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]اآلیة  ،  " [مـكــرتم ألزدنـــــــــكـإلن ش:"قال تعالى
كما ینبغي لجالل ت

و أسلم على نبینا و رسولنا و سیدنا محمد و على أصليوجھھ و عظیم سلطانھ ،و 
الذي و من سار على ھدیھ إلى یوم الدین ،آلھ و أصحابھ و أزواجھ و ذریاتھ

وأعانني على إنجاز ھذا العمل ي على كثیر من عباده.نوھبني ھذا وفضل
المتواضع.

میلود "كما یشرفني أن أتقدم بخالص الشكر و التقدیر لسعادة األستاذ الدكتور 
أستاذ التعلیم العالي بجامعة سطیف إلشرافھ و توجیھھ وتواضعھ وصبره"سفاري

لمتواصل حتى أقدم ھذا العمل ،و الذي كان بمثابة النور الذي أخذ ت من قبسھ ا
ألنیر دربي فلھ مني جزیل الشكر والعرفان .

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذة  ورؤساء األقسام بجامعة فرحات عباس 
،كلیة والتسییراالقتصاد،علوم واالجتماعیةاإلنسانیةالكلیات الثالث (العلوم 

الحقوق)لمدھم یدى العون لي وتجاوبھم مع المقیاس  المطبق .
أشكر كل من تكرم  بتحكیم المقیاس والبرنامج التدریبي من أساتذة أنسى أنكما ال 

من داخل الوطن وخارجھ .
والشكر موصول أیضا لعمال المكتبة المركزیة بجامعة فرحات عباس سطیف، 

بالذكر یاسین وأخص االنترنیتالدوریات وقاعة وعمال المكتبة الداخلیة وجناح 
وارث على مساعداتھ الجمة .

عضاء اللجنة المناقشة الذین تكرموا بقبول مناقشة ھذا أوأخص بالذكر أیضا 
العمل.

الطالبـة زرقـان لیـلى
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مقدمة: 
تعد اجلامعات مؤسسات علمية وتربوية رئيسة، تسعي إيل حتقيق العديـد من األهـداف يف اجلانب األكادميي، 
البحثي، تنمية اتمع؛ األمر الذي أكسبها أمهية يف جمال التقدم العلمي والتكنولوجي واخلدمايت من خالل ما تقدمه من 

تتعرض إىل املزيد من الضغوط ألجل زيادة قدرا علي التكيف أحباث علمية وتربوية يف كافة ااالت ، مما جعلها
فهي متثل حمور االتصال املعريف والتقدم والتطوير مبا يتالءم والسرعة الكبرية والنمو املتسارع يف املعرفة والتكنولوجيا، 

ية وترقية املناخ األكادميي الثقايف والوعي العلمي والرقي االجتماعي، وتقع على عاتقها مسؤولية يئة الكفاءات املهن
ومساندة الرغبات التعليمية ودفع الكفاءات العلمية إىل درجات اإلبداع واإلتقان والكشـف واالبتكار، مبا يعود على 

يشهده العصـر احلايل من تطور سريع ومتالحق يف شىت جماالت احلياة؛ وذلك خاصة يف ضوء ما اتمعات بالنفع ،
تية والتقنية ولثـورة االتصال األمر الذي يدعو إىل عملية تطوير مجيع عناصر منظومة التعليم نتيجة للثورة املعلوما

وحتديثها وجتويـدها حـىت تستجيب ملقتضى تلك التغريات. لذلك حازت عمليات إصالح التعليم على االهتمام 
مام إىل احلد الذي جعل الباحثني الكبري يف مجيـع أحناء العامل  وكان للجودة الشاملة  أكرب نصيب من ذلك االهت

يسمون هذا العصر عصر اجلودة ، فقد أضحت جودة التعليم اجلامعي اليوم أهم التحديات اليت تواجه نظم التعليـم يف 
مجيع دول العامل الثالث ، ال سيما أن تقارير املنظمات العاملية تؤكد على ضرورة إعادة النظر يف فلسفة التعليم اجلامعي 

كيز على أمهية وضع معايري أفضل حتقق جودة خمرجات التعليـم اليت يتوقـع أن تؤدي إىل تنمية شخصية مع التر
اإلنسان خلدمة جمتمعة ودعم ثقافته الوطنية .  

وقد أكدت العديد من الدراسات على أن جودة العايل بصفة خاصة تعترب مطلباً أساسياً جيب أن يتحقق يف عصر 
والتغيري واملنافسة ، ولكن على قدر أمهـية حتقيق اجلودة يأيت املنظور أو املدخل الذي جيب أن نتبناه يسوده التعقيد 

لتحقيق اجلودة ، إذ ال ينبغي أن ينفصل اهلدف عن حتقيقه وإال صار شعاراً خالياً من أي مضمون .كما أشارت إىل أن 
مر وبث الثقة يف نفوس الطالب ، وتشجيعهم على التعاون و معايري اجلودة الشاملة تقوم على االلتزام بالتحسني املست

مواجهة التحديات احمللية والعاملية اليت تعصف مبؤسسات التعليم العايل ؛ وذلك بالتركيز على حتقيق اجلودة والنوعية 
الشاملة داخل نظمها ووحداا اإلدارية واألكادميية بغية االرتقاء جبودة خدماا وخمرجاا .

ومبا أن جناح العملية التعليمية يف تطورها وحتقيق أهدافها يعتمد بشكل أساسيٍ على عضو هـيئة التدريس ومدى 
كفاءته يف أداء األدوار احلديثة املنوطة به ، وعلى متكنه من املهارات التدريسية املتنوعة يف ضوء أدواره اجلديدة، فإنه 

أن تويل هذا اجلـانب املـرتبط بعضو هيئة التدريس والتدريس جل اهتمامها، جيدر بالقيادة املسئولة يف التعليم اجلامعي
باعتباره أحد العوامل املهمة للوصول إىل مستـوى اجلودة الشاملة . وهذه حقيقة ينبغي إدراكها، فاملدرس اجلامعي 

تغيري والتطوير ، إذ تتحقق عربه إىل ال- بال ريب  - وهو أحد عناصر املنظومة التعليمية  بل هو حمور رئيس فيها  حيتاج 
أهداف املنظومة ،وأي خلل أو قصور يف إعداده أو عمله يعود عليها بنتائج سلبية تؤثر على خمرجاا تأثرياً كبرياً. لذلك 
عدت التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات استثمارا أكادميياً يساعد على حتسـني أداء األستـاذ اجلامعي 

التايل االرتقاء باجلانب املهارايت واملهين له والذي سيؤدي إىل رفع الكفاءة اخلارجية والداخلية للنظام التعليمي، مما وب



مــقـدمــة 

2

يزيد من اإلنتاجية وحيسن من نوع املخرجات التربوية ،وعليه فإن مؤسسات التعليـم العايل حباجة إىل تأهيل كوادرها 
م التربوية باإلضافة إىل حتفيـز أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل ودمج كثري من التكنولوجيا يف ممارسا

التكنولوجيا يف ممارسام التربوية عن طريق توفيـرها هلـم وتدريبهم على اخلطوات اإلجرائية للتعامل معها، ولعل 
طلوبة منهم يف أثناء قيامهم بعملية إعداد الدورات التدريبية اليت تزود عضو هيـئة التدريس باملعرفة الكافية لألدوار امل

التدريس وتزويدهم باملهارات اليت متكنهم من اختيار طرق التدريس من أهم التوصيات اليت تؤكد عليـها البحـوث 
اليت تعـاجل بعـض املشكالت اليت تواجه عضو هيئة التدريس وتؤثر على مستوى أدائه .

العايل ميثل العنصر الفاعل والرئيس يف جودة الربامــج واألنشطة فعضو هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم 
التعليمية على اختالف أهدافها، ومتيزه ينعكس إجياباً على الكفاءة الداخلية واخلارجية للربامج األكادميية. ولكي يكون 

ستيعاب الكامل حلاجة ذلك مضموناً فإن هناك حاجة ماسة لتهيئة الدعائم واملقومات اليت متكنه من االستجابة واال
املرحلة احلالية واملستقبـلية. وهذا ما ترتكز عليه وتسعى إيل حتقيقه اجلودة .وما من شك أنَّ اجلامعة لن تستطيع القيام 
بوظيفتها إالَّ إذا توافرت هلا اإلمكانات اليت تعينها، ويف مقدمتها أستاذ اجلامعة الذي يستطيع بإمكاناته العلمية واخلُلقية 

لنفسية أن يساهم مسامهةً فعالةً يف حتقيق األهداف املنشودة من اجلامعة .وا
وتعد وظيفة التدريس اجلامعي أهم وظائف اجلامعات وأكثرها فاعلية يف إعداد الطلبـة للحيـاة املعاشة ،إذ تزودهم 

العملية الالزمة لتأهيلهم ليصبحوا أعضاًء باملعارف النافعة ، واالجتاهات السلوكية اإلجيابية القيمية ، واملهارات العلمية و
فاعلني يف خدمة أنفسهم وأسرهم وأمتهم ، فأية جامعة تتفوق على جامعات أخرى عندما يتوافر فيها أعضاء هيئة 
تدريس مؤهلني تأهيالً عالياً ومدعمني مبوارد مادية جمزية وجو أكادميي مالئم ، وخدمات مناسبة ، مما يسهم يف جتويد 

التعليمية وإجناحها لتكون قادرة على تلبية حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات اتمع املتسارعة ، مما يستوجب العملية
من عضو هيـئة التدريس التعرف على مواهب كل طلبته وطاقام الكامنة ، وتنمية شخصيام مبا يتوافق مع قدرام 

فقد انربى عدد كبري من الباحثني اجلادين للبحث واالستقصاء عن وميوهلم . وبالنظر ألمهية التدريس اجلامعي الفاعل،
أجنع السبل املؤدية إىل الكشف عن أساليب تدريس متميزة ميكن اإلفادة منها يف تنمية األستاذ اجلامعي بغية 
استخـدامها للتدريس يف الكليات واجلامعات،حيث أسفرت نتائج دراسام عن وجود أساليب تدريس كثرية 

بها سلوكيات عملية ونفسية ميكن االستدالل ا على مقومات تدريس جيد وفاعل ، يأيت يف مقدمتها حتمس تصاح
عضـو هيئة التدريس لوظيفة التدريس، وسعة اطالعه املعريف، ومدى إملامه األكادميي باملوضوع الذي يدرسه  وحسن 

ل املعلومة لطلبته بوضوح تام واهتمامه بالنمو املعريف تنظيمه  للمادة العلمية وعرضها بطريقة شيقة ، وقدرته على توصي
والسلوكي اجليد لكل طالب على حده ومدى قدرته على إثارة اهتمام الطلبة ومحاسهم للموضوع الذي يدرسه، 
وكسب ثقتهم واحترامهم وحبهم.ومن اجلدير بالذكر أن استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة وتطبيقاا يف التدريس  

لبحث قد أخذت حـيزاً كبيـراً من اهتمام الباحثني واملهتمني بإدارة املؤسسات األكادميية، وذلك يعود إىل فوائدها وا
الكثرية يف تنمية طـرق وأساليب أداء األستاذ اجلامعي وحبثه كونه املفتاح الرئيسي يف تصميم ونشر وتطبيق تلك التقنية 
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ليم، وإكساب الطلبة مهارات تقنية قوية متكنهم من االستفادة من موارد يف حـجرات الدراسة بغية حتسني جودة التع
اجلامعة وتسهيالا، وتعدهم للمنافسة يف سوق العمل .إضافة ألساليب التقييم واالتصال  اجليد و حسن القيادة .

قيمة الكمية والنوعية يف حتقيق ونظرا ألمهية أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف حتقيق أهداف اجلامعة، وللتباين يف ال
هذه األهداف بينهم ؛ فمن الضروري أن خيضعوا و يعملوا على حتسني نوعية التعليم اجلامعي وتطويره من خالل زيادة 

و القيام باألدوار املتوقعة منهم بأقل تكلفة يف مدخالته وعملياتـه وخمرجاته من خالل االستثمار .فاعـلية أدائهم
املادية والبشرية املتاحة .األمثل للخدمات 

وملا كان التعليم اجلامعي غري قادر على مواجهة التحديات اليت تواجهه مبعزل عن أعضاء هيئة التدريس فقد بات من 
الضروري السعي باجتاه تنمية مهارام على النحو الذي ميـكنهم من االضـطالع بأدوارهم املنسجمة مع متطلبات 

ولكي يقوموا بدورهم املهم واحلساس بكفاءة واقتدار، البد م الفاعل يف حتقيق جودة التعليم العصر إضافة لتعزيز دوره
أن يتمتعوا بقدر كاف ومتـميز من القدرات والكفـايات التعليمية ذات النوعية . ذلك أن وظيفتهم مل تعد قاصرة 

أن أصبحت عملية تربوية شاملة جلميع على تزويد الطالب باملعلومات واحلقائق كـما كان يف السابق، بل تعدا إىل
جوانب منو الشخصية لدى الطالب يف صورها: اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية.

واملالحظ أن التعليم اجلامعي حيدد فاعليته مهـارة األستاذ اجلامعي وبراعته يف يئة املناخ التدريسي للتعلم، وتنمية 
تواصـل اإلجيايب فيما بينه وبينهم، باإلضافة إىل طبيعة العالقات اليت قد تساعد يف اإلثارة العقلية لدى طالبه، وال

استثارة دافعيتهم وبذل قصارى ما لديهم من قدرات وشحذ مهمهم يف سبيل التحصيل العلمي املتميز، والذي بدوره 
رفية واملهنية، و اخلصائص ومن هنا فإن الكفاءات املعسوف ينعكس على مستوى عطائهم، ومدى إجيابية تفاعلهم .

االنفعالية ومسات شخصية املدرس اجلامعي تؤدي دوراً مهماً يف فاعلية وكفاءة العملية التعليمية، فهي بالنسبة للطالب 
تشكل أحد املداخل التربوية املهمة اليت تؤثر يف الناتج التحصيلي له، ويف استمراريته، ويف مستوى مفهوم الذات 

اعتباره أهم العناصر املستهدفة يف العملية التعليمية، واملستفيد األول ملا يقدمه لـه من معرفة األكادميي لديـه ب
وقـدوة ومنوذج.

وألمهية دور األستاذ اجلامعي وضرورة إكسابه الكفاءات املهنية الالزمة لعـمله بالتدريـس اجلامعي أولته العديد من 
زاً متثل يف دورات تدريبية على الكفاءات املهنية نظرا ملا يشهده اليوم مؤسسات إعداد عضو هيئة التدريس اهتماما بار

من ضعف يف بعض الكفاءات يف ضوء التطورات احلاصلة يف املعرفة والتكنولوجيات احلديثة .
من هنا جاءت هذه الدراسة بغية إلقاء الضوء على أمهية تطوير كفايات أعضـاء هيئـة التدريس يف ضوء معايري 

طلبات اجلودة يف التعليم العايل ،مع إبراز ألهم الوسائل واالستراتيجيات اليت ميـكن إتباعها يف هذا اال، مع ومت
التأكيد على أدوار عضو هيئة التدريس املتجددة واملنسجمة مع روح العصر ومتطلباته، واليت ينبغي أن تظهر يف احملصلة 

ستوى جـودة التعليم،من خالل اقتراح برنامج تدرييب قائم على على املخرجات التعليمية اليت يتقرر وفقها م
وقد ضمت هذه احتياجام التدريبية يف ضوء معايري ومتطلبات اجلودة يف التعليم العايل لتحسني وتطوير أدائهم .

تناول الفصل الدراسة جانبان األول نظري والثاين ميداين سبقناها مبقدمة، حيث مشل اجلانب األول على أربعة فصول،  
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األول بالدراسة والتحليـل اإلشكالية مع أمهية الدراسة وأهدافها ،أسباب اختيار املوضوع مث حتديد املفاهيم ويف األخري 
تطـرقنا لبعض الدراسات السابقة واملشاة للموضوع.                                

التعليم العايل من حيث مفاهيمها ،أمهيتها ومرتكزاا أما الفصل الثاين فقد خصص للحديث عن اجلودة الشاملة يف
،حماورها، معايريها ومتطلبات تطبيقها مع عرض لبعض التجارب الدولية يف هذا اال مرورا لتجربة اجلامعة اجلزائرية 

س عضو هيئة التدرييف ذلك وأخريا معوقات تطبيقها. أما فيما خيص الفصل الثالث فقد أدرجنـاه للحديث عن
وحاجته للتدريب يف ضوء متطلبات اجلودة يف التعليم العايل وذلـك باإلشارة لواقعه وخصائصه، وأدواره يف ضوء 

مث عرجـنا للحديث عن واقعه يف اجلامعة اجلزائرية من حيث إعداده معايري اجلودة الشاملة،أسس ومعايري تقيـيمه.
ربرات ودواعي تدريبه مع عرض ألبرز اجلهود العاملية يف هذا وتكوينه وكذلك القوانني اخلاصة به ومشكالته مرورا مب

اال وأخريا التطرق لعالقة عضو هيئة التدريس باجلودة يف التعليم العايل يف حني خصـص الفصل الرابع واألخري يف 
ت العملية اجلانـب النظري للتدريب  من حيث فلسفته أمهيته وأهدافه ومستوياته مث عرجنا على احلديث عن فعاليا

التدريبية وخطوات تصميم الربامج التدريبية،مث احلديث عن املدرب وعالقة التدريب بالثورة التكنولوجية ودوره يف 
تنمية املوارد البشرية ،أخريا عرض لبعض االستراتيجيات يف التدريب و مناذج لتصميم الربامج التدريبية 

فصول ، األول يتعلق باإلجراءات املنهجية للدراسة واليت تضمنت يف حني يشمل اجلانب امليداين على ثالثة
عينة الدراسة وأخريا أدوات الدراسة وطرق بنائها وتطبيقها ،الدراسة املنهج،تساؤالت الدراسة ، جمتمع الدراسة،

الفصل الثاين فتضمن تبويب وعرض ومناقشة وحتليل نتائج الدراسة أمااالستطالعية مث األساليب اإلحصائية املستعملة  .
قائمة االحتياجات التدريبية النهائية ألعضاء هيئة الدراسات السابقة مع عرض لوء تساؤالت الدراسة وـيف ض

لربنامج و خصص الفصل األخري إلجراءات بناء االتدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة مرتبة حسب الفقرة واال.
التدرييب و عرضه يف صورته النهائية مع  مقترحات وتوصيات الدراسة وأخريا اخلامتة.
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I-:اإلشــكاليـة
املعريف والتقدم العلمي والتكنولوجي السريع واالنفتاح فكريا واجتماعيا ومعرفيا أن ظهرت لالنفجارلقد كان 

حاجات جديدة لقطاعات بشرية واسعة أمهها م شديد للمعرفة، ورغبة عارمة لفـهم الـكون وكشف اهول فيه. 
لوجيا على نطاق أوسع وإعداد عدد أكرب على اجلامعة اليت أصبحت مطالبة بنـشر التـعليـم والتكنووهو ما انعكس

جيد أن التعليم العايل شهد يف الربع األخري من واملتأمل للواقع من املتخصصني يف خمتلف أنواع التكنولوجيا املتقـدمة، 
من القرن املاضي حتوالً جـذرياً يف أساليـب التدريس وأمناط التعليم و جماالته، و قد أتى هذا التطور استجابة جلملة 

بروز املعريف اهلائـل،االنفجارالتحديات اليت واجهته واليت متثلت يف تطور تقنيات التعليم وزيادة اإلقبال عليه ،
التكتالت االقتصادية وظاهرة العوملة، منو صناعات جديدة أدت إىل توجيه االستثمار يف جماالت املعرفـة و البحث 

يف األسواق العاملية على مـدى قـدرة املعـرفة البـشرية علـى ديةاالقتصاالعلـمي إضافة إىل اعتماد املنافسة 
اإلنتاج، إذ أصبح التعليم العايل مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالعمل على االستثمار البـشري بأقصى طاقة ممكنـة
ع و ذلك من خالل تطوير املهارات البـشرية، واستـحداث ختصصات جديدة تتـناسـب ومتطلبات العصر، م

احلرص على ختريج موارد بشرية متتلك املهـارات الـالزمة للتـعامل مع كافة املستجدات و املتغريات اليت يشهدها 
العصر احلايل.

فالتعليم اجلامعي اليومي ميثل أحد أهم مرتكزات التنمية البشرية ،ذلك أنه يتعلق بإعداد الكفـاءات البشـرية الالزمة 
ت وبقدر جودة التعليم اجلامعي بقدر ما نضمن جـودة هذه الكفاءات فالتدريس واملتخصصة يف خمتلف ااال

اجلامعي، والبحث العلمي، وخدمة اتمع يتصل ما جممـوعة مـن العوامل تتعلق باألستاذ اجلامعي ،الطلبة املناهج 
يس اجلامـعي سلبـا وإجيابا،اجلامعية ،اإلدارة اجلامعية هذه العوامل تتـداخل معا لتـؤثر على نوعية وجودة التدر

تكون جودة التدريس اجلامعي .وبقدر توفر متطلبات اجلودة يف كل هذه العوامل بقدر ما
مبوضوع اجلودة يف التعليم نتيجة ملـا أشارت له معظم التقارير العاملية بوجود شكوى من مستوى االهتمامجاء وقد

وطنيا استثمارياجودة التعليـم يف الدول النامية واملتقدمـة على حد سواء ،ومن أجل جعل التعليم العايل مشروعا 
عـايل ، وهذا ال يعين التركيز على خمرجات منظمة البد  من التأكيد  على مفاهيـم اجلودة وبرامـجها يف التعليـم ال

التعليم العايل فحسب بل البد من التأكيد على كل  عنصر من عناصر هذه املنظومة وحتديدا عضو هيئة التدريس.
وتنطلق فكرة التدريب والتطوير املهين لعضو هيئة التدريس من خالل التأكيد على تأهيله تأهيـال معمـقا يف جانب 

التكنولوجيا واستخدامإىل جانب حتسني مهاراته وتطوير خرباته يف جمال التدريس والبحث والتقييم واالتصال ختصصه 
وإعداد وتصميم املناهج واخلطط التدريسية ،وتنمية قدراته اإلدارية والقيادية وتأهيله لتقدمي االستشارات العلمية والفنية 

ل تؤكد أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بالعديد من األدوار واليت ال ميكن أن العاملية املعاصرة يف هذا اافاالجتاهات،
تكون ثابتة ، وإمنا تتغري بتغري حاجات املستفيدين و املوقف التعليمي وجماراة التطورات يف البيـئة الداخلية واخلارجية.

تشكل ويصاغ دور املـدرس اجلامعي،يرتضيه اتمع جلامعته من رسالة ووظائف يوألمهية تلك الرؤية ويف ضوء ما
حيـث أن القاعدة العامة والشائعة يف وقتنا الراهن أن رسالة اجلامعة تقوم عـلى ثالث وظـائف هي التـدريس 



للدراسةالنظرياإلطاراألولالفصل

7

البحث العلمي وخدمة اتمع ،فان دور املدرس اجلامعي يتمركز حول تلك الوظائف ،وقد تغيــرت النـظرة 
فبينما كانت وظيفته تتمثل يف نقل ومسؤولياته بتـغري متطلبات احلياة العـصرية،لوظيفة املدرس اجلامعي وأدواره 

املعلومات وتوصيلها أصبحت يف عصرنا احلايل تتطلب منه بناء الشخصية السـوية املتـكاملة يف كافة اجلوانب 
،ممارسة القيادة والبحث العلمي واإلرشاد والتوجيه ،مما حيتم عليه أن يـكون 

الىت األجياليد من اإلمـكانات والقدرات واملهارات والسمات واملقومات مبا ميكنه من القيام بدوره يف تربية لديه العد
معريف وثورة تكـنولوجية  والتـي ميكن إجـماهلا يف التحول انفجارتتناسب ومتغيـرات العصر وما يتميز به من 

داخلة ومن نظام الفصل الواحـد لنظام اموعات ومن من التلقني للـحوار ومن تدريس مقرر إىل تدريس مقررات مت
التعلم من أجل احلصول على معلومات للتـعلم من أجل املعـرفة والعمل والـوجود وحل املشكالت واختاذ 

القرارات ....إخل 
داء  ونظام ووضع مـؤشر للـأفالتغريات املتالحقة يف ااالت املختلفة تتطلب التأكيد على تطوير األداء اجلامعي،

ومن مثة وقعت اجلامعة تـحت ضغوط شديدة مع تزايد عدد اجلامعي، بغية ضمان اجلودة والتطوير املستمر.لالعتماد
الطالب، مما أحدث اخنفاضاً ملحوظاً يف بعض األحيان يف مستويات التعلـيم اجلامعي نتيجة ارتفاع نصيب عضو هيئة 

كما تعددت أمناط أساتذة اجلامعات اخلدمة التعليمية واإلرشادية،التدريس من الطالب أو نقص نصيب الطالب من
ومصادر إعدادهم، فهم املتميزون والصـفوة العقـلية من خرجيي اجلامعة. ولكن قد ال تكون لديهم الكفاءات التدريسية 

يجة العالقات اجلافةاملناسبة لتوصيل ما لديهـم من معـلومات لطالم. ومن هنا تأيت الشكوى الدائمة من الطالب نت
أو التواصل املتـقطع مع أساتذة اجلامعة. 

وملا كان التعليم اجلامعي غـري قادر على من األمهية مبكان لألستاذ اجلامعي،ةالتدريسيوعليه فإن الكفاءات 
مواجهة التحديات اليت تواجهه مبعزل عن أعضاء هيئة التدريس، فقد بـات من الضـروري السعي باجتاه تنمية 
معارفهم ومهارام واجتاهام على النحو الذي ميكنهم من االضطالع بأدوارهـم املنسجمة مع متطلبات العصر، 

هم الفاعل يف حتقيق جودة التعليم.إضافة إىل تعزيز دور
إن عضو هيئة التدريس الذي حتتاجه األجيال يف هذا العصر الذي يشهد طوفاناً معرفياً، وتدفقاً للمعلومات وثورة يف 
وسائل االتصال وتكنولوجيا املعرفة وتنوعاً يف أساليب التربية والتعليم، هو عـضو هيئة تدريس ذو إمكانيات 

ومواصفات نوعية ومتطورة كي تتواءم مع التـطورات املذهلة اليت يشهدها العـامل يف مضـمار ومؤهالت وقدرات
إذ مل تعد األدوات القدمية قادرة على تلبية متطلبات العصر واحتياجات األجيال واتمعات البحث والتعليم العايل،

ذ وباحث ومرب وعضو فاعل يف خـدمة اجلديدة. وعلى ذلك فإن عضو هيئة التدريـس الـذي نتوق إليه هو أستا
جمتمعه واتمع اإلنساين عمـوماً وهو مسلح بالثقافة املعاصرة والقدمية، ومبعرفة بعض اللغات العاملية احلية، وعـلى 
عـالقة وطيدة مع تكنولوجيا املعرفة واالتصال، وملم بأساليب تدريس ختصصه، ويتابع ما جيد من املعرفة ومن كل 

ال ختصصه.جديد يف جم
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لقد بدأ االهتمام بعضو هيئة التدريس منذ القرن التاسع عشر ،وكانت دوافع االهتمام منطـلقة من التطورات يف 
ااالت العلمية و التربوية و النفسية، مما أدى إىل بروز احلاجة إىل اإلعداد والتنمية املهنية املستمرة ،كما يرجع لكون 

تـوقع منهم يف دريس مل يعدوا إعداداً خاصاً يؤهلهم للقيام مبهام التدريس يف اجلامعات ، فاملأغلبية أعضاء هيئة الت
اجلامعات أن يلعبوا دوراً حيوياً و أساسياً يف حتقيق جودة التعليم العايل وذلك استنـاداً ملا يناط م من أدوار 

وأن حتقيق اجلودة مرتـبط عضوياً بثقافة اجلودة، ومسؤوليات متثل جوهر ولب جمـاالت اجلودة يف التعليم، ال سيما 
وتطوير العـمل اجلمـاعي وبث الروح القيادية على اعتبار أن اجلودة الشاملة هي يف حد ذاا ثورة فكرية تتطلب من 

حمتوى وإن كان من املفترض أن عضو هيئة التدريس اجلامعي  يتقن ،مجيع املسئولني القيام مبسؤوليام على أكمل وجه
املواد العلمية ذات العالقة بتخصصه بشكل جيد. إال أن هذا ال يعين أنه ميتلك نفس درجة اإلتقان حني يقف أمام طالبه 

منظـماً يف يف سبيل عرضه لتلك املواد بشكل واضح يفهـمه ويستوعبه طالبه. ففي ضوء اجلودة جيب أن يـكون
ادة اليت يدرسها، مرنا يف تفكريه وأسلوب تعامله مع اآلخرين، متقبال الشرح، لديه القدرة على اإلقناع متخصصا يف امل

لرأي الغري، متـحدثاً لبـقاً متواضعاً، متحليا بالصرب، منـضبطاً وملتزماً، متسماً بالـنزاهة واملوضوعية. متابعا ملا هو 
ن ينطلق إىل السلبيات فيجعل جديد، كما أن دوره ال يقف عند حدود التعليم والتثقيف اإلجيايب فحسب، بل جيب أ

منها إجيابيات ذات أثر مهم يف تشكيل الواقع، حبيث جيعل من اخلطأ طريقا إىل الصواب وذلك بالعدول عنه وختطيه. مع 
التركيز على فكرة النقد  والتعلم الذايت. 

عنصراً أساسياً يف عملية التطوير وألن و يعتمد تطوير األداء اجلامعي على التنمية املهنية ألستاذ اجلامعة باعتباره 
مستوى مؤسسات التعليم اجلامعي يتحدد بنوعية أساتذة اجلامعة وكفاءم؛ ألنهم ميثلون جـوهر النـشاط العلمـي 
 زِين مثة ضعف يف املستوى األكادميي للطالب اجلامعي أُعواألكادميي. وبدراسة لألدبيات يف جمال التعليم اجلامعي تبي

أساتذة اجلامعة؛لعدم متكنهم وقدرم من مهارات التدريس  ممـا يكون له انعكاساته السلبية على أداء اجلامعة إىل
ومن مثة فاحلاجة ملحة لتحديد معيار للكـفاءات لوظائفها على الوجه األكمل مبا يعود عليها وعلى اتـمع بالنفع.

والنوعية يف التعليم العايل، ففي ضوء جتويد التعليم العايل أصبح لزاما أن املهنية الالزمة للمدرس اجلامعي يف ضوء اجلودة 
يتمكن عضو هيئة التدريـس من جمموعة من املهارات والكـفاءات واملهارات ألداء عمله على أكـمل وجـه.

ميـومة فاالرتقاء بأعضاء هـيئة التدريس ميثل أحد السبل املعاصرة لضمان وحتقيق اجلودة، حيث يركز عـلى د
التطوير على اعتبار أن شهرة مؤسسات التعليم العايل تستمد من رفعة شأن عضو هيئة التدريـس وحسن أدائـه 

ملهامه.
واملتتبع لواقع التعليم اجلامعي ببالدنا جيد أنه يعاين أوجه قصور عديدة، خاصة ما يرتبط منها بأدوار عضو هيئة التدريس 

زالت األساليب التقليدية هي الشائعة مع إمهـال األساليـب املصحوبة باستخدام اجلامعي ،ففي اال التدريسي ما
التكنولوجيات املتطورة، مع ضعف االتصال،  ويف اال البحثي جند من النادر أن تعاجل البحوث اليت يقومون ا 

اجلامعات وااالت التطبيقية،شبه تام بنيانفصاالاملشكالت احلقيقية للمجتمع ،كما وأنه يف جمال خدمة اتمع جند 
ومن خالل استقراء واقع مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر وما أشارت إليه بعض الكتابات والدراسات احلديثة يف هذا 
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اال، اتضحت احلاجة إىل وجود خطط علمية دف إىل تطوير مهارات وقدرات عضو هيئة التدريس املهنية من خالل 
. ويف هذا السياق تعرف اجلامعة اجلزائرية حتديا كبريا ،خاصة أا تعيش جتربة جديدة يف اإلصالح يسعي برامج تدريبية

لتكريس  النوعية ويتماشى مع  متطلبات ومتغريات االقتصاد والعوملة ويعزز التكوين املستمر دف بلوغ اجلـودة يف 
.التعليم العايل الذي أصبح حمركا رئيسيا للتنمية الشاملة 

لذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تظهر جلية مع التحديات والصعوبات الكثرية اليت  تواجه مؤسسات التعليم العايل، 
وتتعلق بتحسني أداء العاملني فيها وحتديدا أعضاء هيئة التدريس، وإتاحة فـرص النمو املهين املستمر هلم مبا يطور 

هذا املنطلـق فـان مشكلة هذه الدراسة ميكن أن تتحدد يف احلاجة مهارام الالزمة لتحسني مستوى تدريسهم. ومن
إىل تصميم وختطيط برامج تنمية مهـنية لتحسيـن أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل، األمر الذي 

تطـويـر يتطلب بناء وتطوير برامج تدريبية لتحسني أدائهم وفق االجتاهات احلديثة، واليت ميكن أن تسهم يف
املمـارسات التدريسية والبحثية هلم.

ما هو الربنامج التدرييب املقترح ألعضاء هيئة التدريس جبامعة سطيف وعليه جاء التساؤل الرئيسي التايل للدراسة:
يف ضوء معايري اجلودة الشاملة يف التعليم العايل؟1-2

وتندرج حتته التساؤالت الفرعية اآلتية:
اجلزائرية؟باجلامعةالتدريسهيئةألعضاءالالزمةاجلودةمعايريهيما-1
التعليميفالشاملةاجلودةمعايريظليفاجلزائريةاجلامعةيفالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتهيما-2

.العايل؟
التدريبيةحاجامضوءيف2- 1سطيفجبامعةالتدريسهيئةعضوأداءلتطويراملقترحالتدرييبالربنامجهوما-3

.العايل؟التعليميفالشاملةاجلودةومتطلبات
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I.الدراســةأهـداف:
الكشف عن واقع تكوين أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية.-1
إعداد قائمة مبعايري اجلودة الالزمة ألداء أعضاء هيئة التدريس.-2
ألداء أعضاء هيئة التدريس يف ظل معايري اجلودة  الشاملة يف التعليم إعداد قائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة -3

العايل
اقتراح وبناء برنامج تدريب ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء احتياجام التدريبية ومعايري اجلودة الشاملة يف التعليم -4

العايل.
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II.إليهاواحلاجةالدراسةأمهيـة
تنبع أمهية البحث احلايل من أمهية أعضاء هيئة التدريس بالتعليم اجلامعي وضرورة تدريبـهم ، فعضو هيئة 
التدريس وسط هذه العملية من العناصر الفاعلة اليت الغين عنها بل وأساس العملية التعليمية تتوقف عليه كفاءة وجودة 

اية يف األمهية وخيضع يف كثري من الدول ملعايري اجلودة والنوعية باقي العناصر ، ومن هنا كان حسن اختياره اليوم أمر غ
،وعليه بات حتقيق اجلامعة ألهدافها السيما يف الدول النـامية يتوقف علي درجة تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس ا 

م وسلوكيام عن طريق لتحقيق أفضل النتائج ،وهذا ال يتأيت إال بتطوير وحتسني مهارام وقدرام ومعارفهم واجتاها
برامج التدريب املستمر وهذا ما تؤكده الكثري من الدراسات املعاصرة يف التعليم.فجودة التعليم اجلامعي اليوم ترتبط 

جبودة أعضاء هيئة التدريس به 
التكنولوجية ومن هنا تربز أمهية تدريب عضو هيئة التدريس وفقا حلاجاته و للتطورات العلـمية واملعــرفية و

احلاصلة ،فهو عملية مستمرة وهادفة إليصال املعلومات ،وتكوين املهارات، وخلق اجتاهات اجيابية إلحداث تغريات 
عقلية وفنية مهارية وسلوكية تقابل احتياجام احلالية واملستقبلية يف ضوء متطلبات جودة أدائهم. 

يئة التدريس والدور املنوط به يف ظل التـحوالت الراهنة يف ومن هنا تتجلي أمهية املوضوع يف أمهية عضو ه
التعليم اجلامعي ومتطلبات اجلودة.فقد أضحت اليوم معايري جلودة أداء عضو هيئة التدريس واليت مت حتديدها يف الدراسة 

ال األنشطة العلمية احلالية يف ااالت التالية: يف جمال استراتيجيات التدريس الفعال ،جمال االتصال مع الطلبة ،جم
والعملية اليت تعين خبدمة اتمع، متكنه من جمال جودة املمارسات اإلدارية والقيادية ،جمال التقومي ،جمال استخدام 
الوسائل التعليمية وتكنولوجيا املعلومـات .وعليـه فان تـكوين وتدريب مكثف ومميز  يف جوانب أساسية يف ضوء 

ن كفايات ،ضرورية جـدا لضمان حد ادين من املهارات التدريسية والبحثية الالزمة له.هذه املعايري وما تتطلبه م
ولنجاح العملية التعليمية عامة.

ومن هنا تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من حيث اهتمامها بعمليتني مهـمتني الغين عنهـما يف عصرنا الراهن 
وضروريتان لكل املؤسسات والعاملني ومها التدريب واجلودة خاصة ملا يتعـلق األمر بالتعليم العايل و بعنصر مهم وهو 

هيئة التدريس كحجر الزاوية يف العملية التعليمية واجلامعة عامة يف عضو هيئة التدريس وحتديدا برنامج  تدرييب ألعضاء
ظل متطلبات جودة أدائه وجودة التعليم اجلامعي انطالقا من احتياجام التدريبية فهي مبثابة حمددات تقوميية لتطويرهم. 

ة ألعضاء هيئة التدريس كما تعد هذه الدراسة إضافة علمية واألويل من نوعها خاصة فيما خيض الربامج التدريبي
ومفهوم اجلودة يف التعليم العايل كحاجة ملحة اليوم يف كل ااالت واملستويات وهذا حسب علم الباحثة.إضـافة إىل 
تقدمي قائمة من املعايري اليت ستفيد يف تقومي جودة أداء عضو هيئة التدريس اجلامعي وهو ما ميكن من تشخيص نقاط 

مج أخرى لتطوير أدائهم.،كما ستتيح هذه املعايـري فرصـا لألستاذ لكي يطلع على مضامني القوة والضعف لبناء برا
مهارات التدريس والتقييم واالتصال والقيادة واستخدام التكنولوجيات احلديثة ...إخل.
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. IV موضوع الدراسةأسباب اختيار:
الباحثة بوجود مشكلة تستدعي حقا الدراسة ول واألخري لدراسة هذا املوضوع هو إحساس لعل الدافع األ

ت علي خمتلف األصعدة واجتاهها حنو االهتمام راوالبحث خاصة يف ظل ما تشهده جامعات العامل اليوم من حتوال وتطو
وضرورة مسايرته هلذه وجودة املخرجات،كعنصر مهم يف عملية التكوينبتنمية وتطوير عضو هيئة التدريس

الضعف الذي تشهده جامعاتنا خاصة ما تعلق بالكيف من خالل الشكاوي املطروحة حول املستجدات يف مقابل 
مستوى جودة التعليم اجلامعي وكذا اخلريج، وهذا يدل على وجود خلل أو ضعف واخنفاض يف كفاءات واجتاهات 

وجي فعصر اليوم هو عصر األستاذ اجلامعي حنو التنمية الذاتية خاصة ما تعلق باجلانب البيداغوجي والتقين و التكنول
السرعة والتطور التكنولوجي اهلائل .

 تمعاجتاه التكوين اجلامعي لألستاذ حنو  اجلانب البحثي وإمهال جانب التدريس وخدمة ا
 ا حنو اجلودة والتدريب كضرورة ملحة يف ظلاجتاه معظم مؤسسات ومنظمات العامل اليوم  باختالف ختصصا

يري املستمر يف املهن ومتطلباا من مهارات وكفاءات.التحول والتطور والتغ
 الرغبة يف اختبار قدرات الباحثة الشخصية يف تصميم برنامج تدرييب قائم على االحتياجات التدريبية ويف ضوء

معايري اجلودة.
 التدريس الفعال  املسامهة يف تطوير وتنمية بعض اجلوانب األدائية لعضو هيئة التدريس خاصة ما تعلق باستراتيجيات

واستخدام التكنولوجيات احلديثة يف التعليم . 
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.V:تـحديد املـفاهيـم
:التدرييبالربنامج- أ

حبثناخيدمالذيمنهاالبعضبذكرسنكتفيوتتشابهمضامينهأنإالتنوعتوالتدريبمفاهيمتعددت: التدريب* 
:هذا

خرباتومعارفتطويرإىلدفاليتواملخططةأواملنظمةاألنشطةجمموعةهو" ): Good. كود( تعريف-1
حتسنيو،مشكالموحلاإلنتـاجيةكفاءامرفعو،معلومامحتديثيفتساعدهمو،املتدربنياجتاهاتو

)Good.294:1973( "عملهميفهموأدائهم
ميكنهمومعرفةمنلديهمماإىلمعرفةيضيفماحنوعلىاألفرادمتيزيستهدفنشاط):" جابروهندام(تعريف-2

هندام"(معنياستبصاروفهمتنميةعلىيساعدهمو،غريهمنأدائهاعلىقادرينيكونواملمهاراتيؤدواأنمن
).1978:121.جابرو
خرباتومعلومـاتيفتغيـراتإحداثتستـهدفدينامكيةعمليـة): " إبراهيمامحدباشات(تعريف-3
رفععلىيساعدمباالكامنةطاقاموإمكاناماستغاللعنمتكينهمبغيةاملتدربنياجتاهاتوسلوكأداءطرائقو

جمملهيفالفردحمورهامستمرةعملية:" بأنهأيضايعرفهو" عاليةبإنتاجيةومنتظمةبطريقةأعماهلمممارسةيفكفايتهم
اليتاملنظمةوالعملوالفرديتطلبهامستقبليةأوحاليةاحتياجاتملقابلةحمددةذهنيةسلوكيةتغرياتإلحداثدف
)1978:14.إبراهيمباشاتأمحد"(فيهايعمل

املنهيةوالعـمليةاملتدربنيكفاءةلرفعاملوجهالنشاطوالفعاليةمننوعهو):" البزاز(تعريف-4
)"1986:129.البزاز"(الفنيةو
املهاراتصقلوحتسـنيوخلقـدفأدواتوأساليبباستخدامتقومخمططةعمليةهو): عقيلي: (تعريف-5
كفاءةمثةمنوكفاءتهمستوىلرفعالتعليمخاللمنالكفءلألداءمعرفتهنطاقتوسيعوالفردلدىالقدراتو

).1996:233.عقيلي"(املؤسسة
بناءاالتربوينيالعاملنيوللمعلمنيالتدريبيةاالحتياجاتبتصنيفيبدأعملكلهو) :" األمحدطهخالد(تعريف-6

الربامج،هذهتنفيذذلكبعدليتماالحتياجاتهلذهامللبيةالتدريبيةالربامجتصميمإىلينتقلمث،املخططةاألهدافعلى
التقوميهذامناالستفادةوالتدريبعنالنامجةاملخرجاتلتحديداملتدربنيوالربامجتقوميإىلأخرياينتهيو
)2005:25.األمحدطهخالد"( الالحقةالتدريبيةالربامجيف
لتنميةدفواإلعدادبرامجمنتنطلقاليتاملهاراتواخلرباتجمموعة):" يوسفالقادرعبد"(تعريف-7

تأهيلهمواألقصى،حدهاإىلاحلاليةاإلنتاجيةطاقامرفعواملهنةيفاملوجودينللمعلمنيالتربويةالتعليميةالكفايات
التنفيذوالعلميالتخطيطخاللمنذلكوختصصهمجماالتيفعلميةوتربويةتطوراتمنيستحدثماملواجهة

)2000:12.يوسفالقادرعبد"(املستمرالتقوميواألكادميي
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مهنياالنمومناملعلمنيميكنخمططومنظمبرنامجكل):" البندريسليمانحممدوطعيمةامحدرشدي(تعريف-8
التعلموالتعليمعمليةمستوىمنيرفعأنشانهمنماكلو،السلوكيةواملعرفيةاخلرباتمنمزيدعلىباحلصول

).2004:296.طعيمةأمحدرشدي"( اإلبداعيةاملعلمنيطاقاتمنيزيدو
لتطوير العاملني ورفع و املالحظ حول هذه التعريفات أا أمجعت على أن التدريب عملية أو نشاط منظم وهادف

وحاجات مؤسستهم احلالية واملستقبلية كفاءم الفنية واملهنية  وبالتايل إنتاجيتهم يف ميدان عملهم انطالقا من حاجام  
ملواكبة التحوالت احلاصلة يف ميدان عملهم سواء كانوا إداريني أو معلمني أو أساتذة.

وعليه ميكن تعريف مفهوم التدريب إجرائيا كالتايل:"هو عملية منظمة وهادفة  حتتوي جمموعة من النشاطات 
قاقها من االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس، واليت سوف واملعارف واملهارات واخلربات والقدرات مت اشت

تقدم هلم  بطرائق علمية ومنهجية بقصد تنمية وتطوير كفايام إيل مستوي اجلودة والنوعية للمسامهة يف حتقيق أهدافهم 
وفق معايري اجلودة خمطط مصمم يضم جمموعة من الوحدات التدريبية املصممةوأهداف اجلامعة بفعالية وكفاءة ، وهو

التقييم االتصال،لتنمية مهارات وقدرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس يف جمال استراتيجيات التدريس الفعال،
،تكنولوجيا التعليم البحث العلمي و املمارسات اإلدارية والقيادية ،يضم األهداف التعليمية واحملتوي واألنشطة ،الوسائل 

أدوات التقييم وكل الفعاليات الالزمة لتصميم برنامج تدرييب لتنمية  عضو هيئة التدريس،التعليمية وطرق وأساليب 
التدريس". 

مفهوم االحتياجات التدريبية: –ب 
االحتياجاتعلىالتعرفخالهلامنيتماملستقبلواحلاضرللوضعتقوميعمليةعنعبارة:"Moreland).(عرفها-1

130 .1988".(فيهااملرغوببالتغرياتيتأثرواأوأدائهممستوياتمنيرفعواحىتالالزمةالتدريبية : Moreland(

خرباته،ومبعـلوماتهاملتعلقةوالفرديفإحداثهـااملطلوبالتغرياتجمموع):" الطعاينامحدحسن( تعريف-2
".عاليةبكفاءةاحلاليةوظيفتهواجباتواختصاصاتأداءووظيفةلشغلمناسباجبعلهاجتاهاتهوسلوكه،ووأدائه،

.)2002:29.الطعاينامحدحسن( 
بنيوقائموضعبنيمستقبليأوحايلاختالفأوتناقصوجود):" الصباغزهريودرةالباريعبد(تعريف-3

هذهيفأواالجتاهاتواملهـاراتأواملعارفمنأييفأفرادأووظيفـةأومنظمةأداءيففيهمرغوبوضع
)1986:363.الصباغزهريودرةالباريعبد" . (مجيعاالنواحي

فيهاملرغوبواألداءاحلايلاألداءبنيفرقوجودعنتكشفاليتاملؤشراتجمموعة): "حسنيالطوجيي(تعريف-4
.حسنيالطوجيي(."قصورمنوسلوكهماجتاهاتهيشوبومااألفرادهؤالءومهاراتمعارفنقصوبسببلألفراد

1993:12.(
يفاملشاركنييفإحداثهايرجياليتالتغرياتخمتلف):"البندريسليمانبنوحممدطعيمةأمحدرشدي(تعريف-5

الكفءاألداءمنلتمكينهذلكوالسلوكأشكالوواالجتاهاتالقيمواملعارفاملعلوماتذلكيفمباالتدرييبالربنامج
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أمحدرشدي(."بأمهيتهاهؤالءشعورإجنازها،ويرجحاملطلوبالواجباتأواملهاممنجمموعةعلييشتملمعنيلعمل
)2004:251.البندريسليمانبنوحممدطعيمة

وخربامالعاملنيمعلوماتيفإحداثهااملطلوبوالتصوراتالتغرياتجمموع) ":إمساعيلكاظم( عرفها-6
دراسةيف."األكملالوجهعليأعماهلمأداءعليقادرينلتجعلهمواجتاهامومهارامكفايامورفعومعارفهم

)1985:14.إمساعيلكاظم( االحتياجاتعنعاطف
لتطورهمفيدهوماوتوفريرغباتهمنضروريهومالسداإلنسانيتطلبهماكلهي)"بدويزكيأمحد( عرفها-7

)1986:96.بدويزكيأمحد. ( االحتياجاتسليماندراسة."ومنوه
Brawnبراون( أما-8 علييساعدمماالتدريبيةاحلاجةلتحديدالالزمةواملعلوماتالبياناتجلمعمستمرةعملية":),

222002Brawn:(."أهدافهاحتقيقيفاملنظماتمساعدةعليقادرتدرييببرنامجتطوير .(

املوظفنيقدراتوتقييمالوظائفومتطلباتحاجاتتقييم:")Denisi and Griffin(وجريفندينيسيوعرفها-9
Denisi and Griffin(."الوظائفهذهيشغلونالذين .2002 :11(

Robinsonروبنسون( أما-10 احلاليةوالقدراتوللعملاحلقيقيةاملتطلباتمابنيتظهراليتالفجوةأاعلى:فعرفها) :
Robinson."الوظيفةلشاغل .1985 :45 )(

االحتياجاتترتيبالواجبومنيكونأنجيبوماكائنهومابنيالتفاوتبأا:" فيعرفها) اخلطيب(تعريف-11
عنتعربالتدريـبيةاحلاجاتأنعلىتتفقالتعريفاتفهذهومنه). 1988:17.الخطيب".(أولويتهاحسبالتدريبية
معنيجماليفالعاملمنهيشكوالذيالضعفأوالنقصمبعينكائنهوومااألداءعليـهيكونأنجيبمابنيالفجوة
.والتنميةللتدريبفيهوحيتاج

التعريف اإلجرائي لالحتياجات التدريبية:" هي جمموعة من املؤشرات اليت تكشف عن وجود ضعف أو نقص أو حاجة 
متثل الفجوة بني األداء املطلوب من عضو للتدريب يف جمال من جماالت األداء اجليد ألعضاء هيئة التدريس، وهي بذلك

هو عليه ،أي أداؤه وقدراته احلالية  وعلي أساسها يتم صياغة الربنامج التدرييب لسد هيئة التدريس يف ظل اجلودة وما
هذه االحتياجات ومنوهم واالرتقاء بأدائهم ملستوى اجلودة ."

   :
:يليفيمانقدمهاالتعريفاتمنبالعديدأحيطفقدريس،عضو هيئة التدألمهيةنظرا

:أنهعلىعضو هيئة التدريسعرف
يفمع طالبهيشتركالذيوهوعنهم،بالنيابةيتعلمالذيوليسالعلميةاآللةاستخدامعلىطالبهيدرب"الذي- 1

.خليفةولدالعريباحلياة"(حممدأسلوبإىلوميتدالشخصيةأعماقإىليصلذايتمنوحتقيق 1989: 197(.
اليتبعض املشكالتحليفإسهامهإىلباإلضافةاملتخصصة،اإلطاراتوتكوينإعداديفاألساسية" الركيزة-2

-2003.زرمانالكرمي(عبد"املرسومة لذلكاألهدافلتحقيقونشاطجهدمنبهيقومماخاللمناتمع،تواجه
2004:87.(
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)"خمتص يستجيب ملطلب اجتماعي يتحكم يف عدد ال باس به من املعرفة... وهو عامل حر يف Baun. ويعرفه(بون-3
.اختياراته البيداغوجية مع احلرص على جعل حرية املبادرة واالستقاللية توافق وبكل حساسية منفعة املستخدمني"

(Baun.J.1978:123)
على اختالف ختصصام ومؤهالم العلمية"  (نوار "وهم جمموع العاملني الذين يقومون بعملية التدريس-4

).1998:34.مربوحة
وعرفه( فضيل دليو): "هو الذي يكون مؤهال مهنيا وتربويا وسلوكيا ،وان يكون مرشدا وموجها ومثريا للتفكري -5

العلمي ،الذي يولد االستفسار والتساؤل والتواصل واالستقصاءوملهما لطلبته قادرا علي اإلثارة الفكرية والعقلية،
مبعين أن يكون قائدا للنشاط الفكري ويعلم طالبه استعمال أسئلة كثرية وأفكارا جديرة بالتنقيب والبحث  العلمي،

فهو الذي يشركهم يف حتقيق منو ذايت يصل إيل  أعماق الشخصية  وميتد ألسلوب احلياة.ويقوم مبهميت اآللة التعليمية،
)2002:225.دليوالبحث والتدريس ." ( فضيل

عرفه( رشدي امحد طعيمة): " أن عضو هيئة التدريس يعمل للعلم و بالعلم يهتم بدراسة التدريس والتعليم و يبذل -6
أكادميي جيدد يف العلم و يطور يف التدريس ،أكادميي باحث جهدا يف حتصيل مهارات التدريس و فهم نظريات التعليم،

أكادميي يزرع باحثيــن صص وتعليمه،يف ختصصه و يف تدريس هذا التخ
و يرعاهم وينميهم ليكونوا خري خلف خلري سلف ،أكادميي اهتم بتقومي علمه وتدريسه وحبثه وناتج أدائه يف تعلم طالبه 

أكادميي يعمل مثابرا طوال الوقت على تطبيق عمله و تسخري حبثه يف التصدي لقضايا خدمة اتمع وتنمية و أدائهم،
)2004:81.والتصدي ملشكالته و املسامهة يف سد احتياجاته."(رشدي أمحد طعيمة وسليمان البندريالبيئة 

يقصد بأعضاء هيئة التدريس أيضا:" أساتذة التعليم العايل الذين يعملون يف نطاق اجلامعات والكليات األخرى - 7
التابعة للوزارات و املؤسسات املختلفة ،ويقومون مبهام التدريس والبحث العلمي و إرشاد الطلبة و اإلشراف على 

خل اجلامعة وتقدمي اخلربات واالستشارات داخل اجلامعة الدراسات العليا و املشاركة يف اللقاءات واالجتماعات دا
)2002:14.وحنو ذلك من املهام اليت تتطلبها خدمة اتمع الداخلي واخلارجي( الساملو خارجها،

واملنظم واملطور امليسرفهونظاماً،باعتبارهاالتعليميةالعمليةعناصرمنعنصردياب): "أهمرزقعرفه (سهيل-8
التغريإحداثأجلمنالدراسيةاملواد واملساقاتتدريسمهمةتنفيذعلىمباشرةالقائموهووالتعلم،التعليملعملية

:رزقسهيل" (ذياب،.املتعلمنيلدىأمناط السلوكمنمنطأييففيهاملرغوب 2005.4.(
أي ناقل للمعرفة هو تصور خطا جيب أن يعيه تعريف (عبد العايل دبلة): "تعريف األستاذ  اجلامعي علي انه مدرس -9

األساتذة ،فاألستاذ اجلامعي هو يف نفس الوقت ناشر للمعرفة وثانيا منشط علمي وثالثا باحثا علمي هذا هو التصور 
).2008:16.احلقيقي له فهو مصدر للبحث أساس كل التطورات العلمية والتكنولوجية ." ( عبد العايل دبلة

وهو القائم ا كونه ناقل للمعرفة ضيل دليو ولوكيا، ميلود سفاري):"حجر الزاوية يف العملية التربوية،تعريف: (ف-10
مسؤول عن السري احلسن للعملية البيداغوجية يف اجلامعة ،إنه يعد مدرسا وملقنا للمعرفة بقدر ما هو منظم لنواحي 

):" 2001:91.." (فضيل دليو ولوكيا، ميلود سفاريالنشاط املؤدية إيل اكتساب املعرفة واملهارات لدى الطالب
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واملالحظ حول هذه التعريفات أا ركزت على تعريف األستاذ من خالل وظائفه جتاه طالبه ومؤسسته مركزة على 
أمهيته يف العملية التعليمية ونشر املعرفة .مهملة بذلك خصائصه ومعايري جودته.

