيات المرجكة ليذا المجاؿ، مما سيساعد في إرتقاء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 

 القدس المفتكحة. 
 القدرةعمى تحمؿ المسؤكلية . كالقدرةلتنفيذ العمؿ التحمس ك  بالنفس الثقة كقد يعزل ذلؾ أيضان إلى 

 الطبلقة المغكية ك القدرة عمى التعبير الكاضح . امتبلؾ كاإلقناع.القيادة كالريادة كاالبتكار  :عمى

لمخدمة  مع الميؿيجابي في المجتمع اإلر يتغيال القدرة عمي المكضكعية كالعدالة كعدـ التحيز.
 قدرات اآلخريف متقببلن ب الثقة كالعمـ. كالتعمـ لمكاكبة كؿ جديد في التعميـ كالميؿاألفؽ  سعة االجتماعية.

االستقامة، األمانة،  ؛بالشخصية المتكاممة التحمي أدكارىـ.عمى أداء  ك مساعدان  ألفكارىـ ك مبادران 
 االنسجاـ مع الذات في السمكؾ كالرقابة الذاتية . ،اإلخبلص
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 التوصيات 2.5

 تكصي الباحثة بما يمي :  ى نتائج الدراسة،بناءن عم

مف خبلؿ السبؿ المتبعة كتحديدان في حث الجامعة عمى االستمرار في التطكير الميني  .1
 المجتمع. مجالي التدريس كخدمة

تشجيع التمٌيز كتقديـ الحكافز كالجكائز ألعضاء ىيئة التدريس، مع األخذ بعيف اإلعتبار  .2
 كات الخبره.  كؿ مف المؤىؿ العممي كعدد سن

حث الجامعة عمى إستقطاب العنصر األنثكم إلى الجامعة، خمؽ تكازف بيف الجنسيف في  .3
في مجاؿ التطكير  ةالجامعة، كالدعكة إلى اإلىتماـ البالغ بيا مف أجؿ رفع شأف المرأ

  .الميني
حث الجامعة عمى خمؽ تكازف بيف فركع تخصص العمـك اإلنسانية كفركع تخصص العمـك  .4

 يعية.الطب
شماؿ  حث الجامعة عمى خمؽ تكازف في آلية التطكير بيف المناطؽ التعميمية المختمفة، .5

كجنكب ككسط الضفة الغربية، كالقياـ بدراسات مماثمة لممقارنة بيف المناطؽ التعميمية 
 المختمفة. 

دعكة إدارة الجامعة في الدرجة األكلى إلى التخفيؼ مف األعباء التدريسية الممقاه عمى  .6
 .عاتؽ عضك ىيئة التدريس

منح أعضاء ىيئة التدريس إجازة تفرغ عممي، خصكصان الباحثيف منيـ ليتسنى ليـ القياـ   .7
 ،بأبحاثيـ، مما يساعد في تقميؿ المعكقات كزيادة إرتقاء أعضاء ىيئة التدريس كتطكيرىـ

ات كذلؾ مف خبلؿ زيادة الميزاني تشجيع البحث العممي كدعمة ماديان كذلؾ مف خبلؿ 
 كتخصيص كاإلشتراؾ مع المجبلت العممية الكبرل، المرجكة، كاإلبتعاث في برامج الزمالة،

تاحة كمتميزيف، محترفيف أكاديميف استضافة ،يشمؿ قبؿ الجامعة مف خاصة ميزانيات  كا 
كاألكاديمية  البحثية بالمراكز ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة مف اإلنخراط الفرصة

 .الكطنية كالدكلية
 القياـ بدراسات مشابية لمقارنة كاقع التطكير الميني بيف الجامعات الفمسطينية. .8
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http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=EmhCsJIjd7/SHAMAA/54560022/5?searchdata5=15470%7bckey%7d
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=EmhCsJIjd7/SHAMAA/54560022/5?searchdata5=15470%7bckey%7d
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=EmhCsJIjd7/SHAMAA/54560022/5?searchdata5=15470%7bckey%7d
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=kauAhxaibO/SHAMAA/73980027/18/XBATH4/XAUTHOR/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=kauAhxaibO/SHAMAA/73980027/18/XBATH4/XAUTHOR/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=V9aKeaTffA/SHAMAA/73980027/5?searchdata5=2402%7bckey%7d
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=V9aKeaTffA/SHAMAA/73980027/5?searchdata5=2402%7bckey%7d
http://search.shamaa.org/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=V9aKeaTffA/SHAMAA/73980027/5?searchdata5=2402%7bckey%7d
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 ذم 19-21 بيفالفترة الكاقعة  العزيز، عبد الممؾ جامعة السعكدية، العالي، التعميـ
 .ىػ1425الحجة/ 

ار . اربد، األردف ، د1. طالتدريب الفعاؿ(. 2006الخطيب، رداح ك الخطيب، أحمد.) .18
 عالـ الكتب الحديث.

االعتماد األكاديمي وعالقتو بالتنمية العممية المينية ىػ(. 1425الخطيب، محمد .) .19
. ندكة تنمية أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات ألعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي

/  4-3 الكاقعة بيف الفترة التعميـ العالي. جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية.
 ىػ.  1425ذك القعػدة /

(." كاقع برنامج التعميـ في جامعة القدس المفتكحة مف كجية نظر 2001دركزه، أفناف.) .20
(. 26،ع)  مجمة إتحاد الجامعات العربيةكالمشرؼ األكاديمي كالمكظؼ اإلدارم".  الطالب

 -158. 119ص
 التدريس ىيئة ضاءألع المينية التنمية . معوقات(2013منير. )  بنت الدعدم، فاطمة .21

 منطقة في الحكومية بالجامعات  الشاممة الجودة منيجية ضوء في عمييا التغمب وسبؿ
رسالة ماجستير غير منشكره، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المممكة  ،المكرمة مكة

 العربية السعكدية.
 في وحةالمفت القدس جامعة في بعد عف المفتوح التعمـ دور (.2012الزياف، داليا. ) .22

، رسالة ماجستير غير اإللكتروني التعميـ مجاؿ في األكاديمييف لممشرفيف الميني النمو
 منشكرة، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف .

عادة التدريب(. 2007السالـ، عبد اهلل بف عبد الكريـ. ) .23  لتطوير كوسيمتيف التأىيؿ وا 
 العربية األكؿ الجامعات ىالعرب المؤتمر العربية"، الجامعات في األكاديمية القدرات

  13-20المغربية. الفترة الكاقعة بيف  المممكة ، الرباط المستقبمية كاألفاؽ التحديات
 .2007ديسمبر/

(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 2013السدة، إبراىيـ الخضر. ) .24
 .236-213ص   (،138 ، عدد ) مجمة القراءة والمعرفةالفمسطينية. 

 ىيئة أعضاء (. إحتياجات2014سعيد، فيصؿ محمد، كعثماف، إبراىيـ عثماف. ) .25
ديمنج"،  معايير" إدكارد ضكء في بجامعات السكداف التربية كميات في التدريبية التدريس
، السكداف،  التربية جامعة كمية حالة دراسة لمجكدة،  لضماف جودة العربية جمةاالـالخرطـك
 . 34 -3(، ص 15العدد ) (،7) المجمد ،الجامعي التعميـ
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تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس  .( 2005)  .السميح، عبد المحسف بف محمد .26
، مجمة التربيةبالجامعات السعكدية في ضكء خبرات بعض الدكؿ الغربية كالعربية، 

 . 313 - 265ص(، 15)8
  حتى  1970 عاـ مف سورية في العالي التعميـ تطور. (2000) .صالحة سنقر، .27

 سكريا.  دمشؽ، العالي، التعميـ كزارة .المستقبمية وتوجياتو 2000
 . الرياض ، مجمكعة قرطبة. 1. المجمد التعميـ والتدريب(. ق1427الشامي، رفعت.) .28
التطوير الميني ألعضاء الييئات التدريسية كمدخؿ (. 2004) شاىيف، محمد . .29

أعدت لمؤتمر النكعية في التعميـ  . كرقة عمميةلتحقيؽ جودة النوعية في التعميـ الجامعي
الجامعي الفمسطيني الذم عقده برنامج التربية ك دائرة ضبط النكعية في جامعة القدس 

 .5/7/2004 – 3المفتكحة، راـ اهلل، فمسطيف. الفترة الكاقعة 
مستوى التنمية المينية لدى أعضاء الييئة التدريسية في (. 2010، حبل. )الشخشير .30

. رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة النجاح وطنية مف وجية نظرىـجامعة النجاح ال
 فمسطيف. ،الكطنية، نابمس

(." النموذج العشري لتطوير مؤسسات التعميـ العالي في البمداف 2005) .صائغ، عبد الرحمف.31
سة مؤس–التعميـ العالي:رؤم مستقبمية –، بحث منشكر في الممتقى العربي لمتربية كالتعميـ  العربية"

شعباف 27-24 الكاقعة بيف  الفكر العربي كمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ، بيركت في الفترة
 ـ. 2005اكتكبر  /1-سبتمبر28 المكافؽ ق1426

، العربية والتشريعات بعد عف والتعّمـ المفتوح التعميـ( . 2007) الصريع، طالب. .32
 عماف. ،عمـ عف بعدإصدارات الشبكة العربية لمتعميـ المفتكح كالتسمسمة 

 فعالية . (2006سيد. ) يادا دركيش، كايؿ، خنسة، سامر، الرفاعي، بساـ، الصفدم، .33
 لمبحث الكطني حكؿ المؤتمر  ، كرشة عمؿ واالبتكار والتطوير الوطنية لمبحث المنظومة
 ـ.27/7/2006-23األردف، الفترة الكاقعة بيف  عماف، التقني، كالتطكير العممي

التدريب مفيومو وفعاليتو وبناء البرامج التدريبية ( . 2002أحمد. )الطعاني، حسف  .34
 ، عماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. وتقويميا

 رسالة ،األردف" في التربوي اإلشراؼ برنامج تطوير. "(1981) ذكقاف.   عبيدات، .35
 ، اإلسكندرية، مصر.شمس عيف جامعة ،التربية كمية منشكرة، دكتكراه غير

تأىيؿ وتقويـ عضو ىيئة التدريس بجامعات الدوؿ (. "1994يؿ، ابراىيـ. )العريض، جم .36
. مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، األعضاء بمكتب التربية العربي لدوؿ الخميج"

 الرياض.
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معوقات التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ( . 1999عمارة، سامي فتحي.  ) .37
ضمف بحكث المؤتمر القكمي السنكم  ىـ،بكميات جامعة االسكندرية مف وجية نظر 

الفترة الكاقعو  التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر. تطكير السادس لمركز
 .1999 نكفمبر/ 23-24بيف  

(. أساليب النمك الميني المتبعة لدل أعضاء ىيئة التدريس 2009جماؿ فكاز. )، العمرم .38
 ،مجمة جامعة دمشؽتدريس كالبحث العممي . في جامعة البمقاء التطبيقية في مجالي ال

 .533-573(. ص 4+3. العدد )(25المجمد )
 غزة محافظات في الجامعي لمتعميـ االقتصادي العائد (."2000 ) المجيد. عبد ، العيمة .39

   فمسطيف.األزىر، غزة،  جامعة ، منشكرة غير ماجستير رسالة ،ـ "1999 لمعاـ
( . التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس مدخؿ 2008، ردماف، كسالـ، تكفيؽ. )غالب .40

 ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعيلمجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي. 
 .188-160( . ص 1العدد) ،( 1المجمد )

التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس في كميات ( .2012سفر. ) بف ، عميرالغامدم .41
دية ضمف معايير المجمس الوطني األمريكي العتماد تعميـ التربية بالجامعات السعو 

دراسة مقدمة لقسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط . رسالة دكتكراه غير   – (NCATEالمعمميف)
 منشكره ،جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.