التدريس:"أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية فهو املسري واملنظم والقائم مباشرة علي التعريف اإلجرائي لعضو هيئة 
تنفيذ مهمة تدريس املواد واملساقات الدراسية من أجل إحداث التغري املرغوب فيه يف أي منط من أمناط السلوك لدي 

فنية وميتلك كفايات ومؤهالت علمية املتعلمني.إضافة ملهمته كباحث ومساهم يف خدمة اتمع ،له مسات شخصية و
أكادميية ومهنية اجتماعية ضرورية ألداء جيد ملهامه. ناميا ومتطورا متاشيا ومتطلبات مهنته ومستجداا."

يتغري مفهوم اجلامعة حبسب اتمع الذي توجد فيه، بل وخيتلف من عصر آلخر يف نفس اتمع، تبعا لتطور اتمع : 
وتكنوجيا وفيما يلي جمموعة خمتارة من التعاريف:علميا

تعريف (العريقى):"املؤسسة التربوية التعليمية العليا اليت دف لتحقيق األهداف املرسومة هلا ،و اليت تزود خطط -1
عية و الفنية من التنمية القومية بالعناصر البشرية الالزمة هلا ،و تنهض باتمع يف ااالت العلمية والثقافية واالجتما

).2004:163.من رياض ستراك1996:101.خالل منهاجها وبراجمها املقررة اليت تقدمها لكلياا."   (العريقى
تعريف( حامد عمار ):"اجلامعة مؤسسة اجتماعية يف قمة نظام التعليم تعمل على إنتاج املعرفة و تطوير الفكر -3

ملختلف احتياجات اتمع، وهي مؤسسة جتمع و تربط، وساحة لاللتقاء و التفاعل الكامل".و إعداد القوى املؤهلة 
)1997:96.( حامد عمار

تعريف( مراد بن اشنهو):"مؤسسة تكوينية ال ترسم أهدافها مبعزل عن البيئة االجتماعية واالقتصادية اليت تنبثق منها -4
ا،بل على العكس فهي تستلهم من اهلذا يتباين دورها و ختتار قيمها وأهدافها،تمع الذي هو منبتها ،هياكلها ،إطارا

)20بتباين اتمع و احلقبات التارخيية.(مراد بن اشنهو:
عرفت بأا: " قمة اهلرم التعليمي، ليس رد كوا آخر مراحل النظام التعليمي، بل ألا تقوم مبهمة هامة يف -5

اب فكرا ووجدانا، وفعال وانتماءا، ومن خرجيي اجلامعات ختلق قيادات اتمع يف خمتلف ااالت العلمية صياغة الشب
).1982:48.والسياسية واإلدارية والثقافية اليت من خالهلا يتابع اتمع مسريته"  (إبراهيم عصمت مطاوع

:1990.م لطلب العلم دراسة وحبثا "(رابح تركيوعرفها( رابح تركي) بأا: " جمموعة من الناس وهبوا أنفسه-6
07.(

كما عرفت بأا: " مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني وأنظمة وأعراف وتقاليد أكادميية معينة، - 7
تتمثل وظائفها الرئيسية يف التدريس والبحث العلمي، وخدمة اتمع، وتتألف من الكليات واألقسام ذات الطبيعة 
العلمية التخصصية، وتقدم برامج دراسية متنوعة يف التخصصات املختلفة، منها ما هو على مستوى الليسانس، ومنها ما 

:2000.هو على مستوى الدراسات العليا، ومبوجبها تتحدد الدرجات العلمية للطالب" ( مليحان معيض الثبييت
214.(

ما يتعلق بالتعليم اجلامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياا وعرفها عبد ايد عبد التواب أا: "ختتص بكل-8
ومعاهدها من خالل هيئة التدريس والطلبة الباحثني يف سبيل خدمة اتمع واالرتقاء به حضاريا، متوخية بذلك املسامهة 
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اخلرباء يف خمتلف ااالت، وإعداد يف ترقية الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد البالد باملختصني والفنيني و
).2004:266.اإلنسان املزود بأصول املعرفة وطرائق البحث املتقدمة" (مصمودي زين الدين

كما عرفت بأا: "معقل الفكر اإلنساين يف أرفع مستوياته، ومصدر الستثمار وتنمية الثروة البشرية وبعث احلضارة -9
العريب، ومراعاة املستوى الرفيع للتربية اخللقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية العربية والتراث التارخيي للشعب

).13:مع اهليئات العربية واألجنبية" (حسن شحاتة
وعرفها (السلمي): "بأا تنظيم مكون من عدة عناصر أساسية، هي الكليات واملعاهد التابعة هلا وأا تقوم -10

اف حمددة باستخدام جمموعة من املوارد واإلمكانات املتاحة كما أا تعد إحدى املؤسسات بتحقيق هدف أو أهد
)2004:415.الرائدة يف اتمع"  (رياض ستراك

) بأا: "مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف 02يف مادته (279- 03وعرفها املرسوم التنفيذي رقم -11
.تقالل املايل" (اجلريدة الرمسية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةومهين، تتمتع بالشخصية املعنوية واالس

2003:5.(
يف ضوء هذه التعاريف ومتاشيا مع أهداف الدراسة احلالية سنعرف اجلامعة إجرائيا بأا: 

ة "مؤسسة علمية، ومركز إشعاع حضاري وفكري، تتمثل وظائفها األساسية يف التدريس، البحث العلمي وخدم
اتمع، تتكون من ثالث عناصر أساسية وهي الطالب واألستاذ واهلياكل.هدفها إعداد اإلطارات الالزمة للتنمية 

واملسايرة للمستجدات ونشر املعرفة."
:
عرف (ابن منظور) لغويا يف معجمه لسان العرب كلمة اجلودة بأن أصلها " جود " واجليد نقيض الرديء، وجاد - 1

الشيء جوده، وجوده أي صار جيداً، وأحدث الشيء فجاد والتجويد مثله وقد جاد جوده وأجاد أي أتى باجليد من 
).1984:72.القول والفعل(ابن منظور

ويقصد باجلودة من الناحية االصطالحية:"املطابقة ملتطلبات و مواصفات معينة، أا مجلة السمات واخلصائص -2
جتعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة". (املعهد األمريكى للمعايري).وعرفها أيضا:للمنتج أو اخلدمة اليت 

"هي درجة استيفاء املتطلبات اليت يتوقعها العميل ( املستفيد من اخلدمة)، أو تلك املتفق عليها معه."-3
سواء كان هو املتلقي املباشر ):"اخلصائص املتجمعة ملنتج أو خدمة ترضي احتياجات الزبون Rinehart( عرفها-4

.Rinehart Gray)للخدمة أو املستخدم األصلي للمنتج أو اخلدمة أو كالمها " 1993:49)

املشار إليه يف (أمحد أمحد إبراهيم "اجلودة عملية بنائية ترتكز علي اجلهود االجيابية دف حتسني )Jerome( وعرفها
).2003:17.املخرج النهائي "(أمحد أمحد إبراهيم

:
" جمموعة من األفكار و املبادئ اليت حتكم عمل أفراد مؤسسة ما و تشتمل هذه األفكار على جمموعة من القيم -1

واملعتقدات اليت تشكل إطارا لسلوكيات األفراد وتصرفام أثناء تأديتهم لعملهم وذلك يف إطار مناخ عمل مفتوح 
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شكالت بطريقة تضمن التحسني املستمر ألداء األفراد يشعر فيه الفرد حبرية املشاركة يف اختاذ القرارات وحل امل
) 2000:10.لعملهم." :( السيد حممد ناس و امحد عبد احلميد الشافعي

تعريف" أمحد سيد مصطفي":"جمموع القيم واالجتاهات اليت تغرسها اإلدارة العليا يف نفوس العاملني مبختلف - 2
املنسجمة مع تأكيد اجلودة املؤدية لرضا املستفيدين باخلدمة التربوية." ( أمحد مستوياا وختصصام لتفرز السلوكيات

)1998:42.سيد مصطفي
):"تعبري عن طرق التفكري والعرف واألمناط الراسخة اليت حتدد ما Richard Williamsيعرفها( ريتشارد ويليامز-3

)Richard Williams.1999،:20( ريتشارد ويليامزهو مهم للشركة املؤسسة والطريقة اليت جيب أن تؤدي ا ." 
الطريقة اليت تؤدي ا األعمال من حولنا ويشعر فيها األفراد حبرية ):"Philip Atkinsonتعريف( فيليب أتكنسون- 4

وسلوكيام أثناء املشاركة بأفكارهم يف حل املشاكل واختاذ القرارات باعتبار هذه األفكار مبثابة قواعد حتكم قيمهم 
)1995:20.تأدية عملهم." ( فيليب أتكنسون

:
يذهب البعض إىل أن اجلودة الشاملة تعين الكفاءة،ويرى آخرون أا تعين الفعالية وبالرغم من التباين بني الباحثني 

يف مفهوم اجلودة الشاملة إال انه ميكن القول أا:
"يشمل مفهوم اجلودة الشاملة ثالث معايري::)Ralph Gloves(تعريف-1

* تشمل كل العمليات اليت تؤدي إيل دقة وبناء و تصميم املنتج (اخلدمة التعليمية املقدمة داخل املؤسسات التعليمية 
والذي يتطلب التجديد املستمر يف الوظائف العمليات اليت جيب أن تعمل على حتسني اجلودة.

مل علي حمصلة لكل عمل يوازي األفضلية يف تقدمي اإلنتاج الذي ال يتوقع أن حيدث فيه أي خطا .* تش
."جيب أن يكون كل فرد يف النظام مسؤوال أو قادرا علي الوفاء وااللتزام من أجل جودة العمل الذي يقوم به* 

Ralph G.levis.1994:28)(
"جمموعة من املواصفات ومالمح وخواص :(British Standard Institution)تعريف هيئة املواصفات الربيطانية-2

).Greaffery.D.D.1994:260"(املنتج أو اخلدمة اليت حتمل نفسها عبء إرضاء االحتياجات امللحة والضرورية

وليس واجلودة هي هدف ميكن قياسه،تعريف( ديان بون وريك جرجيز ) :"معيار أو هدف أو جمموعة متطلبات،-3
فاجلودة معيار للكمال نقرر ساسا مهما بالصالحية،إا جهد متواصل من أجل التطوير ،وليست درجة من االمتياز،إح

عن طريقه ما إذا كنا قد أدينا ما عزمنا عليه يف الوقت احملدد بالكيفية اليت قررنا أا تالئم احتياجات عمالئنا أم ال فإذا 
خلدمات واألعمال فيمكن القول أننا حققنا أهداف اجلودة الشاملة".( ديان بون كانوا سعداء بالطريقة اليت قدمت ا ا

)1995:15.وريك جرجيز
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):"اخلصائص املتجمعة للمنتج أو خدمة ترضي احتياجات العمالء سواء كان العميل Rinehart( تعريف رينهارت-4
هو املتلقي املباشر للخدمة أو املستخدم األصلي للمنتج أو اخلدمة أو كليهما من العمالء اخلارجني املتمثلني يف املسئولون 

)Rinehart.1993:49(" عن التعليم اجلامعي 

مفهوم اجلودة الشاملة لثقافة جديدة يف التعامل مع املؤسسات اإلنتاجية لتطبيق معايري تعريف( البيالوي ):"يشري -6
مستمرة ليس فقط لضمان املنتج بل جلودة العملية اليت يتم من خالهلا املنتج."

.)1996:4.( البيالوي
:
والسمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر التربية مبا يف ذلك تعريف( رشدي أمحد طعيمة):"جمموعة اخلصائص - 1

كل أبعادها :مدخالت ،عمليات خمرجات قريبة أو بعيدة ،تغذية راجعة ،وكذا التفاعالت املتواصلة اليت تؤدي إىل 
اجلودة ".حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة تمع معني وعلى قدر سالمة جوهر التربية وحالتها تتفاوت مستويات 

)2006:21.( رشدي أمحد طعيمة
تعريف (مسري حممد عبد العزيز):"هناك من مييز بني ثالثة جوانب يف معين اجلودة الشاملة وهي جودة التصميم،-2

وجودة األداء وجودة املخرج وحدد معين جودة التصميم أا حتديد املواصفات واخلصائص اليت ينبغي أن تراعي يف 
التخطيط للعمل أما جودة األداء فهي القيام باألعمال وفق املعايري احملددة وجودة املخرج تعين احلصول علي منتج 

)10- 1999:9.تعليمي وخدمات تعليمية وفق املواصفات املتوقعة." (مسري حممد عبد العزيز
نا للتعليم علي انه استثمار قومي له تعريف (صاحل ناصر عليمات):"إجيابية النظام التعليمي ،مبعين أنه إذا نظر-3

مدخالته وخمرجاته ،فان جودته تعين أن تكون هذه املخرجات بشكل جيد ومتفقة مع أهداف النظام من حيث 
احتياجات اتمع ككل يف تطوره ومنوه واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء اتمع." (صاحل ناصر 

)2004:93.عليمات
عثمان):"اجلودة الشاملة هي ختطيط وتنفيذ وتنظيم ومتابعة العملية التعليمية وفق نظم حمددة تعريف (حممد سري -4

وموثقة تقود إيل حتقيق رسالة اجلامعة يف بناء اإلنسان العصري من خالل تقدمي اخلدمة التعليمية املميزة وأنشطة بناء 
)1997:384.الشخصية املتوازنة." (حممد سري عثمان

كامل يطبق يف مجيع فروع ومستويات املنطقة التعليمية؛ ليوفر للعاملني وفرق العمل الفرصة إلشباع " أسلوب مت- 5
حاجات الطالب واملستفيدين من عملية التعلم، أو هو فعالية حتقيق أفضل خدمات تعليمية حبثية واستشارية بأكفأ 

).1999:73.أساليب وأقل تكاليف وأعلي جودة ممكنة " (النجار
وم اجلودة يف التعليم فهو يتعلق بكافة السمات واخلواص اليت تتعلق باال التعليمي واليت تظهر جودة للنتائج "مفه- 6

املراد حتقيقها، وهي ترمجة احتياجات توقعات الطالب إيل خصائص حمددة تكون أساساً يف تعليمهم وتدريبهم، لتعميم 
) .4: 1995.لعات الطلبة املتوقع" (الرشيداخلدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا يوافق تط
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ويعرفها الشهراين : بأا " أداء العمل بطريقة صحيحة وفق جمموعة من املعايري واملواصفات التربوية الالزمة لرفع - 7
).2005:20.الشهراين عامر عبد اهللامستوى جودة وحدة املنتج التعليمي بأقل جهد وتكلفة "(

واملالحظ هنا أن جل التعاريف أمجعت على أن اجلودة يف التعليم تعين الصفات والسمات اجليدة اليت تتسم ا مجيع 
مكونات العملية التعليمية . 

:
وقد حددت تلك جودة التعليم اجلامعي هي حتقق أهداف الربنامج اجلامعي يف خمرجاته مبا حيقق رضا املستفيدين، "- 1

األهداف بالبحث عن مواصفات التعليم بأبعاده املتعددة" (تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشرين:
1996.(.

جودة التعليم العايل تعين: "مقدرة جمموع خصائص ومميزات املنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب، وسوق -2
فة اجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة، إننا نعرف جيداً أن حتقيق جودة التعليم يتطلب توجيه كل العمل واتمع وكا

املوارد البشرية والسياسات والنظم واملناهج والعمليات والبنية التحتية من أجل خلق ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع يف 
).2004:4.ب لبلوغ املستوي الذي نسعى مجيعاً لبلوغه "(اجلسرضمان تلبية املنتج التعليمي للمتطلبات اليت يئ الطال

هي حتقيق رضا أطراف العملية التعليمية واألهداف املوضوعة كاملة يف ضوء جمموعة من املؤشرات املعايري واليت "- 3
)2005:241.توضع هلا."(فايز مراد مينا

ميز من إدارة ، أعضاء هيئة التدريس ،الطالب ،البنية ومعين هذا أن تتسم كل مكونات التعليم اجلامعي باجلودة والت
التحتية حىت حنقق األهداف املرجوة . وهو ما يقودنا للتعريف اإلجرائي التايل للجودة الشاملة يف التعليم العايل:"هي 

تعليم العايل من جمموع املواصفات والسمات الدقيقة واملتميزة اليت جيب أن تتسم ا جل مكونات العملية التعليمية يف ال
مدخالت وخمرجات وعمليات لتلبية خمتلف احلاجات،وهي أسلوب وعملية متكاملة ودرجة تسمح بتحقيق األهداف 

بأقل التكاليف واهودات". 
:
:
تصور ملا ينبغي أن يكون يف اللغة هو ما أختذ أساسا للمقارنة والتقدير واملعيار من املكيال وهو منوذج متحقق أو -1

Carter Good.1973)وعرفه( كارتر جود )عليه الشيء، املعايري منط أو حكم يستخدم كأساس للمقارنة :"(32:
الكمية والكيفية ."

عرفه( نور الدين حممد عبد اجلواد ومصطفي متويل حممد)أنه:"حكم أو قاعدة أو مستوى معني نسعى للوصول إليه - 2
ب حتقيقها دف قياس الواقع يف ضوئه للتعرف علي مدى اقتراب هذا الواقع من املستوى املطلوب ."على انه غاية جي

)1993:29.( نور الدين حممد عبد اجلواد ومصطفي متويل حممد
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:
العمالء من اجل " كم من املعلومات اليت يتفق فيها أعضاء اهليئة الواحدة، واليت يستخدموا لتلبية احتياجات - 3

199524.الوصول ألكرب قدرة من اجلودة املطلوبة للممارسة."(ريتشارد فريمان : (
"هي حمكات أو موجهات موضوعية وعلمية مقننة يتم من خالهلا احلكم علي مستويات األداء وتقومي مدى اإلجناز - 4

).2006:54.يف حتقيق األهداف املطلوبة" .(فؤاد احلاجز
(عبد الرزاق إبراهيم):" معايري اجلودة الشاملة هي تلك املواصفات والشروط اليت ينبغي توافرها يف نظام تعريف -5

تكوين املعلم واليت تتمثل يف جودة األداء ،سياسات القبول ،برامج التكوين ،وتشمل األهداف وجوانب التكوين 
ت تتصف باجلودة تعمل على تلبية احتياجات األكادميي التربوي والثقايف والتدريب العلمي حبيث تؤدي ملخرجا

)2003:6.املستفيدين من هذا النظام ." (عبد الرزاق إبراهيم
تعريف(إبراهيم السقاف وفاتن مصطفي) :"تشمل القواعد النموذجية أو األطر املرجعية أو الشروط اليت حنكم من -6

ل وأمناط التفكري واإلجراءات ." (إبراهيم السقاف وفاتن خالهلا أو قياسا عليها سلوكيات األفراد أو اجلماعات واألعما
)1998:4.مصطفى

وعرفها خالد مخيس السر يف دراسته "درجة مطابقة السلوك التدريسي لألستاذ اجلامعي موعة من املعايري املتعلقة - 7
يد".باملهارات واخلصائص املهنية والشخصية اليت ينبغي أن تتوفر لدى األستاذ اجلامعي اجل

وعليه نالحظ إن جل الدراسات أمجعت على أن معايري اجلودة تشمل املواصفات واخلصائص واحملكات اليت على 
أساسها نقول أن العملية التعليمية مبختلف مكوناا تتسم باجلودة ،فهي الىت حنتكم هلا يف احلكم على جودة املدخالت 

)2003:279.والعمليات واملخرجات.(خالد مخيس السر
ووفقا هلذه الدراسة فالتعريف اإلجرائي ملعايري اجلودة يف التعليم العايل  هو :أا املواصفات الالزمة ملعرفة وحتديد - 

مدى إمكانية قبول أداء أعضاء هيئة التدريس مبا يعمل على حتسني نتائج أدائه وزيادة فعاليته وقدراته علي مواكبة العصر 
ويتم على ة اخلاصة التدريسية. فهو أعلى مستويات األداء اليت يسعى الفرد للوصول إليها،يف تكوين النماذج البشري

ويف ذات الوقت هو النص املعرب عن املستوى النوعي الذي جيب .ضوئها تقومي مستويات األداء املختلفة واحلكم عليها
برنامج.وعليه فهي متثل خمتلف اخلصائص أن يكون ماثالً بوضوح يف مجيع اجلوانب األساسية واملكونة ألي وظيفة أو

واملواصفات والشروط اليت جيب أن يتسم ا عضو هيئة التدريس اجلامعي حىت يؤدي مهامه التدريسية والبحثية على 
أكمل وجه،حىت يؤدي يف النهاية إىل ختريج متعلم يتصف بكل ما ينبغي أن يتصف به إنسان جيد ؛يتصف باملواصفات 

بات الالزمة للجودة.والشروط واملتطل
.لذا تعد عملية حتديد املعايري أمراً يف غاية األمهية لضمان حتقيق اجلودة يف أداء عضو هيئة التدريس
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:
يعترب موضوع تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس من املوضوعات اهلامة، ولعل ذلك يرجع إىل التطورات 

يف أدوار املؤسسة األكادميية من جهة، وظهور الثورة العلمية والتقنية اليت تتطلب تدريباً وتطويراً مستمراً هلم يف املتعددة 
مؤسسة التعليم العايل من جانب آخر.

ضو كما أن الرؤى اجلديدة يف التعليم العايل تؤكد وتؤيد تنويع الربامج واألنشطة وفقاً لتعدد األدوار اليت يقوم ا ع
هيئة التدريس يف مؤسسة التعليم العايل، ومهارات تقنية املعلومات، وكذلك املهارات املرتبطة بااالت احلديثة يف 
القضايا التربوية كهندسة النظم اجلامعية، وإدارة اجلودة، واملهارات القيادية والتنظيمية وتصميم املناهج والربامج 

التقومي . إال أن الباحثني خيتلفون يف حتديد احلاجات وااالت اليت ينبغي أن األكادميية احلديثة، ومهارات القياس و
تتناوهلا استراتيجيات التطوير األكادميي ألعضاء هيئة التدريس وفقاً الهتمامام العلمية واملهنية، وقد برزت العديد من 

ي ألعضاء هيئة التدريس، فهناك عدد من تلك الكتابات اليت تصب يف جمملها يف التركيز على تطوير األداء األكادمي
الدراسات جعلت االهتمام باحتياجات التطوير التدريسي والتربوي ضمن أولوياا.

وقد حاولنا يف هذه الدراسة انتقاء أهم الدراسات اليت تنسجم مع متغريات وأهداف حبثنا هذا وختدمه سواء من 
متغريات الدراسة وتاريخ إجنازها بدءا بالدراسات العربية مث األجنبية على الناحية النظرية أو امليدانية وترتيبها حسب

النحو التايل:
:
.2001:)83-132.(
.

هذه الدراسة على حتليل نظام اجلودة الكلية اخلاص  بقطاع الصناعة واألعمال من حيث املفاهيم الرئيسية ركزت  
وكيفية تكييفه وتوظيفه يف العملية التربوية والتعليمية وذلك هلذا النظام،9000ISOواإلطار املعياري والقياس الدويل

لتربوية والتعليمية حيث أثبت نظام اجلودة فاعليته يف دعم دف تفعيل وتطوير وتقومي أنظمة وخمرجات العملية ا
املؤسسات واإلدارات التعليمية ومتكينها من إحداث عملية التغيري والتحديث يف النظام التربوي التعليمي.

ت إضافة لوضع اخلطواكما أسهمت هذه الدراسة يف بلورة إطار متكامل للمواصفة الدولية للجودة يف جمال التربية،
اإلجرائية لتوظيف مكونات وعناصر هذه املواصفة  يف تصميم ومراجعة أداء األجهزة والعناصر واحملتويات ذات العالقة 

أساليب وطرائق التدريس ،النشاطات الصفية والالصفية، املناهج،اجلهاز اإلداري،بالعملية التربوية مثل:التحصيل،
التجهيزات الكلفة ..

  .
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دف هذه الدراسة للكشف عن واقع برامج تدريب املعلم الفلسطيين احلالية أثناء اخلدمة مبحافظة غزة والتعرف إىل 
احلاجات الوظيفية هلم ،مث الكشف عن دالالت الفروق يف دراسة واقع برامج تدريب املعلمني احلالية اليت تعزى لعامل 

رات اليت حضرها املعلم لوضع تصور مقترح للحاجات الوظيفية اجلنس وسنوات اخلدمة واملؤهل العلمي وعدد الدو
للتدريب أثناء اخلدمة يف ضوء مفهوم األداء. وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية: 

.ما واقع برامج تدريب املعلمني يف حمافظة غزة ؟ 1
أثناء اخلدمة ؟ .ما مدى تلبية الدورات التدريبية احلالية حلاجات املعلمني الوظيفية 2
.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقومي املعلمني للربامج التدريبية أثناء اخلدمة تعزى لعامل اجلنس، 3

عامل سنوات اخلدمة، وعامل املؤهل العلمي، وعامل عدد الدورات اليت حضرها املعلمون؟
د املعلم الفلسطيين يف ضوء مفهوم األداء ؟.ما التصور املقترح لربامج االحتياجات الوظيفية إلعدا4

% حيث بلغ عدد 15إعتمدت هذه الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي اختار الباحث عينة عشوائية بنسبة 
معلمة .كما قام الباحث ببناء أداة الدراسة155،معلما120ًمعلماً ممثلة تمع الدراسة ومشلت275أفراد العينة 

( استبانة ) وذلك لتقومي الربامج والدورات التدريبية اليت حضرها املعلمون واملعلمات يف حمافظة غزة وذلك من خالل 
كما مشلت األداة جماالت الربنامج التدرييب املقترح للمعلمني أثناء اخلدمة من خالل مفهوم األداء - وجهة نظرهم 

دمة. ومشلت االستبانة على ما يلي: وحاجات املعلم الفلسطيين أثناء اخل
فقرة موزعة على البنود التالية:30جمال تقومي الربامج التدريبية احلالية- 
تعريف باالستبانة للمعلمني واملعلمات، والطلب منهم اإلجابة عن فقراا بدقة وموضوعية. .1
معلومات عن املعلم مثل اجلنس، سنوات اخلدمة يف التدريس واملؤهل العلمي، وعدد الدورات التدريبية اليت حضرها .2

املعلم. 
فقرة موزعة على جماالت وهي كالتايل: 70اشتملت االستبانة على .3
فقرة موزعة على البنود التالية:   30جمال تقومي الربامج التدريبية احلالية -
. فقرات7: املتدرب.1
. فقرات4: التدريبوقت.2
. فقرات5:املدرب.3

. فقرات6:مكان التدريب واإلمكانات.4

. فقرات8:التدرييباحملتوى.5
فقرة موزعة على األبعاد التالية:40الربنامج التدرييب املقترح للمعلمني أثناء اخلدمة- 

. فقرة11أوالً : جمال اإلعداد املهين املقترح
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.فقرات9ثانياً: جمال اإلعداد الثقايف املقترح
.فقرات10ثالثاً: جمال اإلعداد األكادميي املقترح
.فقرات10رابعاً: جمال املهارات األدائية املقترحة

وكنتيجة توصل الباحث بشكل عام تقارب يف املتوسطات بشكل ملحوظ مما يؤكد  ضعف برامج التكوين أثناء اخلدمة 
لعدة ظروف، ورغبة املعلمني  من جهة يف تنمية املهارات األدائية لديهم حسب الربنامج املقترح وهو ما جعل صاحب 

الدراسة يوصي مبا يلي:
أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص وإعداد مركز للتدريب مزوداً باإلمكانيات الالزمة كمركز تربوي يشمل -1

وخمترب علمي وخمترب لغوي مع توفر األساليب التكنولوجية احلديثة يف عمله.مكتبة وقاعة تقنيات تربوية 
ضرورة حسن التخطيط والتنظيم واإلدارة للدورات التدريبية ومراعاة عامل الوقت يف انعقادها مما يتناسب مع -2

ظروف املتدربني حبيث ال يشكل عبئاً إضافيا لعملهم املدرسي.
ربني كأن يتم منح شهادات بعدد دورات تتجاوز ساعات معينة ، مع األخذ ا تقدمي حوافز مادية وأدبية للمتد-3

بعني االعتبار يف جمال ترقية املعلم أو ترفيعه الوظيفي 
العمل على تلبية احلاجات الوظيفية يف التدريب من خالل التركيز على اجلانب التطبيقي للربامج واالبتعاد عن -4

مبادة ختصص املعلم األكادميية واملبحث الذي يقوم املعلم بتدريسه وإجراء البحوث اجلانب النظري خاصة تلك املتعلقة 
اإلجرائية .

تنوع أساليب التدريب واالهتمام بتوظيف الدروس التوضيحية والتعليم املصغر والتليفزيون التعليمي كوسائل لرفع -5
كفايات املعلمني املهنية واألدائية يف جمال التدريس.

ربة للمتدربني واالستعانة م يف جمال تدريب املعلمني وإعدادهم كمدربني للمعلمني حديثي مراعاة عامل اخل-6
التعيني .

تدريب املعلمني على املهارات األدائية للمعلمني وتنمية مهارام يف التدريب على  استخدام األجهزة البصرية -7
ليمي ، وكيفية توظيف خامات البيئة احمللية يف وعمل شرائح العرض وكيفية إنتاج أشرطة تعليمية للتليفزيون التع

التدريس .
ربط واقع تدريب املعلمني بالبيئة الفلسطينية من خالل طرح مواد تدريبية ملوضوعات القضايا احلديثة املتعلقة بواقع -8

حاور للتدريب لتخدم امتع الفلسطيين وارتباطها بالعلوم التربوية مع تناول املشكالت البيئية يف اتمع الفلسطيين كم
بشكل وظيفي املناهج الفلسطينية اجلديدة .

مواكبة التدريب للتقدم واالنفجار املعريف وفق خطط طويلة املدى حمددة األهداف يقوم بالعمل على ختطيطها واإلعداد 
الفلسطينية ومواجهة هلا فريق متكامل من املشرفني واملعلمني واإلدارة العامة للتدريب  ، تربز مالمح الشخصية 

التحديات اليت يتعرض هلا اتمع الفلسطيين وتبصرة املعلم ا مهنياً وثقافياً وأكادميياً وذلك إلعداده اإلعداد األمثل 
.الذي ننشده يف ضوء مفهوم األداء
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.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على االحتياجات التدريبية لعضو هيئة التدريس يف جمال التقنيات التعليمية لتصميم برنامج 
تدرييب قائم على االحتياجات التدريبية أثناء اخلدمة يف جمال التقنيات التعليمية 

من خالل التساؤالت التالية:
س يف جمال التقنيات التعليمية؟ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدري- 
ما النموذج الذي تتبناه الباحثة يف تصميم الربامج التدريبية لبناء الربنامج التدرييب املقترح ؟- 
ما مكونات الربنامج التدرييب املقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس يف جمال التقنيات التعليمية يف ضوء احتياجام - 

التدريبية؟
عضو هيئة 364التساؤالت قامت الباحثة بإعداد استبانه لتحديد االحتياجات التدريبية وزعت علىولإلجابة على هذه

فكانت نتائج االحتياجات التدريبية يف جمال التقنيات التعليمية كالتايل :أعلى نسبة يف جمال استخدام األجهزة تدريس،
لنسبة للمواد التعليمية اليت تستخدم مع األجهزة وهي احلاسوب وبعدها االنترنيت مث جهاز عرض الشفافيات أما با

فجاءت يف املرتبة األوىل املواقع التعليمية على االنترنيت ويليها برجميات احلاسب اآليل التعليمية ومن مثة شفافيات جهاز 
حتياجات عرض الشفافيات مث قامت الباحثة باختيار منوذج "كمب" لتصميم الربنامج التدرييب املقترح بناء على اال

التدريبية ،كما مت التأكد من صدق الربنامج حىت ميكن االستفادة منه يف تدريب أعضاء هيئة التدريس.

.
هذه الدراسة إيل حماولة حتسني وتطوير نظام تكوين معلم التعليم الثانوي بكليات التربية عن طريق وضع هدفت 

سياسات القبول، برامج التكوين طرق التدريس،معايري اجلودة الشاملة لبعض عناصر هذا النظام واملتمثلة يف:(اإلدارة،
ولتحقيق أهداف الدراسة قام م ،التدريب أثناء اخلدمة )،تقومي مدخالت النظامعلمي املعلم ،التقومي االمتحانات،

مت االعتماد علي أدبيات الدراسة الباحث بتصميم استطالع الرأي، وإعداد قائمة معايري اجلودة الشاملة لنظام التكوين،
األسباب اليت أدت إيل وحتديد يف جمال اجلودة الشاملة وتكوين املعلم وخمتلف الدراسات التربوية املهتمة بتكوين املعلم ،

مشكالت واجهت نظام التكوين بالرجوع للدراسات امليدانية .وطبقت الدراسة علي عينة من أعضاء هيئة التدريس 
وأعتمد يف املعاجلة اإلحصائية علي الوزن النسيب.فرد ،70أستاذ، أستاذ مساعد وحماضر.وبلغ أمجايل العينة

توصلت الدراسة إيل جمموعة من املعايري مث ترتيبها حسب االستجابات وآليات تطبيقها يف جمال تكوين املعلم ومتثلت 
هذه املعايري يف:

معايري جودة إدارة كليات التربية.- 
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معايري جودة سياسات القبول.- 
معايري جودة برامج التكوين.- 
معايري جودة نظام الدراسة ومدا - 
معايري جودة اخلطط الدراسية لربنامج التكوين.- 
معايري جودة معلم التعليم الثانوي .- 
معايري جودة التدريب العلمي لنظام التكوين .- 
معايري جودة الكتاب اجلامعي.- 
معايري جودة طرق التدريس.- 
معايري جودة معلم املعلم.- 
معايري جودة التقييم واالمتحانات .- 
ودة مراقبة العملية التعليمية .معايري ج- 
معايري جودة املتابعة املستمرة لنظام التكوين .- 
آلياتعرضمثالوزنوحسابمعياركلفقراتبترتيبالباحثقاممث. للخرجينياملستمرةاملتابعةجودةمعايري- 

معيتفقماوهواخلدمةوأثناءاخلدمةقبلاإلعدادبنياملنشودالتكاملإحداثدفمعيارلكلبالنسبةالتطبيق
واالعتمادالتدريس،هيئةلعضواملهينالعلميالنموتناولتاليت.9000ISOاجلودةملعايريالعامليةاالجتاهات
.العايلالتعليمملؤسساتاألكادميي

  .

متحورت أسئلة البحث حول:
ما املعايري املقترحة لتقومي مهارات التدريس اجلامعي لدي أساتذة جامعة األقصى؟ - 
ما التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة األقصى يف غزة من وجهة نظرهم ؟- 
ى يف غزة من وجهة نظرهم هل ختتلف التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة األقص- 

باختالف متغري اخلربة يف التدريس اجلامعي ؟
هل ختتلف التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدي أساتذة األقصى يف غزة من وجهة نظرهم - 

باختالف متغري الكلية اليت يعملون ا ؟
ومنه يهدف هذا  البحث إيل تقومي جودة مهارات التدريس لدي أساتذة جامعة األقصى يف جامعة غزة من وجهة 

فقرة موزعة على 72معايري جودة مهارات التدريس اجلامعي تكونت من استبانهنظرهم وقد اعد الباحث هلذا الغرض 
تائج أن متوسطات التقديرات التقوميية إلمجايل أستاذا ،وقد أظهرت الن92أربعة جوانب ،وبلغت عينة البحث
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- 4.13%80-4.01املهارات، وملهارات التخطيط ،االتصال والتواصل وصلت مستوي اجلودة حيث بلغت
غري أن متوسطي تقديرام ملهارات تنفيذ التدريس وملهارات تقومي تعليم الطلبة مل يبلغ مستوي 4.35-87%.82%

وقد وجد أثر ذو داللة ملتغري املؤهل على ، %76-3.80.%77-3.80%77-3.86اجلودة حيث بلغت
تقديرات األساتذة التقوميية جلودة مهارات التدريس يف حالة اجلانبني الثاين والرابع و إمجايل اجلوانب بينما مل يوجد ذلك 

األداء التدريسي .األثر ملتغري الكلية واخلربة .وعليه أوصي الباحث بإنشاء مركز لتدريب وتطوير

.

هدفت هذه الدراسة إىل إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، ومعرفة أكثر الكفاءات املهنية تفضيالً 
لدى األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب جبامعة أم القرى فرع الطائف كما هدفت إىل الكشف عن املتغريات اليت 

ا تأثري يف األحكام الصادرة من الطالب على الكفاءة املهنية املتطلبة ملعلمهم.ميكن أن يكون هل
طلبة من طالب كلييت التربية والعلوم جبامعة أم القرى فرع الطائف باملستوى األول ) 210(تكونت عينة الدراسة من

) 75(وكفاءات رئيسة) 6(ة علىواملستوى األخري. واستخدمت يف الدراسة احلالية قائمة الكفاءات املهنية واملشتمل
) واختبار (ت) مت التوصل إىل النتائج التالية:2كفاءة فرعية (من إعداد الباحث). وباستخدام (كا

تتمحور الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب حول ست كفاءات رئيسية هي -1
حاضرة وتنفيذها، والعالقات اإلنسانية، واألنشطة والتقومي والتمكن العلمي والنمو املهين، ( الشخصية، واإلعداد للم
وأساليب احلفز والتعزيز).

توجد فروق يف درجات تفضيل طالب اجلامعة للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، ومتيل مجيعها إىل ضرورة -2
امعي. توافر متطلبات قائمة الكفاءات لألستاذ اجل

توجد فروق بني طالب الكليات النظرية والكليات العملية يف متوسطات درجات تفضيل الكفاءات املهنية -3
(اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها، وأساليب احلفز والتعزيز) لصاحل الكليات العملية، أما بقية الكفاءات موضع الدراسة فلم 

توجد فيها فروق بني نوعي الكليات.
ال توجد فروق بني وجهات نظر طالب املستوى األول واألخري باجلامعة يف درجة تفضيل الكفاءات املهنية -5

لألستاذ اجلامعي. 
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.

دف الدراسة إىل التعرف على األداء األكادميي الواقعي واملأمول ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز من 
وجهة نظر الطالب والطالبات من حيث: املهارة يف التدريس ، الصفات الشخصية ، عالقته 

عن الفروق بني آرائهم يف األداء بالطالب، تنظيم خطة تدريس املقرر الدراسي، الواجبات، واالختبارات، والكشف
الواقعي واملأمول تبعاً للجنس واملستوى الدراسي والكلية، واألسباب اليت قد تؤدي إىل عدم قيام أستاذ اجلامعة بدوره 

األكادميي ، واملقترحات اليت قد تسهم يف تطوير أدائه .
طالباً وطالبة من املستويني الثالث والرابع من مجيع 1554استخدم املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 

عبارة وموزعة على 72كليات جامعة امللك عبد العزيز. ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان استبانة مكونة من
ستة جماالت وهي: املهارة يف التدريس ، الصفات الشخصية، عالقته بالطالب، تنظيم خطة تدريس املقرر الدراسي، 

اجبات، واالختبارات، ومت إجياد صدق وثبات االستـبانة باستخدام معامــل ارتباط، وكان معامـل ثبااالو
وملعاجلة البيانات مت استخدام املتوسط احلسايب،والنســـبة املئوية، واختبـارات، 0.001بداللة إحصائية، 0.95
.Least Significant Difference ( L.S.D)معنويوحتليل التباين األحادي، واختبـار أقل فـرق ، T-Test[ت] 

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :
يرى الطالب والطالبات أن أستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز يؤدي دوره األكادميي الواقعي ( حالياً ) -1

بدرجة متوسطة .
العزيز كان من املأمول أن يؤدي دوره ألكادميي يرى الطالب والطالبات أن أستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد-2

بدرجة عالية .
بني آراء الطالب والطالبات يف األداء األكادميي املأمول 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-3

ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز لصاحل آراء الطالب والطالبات يف األداء األكادميي املأمول.
بني آراء الطالب والطالبات يف األداء األكادميي الواقعي 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-4

واملأمول ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز تبعاً للجنس واملستوى الدراسي.
األداء األكادميي املأمول بني آراء الطالب والطالبات يف 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-5

ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز تبعاً للكلية.
ويف ضوء النتائج مت وضع عدد من التوصيات واملقترحات.
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(

ودف هذه الدراسة إىل معاجلة إحدى قضايا التعليم العايل يف الدول النامية والدول املتقدمة على حد سواء، وهي 
وتنمية كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل . ويف إطار هذه املعاجلة تتناول الدراسة تطوير 

بالبحث والتحليل املوضوعات التالية :
أوال: أهم وظائف مؤسسات التعليم العايل .

والتكوين.ثانيا: أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل: الوظائف، اخلصائص، واإلعداد 
ثالثا : أساليب وآليات تنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل وذلك بعرض بعض توجهات الفكر 
التربوي العريب يف شأن تأهيل عضو هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل من خالل جهود ومساعي املنظمة العربية 

ريب لبحوث التعليم العايل ، واحتاد اجلامعات العربية، ومكتب التربية العريب لدول للتربية والثقافة والعلوم واملركز الع
اخلليج يف قضايا تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل العربية .

يف مؤسسات رابعا :بعض اخلربات واالجتاهات العاملية احلديثة واملعاصرة يف جمال تأهيل وتطوير عضو هيئة التدريس 
التعليم العايل . 

3 -5/7/

.

هدفت هذه الدراسة لتوضيح أدوار أعضاء هيئة التدريس اجلامعي باإلضافة إىل عرض العالقة بني جودة النوعية 
التطوير املهين يف حتقيق جودة النوعية يف التعليم العايل. وقد وجودة أعضاء اهليئة التدريسية، مع التركيز على أمهية ودور 

أوضحت الدراسة أن أدوار عضو هيئة التدريس تنحصر بشكل عام يف التدريس والتقومي، واإلرشاد والتوجيه والتأليف 
بالطالب، واملؤسسة والترمجة والتطوير املهين وخدمة اتمع والبحث العلمي ومت تصنيفها يف أربعة جماالت رئيسة تتعلق 

التعليمية واتمع احمللي ودوره جتاه نفسه، أما خبصوص متطلبات اجلودة وعالقتها بأعضاء اهليئة التدريسية تبني أن جودة 
النوعية تتطلب جودة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم باعتبارهم عنصراً فعاالً يف حتقيق اجلودة وذلك على ضوء ما ميلكون 

الدراسة إىل وسائل التطوير املهين، وأمهية التطوير املهين يف رفع مستوى املدخالت والعمليات من مدخالت وأشارت
واملخرجات يف املنظومة التعليمية، ال سيما وأن التطوير املهين سينعكس إجياباً على تطوير مستويات األداء يف خمتلف 
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عمل اجلماعي، وتشكل هذه العناصر أساسيات املسؤولية ااالت، وحتقيق االلتزام واملسؤولية الفردية وتأكيد روح ال
الفردية واجلماعية يف حتقيق جودة التعليم، وهلذا فإن التطوير املهين متطلب لتحقيق اجلودة وبدونه فإن حتقيق اجلودة 

سيكون أمراً صعباً ولن يتحقق األداء املرغوب املنسجم مع متطلبات اجلودة.
.

.

تتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
ما معايري اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعي ؟•
ما األمهية النسبية ملعايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر هيئة التدريس ؟•
الالزمة لعضو هيئة التدريس باجلامعة ؟ما  هي الكفايات •
ما الربنامج املقترح لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ونظام االعتماد •

األكادميي ؟ 
فتمثلت أما إجراءات الدراسة ما مدى استفادة عضو هيئة التدريس من التصور املقترح لتنمية الكفايات الالزمة له ؟•

يف:
إعداد قائمة مبعايري اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعي .•
التعرف على األمهية النسبية للمعايري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.•
إعداد قائمة بالكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة ونظام االعتماد األكادميي.•
لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة ونظام االعتماد األكادميي.إعداد قائمة بالكفايات الالزمة•
اقتراح برنامج لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس.•
جتربة وحدة من الربنامج وقياس أثرها على منو الكفايات اخلاصة ا لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك •

).  يف حني متثلت أدوات الدراسة يف:عبد العزيز ( شطر الطالبات 
استبانه قائمة معايري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي و تضم أحد عشر حمورا ( اللوائح  األهداف، التجهيزات ، •

اإلدارة، الربامج ، أعضاء هيئة التدريس ، الطالب ، املكتبة  القبول ، اخلرجيني ، والتمويل ) يتضمن كل حمور عدداً من 
عايري الفرعية.امل
استمارة حتليل عمل عضو هيئة التدريس.•
بطاقة مالحظة أداء عضو هيئة التدريس ملهارات العرض الفعال.•
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سنوات بالكليات 5من أعضاء هيئة التدريس ذوات خربة أقل من ) 120(طبقت الدراسة علي عينة عشوائية بلغت
–البات شطر الط- العلمية واألدبية جبامعة امللك عبد العزيز 

:املطبقةاإلستبانةتضمنتهااليتالشاملةاجلودةمعايري•
.الفعالالعرضمهاراتعلىالتطبيق•
.هـ2004/2005األولالدراسيالفصل•

تطبيقيفالتجرييبشبهواملنهجالتدريسهيئةعضوكفاياتورصدحتديديفالوصفياملنهجعلىالدراسةاعتمدت
توضيحيليفيماوللمحاور،بالنسبةكبرياًاهتماماًالدراسةعينةآراء،أظهرتالكفاياتلتنميةاملقترحالربنامج
:حمورلكلبالنسبةمتوسطأعلىعلىحصلتاليتللمعايري

" اجلامعيالنشاطحتكماليتاإلجراءاتواملهامحديد: : "اللوائح- •
"بالدولةالعامةاخلطةمعالتكاملحتقيقعلىاألهدافتساعدأنضرورة: "األهداف- •
"الدراسيةالغرفكافةيفالتعليميةاملستلزماتوفري: "التجهيزاتواملباين- •
اتـمعحاجاتوالعـملسوقاحتياجاتحولمعلوماتقواعدإنشاء: "اإلدارة- •
"البيئيةاملشكالتو
العمليةيفاحلديثةالتقنيةوسائلتوظيفواستخدامعلىالتدريسهيئةعضوقدرة: "التدريسهيئةأعضاء- •

"توازنوبكفاءةاتمعخدمةوالعلميالبحثوبالتدريسقيامهإىلإضافةالتعليمية
"للوطنالوالءواملواطنةروحتنمية: " الطالبرعاية- •
"االحتياجاتملقابلةكافيةوثابتةماليةمواردتوفري: " التمويل- •
"عاليةبكفاءةختصصاممناخلرجينيمتكن:"اخلرجيني- •
لعضوالالزمةالكفاياتلتنميةتدرييبلربنامجمقترحتصوروضعمتالتدريسهيئةعضوعملاستمارةحتليلمنو

. اتمعخدمةواإلرشاديةوالبحثيةواإلداريةوالشخصيةواملهنيةااالتتشملاليتوالتدريسهيئة
بنيإحصائيادالةفروقوجودالنتائجأظهرت" الفعالالعرضمهارات" بعنوانالتدرييبالربنامجلتطبيقبالنسبةأما

.البعديالتطبيقلصاحلاملالحظةلبطاقةوالبعديالقبليالتطبيقيفالعينةأفراددرجاتمتوسطي
وفقا للتخصص العلمي واألديب.أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات العينة 

.2005146-255 :(
."

هدفت هذه الدراسة إيل بناء برنامج تدرييب لرؤساء األقسام العلمية يف كليات جامعة اليمامة يف ضوء كفايام 
اإلدارية من أجل تطوير أدائهم من خالل اإلجراءات التالية :   

.اليمنيةاجلامعاتكلياتيفالعلميةاألقسامرؤساءلديتوافرهااملطلوباإلداريةالكفاياتحتديد-1



للدراسةالنظرياإلطاراألولالفصل

33

ورؤساءونوامالعمداءنظروجهةمنالكفاياتهلذههلذهالعلميةاألقسامرؤساءممارسةمديعليالتعرف-2
.التدريسهيئةوأعضاءأنفسهمالعلميةاألقسام

.اليمنيةاجلامعاتكلياتيفالعلميةاألقساملرؤساءالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-3
حاجتهمضوءيفاإلداريةكفايتهملتطويراليمنيةاجلامعاتكلياتيفالعلميةاألقساملرؤساءتدرييببرنامجبناء-4
.التدريبمن

ولتحديد الكفايات قام فرد.255وتكونت عينة الدراسة من الفيئات الثالث بسحب عينة عشوائية طبقية بلغ عددها
الباحث ب:

حتديد جماالت الكفايات اإلدارية - 
.  اإلداريةالكفاياتقائمةفقراتحتديد- 
إعداد قائمة الكفايات اإلدارية .- 

:يفااالتحتديدومتاجلامعيةاللوائحوبعضالنظريوالتراثباملقابالتاالستعانةمتالكفاياتلتحديدبالنسبة
.التنظيم-
.واملهينالعلميالنمو-
اإلنسانيةالعالقات- 
.واملتابعةالتقومي- 
.القراراختاذ- 
شؤون الطلبة .- 

ومت حتديد فقرات كل حمور من واقع استجابات األفراد علي استبانة استطالعية واللوائح والدراسات السابقة 
وإخضاعها للتحكيم والصدق و الثبات والتطبيق االستطالعي والنهائي مث حساب الوسط املرجح والوزن املأوي 

رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ،وبعد لتحديد االحتياجات وترتيبها حسب وجهة نظر العمداء والنواب مث
املعاجلة اإلحصائية مت حتديد احلاجات التدريبية من وجهة نظر الفئات الثالث إلجراء بناء الربنامج التدرييب مبا يتضمنه 

من فعاليات . 
)2005.39-12 :(

13/4/.

معة عجمان هدفت الدراسة إىل اقتراح إنشاء مركز التأهيل املهين والتقين ألعضاء هيئة التدريس يف شبكة  جا
للعلوم و التكنولوجيا، فبعد استعراض الباحث للمواصفات الالزمة لعضو هيئة التدريس اليت جيب أن يتمتع ا سواء ما 
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تعلق بالكفايات التدريسية أو بتحديد األهداف ،التخطيط،طرائق التدريس،التدريس التقنيات التعليمية ، التقومي 
دريب و الذي يهدف إىل حتسني كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهارام ،الواجب ، أدرج الربنامج املقترح للت

التدريسية  واستخدامهم الفاعل لتكنولوجيا التعليم.
التدريسأساليبالتعليم،تكنولوجياالتعليمية،األهدافالتعليميالتصميم:التاليةاملوضوعاتعلىالربنامجاحتوي
منالتدريسطرائقخمتلفباستعمالالعطلةخاللأسبوعنيملدةاملصغرالتحصيلية،التدريس،االختباراتالطلبة،إرشاد
كما.التعليملتقنياتالفاعلاالستخداممعالعمليةالتطبيقات،،العرضالصغرية،اموعاتواحلوار،املناقشةحماضرة

.للمتدربنيموجهةتقييماستمارةخاللمنفعاليتهمديبتقييمالربنامجايةيفالباحثقام
.(25-4 :2006)
.

بغدادجامعةيفالتدريسهيئةأعضاءإليهاحيتاجاليتواألدائيةالعلميةالكفاياتحتديدإىلالدراسةهذههدفت
وتطويرهاتنميتهاوأساليب

التربيةاهليثمإلبنالتربية،للبنات،العلومالعلومكلياتمنومدرسةمدرس)309(منالدراسةعينةتألفت
.2006- 2005للعامبغدادجبامعةرشدإلبن

الوسائلاستخداممتالبحثنتائجولتحليل.وثباتهصدقهمنالتحققمثللبحثكأداةاالستبيانالباحثةاستخدمت
:التاليةللنتائجالدراسةتوصلت،وعليهبريسونمعاملالتائي،،االختباراملرجحالوسط:التاليةاإلحصائية

التعليميةالكفاياتحولواإلنسانيةالعلميةالكلياتيفالتدريسهيئةأعضاءبنيإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال- 
دافعيةاستثارة،التعليميةاملمارساتللتعليم،التخطيطجمال( يفحتديدهمتواليت.االستبيانيفبينهماملشتركةواألدائية

)،التقومياإلنسانيةوالعالقاتالنظام،الطلبة
اختلفتوانالتدريسهيئةأعضاءموافقةعلىواإلنسانيةالعلميةللكلياتواألدائيةالتعليميةالكفاياتحصلت- 

:التوصياتمنمجلةلعرضالباحثةدفعماوهو.درجتها
.ومهنياعلمياالتدريسهيئةأعضاءلتدريبمتكاملجتبين- 
.التدريسهيئةأعضاءلتدريببرامجتصميميفالدراسةهلاتوصلتاليتالكفاياتقائمةمناإلفادة- 
.اجلامعيلألستاذالتربوياملهيناألعدادوتقنياتوأساليبالتدريسجماليفاخلرباتلتبادلالعربيةاجلامعاتدعوة- 
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):20061 -23(
(

هدفت هذه الدراسة إيل التعرف علي:
االجتاهات العاملية املعاصرة يف جمال التعليم واليت أبرزا حتديات القرن احلادي والعشرين - 
األدوار املتوقعة للمدرس اجلامعي يف ظل هذه االجتاهات وذلك يف جمال التدريس والبحث العلمي وخدمة اتمع - 
ر السمات واملقومات اليت ينبغي توافرها يف املدرس اجلامعي املعاص- 
حتديد درجة أمهية كل دور وكل مسة من السمات األستاذ اجلامعي املعاصر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس - 

اجلامعي.
اقتصرت الدراسة على استطالع رأي عدد من أعضاء هيئة التدريس يف جامعات قطاع غزة ،ومت اختيار عينة 

اإلسالمية وجامعة األزهر والقدس املفتوحة، استخدم الباحث عضو هيئة تدريس من اجلامعة 100قصديه تكونت من
فقرة موزعة على ثالث حماور 32استبيانا من إعداده تضمنت قسمني األول تعلق بأدوار املدرس اجلامعي تكون من

فر يف تعلقت بدوره يف جمال التدريس ،البحث ،وخدمة اتمع أما القسم الثاين فتعلق بـ السمات اليت ينبغي أن تتو
حماور وهي مسات شخصية ،علمية مهنية ثقافية ،ومسات 3موزعة علي25األستاذ اجلامعي املعاصر عدد فقراا 

اجتماعية ومت وضع معيار لكل فقرة وفق مقياس" ليكرت" كالتايل :بدرجة كبرية جدا بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة 
من صدقها وثباا  ،بدرجة قليلة ،قليلة جدا .طبقت االستبانة بعد التأكد 

أسفرت نتائج الدراسة على ترتيب األدوار والسمات حسب درجة أمهيتها  ومن خرجت الدراسة بتوصيات 
أمهها:

ضرورة إطالع العاملني مبهنة التدريس علي السمات اليت جيب توافرها يف املدرس اجلامعي املعاصر.واألدوار املتوقعة - 
مكانيات واملستلزمات ألعضاء هيئة التدريس للقيام بأحباثه وأدواره  االخري على أحسن يف القرن ،وضرورة توفري اإل

وجه. 
)2006:42-61(
.

ودف هذه الدراسة إيل: 
التعرف على الفرق بني االعتماد وضمان اجلودة يف التعليم اجلامعي.-1
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التعرف على بعض معايري االعتماد واجلودة يف التعليم العايل الفلسطيين .-2
لى مؤشرات األداء لدى أعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري االعتماد وضمان اجلودة يف التعليم العايل التعرف ع-3

الفلسطيين.
التعرف على السمات الشخصية واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية باجلامعات الفلسطينية يف ضوء -4

ين.ومن أهم الصفات اليت توصلت هلا هذه الدراسة جند:معايري االعتماد واجلودة للتعليم العايل الفلسطي
أوالً: الصفات الشخصية.

ثانياً: الصفات االجتماعية القيادية.
ثالثاً: الصفات األكادميية واملهارية. وقد أفادتنا هذه الدراسة من الناحية النظرية يف حتيد معايري اجلودة وبناء املقياس من 

الناحية امليدانية.
.2007. 45-24 :

.