ض جوانب مراكز التدريب أثناء العمؿ، دراسة لبع.  (1996)  فالكقي، محمد ىاشـ. .42
 طرابمس، ليبيا، الدار الجماىيرية لمنشر. التنمية المينية،

 ىيئة أعضاء أداء تطوير في المنظومي .المدخؿ( (2005. أحمد سميماف ، القادرم .43
 في المنظكمي المدخؿ " الخامس، العربي المؤتمر ، الجودة الشاممة وتحقيؽ التدريس
، الفترة  شمس عيف ، جامعة العمـك تدريس كيرتط مركز ، القاىرة ، " كالتعميـ التدريس
 .2005/ شباط/18-17الكاقعة 

 . بو" االرتقاء وسبؿ الجامعي التدريس جودة "واقع ( .2010الكبيسي، عبد الكاحد . ) .44
 . العراؽ  األنبار، جامعة ،التدريس طرائؽ مركز

ئة التدريس ( . جكدة التنمية المينية ألعضاء ىي2012سكسف. )، كزرعو، حريشي، كعكي .45
، 2012 ديسمبر -الجزء الثاني  - 105)) ع،المجمة التربوية ،في الجامعات السعكدية

 .289-342ص 
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 ىيئة الستقرار المالئمة "الظروؼ .( 1984 (ف.الرحم عبد كعدس، اهلل، عبد الكيبلني، .46
 .دمشؽ، سكريا ، التعميـ العالي لبحكث العربي المركز ، " العربية الجامعات في التدريس

، جامعة عيف شمس، دراسات في التعميـ الجامعي(. 1993لمقاني، أحمد حسيف. )ا .47
 مركز التطكير الجامعي، مصر.

، المنظمة التدريب اإلداري الموجو باألداء(. 2001المبيضيف، عقمو كجرادات، أسامة. ) .48
 العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر. 

عميـ العالي كأحد روافد التنمية البشرية في تطوير الت(." 2002مدني، غازم بف عبيد.) .49
كرقة عمؿ مقدمة لندكة الرؤية المستقبمية لبلقتصاد السعكدم  المممكة العربية السعودية"،

المنعقدة في الرياض، كزارة التخطيط، الرياض، المممكة العربية  2020حتى عاـ 
 ـ.2002/اكتكبر/ 23_19السعكدية، الفترة الكاقعة بيف 

االتجاىات الحديثة في التعميـ الجامعي المعاصر (. 2002) .د منيرمرسي، محم .50
 دار عالـ الكتب. ،القاىرة تدريسية،  وأساليب

برنامج إدارة الجودة (. "2002)  .احمد سيد، كاألنصارم محمد مصيمحيمصطفى،  .51
، المركز العربي لمتدريب التربكم لدكؿ الخميج، الشاممة وتطبيقاتيا في المجاؿ التربوي"

 .2002يكنيك/ 26-23المركز العربي لمتعميـ كالتنمية، الدكحة، قطر، الفترة الكاقعة بيف 
 نظر كجية مف العممي البحث تنمية في األردنية الجامعة دكر (.2011مناعي، رانية. ) .52

، ((25مجمد  ،اإلنسانية العموـ لألبحاث النجاح جامعة مجمةفييا،  األكاديمييف القادة
 .1060-1084(، ص 4العدد)

تطوير أداء الجامعات العربية عمى ضوء معايير ( . "2005الناقة، محمكد كامؿ.  ) .53
كرقة عمؿ  مقدمة إلى المؤتمر القكمي السنكم الثاني الجودة الشاممة ونطـ اإلعتماد"، 

-19الفتره الكاقعة بيف  ،مصر ،عشر لمركز تطكير التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس
  2005.ديسمبر/  18

رؤى مستقبمية لتطوير برامج إعداد معمـ الطفؿ في (." 2006) .محمد عمي ،نصر .54
الطفؿ كالطفكلة في مطمع األلفية الثالثة، جامعة  المؤتمر الثامف،ضوء معايير الجودة". 

 ـ.2006/ إبريؿ / -16 15المنيا، مصر. الفترة الكاقعة بيف 
يجيات التدريب بوزارة التعميـ سياسات واستراتىػ( ."1419النقرابي، محمد عبد اهلل.  )  .55

، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، العالي، بحوث ندوة التأىيؿ والتدريب بالجامعات"
 ق.1419جمادل األكلى/ 26السكداف، في الفترة 
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واقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات (. 2010اليادم، بدرية.  ) .56
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة السمطاف قابكس،  ،التعميـ العالي في سمطنة عماف

 مسقط، عيماف.
دار لمنشر  ،، عماف، األردف 2، ط مدخؿ إلى التربية.  2007)ىمشرم، عمر أحمد.  ) .57

 كالتكزيع.
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 (: اإلستبانة في صكرتيا األكلية1ممحؽ رقـ )
 

 الرحيـ لرحمفا اهلل بسـ

 
 / جامعة القدس المفتكحة.المحترميف التدريس ىيئة أعضاء حضرات

 : وبعد طيبة تحية

 فتوحةمال القدس جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدى الميني التطويرحكؿ  بدراسة الباحثة تقـك
 عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماؿ لؾذك  ." بو رتقاءاال  وآلية وومعوقات واقعة: نظرىـ وجية مف

 .القدس جامعة مف التربكية اإلدارة في الماجستيردرجة 

ني في اإلجابة عف فقرات ىذه  صدركـ كرحابة تعاكنكـ لحسف مقدما ،كالتقدير بالشكر أتقدـ ذاإ كا 
 البحث أغراض لغير تستخدـ كلف كسرية بتجرد البيانات مع التعامؿ سيتـ أنو عممان ، االستبانة
 . المحددة العممي