هدفت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
. ما مفهوم اجلودة ؟1

.ما أدوار املعلم يف ضوء مفهوم اجلودة يف التعليم العام ؟2
العام ؟.ما معايري اجلودة ألداء املعلم دوره يف التعليم 3
.ما الكفايات الالزمة ألداء املعلم لدوره يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام ؟4
لتحليـل  .كيف ميكن إكساب املعلم الكفايات يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام.معتمدة منهج التحليل الفلسفي5

اط معايري اجلودة منها ووضع كفايات جيب أن يكتسبها دور املعلم يف ضوء حتديات األلفية الثالثة ومفهوم اجلودة واستنب
املعلم من خالل إعداده أو من خالل الدورات التدريبية أثناء اخلدمة من أهم مقترحاا :تكوين جهاز متخصص للجودة 

وبشكل مستمر يف التعليم العام ، وهذا اجلهاز يكون قادراً على التطبيق والتنفيذ والتقومي للمخرجات التعليمية املطلوبة 
، مع حتديد وظيفة كل فرد يف هذا الفريق ووضع معايري واضحة ومعروفة للجميع لنتائج التعليم الذي نطمح له يف كل 

وميكن االستفادة من ,وأيضا معايري لقياس األداء الوظيفي للمعلم.مرحلة من املراحل التعليمية ومقارنتها باملعايري العاملية
هذه الدراسة لبناء هذا املقياس.وقد إستفدت من هذه الدراسة من الناحية النظرية خاصة مـا  الكفايات اليت وردت يف

تعلق جبودة عضو هيئة التدريس .
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.):2007230 -255(

.

عبارة عن دراسة نظرية تطرق فيها الباحث الهتزاز شخصية املعلم رغم تقدم أساليب املعرفة والتطور يف أساليب 
ريب بوجود قصور يف األداء ،انعكس سلبا على املنتوج ،حيث أقام الباحث مقارنة بني مدرس اليوم ومدرس األمس التد

،وصوال لطرح تساؤل وهو من املدرس الذي حيتاج إىل اجلودة ؟كيف نعده يف ضوء معايري اجلودة القومية والعاملية ؟.
وهنا يعود الباحث للحديث عن مالمح منظومة إعداد املدرسني فيوجزها يف أربعة أبعاد إلعداده وهي: األكادميي 
،الثقايف، االجتماعي ،التربوي مث تطرق ألمناط املدرسني يف ضوء معايري اجلودة ،حيث يرى وعلى اثر األدبيات اليت 

رؤية متكاملة من مجلة اخلصائص وهي:تناولت معايري جودة األداء التدريسي أا تصب يف
*أن يكون خمططا للعملية التعليمية *مشكال للمناخ الصفي * مبادرا ومتواصال *مصدرا للمعرفة ميسرا هلا*قدوة لطلبته 

*متفتح الذهن غري مستبد* ويف األخري تطرق الباحث ملعايري إدارة املدرس على النحو التايل:
*يف جمال التخطيط: 

ى حتديد االحتياجات التعليمية قادرا عل
 التخطيط ملخرجات  ليس ملعلومات
تصميم األنشطة التعليمية املناسبة

*يف جمال استراتيجيات التعليم والتعلم وإدارة الصف:
.استخدام إستراتيجيات تعليمية مناسبة حلاجات التالميذ
.توفري مناخ العدالة
االستخدام الفعال ألساليب إثارة الدافعية
.إدارة وقت العلم بكفاءة

*يف جمال املادة العلمية:
 التمكن من بنية املادة العلمية
 التمكن من طرق البحث
التمكن من تكامل املواد
 إنتاج املعرفة

*يف جمال التقومي:    
 التقومي الذايت
تقومي الطلبة
 التغذية الراجعة
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*جمال مهنة التدريس :
أخالقيات املهنة
نية.التنمية امله

):200760-80(
.

وأن غياا خيلق مجلة من املشاكل خلصها يف:التعليمهدف الباحث يف دراسته إلبراز أمهية  اجلودة النوعية يف 
فجوة التقوقع مما اجنر عنه ضعف يف الدافعية واالجناز وتشوها فجوة املعرفة، فجوة التعليم، فجوة الكفاءة أو التمدرس،

الباحث ضرورة يف هيكلة سوق العمل وبنية األنظمة التعليمية وانفصال املدرسة عن اتمع األمر الذي يستدعي حسب 
إنشاء هيئة العتماد وضمان اجلودة يف التعليم، وهذا ما يفرض االهتمام بالعناصر الرئيسية ملشكلة اجلودة والتميز يف 
التعليم وهي: أهداف النظام التعليمي /املنهاج وطرائق التدريس /تكنولوجيا التعليم /كفايات املعلمني واملدراء اليت 

ديدة واملتغرية اليت تعزز دور املدرس امليسر للعملية التعليمية املشخص ملشكالا ،املشجع متكنهم من أداء أدوارهم اجل
للمتعلم ./عمليات وأساليب وأدوات التقييم كأهم عنصر من عناصر اجلودة النوعية.

تخدام وقد دعا الباحث لضرورة حتسني التعليم بتحسني املدرسني وتنميتهم وتشجيعهم على التعلم الذايت واس
التكنولوجيا احلديثة يف التعليم واإلبداع للوصول م للمستوى املطلوب الذي تتطلبه جودة مهنة التدريس.

2007)(245-211 :
.

وهي دراسة نظرية ركز فيه الباحث على التدريس كعنصر رئيسي ووسيلة لتحقيق أهداف املنهج طارحا بذلك 
لتنفيذ املنهج والعمليات اليت تشكل جل املوقف التعليمي وجتريه تساؤال رئيسيا مفاده :إذا كان التدريس هو أداتنا 

وجتعله موقف تفاعل واحتكاك ومعايشة وممارسة وتوجيه وتيسري .إذن فمن الذي ينفذ التدريس ويقوم به ويفعله؟
ر حيث تطرق الباحث لعدة عناصوعليه كان البد من احلديث عن املدرس يف ذات الوقت فهو ميثل التدريس،

منها:
*اجلودة والتدريس واملعلم والعالقة بني هذه العناصر الثالثة ومن مثة حتديده ملعايري اجلودة من خالل تعريفه هلذا املفهوم 
وتطبيقاته على التدريس .مث عرج الباحث ملفهوم األصالة واملعاصرة ليؤكد أن معايري اجلودة األصيلة واملعاصرة يف 

ريا ملا للثقافة اإلسالمية من دالالت ملفهوم اجلودة يف التدريس من خالل عدة مفاهيم التدريس هي معايري واحدة مش
القدوة....إخل الوقت،احلكمة،كاإلحسان،اإلتقان،
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تعليمية فعالة واجلزء من اإلطار النظري وكعمود فقري لعملييت التعلم والتعليم وكصورة إجرائية إلحداث عملية
احث حديثا تاصيليا عن مصادر واشتقاق معايري جودة التدريس حتدث عن:الفلسفي الذي أعتربه الب

املدخل للتدريس /الطريقة يف التدريس /فنيات التدريس /استراتيجيات التدريس.* طبيعة التدريس من خالل:
*مناذج التدريس من خالل:عرضه لنموذج "جاتييه" و"دننت"وسترنج"،"هنتر"،ومنذج "ليش" و"سكوت".كما تطرق 
للمتعلم من حيث خصائصه وحاجاته وما جيب أن يكون عليه يف ظل اجلودة .وكنتيجة للدراسة خلص الباحث ملعايري 

جلودة التدريس حصرها يف :
معايري عامة /معايري ترتبط مبكونات املوقف التعليمي /معايري ترتبط بإجراءات التدريس ختطيطا وتنفيذا - 

التدريس يف ضوء نظرة حتليلية تقوميية.وتقوميا.كتصور مقترح ملعايري جودة 
).2007:124 -143(
.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على بعض النظم واملعايري العاملية يف اجلودة الشاملة يف اختيار وإعداد املعلمني 
ضوء معايري اجلودة الشاملة معتمدا منهجا والكشف عن طرق االختيار لوضع رؤية مستقبلية لتطوير ظام إعداد املعلم يف 

وصفيا حتليليا وصوال القتراح منوج لربامج إعداد املعلم وتدريبيه متثلت عناصره يف:
تطوير برامج اإلعداد والتدريب لتتناسب مع املستجدات وتالئم الحتياجات اتمع وتوظيف التقنية .إضافة األهداف:

أما الكفايات املهنية فحصرها يف:كفاية املادة حصرها الباحث يف مجلة من النقاط،للخصائص والسمات الشخصية اليت 
كفايات التقومي .كفايات التعلم الذايت،كفايات أساليب التدريس ،كفايات تربوية عامة،الدراسية،

)2007:224-245   (

أساتذة اجلامعات يف ضوء معايري ومؤشرات اجلودة يف هدفت الدراسة للتعرف على النتائج املتوقعة لتقومي أداء 
التعليم لوضع مقترحات حتسن من أداء األستاذ وفق معايري ومؤشرات اجلودة من خالل تساؤالت فرعية متثلت يف:

ما هي معايري ومؤشرات اجلودة الشاملة يف أداء أساتذة اجلامعة ؟- 
سي يف ضوء معايري ومؤشرات اجلودة الشاملة؟ما تقديرات أساتذة اجلامعات لتقومي أدائهم التدري- 

حيث أشار ملعايري أداء املدرسني املهمة ومؤشراا يف ضوء ضمان النوعية اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
للجودة الشاملة وحصر هذه املؤشرات يف:مؤشرات التخطيط/السلوك والعالقات اإلنسانية /السمات الشخصية .
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أما األداة فقد اعتمد الباحث استبانة تضمنت جمموعة من املؤشرات لكل جمال فردا،) 250(حث مشلت عينة الب
ومن خالل املعاجلة اإلحصائية ويف ضوء نتائج للتعرف على أداء املدرسني املهين يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم.

صة ما تعلق بالبحث العلمي  وعليه أوصي الدراسة امليدانية أسفرت الدراسة عن ضعف يف الكثري من املمارسات خا
الباحث بضرورة توضيح الرؤية خاصة يف ممارسات التخطيط التدريسي  ومساعدم على التخطيط االستراتيجي من 
خالل الدورات التدريبية وتشجيعهم على التعلم الذايت ومواكبة املستجدات وتعزيز أخالقيات مهنة التدريس وتوفري 

.اجلو املناسب لذلك
)2007:4-139(
:quelles competences pédagogiques pour l’enseigner au supérieur ? A.T.U.R.D.

وحدد هدفت هذه الدراسة  النظرية إىل حتديد عشر كفايات مهمة لعضو هيئة التدريس ألداء مهامه بكفاية وفعالية 
متطلبات كل كفاية وهي:

- Apprendre la caractéristique d’un enseignement efficace.

- Apprendre à planifier et mettre en ouvre mes enseignements.

- Apprendre à communiquer avec mes étudiants.

- Connaitre mes étudiants et les motives pour les études.

- Maitriser les techniques d’enseignement.

- Apprendre  a  évalué  mes étudiants.

- Apprendre  a  évalué mes enseignements.

- Apprendre à gérer la discipline dans la classe.

- Apprendre à me connaitre pour évaluer.

- Apprendre à connaitre mon institution  afin de m’ y intégrer

."

هدفت الدراسة إىل  التحقق من فاعلية برنامج تدرييب لتحسني األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
املدخل املنظومي.عمان العربية للدراسات العليا مصمم وفق 

ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم الربنامج التدرييب لتحسني األداء التدريسي وبنائه وفق املدخل 
املنظومي. مث قام ببناء أداة لقياس درجة فاعلية الربنامج التدرييب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس املشاركني فيه 
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وع إىل عناصر الربنامج املختلفة واملوضوعات اليت مت اختيارها على ضوء حتديد احتياجات أنفسهم. وقد مت ذلك بالرج
حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعة. 

)،2()،3()،4()،5(:حيث تعين الدرجاتLikertوتكونت األداة من مقياس ذي تدرج مخاسي وفقا ملقياس ليكرت
قليلة، على الترتيب. –متوسطة - مقبول-كبرية -االستجابات التالية : كبرية جداً ، )1(

مت عرض املقياس على جمموعـة من احملكمني من اخلرباء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ختصص املناهج وطرق 
صياغة عباراا، ومالئمة التدريس وعلم النفس التربوي، وذلك للحكم على صدق األداة، ودقتها وصحتها اللغوية يف

املعارف واملهارات واالجتاهات للمجاالت الرئيسية للربنامج، ومت إجراء التعديالت الالزمة بناء على مقترحام. 
إلجابـات أفراد العينة عن فقراا )Reliability Coefficient(وللتأكد من ثباا، فقد مت إجياد قيمة معامل الثبات

وهو معامل ، )0.95(ووجد أا تساوي.(Cronbach-Alpha)ا ــة كرونباخ  ألفــباستخدام معادلـــ
مرتفع له داللة كافية العتبارها  أداة متكاملة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات وميكن االعتماد عليها ألغراض الدراسة

الفصل الثاين من العام اجلامعيتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعة خالل 
) عضو هيئة 51عضو هيئة تدريس، وتألفت عينة الدراسة النهائية من () 84(والذين بلغ عددهم، 2007/2008

. من جمتمع الدراسة األصلي) %7, 60(تدريس شكلت ما نسبته
النتائج التالية :مت التوصل إىل أهم )(SPSSوبعد حتليل البيانات باستخدام الربجمية احلاسبية

جاءت فاعلية الربنامج التدرييب ككل يف درجة (فوق متوسطة). .1
حقق جمال " الطرائق أو األساليب التدريبية والتقنيات السمعية والبصرية" درجة فاعلية كبرية، يف حني حققت .2

ومواده التدريبية" و"بيئة التدريب جماالت: "قادة املشاغل (املدربون)"، و"أهداف الربنامج ومدته"، " وحمتويات الربنامج
" درجة فاعلية فوق متوسطة. ويعين ذلك أن فاعلية الربنامج التدرييب يف هذا ااالت قد جاءت ضمن املستوى 
املطلوب والذي هو(فوق متوسطة). أما بالنسبة ال " نتاجات الربنامج التدرييب وإمكانية التطبيق" فقد حصلت على 

لة.تقدير فاعلية قلي
وجود فروق ظاهرية لصاحل أعضاء هيئة التدريس من ذوي رتبة (أستاذ). اّإل أن هذه الفروق مل تكن دالة إحصائيا، .3

أي أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لفعالية الربنامج التدرييب ال ختتلف باختالف رتبهم األكادميية. 
اد العينة من ذوي التخصصات الثالثة. وقد جاءت هذه وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفر.4

أي أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لفقرات فعالية الربنامج )، α =0.05(الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
التدرييب ككل قد اختلفت باختالف ختصصام.

وعلى ضوء النتائج أوصي الباحث مبا يلي:
هيئة التدريس يف اجلامعة بطريقة متكن من التوصل إىل احتياجام الفعلية.حتديد احتياجات أعضاء-1
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تصميم برامج أخرى يف جمال حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وفق املدخل املنظومي، وخباصة يف جمال -2
البحث العلمي، ويف جمال خدمة اتمع. مع احلرص على التخلص من العوامل اليت تسببت يف التقليل من درجة فاعلية 

. الربنامج، وخباصة نتاجات الربنامج، وبيئة التدريب
مشاركاً، وبالتايل ميكن قادة )20(إعادة النظر يف عدد املشاركني يف كل برنامج تدرييب حبيث ال يزيد ذلك عن-3

املشاغل واملشاركني من استخدام طرائق وأساليب تفاعلية.
ط. وأن تعتمد إتاحة الفرصة للمشاركة يف الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الراغبني يف ذلك والساعني له فق-4

ساعات التدريب، ونتاجات املدرب يف أثناء التدريب يف عملية الترقية ومنح احلوافز املادية واملعنوية.
الكويت.)4-233: 2008.(

هدفت الدراسة إيل الكشف عن االحتياجات التدريبية للقادة التربويني وتصميم برنامج تدرييب هلم يف وزارة التربية 
بدولة الكويت.

بطرح التساؤالت التالية:
ما هي االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية يف وزارة التربية يف دولة الكويت؟- 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر أفراد الدراسة إزاء االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية يف - 

وزارة التربية بدولة الكويت تعزي للمتغريات التالية:املؤهل، اخلربة، اجلنس، املنطقة التعليمية؟
ادات التربوية يف وزارة التربية بدولة الكويت؟ما الربنامج التدرييب الذي يليب االحتياجات التدريبية للقي- 

فرد ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث 234وقد تكونت عينة الدراسة اليت مت اختيارها بطريقة عشوائية من 
جماالت كانت حماور أساسية لبناء الربنامج  وهي:5فقرة موزعة على58استبانه تكونت من

العمليات القيادية اإلدارية.- 
الرقابة والتقومي.- 
السياسات واالستراتيجيات التشريعات واألهداف.- 
التنظيم والتطوير اإلداري.- 
األمناط والنماذج القيادية- 

وقد مت تصميمها اعتمادا علي األدب النظري والدراسات السابقة وبعض اللوائح والتشريعات.كما قام الباحث 
باستخدام التحليالت اإلحصائية املناسبة لإلجابة علي أسئلة الدراسة. ولإلجابة علي السؤال الثالث قام بتصميم الربنامج 

علي الفقرات اليت حصلت علي متوسطات حسابية بدرجة كبرية جدا حيث مت االعتماد 2و1يف ضوء نتائج السؤالني
وبدرجة كبرية وبدرجة متوسطة.كما قام بعرض الربنامج علي اخلرباء لتحديد عدد الساعات النظرية والعملية الالزمة 

حة من قبل لكل فقرة واقتراح املالحظات. واعتمد علي حتديد ساعات الربنامج علي املتوسط احلسايب للساعات املقتر
.اخلرباء لكل فقرة



للدراسةالنظرياإلطاراألولالفصل

43

) .2008:54-75(
-

تتحدد مشكلة البحث يف وجود قصور يف التخطيط لربامج التطوير األكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف 
يتطلب البحث يف واقع هذه الربامج، والسعي إىل بناء برنامج ميكن أن مؤسسات التعليم العايل السعودية، األمر الذي 

يسهم يف تطوير املمارسات األكادميية ألعضاء هيئات التدريس. فما األسباب اليت تستدعي تطوير أعضاء هيئة التدريس 
مبؤسسات التعليم العايل؟. أما تساؤالت الدراسة فنوجزها يف:

العايل؟التعليممبؤسساتيفالتدريسهيئةأعضاءبتطويراهتماماًتعطياليتالعامليةاجلهودأبرزما
دف. بالسعودية؟العايلالتعليممبؤسساتالتدريسهيئةألعضاءاألكادمييةاملمارساتلتطويراملقترحالربنامجماو

:إيلالتاليةالدراسة
. األكادمييوأدائهشخصيتهجبوانباالرتقاءعلىالتدريسهيئةعضومساعدة- 
داخلواملتغرياتاجلديدةللمهامواالستعدادخرباموزيادةالتغيريمعالتجاوبعلىالتدريسهيئةأعضاءتشجيع- 

. وخارجهاالعايلالتعليممؤسسة
برنامجخاللمنوهذا.مستواهعليواحلفاظعملهمنالتمكنمستوىإىلالتدريسهيئةعضووصولضمان- 

والنهوضعامبوجهاألكادميياألداءتطويريفواملسامهةالتدريسهيئةألعضاءاألكادمييةاملمارساتتطوير:إيليسعي
: التاليةاألهدافحتقيقإىلالربنامجيسعىالتحديدوجهوعلىالعايلالتعليممؤسساتخمرجاتكفايةرفعأجلمنبه
هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل يف جوانب تطوير حتديد احملاور الرئيسية اليت تتطلبها تنمية أعضاء-1

التدريس، وبناء وتطوير املناهج والربامج الدراسية، وتطوير اخلربات البحثية وتطوير املمارسات القيادية واإلدارية، 
وتطوير التخصص، وتطوير مهارات تقنية املعلومات لديهم والتقومي بصفة عامة.

أستاذ –أستاذ مشارك –بناء إطار متكامل ألبرز احتياجات النمو املهين األكادميي ألعضاء هيئة التدريس ( أستاذ -2
مساعد ) يف كل حمور من احملاور الرئيسية. 

املسامهة يف تقدمي رؤى ومقترحات عن الربنامج ودوافعه وأسسه وأساليب تنفيذه واألفراد املوجه إليهم، وخصائص -3
ني فيه وطرق تقوميه ومقومات جناحه، ميكن أن تساعد جهات التطوير يف مؤسسة التعليم العايل يف اختاذ قرار املشارك

التطوير املناسب.
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. )2008:52-75  (

.

التكنولوجيابنيجيمععناصرعدةمنيتكونتكامليملوديلتصوروضعحماولةإيلالدراسةهذههدفت
Digital)الرقميةوالتكنولوجيا(Analogy Technology)الرقميةغريالتماثليةالتعليمية Technology)يصلحأنلعل

أناقتراحإىلالباحثذهبهلذاالتدريس،هيئةعضوأداءلتطويرجامعةكليفاملتاحةاإلمكاناتضمناستخدامه
منقطركليفوالتطويرالتدريبمهمةايناطالتعليمتكنولوجيامعطياتضوءيفأكادمييةمؤسسةإنشاءيتم

يفاملسامهةاألساسيةمهمتهاتكون" التدريسهيئةأعضاءأداءلتطويرالتكنولوجيةاألكادميية"تسمىالعريباألقطار
تعينييقترنأنعلىالتعليم،تكنولوجيامعطياتضوءيفالعايلالتعليممؤسساتيفالتدريسهيئةأعضاءوتطويرترقية
حسبكلاجلامعيالتدريسمبمارسةلهتسمحاألكادمييةمنرخصةعلىحبصولهاجلامعةيفالتدريسهيئةعضو

التدريبحتتمؤقتاًأستاذاسيكونوإالّمؤهله،
هذا وتتحدد مهام األكادميية التكنولوجية على النحو اآليت:

يتم التركيز من -ملدة عام دراسي -تصميم برنامج أكادميي تدرييب مهين يف جمال تكنولوجيا التعليم التعليمي: : أوالً
خالله على أساليب التعلم الذايت وتقنية احلاسب والوسائط املتعددة وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية وغري الرقمية يف 

والفيديو التكاملي وغريها، على أن يستهدف الربنامج أولئك الذين أسلوب التعلم عن بعد وتقنية الواقع االفتراضي 
:انضموا حديثاً هليئات التدريس من املعيدين واحملاضرين واألساتذة املساعدين على أن حيتوي الربنامج على ما يلي 

النظرية املستمدة منه جانب نظري: يتعلق بتقدمي معلومات عن املفهوم الشامل املعاصر لتكنولوجيا التعليم واألصول /أ
واملضامني التعليمية التعلمية للمفهوم، واستخدامها كطريقة نظامية ومنهجية يف التفكري وحل املشكالت وليست حالً 

على أن يتخلل هذا اجلانب عقد حلقات تدريسية يف نظريات التعليم والتعلم وطرق التدريس.جاهزاً،
التعليمية واستخدام األجهزة التعليمية املصاحبة واملرتبطة ا وفق أسس جانب تطبيقي: يربط بني إنتاج املواد /ب

ومبادئ تكنولوجيا التعليم، وجانب آخر يهتم بإنتاج الربجميات التعليمية من خالل معطيات الوسائط املتعددة.
كيفية التخطيط جانب تصميمي: يهتم بأساسيات التصميم التعليمي حبيث يتم التركيز فيه على خصائص املتعلم و/ج

للعملية التعليمية وتطويرها من خالل حتديد األهداف وحتليل عمليات التعلم.
التعريف باألمناط التعليمية التعلمية املستحدثة يف ضوء معطيات تكنولوجيا التعليم كالواقع االفتراضي والتعلم عن بعد /د

يفية توظيفها يف التعليم اجلامعي.وغريها من تقنيات التعلم الذايت ودور عضو هيئة التدريس يف ك
واحلقائب التعليمية )اليت ختدم املقررات الدراسية اجلامعية.ثانياً : نتاج الوحدات النمطية (املوديالت

ثالثاً: حتليل احتياجات اجلامعات من املواد والربجميات التعليمية والعمل على توفريها.
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تطوير التعليمي وفق التغريات املعاصرة.إجراء البحوث والدراسات يف جمال الرابعاً:
.)2008 :45-65.(

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مؤشرات اجلودة يف التعليم ومفاهيمها املختلفة وأهم اخلصائص املميزة هلا 
،إضافة للتعرف على أهم األهداف اليت تستخدم فيها مؤشرات اجلودة يف التعليم عن طريق دراسة االجتاهات العاملية 

ؤشرات تبني جماالت جتديد التعليم بكليات التربية ،وحتديد معايري احلكم املعاصرة يف هذا امليدان لالستفادة منها يف م
على جناح وفشل مؤشرات اجلودة يف جتديد التعليم ،حماولة للوصول إىل تصور مقترح ملؤشرات اجلودة اليت ميكن 

موعة من املبادئ جلعل استخدامها يف جتيد التعليم بكليات التربية عامة وكلية التربية باالمساعلية خاصة ،واشتقاق جم
أهم مؤشرات اجلودة الالزمة ماعملية االختيار للمؤشرات الالزمة هلا أكثر تنظيما ،من خالل التساؤل الرئيسي التايل:

ألحداث التجديد التربوي املناسب بكلية التربية باالمساعلية بقناة السويس؟
ووفقا ألهداف الدراسة استعان الباحث باملنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم االستبيان كأداة للدراسة 
واملقابالت مع الطلبة واألساتذة، وعليه قام الباحث ببناء استبيان ملؤشرات اجلودة للكلية بلغت عينة الدراسة اليت كانت 

لتكرارات ملؤشرات اجلودة والنسب املأوية ،املتوسط احلسايب مث ترتيب وملعاجلة البيانات مت حساب افردا ،556طبقية
األولويات ملعرفة املؤشرات اليت تتوفر بدرجة عالية واليت تتوفر بدرجة متوسطة، وضعيفة .وبعد املعاجلة اإلحصائية 

توصل الباحث للنتائج التالية :
الدراسة:دلت كل النتائج علي أمهية معظم مؤشرات اجلودة فيما خيص أمهية مؤشرات اجلودة من وجهة نظر عينة - 

املقترحة حملور الطالب، أعضاء هيئة التدريس، الكتاب اجلامعي.
بالنسبة لوجود مؤشرات اجلودة علي مستوي الطلبة، أعضاء هيئة التدريس ،املكتبة :أكدت العينة اإلمجالية على عدم - 

ما عدا بعض املؤشرات املرتبطة مبهارات االتصال.توفر اجلودة اليت تتصل مبحور الطلبة ،في
أما بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس أكدت العينة اإلمجالية على توفر مؤشرات اجلودة بنسبة عالية واليت ختص امتالكه - 

يف حنيللخربة، القدرة على استيعاب ونقل املعرفة  بينما وقعت باقي املؤشرات بني عدم الوجود ومتوسط الوجود.
أكدت العينة اإلمجالية على عدم توفر معظم مؤشرات اجلودة اليت تتصل مبحور املكتبة.

قاد الباحث القتراح تصور ملؤشرات اجلودة وآليات تنفيذها من أجل التجديد التربوي املناسب يف الكلية يف وهو ما
ضوء هذه النتائج .
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).2009:709 -751.(
.

لتدريس جبامعة األقصى على مستحدثات تكنولوجيا هدفت هذه الدراسة إىل اقتراح برنامج تدريبيب ألعضاء هيئة ا
التعليم يف ضوء االحتياجات التدريبية، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية :

الكفايةحدإىلالتعليمتكنولوجيامبستحدثاتاألقصىجبامعةالتدريسهيئةأعضاءإملاممستوىيصلهل- 
؟)75%(
،اخلربة؟الكلية،املؤهلملتغريتعزىإملامهممستوىيفإحصائيادالةفروقتوجدهل- 
وماالتعليمتكنولوجيامستحدثاتجماليفاالقصيجبامعةالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتهيما- 

االحتياجات؟تلكأولويات
االحتياجات؟تلكعلىللتدريباملفضلةالتدريبأساليبما- 
؟املقترحالتدرييبالربنامجهوما- 

ولإلجابة عن هذه األسئلة مت إعداد استبانه مكونة من ثالثة أجزاء بعد التحقق من صدقها وصالحيتها مت تطبيقها على
عضو هيئة تدريس ،مت استخدام املتوسطات احلسابية والتكرارات والنسب املئوية وحتليل التباين األحادي، 123

كما س اجلامعي مبستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن حد الكفاية،كشفت الدراسة أن إملام أعضاء هيئة التدري
أظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املؤهل وأن عينة الدراسة حباجة للتدريب عليها بدرجة مرتفعة على 

على حمور األجهزة التعليمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعروض الوسائط املتعددة وبدرجة متوسطةحمور:
من العينة يفضلون أسلوب البيان العملي يف جمموعة كبرية للتدريب %70تكنولوجيا مؤمترات التعليم عن بعد وأن

على املستحدثات ،وقد اقترحت الدراسة برنامج تدرييب يف ضوء هذه االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس.
.)2010:14 -30(

تعترب هذه الدراسة حماولة جادة لتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف يف جمال تكنولوجيا 
وتطبيقاته املتنوعة بالرغم من صعوبة حصر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات متكن الباحث من حتديد جمموعة املعلومات 

من التطبيقات الشائعة ،من خالل تساؤال الدراسة اليت جاءت كما يلي:
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لعنكبوتية ما مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات التالية: (الشبكة ا-1
(اإلنترنت)، الربيد اإللكتروين، االجتماع عن بعد، املؤمتر املرئي الكامريا الرقمية، قواعد البيانات، أدوات البحث 
واملراجع، نظام العروض، برنامج التأليف (اإلنشاء)، تصميم دروس يف جمال التعلم اإللكتروين، تصميم دروس تفاعلية 

يف جمال التعليم عن بعد، بناء االختبارات إلكترونياً، برنامج معاجلة النصوص، باستخدام نظام جسور، تصميم دروس
برنامج اجلداول اإللكترونية،  برامج العروض، برنامج النشر اآليل، الربامج ذات احملتوى احملدد، برامج احلزم التعليمية، 

برامج التحليل اإلحصائي)؟.  
جامعة الطائف، من وجهة نظرهم، للتدرب على استخدام تطبيقات ما مدى احتياج أعضاء هيئة التدريس يف -2

تكنولوجيا املعلومات املشار إليها أعاله؟
ما أهم التوصيات املستقاة من الدراسة امليدانية من أجل تطوير وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة -3

الطائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات؟.
، 1430- 1429أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي وقد احنصرت على منسويب ـه

جامعة الطائف من أعضاء هيئة التدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) من اجلنسني الذكور واإلناث.  
الع آراء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي يف دراسته والذي مت من خالله استط

الطائف حول مدى استخدامهم لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تدريسهم، ومدى إملامهم بالتطبيقات اليت مت 
عرضها، واالستعانة بآرائهم يف حتديد مدى احتياجهم للتدرب على كل منها.  مت بناء أداة استبيان خاصة هلا الغرض 

اإلصدار السادس عشر إلجراء عمليات التحليل SPSSويبها وحتليلها، كما متت االستعانة بربنامججلمع اآلراء، وتب
استخدم الباحث جلمع بيانات الدراسة استبيان مكون من ثالثة أجزاء:

جته *  اجلزء األول احتوى على البيانات األولية لعينة البحث واليت متثلت يف الكلية والقسم الذي ينتمي إليها، ودر
العلمية، وختصصه األكادميي، والفئة العمرية، واجلنسية، وخربته التعليمية، وامتالكه جلهاز حاسب آيل وشبكة إنترنت 

من عدمه، سواء يف املكتب أو يف املنزل.  
*  تضمن اجلزء الثاين االستفسار عن مدى استخدامهم موعة من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املذكورة يف أسئلة

(عايل جداً، عايل، متوسط، ضعيف، ال استخدم).) 1إلى 5(البحث، وذلك باستخدام املقياس اخلماسي املتدرج من
*  تضمن اجلزء الثالث تقدير عينة الدراسة الحتياجام التدريبية للتعرف على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  اليت مت 

اليت كانت ) 1إلى 5ن خالل حتديد إلحدى القيم اخلمس املتدرجة من (ذكرها يف اجلزء الثاين يف استمارة االستبيان م
على التوايل (عايل جداً، عايل، متوسط، ضعيف، وال حاجة). 

أقل بكثري من من خالل النتائج املعروضة أعاله يتضح أن نسبة استخدام التطبيقات اليت مت عرضها يف الدراسة
ابقة .وأن غالبية عينة الدراسة يشعرون باحتياجهم العايل إىل التدرب على هذه النتائج الواردة يف الدراسات الس

لتطبيقات تصميم الدروس التفاعلية باستخدام نظام جسور وهو 3.62األساليب، حيث تراوح متوسط االحتياج بني
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والذي حظي مبتوسط لتطبيقات الربيد اإللكتروين،3.09)، و1.9(الذي حظي بأقل نسبة استخدام يف السؤال السابق
يف السؤال السابق.  ) 4.01(استخدام عايل

من عينة الدراسة أشارت باحتياج متوسط أو فوق املتوسط للتدرب على %75إىل%50بقراءة متأملة جند بأن بني
سات السابقة. مجيع التطبيقات اليت مت ذكرها يف االستبيان، هذه النتيجة يف جمملها تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدرا

من خالل استطالع آراء عينة الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:
أمهية إجراء املزيد من الدراسات امليدانية يف هذا اال-
االهتمام بالدراسات املستقبلية يف جمال تقدير احتياجات أعضاء هيئة التدريس يف جمال تكنولوجيا املعلومات أو يف - 

ميكن أن تعمل على تطوير أدائهم لتحقيق أعلى قدر ممكن من اجلودة يف األداء والتمكن من ااالت األخرى اليت
العمل، سواء يف جمال التدريس، أو يف جمال البحث العلمي وخدمة اتمع.

ت ضرورة توفري برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال تكنولوجيا املعلومات، واختيار أوقات تتناسب مع أوقا- 
فراغ األعضاء، كبداية العام الدراسي، أو بعد االنتهاء من أعمال االختبارات أو قبل بداية اإلجازة السنوية.  

ضرورة توفري الدعم الفين لألعضاء على مدى أيام األسبوع ومن خالل متخصصني ميكن التواصل معهم من خالل -
لربيد، احملادثة املنتديات اخلاصة وما إىل ذلك)وسائط التقنية احلديثة (الربيد اإللكتروين، جمموعات ا

توفري األدوات والتجهيزات احلاسوبية جلميع األعضاء، مع توفري التواصل مع قواعد البيانات سواء احمللية، أو العاملية -
لتشجيع األعضاء على استخدام تكنولوجيا االتصال سواء يف داخل احلرم اجلامعي أو مع اجلهات اخلارجية

:
Research Association)ال،التدريساستراتيجياتعلىعاليةبدرجةالتركيزعلىدراستهنتائجتؤكدإذالفع

املستمروالتقومياالبتكاري،التفكريوتشجيعالطالب،ومعاملةالتدريس،جماليفاحلديثةالطرقمنواالستفادة
.عاليةبدرجةالتدريسيفاملساعدةالتعليميةالوسائلواستخدامالتدريس،هيئةألعضاء

"Salas de Paparella Olympia , 1988 "أنبفنزويالالعايلالتعليممؤسساتعلىأجريتاليتدراستهيففيؤكد
يفاختالفهناكأنكمامؤسسام،علىأثرلهيكونأنميكنالتدريسهيئةتطويرأنيعتقدوناملشاركنيكل

اإلدارينيصنفهوالعكسهلمخياركأخرالتنظيميالتطويرالتدريسهيئةأعضاءصنفإذاالحتياجاتتصنيف
عدم( يفالعوائقتلكالدراسةوأظهرتاألكادمييالتطويرجهودتعوققدعوائقهناكأنكمااألول،كخيارهم

بعضيفالنظرإعادةضرورةإىلالدراسةأشارتكمايتطلبمما..) املؤسسايتالدعمضعفالوقت،كفاية
.وتدريسياًوتنظيمياًمهنياًالتدريسهيئةلعضوالشاملالتطويرعلىالتأكيدميكنحىتاإلجراءات

أغراض التطوير اليت تركز على حتسني التدريس، والتطوير التنظيمي، والنمو الذايت ، وتركز الدراسة على التوقيت 
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هد طوال السنة، أو سيمنارات غري رمسية ومنزلية،املناسب لعقد مثل تلك األنشطة من خالل برامج صيفيه، أو معا
أو حضور املؤمترات واالجتماعات املهنية. 

ويف جوانب التطوير األكادميي املعلومـاتـي ألعضاء هيـئة التـدريس تتصـدر مهـارات استخـدام احلـاسب 
" Colifornia, college1993"ـيااملهارات املطلوبة من قبل أعضاء هيـئة التدريـس بكلـية كانيونز بكاليفورن

وتؤكد تلك الدراسة على منافع وفاعلية استخدامات تقنية املعلومات يف العمل األكادميي والتدريسي.
)1989 " (Algren Christine lee إىل أن أعضاء هيئة التدريس الذين هلم اهتمامات باستخدام احلاسب، كانت فعالية "

تدريسهم عالية، وظلت تتزايد يف العديد من األنشطة التدريسية مثل : ختطيط التدريس وإعداده، وإدارة املعلومات. 

"Tawasy Prasit 1995 "ء هيئة التدريس فتركز على تقومي مكونات خمتارة من خطط بتقومي خطط تطوير أعضا
"University Vita nullkThaioland"تطـويـر أعضـاء هيـئة التـدريـس جبـامعـة "فيتا نولوك" بتايلندا

وأبرزت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة وفقاً للجنس واخلربة واملرتبة ومكان احلصول على الدرجة حول الدور 
لي واملتوقع خلطط تطوير عضو هيئة التدريس.الفع
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:مايلينالحظالسابقةالدراساتاستعراضخاللمن: 
القياداتأوالتدريسهيئةلعضووالعلمياألكادمييالتطويرأواملهنيةبالتنميةاهتمتقدالدراساتهذهجلأن

توفرهاجيباليتواملهاراتالسماتعـلىذلـكيفمركزةالشاملة،اجلودةومعايرياملعاصرةالرؤىظليفالتربوية
منالكثريودخولاملهنتغريظليفاملستمروالتقوميوالتطويرللتدريبوحاجتهاملعاصرالتدريسهيئةعضويف

".احلليبحممود،إحسان"شاهنيالفتاحعبدحممد"،"علىمحودعلي"كدراسة.التعليميفاملعاصرةواألساليبالتقنيات
البكرعبدبنحممد"كدراسةالتدريسهيئةعضوجودةمعايريبتحديدالدراساتبعضاهتمت."
العلميوالبحثالتدريسجماالتيفالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتبتحديدالدراساتبعضاهتمت

".اجلوديغازيبن،حممد" خلفوأنيسطايع" "موسىاحلكيمعبد" دراسةمثلاتمعوخدمة
خاصةالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتضوءيفللتدريباملاسةاحلاجةعنالدراساتبعضكشفت
.التدريساستراتيجياتجماليف
خالد"كدراسةتدرييببرنامجأيلبناءكأساسواعتبارهالتدريسهيئةأعضاءآداءبتقوميالدراساتبعضاهتمت

".الشيخأبوحسنيمصطفى"،" غنيمالرحيمعبدعليأمحد"،" السرمخيس
إبراهيم"دراسةمثلاجلودةمعايريضوءيفالتدريسهيئةألعضاءالضروريةاملهنيةالكفاءاتبتحديداهتمت

"اهللاعبدشاكرميسون"،"العنزيخلفبنت،بشرى" العاجزفؤاد"،" ذيابرزقسهيل"،" احلكمياحلسن
مضوءيفالتدريسهيئةألعضاءتدريبيةبرامجلوضعالدراساتبعضذهبتالتطوراتومتطلباتاحتياجا

حسنيمصطفي" "شحاتةحممد"،" العدوانإبراهيمبنتهيفاء"،"العاجزفؤاد"،"ستراكرياض"دراسةمثلاحلاصلة
.إخل... النجاراهللاعبدحسن"،"ناصراحلليموعبدالفوارعة"،" وآخروناخلطيبأمحد"،"الشيخأبو

أما فيما يتعلق مبوقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فهي تتشابه معها يف االهتمام بالتنمية املهنية لعضو 
مؤسسات التعليم العايل هيئة التدريس والتأكيد على ضرورة بناء برامج تدريبية هلم يف ضوء اجلودة الشاملة يف 

وتعريفهم بسمات وأدوار وخصائص األستاذ املعاصر على أساس أن عضو هيئة التدريس هو واحتياجام التدريبية،
اآلخر حباجة للتدريب والتطوير املهين املستمر، باإلضافة إىل أن الدراسة احلالية تشات مع هذه الدراسات من حيث 

أكدت ضعف كفاءات األساتذة يف جمال التدريس ص االحتياجات التدريبية اليت كثريا ماالنتائج املتوصل هلا فيما خي
والبحث العلمي واستخدام التكنولوجيات احلديثة.  أما االختالف فيتمثل يف  كون هذه الدراسة تسعي لبناء برنامج 

دريبية  مركزة بذلك علي سـبع تدرييب ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة وانطالقا من احتياجام الت
األنشطة العلمية والعملية اليت تعين خبـدمة االتصال الفعال مع الطلبة،معايـري وهـي إستراتيجيات التدريس الفعال،

جمال استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا املعلومات،اتمع ، جودة املمارسات اإلدارية واألكادميية، التقومي،
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اً يف أداة الدراسة واليت مت تصميمها بعد االطالع علي الكثري من الدراسـات املشاة واللوائح اجلامعية،وختتلف أيض
الدراسة االستطالعية ،كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف جوانب عدة أمهها التأطري النظري للبحث 

و بناء معايري اجلودة  وبناء االستبيان وكذلك أثناء حتلـيل النتائج ويف تصميم منوذج للربنامج التدرييب وخطواته . 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

(اجلزائر)- 2-جامعة سطيف 
أطـروحـة

واإلنسانيةمقدمة بكلية العلوم االجتماعية 
قسم علم النفس

تربويةختصص: إدارة 
لنيل شهادة

دكـتـوراه العـلـوم
زرقـان ليـلىمن طرف الطالبة:

املوضوع

إقتراح بناء برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء معايير الجودة 
نموذجا2- 1جامعة سطيف بالتعليم العاليفي 

املكونة من:بتاريخ:..............................أمام اللجنة 
مشرفا جامعة سطيف أستاذ التعليم العايل  األستاذ :سفاري ميلود
رئيسا سطيفجامعة  أستاذ التعليم العايل  باغولاألستاذ : 
مناقشا قسنطينةجامعة  أستاذ التعليم العايل  معاش يوسفاألستاذ:
مناقشا أم البواقيجامعة  أستاذ التعليم العايل  األستاذ :بوزيـد نبيـل
مناقشا جامعة سطيف حماضرأستاذ  تغليت صالح الديناألستاذ :
مناقشا جامعة سطيف أستاذ التعليم العايل  لونيس علياألستاذ : 

السنـــة اجلامـعيــة:
2012-2013



هللا في عمرھما... و متعھما بالصحة و أطالإلى الوالدین العزیزین..... 

العافیة

.و أعانني على رد جمیلھما ... و برھما ما حییت 

آسیا وأزواجھم ،روفیة:إلى كل أخـواتي،إلى األخ الوحـید والعـزیـز خـالد 

.

إلـى مریم ،زھرة ،نور الھدى .

إلى البراعم المنیرة وبسمة الحیاة:  آدم، إسـالم، وسیـم

إلى یـدي الیـمنى المـجاھدة طیــلة عشریـن عـامـا

زرقـان لیـلىالطالبـة:



]اآلیة  ،  " [مـكــرتم ألزدنـــــــــكـإلن ش:"قال تعالى
كما ینبغي لجالل ت

و أسلم على نبینا و رسولنا و سیدنا محمد و على أصليوجھھ و عظیم سلطانھ ،و 
الذي و من سار على ھدیھ إلى یوم الدین ،آلھ و أصحابھ و أزواجھ و ذریاتھ

وأعانني على إنجاز ھذا العمل ي على كثیر من عباده.نوھبني ھذا وفضل
المتواضع.

میلود "كما یشرفني أن أتقدم بخالص الشكر و التقدیر لسعادة األستاذ الدكتور 
أستاذ التعلیم العالي بجامعة سطیف إلشرافھ و توجیھھ وتواضعھ وصبره"سفاري

لمتواصل حتى أقدم ھذا العمل ،و الذي كان بمثابة النور الذي أخذ ت من قبسھ ا
ألنیر دربي فلھ مني جزیل الشكر والعرفان .

كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذة  ورؤساء األقسام بجامعة فرحات عباس 
،كلیة والتسییراالقتصاد،علوم واالجتماعیةاإلنسانیةالكلیات الثالث (العلوم 

الحقوق)لمدھم یدى العون لي وتجاوبھم مع المقیاس  المطبق .
أشكر كل من تكرم  بتحكیم المقیاس والبرنامج التدریبي من أساتذة أنسى أنكما ال 

من داخل الوطن وخارجھ .
والشكر موصول أیضا لعمال المكتبة المركزیة بجامعة فرحات عباس سطیف، 

بالذكر یاسین وأخص االنترنیتالدوریات وقاعة وعمال المكتبة الداخلیة وجناح 
وارث على مساعداتھ الجمة .

عضاء اللجنة المناقشة الذین تكرموا بقبول مناقشة ھذا أوأخص بالذكر أیضا 
العمل.

الطالبـة زرقـان لیـلى
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I-:اإلشــكاليـة
املعريف والتقدم العلمي والتكنولوجي السريع واالنفتاح فكريا واجتماعيا ومعرفيا أن ظهرت لالنفجارلقد كان 

حاجات جديدة لقطاعات بشرية واسعة أمهها م شديد للمعرفة، ورغبة عارمة لفـهم الـكون وكشف اهول فيه. 
لوجيا على نطاق أوسع وإعداد عدد أكرب على اجلامعة اليت أصبحت مطالبة بنـشر التـعليـم والتكنووهو ما انعكس

جيد أن التعليم العايل شهد يف الربع األخري من واملتأمل للواقع من املتخصصني يف خمتلف أنواع التكنولوجيا املتقـدمة، 
من القرن املاضي حتوالً جـذرياً يف أساليـب التدريس وأمناط التعليم و جماالته، و قد أتى هذا التطور استجابة جلملة 

بروز املعريف اهلائـل،االنفجارالتحديات اليت واجهته واليت متثلت يف تطور تقنيات التعليم وزيادة اإلقبال عليه ،
التكتالت االقتصادية وظاهرة العوملة، منو صناعات جديدة أدت إىل توجيه االستثمار يف جماالت املعرفـة و البحث 

يف األسواق العاملية على مـدى قـدرة املعـرفة البـشرية علـى ديةاالقتصاالعلـمي إضافة إىل اعتماد املنافسة 
اإلنتاج، إذ أصبح التعليم العايل مطالباً أكثر من أي وقت مضى بالعمل على االستثمار البـشري بأقصى طاقة ممكنـة
ع و ذلك من خالل تطوير املهارات البـشرية، واستـحداث ختصصات جديدة تتـناسـب ومتطلبات العصر، م

احلرص على ختريج موارد بشرية متتلك املهـارات الـالزمة للتـعامل مع كافة املستجدات و املتغريات اليت يشهدها 
العصر احلايل.

فالتعليم اجلامعي اليومي ميثل أحد أهم مرتكزات التنمية البشرية ،ذلك أنه يتعلق بإعداد الكفـاءات البشـرية الالزمة 
ت وبقدر جودة التعليم اجلامعي بقدر ما نضمن جـودة هذه الكفاءات فالتدريس واملتخصصة يف خمتلف ااال

اجلامعي، والبحث العلمي، وخدمة اتمع يتصل ما جممـوعة مـن العوامل تتعلق باألستاذ اجلامعي ،الطلبة املناهج 
يس اجلامـعي سلبـا وإجيابا،اجلامعية ،اإلدارة اجلامعية هذه العوامل تتـداخل معا لتـؤثر على نوعية وجودة التدر

تكون جودة التدريس اجلامعي .وبقدر توفر متطلبات اجلودة يف كل هذه العوامل بقدر ما
مبوضوع اجلودة يف التعليم نتيجة ملـا أشارت له معظم التقارير العاملية بوجود شكوى من مستوى االهتمامجاء وقد

وطنيا استثمارياجودة التعليـم يف الدول النامية واملتقدمـة على حد سواء ،ومن أجل جعل التعليم العايل مشروعا 
عـايل ، وهذا ال يعين التركيز على خمرجات منظمة البد  من التأكيد  على مفاهيـم اجلودة وبرامـجها يف التعليـم ال

التعليم العايل فحسب بل البد من التأكيد على كل  عنصر من عناصر هذه املنظومة وحتديدا عضو هيئة التدريس.
وتنطلق فكرة التدريب والتطوير املهين لعضو هيئة التدريس من خالل التأكيد على تأهيله تأهيـال معمـقا يف جانب 

التكنولوجيا واستخدامإىل جانب حتسني مهاراته وتطوير خرباته يف جمال التدريس والبحث والتقييم واالتصال ختصصه 
وإعداد وتصميم املناهج واخلطط التدريسية ،وتنمية قدراته اإلدارية والقيادية وتأهيله لتقدمي االستشارات العلمية والفنية 

ل تؤكد أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بالعديد من األدوار واليت ال ميكن أن العاملية املعاصرة يف هذا اافاالجتاهات،
تكون ثابتة ، وإمنا تتغري بتغري حاجات املستفيدين و املوقف التعليمي وجماراة التطورات يف البيـئة الداخلية واخلارجية.

تشكل ويصاغ دور املـدرس اجلامعي،يرتضيه اتمع جلامعته من رسالة ووظائف يوألمهية تلك الرؤية ويف ضوء ما
حيـث أن القاعدة العامة والشائعة يف وقتنا الراهن أن رسالة اجلامعة تقوم عـلى ثالث وظـائف هي التـدريس 
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البحث العلمي وخدمة اتمع ،فان دور املدرس اجلامعي يتمركز حول تلك الوظائف ،وقد تغيــرت النـظرة 
فبينما كانت وظيفته تتمثل يف نقل ومسؤولياته بتـغري متطلبات احلياة العـصرية،لوظيفة املدرس اجلامعي وأدواره 

املعلومات وتوصيلها أصبحت يف عصرنا احلايل تتطلب منه بناء الشخصية السـوية املتـكاملة يف كافة اجلوانب 
،ممارسة القيادة والبحث العلمي واإلرشاد والتوجيه ،مما حيتم عليه أن يـكون 

الىت األجياليد من اإلمـكانات والقدرات واملهارات والسمات واملقومات مبا ميكنه من القيام بدوره يف تربية لديه العد
معريف وثورة تكـنولوجية  والتـي ميكن إجـماهلا يف التحول انفجارتتناسب ومتغيـرات العصر وما يتميز به من 

داخلة ومن نظام الفصل الواحـد لنظام اموعات ومن من التلقني للـحوار ومن تدريس مقرر إىل تدريس مقررات مت
التعلم من أجل احلصول على معلومات للتـعلم من أجل املعـرفة والعمل والـوجود وحل املشكالت واختاذ 

القرارات ....إخل 
داء  ونظام ووضع مـؤشر للـأفالتغريات املتالحقة يف ااالت املختلفة تتطلب التأكيد على تطوير األداء اجلامعي،

ومن مثة وقعت اجلامعة تـحت ضغوط شديدة مع تزايد عدد اجلامعي، بغية ضمان اجلودة والتطوير املستمر.لالعتماد
الطالب، مما أحدث اخنفاضاً ملحوظاً يف بعض األحيان يف مستويات التعلـيم اجلامعي نتيجة ارتفاع نصيب عضو هيئة 

كما تعددت أمناط أساتذة اجلامعات اخلدمة التعليمية واإلرشادية،التدريس من الطالب أو نقص نصيب الطالب من
ومصادر إعدادهم، فهم املتميزون والصـفوة العقـلية من خرجيي اجلامعة. ولكن قد ال تكون لديهم الكفاءات التدريسية 

يجة العالقات اجلافةاملناسبة لتوصيل ما لديهـم من معـلومات لطالم. ومن هنا تأيت الشكوى الدائمة من الطالب نت
أو التواصل املتـقطع مع أساتذة اجلامعة. 

وملا كان التعليم اجلامعي غـري قادر على من األمهية مبكان لألستاذ اجلامعي،ةالتدريسيوعليه فإن الكفاءات 
مواجهة التحديات اليت تواجهه مبعزل عن أعضاء هيئة التدريس، فقد بـات من الضـروري السعي باجتاه تنمية 
معارفهم ومهارام واجتاهام على النحو الذي ميكنهم من االضطالع بأدوارهـم املنسجمة مع متطلبات العصر، 

هم الفاعل يف حتقيق جودة التعليم.إضافة إىل تعزيز دور
إن عضو هيئة التدريس الذي حتتاجه األجيال يف هذا العصر الذي يشهد طوفاناً معرفياً، وتدفقاً للمعلومات وثورة يف 
وسائل االتصال وتكنولوجيا املعرفة وتنوعاً يف أساليب التربية والتعليم، هو عـضو هيئة تدريس ذو إمكانيات 

ومواصفات نوعية ومتطورة كي تتواءم مع التـطورات املذهلة اليت يشهدها العـامل يف مضـمار ومؤهالت وقدرات
إذ مل تعد األدوات القدمية قادرة على تلبية متطلبات العصر واحتياجات األجيال واتمعات البحث والتعليم العايل،

ذ وباحث ومرب وعضو فاعل يف خـدمة اجلديدة. وعلى ذلك فإن عضو هيئة التدريـس الـذي نتوق إليه هو أستا
جمتمعه واتمع اإلنساين عمـوماً وهو مسلح بالثقافة املعاصرة والقدمية، ومبعرفة بعض اللغات العاملية احلية، وعـلى 
عـالقة وطيدة مع تكنولوجيا املعرفة واالتصال، وملم بأساليب تدريس ختصصه، ويتابع ما جيد من املعرفة ومن كل 

ال ختصصه.جديد يف جم
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لقد بدأ االهتمام بعضو هيئة التدريس منذ القرن التاسع عشر ،وكانت دوافع االهتمام منطـلقة من التطورات يف 
ااالت العلمية و التربوية و النفسية، مما أدى إىل بروز احلاجة إىل اإلعداد والتنمية املهنية املستمرة ،كما يرجع لكون 

تـوقع منهم يف دريس مل يعدوا إعداداً خاصاً يؤهلهم للقيام مبهام التدريس يف اجلامعات ، فاملأغلبية أعضاء هيئة الت
اجلامعات أن يلعبوا دوراً حيوياً و أساسياً يف حتقيق جودة التعليم العايل وذلك استنـاداً ملا يناط م من أدوار 

وأن حتقيق اجلودة مرتـبط عضوياً بثقافة اجلودة، ومسؤوليات متثل جوهر ولب جمـاالت اجلودة يف التعليم، ال سيما 
وتطوير العـمل اجلمـاعي وبث الروح القيادية على اعتبار أن اجلودة الشاملة هي يف حد ذاا ثورة فكرية تتطلب من 

حمتوى وإن كان من املفترض أن عضو هيئة التدريس اجلامعي  يتقن ،مجيع املسئولني القيام مبسؤوليام على أكمل وجه
املواد العلمية ذات العالقة بتخصصه بشكل جيد. إال أن هذا ال يعين أنه ميتلك نفس درجة اإلتقان حني يقف أمام طالبه 

منظـماً يف يف سبيل عرضه لتلك املواد بشكل واضح يفهـمه ويستوعبه طالبه. ففي ضوء اجلودة جيب أن يـكون
ادة اليت يدرسها، مرنا يف تفكريه وأسلوب تعامله مع اآلخرين، متقبال الشرح، لديه القدرة على اإلقناع متخصصا يف امل

لرأي الغري، متـحدثاً لبـقاً متواضعاً، متحليا بالصرب، منـضبطاً وملتزماً، متسماً بالـنزاهة واملوضوعية. متابعا ملا هو 
ن ينطلق إىل السلبيات فيجعل جديد، كما أن دوره ال يقف عند حدود التعليم والتثقيف اإلجيايب فحسب، بل جيب أ

منها إجيابيات ذات أثر مهم يف تشكيل الواقع، حبيث جيعل من اخلطأ طريقا إىل الصواب وذلك بالعدول عنه وختطيه. مع 
التركيز على فكرة النقد  والتعلم الذايت. 

عنصراً أساسياً يف عملية التطوير وألن و يعتمد تطوير األداء اجلامعي على التنمية املهنية ألستاذ اجلامعة باعتباره 
مستوى مؤسسات التعليم اجلامعي يتحدد بنوعية أساتذة اجلامعة وكفاءم؛ ألنهم ميثلون جـوهر النـشاط العلمـي 
 زِين مثة ضعف يف املستوى األكادميي للطالب اجلامعي أُعواألكادميي. وبدراسة لألدبيات يف جمال التعليم اجلامعي تبي

أساتذة اجلامعة؛لعدم متكنهم وقدرم من مهارات التدريس  ممـا يكون له انعكاساته السلبية على أداء اجلامعة إىل
ومن مثة فاحلاجة ملحة لتحديد معيار للكـفاءات لوظائفها على الوجه األكمل مبا يعود عليها وعلى اتـمع بالنفع.

والنوعية يف التعليم العايل، ففي ضوء جتويد التعليم العايل أصبح لزاما أن املهنية الالزمة للمدرس اجلامعي يف ضوء اجلودة 
يتمكن عضو هيئة التدريـس من جمموعة من املهارات والكـفاءات واملهارات ألداء عمله على أكـمل وجـه.

ميـومة فاالرتقاء بأعضاء هـيئة التدريس ميثل أحد السبل املعاصرة لضمان وحتقيق اجلودة، حيث يركز عـلى د
التطوير على اعتبار أن شهرة مؤسسات التعليم العايل تستمد من رفعة شأن عضو هيئة التدريـس وحسن أدائـه 

ملهامه.
واملتتبع لواقع التعليم اجلامعي ببالدنا جيد أنه يعاين أوجه قصور عديدة، خاصة ما يرتبط منها بأدوار عضو هيئة التدريس 

زالت األساليب التقليدية هي الشائعة مع إمهـال األساليـب املصحوبة باستخدام اجلامعي ،ففي اال التدريسي ما
التكنولوجيات املتطورة، مع ضعف االتصال،  ويف اال البحثي جند من النادر أن تعاجل البحوث اليت يقومون ا 

اجلامعات وااالت التطبيقية،شبه تام بنيانفصاالاملشكالت احلقيقية للمجتمع ،كما وأنه يف جمال خدمة اتمع جند 
ومن خالل استقراء واقع مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر وما أشارت إليه بعض الكتابات والدراسات احلديثة يف هذا 
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اال، اتضحت احلاجة إىل وجود خطط علمية دف إىل تطوير مهارات وقدرات عضو هيئة التدريس املهنية من خالل 
. ويف هذا السياق تعرف اجلامعة اجلزائرية حتديا كبريا ،خاصة أا تعيش جتربة جديدة يف اإلصالح يسعي برامج تدريبية

لتكريس  النوعية ويتماشى مع  متطلبات ومتغريات االقتصاد والعوملة ويعزز التكوين املستمر دف بلوغ اجلـودة يف 
.التعليم العايل الذي أصبح حمركا رئيسيا للتنمية الشاملة 

لذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تظهر جلية مع التحديات والصعوبات الكثرية اليت  تواجه مؤسسات التعليم العايل، 
وتتعلق بتحسني أداء العاملني فيها وحتديدا أعضاء هيئة التدريس، وإتاحة فـرص النمو املهين املستمر هلم مبا يطور 

هذا املنطلـق فـان مشكلة هذه الدراسة ميكن أن تتحدد يف احلاجة مهارام الالزمة لتحسني مستوى تدريسهم. ومن
إىل تصميم وختطيط برامج تنمية مهـنية لتحسيـن أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل، األمر الذي 

تطـويـر يتطلب بناء وتطوير برامج تدريبية لتحسني أدائهم وفق االجتاهات احلديثة، واليت ميكن أن تسهم يف
املمـارسات التدريسية والبحثية هلم.

ما هو الربنامج التدرييب املقترح ألعضاء هيئة التدريس جبامعة سطيف وعليه جاء التساؤل الرئيسي التايل للدراسة:
يف ضوء معايري اجلودة الشاملة يف التعليم العايل؟1-2

وتندرج حتته التساؤالت الفرعية اآلتية:
اجلزائرية؟باجلامعةالتدريسهيئةألعضاءالالزمةاجلودةمعايريهيما-1
التعليميفالشاملةاجلودةمعايريظليفاجلزائريةاجلامعةيفالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتهيما-2

.العايل؟
التدريبيةحاجامضوءيف2- 1سطيفجبامعةالتدريسهيئةعضوأداءلتطويراملقترحالتدرييبالربنامجهوما-3

.العايل؟التعليميفالشاملةاجلودةومتطلبات
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I.الدراســةأهـداف:
الكشف عن واقع تكوين أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية.-1
إعداد قائمة مبعايري اجلودة الالزمة ألداء أعضاء هيئة التدريس.-2
ألداء أعضاء هيئة التدريس يف ظل معايري اجلودة  الشاملة يف التعليم إعداد قائمة باالحتياجات التدريبية الالزمة -3

العايل
اقتراح وبناء برنامج تدريب ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء احتياجام التدريبية ومعايري اجلودة الشاملة يف التعليم -4

العايل.
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II.إليهاواحلاجةالدراسةأمهيـة
تنبع أمهية البحث احلايل من أمهية أعضاء هيئة التدريس بالتعليم اجلامعي وضرورة تدريبـهم ، فعضو هيئة 
التدريس وسط هذه العملية من العناصر الفاعلة اليت الغين عنها بل وأساس العملية التعليمية تتوقف عليه كفاءة وجودة 

اية يف األمهية وخيضع يف كثري من الدول ملعايري اجلودة والنوعية باقي العناصر ، ومن هنا كان حسن اختياره اليوم أمر غ
،وعليه بات حتقيق اجلامعة ألهدافها السيما يف الدول النـامية يتوقف علي درجة تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس ا 

م وسلوكيام عن طريق لتحقيق أفضل النتائج ،وهذا ال يتأيت إال بتطوير وحتسني مهارام وقدرام ومعارفهم واجتاها
برامج التدريب املستمر وهذا ما تؤكده الكثري من الدراسات املعاصرة يف التعليم.فجودة التعليم اجلامعي اليوم ترتبط 

جبودة أعضاء هيئة التدريس به 
التكنولوجية ومن هنا تربز أمهية تدريب عضو هيئة التدريس وفقا حلاجاته و للتطورات العلـمية واملعــرفية و

احلاصلة ،فهو عملية مستمرة وهادفة إليصال املعلومات ،وتكوين املهارات، وخلق اجتاهات اجيابية إلحداث تغريات 
عقلية وفنية مهارية وسلوكية تقابل احتياجام احلالية واملستقبلية يف ضوء متطلبات جودة أدائهم. 

يئة التدريس والدور املنوط به يف ظل التـحوالت الراهنة يف ومن هنا تتجلي أمهية املوضوع يف أمهية عضو ه
التعليم اجلامعي ومتطلبات اجلودة.فقد أضحت اليوم معايري جلودة أداء عضو هيئة التدريس واليت مت حتديدها يف الدراسة 

ال األنشطة العلمية احلالية يف ااالت التالية: يف جمال استراتيجيات التدريس الفعال ،جمال االتصال مع الطلبة ،جم
والعملية اليت تعين خبدمة اتمع، متكنه من جمال جودة املمارسات اإلدارية والقيادية ،جمال التقومي ،جمال استخدام 
الوسائل التعليمية وتكنولوجيا املعلومـات .وعليـه فان تـكوين وتدريب مكثف ومميز  يف جوانب أساسية يف ضوء 

ن كفايات ،ضرورية جـدا لضمان حد ادين من املهارات التدريسية والبحثية الالزمة له.هذه املعايري وما تتطلبه م
ولنجاح العملية التعليمية عامة.

ومن هنا تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من حيث اهتمامها بعمليتني مهـمتني الغين عنهـما يف عصرنا الراهن 
وضروريتان لكل املؤسسات والعاملني ومها التدريب واجلودة خاصة ملا يتعـلق األمر بالتعليم العايل و بعنصر مهم وهو 

هيئة التدريس كحجر الزاوية يف العملية التعليمية واجلامعة عامة يف عضو هيئة التدريس وحتديدا برنامج  تدرييب ألعضاء
ظل متطلبات جودة أدائه وجودة التعليم اجلامعي انطالقا من احتياجام التدريبية فهي مبثابة حمددات تقوميية لتطويرهم. 

ة ألعضاء هيئة التدريس كما تعد هذه الدراسة إضافة علمية واألويل من نوعها خاصة فيما خيض الربامج التدريبي
ومفهوم اجلودة يف التعليم العايل كحاجة ملحة اليوم يف كل ااالت واملستويات وهذا حسب علم الباحثة.إضـافة إىل 
تقدمي قائمة من املعايري اليت ستفيد يف تقومي جودة أداء عضو هيئة التدريس اجلامعي وهو ما ميكن من تشخيص نقاط 

مج أخرى لتطوير أدائهم.،كما ستتيح هذه املعايـري فرصـا لألستاذ لكي يطلع على مضامني القوة والضعف لبناء برا
مهارات التدريس والتقييم واالتصال والقيادة واستخدام التكنولوجيات احلديثة ...إخل.
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. IV موضوع الدراسةأسباب اختيار:
الباحثة بوجود مشكلة تستدعي حقا الدراسة ول واألخري لدراسة هذا املوضوع هو إحساس لعل الدافع األ

ت علي خمتلف األصعدة واجتاهها حنو االهتمام راوالبحث خاصة يف ظل ما تشهده جامعات العامل اليوم من حتوال وتطو
وضرورة مسايرته هلذه وجودة املخرجات،كعنصر مهم يف عملية التكوينبتنمية وتطوير عضو هيئة التدريس

الضعف الذي تشهده جامعاتنا خاصة ما تعلق بالكيف من خالل الشكاوي املطروحة حول املستجدات يف مقابل 
مستوى جودة التعليم اجلامعي وكذا اخلريج، وهذا يدل على وجود خلل أو ضعف واخنفاض يف كفاءات واجتاهات 

وجي فعصر اليوم هو عصر األستاذ اجلامعي حنو التنمية الذاتية خاصة ما تعلق باجلانب البيداغوجي والتقين و التكنول
السرعة والتطور التكنولوجي اهلائل .

 تمعاجتاه التكوين اجلامعي لألستاذ حنو  اجلانب البحثي وإمهال جانب التدريس وخدمة ا
 ا حنو اجلودة والتدريب كضرورة ملحة يف ظلاجتاه معظم مؤسسات ومنظمات العامل اليوم  باختالف ختصصا

يري املستمر يف املهن ومتطلباا من مهارات وكفاءات.التحول والتطور والتغ
 الرغبة يف اختبار قدرات الباحثة الشخصية يف تصميم برنامج تدرييب قائم على االحتياجات التدريبية ويف ضوء

معايري اجلودة.
 التدريس الفعال  املسامهة يف تطوير وتنمية بعض اجلوانب األدائية لعضو هيئة التدريس خاصة ما تعلق باستراتيجيات

واستخدام التكنولوجيات احلديثة يف التعليم . 
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.V:تـحديد املـفاهيـم
:التدرييبالربنامج- أ

حبثناخيدمالذيمنهاالبعضبذكرسنكتفيوتتشابهمضامينهأنإالتنوعتوالتدريبمفاهيمتعددت: التدريب* 
:هذا

خرباتومعارفتطويرإىلدفاليتواملخططةأواملنظمةاألنشطةجمموعةهو" ): Good. كود( تعريف-1
حتسنيو،مشكالموحلاإلنتـاجيةكفاءامرفعو،معلومامحتديثيفتساعدهمو،املتدربنياجتاهاتو

)Good.294:1973( "عملهميفهموأدائهم
ميكنهمومعرفةمنلديهمماإىلمعرفةيضيفماحنوعلىاألفرادمتيزيستهدفنشاط):" جابروهندام(تعريف-2

هندام"(معنياستبصاروفهمتنميةعلىيساعدهمو،غريهمنأدائهاعلىقادرينيكونواملمهاراتيؤدواأنمن
).1978:121.جابرو
خرباتومعلومـاتيفتغيـراتإحداثتستـهدفدينامكيةعمليـة): " إبراهيمامحدباشات(تعريف-3
رفععلىيساعدمباالكامنةطاقاموإمكاناماستغاللعنمتكينهمبغيةاملتدربنياجتاهاتوسلوكأداءطرائقو

جمملهيفالفردحمورهامستمرةعملية:" بأنهأيضايعرفهو" عاليةبإنتاجيةومنتظمةبطريقةأعماهلمممارسةيفكفايتهم
اليتاملنظمةوالعملوالفرديتطلبهامستقبليةأوحاليةاحتياجاتملقابلةحمددةذهنيةسلوكيةتغرياتإلحداثدف
)1978:14.إبراهيمباشاتأمحد"(فيهايعمل

املنهيةوالعـمليةاملتدربنيكفاءةلرفعاملوجهالنشاطوالفعاليةمننوعهو):" البزاز(تعريف-4
)"1986:129.البزاز"(الفنيةو
املهاراتصقلوحتسـنيوخلقـدفأدواتوأساليبباستخدامتقومخمططةعمليةهو): عقيلي: (تعريف-5
كفاءةمثةمنوكفاءتهمستوىلرفعالتعليمخاللمنالكفءلألداءمعرفتهنطاقتوسيعوالفردلدىالقدراتو

).1996:233.عقيلي"(املؤسسة
بناءاالتربوينيالعاملنيوللمعلمنيالتدريبيةاالحتياجاتبتصنيفيبدأعملكلهو) :" األمحدطهخالد(تعريف-6

الربامج،هذهتنفيذذلكبعدليتماالحتياجاتهلذهامللبيةالتدريبيةالربامجتصميمإىلينتقلمث،املخططةاألهدافعلى
التقوميهذامناالستفادةوالتدريبعنالنامجةاملخرجاتلتحديداملتدربنيوالربامجتقوميإىلأخرياينتهيو
)2005:25.األمحدطهخالد"( الالحقةالتدريبيةالربامجيف
لتنميةدفواإلعدادبرامجمنتنطلقاليتاملهاراتواخلرباتجمموعة):" يوسفالقادرعبد"(تعريف-7

تأهيلهمواألقصى،حدهاإىلاحلاليةاإلنتاجيةطاقامرفعواملهنةيفاملوجودينللمعلمنيالتربويةالتعليميةالكفايات
التنفيذوالعلميالتخطيطخاللمنذلكوختصصهمجماالتيفعلميةوتربويةتطوراتمنيستحدثماملواجهة

)2000:12.يوسفالقادرعبد"(املستمرالتقوميواألكادميي
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مهنياالنمومناملعلمنيميكنخمططومنظمبرنامجكل):" البندريسليمانحممدوطعيمةامحدرشدي(تعريف-8
التعلموالتعليمعمليةمستوىمنيرفعأنشانهمنماكلو،السلوكيةواملعرفيةاخلرباتمنمزيدعلىباحلصول

).2004:296.طعيمةأمحدرشدي"( اإلبداعيةاملعلمنيطاقاتمنيزيدو
لتطوير العاملني ورفع و املالحظ حول هذه التعريفات أا أمجعت على أن التدريب عملية أو نشاط منظم وهادف

وحاجات مؤسستهم احلالية واملستقبلية كفاءم الفنية واملهنية  وبالتايل إنتاجيتهم يف ميدان عملهم انطالقا من حاجام  
ملواكبة التحوالت احلاصلة يف ميدان عملهم سواء كانوا إداريني أو معلمني أو أساتذة.

وعليه ميكن تعريف مفهوم التدريب إجرائيا كالتايل:"هو عملية منظمة وهادفة  حتتوي جمموعة من النشاطات 
قاقها من االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس، واليت سوف واملعارف واملهارات واخلربات والقدرات مت اشت

تقدم هلم  بطرائق علمية ومنهجية بقصد تنمية وتطوير كفايام إيل مستوي اجلودة والنوعية للمسامهة يف حتقيق أهدافهم 
وفق معايري اجلودة خمطط مصمم يضم جمموعة من الوحدات التدريبية املصممةوأهداف اجلامعة بفعالية وكفاءة ، وهو

التقييم االتصال،لتنمية مهارات وقدرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس يف جمال استراتيجيات التدريس الفعال،
،تكنولوجيا التعليم البحث العلمي و املمارسات اإلدارية والقيادية ،يضم األهداف التعليمية واحملتوي واألنشطة ،الوسائل 

أدوات التقييم وكل الفعاليات الالزمة لتصميم برنامج تدرييب لتنمية  عضو هيئة التدريس،التعليمية وطرق وأساليب 
التدريس". 

مفهوم االحتياجات التدريبية: –ب 
االحتياجاتعلىالتعرفخالهلامنيتماملستقبلواحلاضرللوضعتقوميعمليةعنعبارة:"Moreland).(عرفها-1

130 .1988".(فيهااملرغوببالتغرياتيتأثرواأوأدائهممستوياتمنيرفعواحىتالالزمةالتدريبية : Moreland(

خرباته،ومبعـلوماتهاملتعلقةوالفرديفإحداثهـااملطلوبالتغرياتجمموع):" الطعاينامحدحسن( تعريف-2
".عاليةبكفاءةاحلاليةوظيفتهواجباتواختصاصاتأداءووظيفةلشغلمناسباجبعلهاجتاهاتهوسلوكه،ووأدائه،

.)2002:29.الطعاينامحدحسن( 
بنيوقائموضعبنيمستقبليأوحايلاختالفأوتناقصوجود):" الصباغزهريودرةالباريعبد(تعريف-3

هذهيفأواالجتاهاتواملهـاراتأواملعارفمنأييفأفرادأووظيفـةأومنظمةأداءيففيهمرغوبوضع
)1986:363.الصباغزهريودرةالباريعبد" . (مجيعاالنواحي

فيهاملرغوبواألداءاحلايلاألداءبنيفرقوجودعنتكشفاليتاملؤشراتجمموعة): "حسنيالطوجيي(تعريف-4
.حسنيالطوجيي(."قصورمنوسلوكهماجتاهاتهيشوبومااألفرادهؤالءومهاراتمعارفنقصوبسببلألفراد

1993:12.(
يفاملشاركنييفإحداثهايرجياليتالتغرياتخمتلف):"البندريسليمانبنوحممدطعيمةأمحدرشدي(تعريف-5

الكفءاألداءمنلتمكينهذلكوالسلوكأشكالوواالجتاهاتالقيمواملعارفاملعلوماتذلكيفمباالتدرييبالربنامج
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أمحدرشدي(."بأمهيتهاهؤالءشعورإجنازها،ويرجحاملطلوبالواجباتأواملهاممنجمموعةعلييشتملمعنيلعمل
)2004:251.البندريسليمانبنوحممدطعيمة

وخربامالعاملنيمعلوماتيفإحداثهااملطلوبوالتصوراتالتغرياتجمموع) ":إمساعيلكاظم( عرفها-6
دراسةيف."األكملالوجهعليأعماهلمأداءعليقادرينلتجعلهمواجتاهامومهارامكفايامورفعومعارفهم

)1985:14.إمساعيلكاظم( االحتياجاتعنعاطف
لتطورهمفيدهوماوتوفريرغباتهمنضروريهومالسداإلنسانيتطلبهماكلهي)"بدويزكيأمحد( عرفها-7

)1986:96.بدويزكيأمحد. ( االحتياجاتسليماندراسة."ومنوه
Brawnبراون( أما-8 علييساعدمماالتدريبيةاحلاجةلتحديدالالزمةواملعلوماتالبياناتجلمعمستمرةعملية":),

222002Brawn:(."أهدافهاحتقيقيفاملنظماتمساعدةعليقادرتدرييببرنامجتطوير .(

املوظفنيقدراتوتقييمالوظائفومتطلباتحاجاتتقييم:")Denisi and Griffin(وجريفندينيسيوعرفها-9
Denisi and Griffin(."الوظائفهذهيشغلونالذين .2002 :11(

Robinsonروبنسون( أما-10 احلاليةوالقدراتوللعملاحلقيقيةاملتطلباتمابنيتظهراليتالفجوةأاعلى:فعرفها) :
Robinson."الوظيفةلشاغل .1985 :45 )(

االحتياجاتترتيبالواجبومنيكونأنجيبوماكائنهومابنيالتفاوتبأا:" فيعرفها) اخلطيب(تعريف-11
عنتعربالتدريـبيةاحلاجاتأنعلىتتفقالتعريفاتفهذهومنه). 1988:17.الخطيب".(أولويتهاحسبالتدريبية
معنيجماليفالعاملمنهيشكوالذيالضعفأوالنقصمبعينكائنهوومااألداءعليـهيكونأنجيبمابنيالفجوة
.والتنميةللتدريبفيهوحيتاج

التعريف اإلجرائي لالحتياجات التدريبية:" هي جمموعة من املؤشرات اليت تكشف عن وجود ضعف أو نقص أو حاجة 
متثل الفجوة بني األداء املطلوب من عضو للتدريب يف جمال من جماالت األداء اجليد ألعضاء هيئة التدريس، وهي بذلك

هو عليه ،أي أداؤه وقدراته احلالية  وعلي أساسها يتم صياغة الربنامج التدرييب لسد هيئة التدريس يف ظل اجلودة وما
هذه االحتياجات ومنوهم واالرتقاء بأدائهم ملستوى اجلودة ."

   :
:يليفيمانقدمهاالتعريفاتمنبالعديدأحيطفقدريس،عضو هيئة التدألمهيةنظرا

:أنهعلىعضو هيئة التدريسعرف
يفمع طالبهيشتركالذيوهوعنهم،بالنيابةيتعلمالذيوليسالعلميةاآللةاستخدامعلىطالبهيدرب"الذي- 1

.خليفةولدالعريباحلياة"(حممدأسلوبإىلوميتدالشخصيةأعماقإىليصلذايتمنوحتقيق 1989: 197(.
اليتبعض املشكالتحليفإسهامهإىلباإلضافةاملتخصصة،اإلطاراتوتكوينإعداديفاألساسية" الركيزة-2

-2003.زرمانالكرمي(عبد"املرسومة لذلكاألهدافلتحقيقونشاطجهدمنبهيقومماخاللمناتمع،تواجه
2004:87.(
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)"خمتص يستجيب ملطلب اجتماعي يتحكم يف عدد ال باس به من املعرفة... وهو عامل حر يف Baun. ويعرفه(بون-3
.اختياراته البيداغوجية مع احلرص على جعل حرية املبادرة واالستقاللية توافق وبكل حساسية منفعة املستخدمني"

(Baun.J.1978:123)
على اختالف ختصصام ومؤهالم العلمية"  (نوار "وهم جمموع العاملني الذين يقومون بعملية التدريس-4

).1998:34.مربوحة
وعرفه( فضيل دليو): "هو الذي يكون مؤهال مهنيا وتربويا وسلوكيا ،وان يكون مرشدا وموجها ومثريا للتفكري -5

العلمي ،الذي يولد االستفسار والتساؤل والتواصل واالستقصاءوملهما لطلبته قادرا علي اإلثارة الفكرية والعقلية،
مبعين أن يكون قائدا للنشاط الفكري ويعلم طالبه استعمال أسئلة كثرية وأفكارا جديرة بالتنقيب والبحث  العلمي،

فهو الذي يشركهم يف حتقيق منو ذايت يصل إيل  أعماق الشخصية  وميتد ألسلوب احلياة.ويقوم مبهميت اآللة التعليمية،
)2002:225.دليوالبحث والتدريس ." ( فضيل

عرفه( رشدي امحد طعيمة): " أن عضو هيئة التدريس يعمل للعلم و بالعلم يهتم بدراسة التدريس والتعليم و يبذل -6
أكادميي جيدد يف العلم و يطور يف التدريس ،أكادميي باحث جهدا يف حتصيل مهارات التدريس و فهم نظريات التعليم،

أكادميي يزرع باحثيــن صص وتعليمه،يف ختصصه و يف تدريس هذا التخ
و يرعاهم وينميهم ليكونوا خري خلف خلري سلف ،أكادميي اهتم بتقومي علمه وتدريسه وحبثه وناتج أدائه يف تعلم طالبه 

أكادميي يعمل مثابرا طوال الوقت على تطبيق عمله و تسخري حبثه يف التصدي لقضايا خدمة اتمع وتنمية و أدائهم،
)2004:81.والتصدي ملشكالته و املسامهة يف سد احتياجاته."(رشدي أمحد طعيمة وسليمان البندريالبيئة 

يقصد بأعضاء هيئة التدريس أيضا:" أساتذة التعليم العايل الذين يعملون يف نطاق اجلامعات والكليات األخرى - 7
التابعة للوزارات و املؤسسات املختلفة ،ويقومون مبهام التدريس والبحث العلمي و إرشاد الطلبة و اإلشراف على 

خل اجلامعة وتقدمي اخلربات واالستشارات داخل اجلامعة الدراسات العليا و املشاركة يف اللقاءات واالجتماعات دا
)2002:14.وحنو ذلك من املهام اليت تتطلبها خدمة اتمع الداخلي واخلارجي( الساملو خارجها،

واملنظم واملطور امليسرفهونظاماً،باعتبارهاالتعليميةالعمليةعناصرمنعنصردياب): "أهمرزقعرفه (سهيل-8
التغريإحداثأجلمنالدراسيةاملواد واملساقاتتدريسمهمةتنفيذعلىمباشرةالقائموهووالتعلم،التعليملعملية

:رزقسهيل" (ذياب،.املتعلمنيلدىأمناط السلوكمنمنطأييففيهاملرغوب 2005.4.(
أي ناقل للمعرفة هو تصور خطا جيب أن يعيه تعريف (عبد العايل دبلة): "تعريف األستاذ  اجلامعي علي انه مدرس -9

األساتذة ،فاألستاذ اجلامعي هو يف نفس الوقت ناشر للمعرفة وثانيا منشط علمي وثالثا باحثا علمي هذا هو التصور 
).2008:16.احلقيقي له فهو مصدر للبحث أساس كل التطورات العلمية والتكنولوجية ." ( عبد العايل دبلة

وهو القائم ا كونه ناقل للمعرفة ضيل دليو ولوكيا، ميلود سفاري):"حجر الزاوية يف العملية التربوية،تعريف: (ف-10
مسؤول عن السري احلسن للعملية البيداغوجية يف اجلامعة ،إنه يعد مدرسا وملقنا للمعرفة بقدر ما هو منظم لنواحي 

):" 2001:91.." (فضيل دليو ولوكيا، ميلود سفاريالنشاط املؤدية إيل اكتساب املعرفة واملهارات لدى الطالب
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واملالحظ حول هذه التعريفات أا ركزت على تعريف األستاذ من خالل وظائفه جتاه طالبه ومؤسسته مركزة على 
أمهيته يف العملية التعليمية ونشر املعرفة .مهملة بذلك خصائصه ومعايري جودته.

التدريس:"أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية فهو املسري واملنظم والقائم مباشرة علي التعريف اإلجرائي لعضو هيئة 
تنفيذ مهمة تدريس املواد واملساقات الدراسية من أجل إحداث التغري املرغوب فيه يف أي منط من أمناط السلوك لدي 

فنية وميتلك كفايات ومؤهالت علمية املتعلمني.إضافة ملهمته كباحث ومساهم يف خدمة اتمع ،له مسات شخصية و
أكادميية ومهنية اجتماعية ضرورية ألداء جيد ملهامه. ناميا ومتطورا متاشيا ومتطلبات مهنته ومستجداا."

يتغري مفهوم اجلامعة حبسب اتمع الذي توجد فيه، بل وخيتلف من عصر آلخر يف نفس اتمع، تبعا لتطور اتمع : 
وتكنوجيا وفيما يلي جمموعة خمتارة من التعاريف:علميا

تعريف (العريقى):"املؤسسة التربوية التعليمية العليا اليت دف لتحقيق األهداف املرسومة هلا ،و اليت تزود خطط -1
عية و الفنية من التنمية القومية بالعناصر البشرية الالزمة هلا ،و تنهض باتمع يف ااالت العلمية والثقافية واالجتما

).2004:163.من رياض ستراك1996:101.خالل منهاجها وبراجمها املقررة اليت تقدمها لكلياا."   (العريقى
تعريف( حامد عمار ):"اجلامعة مؤسسة اجتماعية يف قمة نظام التعليم تعمل على إنتاج املعرفة و تطوير الفكر -3

ملختلف احتياجات اتمع، وهي مؤسسة جتمع و تربط، وساحة لاللتقاء و التفاعل الكامل".و إعداد القوى املؤهلة 
)1997:96.( حامد عمار

تعريف( مراد بن اشنهو):"مؤسسة تكوينية ال ترسم أهدافها مبعزل عن البيئة االجتماعية واالقتصادية اليت تنبثق منها -4
ا،بل على العكس فهي تستلهم من اهلذا يتباين دورها و ختتار قيمها وأهدافها،تمع الذي هو منبتها ،هياكلها ،إطارا

)20بتباين اتمع و احلقبات التارخيية.(مراد بن اشنهو:
عرفت بأا: " قمة اهلرم التعليمي، ليس رد كوا آخر مراحل النظام التعليمي، بل ألا تقوم مبهمة هامة يف -5

اب فكرا ووجدانا، وفعال وانتماءا، ومن خرجيي اجلامعات ختلق قيادات اتمع يف خمتلف ااالت العلمية صياغة الشب
).1982:48.والسياسية واإلدارية والثقافية اليت من خالهلا يتابع اتمع مسريته"  (إبراهيم عصمت مطاوع

:1990.م لطلب العلم دراسة وحبثا "(رابح تركيوعرفها( رابح تركي) بأا: " جمموعة من الناس وهبوا أنفسه-6
07.(

كما عرفت بأا: " مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني وأنظمة وأعراف وتقاليد أكادميية معينة، - 7
تتمثل وظائفها الرئيسية يف التدريس والبحث العلمي، وخدمة اتمع، وتتألف من الكليات واألقسام ذات الطبيعة 
العلمية التخصصية، وتقدم برامج دراسية متنوعة يف التخصصات املختلفة، منها ما هو على مستوى الليسانس، ومنها ما 

:2000.هو على مستوى الدراسات العليا، ومبوجبها تتحدد الدرجات العلمية للطالب" ( مليحان معيض الثبييت
214.(

ما يتعلق بالتعليم اجلامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياا وعرفها عبد ايد عبد التواب أا: "ختتص بكل-8
ومعاهدها من خالل هيئة التدريس والطلبة الباحثني يف سبيل خدمة اتمع واالرتقاء به حضاريا، متوخية بذلك املسامهة 
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اخلرباء يف خمتلف ااالت، وإعداد يف ترقية الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد البالد باملختصني والفنيني و
).2004:266.اإلنسان املزود بأصول املعرفة وطرائق البحث املتقدمة" (مصمودي زين الدين

كما عرفت بأا: "معقل الفكر اإلنساين يف أرفع مستوياته، ومصدر الستثمار وتنمية الثروة البشرية وبعث احلضارة -9
العريب، ومراعاة املستوى الرفيع للتربية اخللقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية العربية والتراث التارخيي للشعب

).13:مع اهليئات العربية واألجنبية" (حسن شحاتة
وعرفها (السلمي): "بأا تنظيم مكون من عدة عناصر أساسية، هي الكليات واملعاهد التابعة هلا وأا تقوم -10

اف حمددة باستخدام جمموعة من املوارد واإلمكانات املتاحة كما أا تعد إحدى املؤسسات بتحقيق هدف أو أهد
)2004:415.الرائدة يف اتمع"  (رياض ستراك

) بأا: "مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف 02يف مادته (279- 03وعرفها املرسوم التنفيذي رقم -11
.تقالل املايل" (اجلريدة الرمسية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةومهين، تتمتع بالشخصية املعنوية واالس

2003:5.(
يف ضوء هذه التعاريف ومتاشيا مع أهداف الدراسة احلالية سنعرف اجلامعة إجرائيا بأا: 

ة "مؤسسة علمية، ومركز إشعاع حضاري وفكري، تتمثل وظائفها األساسية يف التدريس، البحث العلمي وخدم
اتمع، تتكون من ثالث عناصر أساسية وهي الطالب واألستاذ واهلياكل.هدفها إعداد اإلطارات الالزمة للتنمية 

واملسايرة للمستجدات ونشر املعرفة."
:
عرف (ابن منظور) لغويا يف معجمه لسان العرب كلمة اجلودة بأن أصلها " جود " واجليد نقيض الرديء، وجاد - 1

الشيء جوده، وجوده أي صار جيداً، وأحدث الشيء فجاد والتجويد مثله وقد جاد جوده وأجاد أي أتى باجليد من 
).1984:72.القول والفعل(ابن منظور

ويقصد باجلودة من الناحية االصطالحية:"املطابقة ملتطلبات و مواصفات معينة، أا مجلة السمات واخلصائص -2
جتعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة". (املعهد األمريكى للمعايري).وعرفها أيضا:للمنتج أو اخلدمة اليت 

"هي درجة استيفاء املتطلبات اليت يتوقعها العميل ( املستفيد من اخلدمة)، أو تلك املتفق عليها معه."-3
سواء كان هو املتلقي املباشر ):"اخلصائص املتجمعة ملنتج أو خدمة ترضي احتياجات الزبون Rinehart( عرفها-4

.Rinehart Gray)للخدمة أو املستخدم األصلي للمنتج أو اخلدمة أو كالمها " 1993:49)

املشار إليه يف (أمحد أمحد إبراهيم "اجلودة عملية بنائية ترتكز علي اجلهود االجيابية دف حتسني )Jerome( وعرفها
).2003:17.املخرج النهائي "(أمحد أمحد إبراهيم

:
" جمموعة من األفكار و املبادئ اليت حتكم عمل أفراد مؤسسة ما و تشتمل هذه األفكار على جمموعة من القيم -1

واملعتقدات اليت تشكل إطارا لسلوكيات األفراد وتصرفام أثناء تأديتهم لعملهم وذلك يف إطار مناخ عمل مفتوح 
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شكالت بطريقة تضمن التحسني املستمر ألداء األفراد يشعر فيه الفرد حبرية املشاركة يف اختاذ القرارات وحل امل
) 2000:10.لعملهم." :( السيد حممد ناس و امحد عبد احلميد الشافعي

تعريف" أمحد سيد مصطفي":"جمموع القيم واالجتاهات اليت تغرسها اإلدارة العليا يف نفوس العاملني مبختلف - 2
املنسجمة مع تأكيد اجلودة املؤدية لرضا املستفيدين باخلدمة التربوية." ( أمحد مستوياا وختصصام لتفرز السلوكيات

)1998:42.سيد مصطفي
):"تعبري عن طرق التفكري والعرف واألمناط الراسخة اليت حتدد ما Richard Williamsيعرفها( ريتشارد ويليامز-3

)Richard Williams.1999،:20( ريتشارد ويليامزهو مهم للشركة املؤسسة والطريقة اليت جيب أن تؤدي ا ." 
الطريقة اليت تؤدي ا األعمال من حولنا ويشعر فيها األفراد حبرية ):"Philip Atkinsonتعريف( فيليب أتكنسون- 4

وسلوكيام أثناء املشاركة بأفكارهم يف حل املشاكل واختاذ القرارات باعتبار هذه األفكار مبثابة قواعد حتكم قيمهم 
)1995:20.تأدية عملهم." ( فيليب أتكنسون

:
يذهب البعض إىل أن اجلودة الشاملة تعين الكفاءة،ويرى آخرون أا تعين الفعالية وبالرغم من التباين بني الباحثني 

يف مفهوم اجلودة الشاملة إال انه ميكن القول أا:
"يشمل مفهوم اجلودة الشاملة ثالث معايري::)Ralph Gloves(تعريف-1

* تشمل كل العمليات اليت تؤدي إيل دقة وبناء و تصميم املنتج (اخلدمة التعليمية املقدمة داخل املؤسسات التعليمية 
والذي يتطلب التجديد املستمر يف الوظائف العمليات اليت جيب أن تعمل على حتسني اجلودة.

مل علي حمصلة لكل عمل يوازي األفضلية يف تقدمي اإلنتاج الذي ال يتوقع أن حيدث فيه أي خطا .* تش
."جيب أن يكون كل فرد يف النظام مسؤوال أو قادرا علي الوفاء وااللتزام من أجل جودة العمل الذي يقوم به* 

Ralph G.levis.1994:28)(
"جمموعة من املواصفات ومالمح وخواص :(British Standard Institution)تعريف هيئة املواصفات الربيطانية-2

).Greaffery.D.D.1994:260"(املنتج أو اخلدمة اليت حتمل نفسها عبء إرضاء االحتياجات امللحة والضرورية

وليس واجلودة هي هدف ميكن قياسه،تعريف( ديان بون وريك جرجيز ) :"معيار أو هدف أو جمموعة متطلبات،-3
فاجلودة معيار للكمال نقرر ساسا مهما بالصالحية،إا جهد متواصل من أجل التطوير ،وليست درجة من االمتياز،إح

عن طريقه ما إذا كنا قد أدينا ما عزمنا عليه يف الوقت احملدد بالكيفية اليت قررنا أا تالئم احتياجات عمالئنا أم ال فإذا 
خلدمات واألعمال فيمكن القول أننا حققنا أهداف اجلودة الشاملة".( ديان بون كانوا سعداء بالطريقة اليت قدمت ا ا

)1995:15.وريك جرجيز
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):"اخلصائص املتجمعة للمنتج أو خدمة ترضي احتياجات العمالء سواء كان العميل Rinehart( تعريف رينهارت-4
هو املتلقي املباشر للخدمة أو املستخدم األصلي للمنتج أو اخلدمة أو كليهما من العمالء اخلارجني املتمثلني يف املسئولون 

)Rinehart.1993:49(" عن التعليم اجلامعي 

مفهوم اجلودة الشاملة لثقافة جديدة يف التعامل مع املؤسسات اإلنتاجية لتطبيق معايري تعريف( البيالوي ):"يشري -6
مستمرة ليس فقط لضمان املنتج بل جلودة العملية اليت يتم من خالهلا املنتج."

.)1996:4.( البيالوي
:
والسمات اليت تعرب بدقة ومشولية عن جوهر التربية مبا يف ذلك تعريف( رشدي أمحد طعيمة):"جمموعة اخلصائص - 1

كل أبعادها :مدخالت ،عمليات خمرجات قريبة أو بعيدة ،تغذية راجعة ،وكذا التفاعالت املتواصلة اليت تؤدي إىل 
اجلودة ".حتقيق األهداف املنشودة واملناسبة تمع معني وعلى قدر سالمة جوهر التربية وحالتها تتفاوت مستويات 

)2006:21.( رشدي أمحد طعيمة
تعريف (مسري حممد عبد العزيز):"هناك من مييز بني ثالثة جوانب يف معين اجلودة الشاملة وهي جودة التصميم،-2

وجودة األداء وجودة املخرج وحدد معين جودة التصميم أا حتديد املواصفات واخلصائص اليت ينبغي أن تراعي يف 
التخطيط للعمل أما جودة األداء فهي القيام باألعمال وفق املعايري احملددة وجودة املخرج تعين احلصول علي منتج 

)10- 1999:9.تعليمي وخدمات تعليمية وفق املواصفات املتوقعة." (مسري حممد عبد العزيز
نا للتعليم علي انه استثمار قومي له تعريف (صاحل ناصر عليمات):"إجيابية النظام التعليمي ،مبعين أنه إذا نظر-3

مدخالته وخمرجاته ،فان جودته تعين أن تكون هذه املخرجات بشكل جيد ومتفقة مع أهداف النظام من حيث 
احتياجات اتمع ككل يف تطوره ومنوه واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء اتمع." (صاحل ناصر 

)2004:93.عليمات
عثمان):"اجلودة الشاملة هي ختطيط وتنفيذ وتنظيم ومتابعة العملية التعليمية وفق نظم حمددة تعريف (حممد سري -4

وموثقة تقود إيل حتقيق رسالة اجلامعة يف بناء اإلنسان العصري من خالل تقدمي اخلدمة التعليمية املميزة وأنشطة بناء 
)1997:384.الشخصية املتوازنة." (حممد سري عثمان

كامل يطبق يف مجيع فروع ومستويات املنطقة التعليمية؛ ليوفر للعاملني وفرق العمل الفرصة إلشباع " أسلوب مت- 5
حاجات الطالب واملستفيدين من عملية التعلم، أو هو فعالية حتقيق أفضل خدمات تعليمية حبثية واستشارية بأكفأ 

).1999:73.أساليب وأقل تكاليف وأعلي جودة ممكنة " (النجار
وم اجلودة يف التعليم فهو يتعلق بكافة السمات واخلواص اليت تتعلق باال التعليمي واليت تظهر جودة للنتائج "مفه- 6

املراد حتقيقها، وهي ترمجة احتياجات توقعات الطالب إيل خصائص حمددة تكون أساساً يف تعليمهم وتدريبهم، لتعميم 
) .4: 1995.لعات الطلبة املتوقع" (الرشيداخلدمة التعليمية وصياغتها يف أهداف مبا يوافق تط
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ويعرفها الشهراين : بأا " أداء العمل بطريقة صحيحة وفق جمموعة من املعايري واملواصفات التربوية الالزمة لرفع - 7
).2005:20.الشهراين عامر عبد اهللامستوى جودة وحدة املنتج التعليمي بأقل جهد وتكلفة "(

واملالحظ هنا أن جل التعاريف أمجعت على أن اجلودة يف التعليم تعين الصفات والسمات اجليدة اليت تتسم ا مجيع 
مكونات العملية التعليمية . 

:
وقد حددت تلك جودة التعليم اجلامعي هي حتقق أهداف الربنامج اجلامعي يف خمرجاته مبا حيقق رضا املستفيدين، "- 1

األهداف بالبحث عن مواصفات التعليم بأبعاده املتعددة" (تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشرين:
1996.(.

جودة التعليم العايل تعين: "مقدرة جمموع خصائص ومميزات املنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب، وسوق -2
فة اجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة، إننا نعرف جيداً أن حتقيق جودة التعليم يتطلب توجيه كل العمل واتمع وكا

املوارد البشرية والسياسات والنظم واملناهج والعمليات والبنية التحتية من أجل خلق ظروف مواتية لالبتكار واإلبداع يف 
).2004:4.ب لبلوغ املستوي الذي نسعى مجيعاً لبلوغه "(اجلسرضمان تلبية املنتج التعليمي للمتطلبات اليت يئ الطال

هي حتقيق رضا أطراف العملية التعليمية واألهداف املوضوعة كاملة يف ضوء جمموعة من املؤشرات املعايري واليت "- 3
)2005:241.توضع هلا."(فايز مراد مينا

ميز من إدارة ، أعضاء هيئة التدريس ،الطالب ،البنية ومعين هذا أن تتسم كل مكونات التعليم اجلامعي باجلودة والت
التحتية حىت حنقق األهداف املرجوة . وهو ما يقودنا للتعريف اإلجرائي التايل للجودة الشاملة يف التعليم العايل:"هي 

تعليم العايل من جمموع املواصفات والسمات الدقيقة واملتميزة اليت جيب أن تتسم ا جل مكونات العملية التعليمية يف ال
مدخالت وخمرجات وعمليات لتلبية خمتلف احلاجات،وهي أسلوب وعملية متكاملة ودرجة تسمح بتحقيق األهداف 

بأقل التكاليف واهودات". 
:
:
تصور ملا ينبغي أن يكون يف اللغة هو ما أختذ أساسا للمقارنة والتقدير واملعيار من املكيال وهو منوذج متحقق أو -1

Carter Good.1973)وعرفه( كارتر جود )عليه الشيء، املعايري منط أو حكم يستخدم كأساس للمقارنة :"(32:
الكمية والكيفية ."

عرفه( نور الدين حممد عبد اجلواد ومصطفي متويل حممد)أنه:"حكم أو قاعدة أو مستوى معني نسعى للوصول إليه - 2
ب حتقيقها دف قياس الواقع يف ضوئه للتعرف علي مدى اقتراب هذا الواقع من املستوى املطلوب ."على انه غاية جي

)1993:29.( نور الدين حممد عبد اجلواد ومصطفي متويل حممد
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:
العمالء من اجل " كم من املعلومات اليت يتفق فيها أعضاء اهليئة الواحدة، واليت يستخدموا لتلبية احتياجات - 3

199524.الوصول ألكرب قدرة من اجلودة املطلوبة للممارسة."(ريتشارد فريمان : (
"هي حمكات أو موجهات موضوعية وعلمية مقننة يتم من خالهلا احلكم علي مستويات األداء وتقومي مدى اإلجناز - 4

).2006:54.يف حتقيق األهداف املطلوبة" .(فؤاد احلاجز
(عبد الرزاق إبراهيم):" معايري اجلودة الشاملة هي تلك املواصفات والشروط اليت ينبغي توافرها يف نظام تعريف -5

تكوين املعلم واليت تتمثل يف جودة األداء ،سياسات القبول ،برامج التكوين ،وتشمل األهداف وجوانب التكوين 
ت تتصف باجلودة تعمل على تلبية احتياجات األكادميي التربوي والثقايف والتدريب العلمي حبيث تؤدي ملخرجا

)2003:6.املستفيدين من هذا النظام ." (عبد الرزاق إبراهيم
تعريف(إبراهيم السقاف وفاتن مصطفي) :"تشمل القواعد النموذجية أو األطر املرجعية أو الشروط اليت حنكم من -6

ل وأمناط التفكري واإلجراءات ." (إبراهيم السقاف وفاتن خالهلا أو قياسا عليها سلوكيات األفراد أو اجلماعات واألعما
)1998:4.مصطفى

وعرفها خالد مخيس السر يف دراسته "درجة مطابقة السلوك التدريسي لألستاذ اجلامعي موعة من املعايري املتعلقة - 7
يد".باملهارات واخلصائص املهنية والشخصية اليت ينبغي أن تتوفر لدى األستاذ اجلامعي اجل

وعليه نالحظ إن جل الدراسات أمجعت على أن معايري اجلودة تشمل املواصفات واخلصائص واحملكات اليت على 
أساسها نقول أن العملية التعليمية مبختلف مكوناا تتسم باجلودة ،فهي الىت حنتكم هلا يف احلكم على جودة املدخالت 

)2003:279.والعمليات واملخرجات.(خالد مخيس السر
ووفقا هلذه الدراسة فالتعريف اإلجرائي ملعايري اجلودة يف التعليم العايل  هو :أا املواصفات الالزمة ملعرفة وحتديد - 

مدى إمكانية قبول أداء أعضاء هيئة التدريس مبا يعمل على حتسني نتائج أدائه وزيادة فعاليته وقدراته علي مواكبة العصر 
ويتم على ة اخلاصة التدريسية. فهو أعلى مستويات األداء اليت يسعى الفرد للوصول إليها،يف تكوين النماذج البشري

ويف ذات الوقت هو النص املعرب عن املستوى النوعي الذي جيب .ضوئها تقومي مستويات األداء املختلفة واحلكم عليها
برنامج.وعليه فهي متثل خمتلف اخلصائص أن يكون ماثالً بوضوح يف مجيع اجلوانب األساسية واملكونة ألي وظيفة أو

واملواصفات والشروط اليت جيب أن يتسم ا عضو هيئة التدريس اجلامعي حىت يؤدي مهامه التدريسية والبحثية على 
أكمل وجه،حىت يؤدي يف النهاية إىل ختريج متعلم يتصف بكل ما ينبغي أن يتصف به إنسان جيد ؛يتصف باملواصفات 

بات الالزمة للجودة.والشروط واملتطل
.لذا تعد عملية حتديد املعايري أمراً يف غاية األمهية لضمان حتقيق اجلودة يف أداء عضو هيئة التدريس
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:
يعترب موضوع تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس من املوضوعات اهلامة، ولعل ذلك يرجع إىل التطورات 

يف أدوار املؤسسة األكادميية من جهة، وظهور الثورة العلمية والتقنية اليت تتطلب تدريباً وتطويراً مستمراً هلم يف املتعددة 
مؤسسة التعليم العايل من جانب آخر.

ضو كما أن الرؤى اجلديدة يف التعليم العايل تؤكد وتؤيد تنويع الربامج واألنشطة وفقاً لتعدد األدوار اليت يقوم ا ع
هيئة التدريس يف مؤسسة التعليم العايل، ومهارات تقنية املعلومات، وكذلك املهارات املرتبطة بااالت احلديثة يف 
القضايا التربوية كهندسة النظم اجلامعية، وإدارة اجلودة، واملهارات القيادية والتنظيمية وتصميم املناهج والربامج 

التقومي . إال أن الباحثني خيتلفون يف حتديد احلاجات وااالت اليت ينبغي أن األكادميية احلديثة، ومهارات القياس و
تتناوهلا استراتيجيات التطوير األكادميي ألعضاء هيئة التدريس وفقاً الهتمامام العلمية واملهنية، وقد برزت العديد من 

ي ألعضاء هيئة التدريس، فهناك عدد من تلك الكتابات اليت تصب يف جمملها يف التركيز على تطوير األداء األكادمي
الدراسات جعلت االهتمام باحتياجات التطوير التدريسي والتربوي ضمن أولوياا.

وقد حاولنا يف هذه الدراسة انتقاء أهم الدراسات اليت تنسجم مع متغريات وأهداف حبثنا هذا وختدمه سواء من 
متغريات الدراسة وتاريخ إجنازها بدءا بالدراسات العربية مث األجنبية على الناحية النظرية أو امليدانية وترتيبها حسب

النحو التايل:
:
.2001:)83-132.(
.

هذه الدراسة على حتليل نظام اجلودة الكلية اخلاص  بقطاع الصناعة واألعمال من حيث املفاهيم الرئيسية ركزت  
وكيفية تكييفه وتوظيفه يف العملية التربوية والتعليمية وذلك هلذا النظام،9000ISOواإلطار املعياري والقياس الدويل

لتربوية والتعليمية حيث أثبت نظام اجلودة فاعليته يف دعم دف تفعيل وتطوير وتقومي أنظمة وخمرجات العملية ا
املؤسسات واإلدارات التعليمية ومتكينها من إحداث عملية التغيري والتحديث يف النظام التربوي التعليمي.

ت إضافة لوضع اخلطواكما أسهمت هذه الدراسة يف بلورة إطار متكامل للمواصفة الدولية للجودة يف جمال التربية،
اإلجرائية لتوظيف مكونات وعناصر هذه املواصفة  يف تصميم ومراجعة أداء األجهزة والعناصر واحملتويات ذات العالقة 

أساليب وطرائق التدريس ،النشاطات الصفية والالصفية، املناهج،اجلهاز اإلداري،بالعملية التربوية مثل:التحصيل،
التجهيزات الكلفة ..

  .
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دف هذه الدراسة للكشف عن واقع برامج تدريب املعلم الفلسطيين احلالية أثناء اخلدمة مبحافظة غزة والتعرف إىل 
احلاجات الوظيفية هلم ،مث الكشف عن دالالت الفروق يف دراسة واقع برامج تدريب املعلمني احلالية اليت تعزى لعامل 

رات اليت حضرها املعلم لوضع تصور مقترح للحاجات الوظيفية اجلنس وسنوات اخلدمة واملؤهل العلمي وعدد الدو
للتدريب أثناء اخلدمة يف ضوء مفهوم األداء. وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية: 

.ما واقع برامج تدريب املعلمني يف حمافظة غزة ؟ 1
أثناء اخلدمة ؟ .ما مدى تلبية الدورات التدريبية احلالية حلاجات املعلمني الوظيفية 2
.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقومي املعلمني للربامج التدريبية أثناء اخلدمة تعزى لعامل اجلنس، 3

عامل سنوات اخلدمة، وعامل املؤهل العلمي، وعامل عدد الدورات اليت حضرها املعلمون؟
د املعلم الفلسطيين يف ضوء مفهوم األداء ؟.ما التصور املقترح لربامج االحتياجات الوظيفية إلعدا4

% حيث بلغ عدد 15إعتمدت هذه الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي اختار الباحث عينة عشوائية بنسبة 
معلمة .كما قام الباحث ببناء أداة الدراسة155،معلما120ًمعلماً ممثلة تمع الدراسة ومشلت275أفراد العينة 

( استبانة ) وذلك لتقومي الربامج والدورات التدريبية اليت حضرها املعلمون واملعلمات يف حمافظة غزة وذلك من خالل 
كما مشلت األداة جماالت الربنامج التدرييب املقترح للمعلمني أثناء اخلدمة من خالل مفهوم األداء - وجهة نظرهم 

دمة. ومشلت االستبانة على ما يلي: وحاجات املعلم الفلسطيين أثناء اخل
فقرة موزعة على البنود التالية:30جمال تقومي الربامج التدريبية احلالية- 
تعريف باالستبانة للمعلمني واملعلمات، والطلب منهم اإلجابة عن فقراا بدقة وموضوعية. .1
معلومات عن املعلم مثل اجلنس، سنوات اخلدمة يف التدريس واملؤهل العلمي، وعدد الدورات التدريبية اليت حضرها .2

املعلم. 
فقرة موزعة على جماالت وهي كالتايل: 70اشتملت االستبانة على .3
فقرة موزعة على البنود التالية:   30جمال تقومي الربامج التدريبية احلالية -
. فقرات7: املتدرب.1
. فقرات4: التدريبوقت.2
. فقرات5:املدرب.3

. فقرات6:مكان التدريب واإلمكانات.4

. فقرات8:التدرييباحملتوى.5
فقرة موزعة على األبعاد التالية:40الربنامج التدرييب املقترح للمعلمني أثناء اخلدمة- 

. فقرة11أوالً : جمال اإلعداد املهين املقترح
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.فقرات9ثانياً: جمال اإلعداد الثقايف املقترح
.فقرات10ثالثاً: جمال اإلعداد األكادميي املقترح
.فقرات10رابعاً: جمال املهارات األدائية املقترحة

وكنتيجة توصل الباحث بشكل عام تقارب يف املتوسطات بشكل ملحوظ مما يؤكد  ضعف برامج التكوين أثناء اخلدمة 
لعدة ظروف، ورغبة املعلمني  من جهة يف تنمية املهارات األدائية لديهم حسب الربنامج املقترح وهو ما جعل صاحب 

الدراسة يوصي مبا يلي:
أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتخصيص وإعداد مركز للتدريب مزوداً باإلمكانيات الالزمة كمركز تربوي يشمل -1

وخمترب علمي وخمترب لغوي مع توفر األساليب التكنولوجية احلديثة يف عمله.مكتبة وقاعة تقنيات تربوية 
ضرورة حسن التخطيط والتنظيم واإلدارة للدورات التدريبية ومراعاة عامل الوقت يف انعقادها مما يتناسب مع -2

ظروف املتدربني حبيث ال يشكل عبئاً إضافيا لعملهم املدرسي.
ربني كأن يتم منح شهادات بعدد دورات تتجاوز ساعات معينة ، مع األخذ ا تقدمي حوافز مادية وأدبية للمتد-3

بعني االعتبار يف جمال ترقية املعلم أو ترفيعه الوظيفي 
العمل على تلبية احلاجات الوظيفية يف التدريب من خالل التركيز على اجلانب التطبيقي للربامج واالبتعاد عن -4

مبادة ختصص املعلم األكادميية واملبحث الذي يقوم املعلم بتدريسه وإجراء البحوث اجلانب النظري خاصة تلك املتعلقة 
اإلجرائية .

تنوع أساليب التدريب واالهتمام بتوظيف الدروس التوضيحية والتعليم املصغر والتليفزيون التعليمي كوسائل لرفع -5
كفايات املعلمني املهنية واألدائية يف جمال التدريس.

ربة للمتدربني واالستعانة م يف جمال تدريب املعلمني وإعدادهم كمدربني للمعلمني حديثي مراعاة عامل اخل-6
التعيني .