 عف الشخصية بالمعمكمات الخاص األكؿ القسـ رئيسييف، قسميف مف ستبانة ىذهاال كتتككف
 كآلية، كمعكقاتو التدريس ىيئة أعضاء لدل الميني التطكير بكاقع يتعمؽ الثاني كالقسـ، المستجيب
 كالناطقيف المتفرغيف المفتكحة القدس جامعة في التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية مف بو االرتقاء
 .ربيةالع بالمغة

                                                                       

   طوطح إسحاؽ يانال  الطالبة:                                                                  

  ةسمر  أبو محمود ر:لدكتوا إشراؼ                                                           
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  الشخصية المعمومات: األوؿ لقسـا

 .نظرؾ كجية يمثؿ الذم الخيار أماـ (X) إشارة كضع الرجاء
     :الجنس

  أنثى                     ذكر

 :   العممي المؤىؿ

  هدكتكرا               ماجستير

 : الخبرة سنوات عدد

  سنكات 10أكثر مف                  سنكات  5-10 مف                 سنكات 5 مف أقؿ

      :التخصص

 عمـك طبيعية                       عمـك إنسانية

  : التعميمية المنطقة

, سمفيت,  الغربية الضفة اؿشم           كتشمؿ المناطؽ التعميمية في كؿ مف: قمقيمية, طكؿ كـر
           نابمس,  طكباس, جنيف. 

  كيشمؿ المناطؽ التعميمية في كؿ مف: أريحا, راـ اهلل, القدس.  الغربية ةالضف كسط         

: كيشمؿ المناطؽ التعميمية في كؿ مف: محافظة بيت لحؾ, كفركع الغربية الضفة جنكب         
              كمراكز محافظة الخميؿ.

 نةستبااال فقراتألوؿ: ا القسـ     
شارة الرجاء ،الفقرات مف مجمكعة محكر كؿ يمثؿ كح،مفت كسؤاؿ محكريف مف تككفي        الخيار أماـ (X) كا 
 .نظرؾ كجية يمثؿ الذم     
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 .المفتوحة القدس جامعة في لدى أعضاء ىيئة التدريس الميني التطوير واقع: األوؿ المحور     
 قميمة

 جداً  
كبيرة  متوسطة قميمة 

 جداً 
 الرقـ الدرجات كبيرة 

 الجامعي لتدريسا مجاؿ        
تزكد الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بكؿ ما ىك جديد في      

 مجاؿ التخصص.  
1 

 في العممي األسمكب استخداـ عمى لمتدريب تتيح الفرصة     
 . الدراسية المقررات تكصيؼ

2 

 3  الدراسية المقررات تصميـ ميارة تساعد عمى تطكير     
 4 .التربكم المجاؿ في رفةالمع مف كاؼ بقدر زكدتني     
 5 .)التقكيـ– التنفيذ – التخطيط( التدريسية بميارتي ارتقت     
 كاستراتيجيات أساليب استخداـ عمى لمتدريب الفرصة تتيح لي     

 . حديثة تدريسية
6 

تزكد الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بكؿ ما ىك جديد في      
 مجاؿ التدريس الجامعي .

7 

ع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا لئلبداع في طرائؽ تشج     
 تدريسيـ .

8 

 الطبلب دافعية لزيادة متنكعة أساليب استخداـ عمى ساعدتني     
 .لمتعمـ

9 

 المكقؼ في المتعددة التعميمية الكسائط استخداـ ميارة أكسبتني     
 .التعميمي

11 

ألعضاء ىيئة  تحرص الجامعة عمى تقييـ األداء التدريسي     
 التدريس .

12 

 13 تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس .     
 التقكيـ أساليب قدرات أعضاء ىيئة التدريس الستخداـ تنمي     

 .المختمفة
14 

 العممي البحث مجاؿ    
 15 . لمشاريع أبحاث أساتذتيا  مناسبان  تكفر الجامعة دعمان      

 
 16 تعقد الجامعة دكرات عممية خاصة بالبحث العممي .     
تقـك الجامعة بتحديد االحتياجات التدريبية لمكظفييا في مجاؿ      

 البحث العممي.
17 

تمنح الجامعة أعضاء ىيئة التدريس إجازة تفرغ لمبحث      
 العممي.

18 

 19 .البحكث سنكيان  لتمكيؿ ترصد ميزانيو خاصة     
 20 .العممية المؤتمرات أعضاء ىيئة التدريس عمى حضكرتشجع      
تقـك الجامعة برفد مكتباتيا بالجديد مف مستمزمات البحث      

 العممي.
21 

 22 تقـك الجامعة بتكفير األجيزة العممية البلزمة لمبحث العممي .     
العممية  البيانات قكاعد استخداـ عمى تعقد دكرات تدريبية      23 
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 البحثية.
 24 . العممي البحث تعمؿ الجامعة عمى تذليؿ العقبات أماـ     
 25 تتبنى الجامعة نظاـ ترقيات يعتمد أساسان عمى البحث العممي.     
ترصد الجامعة جائزة سنكية لمبحكث المميزة مف أعضاء ىيئة      

 التدريس في الجامعة.
26 

 ةالميارات اإلدارية والقيادي مجاؿ           
 27 تعقد الجامعة دكرات حكؿ العديد مف المفاىيـ اإلدارية.      
 28  تنمي الجامعة لدل أعضاء ىيئة التدريس الميارات القيادية.      
تحرص الجامعة عمى بناء شخصيات قيادية مف أعضاء      

 ىيئتيا التدريسية.
29 

 30 ؿ. تنمي لدل أعضاء ىيئة التدريس ميارات االتصاؿ الفعا     
 31 تشجع مكظفييا عمى تفكيض السمطة كفؽ أسس مينية.      
تشجع الجامعة  ىيئتيا التدريسية لممشاركة في صنع القرارات      

 اإلدارية.
32 

   المجتمع خدمة مجاؿ    
تكجو الجامعة أعضاء ىيئة التدريس نحك التكاصؿ الفعاؿ مع      

 المجتمع المحمي.
33 

معة عمى بناء عبلقات كطيدة مع المجتمع المحمي تعمؿ الجا     
. 

34 

تحث الجامعة أعضاء ىيئة التدريس لتكجيو أبحاثيـ نحك      
 خدمة المجتمع المحمي. 

35 

تحث الجامعة طمبتيا لتككف مشاريع تخرجيـ نحك خدمة      
 المجتمع. 

36 

ضاء تستثمر الجامعة اتفاقياتيا مع المجتمع المحمي لتنمية أع     
 ىيئة التدريس. 

37 

 
 

تحرص الجامعات عمى عقد لقاءات دكرية بيف قطاعات مف     
 المجتمع المحمي كأعضاء ىيئة التدريس لتبادؿ الخبرات .

38 

تحرص الجامعة عمى عقد مؤتمرات عممية بمشاركة أعضاء      
 ىيئة التدريس حكؿ قضايا تيـ المجتمع .

39 
 

عضاء ىيئة التدريس المتميزيف في تقـك الجامعة بتحفيز أ     
 خدمة المجتمع المحمي.

40 
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 المفتوحة القدس جامعة في التدريس ىيئة عضاءأل الميني التطوير معوقات :الثاني المحور      
قميمة 
 جداً 

كبيرة   كبيرة متوسطة قميمة
 جداً 

  الرقـ العبارات

ء ىيئة التدريس عدـ قناعة إدارة الجامعة بجدكل تطكير أعضا     
 .مينيان 

1 

 2 كثرة األعباء التدريسية لعضك ىيئة التدريس.      

 3 . صعكبة التعميـ المفتكح مقارنة مع التعميـ التقميدم      

غياب المتخصصيف في مجاؿ تطكير أعضاء ىيئة التدريس      
 مينيان.

4 

ريس في النشاطات التدريبية لمتطكير الميني ألعضاء ىيئة التد     
 الجامعات غير كافية .

5 

 6 غياب السياسة الكاضحة لمتطكير الميني في الجامعة.     

غياب التنسيؽ بيف الجامعات الفمسطينية في مجاؿ التطكير      
  الميني. 

7 

 8 .عممي تفرغ عمى إجازة  الحصكؿ صعكبة     

 9 يان.غياب الدافعية لدل عضك ىيئة التدريس لتطكير ذاتو مين     

غياب اإلبداع كالتجديد في المؤتمرات العممية التي تقـك بيا      
 الجامعة. 

10 

غياب دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي في مجاؿ التطكير      
 الميني.

 

11 

 كالندكات المؤتمرات في عمؿ بأكراؽ فرص المشاركة محدكدية     
. 

12 

 ىيئة التدريس في الجامعة  غياب الخبرة البحثية لدل أعضاء     
. 

13 

 14 . الميني ألعضاء ىيئة التدريس لمتطكير غياب ميزانية خاصة     

 
 كونؾ عضو ىيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة وترغب في تطوير نفسؾ مينيًا مف  :المفتكح السؤاؿ    
 الجامعة، ما ىي اآلليات التي تراىا مناسبة لمقياـ بذلؾ؟  خالؿ   
1.................................................................................................................... 

6.................................................................................................................... 

          لحسف تعاونكـ………………………………………………………………………………………
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 (: قائمة بأسماء المحكميف2ممحؽ رقـ )            
الر
 قـ

 مكاف العمؿ التخصص األسـ
 

 جامعة القدس إدارة تربوية أ.د.محمد عابديف 1
 

 جامعة القدس إدارة تربوية د.محمد إشعيبات 2
 

 جامعة القدس أساليب تدريس د.عفيؼ زيداف 3
 

 جامعة بيرزيت إدارة اعماؿ د.عبد الناصر مكي 4
 

 جامعة بيرزيت دكتور صيدلي د.ىاني صبري شتية 5
 

 جامعة القدس المفتوحة أصول التربية د.محمد الطيطي 6
 

 جامعة القدس المفتوحة التربية د.عبد حمايؿ 7
 

إرشاد نفسي  د. راتب أبو رحمة 8
 وتربوي

 جامعة القدس المفتوحة
 

زمي أبو الحاجد. ع 9  جامعة القدس المفتوحة إدارة تربوية 
 

 جامعة القدس المفتوحة تاريخ د. فواز الخفش 10
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 اإلستبانة في صورتيا النيائية(: 3ممحؽ رقـ )

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ
 

                           . فوالمحترم التدريس ىيئة أعضاء حضرات

 جامعة القدس المفتوحة

 : وبعد طيبة تحية

 فتوحةمال القدس جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدى الميني التطويرحكؿ  بدراسة الباحثة تقـك
 عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن  لؾذك  ."بو رتقاءاال  وآليةو ومعوقات وواقع:    نظرىـ وجية مف

 . القدس جامعة مف التربكية اإلدارة في ماجستيرال درجة 

ني في اإلجابة عف فقرات ىذه  صدركـ كرحابة،  تعاكنكـ لحسف مقدما ،كالتقدير شكربال أتقدـ ذإ كا 
 العممي البحث غراضإال أل تستخدـ كلف كسرية بتجرد البيانات مع التعامؿ سيتـ أنو عممان ، االستبانو

 . فقط

 عف الشخصية بالمعمكمات خاص :األكؿ القسـ رئيسيف، قسميف مف االستبانو ىذه كتتككف
 كآليةو، كمعكقات التدريس ىيئة أعضاء لدل الميني التطكير بكاقع يتعمؽ :الثاني كالقسـ، المستجيب

 الناطقيف ،المفتكحة القدس جامعة  في المتفرغيف التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية مف بو رتقاءاال
 . العربية بالمغة

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ                          

 

   طوطح اسحاؽ يانال الطالبة:                                                       

  ةسمر  أبو محمود الدكتور : شراؼإ                                 
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  الشخصية المعمومات: األوؿ لقسـا