تدريب املعلمني على املهارات األدائية للمعلمني وتنمية مهارام يف التدريب على  استخدام األجهزة البصرية -7
ليمي ، وكيفية توظيف خامات البيئة احمللية يف وعمل شرائح العرض وكيفية إنتاج أشرطة تعليمية للتليفزيون التع

التدريس .
ربط واقع تدريب املعلمني بالبيئة الفلسطينية من خالل طرح مواد تدريبية ملوضوعات القضايا احلديثة املتعلقة بواقع -8

حاور للتدريب لتخدم امتع الفلسطيين وارتباطها بالعلوم التربوية مع تناول املشكالت البيئية يف اتمع الفلسطيين كم
بشكل وظيفي املناهج الفلسطينية اجلديدة .

مواكبة التدريب للتقدم واالنفجار املعريف وفق خطط طويلة املدى حمددة األهداف يقوم بالعمل على ختطيطها واإلعداد 
الفلسطينية ومواجهة هلا فريق متكامل من املشرفني واملعلمني واإلدارة العامة للتدريب  ، تربز مالمح الشخصية 

التحديات اليت يتعرض هلا اتمع الفلسطيين وتبصرة املعلم ا مهنياً وثقافياً وأكادميياً وذلك إلعداده اإلعداد األمثل 
.الذي ننشده يف ضوء مفهوم األداء
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.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على االحتياجات التدريبية لعضو هيئة التدريس يف جمال التقنيات التعليمية لتصميم برنامج 
تدرييب قائم على االحتياجات التدريبية أثناء اخلدمة يف جمال التقنيات التعليمية 

من خالل التساؤالت التالية:
س يف جمال التقنيات التعليمية؟ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدري- 
ما النموذج الذي تتبناه الباحثة يف تصميم الربامج التدريبية لبناء الربنامج التدرييب املقترح ؟- 
ما مكونات الربنامج التدرييب املقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس يف جمال التقنيات التعليمية يف ضوء احتياجام - 

التدريبية؟
عضو هيئة 364التساؤالت قامت الباحثة بإعداد استبانه لتحديد االحتياجات التدريبية وزعت علىولإلجابة على هذه

فكانت نتائج االحتياجات التدريبية يف جمال التقنيات التعليمية كالتايل :أعلى نسبة يف جمال استخدام األجهزة تدريس،
لنسبة للمواد التعليمية اليت تستخدم مع األجهزة وهي احلاسوب وبعدها االنترنيت مث جهاز عرض الشفافيات أما با

فجاءت يف املرتبة األوىل املواقع التعليمية على االنترنيت ويليها برجميات احلاسب اآليل التعليمية ومن مثة شفافيات جهاز 
حتياجات عرض الشفافيات مث قامت الباحثة باختيار منوذج "كمب" لتصميم الربنامج التدرييب املقترح بناء على اال

التدريبية ،كما مت التأكد من صدق الربنامج حىت ميكن االستفادة منه يف تدريب أعضاء هيئة التدريس.

.
هذه الدراسة إيل حماولة حتسني وتطوير نظام تكوين معلم التعليم الثانوي بكليات التربية عن طريق وضع هدفت 

سياسات القبول، برامج التكوين طرق التدريس،معايري اجلودة الشاملة لبعض عناصر هذا النظام واملتمثلة يف:(اإلدارة،
ولتحقيق أهداف الدراسة قام م ،التدريب أثناء اخلدمة )،تقومي مدخالت النظامعلمي املعلم ،التقومي االمتحانات،

مت االعتماد علي أدبيات الدراسة الباحث بتصميم استطالع الرأي، وإعداد قائمة معايري اجلودة الشاملة لنظام التكوين،
األسباب اليت أدت إيل وحتديد يف جمال اجلودة الشاملة وتكوين املعلم وخمتلف الدراسات التربوية املهتمة بتكوين املعلم ،

مشكالت واجهت نظام التكوين بالرجوع للدراسات امليدانية .وطبقت الدراسة علي عينة من أعضاء هيئة التدريس 
وأعتمد يف املعاجلة اإلحصائية علي الوزن النسيب.فرد ،70أستاذ، أستاذ مساعد وحماضر.وبلغ أمجايل العينة

توصلت الدراسة إيل جمموعة من املعايري مث ترتيبها حسب االستجابات وآليات تطبيقها يف جمال تكوين املعلم ومتثلت 
هذه املعايري يف:

معايري جودة إدارة كليات التربية.- 
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معايري جودة سياسات القبول.- 
معايري جودة برامج التكوين.- 
معايري جودة نظام الدراسة ومدا - 
معايري جودة اخلطط الدراسية لربنامج التكوين.- 
معايري جودة معلم التعليم الثانوي .- 
معايري جودة التدريب العلمي لنظام التكوين .- 
معايري جودة الكتاب اجلامعي.- 
معايري جودة طرق التدريس.- 
معايري جودة معلم املعلم.- 
معايري جودة التقييم واالمتحانات .- 
ودة مراقبة العملية التعليمية .معايري ج- 
معايري جودة املتابعة املستمرة لنظام التكوين .- 
آلياتعرضمثالوزنوحسابمعياركلفقراتبترتيبالباحثقاممث. للخرجينياملستمرةاملتابعةجودةمعايري- 

معيتفقماوهواخلدمةوأثناءاخلدمةقبلاإلعدادبنياملنشودالتكاملإحداثدفمعيارلكلبالنسبةالتطبيق
واالعتمادالتدريس،هيئةلعضواملهينالعلميالنموتناولتاليت.9000ISOاجلودةملعايريالعامليةاالجتاهات
.العايلالتعليمملؤسساتاألكادميي

  .

متحورت أسئلة البحث حول:
ما املعايري املقترحة لتقومي مهارات التدريس اجلامعي لدي أساتذة جامعة األقصى؟ - 
ما التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة األقصى يف غزة من وجهة نظرهم ؟- 
ى يف غزة من وجهة نظرهم هل ختتلف التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة األقص- 

باختالف متغري اخلربة يف التدريس اجلامعي ؟
هل ختتلف التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدي أساتذة األقصى يف غزة من وجهة نظرهم - 

باختالف متغري الكلية اليت يعملون ا ؟
ومنه يهدف هذا  البحث إيل تقومي جودة مهارات التدريس لدي أساتذة جامعة األقصى يف جامعة غزة من وجهة 

فقرة موزعة على 72معايري جودة مهارات التدريس اجلامعي تكونت من استبانهنظرهم وقد اعد الباحث هلذا الغرض 
تائج أن متوسطات التقديرات التقوميية إلمجايل أستاذا ،وقد أظهرت الن92أربعة جوانب ،وبلغت عينة البحث
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- 4.13%80-4.01املهارات، وملهارات التخطيط ،االتصال والتواصل وصلت مستوي اجلودة حيث بلغت
غري أن متوسطي تقديرام ملهارات تنفيذ التدريس وملهارات تقومي تعليم الطلبة مل يبلغ مستوي 4.35-87%.82%

وقد وجد أثر ذو داللة ملتغري املؤهل على ، %76-3.80.%77-3.80%77-3.86اجلودة حيث بلغت
تقديرات األساتذة التقوميية جلودة مهارات التدريس يف حالة اجلانبني الثاين والرابع و إمجايل اجلوانب بينما مل يوجد ذلك 

األداء التدريسي .األثر ملتغري الكلية واخلربة .وعليه أوصي الباحث بإنشاء مركز لتدريب وتطوير

.

هدفت هذه الدراسة إىل إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، ومعرفة أكثر الكفاءات املهنية تفضيالً 
لدى األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب جبامعة أم القرى فرع الطائف كما هدفت إىل الكشف عن املتغريات اليت 

ا تأثري يف األحكام الصادرة من الطالب على الكفاءة املهنية املتطلبة ملعلمهم.ميكن أن يكون هل
طلبة من طالب كلييت التربية والعلوم جبامعة أم القرى فرع الطائف باملستوى األول ) 210(تكونت عينة الدراسة من

) 75(وكفاءات رئيسة) 6(ة علىواملستوى األخري. واستخدمت يف الدراسة احلالية قائمة الكفاءات املهنية واملشتمل
) واختبار (ت) مت التوصل إىل النتائج التالية:2كفاءة فرعية (من إعداد الباحث). وباستخدام (كا

تتمحور الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب حول ست كفاءات رئيسية هي -1
حاضرة وتنفيذها، والعالقات اإلنسانية، واألنشطة والتقومي والتمكن العلمي والنمو املهين، ( الشخصية، واإلعداد للم
وأساليب احلفز والتعزيز).

توجد فروق يف درجات تفضيل طالب اجلامعة للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، ومتيل مجيعها إىل ضرورة -2
امعي. توافر متطلبات قائمة الكفاءات لألستاذ اجل

توجد فروق بني طالب الكليات النظرية والكليات العملية يف متوسطات درجات تفضيل الكفاءات املهنية -3
(اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها، وأساليب احلفز والتعزيز) لصاحل الكليات العملية، أما بقية الكفاءات موضع الدراسة فلم 

توجد فيها فروق بني نوعي الكليات.
ال توجد فروق بني وجهات نظر طالب املستوى األول واألخري باجلامعة يف درجة تفضيل الكفاءات املهنية -5

لألستاذ اجلامعي. 
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.

دف الدراسة إىل التعرف على األداء األكادميي الواقعي واملأمول ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز من 
وجهة نظر الطالب والطالبات من حيث: املهارة يف التدريس ، الصفات الشخصية ، عالقته 

عن الفروق بني آرائهم يف األداء بالطالب، تنظيم خطة تدريس املقرر الدراسي، الواجبات، واالختبارات، والكشف
الواقعي واملأمول تبعاً للجنس واملستوى الدراسي والكلية، واألسباب اليت قد تؤدي إىل عدم قيام أستاذ اجلامعة بدوره 

األكادميي ، واملقترحات اليت قد تسهم يف تطوير أدائه .
طالباً وطالبة من املستويني الثالث والرابع من مجيع 1554استخدم املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 

عبارة وموزعة على 72كليات جامعة امللك عبد العزيز. ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان استبانة مكونة من
ستة جماالت وهي: املهارة يف التدريس ، الصفات الشخصية، عالقته بالطالب، تنظيم خطة تدريس املقرر الدراسي، 

اجبات، واالختبارات، ومت إجياد صدق وثبات االستـبانة باستخدام معامــل ارتباط، وكان معامـل ثبااالو
وملعاجلة البيانات مت استخدام املتوسط احلسايب،والنســـبة املئوية، واختبـارات، 0.001بداللة إحصائية، 0.95
.Least Significant Difference ( L.S.D)معنويوحتليل التباين األحادي، واختبـار أقل فـرق ، T-Test[ت] 

وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :
يرى الطالب والطالبات أن أستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز يؤدي دوره األكادميي الواقعي ( حالياً ) -1

بدرجة متوسطة .
العزيز كان من املأمول أن يؤدي دوره ألكادميي يرى الطالب والطالبات أن أستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد-2

بدرجة عالية .
بني آراء الطالب والطالبات يف األداء األكادميي املأمول 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-3

ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز لصاحل آراء الطالب والطالبات يف األداء األكادميي املأمول.
بني آراء الطالب والطالبات يف األداء األكادميي الواقعي 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-4

واملأمول ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز تبعاً للجنس واملستوى الدراسي.
األداء األكادميي املأمول بني آراء الطالب والطالبات يف 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-5

ألستاذ اجلامعة يف جامعة امللك عبد العزيز تبعاً للكلية.
ويف ضوء النتائج مت وضع عدد من التوصيات واملقترحات.
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(

ودف هذه الدراسة إىل معاجلة إحدى قضايا التعليم العايل يف الدول النامية والدول املتقدمة على حد سواء، وهي 
وتنمية كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل . ويف إطار هذه املعاجلة تتناول الدراسة تطوير 

بالبحث والتحليل املوضوعات التالية :
أوال: أهم وظائف مؤسسات التعليم العايل .

والتكوين.ثانيا: أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل: الوظائف، اخلصائص، واإلعداد 
ثالثا : أساليب وآليات تنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل وذلك بعرض بعض توجهات الفكر 
التربوي العريب يف شأن تأهيل عضو هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل من خالل جهود ومساعي املنظمة العربية 

ريب لبحوث التعليم العايل ، واحتاد اجلامعات العربية، ومكتب التربية العريب لدول للتربية والثقافة والعلوم واملركز الع
اخلليج يف قضايا تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل العربية .

يف مؤسسات رابعا :بعض اخلربات واالجتاهات العاملية احلديثة واملعاصرة يف جمال تأهيل وتطوير عضو هيئة التدريس 
التعليم العايل . 

3 -5/7/

.

هدفت هذه الدراسة لتوضيح أدوار أعضاء هيئة التدريس اجلامعي باإلضافة إىل عرض العالقة بني جودة النوعية 
التطوير املهين يف حتقيق جودة النوعية يف التعليم العايل. وقد وجودة أعضاء اهليئة التدريسية، مع التركيز على أمهية ودور 

أوضحت الدراسة أن أدوار عضو هيئة التدريس تنحصر بشكل عام يف التدريس والتقومي، واإلرشاد والتوجيه والتأليف 
بالطالب، واملؤسسة والترمجة والتطوير املهين وخدمة اتمع والبحث العلمي ومت تصنيفها يف أربعة جماالت رئيسة تتعلق 

التعليمية واتمع احمللي ودوره جتاه نفسه، أما خبصوص متطلبات اجلودة وعالقتها بأعضاء اهليئة التدريسية تبني أن جودة 
النوعية تتطلب جودة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم باعتبارهم عنصراً فعاالً يف حتقيق اجلودة وذلك على ضوء ما ميلكون 

الدراسة إىل وسائل التطوير املهين، وأمهية التطوير املهين يف رفع مستوى املدخالت والعمليات من مدخالت وأشارت
واملخرجات يف املنظومة التعليمية، ال سيما وأن التطوير املهين سينعكس إجياباً على تطوير مستويات األداء يف خمتلف 
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عمل اجلماعي، وتشكل هذه العناصر أساسيات املسؤولية ااالت، وحتقيق االلتزام واملسؤولية الفردية وتأكيد روح ال
الفردية واجلماعية يف حتقيق جودة التعليم، وهلذا فإن التطوير املهين متطلب لتحقيق اجلودة وبدونه فإن حتقيق اجلودة 

سيكون أمراً صعباً ولن يتحقق األداء املرغوب املنسجم مع متطلبات اجلودة.
.

.

تتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
ما معايري اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعي ؟•
ما األمهية النسبية ملعايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر هيئة التدريس ؟•
الالزمة لعضو هيئة التدريس باجلامعة ؟ما  هي الكفايات •
ما الربنامج املقترح لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ونظام االعتماد •

األكادميي ؟ 
فتمثلت أما إجراءات الدراسة ما مدى استفادة عضو هيئة التدريس من التصور املقترح لتنمية الكفايات الالزمة له ؟•

يف:
إعداد قائمة مبعايري اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعي .•
التعرف على األمهية النسبية للمعايري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.•
إعداد قائمة بالكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة ونظام االعتماد األكادميي.•
لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة ونظام االعتماد األكادميي.إعداد قائمة بالكفايات الالزمة•
اقتراح برنامج لتنمية الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس.•
جتربة وحدة من الربنامج وقياس أثرها على منو الكفايات اخلاصة ا لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك •

).  يف حني متثلت أدوات الدراسة يف:عبد العزيز ( شطر الطالبات 
استبانه قائمة معايري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي و تضم أحد عشر حمورا ( اللوائح  األهداف، التجهيزات ، •

اإلدارة، الربامج ، أعضاء هيئة التدريس ، الطالب ، املكتبة  القبول ، اخلرجيني ، والتمويل ) يتضمن كل حمور عدداً من 
عايري الفرعية.امل
استمارة حتليل عمل عضو هيئة التدريس.•
بطاقة مالحظة أداء عضو هيئة التدريس ملهارات العرض الفعال.•
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سنوات بالكليات 5من أعضاء هيئة التدريس ذوات خربة أقل من ) 120(طبقت الدراسة علي عينة عشوائية بلغت
–البات شطر الط- العلمية واألدبية جبامعة امللك عبد العزيز 

:املطبقةاإلستبانةتضمنتهااليتالشاملةاجلودةمعايري•
.الفعالالعرضمهاراتعلىالتطبيق•
.هـ2004/2005األولالدراسيالفصل•

تطبيقيفالتجرييبشبهواملنهجالتدريسهيئةعضوكفاياتورصدحتديديفالوصفياملنهجعلىالدراسةاعتمدت
توضيحيليفيماوللمحاور،بالنسبةكبرياًاهتماماًالدراسةعينةآراء،أظهرتالكفاياتلتنميةاملقترحالربنامج
:حمورلكلبالنسبةمتوسطأعلىعلىحصلتاليتللمعايري

" اجلامعيالنشاطحتكماليتاإلجراءاتواملهامحديد: : "اللوائح- •
"بالدولةالعامةاخلطةمعالتكاملحتقيقعلىاألهدافتساعدأنضرورة: "األهداف- •
"الدراسيةالغرفكافةيفالتعليميةاملستلزماتوفري: "التجهيزاتواملباين- •
اتـمعحاجاتوالعـملسوقاحتياجاتحولمعلوماتقواعدإنشاء: "اإلدارة- •
"البيئيةاملشكالتو
العمليةيفاحلديثةالتقنيةوسائلتوظيفواستخدامعلىالتدريسهيئةعضوقدرة: "التدريسهيئةأعضاء- •

"توازنوبكفاءةاتمعخدمةوالعلميالبحثوبالتدريسقيامهإىلإضافةالتعليمية
"للوطنالوالءواملواطنةروحتنمية: " الطالبرعاية- •
"االحتياجاتملقابلةكافيةوثابتةماليةمواردتوفري: " التمويل- •
"عاليةبكفاءةختصصاممناخلرجينيمتكن:"اخلرجيني- •
لعضوالالزمةالكفاياتلتنميةتدرييبلربنامجمقترحتصوروضعمتالتدريسهيئةعضوعملاستمارةحتليلمنو

. اتمعخدمةواإلرشاديةوالبحثيةواإلداريةوالشخصيةواملهنيةااالتتشملاليتوالتدريسهيئة
بنيإحصائيادالةفروقوجودالنتائجأظهرت" الفعالالعرضمهارات" بعنوانالتدرييبالربنامجلتطبيقبالنسبةأما

.البعديالتطبيقلصاحلاملالحظةلبطاقةوالبعديالقبليالتطبيقيفالعينةأفراددرجاتمتوسطي
وفقا للتخصص العلمي واألديب.أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات العينة 

.2005146-255 :(
."

هدفت هذه الدراسة إيل بناء برنامج تدرييب لرؤساء األقسام العلمية يف كليات جامعة اليمامة يف ضوء كفايام 
اإلدارية من أجل تطوير أدائهم من خالل اإلجراءات التالية :   

.اليمنيةاجلامعاتكلياتيفالعلميةاألقسامرؤساءلديتوافرهااملطلوباإلداريةالكفاياتحتديد-1
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ورؤساءونوامالعمداءنظروجهةمنالكفاياتهلذههلذهالعلميةاألقسامرؤساءممارسةمديعليالتعرف-2
.التدريسهيئةوأعضاءأنفسهمالعلميةاألقسام

.اليمنيةاجلامعاتكلياتيفالعلميةاألقساملرؤساءالتدريبيةاالحتياجاتحتديد-3
حاجتهمضوءيفاإلداريةكفايتهملتطويراليمنيةاجلامعاتكلياتيفالعلميةاألقساملرؤساءتدرييببرنامجبناء-4
.التدريبمن

ولتحديد الكفايات قام فرد.255وتكونت عينة الدراسة من الفيئات الثالث بسحب عينة عشوائية طبقية بلغ عددها
الباحث ب:

حتديد جماالت الكفايات اإلدارية - 
.  اإلداريةالكفاياتقائمةفقراتحتديد- 
إعداد قائمة الكفايات اإلدارية .- 

:يفااالتحتديدومتاجلامعيةاللوائحوبعضالنظريوالتراثباملقابالتاالستعانةمتالكفاياتلتحديدبالنسبة
.التنظيم-
.واملهينالعلميالنمو-
اإلنسانيةالعالقات- 
.واملتابعةالتقومي- 
.القراراختاذ- 
شؤون الطلبة .- 

ومت حتديد فقرات كل حمور من واقع استجابات األفراد علي استبانة استطالعية واللوائح والدراسات السابقة 
وإخضاعها للتحكيم والصدق و الثبات والتطبيق االستطالعي والنهائي مث حساب الوسط املرجح والوزن املأوي 

رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ،وبعد لتحديد االحتياجات وترتيبها حسب وجهة نظر العمداء والنواب مث
املعاجلة اإلحصائية مت حتديد احلاجات التدريبية من وجهة نظر الفئات الثالث إلجراء بناء الربنامج التدرييب مبا يتضمنه 

من فعاليات . 
)2005.39-12 :(

13/4/.

معة عجمان هدفت الدراسة إىل اقتراح إنشاء مركز التأهيل املهين والتقين ألعضاء هيئة التدريس يف شبكة  جا
للعلوم و التكنولوجيا، فبعد استعراض الباحث للمواصفات الالزمة لعضو هيئة التدريس اليت جيب أن يتمتع ا سواء ما 
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تعلق بالكفايات التدريسية أو بتحديد األهداف ،التخطيط،طرائق التدريس،التدريس التقنيات التعليمية ، التقومي 
دريب و الذي يهدف إىل حتسني كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهارام ،الواجب ، أدرج الربنامج املقترح للت

التدريسية  واستخدامهم الفاعل لتكنولوجيا التعليم.
التدريسأساليبالتعليم،تكنولوجياالتعليمية،األهدافالتعليميالتصميم:التاليةاملوضوعاتعلىالربنامجاحتوي
منالتدريسطرائقخمتلفباستعمالالعطلةخاللأسبوعنيملدةاملصغرالتحصيلية،التدريس،االختباراتالطلبة،إرشاد
كما.التعليملتقنياتالفاعلاالستخداممعالعمليةالتطبيقات،،العرضالصغرية،اموعاتواحلوار،املناقشةحماضرة

.للمتدربنيموجهةتقييماستمارةخاللمنفعاليتهمديبتقييمالربنامجايةيفالباحثقام
.(25-4 :2006)
.

بغدادجامعةيفالتدريسهيئةأعضاءإليهاحيتاجاليتواألدائيةالعلميةالكفاياتحتديدإىلالدراسةهذههدفت
وتطويرهاتنميتهاوأساليب

التربيةاهليثمإلبنالتربية،للبنات،العلومالعلومكلياتمنومدرسةمدرس)309(منالدراسةعينةتألفت
.2006- 2005للعامبغدادجبامعةرشدإلبن

الوسائلاستخداممتالبحثنتائجولتحليل.وثباتهصدقهمنالتحققمثللبحثكأداةاالستبيانالباحثةاستخدمت
:التاليةللنتائجالدراسةتوصلت،وعليهبريسونمعاملالتائي،،االختباراملرجحالوسط:التاليةاإلحصائية

التعليميةالكفاياتحولواإلنسانيةالعلميةالكلياتيفالتدريسهيئةأعضاءبنيإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال- 
دافعيةاستثارة،التعليميةاملمارساتللتعليم،التخطيطجمال( يفحتديدهمتواليت.االستبيانيفبينهماملشتركةواألدائية

)،التقومياإلنسانيةوالعالقاتالنظام،الطلبة
اختلفتوانالتدريسهيئةأعضاءموافقةعلىواإلنسانيةالعلميةللكلياتواألدائيةالتعليميةالكفاياتحصلت- 

:التوصياتمنمجلةلعرضالباحثةدفعماوهو.درجتها
.ومهنياعلمياالتدريسهيئةأعضاءلتدريبمتكاملجتبين- 
.التدريسهيئةأعضاءلتدريببرامجتصميميفالدراسةهلاتوصلتاليتالكفاياتقائمةمناإلفادة- 
.اجلامعيلألستاذالتربوياملهيناألعدادوتقنياتوأساليبالتدريسجماليفاخلرباتلتبادلالعربيةاجلامعاتدعوة- 
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):20061 -23(
(

هدفت هذه الدراسة إيل التعرف علي:
االجتاهات العاملية املعاصرة يف جمال التعليم واليت أبرزا حتديات القرن احلادي والعشرين - 
األدوار املتوقعة للمدرس اجلامعي يف ظل هذه االجتاهات وذلك يف جمال التدريس والبحث العلمي وخدمة اتمع - 
ر السمات واملقومات اليت ينبغي توافرها يف املدرس اجلامعي املعاص- 
حتديد درجة أمهية كل دور وكل مسة من السمات األستاذ اجلامعي املعاصر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس - 

اجلامعي.
اقتصرت الدراسة على استطالع رأي عدد من أعضاء هيئة التدريس يف جامعات قطاع غزة ،ومت اختيار عينة 

اإلسالمية وجامعة األزهر والقدس املفتوحة، استخدم الباحث عضو هيئة تدريس من اجلامعة 100قصديه تكونت من
فقرة موزعة على ثالث حماور 32استبيانا من إعداده تضمنت قسمني األول تعلق بأدوار املدرس اجلامعي تكون من

فر يف تعلقت بدوره يف جمال التدريس ،البحث ،وخدمة اتمع أما القسم الثاين فتعلق بـ السمات اليت ينبغي أن تتو
حماور وهي مسات شخصية ،علمية مهنية ثقافية ،ومسات 3موزعة علي25األستاذ اجلامعي املعاصر عدد فقراا 

اجتماعية ومت وضع معيار لكل فقرة وفق مقياس" ليكرت" كالتايل :بدرجة كبرية جدا بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة 
من صدقها وثباا  ،بدرجة قليلة ،قليلة جدا .طبقت االستبانة بعد التأكد 

أسفرت نتائج الدراسة على ترتيب األدوار والسمات حسب درجة أمهيتها  ومن خرجت الدراسة بتوصيات 
أمهها:

ضرورة إطالع العاملني مبهنة التدريس علي السمات اليت جيب توافرها يف املدرس اجلامعي املعاصر.واألدوار املتوقعة - 
مكانيات واملستلزمات ألعضاء هيئة التدريس للقيام بأحباثه وأدواره  االخري على أحسن يف القرن ،وضرورة توفري اإل

وجه. 
)2006:42-61(
.

ودف هذه الدراسة إيل: 
التعرف على الفرق بني االعتماد وضمان اجلودة يف التعليم اجلامعي.-1
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التعرف على بعض معايري االعتماد واجلودة يف التعليم العايل الفلسطيين .-2
لى مؤشرات األداء لدى أعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري االعتماد وضمان اجلودة يف التعليم العايل التعرف ع-3

الفلسطيين.
التعرف على السمات الشخصية واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية باجلامعات الفلسطينية يف ضوء -4

ين.ومن أهم الصفات اليت توصلت هلا هذه الدراسة جند:معايري االعتماد واجلودة للتعليم العايل الفلسطي
أوالً: الصفات الشخصية.

ثانياً: الصفات االجتماعية القيادية.
ثالثاً: الصفات األكادميية واملهارية. وقد أفادتنا هذه الدراسة من الناحية النظرية يف حتيد معايري اجلودة وبناء املقياس من 

الناحية امليدانية.
.2007. 45-24 :

.

هدفت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
. ما مفهوم اجلودة ؟1

.ما أدوار املعلم يف ضوء مفهوم اجلودة يف التعليم العام ؟2
العام ؟.ما معايري اجلودة ألداء املعلم دوره يف التعليم 3
.ما الكفايات الالزمة ألداء املعلم لدوره يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام ؟4
لتحليـل  .كيف ميكن إكساب املعلم الكفايات يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام.معتمدة منهج التحليل الفلسفي5

اط معايري اجلودة منها ووضع كفايات جيب أن يكتسبها دور املعلم يف ضوء حتديات األلفية الثالثة ومفهوم اجلودة واستنب
املعلم من خالل إعداده أو من خالل الدورات التدريبية أثناء اخلدمة من أهم مقترحاا :تكوين جهاز متخصص للجودة 

وبشكل مستمر يف التعليم العام ، وهذا اجلهاز يكون قادراً على التطبيق والتنفيذ والتقومي للمخرجات التعليمية املطلوبة 
، مع حتديد وظيفة كل فرد يف هذا الفريق ووضع معايري واضحة ومعروفة للجميع لنتائج التعليم الذي نطمح له يف كل 

وميكن االستفادة من ,وأيضا معايري لقياس األداء الوظيفي للمعلم.مرحلة من املراحل التعليمية ومقارنتها باملعايري العاملية
هذه الدراسة لبناء هذا املقياس.وقد إستفدت من هذه الدراسة من الناحية النظرية خاصة مـا  الكفايات اليت وردت يف

تعلق جبودة عضو هيئة التدريس .
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.):2007230 -255(

.

عبارة عن دراسة نظرية تطرق فيها الباحث الهتزاز شخصية املعلم رغم تقدم أساليب املعرفة والتطور يف أساليب 
ريب بوجود قصور يف األداء ،انعكس سلبا على املنتوج ،حيث أقام الباحث مقارنة بني مدرس اليوم ومدرس األمس التد

،وصوال لطرح تساؤل وهو من املدرس الذي حيتاج إىل اجلودة ؟كيف نعده يف ضوء معايري اجلودة القومية والعاملية ؟.
وهنا يعود الباحث للحديث عن مالمح منظومة إعداد املدرسني فيوجزها يف أربعة أبعاد إلعداده وهي: األكادميي 
،الثقايف، االجتماعي ،التربوي مث تطرق ألمناط املدرسني يف ضوء معايري اجلودة ،حيث يرى وعلى اثر األدبيات اليت 

رؤية متكاملة من مجلة اخلصائص وهي:تناولت معايري جودة األداء التدريسي أا تصب يف
*أن يكون خمططا للعملية التعليمية *مشكال للمناخ الصفي * مبادرا ومتواصال *مصدرا للمعرفة ميسرا هلا*قدوة لطلبته 

*متفتح الذهن غري مستبد* ويف األخري تطرق الباحث ملعايري إدارة املدرس على النحو التايل:
*يف جمال التخطيط: 

ى حتديد االحتياجات التعليمية قادرا عل
 التخطيط ملخرجات  ليس ملعلومات
تصميم األنشطة التعليمية املناسبة

*يف جمال استراتيجيات التعليم والتعلم وإدارة الصف:
.استخدام إستراتيجيات تعليمية مناسبة حلاجات التالميذ
.توفري مناخ العدالة
االستخدام الفعال ألساليب إثارة الدافعية
.إدارة وقت العلم بكفاءة

*يف جمال املادة العلمية:
 التمكن من بنية املادة العلمية
 التمكن من طرق البحث
التمكن من تكامل املواد
 إنتاج املعرفة

*يف جمال التقومي:    
 التقومي الذايت
تقومي الطلبة
 التغذية الراجعة
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*جمال مهنة التدريس :
أخالقيات املهنة
نية.التنمية امله

):200760-80(
.

وأن غياا خيلق مجلة من املشاكل خلصها يف:التعليمهدف الباحث يف دراسته إلبراز أمهية  اجلودة النوعية يف 
فجوة التقوقع مما اجنر عنه ضعف يف الدافعية واالجناز وتشوها فجوة املعرفة، فجوة التعليم، فجوة الكفاءة أو التمدرس،

الباحث ضرورة يف هيكلة سوق العمل وبنية األنظمة التعليمية وانفصال املدرسة عن اتمع األمر الذي يستدعي حسب 
إنشاء هيئة العتماد وضمان اجلودة يف التعليم، وهذا ما يفرض االهتمام بالعناصر الرئيسية ملشكلة اجلودة والتميز يف 
التعليم وهي: أهداف النظام التعليمي /املنهاج وطرائق التدريس /تكنولوجيا التعليم /كفايات املعلمني واملدراء اليت 

ديدة واملتغرية اليت تعزز دور املدرس امليسر للعملية التعليمية املشخص ملشكالا ،املشجع متكنهم من أداء أدوارهم اجل
للمتعلم ./عمليات وأساليب وأدوات التقييم كأهم عنصر من عناصر اجلودة النوعية.

تخدام وقد دعا الباحث لضرورة حتسني التعليم بتحسني املدرسني وتنميتهم وتشجيعهم على التعلم الذايت واس
التكنولوجيا احلديثة يف التعليم واإلبداع للوصول م للمستوى املطلوب الذي تتطلبه جودة مهنة التدريس.

2007)(245-211 :
.

وهي دراسة نظرية ركز فيه الباحث على التدريس كعنصر رئيسي ووسيلة لتحقيق أهداف املنهج طارحا بذلك 
لتنفيذ املنهج والعمليات اليت تشكل جل املوقف التعليمي وجتريه تساؤال رئيسيا مفاده :إذا كان التدريس هو أداتنا 

وجتعله موقف تفاعل واحتكاك ومعايشة وممارسة وتوجيه وتيسري .إذن فمن الذي ينفذ التدريس ويقوم به ويفعله؟
ر حيث تطرق الباحث لعدة عناصوعليه كان البد من احلديث عن املدرس يف ذات الوقت فهو ميثل التدريس،

منها:
*اجلودة والتدريس واملعلم والعالقة بني هذه العناصر الثالثة ومن مثة حتديده ملعايري اجلودة من خالل تعريفه هلذا املفهوم 
وتطبيقاته على التدريس .مث عرج الباحث ملفهوم األصالة واملعاصرة ليؤكد أن معايري اجلودة األصيلة واملعاصرة يف 

ريا ملا للثقافة اإلسالمية من دالالت ملفهوم اجلودة يف التدريس من خالل عدة مفاهيم التدريس هي معايري واحدة مش
القدوة....إخل الوقت،احلكمة،كاإلحسان،اإلتقان،
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تعليمية فعالة واجلزء من اإلطار النظري وكعمود فقري لعملييت التعلم والتعليم وكصورة إجرائية إلحداث عملية
احث حديثا تاصيليا عن مصادر واشتقاق معايري جودة التدريس حتدث عن:الفلسفي الذي أعتربه الب

املدخل للتدريس /الطريقة يف التدريس /فنيات التدريس /استراتيجيات التدريس.* طبيعة التدريس من خالل:
*مناذج التدريس من خالل:عرضه لنموذج "جاتييه" و"دننت"وسترنج"،"هنتر"،ومنذج "ليش" و"سكوت".كما تطرق 
للمتعلم من حيث خصائصه وحاجاته وما جيب أن يكون عليه يف ظل اجلودة .وكنتيجة للدراسة خلص الباحث ملعايري 

جلودة التدريس حصرها يف :
معايري عامة /معايري ترتبط مبكونات املوقف التعليمي /معايري ترتبط بإجراءات التدريس ختطيطا وتنفيذا - 

التدريس يف ضوء نظرة حتليلية تقوميية.وتقوميا.كتصور مقترح ملعايري جودة 
).2007:124 -143(
.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على بعض النظم واملعايري العاملية يف اجلودة الشاملة يف اختيار وإعداد املعلمني 
ضوء معايري اجلودة الشاملة معتمدا منهجا والكشف عن طرق االختيار لوضع رؤية مستقبلية لتطوير ظام إعداد املعلم يف 

وصفيا حتليليا وصوال القتراح منوج لربامج إعداد املعلم وتدريبيه متثلت عناصره يف:
تطوير برامج اإلعداد والتدريب لتتناسب مع املستجدات وتالئم الحتياجات اتمع وتوظيف التقنية .إضافة األهداف:

أما الكفايات املهنية فحصرها يف:كفاية املادة حصرها الباحث يف مجلة من النقاط،للخصائص والسمات الشخصية اليت 
كفايات التقومي .كفايات التعلم الذايت،كفايات أساليب التدريس ،كفايات تربوية عامة،الدراسية،

)2007:224-245   (

أساتذة اجلامعات يف ضوء معايري ومؤشرات اجلودة يف هدفت الدراسة للتعرف على النتائج املتوقعة لتقومي أداء 
التعليم لوضع مقترحات حتسن من أداء األستاذ وفق معايري ومؤشرات اجلودة من خالل تساؤالت فرعية متثلت يف:

ما هي معايري ومؤشرات اجلودة الشاملة يف أداء أساتذة اجلامعة ؟- 
سي يف ضوء معايري ومؤشرات اجلودة الشاملة؟ما تقديرات أساتذة اجلامعات لتقومي أدائهم التدري- 

حيث أشار ملعايري أداء املدرسني املهمة ومؤشراا يف ضوء ضمان النوعية اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
للجودة الشاملة وحصر هذه املؤشرات يف:مؤشرات التخطيط/السلوك والعالقات اإلنسانية /السمات الشخصية .
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أما األداة فقد اعتمد الباحث استبانة تضمنت جمموعة من املؤشرات لكل جمال فردا،) 250(حث مشلت عينة الب
ومن خالل املعاجلة اإلحصائية ويف ضوء نتائج للتعرف على أداء املدرسني املهين يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم.

صة ما تعلق بالبحث العلمي  وعليه أوصي الدراسة امليدانية أسفرت الدراسة عن ضعف يف الكثري من املمارسات خا
الباحث بضرورة توضيح الرؤية خاصة يف ممارسات التخطيط التدريسي  ومساعدم على التخطيط االستراتيجي من 
خالل الدورات التدريبية وتشجيعهم على التعلم الذايت ومواكبة املستجدات وتعزيز أخالقيات مهنة التدريس وتوفري 

.اجلو املناسب لذلك
)2007:4-139(
:quelles competences pédagogiques pour l’enseigner au supérieur ? A.T.U.R.D.

وحدد هدفت هذه الدراسة  النظرية إىل حتديد عشر كفايات مهمة لعضو هيئة التدريس ألداء مهامه بكفاية وفعالية 
متطلبات كل كفاية وهي:

- Apprendre la caractéristique d’un enseignement efficace.

- Apprendre à planifier et mettre en ouvre mes enseignements.

- Apprendre à communiquer avec mes étudiants.

- Connaitre mes étudiants et les motives pour les études.

- Maitriser les techniques d’enseignement.

- Apprendre  a  évalué  mes étudiants.

- Apprendre  a  évalué mes enseignements.

- Apprendre à gérer la discipline dans la classe.

- Apprendre à me connaitre pour évaluer.

- Apprendre à connaitre mon institution  afin de m’ y intégrer

."

هدفت الدراسة إىل  التحقق من فاعلية برنامج تدرييب لتحسني األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
املدخل املنظومي.عمان العربية للدراسات العليا مصمم وفق 

ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم الربنامج التدرييب لتحسني األداء التدريسي وبنائه وفق املدخل 
املنظومي. مث قام ببناء أداة لقياس درجة فاعلية الربنامج التدرييب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس املشاركني فيه 
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وع إىل عناصر الربنامج املختلفة واملوضوعات اليت مت اختيارها على ضوء حتديد احتياجات أنفسهم. وقد مت ذلك بالرج
حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعة. 

)،2()،3()،4()،5(:حيث تعين الدرجاتLikertوتكونت األداة من مقياس ذي تدرج مخاسي وفقا ملقياس ليكرت
قليلة، على الترتيب. –متوسطة - مقبول-كبرية -االستجابات التالية : كبرية جداً ، )1(

مت عرض املقياس على جمموعـة من احملكمني من اخلرباء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ختصص املناهج وطرق 
صياغة عباراا، ومالئمة التدريس وعلم النفس التربوي، وذلك للحكم على صدق األداة، ودقتها وصحتها اللغوية يف

املعارف واملهارات واالجتاهات للمجاالت الرئيسية للربنامج، ومت إجراء التعديالت الالزمة بناء على مقترحام. 
إلجابـات أفراد العينة عن فقراا )Reliability Coefficient(وللتأكد من ثباا، فقد مت إجياد قيمة معامل الثبات

وهو معامل ، )0.95(ووجد أا تساوي.(Cronbach-Alpha)ا ــة كرونباخ  ألفــباستخدام معادلـــ
مرتفع له داللة كافية العتبارها  أداة متكاملة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات وميكن االعتماد عليها ألغراض الدراسة

الفصل الثاين من العام اجلامعيتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعة خالل 
) عضو هيئة 51عضو هيئة تدريس، وتألفت عينة الدراسة النهائية من () 84(والذين بلغ عددهم، 2007/2008

. من جمتمع الدراسة األصلي) %7, 60(تدريس شكلت ما نسبته
النتائج التالية :مت التوصل إىل أهم )(SPSSوبعد حتليل البيانات باستخدام الربجمية احلاسبية

جاءت فاعلية الربنامج التدرييب ككل يف درجة (فوق متوسطة). .1
حقق جمال " الطرائق أو األساليب التدريبية والتقنيات السمعية والبصرية" درجة فاعلية كبرية، يف حني حققت .2

ومواده التدريبية" و"بيئة التدريب جماالت: "قادة املشاغل (املدربون)"، و"أهداف الربنامج ومدته"، " وحمتويات الربنامج
" درجة فاعلية فوق متوسطة. ويعين ذلك أن فاعلية الربنامج التدرييب يف هذا ااالت قد جاءت ضمن املستوى 
املطلوب والذي هو(فوق متوسطة). أما بالنسبة ال " نتاجات الربنامج التدرييب وإمكانية التطبيق" فقد حصلت على 

لة.تقدير فاعلية قلي
وجود فروق ظاهرية لصاحل أعضاء هيئة التدريس من ذوي رتبة (أستاذ). اّإل أن هذه الفروق مل تكن دالة إحصائيا، .3

أي أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لفعالية الربنامج التدرييب ال ختتلف باختالف رتبهم األكادميية. 
اد العينة من ذوي التخصصات الثالثة. وقد جاءت هذه وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفر.4

أي أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لفقرات فعالية الربنامج )، α =0.05(الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
التدرييب ككل قد اختلفت باختالف ختصصام.

وعلى ضوء النتائج أوصي الباحث مبا يلي:
هيئة التدريس يف اجلامعة بطريقة متكن من التوصل إىل احتياجام الفعلية.حتديد احتياجات أعضاء-1
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تصميم برامج أخرى يف جمال حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وفق املدخل املنظومي، وخباصة يف جمال -2
البحث العلمي، ويف جمال خدمة اتمع. مع احلرص على التخلص من العوامل اليت تسببت يف التقليل من درجة فاعلية 

. الربنامج، وخباصة نتاجات الربنامج، وبيئة التدريب
مشاركاً، وبالتايل ميكن قادة )20(إعادة النظر يف عدد املشاركني يف كل برنامج تدرييب حبيث ال يزيد ذلك عن-3

املشاغل واملشاركني من استخدام طرائق وأساليب تفاعلية.
ط. وأن تعتمد إتاحة الفرصة للمشاركة يف الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الراغبني يف ذلك والساعني له فق-4

ساعات التدريب، ونتاجات املدرب يف أثناء التدريب يف عملية الترقية ومنح احلوافز املادية واملعنوية.
الكويت.)4-233: 2008.(

هدفت الدراسة إيل الكشف عن االحتياجات التدريبية للقادة التربويني وتصميم برنامج تدرييب هلم يف وزارة التربية 
بدولة الكويت.

بطرح التساؤالت التالية:
ما هي االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية يف وزارة التربية يف دولة الكويت؟- 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر أفراد الدراسة إزاء االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية يف - 

وزارة التربية بدولة الكويت تعزي للمتغريات التالية:املؤهل، اخلربة، اجلنس، املنطقة التعليمية؟
ادات التربوية يف وزارة التربية بدولة الكويت؟ما الربنامج التدرييب الذي يليب االحتياجات التدريبية للقي- 

فرد ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث 234وقد تكونت عينة الدراسة اليت مت اختيارها بطريقة عشوائية من 
جماالت كانت حماور أساسية لبناء الربنامج  وهي:5فقرة موزعة على58استبانه تكونت من

العمليات القيادية اإلدارية.- 
الرقابة والتقومي.- 
السياسات واالستراتيجيات التشريعات واألهداف.- 
التنظيم والتطوير اإلداري.- 
األمناط والنماذج القيادية- 

وقد مت تصميمها اعتمادا علي األدب النظري والدراسات السابقة وبعض اللوائح والتشريعات.كما قام الباحث 
باستخدام التحليالت اإلحصائية املناسبة لإلجابة علي أسئلة الدراسة. ولإلجابة علي السؤال الثالث قام بتصميم الربنامج 

علي الفقرات اليت حصلت علي متوسطات حسابية بدرجة كبرية جدا حيث مت االعتماد 2و1يف ضوء نتائج السؤالني
وبدرجة كبرية وبدرجة متوسطة.كما قام بعرض الربنامج علي اخلرباء لتحديد عدد الساعات النظرية والعملية الالزمة 

حة من قبل لكل فقرة واقتراح املالحظات. واعتمد علي حتديد ساعات الربنامج علي املتوسط احلسايب للساعات املقتر
.اخلرباء لكل فقرة
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) .2008:54-75(
-

تتحدد مشكلة البحث يف وجود قصور يف التخطيط لربامج التطوير األكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف 
يتطلب البحث يف واقع هذه الربامج، والسعي إىل بناء برنامج ميكن أن مؤسسات التعليم العايل السعودية، األمر الذي 

يسهم يف تطوير املمارسات األكادميية ألعضاء هيئات التدريس. فما األسباب اليت تستدعي تطوير أعضاء هيئة التدريس 
مبؤسسات التعليم العايل؟. أما تساؤالت الدراسة فنوجزها يف:

العايل؟التعليممبؤسساتيفالتدريسهيئةأعضاءبتطويراهتماماًتعطياليتالعامليةاجلهودأبرزما
دف. بالسعودية؟العايلالتعليممبؤسساتالتدريسهيئةألعضاءاألكادمييةاملمارساتلتطويراملقترحالربنامجماو

:إيلالتاليةالدراسة
. األكادمييوأدائهشخصيتهجبوانباالرتقاءعلىالتدريسهيئةعضومساعدة- 
داخلواملتغرياتاجلديدةللمهامواالستعدادخرباموزيادةالتغيريمعالتجاوبعلىالتدريسهيئةأعضاءتشجيع- 

. وخارجهاالعايلالتعليممؤسسة
برنامجخاللمنوهذا.مستواهعليواحلفاظعملهمنالتمكنمستوىإىلالتدريسهيئةعضووصولضمان- 

والنهوضعامبوجهاألكادميياألداءتطويريفواملسامهةالتدريسهيئةألعضاءاألكادمييةاملمارساتتطوير:إيليسعي
: التاليةاألهدافحتقيقإىلالربنامجيسعىالتحديدوجهوعلىالعايلالتعليممؤسساتخمرجاتكفايةرفعأجلمنبه
هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل يف جوانب تطوير حتديد احملاور الرئيسية اليت تتطلبها تنمية أعضاء-1

التدريس، وبناء وتطوير املناهج والربامج الدراسية، وتطوير اخلربات البحثية وتطوير املمارسات القيادية واإلدارية، 
وتطوير التخصص، وتطوير مهارات تقنية املعلومات لديهم والتقومي بصفة عامة.

أستاذ –أستاذ مشارك –بناء إطار متكامل ألبرز احتياجات النمو املهين األكادميي ألعضاء هيئة التدريس ( أستاذ -2
مساعد ) يف كل حمور من احملاور الرئيسية. 

املسامهة يف تقدمي رؤى ومقترحات عن الربنامج ودوافعه وأسسه وأساليب تنفيذه واألفراد املوجه إليهم، وخصائص -3
ني فيه وطرق تقوميه ومقومات جناحه، ميكن أن تساعد جهات التطوير يف مؤسسة التعليم العايل يف اختاذ قرار املشارك

التطوير املناسب.
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. )2008:52-75  (

.

التكنولوجيابنيجيمععناصرعدةمنيتكونتكامليملوديلتصوروضعحماولةإيلالدراسةهذههدفت
Digital)الرقميةوالتكنولوجيا(Analogy Technology)الرقميةغريالتماثليةالتعليمية Technology)يصلحأنلعل

أناقتراحإىلالباحثذهبهلذاالتدريس،هيئةعضوأداءلتطويرجامعةكليفاملتاحةاإلمكاناتضمناستخدامه
منقطركليفوالتطويرالتدريبمهمةايناطالتعليمتكنولوجيامعطياتضوءيفأكادمييةمؤسسةإنشاءيتم

يفاملسامهةاألساسيةمهمتهاتكون" التدريسهيئةأعضاءأداءلتطويرالتكنولوجيةاألكادميية"تسمىالعريباألقطار
تعينييقترنأنعلىالتعليم،تكنولوجيامعطياتضوءيفالعايلالتعليممؤسساتيفالتدريسهيئةأعضاءوتطويرترقية
حسبكلاجلامعيالتدريسمبمارسةلهتسمحاألكادمييةمنرخصةعلىحبصولهاجلامعةيفالتدريسهيئةعضو

التدريبحتتمؤقتاًأستاذاسيكونوإالّمؤهله،
هذا وتتحدد مهام األكادميية التكنولوجية على النحو اآليت:

يتم التركيز من -ملدة عام دراسي -تصميم برنامج أكادميي تدرييب مهين يف جمال تكنولوجيا التعليم التعليمي: : أوالً
خالله على أساليب التعلم الذايت وتقنية احلاسب والوسائط املتعددة وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية وغري الرقمية يف 

والفيديو التكاملي وغريها، على أن يستهدف الربنامج أولئك الذين أسلوب التعلم عن بعد وتقنية الواقع االفتراضي 
:انضموا حديثاً هليئات التدريس من املعيدين واحملاضرين واألساتذة املساعدين على أن حيتوي الربنامج على ما يلي 

النظرية املستمدة منه جانب نظري: يتعلق بتقدمي معلومات عن املفهوم الشامل املعاصر لتكنولوجيا التعليم واألصول /أ
واملضامني التعليمية التعلمية للمفهوم، واستخدامها كطريقة نظامية ومنهجية يف التفكري وحل املشكالت وليست حالً 

على أن يتخلل هذا اجلانب عقد حلقات تدريسية يف نظريات التعليم والتعلم وطرق التدريس.جاهزاً،
التعليمية واستخدام األجهزة التعليمية املصاحبة واملرتبطة ا وفق أسس جانب تطبيقي: يربط بني إنتاج املواد /ب

ومبادئ تكنولوجيا التعليم، وجانب آخر يهتم بإنتاج الربجميات التعليمية من خالل معطيات الوسائط املتعددة.
كيفية التخطيط جانب تصميمي: يهتم بأساسيات التصميم التعليمي حبيث يتم التركيز فيه على خصائص املتعلم و/ج

للعملية التعليمية وتطويرها من خالل حتديد األهداف وحتليل عمليات التعلم.
التعريف باألمناط التعليمية التعلمية املستحدثة يف ضوء معطيات تكنولوجيا التعليم كالواقع االفتراضي والتعلم عن بعد /د

يفية توظيفها يف التعليم اجلامعي.وغريها من تقنيات التعلم الذايت ودور عضو هيئة التدريس يف ك
واحلقائب التعليمية )اليت ختدم املقررات الدراسية اجلامعية.ثانياً : نتاج الوحدات النمطية (املوديالت

ثالثاً: حتليل احتياجات اجلامعات من املواد والربجميات التعليمية والعمل على توفريها.
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تطوير التعليمي وفق التغريات املعاصرة.إجراء البحوث والدراسات يف جمال الرابعاً:
.)2008 :45-65.(

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مؤشرات اجلودة يف التعليم ومفاهيمها املختلفة وأهم اخلصائص املميزة هلا 
،إضافة للتعرف على أهم األهداف اليت تستخدم فيها مؤشرات اجلودة يف التعليم عن طريق دراسة االجتاهات العاملية 

ؤشرات تبني جماالت جتديد التعليم بكليات التربية ،وحتديد معايري احلكم املعاصرة يف هذا امليدان لالستفادة منها يف م
على جناح وفشل مؤشرات اجلودة يف جتديد التعليم ،حماولة للوصول إىل تصور مقترح ملؤشرات اجلودة اليت ميكن 

موعة من املبادئ جلعل استخدامها يف جتيد التعليم بكليات التربية عامة وكلية التربية باالمساعلية خاصة ،واشتقاق جم
أهم مؤشرات اجلودة الالزمة ماعملية االختيار للمؤشرات الالزمة هلا أكثر تنظيما ،من خالل التساؤل الرئيسي التايل:

ألحداث التجديد التربوي املناسب بكلية التربية باالمساعلية بقناة السويس؟
ووفقا ألهداف الدراسة استعان الباحث باملنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم االستبيان كأداة للدراسة 
واملقابالت مع الطلبة واألساتذة، وعليه قام الباحث ببناء استبيان ملؤشرات اجلودة للكلية بلغت عينة الدراسة اليت كانت 

لتكرارات ملؤشرات اجلودة والنسب املأوية ،املتوسط احلسايب مث ترتيب وملعاجلة البيانات مت حساب افردا ،556طبقية
األولويات ملعرفة املؤشرات اليت تتوفر بدرجة عالية واليت تتوفر بدرجة متوسطة، وضعيفة .وبعد املعاجلة اإلحصائية 

توصل الباحث للنتائج التالية :
الدراسة:دلت كل النتائج علي أمهية معظم مؤشرات اجلودة فيما خيص أمهية مؤشرات اجلودة من وجهة نظر عينة - 

املقترحة حملور الطالب، أعضاء هيئة التدريس، الكتاب اجلامعي.
بالنسبة لوجود مؤشرات اجلودة علي مستوي الطلبة، أعضاء هيئة التدريس ،املكتبة :أكدت العينة اإلمجالية على عدم - 

ما عدا بعض املؤشرات املرتبطة مبهارات االتصال.توفر اجلودة اليت تتصل مبحور الطلبة ،في
أما بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس أكدت العينة اإلمجالية على توفر مؤشرات اجلودة بنسبة عالية واليت ختص امتالكه - 

يف حنيللخربة، القدرة على استيعاب ونقل املعرفة  بينما وقعت باقي املؤشرات بني عدم الوجود ومتوسط الوجود.
أكدت العينة اإلمجالية على عدم توفر معظم مؤشرات اجلودة اليت تتصل مبحور املكتبة.

قاد الباحث القتراح تصور ملؤشرات اجلودة وآليات تنفيذها من أجل التجديد التربوي املناسب يف الكلية يف وهو ما
ضوء هذه النتائج .
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).2009:709 -751.(
.