 .الحالة التي تنطبؽ عميؾ ( أماـ  (X   إشارة كضع الرجاء

  أنثى                     ذكر                          :الجنس

  هدكتكرا                  ماجستير            :   العممي لمؤىؿا

 : الخبرة سنوات عدد

  سنكات 10أكثر مف                  سنكات  5-10 مف                 سنكات 5 مف أقؿ     

 عمـك طبيعية                       عمكـ إنسانية                                    :التخصص

  : التعميمية المنطقة

   الغربية الضفة كسط             الغربية الضفة جنكب              الغربية الضفة اؿشم    

، سمفيت، نابمس، طكباس، جنيف.شماؿ الضفة  : يشمؿ الفركع في كؿ مف: قمقيمية، طكلكـر

 ريحا، راـ اهلل، القدس.:  يشمؿ الفركع في كؿ مف: أوسط الضفة

 يشمؿ الفركع في كؿ مف: بيت لحـ، الخميؿ، دكرا، يطا. :جنوب الضفة
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 ومحاورىا االستبانو فقرات :الثاني القسـ
 

 مف مجمكعة محكر كؿ يمثؿ مفتكح، سؤاؿف، إضافة الى محكري ىذا القسـ في تتكزع فقرات
 .نظرؾ كجية مثؿالدرجة التي ت خيارحت كت كؿ فقرة أماـ (X) إشارة كضع الرجاء ،الفقرات

 
 .المفتوحة القدس جامعة في لدى أعضاء ىيئة التدريس الميني التطوير واقع: األوؿ المحور   

قميمة 
 جداً 

كبيرة  كبيرة متوسطة قميمة
 جداً 

 المجاؿ األوؿ: التدريس الجامعي
 مف وجية نظري فإف الجامعة:

 الرقـ

– التنفيذ – التخطيط( التدريسية اتتعمؿ عمى اإلرتقاء بالميار      
 ضك ىيئة التدريسلع )التقكيـ

1 

تحث أعضاء ىيئة التدريس لمتابعة ما يستجد في مجاؿ      
 تخصصيـ.  

 

2 

 3 الدراسية المقررات تصميـ ميارة تساعد عمى تطكير     
      

 حديثة في التدريس أساليب استخداـ عمى لمتدريب تتيح الفرصة
4 

مع أعضاء ىيئة التدريس عمى ما يستجد في مجاؿ التدريس تط     
 الجامعي .

5 

 تشجع أعضاء ىيئة التدريس فييا لئلبداع في طرائؽ تدريسيـ .     
 

6 

 7 .لمتعمـ الطبلب دافعية لزيادة متنكعة أساليب استخداـ تساعد عمى     
 في دةالمتعد التعميمية الكسائط استخداـ ميارة تعمؿ عمى إكساب     

 .التعميمي المكقؼ
8 

 9 تيقيىـ ااألداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس .     
 10 تزكد المدرسيف بتغذية راجعة حكؿ أنشطتيـ التعميمية     
تحدد االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ      

 التدريس.
11 

 التقكيـ اليبأس قدرات أعضاء ىيئة التدريس الستخداـ تنمي     
 .المختمفة

 

12 

 
 العممي البحث: الثاني  المجاؿ

 مف وجية نظري فإف الجامعة
 .لمشاريع أبحاث المدرسيف تكفر الدعـ المطمكب     

 
13 
 

 14 تعقد دكرات عممية خاصة بالبحث العممي .     
تقـك بتحديد االحتياجات التدريبية لمكظفييا في مجاؿ البحث      

 العممي.
15 

 16 تمنح أعضاء ىيئة التدريس إجازة تفرغ لمبحث العممي     
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 17 .لمبحث العممي في الجامعة ترصد ميزانيو سنكية     
 18 .العممية المؤتمرات تشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى حضكر     
 19 تقـك برفد مكتباتيا بالجديد مف مستمزمات البحث العممي.     
 20 يزة العممية البلزمة لمبحث العممي .تقـك بتكفير األج     
 21 العممية البحثية البيانات قكاعد استخداـ عمى تعقد دكرات تدريبية     
 22 تتبنى نظاـ ترقيات يعتمد أساسان عمى البحث العممي.     
ترصد جائزة سنكية لمبحكث المميزة مف أعضاء ىيئة التدريس في      

 الجامعة.
 

23 

 الميارات اإلدارية والقيادية الث:المجاؿ الث  
 مف وجية نظري فإف الجامعة   

تعقد دكرات حكؿ العديد مف المفاىيـ اإلدارية: )التفكيض، االتصاؿ،      
 اتخاذ القرار، الميارات االدارية........( 

24 

تنمي لدل المدرسيف الميارات القيادية، مف خبلؿ اشراكيـ في مياـ      
اسة لجاف، تقييـ برامج كأنشطة، ترأس إدارية مثؿ: رئ
  اجتماعات.....( . 

25 

 26 تبني شخصيات قيادية مف أعضاء ىيئتيا التدريسية     
 27 تنمي لدل أعضاء ىيئة التدريس ميارات االتصاؿ الفعاؿ      
 28 تشجع مكظفييا عمى تفكيض السمطة كفؽ أسس مينية      
 29 اإلداريةكة في صنع القرارات تشجع  المدرسيف عمى المشار      

  المجتمع خدمة المجاؿ الرابع:    
  مف وجية نظري فإف الجامعة

تكجو أعضاء ىيئة التدريس نحك التكاصؿ الفعاؿ مع المجتمع      
 المحمي.

30 

تعمؿ عمى بناء عبلقات كطيدة بيف المدرسيف كمؤسسات المجتمع      
 المحمي .

31 

التدريس لتكجيو أبحاثيـ نحك خدمة المجتمع  تحث أعضاء ىيئة     
 المحمي 

32 

 33 تحث طمبتيا لتككف مشاريع تخرجيـ نحك خدمة المجتمع      
 34 تكفر لممدرسيف بيانات حكؿ احتياجات المجتمع المحمي كمشكبلتو      
 
 

تدعـ المشاريع كاالعماؿ المشتركة بيف المدرسيف كمكسسات     
 المجتمع المحمي

35 

تعقد مؤتمرات عممية بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس حكؿ قضايا      
 تيـ المجتمع .

36 
 

تحفز أعضاء ىيئة التدريس المتميزيف في مجاالت خدمة المجتمع      
 المحمي.

37 
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 .المفتوحة القدس جامعة في التدريس ىيئة عضاءأل الميني التطوير معوقات :الثاني المحور   
 أماـ كؿ فقرة تدؿ عمى أحد معوقات التطوير الميني مف وجية نظرؾ  (  (Xإشارة الرجاء وضع   
 ودرجة وجودىا   

قميمة 
 جداً 

كبيرة   كبيرة متوسطة قميمة
  جداً 

  الرقـ  الفقرة/ الدرجة      

عدـ قناعة إدارة الجامعة بجدكل تطكير أعضاء ىيئة التدريس      
 مينيان 

1 

 2 سية لعضك ىيئة التدريس كثرة األعباء التدري     
 3 . صعكبة التعميـ المفتكح مقارنة مع التعميـ التقميدم      
 4 غياب المتخصصيف في مجاؿ تطكير أعضاء ىيئة التدريس مينيان.     
 5 عدـ تكفر مصادر التعمـ كالبحث البلزمة لمتطكير الميني.     
 6 لجامعة.غياب السياسة الكاضحة لمتطكير الميني في ا     
غياب التنسيؽ بيف الجامعات الفمسطينية في مجاؿ التطكير الميني      

  
7 

 8 .عممي تفرغ عمى إجازة  الحصكؿ صعكبة     
عدـ أخذ التطكير الميني لعضك ىيئة التدريس باالعتبار  لمترقية      

 كالتقييـ
9 

 10 يان غياب الدافعية لدل عضك ىيئة التدريس لتطكير ذاتو مين     
غياب اإلبداع كالتجديد في المؤتمرات العممية التي تقكـ بيا      

 الجامعة 
11 

 غياب دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي في مجاؿ التطكير الميني.     
 

12 

 13 . كالندكات المؤتمرات في عمؿ بأكراؽ فرص المشاركة محدكدية     
 14 . ىيئة التدريس في الجامعة غياب الخبرة البحثية لدل أعضاء      
 15 . الميني ألعضاء ىيئة التدريس لمتطكير غياب ميزانية خاصة     

 
كونؾ عضو ىيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة وترغب في تطوير نفسؾ مينيًا مف              : المفتكح السؤاؿ 

 ؾ؟ خالؿ الجامعة، ما ىي اآلليات التي تراىا مناسبة لمقياـ بذل

1......................................................................................................................
2...................................................................................................................... 

3............................................................................................. 
 شكرا لحسف تعاونكـ
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(: خریطة تبین مواقع مراكز جامعة القدس المفتوحة في محافظات الوطن 4ملحق رقم )

 )فلسطین(
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 (1(: كتاب تسييؿ ميمة )5ممحؽ رقـ )
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 (2(: كتاب تسييؿ ميمة )6ؽ رقـ )ممح
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 فيرس المواضيع
 
 الرقـ

 
 الموضوع

 رقـ
 الصفحة

 أ اإلقرار 

 ب الشكر والتقدير 

 ج الممخص بالمغة العربية 

 د الممخص بالمغة اإلنجميزية 

 الفصؿ األوؿ 1
 مشكمة الدراسية وخمفيتيا

1 

 2 المقدمة 1.1

 4 مشكمة الدراسة 2.1

 5 أسئمة الدراسة 3.1

 5 الدراسيةفرضيات  4.1

 6 أىداؼ الدراسة 5.1

 6 أىمية الدراسية 6.1

 7 محددات الدراسية 7.1

 8 مصطمحات الدراسية 8.1
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2 
 

 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

9 

 10 اإلطار النظري 1.2

 10 ر المينيالتطوي 1.1.2

 10 مفيوـ التطوير الميني 1.1.2.1
 13 أىمية التطوير الميني 2.1.1.2
 14 أىداؼ التطوير الميني 3.1.1.2

 15 األسباب )المبررات( لمتنمية المينية 4 .1.1.2
 17 مجاالت التطوير الميني 5.1.1.2
 20 مراحؿ التطوير الميني 6.1.1.2
 12 التطوير الميني)  ُسبؿ(وسائؿ وأساليب  7.1.1.2
 25 معوقات التطوير الميني 8.1.1.2

 28 أبرز الجيود العالمية في تطوير أعضاء ىيئة التدريس 2.1.2

أبرز الجيود المحمية في تطوير أعضاء ىيئة التدريس  3.1.2
 وفؽ برنامج التعميـ المفتوح)فمسطيف(

31 

 43 الدراسات السابقة  2.2
 43 الدراسات العربية 1.2.2
 42 الدراسات األجنبية 2.2.2
 

3 

 الفصؿ الثالث
 إجراءات الدراسة ومنيجيتيا

46 

 47 المقدمة 1.3

 47 منيج الدراسة 2.3

 48 مجتمع الدراسة 3.3

 48 عينة الدراسة 4.3
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 50 أداة الدراسة 5.3