لتدريس جبامعة األقصى على مستحدثات تكنولوجيا هدفت هذه الدراسة إىل اقتراح برنامج تدريبيب ألعضاء هيئة ا
التعليم يف ضوء االحتياجات التدريبية، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية :

الكفايةحدإىلالتعليمتكنولوجيامبستحدثاتاألقصىجبامعةالتدريسهيئةأعضاءإملاممستوىيصلهل- 
؟)75%(
،اخلربة؟الكلية،املؤهلملتغريتعزىإملامهممستوىيفإحصائيادالةفروقتوجدهل- 
وماالتعليمتكنولوجيامستحدثاتجماليفاالقصيجبامعةالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتهيما- 

االحتياجات؟تلكأولويات
االحتياجات؟تلكعلىللتدريباملفضلةالتدريبأساليبما- 
؟املقترحالتدرييبالربنامجهوما- 

ولإلجابة عن هذه األسئلة مت إعداد استبانه مكونة من ثالثة أجزاء بعد التحقق من صدقها وصالحيتها مت تطبيقها على
عضو هيئة تدريس ،مت استخدام املتوسطات احلسابية والتكرارات والنسب املئوية وحتليل التباين األحادي، 123

كما س اجلامعي مبستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن حد الكفاية،كشفت الدراسة أن إملام أعضاء هيئة التدري
أظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املؤهل وأن عينة الدراسة حباجة للتدريب عليها بدرجة مرتفعة على 

على حمور األجهزة التعليمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعروض الوسائط املتعددة وبدرجة متوسطةحمور:
من العينة يفضلون أسلوب البيان العملي يف جمموعة كبرية للتدريب %70تكنولوجيا مؤمترات التعليم عن بعد وأن

على املستحدثات ،وقد اقترحت الدراسة برنامج تدرييب يف ضوء هذه االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس.
.)2010:14 -30(

تعترب هذه الدراسة حماولة جادة لتحديد احتياجات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف يف جمال تكنولوجيا 
وتطبيقاته املتنوعة بالرغم من صعوبة حصر تطبيقات تكنولوجيا املعلومات متكن الباحث من حتديد جمموعة املعلومات 

من التطبيقات الشائعة ،من خالل تساؤال الدراسة اليت جاءت كما يلي:
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لعنكبوتية ما مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات التالية: (الشبكة ا-1
(اإلنترنت)، الربيد اإللكتروين، االجتماع عن بعد، املؤمتر املرئي الكامريا الرقمية، قواعد البيانات، أدوات البحث 
واملراجع، نظام العروض، برنامج التأليف (اإلنشاء)، تصميم دروس يف جمال التعلم اإللكتروين، تصميم دروس تفاعلية 

يف جمال التعليم عن بعد، بناء االختبارات إلكترونياً، برنامج معاجلة النصوص، باستخدام نظام جسور، تصميم دروس
برنامج اجلداول اإللكترونية،  برامج العروض، برنامج النشر اآليل، الربامج ذات احملتوى احملدد، برامج احلزم التعليمية، 

برامج التحليل اإلحصائي)؟.  
جامعة الطائف، من وجهة نظرهم، للتدرب على استخدام تطبيقات ما مدى احتياج أعضاء هيئة التدريس يف -2

تكنولوجيا املعلومات املشار إليها أعاله؟
ما أهم التوصيات املستقاة من الدراسة امليدانية من أجل تطوير وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة -3

الطائف يف جمال تكنولوجيا املعلومات؟.
، 1430- 1429أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي وقد احنصرت على منسويب ـه

جامعة الطائف من أعضاء هيئة التدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) من اجلنسني الذكور واإلناث.  
الع آراء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي يف دراسته والذي مت من خالله استط

الطائف حول مدى استخدامهم لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تدريسهم، ومدى إملامهم بالتطبيقات اليت مت 
عرضها، واالستعانة بآرائهم يف حتديد مدى احتياجهم للتدرب على كل منها.  مت بناء أداة استبيان خاصة هلا الغرض 

اإلصدار السادس عشر إلجراء عمليات التحليل SPSSويبها وحتليلها، كما متت االستعانة بربنامججلمع اآلراء، وتب
استخدم الباحث جلمع بيانات الدراسة استبيان مكون من ثالثة أجزاء:

جته *  اجلزء األول احتوى على البيانات األولية لعينة البحث واليت متثلت يف الكلية والقسم الذي ينتمي إليها، ودر
العلمية، وختصصه األكادميي، والفئة العمرية، واجلنسية، وخربته التعليمية، وامتالكه جلهاز حاسب آيل وشبكة إنترنت 

من عدمه، سواء يف املكتب أو يف املنزل.  
*  تضمن اجلزء الثاين االستفسار عن مدى استخدامهم موعة من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املذكورة يف أسئلة

(عايل جداً، عايل، متوسط، ضعيف، ال استخدم).) 1إلى 5(البحث، وذلك باستخدام املقياس اخلماسي املتدرج من
*  تضمن اجلزء الثالث تقدير عينة الدراسة الحتياجام التدريبية للتعرف على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات  اليت مت 

اليت كانت ) 1إلى 5ن خالل حتديد إلحدى القيم اخلمس املتدرجة من (ذكرها يف اجلزء الثاين يف استمارة االستبيان م
على التوايل (عايل جداً، عايل، متوسط، ضعيف، وال حاجة). 

أقل بكثري من من خالل النتائج املعروضة أعاله يتضح أن نسبة استخدام التطبيقات اليت مت عرضها يف الدراسة
ابقة .وأن غالبية عينة الدراسة يشعرون باحتياجهم العايل إىل التدرب على هذه النتائج الواردة يف الدراسات الس

لتطبيقات تصميم الدروس التفاعلية باستخدام نظام جسور وهو 3.62األساليب، حيث تراوح متوسط االحتياج بني
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والذي حظي مبتوسط لتطبيقات الربيد اإللكتروين،3.09)، و1.9(الذي حظي بأقل نسبة استخدام يف السؤال السابق
يف السؤال السابق.  ) 4.01(استخدام عايل

من عينة الدراسة أشارت باحتياج متوسط أو فوق املتوسط للتدرب على %75إىل%50بقراءة متأملة جند بأن بني
سات السابقة. مجيع التطبيقات اليت مت ذكرها يف االستبيان، هذه النتيجة يف جمملها تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدرا

من خالل استطالع آراء عينة الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:
أمهية إجراء املزيد من الدراسات امليدانية يف هذا اال-
االهتمام بالدراسات املستقبلية يف جمال تقدير احتياجات أعضاء هيئة التدريس يف جمال تكنولوجيا املعلومات أو يف - 

ميكن أن تعمل على تطوير أدائهم لتحقيق أعلى قدر ممكن من اجلودة يف األداء والتمكن من ااالت األخرى اليت
العمل، سواء يف جمال التدريس، أو يف جمال البحث العلمي وخدمة اتمع.

ت ضرورة توفري برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال تكنولوجيا املعلومات، واختيار أوقات تتناسب مع أوقا- 
فراغ األعضاء، كبداية العام الدراسي، أو بعد االنتهاء من أعمال االختبارات أو قبل بداية اإلجازة السنوية.  

ضرورة توفري الدعم الفين لألعضاء على مدى أيام األسبوع ومن خالل متخصصني ميكن التواصل معهم من خالل -
لربيد، احملادثة املنتديات اخلاصة وما إىل ذلك)وسائط التقنية احلديثة (الربيد اإللكتروين، جمموعات ا

توفري األدوات والتجهيزات احلاسوبية جلميع األعضاء، مع توفري التواصل مع قواعد البيانات سواء احمللية، أو العاملية -
لتشجيع األعضاء على استخدام تكنولوجيا االتصال سواء يف داخل احلرم اجلامعي أو مع اجلهات اخلارجية

:
Research Association)ال،التدريساستراتيجياتعلىعاليةبدرجةالتركيزعلىدراستهنتائجتؤكدإذالفع

املستمروالتقومياالبتكاري،التفكريوتشجيعالطالب،ومعاملةالتدريس،جماليفاحلديثةالطرقمنواالستفادة
.عاليةبدرجةالتدريسيفاملساعدةالتعليميةالوسائلواستخدامالتدريس،هيئةألعضاء

"Salas de Paparella Olympia , 1988 "أنبفنزويالالعايلالتعليممؤسساتعلىأجريتاليتدراستهيففيؤكد
يفاختالفهناكأنكمامؤسسام،علىأثرلهيكونأنميكنالتدريسهيئةتطويرأنيعتقدوناملشاركنيكل

اإلدارينيصنفهوالعكسهلمخياركأخرالتنظيميالتطويرالتدريسهيئةأعضاءصنفإذاالحتياجاتتصنيف
عدم( يفالعوائقتلكالدراسةوأظهرتاألكادمييالتطويرجهودتعوققدعوائقهناكأنكمااألول،كخيارهم

بعضيفالنظرإعادةضرورةإىلالدراسةأشارتكمايتطلبمما..) املؤسسايتالدعمضعفالوقت،كفاية
.وتدريسياًوتنظيمياًمهنياًالتدريسهيئةلعضوالشاملالتطويرعلىالتأكيدميكنحىتاإلجراءات

أغراض التطوير اليت تركز على حتسني التدريس، والتطوير التنظيمي، والنمو الذايت ، وتركز الدراسة على التوقيت 
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هد طوال السنة، أو سيمنارات غري رمسية ومنزلية،املناسب لعقد مثل تلك األنشطة من خالل برامج صيفيه، أو معا
أو حضور املؤمترات واالجتماعات املهنية. 

ويف جوانب التطوير األكادميي املعلومـاتـي ألعضاء هيـئة التـدريس تتصـدر مهـارات استخـدام احلـاسب 
" Colifornia, college1993"ـيااملهارات املطلوبة من قبل أعضاء هيـئة التدريـس بكلـية كانيونز بكاليفورن

وتؤكد تلك الدراسة على منافع وفاعلية استخدامات تقنية املعلومات يف العمل األكادميي والتدريسي.
)1989 " (Algren Christine lee إىل أن أعضاء هيئة التدريس الذين هلم اهتمامات باستخدام احلاسب، كانت فعالية "

تدريسهم عالية، وظلت تتزايد يف العديد من األنشطة التدريسية مثل : ختطيط التدريس وإعداده، وإدارة املعلومات. 

"Tawasy Prasit 1995 "ء هيئة التدريس فتركز على تقومي مكونات خمتارة من خطط بتقومي خطط تطوير أعضا
"University Vita nullkThaioland"تطـويـر أعضـاء هيـئة التـدريـس جبـامعـة "فيتا نولوك" بتايلندا

وأبرزت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة وفقاً للجنس واخلربة واملرتبة ومكان احلصول على الدرجة حول الدور 
لي واملتوقع خلطط تطوير عضو هيئة التدريس.الفع
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:مايلينالحظالسابقةالدراساتاستعراضخاللمن: 
القياداتأوالتدريسهيئةلعضووالعلمياألكادمييالتطويرأواملهنيةبالتنميةاهتمتقدالدراساتهذهجلأن

توفرهاجيباليتواملهاراتالسماتعـلىذلـكيفمركزةالشاملة،اجلودةومعايرياملعاصرةالرؤىظليفالتربوية
منالكثريودخولاملهنتغريظليفاملستمروالتقوميوالتطويرللتدريبوحاجتهاملعاصرالتدريسهيئةعضويف

".احلليبحممود،إحسان"شاهنيالفتاحعبدحممد"،"علىمحودعلي"كدراسة.التعليميفاملعاصرةواألساليبالتقنيات
البكرعبدبنحممد"كدراسةالتدريسهيئةعضوجودةمعايريبتحديدالدراساتبعضاهتمت."
العلميوالبحثالتدريسجماالتيفالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتبتحديدالدراساتبعضاهتمت

".اجلوديغازيبن،حممد" خلفوأنيسطايع" "موسىاحلكيمعبد" دراسةمثلاتمعوخدمة
خاصةالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتضوءيفللتدريباملاسةاحلاجةعنالدراساتبعضكشفت
.التدريساستراتيجياتجماليف
خالد"كدراسةتدرييببرنامجأيلبناءكأساسواعتبارهالتدريسهيئةأعضاءآداءبتقوميالدراساتبعضاهتمت

".الشيخأبوحسنيمصطفى"،" غنيمالرحيمعبدعليأمحد"،" السرمخيس
إبراهيم"دراسةمثلاجلودةمعايريضوءيفالتدريسهيئةألعضاءالضروريةاملهنيةالكفاءاتبتحديداهتمت

"اهللاعبدشاكرميسون"،"العنزيخلفبنت،بشرى" العاجزفؤاد"،" ذيابرزقسهيل"،" احلكمياحلسن
مضوءيفالتدريسهيئةألعضاءتدريبيةبرامجلوضعالدراساتبعضذهبتالتطوراتومتطلباتاحتياجا

حسنيمصطفي" "شحاتةحممد"،" العدوانإبراهيمبنتهيفاء"،"العاجزفؤاد"،"ستراكرياض"دراسةمثلاحلاصلة
.إخل... النجاراهللاعبدحسن"،"ناصراحلليموعبدالفوارعة"،" وآخروناخلطيبأمحد"،"الشيخأبو

أما فيما يتعلق مبوقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فهي تتشابه معها يف االهتمام بالتنمية املهنية لعضو 
مؤسسات التعليم العايل هيئة التدريس والتأكيد على ضرورة بناء برامج تدريبية هلم يف ضوء اجلودة الشاملة يف 

وتعريفهم بسمات وأدوار وخصائص األستاذ املعاصر على أساس أن عضو هيئة التدريس هو واحتياجام التدريبية،
اآلخر حباجة للتدريب والتطوير املهين املستمر، باإلضافة إىل أن الدراسة احلالية تشات مع هذه الدراسات من حيث 

أكدت ضعف كفاءات األساتذة يف جمال التدريس ص االحتياجات التدريبية اليت كثريا ماالنتائج املتوصل هلا فيما خي
والبحث العلمي واستخدام التكنولوجيات احلديثة.  أما االختالف فيتمثل يف  كون هذه الدراسة تسعي لبناء برنامج 

دريبية  مركزة بذلك علي سـبع تدرييب ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة وانطالقا من احتياجام الت
األنشطة العلمية والعملية اليت تعين خبـدمة االتصال الفعال مع الطلبة،معايـري وهـي إستراتيجيات التدريس الفعال،

جمال استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا املعلومات،اتمع ، جودة املمارسات اإلدارية واألكادميية، التقومي،
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اً يف أداة الدراسة واليت مت تصميمها بعد االطالع علي الكثري من الدراسـات املشاة واللوائح اجلامعية،وختتلف أيض
الدراسة االستطالعية ،كما استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف جوانب عدة أمهها التأطري النظري للبحث 

و بناء معايري اجلودة  وبناء االستبيان وكذلك أثناء حتلـيل النتائج ويف تصميم منوذج للربنامج التدرييب وخطواته . 
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الفـصـل الـثالث:
عـضـو هيـئة التـدريس

متهيد 
I -اجلامعة أمهيتها ووظائفها

II -( املوقع واألمهية ،اخلصائص) عضو هيئة التدريس
III - األدوار احلديثة لعضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة
IV - أسس ومعايري تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريس
V-     واقع عضو هيئة التدريس باجلامعة اجلزائرية

VI - األنظمة والقوانني املتعلقة بعضو هيئة التدريس باجلامعة اجلزائرية
VII -يف أداء عضو  هيئة  التدريس  باجلامعة  اجلزائرية بعض العوامل املؤثرة

VIII -حاجة أعضاء هيئة التدريس لإلعداد والتدريب للنمو املهين
IX -أبرز اجلهود العاملية يف جمال التدريب وتطوير أعضاء هيئة  التدريس اجلامعي
X-التدريسيةاهليئةبأعضاءوعالقتهاالعايلالتعليمجودة

الفصلخالصة
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متهيد:
عندما نتحدث عن التعليم اجلامعي يتضح الدور الكبري لعضو هيئة التدريس نظرا للمركز األساسي الذي حيتله يف 
النظام التعليمي ،إذ يعد العنصر الفاعل يف جودة الربامج واألنشطة التعليمية على اختالف أهدافها وأنواعها، فوجود 

أستاذ جامعي متميز ينعكس إجيابا علي الكفاءة الداخلية واخلارجية للربامج األكادميية وبالتايل اجلامعة ككل .
تعتمد اجلودة الكلية ملؤسسات التعليم العايل على نوعية أعضاء هيئة التدريس ا ألن هذا األخـري يضع برامج و

وقوي وفاعل يف برامج التنمية. وحـىت يكون هذا التميز واجلودة، ومناهج وحبوثا متطورة دف لضمان خريج متميز 
فان هناك حاجة ماسة لتهيئة الدعائم واملقومات اليت متكن عضو هيئة التدريس من االستجابة واالستيعاب الكامل 

أكدت عليه وهو ما حلاجات املرحلة احلالية واملستقبلية ،فنمو األستاذ وتطوره املسـتمر أصبح ضرورة البد منها،
الكثري من الدراسات واملؤمترات اليت جعلت منـه حمـور العملية التعليمية فدوره متجدد إذ مل يعد يكفي أن يتقن 
مادته العلمية،بل البد له من التمـتع بكفايات ومهارات شخصية متكاملة ،معدا إعدادا جيدا علميا وثقافيا ومهنيا 

وحفز تعلمهم وقادرا على استخدام أفضل الوسائل واألساليب يف قادرا علي فهـم حاجات طـالبه وتوجيهيهم
تقدم بات من الضروري النظر يف األدوار املعاصرة ألعضاء هيئة التدريس وتوعيتهم ا، وإعدادهم تعليمه ... ولكل ما

مهـارات ميكن أن يسمح بتزويدهم بكل ما حيتـاجونه من معلومات وهلا فالتـطور السريع للمعارف والعلوم ال
هلذا البد من متابعة تدريبهم طيلة حيام املهنية، خاصة يف ظل البحث عن التميز واجلودة اليت واجتاهات قبل اخلدمة،

أصبحت اليوم ضرورة ملحة ومطلبا البد منه يف التعليم عامة واجلامعي خاصة.
يتـعلق به يف ضـوء التحوالت وسوف حناول من خالل هذا الفصل التعرض هلذا العنصر الفاعل و كل ما 

املعاصرة ومتطلبات اجلودة يف التعليم العايل.
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I-ووظائفهاأمهيتهااجلامعة:
:العايلالتعليممؤسساتوظائف-1-1

يكاد يكون هناك شبه إمجاع على أن الوظائف الرئيسة ملؤسسات التعليم العايل املعاصرة تندرج حتت ثالثة 
رئيسة هي:عناوين 
.إعداد القوى البشرية
.البحث العلمي
1992:12.التنشيط الثقايف والفكري العام ( حممد منري مرسي.(
:البشريةالقوىإعداد-أ

إن من أهم الوظائف اليت ارتبطت بالتعليم العايل منذ نشأته يف العصور الوسطى اإلعداد للمهن املختلفة يف اآلداب 
هذا أساس التقسيم الرباعي للجامعة الذي ساد منذ تلك الفترة وآل إىل اجلامعات احلديثة، والدين. ووالقانون والطب 

وأثر يف نشأا وحتكم يف توجهها حىت العصور احلديثة وقد تطورت التخصصات اجلامعية مع تطور العلوم املختلفة، 
اجلامعة تم باإلعداد ملهنة التدريس واملهن واستحداث ختصصات جديدة منها. ففي القرن التاسع عشر ميالدي بدأت

األخرى كاهلنـدسة والزراعة والعلوم الطبيعية واالجتماعية. ويف القرن العشرين أضيفت ختصصات أخـرى مثل إدارة 
كان لظهور املنظمات الدولية دافعـا قويا للجـامعات لالهتمام بالشؤون األعمال والصحافة وعلوم املكتبات. وقد

ية، فاهتمت اجلامعات بدراسة العالقات السياسية واالقتصادية الدولية. ومع التطور العلمي الكبري جتد اجلامعات العامل
نفسها مضطرة إلفساح اال لتخصصات جديدة تفرض نفسها باستمرار.

م خبصوصيات املعرفة وإذا كان التعليم العام يهدف إىل إكساب عموميات املعرفة والثقافة فإن التعليـم العايل يهـت
والثقافة. ومن هنا كان اهلدف الرئيسي للتعليم العايل هو التخصص الذي يقـوم على أساس تقدمي تعليم متخصص 
ومستوى عال من املعرفة. و هذا ما مييز التعليم العايل عن التعليـم العام وعلى مؤسسات التعليم العايل أن تنمي لدى 

تخصص واملعرفة وأن تزودهم باملهارات اليت متكّنهم من حتصيل املعرفة بأنفسهم.طالا االجتاه الصحيح حنو ال
وألن التعليم العايل له األثر األكرب يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، فهو تعليم ذو مواصفات خاصة جتعله عامال 

ول النامية مسؤوليات متعددة جبانب أساسيا من عوامل التنمية. وتواجه مؤسسات التعليـم العايل وخاصة يف الد
مسؤولياا األكادميية وذلك بالنسبة لدورها املتصل باللحاق بالتقدم العلمي والتطور التقين السريع (علي راشد

).24،ص1988:
اته ومل يعد التعليم العايل مكتفيا بإعداد املتخصصني على مستوى الدرجة اجلامعية األوىل فقط ، وإمنا امتد بدراس

ودرجاته العلمية إىل مستوى الدرجات العلمية العليا فوق اجلامعية . ومع أن اإلعـداد للدرجات العليا قد يتداخل مع 
الوظيفة الثانية ملؤسسات التعليم العايل وهي القيام بالبـحوث، فمما الشك فيه أن التقسيم بني هذه الوظائف هو 

ينها  ولقد اتسعت وظائف التعليم العايل املعاصر لتشمل إىل جانب تقسيم اصطالحي ومن الصعب وضع حدود فاصلة ب
اإلعـداد للمهن املتـخصصة مهـمة التدريب احلديث أيضا،إذ مل تعد اجلامعة تكتفي بإعداد املهنيني فحسب وإمنا 
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العايل أخـذت على عاتقـها أيضا مسؤولية تدريبهم بعد إعدادهم .وأصبح التدريب احلديث من مسؤوليات التعليم 
يستطيع من خالله نشر االجتاهات احلديثة يف جماالت التخصص املختلفة. وهكذا يتكامل اإلعداد والتدريـب كوظيفة 

رئيسية كربى للتعليم العايل يف ظل مفهوم متكامل من التربية املستمرة.
:العلميالبحثب. 

الذي يلعب التعليم العـايل يف مفهومـه املعاصر. ويعد البحث العلمي أحد الوظائف الثالثة اليت يستند إليها 
ال ميكن أن تكون هناك دورا هام يف تنمية املعرفة وإمنائها وتطويرها من خالل ما تقوم به من أنشطة البحث العلمي. و

أن تكون جيبمؤسسة للتعليم العايل باملعىن احلقيقي إذا أمهلت البحث العلمي أو مل تعره االهتمام الذي يستحقه. و
لدى أساتذة وطالب مؤسسات التعليـم العـايل اجتاهات قوية حنو االهتمام بالبحوث العلمية وتقدمها. مع احلرص  
على القيام برسالتها يف البحث العلمي وتدريب املشتغلني به ، بل وأن تعترب ذلك جزءا ال يتجزأ من  أنشطتها العلمية، 

ناخ العلمي للبحث وما يستلزم من معدات وأجهزة ومراجع وغريها من مصادر علمية وتستطيع يف هذا اال أن توفّر امل
. وتوفّر استخدام ذلك بالنسبة لألساتذة والطالب على السواء، وذا تعمل على التنمية الذاتية والتدريب ألعضاء هيئة 

ى تنمية املعرفة وإثرائها مبا متلك من التدريس والطالب والباحثني الذين تعدهم.وملؤسسات التعليم العايل القـدرة عل
رصيد ثقايف ومبا تضمه من كفاءات علمية، فهي جمتمع املثقفني والعلماء، وهي جمتمع التخصصات املختلفة يف كل 

ميادين املعرفة. وذا تستطيع مؤسسات التعليـم العايل أن ترسي قواعد متينة للبحث العلمي ا.
:العامالثقايفالتنشيطجـ. 

يعد نشر العلم والثقافة من رسالة املؤسسات اجلامعية، فهي ذات دور طليعي يف جمال العلم والثقافة للنهوض 
باتمع، وهي مركز إشعاع ثقايف للمجتمع تتعرف من خالله على مشكالته وحتاول أيضا من خالله معاجلة مشكالته. 

تفتح أبواا للمجتمع، وأن تتحسس آمال اتمع ومشكالته وعلى املؤسسات اجلامعية أن تنفتح على اتمع وأن
لتكون معربة عنها واعية ومستجيبة هلا. والبد ملؤسسات التعليم العايل أن تستجيب للحاجات الثقافية للمجتمع لتسهم 

يف تنشيط بنيته االجتماعية واالرتفاع مبستواه الفكري والثقايف. 
اجلامعة:-2- 1

فقط،درس وإطالعمكـاناجلامـعةأنالكثريونيظنفقداجلامعة،ملفهومعليهمتفقواحدتعريفيوجدال
بلفحسب؛دراسةغرفةفاجلامعة ليستذلك،غرياحلقيقةلكنأخر،واجبأيمنيعفيهاالتعليممبهنةوضهاوأن
زياراترياضية،مالعبحديقة،اجتمـاعات ومسرح،قاعات،خمتـربات،مكتـبة،قاعات للمحاضرات،هي

وحماضراتندواتخمتلفة،عالقاتاألفراد،شخصيةفيهاحياة حتترممتنوعة،مجعياتجملة،تعليمية،رحالتميدانية،
.راشدوغريها. (عليومشكالتهوآمالهبأوضاعهاتمعمعوعالقاتعلميةمشروعاتأسر جامعية،متنوعة،ثقافية

72-73 مؤسسةاجلزائرياملشرعيعتربهاإذبأنواعها؛العلومانبثاق" مركز:أاعلىاجلامعةوتعرف. )1996:
لتنميةالالزمةاإلطاراتوتكوينوتطويرها،وإعدادهااملعارفونشرتعميميفإداري تساهمطابعذاتعمومية
2000.وآخرونلوكيا(اهلامشي"البـالد اليتاألنظمةبنيالكنز": منوهي كما عرفها "علي ).1999:44-
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والنواةواملعرفةالعـلمومنـابعيف البالد،الفكرقادةمنهيتخرجالذياملصنعفهياالجتماعي،الواقعمنهايتشكل
Ali )"الوطـنيةالثقافةوتكويناإلطاراتتكوينيفاألساسية el Kenz ,  1990 :20)

طاقات،مـوادهياكل،:مناتمع من احمليطعليهاحيصلمدخالتهلهمفتوحانظامااجلامعةتعتربوعليه
اتمعختدممبخرجاتاألخـرىهيتـزودهحيـث،...إداريني وممولني.التدريس،هيئةأعضاءطلبة،جتهيزات،

للمسامهنيممنوحةوأجورعلميةحبوثالعلـميةومـؤهالمواختصاصاممناصب تتماشىلشغلمهيئنيطلبةمنها:
خمـرجات من خـالل أدائـهم ملهامهم التعليمية والبحثية واإلدارية.إىلحتويل املدخالتعمليةيف

:يأيتفيماباجلامعةاملنوطةاألساسيةاملهاموتتمثل
.وتطويرهاوإعدادهااملعارفونشرتعميميفتساهم- 
.الوطينالتخطيطيفاحملددةلألهدافوفقاالبالدلتنميةالالزمةاإلطاراتتكوين- 
.الوطنيةالثقافةبترقيةتضطلع- 
.العلميةالروحوتنميةالبحثتطويريفتساهم- 
.البحثمناهجالطالبتلقنيتتوىل- 
.الدائموالتكويناملعلوماتوحتديداملستوىلتحسنيعملأيتقدم- 
.البحثونتائجالدراساتنشرتتوىل- 

وأبرزأحد أهمعضو هيئة التدريسأنوباعتباروخمرجات،مداخالتلهنظاماكوايفاجلامعةأمهيةوتربز
والبحثيةالتدريسيةا أهدافهاحتققأنللجامعةميكناليتاألوىلوالوسيلةفيهااألساسيةالركيزةهوإذمدخالا؛

عضو هيئة وهيالتحويلأداةوجوداملفتوح دونالنسقهذايفالتحويليةالعمليةتتمأنميكنفالاإلدارية،وحىت
التدريس فمن هو؟وما هي أمهيته وخصائصه ووظائفه.

II-وكذلكالتدريسهيئةعضوتناولتاليتالدراساتتعددت):واألمهيةاملوقع(التدريسهيئةعضو
مبهامالقائمالشخصفهوالتعليميةالعمليةيفوأمهيتهووظائفهخصائصهعلىجمملهايفركزتلكنهاتعريفاتهتنوعت

العلميوالبحثالتعليمتطويريفتسهماليتالعلميةواملهامالعلميواإلنتاج،العلميوالبحثواإلشرافالتدريس
).67-2011:17.ناصربنعلي.(باجلامعات

وحجر الزاوية يف تقدم اجلامعات لذلك يعد أستاذة اجلامعة موارد ثروة عظيمة ملا يقومون به من إعداد لألجيال 
وبالتايل تقدم اتمعات .

أمهية عضو هيئة التدريس، خصائصه ووظائفه:-1- 2
يليعليه نتطرق فيمانتعرفوحىتفيها،الزاويةحجريعدإذاجلامعة؛يفأساسيادوراعضو هيئة التدريسيلعب

الوحيدةتكونأنتكاداليتيعـترب الوسيلةإذيؤديها؛أنلغريهميكنالاليتاملهاميفتتجلى أساسااليتأمهيتهإبرازإىل
األساسفهوالتخصصات،خمتلفيفللمجتمعالكفـاءات البشريةوإعدادالعقولبناءمسؤوليةعاتقهاعلىحتملاليت
املعارفنشرمنمتكنهاليتالتدريسيةوظيفتهيؤديحيثاتمعي،التنـمية والتطـويرومفتاحاجلامعيالبناءيف
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تسـعى ماأهميعتربالذيالعلميالبحثجماليفالنشاطدائمأنهكمافيها،اجلديدعنعليها والبحثواحلفاظ
النقاط يفتتمثلواليتاجلامعي،لألستاذالتدريسيةاألمهيةتبنياليتاألدواربعضإىلباإلضافةحتقيـقه إىلاجلامـعة

-:2002.زروالفتيحة(التالية: 1819(
.التفكريوإثارةتوجيه- 
.وتطويرهاتنميتهادفاملختلفةالطالبقدراتحتفيز- 
.العلميةاآللةاستعمالعلىالطالبتدريب- 
.ونشرهااملعارفتطوير- 
.علىمساعدمخاللمنالذاتعلىاالعتمادعلىوحثهمللطلبة،واالجتماعياألخالقيالتوجيه- 
.الذايتالتعلميفواالستمرارباملسؤوليةوالشعوربالنفسالثقةتنمية- 
:لكونهالتعليميةالعمليةيفعنصرأهمفهو.السليمالبحثياألسلوبإىلوتوجيههمالطلبةرسائلعلىاإلشراف- 
تأديةيفلنجاحهوكافيةضروريةوخرباتمعلوماتبتوفريمطالبارسالة،صاحبباعتبارهللمعرفةاألساسياملصدر- 

.رسالته
.أبنائهتنشئةيفاتمعمعيشتركالذياألساسيالعنصر- 
)1999:16.غنيمعليامحد.(التعليميةالعمليةعناصرلكافةوموجهقائد،فهوومتعددةكثريةالدوارمنفذ- 

صفاته كما يلي:وقبل احلديث عن وظائف عضو هيئة التدريس و أدواره البد من املرور علي خصائصه واهم 
:  خصائص عضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

إن عرض خصائص األستاذ الكفء هلو من األمور اليت يصعب حتديدها الختالف الباحثني واملهتمني يف هذا 
"بيتر سون" و املوضوع لكننا سنتناول بعض نتائج البحوث السابقة وبعض أراء املهتمني ذا املوضوع حيث يورد 

املراحل التارخيية اليت مرت ا البحوث اليت تناولت موضوع األستاذ الكفء 1979Peterson& Walberg"ولربج"
وهي:

.األستاذشخصيةوخصائصصفاتنتيجةأاعلىالكفاءةإىلالنظرمتاألوىلاملرحلةيف- 
.التدريسلطرقاألمثلاالستخدامعنناجتةأاعلىالكفاءةإىلالنظرمتالثانيةاملرحلةيف- 
. الطالبتعلمواألستاذسلوكبنيللعالقةالبحثاجتهالثالثةاملرحلةيف- 
يف املرحلة الرابعة فقد مت اعتبار الكفاءة على أا التمكن من جمموعة من املهارات والقدرات واستخدامها استخداما - 

)1993:104. مالئما. ( راضي سرور
الدراسات اليت تطرقت خلصائص عضو هيئة التدريس الكفء يف مؤسسات التعليـم العايل  أسفرت يف وكثرية هي 

جمملها على مجلة من اخلصائص واملعايري الدالة على كفاءته وجودته من سـمات شخصـية  وكفايات تدريسية 
يت تناولت خصائص األستاذ ومهنية مميزة ، واهتمامات اجتماعية وثقافية واضحة . وقد صنفت إحدى الدراسات ال

) 12.1988.اجلامعي الكفء تلك اخلصائص يف أربعة حماور (علي راشد.
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أوال : السمات الشخصية .
ثانيا : الكفايات التدريسية .

ثالثا : الكفايات املهنية .
رابعا:الكفايات االجتماعية والثقافية.

كمعلم ناجح فيما يلي:خصائص األستاذ اجلامعي ) 1994(وحددت دراسة عبد الفتاح
وتتمثل يف: التمكن العلمي، املهارة التدريسية، عدالة التقومي ودقته، االلتزام باملواعيد، التفاعل اخلصائص املهنية:- 1

الصفي مع الطالب، مناقشة أخطاء الطالب دون تأنيبهم أو إحراجهم.
التصرف يف املواقف احلساسة، الثقة بالنفس، وتتمثل يف،: االتزان االنفعايل، حسن اخلصائص االنفعالية:- 2

االكتفاء الذايت، املوضوعية، الدافعية للعمل واإلجناز، املرونة التلقائية وعدم اجلمود.
–وتتمثل يف: النظام والدقة يف األفعال واألقوال، العالقات اإلنسانية الطيبة (التواضع اخلصائص االجتماعية:- 3

الروح الدميقراطية) القيادة، التعاون، التمسك بالقيم الدينية واخللقية والتقاليد اجلامعية، املظهر الالئق، روح –الصداقة 
املرح والبشاشة.

ودراسة سالمة ) 1995(ودراسة زيتون) 1992(ودراسة السهالوي)، 1991(ولقد اتفقت دراسة كل من أمحد
Fairchild, Et )ودراسة فريشيلد وآخرين(Lily,1997)ليليودراسة ) 1995(ودراسة الشامي) 1992( وفالح

al. 1997):على عدد من اخلصائص اليت جيب توافرها للعضو هيئة التدريس وهي
مدى احترامه للطالب بتوجيههم وإرشادهم أكادمييا-
مدى متكنه من املادة الدراسية اليت يقدمها.-
كار لدى طالبه.مدى اهتمامه بتنمية التفكري املنطقي واالبت-
مدى إتباعه ألسلوب التدريس الشائق لتوصيل املعلومة لطالبه.-
مدى محاسه للتدريس.-
مدى تواصله الفعال مع طالبه.-
مدى بشاشته ومرحه وثقته بنفسه.-

ومن خصائص االستاذ الناجح أيضا التنوع يف أساليب عرض املادة العلمية أفقيا ورأسيا حيث يواجه الالستاذ مدى 
واسعاً من التنوع والتباين لدى الطالب، فيجد أمامه أفراداً خمتلفني يف خصائصـهم العقـلية واالنفعالية، مما ينتج مدى 

واسعاً من الفروق الفردية واالختالفات بني األفراد. وهذا التباين واالختالف يظهر يف:
تباين أداء األفراد على النشاط الواحد من وقت آلخر.-
لفرد من نشاط آلخر.تباين نشاط ا-
).   1995:20.تباين أداءات الذكور عن أداءات اإلناث على النشاط الواحد ( الزيات- 
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وهذا االختالف جيعل االساتذة جياهدون يف سبيل مالءمة أو تكييف أنشطة التعلم لكل املتـعلمني بقدر استطاعتهم. 
اين بني الطالب يزيـد من مظاهره التباين الثقايف واملستوى ومما يزيد األمر تعقيدا وصعوبة أمام املعلمني، أن ذلك التب

االقتصادي واالجتماعي للطالب.ويلخص (فؤاد العاجز ) صفات عضو هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة واالعتماد 
كما يلي:)2006(يف دراسته

وضمـان اجلودة" يف:"الصفات الشخصية واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري االعتماد 
مما الشك فيه أن األستاذ اجلامعي هو حجر الزاوية يف العملية التربوية التعليمية وإذا كانت املدرسة أو اجلامعة مكاناًًًًًًًًًًًٍ 
لبناء العقول، فإن األستاذ اجلامعي من بنيا تلك العقول جبدية وإخالص، لذلك جنـد أن جناحه يف عمله هو جناح لألمة 

بأسرها.
ولقد تبلورت لدى التربويني عدة معايري تبني مدى جناح األستاذ اجلامعي يف حتسني أدائه من خـالل التمتع باملقومات 

الشخصية واألكادميية واليت تظهر يف العديد من الصفات من أمهها:
الصفات الشخصية.:أوالً
الصفات االجتماعية القيادية.:ثانياً
ألكادميية واملهارية .الصفات ا:ثالثاً

وتشمل ::أوال :الصفات العامة للشخصية
التمتع بالصفات اجلسدية الالزمة للعمل، قدرة بدنية، قدرة عصبية، حتمل، نشاط، حيوية. - 
سرعة التفكري، و حسن التصرف يف املواقف الطارئة وإجياد املخارج املناسبة .- 
ري الواضح .امتالك الطالقة اللغوية و القدرة على التعب- 
الثقة  بالنفس و التحمس لتنفيذ العمل والقدرة على حتمل املسؤولية .- 
القدرة على: القيادة و الريادة واالبتكار واإلقناع.- 
املوضوعية والعدالة وعدم التحيز.- 
امليل والرغبة حنو مهنة التعليم واحترام أنظمة وقوانني املهنة . - 
اتمع مع امليل للخدمة االجتماعية.القدرة علي التغيري اإلجيايب يف - 
سعة األفق وامليل ملواكبة كل جديد يف التعليم والتعلم والعلم.- 
القدرة علي بناء عالقات إنسانية جيدة مع الطلبة والرؤساء .- 
الثقة بقدرات اآلخرين متقبالً ألفكارهم و مبادراً و مساعداً على أداء أدوارهم.- 
االستقامة، األمانة، اإلخالص، االنسجام مع الذات يف السلوك والرقابة الذاتية .التحلي بالشخصية املتكاملة؛ - 

:الصفات االجتماعية-ثانيا
الرمحة واحلب والعدل يف تعامله مع الطلبة.- 
احلكمة يف التوجيه و اإلرشاد مهما كانت سلبية الطالب.- 
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بناء األخالق السليمة يف نفوس الطلبة وحثهم على االلتزام ا .- 
حث ومساعدة الطلبة على العلم و التعلم. - 
احترام شخصية الطالب و عدم التجريح ولو على سبيل املزاح .- 
الوسطية يف التعامل.- 
مع التمسك بالقيم اإلسالمية، والعادات االجتماعية.–(عز و جلَ) –اإلميان باخلالق - 

ثالثاـ  الصفات األكادميية واملهارية :
 املنهج الدراسي من جهة و حاجات الطالب من جهة أخرى.العمل ضمن أهداف
. استخدام طرائق وأساليب تدريس حسب متطلبات كل مقرر دراسي و موضوع
.إثارة الرغبة لدى الطلبة يف التعلم
. التمكن من مادة االختصاص مع زيادة الثقافة العامة
رسه، مع ربط موضوع احملاضرة بالواقع .زيادة التحمس للموضوع الذي يد
 استخدام أسلوب احلوار و املناقشة و جتنب أسلوب السرد و اخلطابة وانتقاء الطريقة املناسبة لكل موقف تعليمي

بالطريقة و األسلوب املناسبني.
.  املوضوعية يف تقومي أداء الطلبة
.استخدام مهارة النقد، و حرية التعبري عن الرأي لدى الطلبة
 احلرص على متابعة الغياب و تفقد الغائب و السؤال عنه .ضبط الطلبة حبزم  مع
. استخدام الوسائل التعليمية اجليدة و شروط استخدامها
:االلتزام خبصائص التعليم اجليد مع مراعاة شروطه واليت منها -
،هول ومن ومن اخلاص إىل العام، ومن املعلوم إىل ومن البسيط إىل املركب، االنتقال من السهل إىل الصعبا

احملسوس إىل املعقول .
. تمع احملليالقدرة علي عمل األحباث العلمية بشكل سليم مبا خيدم اجلامعة وا
. املشاركة يف املؤمترات والندوات احمللية والعربية بالعمل البحثي وأوراق العمل
احلديثة، واالستفادة منها .حرص عضو التدريس واحملاضر على التطوير الذايت؛ ملواجهة التطورات العلمية
 التعاون البحثي مع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة نفسها أو مع اجلامعات األخرى مبا خيدم تطوير التعليم

اجلامعي.
. تمع احمللياملسامهة يف تقدمي اخلدمة البحثية لعناصر ومؤسسات ا

لتدريس الكفء كما يلي:وانطالقا من هذه اخلصائص ميكن احلديث عن وظائف عضو هيئة ا
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التدريسهيئةعضوومهاموظائف   :
. أكتافهعلىبرمتهيقومالعايلالتعليمنظامإنبل. العايلللتعليمأساسيةدعامةالتدريسهيئةعضويمثل

وإعدادوخارجهاالدراسةقاعاتيفالطالبلقاءمنبهيتصلوماالتدريسهواجلامعيلألستاذاألساسيوالعمل
ركيزةيمثلالذيالعلميالبحثهياجلامعيلألستاذالثانيةالوظيفة،أماالبحوثوقراءةواالختباراتاحملاضرات

يفوبالتايلاهتمامهادرجةيفبينهافيماتتفاوتاملؤسساتتلكأنوالواقع. العايلالتعليممؤسساتنشاطيفأساسية
فيهاتتفاضلاليتاجلوانبأهممنأنفيهالشكومما. العلميبالبحثفيهاالتدريسهيئةأعضاءانشغالدرجة

.اجلانبهلذااهتماممنتوليهمامقدارهوالعلميةمكانتهايفوتتمايزاملعاصرةالعايلالتعليممؤسسات
عضولكلرئيسيانشـاطاميثـلفإنهالعايلالتعليممؤسساتوظائفيفاملكانةهذهالعلميللبحثكانوملا

ملإنالتدريسهيئةأعضاءبعضوقـتمعظمالنشـاطهذايشغلوقد.عامةبصفةفيهاالتدريسهيئةأعضاءمن
ماأنحنييفاملتقدمة،الدولجامعاتمنكثرييفوقتهثلثمنيقربمايشغلوقد. اجلامعاتبعضيفكلهيكن

بنيتفاوتمعجدامتدنيةمستوياتإىليصلالعربيةاجلامعاتيفالتدريسهيئةعضونشاطمنالعلميالبحثيشغله
يفالتـرقيةأجلمنالبحوثالتدريسهيئةعضوعلىنفسهاتفرضاليتالبحوثجماالتأهمومن.اجلامعاتهذه

مـاأنإالالعـلميوالتقدماملهينالنموعلىالفردمساعدةيفمفيدةالبحوثهذهأنمع. اجلامعيالوظيـفيالسلم
خارجالعلميالبحثيفالتدريسهيئةعضومشاركةوتمثل.حمدودونطاقهاغالبافرديطابعذاتأاعليهايعاب

والعلومالطبيعيةالعلومداخلمعينةجمـاالتعلىيقتصروقد. املادياحلافزيعززهآخرجماالالعايلالتعليممؤسسة
التدريسهيئةعضولنشاطآخرجماالالعلياالدراساتلطالبالبحوثعلىاإلشرافيمثلكما. أيضااإلنسانية

فالالتدريسهيئةأعضاءمنجيدةعناصرمنلهيتوفرمامدىعلىاجلامعيالتعليمجناحيعتمدو.العلميالبحثيف
جاءوكما. اجلامعيالعملدوالبيقفاألساتذةأكتافوعلىالتدريسية،اهلـيئةبـدونللجامعاتكيان

الوطينااليفالكاملااللتزاميفتتمثلسامية،مبهمةيقوماجلامعياألستاذ: " فإناليونسكومنـظمةتقـريريف
".العلومبتقدميالدويلواال

في:وظائف عضو هيئة التدريس حسب خمتلف املصادروتتمثل 
التدريس::أوال

األستاذما يقدمهأمسىالتفكري،وإثارةالعقولوتوجيهاملعارفبناءيفمعىنمنحتملهمابكلتدريسكلمةإن
وااملعرفة،سلميفالطالب درجةيرتقياأخرى،وظائفمنيؤديهماكلبنياألساسيةالوظيفةفهياجلامعي،

التغيريإحداثعلىالقادرهواجليداألستاذإن.خيدم جمتمعهوإطارامسؤواليكونأنإىلويؤهلوتتطور،قدراتهتنمو
أنبدالذلكيكونوحىتاملعريف،وأدائهمتفكريهموطريقةاالستيعاب لديهمحتسنيهلمحيققمباطالبهسلوكيف

.مشروطةعالية ومؤهالتمهاراتذااألستاذيكون
:أمههاالتعاريفمنبالعديدأحيطفقداجلامعيالتدريس لألستاذلوظيفةأمهيةمنيظهرملاونظرا
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أنه: علىالتدريسعرف- 1
بقوله: " من املمكن وصفه بأنه نشاط يهدف إىل حتقيق التعلم أو اكتسابه ". إن األستاذ Schefferعرفه "شيفر

اجلامعي مطالب بأن يلم جبميع اجلوانب املتعلقة باحملاضرة من خالل االطالع على املراجع املناسبة للموضوع وكيفية 
احملاضرة باحملاضرة السابقة حىت يكون هناك التعامل أو االستفادة منها بطريقة معقولة ومنسجمة، وحماولة ربط موضوع

والذيالتعليمي،املوقفأثناءاملعلميؤديهالذيالظاهرانسجام وتسلسل يف املعلومات املقدمة.كما عرف بأنه:"األداء
حممد(اجلميل"التعلمحنوودافعيتهمالطالبتفكرييستثريالذيبالقدروالطالبمن املعلمكلبنيالتفاعلعلىيقوم
مناألستاذايقوماليتاألنشطةجمموعإىلو" يشري.)1998:128.العزيزعبدالديننوروجنوىشعلةالسميععبد
:.زاهرالدين(ضياء"وختزينهاوتوزيعهاومفيدةجديدةمعارفاكتشافأجل 199564(

التقييم واالمتحانات املستخدمة إىل جانب االلتزام كما جيب أن يعتمد الطرق املثلى يف التدريس ويعتين بأساليب 
باحملتوى العلمي للمقرر أثناء التدريس والسعي الدائم لتقدمي املواد املخصصة للتدريس يف أمور خارجة عن املوضوع 

بنيمباشرتفاعلوجودالتدريس تقتضيووظيفة)2004:4.املقرر (رشدي أمحد طعيمة وحممد سليمان البندري
منوالرسائلاألحباثسريحسنوأيضاتفكريهوأسلوبإجيابا،لهالقدرة االستيعابيةعلىيؤثرمباوالطالب،األستاذ
األداءهناكاملاهراألداءوعكس.خترج رسالةأوحبثإعدادبصدديكونالذيللطالبالنصح والتوجيهتقدميخالل

واستثارةالطالباهتمامجتلبالتدريسيةأساليبباستخداماألستاذ يقومأنبهويقصداجليد،غريأياملاهر؛غري
ذلكيعودبلختصصه؛يفالعلميةاملادةمنمتمكنغرياألستاذأنيعينوهذا الالدرس،أثناءانتباههواستمالةتفكريه

املقدرةمنمستوىتشترطالفهيبالتدريس،العاملنييفوالتعليميةالبيداغوجيةالشروطاجلامعة بتوفرياهتمامعدمإىل
مبدىوأيضامن الطلبة،قسمهأعضاءقيادةعلىقدرتهومدىبسلوكهتموالاألستاذ،لدىاملعلوماتعلى إيصال

يذكراإلطارهذاويف.التدريسية أثناء حياتهاألستاذلتقوميالقانونيةاآللياتغيابإىلباإلضافةمهنته،بأخالقحتليه
يفصعوباتوجودإىليؤدياجليدالتدريس غريأن(HALLAHAN)وكوفمان(KAUFFMANهاالهانمنكل

والتعلم التدريسيفاملستخدمةالطرقأهميليفيماو) 55الطالب .( رشدي أمحد طعيمة وآخرون:لدىالتعلم 
:النحو التايلعلىوذلكباجلامعة
- :اجلامعةيفالتدريسطرق2

يتطلبمافمنهااملادة املدرسة،نوعيةباختالفختتلفعدةطرقوفقيتماجلامعيلألستاذالتدريسياألداءإن
امليدانية،والتجربةاملمارسةيتطلبماومنها أيضااإلبداعية،القدراتوحتريكالعميقالتفكرييتطلبماومنهااحلفظ

:مهامدخلنيإىلالطرقهذهتقسيممتوقد
التقليدي:التدريسمدخلأ/

نشريتمأينالتلقني الكالمي،علىوتعتمدالنامية،الدولجامعاتطرفمناستخدامااألكثراملدخلهذايعترب
باملعارفأذهامحشوعلىالطالبفيعتادكالمي مباشر،بأسلوباحملاضراتطريقعنالطالبصفوفبنياملعرفة
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اإلحساسمستوىوتدينالسلبيةحنوبذلكفيتوجهونالفكري،واالستنباط واإلنتاجالتحصيلمهاراتتنميةدونآليا،
وأهم.وحسبللمعلومةاستقبالأداةإىلالطالبحيولممااملشاركةروحفتموتاملوقف التدريسي،أثناءباملسؤولية

مناقشةمعاملدرجات اجلامعيةيفحماضراتهاألستاذيلقيأيناحملاضرة،طريقةأشرناكماانتشاراوأكثرهاهذه الطرق
الاجلامعةوأنقدمهارغمالطريقةهذهأمهيةإىلالباحثنيأحدأشاروقد.الطلبةيثريهاقداليتالنقاطلبعضضئيلة
)1998:37.مقدادحممداهللا،عبدبوحلسنالتالية: (لألسبابوذلكالتخلي عنها،ميكنها

.نظريةاملدرسةالتعليميةاملادةكون- 
.املدرجاتيفالطلبةأعدادكثرة- 
.املختلفةاملقررجوانببنيالربطيفالطالبمساعدة- 
.املراجعإليهاتتطرقملاليتاحلديثةاملوضوعاتبعضتقدمي- 
.احملاضرةايةيفللموضوعملخصوكتابةالرئيسية،النقاطبتدوينلطالبهاألستاذمساح- 

الواحد،يف املدرجعددهمكثرةبسببللطالباالستيعابيةالقدرةتقليلهوعامةبصفةاحملاضرةيعاب علىمالكن
توضيحعلىتساعدكمايف احملاضرةاحلساسةالنقاطإثارةعلىاملناقشةتساعدإذالطالب؛وجهيفاملناقشةبابوغلق

.الطالبأمامالغموضوحمواملفاهيم
احلديث:التدريسمدخلب/

اجلامعاتالعديد منحاولتوقدالتقليدية،الطرقيفالعجزلتغطيةجاءتللتدريسحديثةطرقعلىويشمل
:نذكرالطرقهذهومن أهمالطالب،لدىاملفقودواالبتكارياإلبداعياجلانباسترجاعبغيةالطرقهذهاعتماد
ابتكاريهومهاراتقدراتاكتسابمنمتكنهممشاريعبإعدادطلبتهاألستاذيكلفأين:املشروعطريقة

.املعاشالواقعمعاندماجهمخاللمنعليهاحيصلونوإبداعية،
هلا،مثلىحلولعنالبحثمنهمويطلبمعينةمشكالتأمامطالبهاألستاذيضعأين:املشكالتحلطريقة
.احللعنباحثاالفكريةقواهكليستعملالطالبجيعلمما
عرضخالهلامنويتمخاص،تصميمذاكتابأو"تعليمآلة"تدريسجهازتتطلب:املربمجالتعلمطريقة

اجلوابويكونمرحلةكليفسؤالإعطاءطريقعنالتعلممراحلمنمرحلةكلعنداملعلوماتأجزاء
علىبالضغطصحيحااجلوابكانإذاالتعلميفاالستمراريةمرحلةتأيتمث،) أخرىاختيارات(،)ال(،)نعم(اختياريا

الشرحمعالصحيحةاإلجابةفتقدمخاطئااجلوابكانإذاأماكتابا،كانإنالصفحةبقلبأواآللة،علىزر
علىيركزالحبيثالربنامجتعلميفاملتعلميستمروهكذا) .2003:92- 2004.زرمانالكرميعبد(املفصل
.النافعالصحيحالتعلمعلىيركزمابقدرالسرعة
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تطويرقضيـة وجوبالتدريسيمشوارهيفاألستاذتواجهوعليهومستمر،دائمتطوريفواملعارفالعلومإن
للطلبةوتبليغهااملعلوماتيف عصرنةاألستـاذقدرةتظهروهناالتطورات،وتلكيتالءممباواملناهجالدراسيةاملقررات

):1993.جاللأمحدالفتاحعبديف(القدراتهذهأهموتتمثل.تقادمهاقبلاملناسبالوقتيف 42

عناصريبنيكمامن القدميوالركائزاألساسياتإمهالدونوهذااجلديد،تقدميقصدواالنتقاءاالختيارعلىالقدرة- 
خاللاجلديد مناكتشافيفالبـحثيةقدرات الطالبكشفطريقعنقدميهووماجديدهومابنيااللتقاء
الطالبإكسابعلىاألستاذقدرة- .علوممنبهيرتبطماكلأوجمال التخصصيفاملعرفةبأساسياتتزويده
ولتحقيق،"بنفسكنفسكعلم"الذايتالتعلميفالذهبيةاملساعدةمنانطالقاوهذاومهاراته،الذايتالتعلمقدرات

ومعرفة،...ومنشورات،مسموعةمرئية،أشرطةدوريات،كتب،مـنوأدواااملعـرفة مصادرمعرفةمنبدالذلك
وكيفيةواملصادر الثانوية،األوليةاملصادربنيوالتمييزاملناسبة،املادةواختيارحملتواهاقراءةمنالتعامل معهاكيفية
.عليهاواحلكمحتليلها

ارات التدريس اجلامعي" هذا اجلانب يف الوظائف التالية:وقد حدد " خالد مخيس السر" يف دراسته "تقومي جودة مه
: فعاليات وظيفة التدريس

وتتضمن كل ما يتعلق بتخطيط املساق التدريسي من أهداف وموضوعات أوال: التخطيط للتدريس اجلامعي:
.وتتضمن عدة خطوات وهي:

ختطيط أهداف املساق:حبيث تكون واقعية.-1
وهنا البد من التأكد بأا تشمل املوضوعات املهمة وتشبع حاجات الطلبة وتغطي ختطيط موضوعات املساق:-2

أهداف املقياس.
ختطيط استراتيجيات التدريس وأنشطة التعليم والتعلم:حبسن اختياره لالستراتيجيات املناسبة للتدريس يف ضوء -3

اإلمكانات واألهداف اليت صاغها .
لتقييم :باختيار أساليب التقومي املناسبة .ختطيط متطلبات املساق وأساليب ا-4
ختطيط خمطط املساق :فبعد اجناز هذه اجلوانب األربعة البد من وضعها يف خمطط يتسم بالتنظيم واملرونة.-5
التخطيط للمحاضرة :وهنا البد أن يكون األستاذ متمكنا قادرا على إلقاء حماضرته بأسلوب مشوق ومرن وجذاب -6

مناسبة للتعليم مع استخدام التقييم وأساليب التغذية الراجعة. ومقنع .بتقنيات
ثانيا: تنفيذ التدريس اجلامعي:واليت تتطلب امتالك عضو هيئة التدريس مهارات وقدرات العرض اجليد.
ثالثا:تقومي تعلم الطلبة وتقدمي التغذية الراجعة:باختيار أفضل األساليب وأكثرها مناسبة لقدرات الطلبة 

ا:االتصال والتواصل مع الطلبة:وهنا ينبغي أن يكون األستاذ قادرا على إقامة عالقات اجيابية مع الطلبة ومتفهما رابع
حلاجام .فالتواصل عملية مهمة وضرورية لكل العمليات خاصة التعليم .