 51 صدؽ األداة 6.3

 35 ثبات األداة 7.3

 54 متغيرات الدراسة 8.3

 55 يؽ الدراسةإجراءات تطب 9.3

 55 المعالجة اإلحصائية 10.3

4 
 

 الفصؿ الرابع
 نتائج الدراسة

56 

 57 تمييد 1.4

 58 الدراسةأسئمة نتائج  2.4

 58 نتائج السؤاؿ األوؿ 1.2.4

 65 نتيجة السؤاؿ الثاني 2.2.4

 56 نتائج الفرضية الصفرية األولى 1.2.2.4

 66 نتائج الفرضية الصفرية الثانية 2.2.2.4

 67 نتائج الفرضية الصفرية الثالثة 3.2.2.4

 70 نتائج الفرضية الصفرية الرابعة 4.2.2.4

 71 نتائج الفرضية الصفرية الخامسة 5.2.2.4

 74 نتائج السؤاؿ الثالث 3.2.4

 76 نتائج السؤاؿ الرابع 4.2.4

 الفصؿ الخامس 5
 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

78 
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 79 ر نتائج الدراسةتفسي 1.5

 79 مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ 1.1.5

 81 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني 2.1.5

 ىمناقشة نتائج الفرضية األول 1.2.1.5
 

81 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.1.5
 

82 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.1.5
 

83 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.2.1.5
 

84 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.2.1.5
 

84 

 86 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث 3.1.5

 87 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع 4.1.5

 88 التوصيات 2.5

 98 المراجع  

 90 المراجع العربية 

 97 المراجع اإلنجميزية 

 99 مواقع اإلنترنت 

 411 الفيارس 

 511 واضيعفيرس الم 

 911 المالحؽ فيرس  

 120 فيرس الجداوؿ 



119 

 

 فيرس المالحؽ       
رقـ 
 الممحؽ

 

 عنواف الممحؽ

رقـ 
 الصفحة

ممحؽ رقـ 
(1) 

 100 اإلستبانة في صورتيا األولية

ممحؽ رقـ 
(2) 

 105 قائمة بأسماء المحكميف

ممحؽ رقـ 
(3( 

 106 ةاإلستبانة في صورتيا النيائي

ممحؽ رقـ 
(4) 

خريطة تبيف مواقع مراكز الجامعة في محافظات 
 الوطف )فمسطيف(

111 

ممحؽ رقـ 
(5) 

 112 (1كتاب تسييؿ ميمة )

ممحؽ رقـ 
(6) 

 113 (2كتاب تسييؿ ميمة )
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 فھرس الجداول         
 رقـ عنواف الجدوؿ رقـ الجدوؿ

 الصفحة
(1.3)  

 .اتيا المستقمةتوزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
 

49 

 
(2.3) 

( Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )
واقع التطوير الميني لدى أعضاء لمصفوفة ارتباط فقرات استمارة 

 .ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة
 

52 

 
(3.3) 

( Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )
معوقات التطوير الميني  حوؿ مارةلمصفوفة ارتباط فقرات است

 .ألعضاء ىيئة التدريس مف وجية نظرىـ

53 

(4.3) 
 

( معامؿ الثبات بطريقة) كركنباخ ألفا( أ -4.3جدكؿ رقـ )
 عمى محاكر أداة الدراسة كمجاالتيا.

53 

(4.3) 
 

( معامؿ الثبات بطريقة) كركنباخ ب -4.3جدكؿ رقـ )
 تيا.ألفا( عمى محاكر أداة الدراسة كمجاال

54 

المقياس الوزني لمعالقة بيف الدرجة ومدى المتوسط الحسابي  (1.4)
 .إلستجابات أفراد عينة الدراسة

58 

 
(2.4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس الدراسة عمى مجاالت 

 .ف وجية نظرىـفي جامعة القدس المفتوحة م

59 

 
(3.4) 

: المتكسػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػػات أ( -3.4)جػػػػػػػػدكؿ 
لمجػػػاؿ التػػػدريس  المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة

 الجامعي.
 

60 

: المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات ب( -3.4)جػػػػػدكؿ   (3.4)
لمجػػػاؿ التػػػدريس  المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة

 الجامعي.
 

61 
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(4.4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
 .الدراسة لمجاؿ خدمة المجتمع

62 

 
(5.4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
 البحث العممي. الدراسة لمجاؿ

63 

 
(6.4) 

جابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست
 .الميارات اإلدارية والقيادية الدراسة لمجاؿ

64 

 
(7.4) 

العينة حوؿ  أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" 
متغير واقع التطوير الميني في جامعة القدس المفتوحة حسب 

 الجنس.

65 

 
(8.4) 

حوؿ  نةالعي أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" 
واقع التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 

 المؤىؿ العمميمتغير القدس المفتوحة حسب 

66 

 
(9.4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة 
التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حوؿ واقع 

 ات الخبرة.سنو  متغيرالقدس المفتوحة حسب 

68 

 
(4.10) 

 حوؿ واقعالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميؿ التبايف 
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس  التطوير الميني لدى

 سنوات الخبرة. متغيرحسب المفتوحة 

69 

 
(4.11) 

حوؿ  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" 
يني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة واقع التطوير الم

 التخصص.متغير القدس المفتوحة حسب 

70 

 
(12.4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة 
التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حوؿ واقع 

 المنطقة الجغرافية.متغير  القدس المفتوحة حسب

71 

 حوؿ واقعالعينة  أفرادالستجابة  األحاديتائج تحميؿ التبايف ن (13.4)
التطوير الميني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس 

 المنطقة الجغرافيةمتغير حسب المفتوحة مف وجية نظرىـ 

72 

 
(4.14) 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار )
 لدراسة حسب المنطقة الجغرافيةالستجابات أفراد عينة ا
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    (15.4) 

 

: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات أ( – 15.4) جدكؿ 
معكقات  كدرجة المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
 .كجية نظرىـ مف القدس المفتكحة

 

74 

كاالنحرافات  الحسابي : المتكسطات(ب –15.4)جدكؿ  (15.4)    
معكقات  كدرجة المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

التطكير الميني لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 
 .كجية نظرىـ مف القدس المفتكحة

 

75 

 
(16.4) 

الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اآلليات  األعداد والنسب المؤية
بالتطوير الميني في جامعة القدس المفتوحة المقترحة لالرتقاء 

 مف وجية نظرىـ.

76 

 

 

 