التدريسي كما ذهب يف هذا السياق حممد حسني العجمي إىل حتديد الدور)،293- 2006:287.خالد مخيس السر(
اجليد لألستاذ اجلامعي يف األدوار الفرعية التالية :
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.املساقاتتلكيفالدويلالبعدإدخالمعللمساقالعلميةاملادةتأليفووإعدادالتقنيةالتدريبيةالربامجتصميم-1
يفاجلودةبتفعيلالعنايةمعوالتقنيةالتدريسيةاألطرتقييمعلىبالقدرةمتتعهمعاملناسبةالتدريسأساليبحتديد-2

.وعناصرهالتعليمياملوقفمقوماتكافة
.املعاصرةوالتكنولوجياتوالتقنياتالوسائطوانتقاءإعداد-3
.باختصاصهاملتعلقةوالتطبيقيةاألساسيةالعلوممنعريضةقاعدةامتالك-4
تدريسهاينبغياليتباملوضوعاتمقترحوتقدمياخلاصةاحلاجاتذويدراسيااملتعثرينللطالبالعالجيالتدريس-5

.الطلبةهلؤالء
االجنازاتيفواملشاركةاإلبداعيةالقدراتوتنميةالتعلميفالرغبةإكساممعالذايتالتعلمكيفيةالطالبتعليم-6

.العلميةواالختراعات
.التدريسلعمليةاملتجددةباألهدافارتباطهاوجوبمعتطبيقهاعلىواإلشرافبأنواعهااالختباراتإعداد-7
املقرراتلتقوميمناقشاتإجراءيفبالقسمالزمالءمعاالشتراكإىل،إضافةطالبهعندالتدريسيأدائهناتجتقومي-8

.وإعدادها
والكفاءاتهذه القدراتاألساتذة ملثلبعضفقدانإىلأغلبهيفيعودإمناللطالب،التكوينسوءمناليومنراهما

.األقسامالدراسية لبعضاملقرراتختلفإىلأدىماأيضاوهواجلامعية،املناهجتطويريف
:منهاالتعاريفببعضأحيطفقداجلامعيلألستاذلوظيفة البحثأمهيةمنيتبنيملانظراالبحث العلمي::ثانيا

أن يكون باحثا قبل كل شيء من الواجب على كل أستاذ يف التعليم العايل:"أنهKourknouf* يرى" كورك نوف
).1993:12.ومن واجبه املشاركة يف البحث العلمي "(زوليخة طوطاوي

الوصولأومعينةظاهرة أوموقفتوضحهامةحادثةأومعلومةصحةاستقصاءإىليهدفمنظمإنساينسلوك*" 
).1999:107.الدينحميواتمع"(حسانةالفردماجتماعيةأوأكادمييةملشكلةناجححلإىل

فالبحث العلمي إذن يعترب نشاطا رئيسيا لكل أستاذ، وقد يشغل هذا النشاط معظم وقت بعض األعضاء، إن مل 
يكن كله يف بعض اجلامعات ومنها اجلامعات الفرنسية يف حني أن نسبة ما يشغله البحث العلمي من نشاط عضو هيئة 

تفاوت بني هذه اجلامعات، ومن أهم البحوث اليت التدريس يف جامعاتنا العربية يصل إىل مستويات متدنية جدا مع 
تفرض نفسها على األستاذ البحوث من أجل الترقية يف السلم اجلامعي وقد تكون خارج اجلامعة يف شكل مشاريع، 
كما ميثل اإلشراف على حبوث الدراسات العليا جماال آخر لنشاط عضو هيئة التدريس يف البحث العلمي وكل هذه 

األستاذ وحتافظ على نشاطه الدائم يف حركة البحث العلمي. وتساعد البحوث العلمية على حل ااالت تساعد
مشاكل اتمع من جهة كما تعمل على حتديد معارف ومعلومات األستاذ وحتديثها بالشكل الذي يساعده على 

توظيفها يف عملية التدريس. 
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عنوالبحثوتوجيه الفكرالتفكرييفسليمةوطرقدقيقةعلميةبأساليبإتباعإالفعالحبثيأداءحتقيقميكنوال
28/29/30: معمريةيف:(بشريتتجلىأسس متينةعلىيبىنأنبدالاجلامعيلألستاذالعلميالبحثيفاألداء.احلقائق

)2007:05أفريل
.والدكتوراهاملاجستريدرجيتإعدادأثناءويتحققوأساليبه،البحثعلىالتدريب- 
. وتقنياتهالبحثمناهجيفالتأليف- 
.ختصصهميدانيفالعلميوالنشرالعلميالبحثممارسةيفاالستمرار- 
ومناقشتهتنشيطهايفواملشاركةاملبتدئني،الباحثنيلصاحلتنظماليتالبحثحلقاتحضور- 
.والدكتوراهاملاجستريدرجيتعلىالعلمياإلشرافممارسة- 
.البحثيفوإرشاداتتوجيهاتوإعطائهمللطلبة،العلميالبحثموضوعاتقراءة- 
.فيهاواملشاركةختصصهميدانيفتنظماليتوالدوليةالوطنيةوالندواتواملؤمتراتالعلميةامللتقياتحضور- 

اخلربةيكتسبإذالبناء البحثي؛يفالسليماملسارإتباعمنمتكنهالبعض،لبعضهااملكملةاملهامذهاألستاذفقياموعليه
متكنهفيهاومشاركتهالعلميةللندوات وامللتقياتحضورهأنكماعلمية،قيمةذاتحبوثإلعدادالالزمنيوالقدرة

والقدرةالصرامةفيهويعمقينميممالبحوثهتوجهاالنتقادات اليتمنيستفيدكمااآلخرين،أفكارعلىالتعرفمن
.للبحوثاجليداإلعدادعلى

فإذا كان ينظر للتدريس اجلامعي باعتباره نشاط إنساين عبقري ،فإن الوظيفة البحثية ال تسهم يف تنشيط العقل 
فحسب بل ويف تنمية اتمع لذا جيب أن يتضمن هذا الدور األدوار الفرعية التالية:(

دورحتديدمعحبثيةالستراتيجياتاجلامعةوضعخاللمنوذلكالبحوثموضوعاتأولوياتوحتديداستقراء-1
.البحوثوتقييممناقشةيف،ومشاركتهفيهاالتدريسهيئةعضوكل
املعاصرةالعلميةوالنظرياتالتكنولوجياوتوطنيلنقلاملتقدمةالدولجبامعاتالعلميةاملراكزمعالعلميالتواصل-2

.تنويعهااجلماعيةوالفرديةباألحباثالقيامجبانب
.العايلالتعليممبؤسساتاملتقدمةوالدراساتالعلميالبحثوأنشطةبرامجوتعميقتطويريفبفعاليةاإلسهام-3
ومنظماتالعلميالبحثومراكزاجلامعيالتعليممؤسساتمعواملستمراملنظمواالتصالالعاملعلىاالنفتاح-4

حسننيحممد.(العايلالتعليمأنظمةتصميمإعداديفمنهاواالستفادةوالدوليةاإلقليميةاجلامعيالتعليم
).93- 2008:92.الغامديزهيدحممدبنعلى،1996:18.غنيمعليأمحد،23- 2007:22.العجمي

:وخدمة اتمعاإلداريةالوظيفة:ثالثا
أخرىمسؤولياتهناكفإنوالبحث،التدريسيفاملتمثلةاألكادمييةبالوظيفةقيامهإىلإضافةاجلامعياألستاذإن
خمتلفةإداريةمناصبيعتليباعتبارهاإلداريةالوظيفةتتمثل يفاألخريةوهذهاجلامعة،يفالوظيفيةحياتهأثناءلهتضاف

ايكلفاليتاإلداريةاألعمالجانبإىل،...قسم،رئيسكلية،عميدرئيس اجلامعة،نائباجلامعة،رئيسمنها
وختتلف االمتحانات،وأعمالالفنيةواللجانالطالبيةواخلدماتاألنشطةيفاشتراكمنالتدريس باجلامعةهيئةعضو
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فيماهؤالءاليت يعتليهااإلداريةاملناصبالختالفتبعااإلداريااليفاجلامعةأساتذةومسؤولياتاختصاصات
واإلداريةالعلميةالشؤونخمتلفويف (واالمتحانات،والدراسةالطالبشؤونوجمالاملاليةالشؤونتصريفخيص

عدديؤثر علىذلكأنإالاإلداري،للمنصبتوليهعنداجلامعياألستاذبهيقومالذيالدورأمهيةاملختلفة) رغم
منالتقليلإىليؤديماوهذادرجته العملية،حسبآلخرأستاذمنخيتلفالتأثريوهذاا،القائمالتدريسيةالساعات
عنها ينتجمماالتدريسية،العمليةيفأقلخرباتعلىالعتمادهمباجلامعات،التدريسهيئةالعلمية ألعضاءالكفاءة
للوظائف الثالثتعرضناالطالب. بعدماتدريسيفاألستاذخرباتمناالستفادةلعدممتواضعمستوىذويخرجيني
األداءحنييفله،األكادمييةالوظيفةويشكالناألساسينيوالبحث مهاالتدريسأن وظيفة إىلنشرياجلامعي،األستاذ
بنيكاناجلامعياألستاذيؤديهفيماالقائماجلدللكن.يؤديهأالميكنهكماأن يؤديهميكنهثانوياعماليعترباإلداري

على والبحثيةالتدريسيةمهامهيؤديأنعلىحريصفاألستاذبينهما،العالقةنوعيةحولالتدريسي والبحثياألداء
التوفيق بينهما.يصعبدورانبنينفسهجيدإذمعا؛األداء ينإشباععلىجمربهولكنوجه،أكمل

ويتطلب هذا الدور أدوار فرعية تتمثل يف:
املشاركة بفعالية يف اجتماعات القسم وحسن متثيل القسم  يف اجتماعات الكلية واجلامعة.- 
املشاركة يف اختاذ القرارات املرتبطة بالعمل األكادميي .- 
املشاركة يف إعداد قوائم مبستلزمات القسم من املواد واألجهزة املتنوعة واملراجع وإعداد امليزانية اخلاصة بذلك .- 
قد على مستوى القسم املشاركة يف جلان اإلعداد و التنظيم  للمؤمترات والندوات واللقاءات العلمية والفكرية اليت تع- 

والكلية.
تأليف املراجع والكتب العلمية املتخصصة مع ضرورة حتقيق الرؤية الشاملة من خالل خمتلف العلوم والتخصصات .- 
إعداد وتقدمي دراسات حبثية بسيطة لنشرها لعامة أفراد اتمع مع تأكيد ارتباطها بالبيئة واتمع احمليط باجلامعة،- 

ة لكل ما هو جديد يف جمال التخصص العام والدقيق.جبانب الترمج
ممارسة دور حيوي يف مناقشة مشكالت اتمع  وقضاياه يف احملافل أو من خالل وسائل اإلعالم جبانب كتابة - 

املقاالت ونشرها فيما يثري اهتمام الرأي العام بقضايا الساعة .
نوعيتها وذلك بتلبية الدعوى باحملاضرات والندوات العلمية .املسامهة يف تدعيم املؤسسات احمللية بكافة - 
املشاركة يف عقد ورش عمل وحلقات تدريب للمهنيني العاملني يف املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية .- 
تقدمي استشارات مهنية للمؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية وإجراء البحوث والدراسات حلل مشكالا .- 
سسات اإلنتاجية واخلدماتية وإعداد تقارير واقعية عنها مع إجراء دراسات لتطوير آليات العمل ا تقييم خمرجات املؤ- 

).27-24:لتواكب متطلبات العصر وتعايش حتدياته.(حممد حسنني العجمي
وتندرج حتت هذه ااالت الرئيسية اليت تعد مبثابة كفايات البد لألستاذ من امتالكها وإتقاا  جمموعة من املهام 
الواجبات الفرعية مت اشتقاقها من خمتلف املصادر سواء ما تعلق بالتراث النظري للدراسة و اللوائح والقوانني اجلامعية 

تياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واليت أختلف الباحثون والدارسون ،واليت تعترب مبثابة مصادر لتحديد االح
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املختصون يف هذا اال يف تصنيف حماورها ومضامينها،لكننها يف جمملها تدور حول كفايات شخصية، وأخرى 
..وفيما يلي نتعرض تدريسية ومهنية، وأيضا اجتماعية وثقافية، كفايات تتعلق بالتقييم والنشاط العلمي وخدمة اتمع .

.O.E.C.D:لقائمة املهام املنبثقة عن اإلطار النظري واللوائح يف ضوء االجتاهات والقضايا املعاصرة 1997:104-105) ،
).2001:45.فايز مراد مينا.1995.عبد اهللا بوبطانة

أن يكون قادرا على:
.بتعليمهايقوماليتاملقرراتلتدريسالتخطيط- 
تصبححيثاملعاصرسياقهيفالذهين،العصفالعمل،املناقشة،ورشاحملاضرةمنهاالتعليميفمتعددةطرقاستخدام- 

.الذايتالتعلمإطاريفالطالبايقوماليتالتكليفاتعرضوظيفته
.يقنيتهاوعدماملعرفةوحدةتؤكدبطريقةطالبهمعمناقشتهاويديرعلمية،مادةمنيتناولهملاتطبيقيةأمثلةيقدم- 
.املطلوبةالتعليميةوالوسائطالتوضيحيةوالعروضالعلميةالدروسإعداد- 
.الدراسةمبوضوعالصلةذاتالتعليموسائطواستخداماختيارجييد- 
الطلبةبنيمتيزودونوالوداالحتراممنجويفخوفدونباملشاركةلهتسمحللطالبتعليميةبيئةتوفري- 
.والعمليةالعلميةاألنشطةبعضعلىيشرف- 
.كفاءاتمناكتسبهوماالطالبقدراتبهيقيسجيدااختبارايضع- 
.بكفاءةينفذهاوانيعلمهااليتاملواديفالطلبةأداءلتقوميخطةيضع- 
واإلرشاد يتابع تقدم الطالب من مجيع األوجه ويعطيهم الفرصة لطرح قضاياهم ومشكالم اخلاصة ،وتقدمي النصح - 

هلم .
حيدد التكليفات للطالب ويناقشهم مجاعيا وفرديا وتدريبهم علي الشرح والتلخيص وكتابة التقارير - 
مساعدة الطالب على العمل اجلماعي والتخطيط الجناز العمل على أكمل وجه.- 
يؤدي واجباته حبماس ،ويقدم املثل اجليد يف االلتزام واالنضباط والعمل اجلاد.- 
يعلم طالبه التعلم الذايت املتواصل بأحدث الوسائل .- 
يقدم أمثلة كلما كان ذلك مناسبا لبحوث أجريت يف جمال املوضوع املدروس.- 
.يعطي أمهية ملناقشة قضايا ومشكالت وأراء الطلبة وقضايا الكلية واجلامعة- 

Qasem Subhi: )1990:11.حممد نبيل نوفل.(54
وإلقاء احملاضرات والقيام بالتدريبات العلمية.التدريس- 
االشتراك يف اللجان واالس العلمية.- 
اإلسهام بالبحوث والدراسات املبتكرة يف تقدم العلوم .- 
اإلشراف على حبوث الطلبة وتقاريرهم ومشروعام ونشاطام العلمية واالجتماعية - 
أعماهلا .إجراء االمتحانات واملشاركة يف - 
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ممارسة اإلرشاد األكادميي.- 
القيام بواجبه العلمي يف ميادين البحث والتوجيه واإلدارة واالحتفاظ باملستوي الرفيع ملكانته اجلامعية والتفرغ .- 
عدم إعطاء تصرحيات أو معلومات دون موافقة مسبقة .- 
القيام بواجباته الوظيفية.-
يف خدمة اجلامعة وتقدمها.القيام بأي عمل يسهم-
التمتع يف نطاق عمله باحلرية األكادميية الكاملة يف التفكري والتعبري والنشر وتبادل الراي يف التدريس والبحث -

والنشاط العلمي.
إعداد التقارير اليت تطلب منه .-
توجيه الطالب علميا وخلقيا .-
االلتزام بنظم اجلامعة ولوائحها.-
لتزام بالقيم ومبادئ اتمع وتقاليد اجلامعة وبثها يف نفوس الطالب .اال-
املسامهة يف تنمية اتمع وبناء عالقة بني اجلامعة واحمليط.-
مواكبة اجلديد يف جمال ختصصه.-
االلتزام بساعات الدوام.-
تقبل مراجعات الطالب .-
تقدمي االقتراحات واملشورة.-
وضع املخطط الدراسي املناسب للمقرر الذي يدرسه.-
حفظ النظام داخل قاعات الدرس.-
األمانة العلمية وقبول األخر والتعاون معه واحترام أفكاره .-
اإلشراف على املختربات واملكتبات وتزويدها باملراجع.-
اإلسهام يف األنشطة العلمية واملهنية والوطنية والدولية.-
أداء الواجبات اإلدارية .-
العمل يف املراكز واملكاتب االستشارية املتخصصة التابعة للجامعة.-
املشاركة يف التأليف والترمجة والنشر داخل اجلامعة وخارجها.-

ويري "أريوال" أن املهام التدريسية لعضو هيئة التدريس تتضمن ثالثة أبعاد عامة هي:
التمكن من حمتوي املادة العلمية .اخلربة املتعلقة ب-
مهارات توصيل املعلومات طرق التدريس.-
مهارات إعداد وتصميم املادة العلمية .-

أما "لوريالرد"  فريى انه على املدرس أن يقوم باألنشطة التالية : تنشيط الدافعية ،إخبار املتعلم باألهداف
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وتوفري د املتعلم ،تسهيل انتقال التعلم ،تشجيع الطالب على زيادة األداءتوجيه االنتباه ،حتفيز التذكر، توجيه وإرشا
:Areola, R,D).. التغذية الراجعة والتعلم الذايت 1995.),(Cashin.E: 1988). (Tucker, A, and Brayan.R.

)2004.نقال عن (حممد عبد الفتاح شاهني،(1991
املصادر اليت تناولت أدوار عضو هيئة التدريس أا تنحصر يف ااالت الرئيسة وقد تبني من خالل استعراض العديد من 

اآلتية:
وتشتمل التدريس، والتقومي، واإلرشاد والتوجيه، واإلشراف على حبوث الطلبة ودراسام :أدواره جتاه طالبه.1

تعــلم، وإعداد املواد التعليمية واألدلة سواء يف املرحلة اجلامعية األوىل أو املراحل التالية، وتيسري وتسهيل عملية ال
الدراسية.

وتشتمل العمليات اإلدارية مبا فيها من مشاركة يف اختاذ القرارات ورسم :أدواره جتاه املؤسسة اليت يعمل ا.2
امعة السياسات وختطيط الربامج واخلطط واملشاركة يف االجتماعات واللجان واهليئات املتخصصة يف اجلامعة، ومتثيل اجل

أو كلياا يف احملافل الرمسية أو الشعبية.
وتشمل خدمة املؤسسات ذات العالقة يف اتمع احمللي ونشر الثقافة،  وتقدمي :أدواره جتاه اتمع احمليط به.3

االستشارات، وإجراء الدراسات واألحباث اليت تعاجل املشكالت اليت يعاين منها اتمع، وتدعيم عالقة اجلامعة 
جلامعة.مبؤسسات اتمع احمللي، وتفعيل دور املؤسســات احلـكومية و األهلية يف خدمة طالب ا

وتشمل سعيه حنو رفع مستوى تأهيله، و تطوير ذاته مهنياً من خـالل االطـالع والبحث، :أدواره جتاه نفسه.4
واملشاركة يف املؤمترات، وتنظيم الزيارات، وحضور حلقات النقاش، والدورات التدريبية، وتبادل الزيارات مع زمالء يف 

اجلامعات األخرى.
ه األدوار يكمل بعضها بعضاً، ومن املستحيل اإلدعاء بأن أدوار عضو هيئة التدريس ال واجلدير بالذكر هنا أن هذ

تتعدى التدريس والبحث العلمي وخدمة اتمع ، ذلك ألن التغريات و التطورات العلمية و التكنولوجية و التحوالت 
ثراً يف جمتمعه، و لذلك ال بد من املواظبة االقتصادية و السياسية يف العامل تقتضي أن يكون عضو هيئة التدريس عامالً مؤ

على تطوير ذاته و أداء أدواره مبا ينسجم و روح العصر. هلذا فإنه عضو هيئة التدريس ينبغي أن يكون مسلحاً 
بالكفايات الشخصية، و املعرفية، و األدائية اليت متكنه من أداء هذه األدوار بفاعلية، و يرى جويل " أن أمهية دور 

اجلامعي املعاصر ازدادت يف  هذا العصر  حيث مل يعد قاصراً على زيادة املعرفة بل تعداها للمسامهة يف تغري املدرس 
النظام التربوي من أجل حتقيق التعليم املالئم والوظيفي، إن املدرس اجلامعي املعاصر جيب أن يكون ملتزماً جتاه جمتمع 

ل على ترسيخ هذه القيم ونشر املعرفة واملهارات فـي اتمع"  ( أبو عماده العدل واملساواة، ولذلك ينبغي عليه العم
والشكل التايل يوضح ذلك.).1990:121.نوار و آخرون
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) يوضح األدوار املختلفة لعضو هيئة التدريس.10شكل رقم (

البحث التدریس 
العلمي 

خدمة التقویم 
المجتمع 

ارشاد 
وتوجیھ 

العمل 
اإلداري 

التألیف 
التطویر والترجمة 

المھني 

1990:121.أبو نوار و آخرونالمصدر:

III-الشاملةاجلودةمعايريضوءيفالتدريسهيئةلعضواحلديثةاألدوار
إن دور األستاذ يف الوقت احلايل مل يعد دور املنتج وامللقن للمعلومات واملعارف,كما مل يعد دور الشارح 
واملفسر جلميع احلقائق والنظريات ، بل أصبح أمشل من ذلك ، ويوصف بأنه دور املطلع على الدراسات والتجارب 

ستخدم إلستراتيجيات تدريس حديثة مثل:التعلم التعاوين،واالكتشاف املوجه،وحل احمللية والعربية والعاملية ، ودور امل
املشكالت وغريها ، ليطور وينمي لدى املتعلمني قدرام العقلية العليا مثل: التفكري اإلبتكاري واإلبداعي والناقد واحلر, 

يف عصر املعرفة والعوملة ومنافسة سوق العمل والقدرة على الربط واالستنتاج والتحليل والتقومي. واألستاذ املعد جيدا 
يعمل جاهدا على تنمية روح الرقابة الذاتية، وغرس القيم األخالقية يف نفوس طالبه,واحملافظة على اهلوية الثقافية 

نية واحلضارية والقومية.كما أنه يشجع املتعلمني على حب املعرفة، والتعلم الذايت املستدام باستخدام مصادر التعلم وتق
) .2007:1400.املعلومات احلديثة،والتطلع لكل ما هو جديد.(احلايك والكيالين

وهذا يعين أن عصر تقنية املعلومات واالتصال قد بدل أدوار ومهـارات األستـاذ اجلـامعي 
ستخدام ومهاراته,فظهرت مهارات وأدوار مل تكن معروفة من قبل، فال بد أن يكون األستاذ ملمـا بكيـفية ا

وكذلك التدريـب على استخدام ،Power pointالوسائط املتعددة مثل:إعداد شرائح باستخدام برنامج
والقدرة على إعداد  يف الرسومات البيانية ثنائية وثالثية األبعاد واستخدام الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت)،Excelبرنامج

مواقع يف اإلنترنت وتصميمها وحتميلها.ولكي يسهم املعلم بتطوير التعليم ويصل إىل مستوى اجلودة البد أن ميتلك 
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وحول تلك األدوار املتوقعة ). 98- 2007:14.مهارات استخدام  تقنية املعلومات واالتصال  ...اخل  (سليمان
حمدداً إياها فيما يلي :) 55-11: 2007.مستقبلياً يتحدث (كامل

: أدوار جمتمعية- 1
مواصلة اإلسهام يف نقل ثقافة اتمع إىل األجيال اجلديدة ( املتعلمني ) .- أ

املشاركة مع مؤسسات اتمع ومنظمات اتمع املدين يف تقدمي أفكار أو حلول ملشكالت اتمع.- ب
للقضايا املرتبطة بالسياسة الداخلية واخلارجية للمجتمع .تبين موقف سياسي مرتكز على رؤية واضحة - ج
تبين توجه ثقايف قائم على الوعي بقضايا العامل .-د

تبين موقف داعم ومؤيد حلق التعليم للجميع .-هـ
املشاركة يف جممل اجلهود املبذولة يف مؤسسات اتمع يف التنمية البشرية .-و
أدوار مهنية:- 2
إىل مهنة التعليم من خالل العضوية العاملة يف املنظمات املهنية التعليمية .االنتماء - أ

حتمل املسؤولية الشخصية عن منوه املهين املستمر .- ب
احترام األخالقيات املهنية.- ج
.تبين موقف أو توجه واضح من املشكالت التعليمية يف اتمع-د
أدوار أكادميية: -3
تتسم بالعمق والشمول واحلداثة يف جمال ختصصه العلمي .بناء قاعدة معلومات - أ

توظيف حمتوي التخصص يف حل املشكالت االجتماعية .- ب
حتمل مسؤولية ذاتية عن متابعة التطور املستحدث يف حمتوى مادة ختصصه .- ج
اإلسهام يف إنتاج املعرفة يف جمال ختصصه . -د
:األدوار التعليمية-4
صياغة اخلطط التعليمية .املشاركة يف - أ

تيسري ( تسهيل ) تعلم الطلبة بطريقة مرنة وإبداعية .- ب
تبين توجه يقوم على قناعة بقدرة املتعلم على التنظيم الذايت لتعلمه .- ج
دمج تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم .-د

أدوات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم .حتمل املسؤولية الذاتية يف الدعم املستمر ملهاراته يف تطبيق -هـ
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IV-التدريسهيئةعضوأداءجودةتقييممعايريوأسس:
تقع مهام حتقيق أهداف اجلامعة بالدرجة األوىل على عاتق أعضاء هيئة التدريس، وبالتـايل فإن املدى الذي 

يشري إىل فاعليتـهم وكفاءة أدائهم، وتعترب مهمة يتمكنون مبوجبه من القيام بتنفيذ خطط وبرامج حتقيق تلك األهداف 
تقييم األستاذ اجلامعي من أهم املعضالت اليت تواجهها اإلدارة اجلامـعية لصعوبة حتديد أسس ومعايري قابلة للتحديد 

.الواضح والدقيق، إذ ال يقدم األسلوب الوصفي مؤشرات أو دالالت مؤكدة أو مفيدة ميكن اعتبارها تقييما موضوعيا
وعلى العموم فقد أكدت الكتابات حول هذا املوضوع على ضرورة أن تنطلق أسس هذا التقييم من العوامل ذات 
الصلة مبمارسة مهام األستاذ اجلامعي، ومن مث حتديد سلم األولـوية يف تسلسـلها وتضمينها يف مقياس، يف حني يرى 

الزمالء هم يف أحسن موضع للحكم ما إذا كان األستاذ فعاال أم بأن الطلبة واألساتذة :" Kourk Nouf" "كورك نوف
العكس" .

ولقد حدد الباحث" بسمان فيصل حمجوب" هذه املعايري فيما يلي:
وتضم األسس التالية:التدريس وإلقاء احملاضرات:-أ
.قدرة عضو هيئة التدريس على إيصال أو نقل املادة العلمية إىل طلبته
تدريس على إجناز املقرر الدراسي يف املدة احملددة.قدرة عضو هيئة ال
.قدرة عضو هيئة التدريس على استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس
.قدرة عضو هيئة التدريس على اغناء وتطوير مضامني املقرر الدراسي
.مقدرة عضو هيئة التدريس على استقبال استفسارات الطلبة وإفاد
على االستخدام الكفء لوقت احملاضرة والتسهيالت املتاحة.قدرة عضو هيئة التدريس
.إجناز اختبارات رصينة ذي مؤشرات صحيحة
.قدرة عضو هيئة التدريس على تدريس أكثر من مساق ضمن اختصاصه العام
.قدرة عضو هيئة التدريس على حتسني أداء طلبته وإثارة املنافسة املشروعة بينهم
ى املسامهة يف برنامج الدراسات العليا ومساقاته.قدرة عضو هيئة التدريس عل

البحث العلمي:-ب
.عدد البحوث العلمية املنشورة يف جمالت علمية رصينة معتمدة
.عدد الكتب املؤلفة املنشورة
.عدد الكتب املترمجة املنشورة
.عدد الدراسات العلمية املوثقة
 وحازت على اإلجازة.عدد الرسائل واألطروحات العلمية اليت اشرف عليها
الدكتوراه) اليت شارك فيها.-عدد جلان مناقشة الرسائل واألطروحات  (املاجستري
.عدد املؤمترات العلمية اليت شارك فيها باحثا أو منظما
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.عدد احللقات الدراسية والنقاشة اليت نفذها
ررا أو استشاريا.عدد اجلمعيات العلمية املنتمى إليها وهيئات التحرير اليت يساهم فيها حم
.عدد الربامج التدريبية اليت ساهم يف إعدادها وتنفيذها
اإلرشاد التربوي والعالقة مع الطلبة:-ج
.قدرة عضو هيئة التدريس يف التأثري على الطلبة اجيابيا
.قدرة عضو هيئة التدريس على كسب ثقة طلبته واحترامهم وحبهم
 مشكالت طلبته واملسامهة يف حلها.قدرة عضو هيئة التدريس على تفهم
.قدرة عضو هيئة التدريس على إعطاء النموذج يف عالقاته وسلوكه ومظهره
.قدرة عضو هيئة التدريس على إغناء وإنضاج الفعاليات الطالبية الالصفية
املهام اإلدارية والعالقة مع اإلدارة:-د
.(النزاهة) املسامهة يف املهام اإلدارية
ا ومهامها (الشفافية).املسامهة يفتسهيل وتنفيذ اإلدارة لواجبا
 . (املساءلة) االلتزام باللوائح والتعليمات اجلامعية
تمع والعالقة مع حقل العمل:-هـخدمات ا
.تمع املديناملسامهة يف تقدمي اخلربة والرأي ملؤسسات ا
النشاط احلكومي واخلاص.املسامهة يف تقدمي االستشارات وتنفيذ العقود لصاحل قطاعات
.املسامهة يف إلقاء احملاضرات التثقيفية العامة يف وسائل اإلعالم أو املباشرة
.املسامهة يف اللجان احمللية واجلمعيات يف بيئة توطن اجلامعة
.املسامهة بالكتابة يف الصحافة أو إصدار النشرات التعريفية التثقيفية
 مبعاجلات مشكالت بيئة توطن اجلامعة.املسامهة يف إجراء دراسات خاصة
النشاط االجتماعي والعالقة مع الزمالء:-و
.املسامهة يف األنشطة االجتماعية من لقاءات وحفالت وسفرات
.املسامهة يف نشاطات النوادي االجتماعية
.احترام زمالئه ومراعاة أحاسيسهم ومشاعرهم
.تنشيط املمارسات التعاونية
الالئقة بالوسط اجلامعي.نبذ املمارسات غري
.تقدمي املشورة واملساعدة ملن يطلبها من زمالئه
.احترام املراتب العلمية األقدم
.تقدير جمهودات املساعدين من فنيني وإداريني واحترامهم
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ر نظام احلوافز وعلى العموم فإن هذه املعاير ال تعد قالبا ائيا ملعايري التقييم، وللتقييم أمهية كبرية فعلى أساسه يتقر
اخلاص بأعضاء هيئة التدريس كاملكافآت الثناء والتقدير ... باإلضافة إيل أا معايري مهمة للحكم على جودة أداء عضو 
هيئة التدريس ومدى حاجته لربامج تدريبية يف ضوء هذه املعايري واحتياجاته. كما أن حصول أعضاء هيئة التدريس على 

وجب نظام التقييم، يعترب مبثابة دافع حنو اإلحساس بالفخر على سبيل املثال والنتيجة حصول درجة متقدمة من احلوافز مب
ترغبه من سلوك ممثال باألداء العالي لهم.اإلدارة على ما

V-اجلزائـريةباجلامـعةالتدريـسهيئـةعضوواقـع :
توجد ثالث فئات يف أوساط أساتذة اجلامعة اجلزائرية وهي:

وهم حاملو شهادة الدكتوراه؛أساتذة هذه الفئة وإن كانوا استوفوا شرط التحاقهم باجلامعة وهو األوىل:الفئة - 
حصوهلم على شهادة املاجستري فأكثر ،إال أن معظمهم مل يتكونوا كأساتذة وتكونوا يف ميدان البحث العلمي حبكم أن 

مارسة التدريس ،كما أن معظمهم توقفوا يف ممارسة هاتني الدرجتني تؤهالن احلاصل عليهما ملمارسة البحث وليس مل
البحث عند هذا احلد .

وهم حاملوا شهادة املاجستري هناك من يقوم بإعداد أطروحة الدكتوراه منذ أكثر من عشر سنوات ومل الفئة الثانية:- 
ينه ،وهناك من اكتفى بدرجة املاجستري وال ميارس البحث العلمي.

ملو شهادة اللسانس أو درجة مهندس ،هؤالء مت توظيفهم يف وقت سابق يف منصب معيد وهم حاالفئة الثالثة:- 
بشرط االلتحاق بربنامج للدراسات العليا للحصول على دبلوم الدراسات املعمقة أو دبلوم الدراسات العليا  ولكن 

بعض منهم لديهم خربة الكثري مازال ميارس التدريس بشهادة اللسانس دون أي إعداد أو تدريب مسبق،رغم أن ال
سنوات طويلة يف التدريس .

تربوياالتدريسملهنةاجلزائريفاجلامعياألستاذإعداديتمالالواقعيف:التدريسملهنةإلعدادهمبالنسبة
مقياسضمندروساالنظريشقهيفيتلقىالعلياالدراساتبربنامجالطالبالتحاقأثناءانهحيدث،والذيومهنيا
وكماالتخصصيفإاليدرسفالاليومأما.ائيااملقياسهذايدرسالمن،وهناكالبيداغوجيالنفسعلميسمى
يفذلكوينحصروالبحث،التدريسأساسياتعلىوتدريبهاجلامعياألستاذإلعدادإطالقاتفكرييوجدالفانهنالحظ

.البحثوإمناالتدريسأساليبعلىالتدريبليسمنهاواهلدفاملدىقصريةتربصاتجمرد
الهذايفيالحظما:العلميللبحثإلعدادهمبالنسبةوهناكاإلعدادهذايفالواضحالضعفهوا

: منهانذكركثريةعوامل
أول عامل: يتعلق بتكوين الطالب يف مرحلة التدرج ألنه كثريا ما يتلقى دروس املنهجية بشكل نظري - 
باألستاذ املشرف الذي يكون أحيانا بعيدا عن التخصص أو غري مؤهل لذلك ألنه مل ميارس البحث وثاين عامل: يتعلق - 

إال يف إطار مذكراته وليس لديه إطالع كاف على ما يستجد يف هذا املقياس.
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ابر البحث العامل الثالث: فيتمثل يف زمن إجناز املذكرات والذي كثريا ما يتجاوز الزمن احملدد هلا، إضافة إىل قلة خم- 
واحتكار املوجودة منها، إضافة لعوامل تتعلق بأمهية البحث العلمي يف اجلزائر و الباحث الذي ال حيظى بالظروف 

املواتية للبحث .هذه العوامل وأخرى سامهت يف ضعف املؤطر اجلزائري .
تمعتنميةيفكمسامهنيإلعدادهمبالنسبةحىتجامعاتنايفمنعدمعليهاوالتدريباملهمةهلذهاإلعداد:ا

الجهدهمنشيءوابسطاتمعخيدمكيفيعرفالاجلامعيفاألستاذاجلامعاتإداراتأوالوزارةمستوىعلى
بنيمشتتوجهدهوقتهفمعظم.)149- 2007:146.معمريةبشري.( يقدمهااليتالعلميةالبحوثمنفيهيستثمر

.واإلفادةالتطبيقالالشهادةلنيلالرسائلوإجنازواإلشراف،التدريس
رغم أن تبين اجلامعة اجلزائرية لنظام (ل. م .د )يدعو لربط اجلامعة باحمليط وتنمية اتمع وخدمته بباحثيها وأساتذا 
وطلبتها من خالل الربامج البحثية اليت طرحت اليوم واليت مازالت غري واضحة املعامل. وخالصة القول انه ال يوجد 
إعداد وال تدريب يف املستوى املطلوب لألستاذ اجلامعي اجلزائري يف إطار املهام املنوطة به. والنتيجة ضعف التاطري 

وتدين مستوي الطلبة ،إضافة إىل التكوين الضعيف يف التدرج وما بعد التدرج. 
ملهين عامة نذكر منها:وقد تضافرت جمموعة من الظروف سامهت يف بروز هذه الوضعية منها ما يتعلق بالوضع ا

.أنفسـهملتنميةاجلامعةأساتذةلدفعالقانوينالعلميااللتزامغياب- 
.بذلكيطالبونالاألساتذةأنحىتجامعاتنا،يفوالتدريبللتطويربرامجتوجدال- 
.العربيةالدولوبعضالغربيةالدوليفهوكمابذلكخاصةمراكزتوجدال- 
.الوطنيفالعلميالنشرإمكانياتيفالندرة،معصارمغرياملهنيةالترقياتنظام- 
.واختيارهأدائهجلودةالالزمةالعامليةللمعايريوفقااجلامعيلألستاذالعلمياملستوىاخنفاض- 
فيلجئونالتخصصيفاملؤطرينياألساتذةتوفرعدمرغمالتخصصاتمنالعديدلفتحيندفعوناألقسامبعض- 

.يلتزمونمانادراهؤالء،ولكنأخرىجلامعات
يفباألستاذترتبطعواملوهناك. التدرجمرحلةيفكمقاييسهلاوجودوالهلا،حاجةالالتخصصاتبعضفتح- 

:منهاذاتهحد
عتقادهم أن احلصول على الدرجات العلمية كاف ملمارسة هذه املهنة.ا- 
البحث العلمي هو وظيفتهم األساسية.- 
النفس النمو وطرق التدريس وعلم النفس التربوي والوسائل التعليمية حيتاج هلا معلمو املرحلة االبتدائية فقط أن علم - 

وأم يف هذا املستوى ليسوا حباجة للتدريب على هذه املهارات يف حني أن الكثري من األساتذة جيهل الكثري حول 
التكنولوجيات احلديثة وتوظيفها يف البحث والتدريس،طرائق التدريس وحتضري الدروس والتعامل مع الطلبة ومع 

خصائص الطالب ،القيادة ،اإلشراف العلمي واألكادميي......إخل.
وهو ما ولد جمموعة من الوضعيات نذكر منها:

.العلميوالبحثالتدريسجماليفالذايتبالتكويناالهتمامانعدام- 
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.املهنةأداءيفاالنضباطعدم- 
150- 149:معمريةبشري(.النظريةالبحوثيفوالتطبيقاإلمالءطريقعناحملاضرةيفالتدريسعمليةحصر- 

األستاذحولسلبيةنظرةتشكيلوتركيزه،معاهتمامهوعدمالطالبعندالتحصيلمستويالخنفاضأدىمما)
.اجلامعي

وتدريبه على خمتلف الكفايات التدريسية وغريها من الوضعيات اليت تدعو إىل إعادة النظر يف تكوين األستاذ
واالجتماعية الثقافية واملهنية يف ضوء التحوالت العلمية والتكنولوجية واملعرفية احلاصلة.

-VI اجلزائرية:األنظمة والقوانني املتعلقة بعضو هيئة التدريس باجلامعة
ألن اجلامعة مؤسسة عمومية فإن العاملني ا خيضعون للقانون العام للعمال على اعتبار أن: "العامل هو كل من 
يبذل جهد للحصول على رزقه مهما كانت صفة هذا اجلهد عضلية أم فكرية". وتبعا لذلك خيضع األستاذ باجلامعة 

اجلزائرية إىل نوعني من القوانني:
ني العامة: القوان-أ

ومن ضمن هذه القوانني العامة اليت متس األستاذ اجلامعي بصفة مباشرة القانون األساسي العام للعامل الصادر 
ويعترب مبثابة اإلطار القانوين ألي عامل يف اجلزائر على 1978أوت5يف12. 78مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم

ضمن أهم ما جاء يف هذا القانون حتديده حلقوق وواجبات العامل، اختالف طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه ومن
كساعات العمل كما أكد على حق كل عامل يف التكوين والترقية. من هذا املنطلق سعت اجلامعة كغريها من 

ىل مؤسسات اتمع إىل تكوين عماهلا مبختلف مستويام مبا يف ذلك األساتذة، عن طريق إرساهلم يف بعثات علمية إ
االحتاد العام للعمال اجلزائريني ،القانون األساسي العام للعامل احلر ،قانون رقم (اخلارج ... ومنحهم احلق يف الترقية

ومن بني هذه القوانني أيضا القانون األساسي النموذجي للجامعة الصادر )6ص1998مؤرخ يف أوت، 12- 78:
الذي جاء ليقنن التنظيم اإلداري والعلمي وحىت املايل هلذه 1983بتاريخ544-83مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 

الذي يطالب 1971املؤسسة مبختلف أجهزا، ويتم تسيري هذه األجهزة من قبل أساتذة جامعيني استنادا لقانون
لعايل أن يكونوا بضرورة أن يكون هؤالء األساتذة ممن يشهد هلم بالكفاءة واملهارة العالية إىل جانب املستوى العلمي ا

الرابعيفاملؤرخ،544- 83رقممرسوماجلزائرية،الرمسيةاجلريدةمكونني تكوينا يتناسب مع متطلبات مهامهم. (
)40:218العدد،1983سبتمربوالعشرين

باإلضافة إىل هذا جند القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية، والذي جاء مبوجب
وحدد هذا القانون الكيفيات والشروط اليت يتم عن ، 1985مارس23الصادر بتاريخ60- 85املرسوم التنفيذي رقم

طريقها توظيف عمال املؤسسات واإلدارات العمومية، كما حدد حقوقهم وواجبام، كما تضمن حتديد كيفية 
مؤرخ يفال60- 85اجلريدة الرمسية اجلزائرية،مرسوم رقم(التكوين واالستفادة منه يف حتسني األداء املهين هلذا األستاذ
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وما يالحظ على هذا القانون أنه )اخلاص بالقانون األساسي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية ،1985مارس23
جاء ليسد النقص املسجل يف القانون السابق.

القوانني اخلاصة:-ب
، بالرغم من وجود 2008باألستاذ اجلامعي إىل غاية سنة منذ استقالل اجلزائر مل يصدر أي قانون خاص

بعض القوانني اليت بقيت جمرد مشاريع نظرية مل جتسد يف الواقع، زيادة على بعض املراسيم اليت وضحت األوضاع املهنية 
تعلقة والذي جاء ليحدد الشروط امل، 1977املؤرخ يف أوت114- 77ألساتذة التعليم العايل، ومنها املرسوم رقم

مبمارسة التعليم واملهام اإلدارية األخرى وكذا البحث العلمي، كما مت أيضا من خالل هذا املرسوم حتديد احلجم 
الساعي لكل أستاذ على اختالف طبيعة السلك الذي ينتمي إليه. وضمن القوانني اخلاصة جند مشروع القانون األساسي 

1971- 4- 9الصادر بتاريخ24- 71عليم العايل، واملتمم باملرسوم رقم اخلاص بالوظائف واألسالك النوعية لوزارة الت

وقد عمل هذا املرسوم على توحيد األحكام ملختلف الفروع املوجودة يف اجلامعة، وحدد حقوق األساتذة وواجبام 
يفملؤرخا89l122املرسوم رقمصدر( 1989 )سنةيفبدقة أكثر، وصنف أسالك األساتذة يف التعليم العايل ،أما

مادة 50العاليني ويتضمنوالتكوينللتعليمالتابعةلألسالكاملنتمنيبالعمالاخلاصاألساسيالقانون18/07/1989
)1989،اجلزائريةالرمسيةكما يلي:( اجلريدةلسلك األساتذة املدرسني يف التعليم العايل وتصنيفهم 

وفقا هلذا املرسوم فإن توظيف األساتذة يف مراكز التعليم العايل، يتم على أساس الشهادات سلك األساتذة:-أ
العلمية اليت حتصلوا عليها خالل تكوينهم اجلامعي، سواء كان هذا التكوين بإحدى مراكز اجلامعة اجلزائرية أو خارجها 

يفة يف إطار االستفادة من البعثات العلمية .أو من خالل التدرج يف الوظ
يتم توظيفهم على أساس املستوى العلمي العايل خصوصا إذا كان متحصال على سلك األساتذة احملاضرين:-ب

شهادة دكتوراه دولة السيما إذا كانت من إحدى اجلامعات األجنبية.أو تدرج يف الوظيفة ومن خالل إجناز رسائل 
الدكتوراه 

سلك األساتذة املساعدين:-ج
أساس شهادة املاجستري أو شهادة تعادهلا معترف ا من قبل وزارة العايل، سواء داخل يتم توظيفهم على 

اجلامعة اجلزائرية أو خارجها. حيث يقوم بأعمال توجيهية أو تطبيقية للطلبة ويسعى لرفع مستواه العلمي واملعريف 
وتسخريه لتحسني أدائه املهين باستمرار.

سلك املعيدين: -د
أساس شهادة علمية  أو شهادة متحصل عليها باخلارج ومعترف ا من طرف وزارة التعليم يتم توظيفهم على

العايل، يقوم بتوجيه الطلبة يف إعداد أحباثهم ضمن األعمال التطبيقية واملشاركة يف مراقبة االمتحانات وتصحيحها، 
وكذا املشاركة يف أعمال اللجان البيداغوجية.
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سلك مساعدي التعليم: -هـ
يتم توظيفهم على أساس حصوهلم على شهادة الليسانس وال يتم تثبيت هذه الفئة يف منصب العمل إال بعد 

مرور مدة معينة من قيامهم مبهنة التدريس ومتابعة دراسات عليا عن طريق االستفادة من البعثات العلمية للخارج.
يأيت:كماالعاليني،والتكوينالتعليمكألسالاملطابقةالعليااملناصبقائمةحتدد:العليا* املناصب

23/03/85فياملؤرخ85/59رقمالتنفيذياملرسوممن10و9للمادتنيطبقا

:هياملناصب
.تربويةوحدةرئيسأستاذ- 
.متخصصةتربويةجلنةرئيسحماضرأستاذ- 
.بالدروساملكلفوناملساعديناألساتذة- 

.)6التنفيذي رقماملرسوممن44للمادةوفقاحددتفقداألسالكهذهمهامأما
األستاذوبدقة مهامحمددةجاءتاجلامعياألستاذهلاخيضعواليتالذكرسالفةالقواننيإناألمر،حقيقةيف

وخارجداخلمناليت يلقاهاوالضغوطواألوضاعالبشريةالذاتهذهحقوقأغلبهايفتغافلتلكناجلامعي،
غريالقواننيهذهأنإىلباإلضافةدقيقا وشامالحتديدااجلامعيباألستاذاخلاصالقانويناإلطارحتددملفهياجلامعة،

موحدة،... ولقد أحلت اإلضرابات املتتالية لألساتذة على ضرورة وضع إطار قانوين حيدد ما هلم وما عليهم فتمخض 
.2008نةعن ذلك وضع قانون خاص باألستاذ اجلامعي  س

:2008ماي 4اجلامعي القانون اخلاص باألستاذ -ج
3املوافق لـ1429ربيع الثاين عام27املؤرخ يف08/130جاء هذا القانون مبقتضي املرسوم التنفيذي رقم

وواجبات واملتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ اجلامعي ليحدد  شروط االلتحاق بالرتب وحقوق 2008/مايو/
األستاذ اجلامعي حيث يؤدي واجبه من خالل التعليم والبحث واخلدمة  العمومية للتعليم العايل وهو ما نصت عليه 

كما يستفيد األساتذة الباحثون من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم وشروط النظافة واألمن املرتبطة 4املادة
، وكذا شروط التوظيف و التثبيت و 6ي  املخصص هلم حسب املادة ، واحلجم الساع5بطبيعة نشاطهم حسب املادة 

يفاملؤرخ03- 06من األمر158إضافة  إىل  حركات النقل وفقا ألحكام املادة16/19الترقية يف الدرجة من املادة
الرمسية ( أنظر اجلريدة 26/27والتكوين والتقييم  والتأديب  واإلدماج وفقا ألحكام املادة 2006جوان15

كما حدد هذا املرسوم أسالك األساتذة كما يلي:")،2008"القانون اخلاص باألستاذ اجلامعي
.سلك املعيدين
: سلك األساتذة املساعدين:ويضم رتبتني

رتبة األستاذ املساعد قسم "ب "- 
رتبة األستاذ املساعد قسم "أ " - 
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:سلك األساتذة احملاضرين:ويتضمن رتبتني
رتبة األستاذ احملاضر قسم "ب "-
رتبة األستاذ احملاضر قسم "أ "-

 سلك األساتذة: حتديد املهام وشروط وشروط الترقية
29/57مع حتديد شروط التوظيف و مهام كل رتبة وأيضا شروط الترقية.من املادة

- 06من األمر رقم11للمادةطبقااألساتذة الباحثنيألسالكاملطابقةالعلياقائمة املناصبحتدد:العليااملناصب- 
املوافق 1429ربيع الثاين عام27املؤرخ يف08/129التنفيذي رقماملرسوموفقا2006جوان15املؤرخ يف03
واملتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ اجلامعي     2008أفريل30لـ

يأيت:كما
مسؤول فريق ميدان التكوين.- 
مسؤول فريق شعبة التكوين.- 
مسؤول فريق االختصاص.- 

.59/66التعيني  أنظر من املادةمع حتديد املهام وشروط 
إضافة إىل هذا تضمن هذا القانون يف فصله الرابع تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا.  (للتوضيح 

أنظر الفهرس، اجلريدة الرمسية ) 
4املوافق لـ1429ين عامربيع الثا/ 23(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،القانون اخلاص باألستاذ اجلامعي/العدد

).27- 2008:19ماي
رغم هذا إال أن األستاذ  اجلامعي ال زال ال يتمتع بكل حقوقه كما ينبغي ويواجه الكثري من العراقيل اليت حتول 

دون رضاه وآدائه اجليد لعمله وسوف نتعرض لبعض منها يف العنصر املوايل:
. VIهيئة التدريس باجلامعة اجلزائرية:أداء عضو يفاملؤثرةالعواملبعض
ملاحتقيقهدوناليت حتولواملعوقات،والضغوطاتاملؤثراتمنجلملةيتعرضاجلامعياألستاذأنفيهشكالمما

قدالضغوطهذهواتمع،اجلامعةالطالب وأيضامصلحةحيققمباوجه،أكملعلىوأدوارهمهامهأداءمنإليهيصبو
علىتؤثرضغوطاحتملفيهااليت ترعرعوالبيئةفيهيعيشالذيفاتمعمعىن،منحيملهمابكلالبشريةالقوةدر

األكثرالعواملهيمااملقامهذايفطرحهاملمكنفالسؤالوعليهتأثريااهلاداخليةكبيئةاجلامعةإىلباإلضافةأدائه،
.اجلامعي؟األستاذأداءعلىتأثريا
:يليفيماتتمثلخارجيةوأخرىداخليةعواملإىلتقسيمهامتوقد
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:اجلامعة)داخل(الداخليةالعوامل-أ
-أ :اجلامعياألستاذتكوين-1

التكوينألناألستاذ،تمهينأجلمنالخدمةوأثناءقبلاإلعدادعملياتمنيجريماكلوهو
مثللممارسيهاالمهنيالنموفياالستمرارتتطلبمهنةهناكليسإذضروري؛الخدمةالمستمر أثناء
..)1998.53:غنيمةمتوليمحمد. (نموا وتطويرا مستمرينتتطلبالكفاءةألنمهنة األستاذ،

:يليماالتكوينيةالعمليةهذهوتشمل
-1-أ يقتصر على جمرد اإلعداد حيثباملهنة،التحاقهقبلاألستاذيتلقاهاألويلبالتكوينيسمى:اإلعداد-1

فيها،يتخصصاليتالتعليميةللمادةفهمهتعمقاليتالدراسيةباملوادالطالبإىل تزويديهدفاألكادميي الذي
يفاإلعداديعدالواقعيف.التعليميةاملواقفيفتوظيفهاعلىوالقدرةمهاراامنوالتمكنعلى السيطرةومساعدته

التدرجمرحلةأثناءالطلبةإعدادعلىاألمر باملشرفنيتعلقسواءعديدة،جوانبيفقصورمنيعاينإذسيء؛وضع
منتقللحماضراتشكليفتقدماإلعدادبرامجأغلبأنكونووسائل التقومي،بربامجاألمرتعلقأوأساتذة،ليكونوا

لسوءنظراالبحثياألداءأيضايشملالتأزموهذاكأستاذ،املهينمشوارهيفمنها مستقبالاالستفادةيفالدارسحظ
ذلك سبق اإلشارة هلا .عنمسؤلةعدةعواملهناكحيث أناإلعداد،

التدريب:-2-1-أ- 
التطورمواكبةاخلدمة لضمانأثناءاألستاذيتلقاهااليتاملستمرةالتكوينيةالعملياتتلكعلىالتدريبمفهوميطلق

والتقيناالجتماعيللتطورنتيجةوالبحث العلمـيوتقنياتهالتدريسوطرقواملناهجالدراسيةالربامجعلىيطرأالذي
منوالرفعاملهين،النموالستمراراملهمالعاملهوالتدريبأنرغم) 1998:53.غنيمةمتويلحممد(املستمر

وغيابوالسياسي،اإلداريالدعمإىليفتقدفالتدريبكبري،باهتمامحيظىملاجلامعيتدريب األستاذفإنالكفاءة،
األداءعلىسلبايؤثروهذا) 16:.1990محدانزيادحممدله. (الترشيحيفاملوضوعيةوانعدامبه،ميزانية خاصة

خاصة يف ظل تبين اجلامعة اجلزائرية لإلصالح اجلديد ،فمن غري املعقول أن نتبىن .اجلامعيوالبحثي لألستاذالتدريسي
نظاما جديدا ونكون وفق النظام القدمي (حماضرات بأساليب تقليدية +تطبيق يف شكل حبوث) ،فاين هو إذن الفرق وأين 

وين وتقييم الطالب أو األستاذ هو ما جاء يف هذا النظام من نشاطات وعمليات مسايرة للمستجدات سواء ما تعلق بتك
ومتطلبات مهامه رغم أن من ما جاء فيه (ملف اإلصالح) بند ينص علي ما أصطلح عليه " بتكوين املكونني" لكن 
الواقع أمر أخر  رغم بعض اهودات املتواضعة اليت تبذهلا اليوم بعض اجلامعات يف إقامة دورات تدريبية موجهة 

بعض ااالت كالتعليم عن بعد وكيفية االستفادة من التكنولوجيات احلديثة يف البحث و لألساتذة وطلبة التدرج يف
االتصال كما هو جبامعة سطيف .لكنها تبقى بعيدة عن الربامج التدريبية املصمصة بالطرق العلمية واملستقاة من 

م العايل ) لغياب املختصني يف اال حاجات املتدربني ومتطلبات جودة األستاذ اجلامعي والبحث العلمي (جودة التعلي
،ومراكز للتدريب باجلامعات كما هو معمول به يف الكثري من الدول العربية والغربية حسب قراءايت ،باإلضافة إىل قلة 
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اإلعالم حول هذه الربامج وعدم تالؤمها مع ظروف األستاذ (التوقيت+املكان+مدة الربنامج ) ،إضافة للعوامل السابقة 
ذكرناها واملعلقة باألستاذ نفسه الذي اليسعى لتطوير ذاته ومسايرة املستجدات فهناك منهم من ال ميلك حىت بريدا اليت 

إلكترونيا أو حيسن البحث باللغة األجنبية .هذا كله رغم ما ختصصه الدولة اجلزائرية من ميزانية للتكوين والبحث. 
وظيفةذاتإابلوهياكل؛أدواتجمردليستوالبحثيةالعلميةالوسائلإن:العلميةالوسائل-3- 1-أ

اللطيفعبداجلامعة(أهدافعلىتؤثرمثلماالطالبوأداءملهامه،األستاذأداءعلىتؤثرفهياألبعاد والتأثري،ثالثية
بدأ املستويات،أعلىإىلبأدائهيرتقياألستاذجعليفجدافهي مهمة،)1998:116.العرضافالعزيزعبدالفرايب،
االتصالوالتكنولوجية ووسائلالعلميةالوسائلأحدثإىلوصوالوالسبورة،الطباشريوهيأالوأمههاوسيلةبأبسط
هذه.( علياالتصالظل شبكاتيفصغرياحيزاصارقدوالعاملسيما،...واإلنترنيت،كالكمبيوتراحلديثة
واليتاحلديثة؟الوسائلأنواع هذهأدىننقولبلكلتوفريمستوىإىلاجلزائريةاجلامعةوصلتهللكن،)62راشد:
واتصالهمهامهأداءيفكفاءتهمثومنرفع ثقافتهمنميكنهوقتأدىنيفجديدكلإىلالوصولمناألستاذمتكن

وأبسطأهمومن.والبحثيالتدريسيأدائهوتفعيلإيصال معلوماتهيفاألستاذيبذلهالذياجلهدتقللفهيبطالبه،
توفرهاالواجبالوسائل

فالقاعات موجود لكنها غري جمهزة بالشكل املطلوب ..اإلمكانياتمتكاملةدراسيةقاعات-
جيدا، وحنن بعيدين يف الكثري من اجلامعات اجلزائرية عن ذلك ففي مؤثثةاجلامعيلألستاذمكتبحجرةوجود-

ميتلك األستاذ حىت قاعة خمصصة للجلوس أو مكان لإلشراف والبحث....الكثري منها ال 
فبالنسبة لنا كثريا ما كنا جنتمع يف القاعات .القسمهذاألساتذةأيالقسم؛الجتماعاتمناسبمكانوجود-

املخصصة للدراسة يف ظل غياب قاعة اجتماعات .
املناسبةالتعليمية والبحثيةالوسائلعلىاحلصوليفبهستعانةلالوالبحثالتعليملتقنياتمركزبالكليةيكونأن-

وهي حمدودة أيضا وغري متوفرة يف بعض اجلامعات .العلميوحبثهاجلامعياألستاذحملاضرات
واملراجع جلميعالكتبأحدثحتويشاملةعامةمكتبةالقسممستوىعلىأواجلامعةأوبالكليةيكونأن- 

وبالنسبة جلامعاتنا فاألمر أيضا حمدود خاصة ما .مرحيةجلوسأماكنوتوافرمنهااالستعارةتسهيلمعالتخصصات،
تعلق باالستعارة و أماكن اجللوس فهي غري متوفرة  لألستاذ.

وحنن الزلن بعيدين عن هذه املستحدثات .العلممستحدثاتمناجلديداستخدامعلىاجلامعةحرص- 
اجلامعةحتقيقمث علىومنلألستاذ،والبحثيالتدريسياألداءعلىسلبايؤثراملعوقاتهذهبعضأوكلتواجدإن

.التكوينجيدةإطاراتوتقدميونشرهااملعرفةتوليديفألهدافها
وغريها من العوامل الداخلية املرتبطة أيضا بظروف عمل األستاذ داخل الفصل كاالكتظاظ يف بعض األقسام وضعف 

لبة امللتحقني باجلامعة وتشتته بني التدريس والبحث ،وضعف استعمال الوسائط التكنولوجية خاصة يف ظل مستوى الط
النظام اجلديد. وكذلك مجود املناهج وعدم التجديد والتطوير يف مضامينها.
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:اخلارجيةالعوامل-ب
يفجتاهلهميكنالدورلهاجلامعةحدودخارجاجلامعياألستاذفيهيعيشالذياتمعإن

فهذهالعمل،والراحة أثناءبالنفسالثقةوفقدانالقلقلهتسبباليتالضغوطمنطائلةحتتيعيشوجعلهأدائه،عرقلة
األجرويعترب.الدولةتعيشهاالثقافية اليتوحىتواالجتماعيةوالسياسيةاالقتصاديةالظروفوليدةواملعوقاتالضغوط

.أخرىمشاكلوالدةإىليؤديبدورهوالذياملعوقاتهذهأكربهو
كسب،نقدايقدرما"أنهعلىألجرا95/1949رقمالدوليةالعملاتفاقيةمناألوىلاملادةعرفت:األجر-1-ب

غريأومكتوبخدمةمبوجب عقدالدفعيستحقماأوالقومية،اللوائحأوالقواننيطريقعنأوبالتراضيقيمتهوحتدد
."تقدميهاجيرىأوقدمتخدماتإجنازه نظريجيرىأوأجنزعملنظريوالعاملالعملصاحببنيأبرممكتوب
أنحيثاملادية واالجتماعية،حاجاتهإشباعإىلعملهمنيسعىمنظمةأييفعاملأيشأنشأنهاألستاذإن

األجرحنييفأداء،أعلىتقدميإىلوالسعي منهبهالتمسكوبالتايلعملهعنبالرضاالفرديشعراملناسباألجرتوفر
األمانوعدمبالضغطيشعرهمماأسرته،مبتطلباتعلى الوفاءوعجزهحاجاتهإشباععلىقدرتهبعدميشعرهاملنخفض

سلبايؤثرمماالعالواتمنزوعألنهبكثريأقلأجرهيصبحأينالتقاعدخاصة بعداملستقبل،إزاءواخلوفواالستقرار
اجلامعي األستاذحيصلاملادة،حتكمهاجمتمعهيفالشخصمكانةأياملادة؛مقياسحيكمهيف عصروحننعطائه،على
مطلقايعكسالاجلامعيلألستاذالقاعديإن األجر.وخربتهكفاءتهحتددهااليتالعالواتإليهمضافاقاعديأجرعلى

األحباثاتمع (مصاريفأفرادباقيمطالبعنختتلفواحتياجاته واليتمطالبهال يغطيالذي يبذله واجلهد
الاألجرهذاأخرىجهةومنالكتب واملراجع)،منمتطلباتهالتعليمية،الوسائلمنمتطلباتهجيريها،اليتوالدراسات

يهدداألخريهذافاخنفاضوعليهأجره،حيددهاالفرد اليومفمكانةلألستاذ،احلقيقيةاالجتماعيةاملكانةيعكس
علىيؤثرمماواألمان،االستقراروعدمبالتهديدتشعرهاليتالضغوططائلة منحتتويضعهلألستاذ،النفسياالستقرار

.وكباحثكأستاذعطائه
حتقيقيفأمامهوتشكل عائقااألستاذ،عطاءعلىبدورهاتؤثرأخرىمشاكلوالدةإىليؤدياملنخفضاألجرإن

اخلصوص وأمهها:وجهعلىوأهدافهعمومااجلامعةأهداف
:السكن-2-ب-

القدرةجبواليت تزودهالعصريةالراحةوسائلكلفيهتتوفربيتالهيكونأنمناألستاذحيرماألجراخنفاضإن
لينعميومه،منمعتربافيه جزءاليقضياإلنسانيلجأالذيهو"املقرفالسكنأوفر،راحةوخلقأكثرالعملعلى

أعباءجماةعلىالقدرةوبالتايلجتديد نشاطه،أجلمنلإلنسانضروريةشروطباعتبارهاواالستقراربالسكينة
وهذاسلفا،ذكرناهمالهمسكن يوفرامتالكمناألستاذحيرماملنخفضفاألجر،)1995:5.مزهودالصادقاحلياة"(
رغم سعي اجلامعة اجلزائرية لتوفري سكنات لألساتذة على غرار باقي الدول إال أن .أدائهعلىالسلبيةتأثرياتهلهبالتأكيد

الكثري ال زال يعاين من هذا املشكل خاصة يف ظل غالء املعيشة وسوء الظروف االجتماعية .
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:النقل-3-ب-
الخنفاضاقتنائها نتيجةعلىقدرتهلعدمباألستاذخاصةنقلوسيلةتوفروعدمالسكن،عنالعملمقربعدإن
وقتهيضيعإذا؛امللزممهامهوأدائه ملختلفاألستاذعلىتؤثراجلماعيةالنقلوسائلقلةأواملادية،ظروفهوسوءأجره

كماوطلبته،بأحباثهمنشغاليكونأنفيهباألستاذمن املفروضالذيالوقتيفألخرىوسيلةمناالنتقاليفوجهده
أناملفروضمناليتاالجتماعيةمكانتهممنحتطاألمرواقعيفالنقلعلى وسائلاألساتذةوتزاحمالوضعيةهذهأن

يعيشاجلامعي جعلتهاألستاذأداءيفتؤثراليتواخلارجيةالداخليةواملعوقاتالعواملهذهفإنوعموما.احيضوا
)121وريدة. :(برامهي.اجلامعةخارجأوداخلسواءمتأزماوواقعاوضعا

VIII-وأساليبه: اجلامعيهيئة التدريسالعلمي املهين ألعضاء التدريب والنمو
يشري كثرياً من اخلرباء أن هناك اختالفاً بني مفهوم النمو العلمي املهين ألعضاء هيئة التدريس يف التعليم العايل وبني 

ذايت الطابع واملضمون ، ويقوم به عضو هيئة التدريس عن طواعية وعن اختيار شخصي له التنمية املهنية  فالنمو املهين 
ألنه يرى فيه استمرارية لكفاءته ولشخصه االعتباري ووالء ملهنته،  بينما التنمية املهنية جهود تأخذ يف جمملها الطابع 

أو جهات أخرى خارجية إىل تنظيم برامج املؤسسي الذي تعمد مبوجبه اجلهات اليت يعمل فيها أعضاء هيئة التدريس 
) 1416:25.تعليمية تأهيلية من شأا أن ترتقي باجلوانب املهارية يف اآلراء للمهنة بالدرجة األوىل (حداد

وقد يكون من األمهية التمييز بني النمو العلمي وبني النمو املهين ألعضاء هيئة التدريس فالنمو العلمي يقوم على أساس 
:ما يلي 

التمكن من التخصص .)1(
التوسع والتبحر يف التخصص )2(
متابعة املستجدات يف التخصص )3(
التجديد واالبتكار يف التخصص )4(
التكوين املؤسسي للتخصص)5(

فريتبط بالدرجة األوىل بآلية األداء يف التخصص ، وحتسني إجراءات نقل املعرفة والتدريب عليها ، أما النمو املهين:
تغذيـة الراجعة ،  وطرق البحث يف التخصص وحنو ذلك  وعادة ما يتكامل النمو العلمي مع النمو وتقومي األداء وال

املهين ، وهنا تصبح فرص إتقان العمل وأداء املهنة يف أحسن أحواهلا على اإلطالق . وال شك أن مصادر النمو العلمي 
الفاً كلياً أو جزئياً من جمتمع آلخر ،  كما إن التمكن والنمو املهين لعضو هيئة التدريس يف التعليم العايل قد ختتلف اخت

من النمو املهين وتطبيقاته ومهاراته يساعد على الدخول إىل أعماق النمو العلمي ،  وأن هناك جوانب متعددة تسهم 
يف يئة و تدريب أعضاء هيئة التدريس علمياً ومهنياً من أبرزها  :
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:التدريسهيئةلعضوالعلمياإلعداد-1
:مايلىعبـرذلكويتماملعرفةحقولمنحقليفالتخصصيباإلعدادويقصد

عدد الوحدات الدراسية املتاحة الكتساب معلومات وخربات واجتاهات ومهارات التخصص (أ)
سواء كانت الدراسة نظرية أو تطبيقية أو مزدوجة وسواء متت بأسلوب التعليم وجهاً لوجه ، أو 

التعليم باالنتساب ، أو التعليم عن بعد ، أو التعليم اإللكتروين 
جودة املراجع العلمية اليت يستعان ا يف اكتساب الوحدات الدراسية من حيث:  دقة املعلومات (ب)

الواردة فيها،  وخربات معديها،  واشتماهلا على احلقائق،  وربطها بني القدمي واحلديث يف 
النظريات والتطبيقات وحنوه 

للخربات النظرية اليت يتم دراستها أو اكتساا مدى وفرة التدريب العملي واملمارسة على التطبيق (ج)
يف الربامج واملؤسسات التعليمية

مستوى تأهيل وأداء أعضاء هيئة التدريس القائمني ذه الربامج واملؤسسات (د)
مدى متابعة املستجدات العملية وتوفر املدارس العلمية والفكرية يف حقل التخصص يف الربنامج (هـ)

اليت تقوم بإعداد عضو هيئة التدريسأو املؤسسة 
مدى مشاركة أساتذة التخصص يف اجلهود امليدانية والتطبيقية احمللية واإلقليمية والدولية (و)
النشاط اإلبداعي واإلبتكاري ألساتذة التخصص.(ز)

هيئة ويقصد به اخلبـرات واملهارات التـي تؤهل عضواإلعداد املهنـي لعضو هيئة التدريس :- 2
التدريس ملزاولة التعليم يف مـجال التخصص واملهنة وعادة ما ينحصر ذلك فيما يلي :

تطبيقات التربية وعلم النفس واملناهج وطرق التدريس واإلدارة(أ)
الدراسات االجتماعية املساندة(ب)
الدراسات القانونية والشرعية (ج)
الدراسات امليدانية (د)

مؤسسات إعداد أساتذة اجلامعات يف حجم املوازنة بني هذين املستويني من اإلعداد ويؤثر ذلك على نتائج وتتمايز 
اعتماد الربامج التأهيلية واإلعدادية أكادميياً بشكل مباشر يف معظم األحوال.

ا إعدادا تربويا خاصا ويف الواقع إن هناك الكثريين من أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل مل ينالو
باملناهج وطرائق وأساليب التدريس وكيفية التعامل مع الطالب وغريها من األمور التربوية الالزمة له كأستاذ ومعلم 
ومريب.ويتم يف الغالب تعيني عضو هيئة التدريس بعد حصوله على درجة علمية عليا يف أحد فروع العلم املختلفة، 

دريسية أو املهنية، بل رمبا دون مراعاة لسماته الشخصية اليت ينبغي أن تكون معيارا أساسيا وذلك دون النظر للكفاية الت
عند اختياره عضوا يئة التدريس. وإذا كان هناك قصور يف الكفايات التدريسية واملهنية ويف السمات الشخصية لعضو 

أن يتلقى التدريبات التربوية الكافية اليت تؤهله هيئة التدريس، فال جيب أن يمارس وظائفه العلمية والتربوية إال بعد
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للقيام بأدواره املختلفة خري قيام . هذا ما ينبغي أن يكون ، ولكن ما العمل والواقع على مستوى كثري من مؤسسات 
؟التعليم العايل يف بالدنا  أا تكتفي بالدرجة العلمية العليا كمعيار للحصول على وظيفة عضو هيئة تدريس ا

ليس هناك بديل إال بتحسني أداء  عضو هيئة التدريس وتنمية وتطوير كفاياته التدريسية واملهنية أثناء القيام بعمله ، 
وهو ما يعرف اصطالحا بالتدريب يف أثناء اخلدمة  وتتنوع أساليب حتسني أداء األستاذ اجلامعي يف أثناء اخلدمة وتتعدد  

) .1988:17.طالحا باألساليب الذاتية واألساليب املهنية ( راشد ومن أهم هذه األساليب ما يعرف اص
األساليب الذاتية :

وتقع مسؤولية تنفيذ هذه األساليب على عضو هيئة التدريس نفسه ، فعليه :
حبيث يؤدي ذلك إىل رضاه عن عمله وسعادته به :تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو مهنته العلمية والتربوية/ أ

يتوقف منو األستاذ اجلامعي مستقبال على طموحه الشخصي وقابليته للتقدم : ب/ الطموح الشخصي لألستاذ
ومدى تأثره بالتشجيع وبعوامل التطور احمليطة به، وعلى املستوى العلمي والتربوي والثقايف الذي يود الوصول إليه، 

ى رؤية نواحي القوة والضعف لديه. وعلى األستاذ اجلامعي الذي يريد أن تصل كفاياته املهنية وعلى قدرته عل
والتدريسية إىل درجات عالية أن يوسع من طموحاته الشخصية مبا جيعـله دائما على قناعة أن هناك مستوى أعلى مما 

درب نفسه على قابلية التقدم يف عمله . هو فيه ، وجيب عليه الوصول إليه  وللوصول إىل ذلك املـستوى عليه أن ي
إن االطّالع الواسع لألستاذ اجلامعي عامل أساسي وهام لنموه العلمي والثقـايف  فمما االطّالع الواسع :ج/

الشك فيه أن مهنة التدريس اجلامعي تتطلب التثقيف الذايت لألستاذ .
الثقافة املختلفة ، فهي تتيح له فرصا واسعة للنمو ويشمل االطّالع هنا جماالت التخصص كما يشمل أيضا جماالت

املهين.
:األساليب املهنية

ـ إن تنمية وتطوير كفايات وفعالية عضو هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل تقتضي تنمية وحتسني أساليبه 
التعليم العايل واملنظمات اإلقليمية املهنية كمعلم ومريب يف املقام األول . ولذلك مل يكن مستغربا أن تويل مؤسسات 

والدولية ذات الصلة بالتعليم العايل هذا األمر االهتمام الكبري . ففي اإلطار اإلقليمي العريب أولت املنظمة العربية للتربية 
إعداد والثقافة والعلوم واملركز العريب لبحوث التعليم العايل التابع هلا يف دمشق، واحتاد اجلامعات العربية موضوع

وتأهيل أعضاء هيئات التدريس مبؤسسات التعليم العايل اهتماما خاصا. فتم اختيار املوضوع للمناقشة والدراسة يف أول 
واختذ املؤمتر مثان عشرة م). 1981مايو 19ـ 14مؤمتر للوزراء املسئولني عن (التعليم العايل يف الوطن العريب:

والتربوية تضمنت إحداها توصية يف جمال تنمية الكفايات العلمية
إعطاء األولوية الكربى للتكوين العلمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات ومؤسسات التعليم ):" 24*(التوصية رقم

العايل ، ومتكينهم من متابعة منوهم العلمي وتوفري وسائل البحث واالطّالع على املعارف اجلديدة عن طريق اإلجازات 
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وتبادل الزيارات بني اجلامعات العربية وبعضها ومع اجلامعات يف اخلارج ودعم املكتبات الدراسية وفرص التفرغ،
باملراجع األساسية والكتب احلديثة والدوريات العلمية 

):" وضع اخلطط وتنظيم الربامج املناسبة لإلعداد املهين التربوي ألعضاء 25*وتضمنت توصية ثانية (التوصية رقم 
سسات التعليم العايل إحكاما ملقومات التدريس الناجح والتفاعل املثمر بني األساتذة والطالب يف هيئات التدريس يف مؤ

العملية التعليمية. ويقترح أن تشمل برامج اإلعداد املهين التربوي دراسات نظرية وتطبيقية يف جماالت أسس التعليم 
ليم العايل وسياساته وقواعد التدريس وطرائقه وتقنياته ومبادئه ، وخصائص املتعلم يف املستوى اجلامعي ، وأهداف التع

م) .1981ومبادئ القياس والتقومي وتطبيقاا يف نظم التعليم العايل " (املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،
وتقومي عضو وقد نظّم مكتب التربية العريب لدول اخلليج ضمن براجمه لتطوير التعليم العايل ندوة عن موضوع تأهيل

هيئة التدريس جبامعات دول اخلليج العريب باعتبار أن هذا املوضوع يعد ركنا أساسيا لبناء اجلامعات وحسن أدائها 
لوظائفها. وال شك أن صعوبة املوضوع وتشعب جوانبه هو الذي دفع إىل تنظيم ندوة موسعة عنه عقدت يف البحرين 

يب للتربية لدول اخلليج دراسة شاملة لقضايا ومشاكل تأهيل وتقومي عضو هيئة كما قدم املكتب العر). 1992(أكتوبر
عضو هيئة التدريس جبامعات دول اخلليج العربية؛ :" بعنوانم 1994التدريس جبامعات الدول األعضاء مت نشرها عام

عاملية يف جمال تأهيل وقد استعرضت تلك الدراسة بعض اخلربات واالجتاهات الم) . 1994.تأهيله وتقوميه" (العريض
وتقومي عضو هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل والنتائج اليت أمثرت عنها األدبيات احلديثة حول املوضوع. ولقد 

اشتملت تلك الدراسة على العديد من النتائج اجلديرة باالعتبار، ومن بينها ما يلي :
Brown , George & Atkins):  يف اجلامعات الربيطانية "*ما تضمنته دراسة حول " تدريب أعضاء هيئة التدريس

, Madeleins, 1986 ) يف شأن االستراتيجيات الالزمة لتشجيع تدريب املدرسني وما تستلزمه من ضرورة إجياد ارتباط
رمسي بني التدريب والترقية ، وما انتهت إليه الدراسة من أن ختصيص استثمارات ضخمة للتدريب من جانب 

ؤسسات التعليم يتطلب إجياد شيء من االرتباط بني مثل هذا النشاط وسياسات الترقية وإجراءات التقومي  وأنه إذا مل م
يكن التدريب عمال مجزيا ونشاطا مثابا فليس من احملتمل أن يزدهر ويؤيت مثاره 

,Eble)ير أعضاء هيئة التدريس "ما تضمنته دراسة " إبل وماكيتشي "حول " حتسني التعليم اجلامعي من خالل تطو*

E& McKeachi, J. 1986.) ا أجنح برامج التدريب يف مشروع من نتائج يف شأن أهم اخلصائص اليت اتصفت
مؤسسة بوش الذي بدأ يف عدد من اجلامعات والكليات يف واليات "مينيسوتا" و "داكوتا الشمالية واجلنوبية" ( 

وقد متثلت تلك اخلصائص يف التايل :الواليات املتحدة األمريكية ) . 
.ا كانت واعية وكاملة يف ختطيطهاأ
 ا مل تتوسع كثريا يف أهدافها، ومل حتصرها يف نطاق حمدود جدا، فتنوع الفرص أدرك تنوعا يف احتياجاتأ

واهتمامات أعضاء هيئة التدريس، ومع ذلك متت احملافظة على هوية الربنامج.
من أعضاء هيئة التدريس واإلداريني دون التقليل من شعور أعضاء هيئة التدريس بأن الربنامج كانت هلا قيادة فعالة

هو برناجمهم.
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.ا أشركت عددا كبريا من أعضاء هيئة التدريس يف ختطيط الربنامج وإدارتهأ
الني، وإمنا وفّرت فرصا للذين هلم إسهه إىل اجلامدين أو إىل تنمية غري الفعا مل تتوجم الوطيدة واملربزين، أاما

وأعطت أعضاء هيئة التدريس شعورا بأم ذوو قيمة .
. م يف خمتلف جوانب الربنامجا أثارت محاس أعضاء هيئة التدريس وحثتهم على زيادة مدى مسامهاأ
ا أخذت يف احلسبان ضغط الوقت، داعية الستثمار أكرب له، ولكن دون أن تتطلب إضافات دائمة علىأعباء أ

أعضاء هيئة التدريس .
 إن أنشطة الربنامج قد أمثرت عن تغيريات ملموسة يف املقررات ، واستراجتيات التدريس، والتمكن من املادة

الدراسية .
. ا وفّرت تدريبا لتنمية مهارات جديدة ومل تقتصر على جمرد الوعظأ

ويل األساتذة إىل معلمني : منحى جديد لتطوير أعضاء * النقاط اليت انتهت إليها دراسة " كاتز وهنري " حول " حت
..Katz, J.& Henry, M)هيئة التدريس وتعلم الطلبة " واليت جيدر التنويه ا فيما إن كانت املشروعات (1988

التربوية اجلديدة تبدو أفضل حني يكون هناك تزاوج بني الدعم اإلداري والقيادة األكادميية.
السماح بالوقت من أجل التجريب . فكثريا ما يتم جتريب أشياء جديدة ويعلن عن فشلها بعد جتربة *إنه من الضروري 

عام واحد . ويف احلقيقة نادرا ما تكون التجارب فاشلة فشال كليا، وأكثرها يحالفها جناح جزئي، وبوسع التقومي 
ر التجريب هو إعادة النظر املستمرة، وهذا هو املستمر أن يعزل اجلوانب الناجحة عن اجلوانب غري الناجحة، وإن جوه

املبدأ الذي ما تزال احلاجة قائمة ألن يؤخذ بعني االعتبار يف اإلجراءات اليت نتبعها يف التدريس واملناهج.
ويف دراسة تتعلق بالظروف املالئمة الستقرار أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية  نشرها املركز العريب لبحوث *
حاول الباحثان تقصي اإلجابة عن أسئلة رئيسية ارتأى الباحثان أنه ) 1984:20.عليم العايل ( الكيالين وعدسالت

يمكن لإلجابة عنها " أن تتضمن العناصر اليت تصف منوذج الظروف األكثر مالئمة الستقرار عضو هيئة التدريس يف 
كان من بينها النمو املهين لعضو هيئة التدريس . ومما جتدر اجلامعة " . وقد حدد الباحثان أربعة عشر عنصرا رئيسيا 

اإلشارة إليه مقترحات ثالثة تقدم ا الباحثان يف شأن تيسري فرص النمو املهين لعضو هيئة التدريس.
أن تقوم كل جامعة بإنشاء مركز للتطوير، وأن تعمد إىل عقد املشاغل وإقـامة احلـلقات الدراسية " أوهلا:- 

أعضاء هيئة التدريس فيها ألخذ اجتاهات إجيابية حنـوها واالسـتفادة منـها"وتشجيع 
أن تقوم هذه املراكز بالتعاون مع بعضها من حيث تطوير براجمها وحتضـري املستخلصات والتقارير :" ثانيهاو- 

منها يف حتسني أدائهم وكتابة املقاالت واحملاضرات اليت يصار إىل توزيعها على أعضاء هيئة التدريس لالستفادة 
التدريسي".

أن تكون هناك متابعة فعالة لعمليات التدريس الصفّي وأن يقوم ذه املتابعة األساتذة املتميزون يف :" ثالثهاو- 
تدريسهم وعطائهم بشكل دوري بقصد اإلصالح والتطوير وحتسس مواطن الضعف من أجل إجياد العالج السريع 

والفوري هلا".
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طرائق التدريس يف اجلامعات العربية اليت نظّمها إحتاد اجلامعات العربية بالتعاون مع اجلامعة املستنصرية ويف ندوة *
اختذ املؤمترون عشرين توصية كانت غالبيتها تتعلق مباشرة مبوضوع التأهيل والتطوير والتقومي م) 1988(ديسمرب

لألستاذ اجلامعي. مما يعكس وعيا حلقيقة املشكلة :
ام مببادئ التعلم الذايت يف تدريس مقررات التعليم العايل كافة .االهتم- 
دعوة كل جامعة عربية إىل وضع نظام يوفّر اإلعداد املهين والتربوي ألعضاء هيئة التدريس ا سواء من خالل برامج - 

ية اجتياز هذا الدراسات العليا أو احلصول على دبلوم متخصص أو عقد دورات تدريبية. كما تؤكد الندوة على أمه
).13اإلعداد بنجاح قبل االلتحاق بوظيفة مدرس يف اجلامعة . (التوصية رقم

دعوة اجلامعات العربية إىل االهتمام بعقد دورات ومؤمترات للتعلم املستمر ألعضاء هيئة التدريس سواء يف جمال - 
).15توصية رقمختصصهم أو فيما يتصل بوظائفهم املختلفة، حبثا وتدريسا، وخدمة جمتمع. (ال

عقد مؤمترات أو حلقات دراسية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات بصفة مستمرة دف إىل تطوير العملية - 
).16التعليمية وطرائق التدريس واقتراح اخلطوات اإلجرائية لتنـفيذ ذلـك. (التوصية رقم

اخلربات يف جمال اإلعداد املهين والتربوي ألعضاء هيئة دعوة اجلامعات العربية يف إطار التعاون املُثمر بينها إىل تبادل - 
التدريس وأساليب تدريبهم يف أثناء اخلدمة ونوعيات التقنيات واإلمكانات والتنظيمات املتوافرة لذلك. (التوصية رقم

18. (
هيئةعضاءأإعدادألساليبمقارنةدراسةبإجراء_ عاجلةبصورة_ القيامإىلالعربيةاجلامعاتاحتاددعوة- 

يفوالتدريباإلعدادنظمتطويريفمنهالإلفادةاألجنبيةاجلامعاتيفتقوميهموأساليبوأثناءهالعملقبلالتدريس
.)1988،العربيةاجلامعاتيفالتدريسطرائقندوةتوصياتالعربية،اجلامعاتاحتاد.( العرباجلامعات

IX-التايلالنحوعلىوذلك: التدريسهيئةعضووتطويرتدريبجماليفالعامليةاجلهودأبرز :
الواليات املتحدة األمريكية:- 1

اعتنت اجلامعات األمريكية منذ السبعينيات بتطوير خربة أعضاء هيئة التدريس ا حيث زودم بكل الوسائل من 
يت جيروا. وتعترف اجلامعات إجازات ومتويل السفر إىل االجتماعات املهنية واملؤمترات وورش وتدعيم األحباث ال

األمريكية بأن التدريس املؤثر عملية حتتاج إىل التعليم والتدريب. وتدافعت الكليات واجلامعات لتكوين مراكز تطوير 
وتنمية أعضاء هيئة التدريس ،وتوالت درجة االهتمام يف الثمانينات وما بعدها بالتركيز على املناهج وتصميمها 

نطقي مع التعليم العام، واشتمال املنهج على كليات األمور، ومهارات التفكري الناقد، وكان تطوير وتشجيع الترابط امل
هيئة التدريس هو الوسيلة األساسية لتحقيق هذه األهداف. لذلك أصبحت رسالة مـراكز التطوير واضحة لكل 

Teaching" يز يف التدريس املعنيني بالعمل اجلامعي، وتعددت الربامج وأصبـح الشعـار األساسي هو التم

Excellence " وأصبحت القوة الدافعة هلذه املركز هو حاجة أعضاء هيئة التدريس هلا وامتدت برامج التطوير لتدخل
ويشري( ) 125- 124: 1417.ضمن مناهج طلبة الـدراسـات العلـيا واجلمعيات املهنية ( بركات وزمالؤه
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األمريكية بدأت يف مراحلها احلديثة يف توسيع اهتماماا بالتركيز على تطوير إىل أن التجربة ) 1413:344.الثبييت
أعضاء هيئة التدريس كأشخاص وكمهنيني وكأعضاء هيئة تدريس يف جمموعة، مما جعل التطوير التعليمي والتنظيمي 

والشخصي هي املكونات الرئيسية ألي برنامج فعال لتطوير أعضاء هيئة التدريس.
تطبق )Murre 1997( تنوعت جهود اجلامعات األمريكية فهذه جامعة جورج واشنطن وفقا لـ موراي "وقد

فكرة تطوير وتقومي عضو هيئة التدريس الناجح من خالل احملفظة التدريسية يف التعليم العايل .  ويف جامعة مونت كلري 
يئة تـدريسها من خالل عدد من املبادرات من أا اهتمت بتحقيق االمتياز يف ه" Goloria 1998تذكر جلوريا "

وعن أسباب التميز يف هذا الربنامج تشري ( م ) 1994( أمهها برنامج أعضاء هيئة التدريس اجلدد الذي بداء منذ عام
جلوريا ) إىل أسباب منها : 

 .أن الربنامج مصمم إلعطاء درجة من املرونة، وإلزامي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد
 .األهداف حمددة بوضوح وهي مبنية على قيم تتماشى مع مهمة اجلامعة
 .أن قاعدة الربنامج جيدة إذ يركز على التدريس من أجل التفكري
.ختصيص موارد مادية وبشرية للربنامج وبدرجة كبرية

.Dakas and other(ويف ويسكونسني يذكر "دكاس" وآخرون " أن برنامج التطوير لديهم يركز على " )1998
التطوير الذايت من أعضاء هيئة التدريس، ويتم تشكيل فريق للتطوير املهين لعضو هيئة التدريس  يقوم بالتخطيط إلجياد 
بيئة تعليم تعاونية وبرامج تطوعية ، وتصميم تلك الربامج من قبل أعضاء فريق التطوير ومن لديهم رغبة مستمرة يف 

ام ومهارام". أما جامعة تكساس فقد أنشأت مركزاً خاصاً لتحسني التدريس يف الرياضيات والعلوم، ومن تطوير قدر
الربامج املستخدمة يف حتسني قدرات األستاذ اجلامعي برنامج عملية االستشارة التعليمية. 

أعضاء هيئة التدريس يالحظ اجلدية من العرض املؤجز والتلميح لبعض اهتمام اجلامعات األمريكية بتطوير قدرات
يف تنويع براجمها وفقاً حلاجات عضو هيئة التدريس وبالذات يف جمال التدريس.

اململكة املتحدة: - 2
إىل أن االهتمام بتدريب أساتذة اجلامعات الربيطانية يرجع " Broun & atkins" يؤكد كل من براون واتكنز

م بدأت عشر جامعات بريطانية بدراسة طرق التدريس اجلامعـية، وتـركز 1955من عام إىل بداية القرن املاضي ، و
على مهارات التدريس ، )1416:89(برامـج التطويـر ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة أكسفورد وفقاً لـ "حداد"

، وبرامج مقررات إدارية ، وبرامج وبرامج التقومي، وبرامج تقليد املناصب األكادميية، وبرامج املعلومات، وبرامج التقومي
اإلشراف. 

ويف جامعة "كامربدج" إضافة إىل برامج تطوير التدريس هناك برامج تشمل تنمية فرق العمل، وإدارة الصراع بني 
األفراد ، وطرق اإلشراف على الطالب، ودارة الوقت، وتقومي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 
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فهناك برامج تشمل تصميم املقررات، ومهارات تقومي SOWTH HAMPTONأما جامعة"ساوث هامتون"
الذات، ومهارات اإلدارة واإلشراف، وقيادة جلسات املناقشة، وتقومي نوعية التعلم، وتدريب الصوت، وتنمية قدرات 

البحث، وتقنية املعلومات والصحة واألمان، واملؤمترات عن بعد. 
اليت تقدم براجمها من خالل مركز Strathclyedجتربة جامعة ستراثكاليد)" Murry.1997:68-71(ناول مواري "ويت

التطوير التعليمي حول عدد من املهارات يشمل : 
).والبصريةالسمعيةالوسائلواستخدامالصوتعرض( مثلالفنيةاملهاراتتطوير-1
) . واإلدارةواألحباثالتدريس( مثلاملهنيةاملهاراتتطوير-2
تطوير املهارات املرتبطة بالتدريس مثل ( تطوير املنهج والتقومي). -3

ويؤكد مواري على منوذج الشراكة كطريقة هامة يف تطوير قدرات عضو هيئة التدريس على أساس فردي. 
أملانيا : - 3

اهلامة واألكثر انتشاراً بني دول القادة األوربية أن التجربة األملانية من التجارب) 141: 1419( يذكر "بابكر"
فبجانب املراكز املتخصصة يف اجلامعات، هناك مركز يعمل على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، وهو مركز 
التطوير األكادميي جبامعة برلني إذ كان هلذا املركز دور يف دعم فكرة إنشاء مراكز التطوير األكادميي يف القارة 

ألفريقية، خاصة من دول وسط وشرق أفريقيا، كما أن هذا املركز يعترب املقر الرئيسي للشبكة األوربية ملراكز تطوير ا
األداء األكادميي. 

الدول العربية : - 5
لقد مت حبث موضوع تطوير أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية خالل عدة مؤمترات وندوات إقليمية للتنسيق 

اجلهود املبذولة يف هذا اال وهناك عدد من اجلهود بذلت يف هذا اجلانب.بني 
على وجوب تلقى املدرسني املساعدين تدريباً يف م 1972تنص يف أنظمتها منذ عاماجلامعات املصرية ففي

بتنظيم دورات تدريبية أصول التدريس العامة واخلاصة، وتعترب جامعة عني مشس من أوىل اجلامعات املصرية اليت قامت 
إلعداد املعلم واالنتقال بالدورات إىل خمتلف كليات اجلامعة، وإنشاء وحدات متخصصة يف كل كليات اجلامعة ( أبو 

( وكذلك الوضع يف جامعة اإلسكندرية إال أنه يف اآلونة األخرية كما يذكر" النمر") 7-1994:1.حـطب
نشاء مركز مستقل خاص بالتطوير األكادميي وهناك الشبكة العربية للتطوير أن لدى اجلامعة توجه إل) 3-11: 1994

املهين ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية ومقرها جامعة اإلسكندرية. 
موضوع النمو املهين أمهية كبرية إذ أنشأت مركز لتطوير طرق التدريس جامعة البصرةويف العراق أولت 
: 1419.يقـدم هذا املركز دورات متعددة يف التدريس واالتصال وتقنية احلاسوب ( "بابكر"والـتدريب اجلامعي و

م . 1987) وكذلك يف جامعة املوصل بدأت اجلامعة بتنظيم دورات منذ عام143
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مكتب تطوير العملية التدريسية وحددت له عددا من الوظائف اليت يقوم اجلامعة األردنيةويف األردن أنشأت
"أن اجلامعة تعقد برامج ) 145: 1994( ا، وورش العمل اليت توجه ألعضاء هيئة التدريس، ويؤكد "حضاونه

ونشاطات تربوية داخلية يف اجلامعة وخارجية يف الواليات املتحدة األمريكية. 
أن جهود جامعة ) 147: 1419" ( وبابكر) "3م : 1994"( يذكر كل من "عبد الرحيمالسودانويف

من خالل إنشاء مركز التطوير التربوي للمهن الصحية مت تلي ذلك إنشاء مركز ترقية م 1970اخلرطوم بارزة منذ عام 
أداء أعضاء هيئة التدريس ويقدم برامج يف طرق التدريس، وترقية املهارات البحثية، وتنمية القدرات اإلدارية والقيادية، 

ية، واإلدارة اجلامعية،وتعريب التعليم العايل. وطرق تقدمي االستشارات الفن
إىل أن االجتاهات املعاصرة أحلت على جامعة ) 12- 1994:4( فيشري" اسكندر"اإلمارات العربيةأما

اإلمارات إنشاء مركز يهتم بتطوير األستاذ اجلامعي سمي" مبركز استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس"، ويقدم 
لربامج حول تطوير طرق التدريس الفعال، واستخدام التدريس املصغر ، وإصدار نشره دورية تركز على العديد من ا

موضوعات تنمية أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم برامج تفرغ وشبه تفرغ ألعضاء هيئة التدريس اجلدد، وغريها من 
اجلهود. 
ميية يقوم بتنظيم ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس أنشأت اجلامعة مركز التنمية األكادجامعة الكويتويف

حديثي التخرج، وتقدمي حماضرات ختصصيه، وورش عمل يف األنظمة األكادميية. 
قامت بعض اجلامعات السعودية جبهود موجهة لتطوير قدرات أعضاء هيئة اململكة العربية السعوديةويف

ليتوىل تقدمي اخلدمات ـه 1407مركزا للتطوير اجلامعي منذ عامالتدريس إذا أن جامعة امللك عبد العزيز أنشأت 
الالزمة ملساعدة أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين يف كل ماله عالقة بتطوير معارفهم التربوية، وتدريبهم على 

مهارات وأساليب التدريس. 
بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ا إذا بدت جهودها واضحة يف االهتمام املميزجامعة امللك فهد كما أن

يؤكد يف أهدافه على اإلبداع يف التدريس والبحث، وضمان اجلودة يف ـه 1421أنشأت مركز التطوير األكادميي عام
الربامج التعليمية واإلرشاد األكادميي. ويف اآلونة األخرية مت تعديل املسمى ليصبح عمادة التطوير ألكادميي تضم ثالثة 

راكز وهي مركز التدريس والتعلم، ومركز تقومي الربامج، ومركز التعلم اإللكتروين.م
سعود باالنطالق من ضرورة تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس،كما أنشأت إدارة جامعة امللكوظهرت جهود

يأخذ ا أشكاال متعددة من للتطوير وأصبحت حالياً وكالة للتطوير، ولعل االهتمام بتطوير قدرات عضو هيئة التدريس 
خالل إجراء بعض الدراسات، والندوات املرتبطة ذا اجلانب، كما أنَّ لكلية التربية دور هام يف االهتمام ذا اجلانب، 

ولعل ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل خري شاهد. 
تقوم حالياً باالهتمام ذا اجلانب، إذ أن كلية التربية ا تقدم ورغم حداثة نشأا جامعة امللك خالد كما أن

جهوداً داخلية على مستوى الكلية من خالل جلنة تسمى جلنة تطوير األداء املهين ألعضاء هيئة التدريس يف قضايا 
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ندوات التدريس والبحث وتقنية املعلومات، وميتد نشاط الكلية ملختلف كليات اجلامعة من خالل عقد بعض ال
واحملاضرات املرتبطة بتطوير األداء لعضو هيئة التدريس، كما أن هناك اهتمام بالتطوير والتدريب اإللكتروين على 

مستوى اجلامعة فهناك فريق يقوم ذه املهمة لتطوير قدرات عضو هيئة التدريس ذاتياً. 
جة إىل توحيد بعض اجلهود املتناثرة، والتخطيط ولعل هناك جهوداً جزئية يف خمتلف اجلامعات إال أا تربز احلا

العلمي لربامج موجهة أصالً لتطوير قدرات عضو هيئة التدريس، إذ أن مطالب التغري وحتديات العصر وانفجار املعرفة 
وتقدم التقنية تتطلب اجلدية يف هذا املوضوع.

وضع برامج خاصة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس أما يف جامعتنا فال زلنا بعيدين عن إنشاء مثل هده املراكز و
باإلضافة إيل أن األستاذ ال يعد إعدادا جيدا  قبل التحاقه باملهنة.

X-اجلامعيالتدريسهيئةأعضاءأداءجودةومؤشراتمعايري:
والعمليات اإلدارية، و تتناول عناصر اجلودة الشاملة يف الغالب، الربامج، واملناهج، وهيئة التدريس، واملرافق اجلامعية، 

دعم و مساندة الطالب، و عمليات التقومي و التغذية الراجعة. و بالنظر للعملية التعليمية كنظام فإن اجلودة الشاملة 
تنصب على مدخالت و عمليات و خمرجات النظام التعليمي و هي موضحة يف الشكل اآليت :

امعي اجل)عناصر اجلودة الشاملة يف التعليم11شكل رقم (

مدخالت 
البرامج،المناھج 
الطالب، الھیئات 

التدریسیة،المرافق 
و االبنیة، تقنیات 

التعلیم(  مصادر 
)  التعلم

عملیات 
التدریس 
التقویم 
االرشاد 

و التوجیھ 
الخدمات 

مخرجات 

الطالب 

1999:19.المصدر: دوهرتي
و هلذا نرى أن العاملني، ومنهم أعضاء هيئة التدريس و اإلداريون، يتحملون عبء و مسؤولية حتقيق اجلودة الشاملة. 
لذلك فهم ميلكون مفتاح النجاح أو الفشل يف حتقيـق اجلودة وفـقاً لثقـافتهم ودافعيتهم واستعدادهم وإميام مبا 

إن إدارة اجلودة الشاملة هي " أن كل عضو يف املؤسسة و على أي مستوى )" 1999"( يقول" دوهريتيقومون به، 
.مسئول بصورة فردية عن إدارة جودة ما خيصه من العمليات اليت تساهم يف تقدمي الناتج أو اخلدمة " ( دوهريت

1999:19.(
و حيركون مواهبهم و قدرام وإبداعام بشكل مستمر، من هنا فإن اجلودة متثل عمالً تعاونياً ينخرط فيه العاملون، 

وبذلك فإن إدارة اجلودة الشاملة تستند على ثالثة مقومات أساسية لضمان جناحها هي اإلدارة التشاركية، و استخدام 
).2003:162.فرق العمل، و التحسني املستمر يف العمليات.( أمحد
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النوعية يف التعليم العايل على دور أعضاء هيئة التدريس على اعتبار أم وقد أكد العديد من الباحثني يف جمال جودة 
عنصر مستهدف يف نظام اجلودة، كما أن على عاتقهم تقع مسؤولية حتقيق العديد من املعايري اخلاصة جبودة التعليم ألم 

و يرى ( فرمان) أن ميثلون أهم املدخالت حبكم أدوارهم، و يتوقف على مدى جودم مستوى جودة املخرجات 
معايري النوعية املتعلقة باهليئة التدريسية ينبغي ان تركز على:

وتشمل:معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس_  1
مؤهالم و مستوى إعدادهم.- ا

خربام.- ب
إنتاجهم العلمي.- ج
مهارام.-د
.مدى توفر متطلبات تطويرهم- 2
وهذا يستلزم حتديد أي من ااالت اآلتية حباجة ملراقبة طرق ):1995:85.فرمان( طريقة متابعة أدائهم- 3

التدريس وطريقة تزويد الطالب بالتغذية الراجعة، وطريقة مراقبة تقدم الدارسني، وطريقة القيام بالفحص لضمان تلبية 
اليت يتم االحتفاظ ا من الربنامج التعليمي الحتياجات الدارس، وطريقة تقومي الدارسني، ونوع  حمتويات السجالت 

يف حني يرى آخرون أن جودة نوعية أعضاء اهليئات التدريسية ترتبط أيضاً بإجراءات  قبل أعضاء اهليئة التدريسية.
تثقيفهم وترقيتهم، ومدى مسامهتهم يف خدمة اتمع، وفعالية مشاركتهم يف اللجان واهليئات العلمية.(سالمة، 

).1997:11.وزميله
رى أن معايري جودة التعليم العايل تبدأ بأعضاء هيئات التدريس يف الكثري من النماذج اليت اعتمدا اجلامعات، وهلذا ن

أن جودة النوعية ال ميكن أن تعزز من خالل األنظمة والقوانني ولكن من خالل االلتزام " kogi، ويرى كوجي
.Naidoo(املهين". 2002 : 13(.

معايري جودة النوعية يف التعليم العايل إىل املعايري املتعلقة جبودة اهليئات التدريسية ومنها:و تشري العديد من 
مستوى و مسعة و شهرة الكادر األكادميي و اإلداري..1
نسبة الطلبة اىل أعضاء هيئة التدريس..2
سجل الكادر األكادميي يف اجلامعة..3
و ختصصات اجلامعة .مدى توفر أعضاء هيئة التدريس للعمل يف خمتلف برامج.4
مدى احترام أعضاء هيئة التدريس للطلبة..5
مدى تفرغ أعضاء هيئة التدريس ..6
مستوى التدريب األكادميي ألعضاء اهليئات التدريسية..7
مدى مشاركة أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلمعيات و اللجان و االس املهنية و العلمية..8
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س، وطبيعة الدراسات و األحباث اليت يقومون ا خلدمة اجلامعة و اتمع احمللي. ( اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدري
هلذا يعد أعضاء هيئة التدريس األساس واحملور البشري الذي يعتمد عليه التطوير، والتحسني، ).2003:10.أبو فارة

يع املدخالت املادية واملعنوية. و يرتبط واجلودة، ألنه ال ميكن احلصول علي اجلودة املطلوبة بدوم حىت لو اكتملت مج
ذلك بوجود العديد من املؤشرات اليت تظهر وتدل على مدى توفر هذا املعيار يف أداء أعضاء هيئة التدريس ومن تلك 

املؤشرات :
م: علي القيام بالتعليم األكادميي، مدى كفاية أعداد ونوعية أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج التعليمي ومدى قدر

والبحث العلمي، وخدمة اتمع اليت هي من أهم أهداف التعليم العايل.
مدى ونوعية األحباث والدراسات اليت يقوم ا أعضاء هيئة التدريس، واليت تسهم يف تطوير اجلامعة واتمع باإلضافة - 

إيل النشاطات األخرى اليت تتعلق بأمور اتمع.
يطبق الربنامج علي استقطاب املدرسني املؤهلني مع احملافظة على ذوي اخلربات مدي قدرة النظام التعليمي الذي - 

والقدرات املؤهلة واملدربة.
مدى الوضوح والثبات يف تطبيق الربنامج ، وكذلك وضوح آلية توظيف وتقييم وترقية أعضاء هيئة التدريس.- 
ضهم البعض أو مع إدارة الربنامج أو اجلامعة أو مدى فعالية عملية االتصال والتواصل بني أعضاء هيئة التدريس مع بع- 

الكلية؛ ألجل تسهيل عملية البحث العلمي وتطويره مبا خيدم اجلامعة .
استخدام الوسائل والطرق واإلمكانات املتوفرة بشكل فعال لتطوير مدريب املعلمني، واهليئات التدريسية .- 
اختاذ القرارات علي مستوى أعضاء الربنامج والكلية، والقسم مدى توفر الرضا الوظيفي ومشاركة معلمي املعلمني يف- 

والدائرة من خالل مالئمة اإلجراءات املستخدمة باالتصال مبعلمي املعلمني .
معرفة العبء الوظيفي ملعلمي املعلمني ومقارنته باجلامعات احمللية والعربية والدولية املشاة .- 
تظهر النشاطات والفعاليات واألحباث لكل عضو تدريس واملؤمترات اليت السرية الذاتية لكل أستاذ جامعي واليت- 

شارك فيها.
البعثات والدورات التطويرية اليت تقدمها اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس .- 
وضوح نظام الترقيات للمدرسني .- 
تخدام أساليب وتقنيات اخلربات التعليمية يف املنهاج والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس، والقدرة على اس- 

حديثة يف التعليم اجلامعي .
النمو املهين لكل عضو تدريس يف جمال اختصاصه ومهنته .- 
توفر إحصائيات عن نسبة أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة و نسبة محلة الرتب العلمية ، ونسبة الذكور إيل - 

بة اهليئة التدريسية املتفرغني وغري املتفرغني .اإلناث من أعضاء هيئة التدريس، ونسبة محلة املاجستري، ونس
مما يوضح أن أعضاء اهليئات التدريسية يلعبون دوراً أساسياً يف حتقيق جودة النوعية. ويف هذا الصدد يرى (كويف ) أن 
حتقيق جودة النوعية يف التعليم يشكل حتدياً يواجه مسئويل التعليم العايل، ومدى تأثري ذلك على أعضاء هيئة التدريس 
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بان فهم عوامل مؤثرة يف تطوير األداء يف الدوائر اليت يعملون ا، و هذا يتناسب مع مدى أخذهم جودة النوعية باحلس
بطبيعة احلال يساعدهم يف الوصول إىل ما هو أبعد من مهارام التقليدية ومهامهم يف العمل، حيث يتوقع منهم املسامهة 

مصادر دخل للمؤسسات اليت يف إدارة الربامج، وحتقيق جودة النوعية واملسامهة يف التخطيط االستراتيجي وتوفري
).Naidoo.2002:2يعملون فيها من البحث واالستشارات.(

يؤكد على أمهية مهارات هيئة التدريس يف اجلزء الثامن منه، يذكر (فرمان) BS5750كذلك فإن النموذج الربيطاين
فصيلي، غري أن توكيد اجلودة أنه ال ميكن يف كثري من األحيان حتديد الكثري من مواصفات عمليات اخلدمة بشكل ت

:ميكن أن يتم من خالل اختيار و تطوير اهليئات التدريسية.(فرمان 1995.86.(
من خالل ما تقدم تتبني عالقة أعضاء هيئات التدريس جبودة النوعية يف التعليم العايل، فهم يشكلون مبدخالم و 

أدوارهم اليت يقومون ا داخل اجلامعة و خارجها أهم عامل يف حتقيق اجلودة الشاملة.    
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خالصة الفصل:
التدريس كعنصر فعال ورئيسي يف جودة الربامج واألنشطة جاء هذا الفصل مفصال لكل ما يتعلق بعضو هيئة 

التعليمية على اختالف أهدافها، فوجود عضو هيئة التدريس متميز ينعكس إجياباً على الكفاءة الداخلية واخلارجية 
ن للربامج األكادميية. ولكي يكون متيزه مضموناً فإن هناك حاجة ماسة لتهيئة الدعـائم واملقومات اليت متكنه م

االستجابة واالستيعاب الكامل حلاجة املرحلة احلالية واملستقبلية. لذلك جاء هذا الفصل موضحا ألمهية عضو هيئة 
التدريس بالنسبة للجامعة واتمع و أهم الصفات والسمات واخلصائص اليت جيب أن يتسم ا مرورا بتحديد أدواره 

لتطرق لعضو هيئة التدريس واقعه يف اجلزائر ،أمهيته وأدواره املعاصرة ومهامه يف ضوء معايري ومتطلبات اجلودة ،كما مت ا
حاجاته للتقيـيم  والتـطوير والتدريب  مع عرض لتجارب بعض الدول يف هذا اال لنؤكد مرة أخرى  على 

ستقبلية أمهيـته وحاجـته للتدريب املستمر كغريه من العاملني من خالل برامج خاصة تنطلق من حاجاته اآلنية وامل
حىت يكون عضوا فاعال يف العملية التعليمية وقادرا على مسايرة متطلبات جودة التعليم وحمافظا علي مكانته املتميزة يف 

اتمع واجلامعة الن جودة اجلامعة وخمرجاا تتوقف على جودة أعضاء هيئة التدريس ا.
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الفـصل الرابع:
فلسفة التدريب وتصميم البرامج التدريبية

متهيد
I -ماهية التدريب

II - فعاليات العملية التدريبية
III - تصميم الربنامج التدرييب
IV - املدرب مهاراته وكفاءاته التدريبية
V -    ثورة املعلومات  وعالقتها بالتدريب و التنمية البشرية

VI -إستراتيجيات ومناذج يف التدريب
VII - مناذج يف التصميم التدرييب

خالصة الفصل   
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متهيد:
املعاصرة ملواكبة التطورات املختلفة واكتساب املعارف شغلت قضية التدريب مكان الصادرة يف بناء املؤسسات 

واخلربات اجلديدة، وعليه بات التدريب مصدرا هاما إلعداد الكفاءات وتطوير أدائهم مبا يـنعكس إجيابـا علـي أداء    
املؤسسات وتقدمها.

وخمططة تتم وفـق أسـس   اال علي أن التدريب عملية منظمة وهادفة و يتفق اغلب املهتمني واملختصني يف هذا
علمية، هلذا فقد عمدت العديد من املؤسسات إلعادة تنمية مهارات العـاملني لـديها: الفنيـة والفكريـة، الثقافيـة      

واالجتماعية مبا يتوافق واملستجدات بأساليب متنوعة تفي باحتياجام.
لية التعليمية للتدريب لتطـوير مهـارام   وكغريهم من العاملني حيتاج أعضاء هيئة التدريس كعنصر فاعل يف العم

وفقا حلاجام التدريبية ومتاشيا ومتطلبات جودة التعليم املعاصر. ويف هذا الفصل نتطرق بالتفصيل للعمليـة التدريبيـة   
فعالياا وأمهيتها لألساتذة.
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- I ماهـية الـتدريب
يعترب التدريب أحد مقومات التنمية اليت تعتمدها املؤسسات و املنظمات احلديثة يف : مفـهوم التـدريب-1-1

الدول الصناعية و النامية على حد سواء لبناء جهاز قادر على مواكبة التغريات الوظيفية اإلنتاجية منها و اإلدارية الـيت  
فاهيمه و تنوعت بتنوع الكتاب و الباحثني إال تفرضها التغريات املختلفة . و فيما يتعلق مبفهوم التدريب فقد تعددت م

أن مضامينها تتشابه وتصب حول دوره يف رفع كفاءة الفرد و املنظمة  
فقد عرف:" بأنه نشاط خمطط يرمي إىل إحداث تغريات يف الفرد و اجلماعة اليت ندرا، تتناول معلومـام و أدائهـم  

)1983:14.قني لشغل وظائفهم بكفاءة إنتاجية عالية".(شريف سلطانو سلوكهم، و اجتاهام مما جيعلهم الئ
بأنه عملية سلوكية يقصد ا تغري الفرد دف تنمية ورفع كفايتـه اإلنتاجيـة  ):" 1986:19.( اخلطيبكما عرفه

نظرنا إليه من ناحية تطبيقه".و يعد علما من العلوم إذا نظرنا إليه من ناحية أصوله و مبادئه كما يعد فنا من الفنون إذا 
عملية تصميم ملساعدة األفراد العاملني علـى اكتسـاب املعرفـة و املهـارات     ):" 1986:135.و عرفه( القبالن

االجتاهات الضرورية لتطوير أدائهم لواجبات الوظائف اليت يشغلوا".و عرف بأنه:"عملية تطوير مهـارات العـاملني   
ــر    ــة يف احلاض ــر فعالي ــم أكث ــل أدائه ــى جع ــاعدهم عل ــا يس ــام مب ــارفهم و اجتاه ــدرام و مع و ق

:Carrel&kurmits.1986"(و املستقبل :Cooling& Mailer.1990"(و" ميلرأما"كاول")23 فقد عرفـاه بأنـه   ) 75
رف و مهارات سلوكية يفترض توفريها يف األشخاص لتمكينهم مـن القيـام   :"عبارة عن تطوير منظم الجتاهات و معا

بإعماهلم و مهامهم ".
اليت تساعد العاملني على زيادة دقة مهارات العمـل و تقنياته ، مما و زمالئه بأنه:"العمليةBounds"وعرفه "باوندز

Bounds et"(يعينهم على اإلسهام يف حتقيق استراتيجيات التنظيمات ol .1995:326(
و"هو نشاط لنقل املعرفة من اجل تنمية مناذج التفكري و أمناط األفعال و تغيري سلوك الفرد و عاداته و مهاراتـه  

)2006-2005وزارة التربية.(و قدراته الالزمة يف أداء العمل من اجل الوصول للهدف املنشود على يد معلم فعال "
إن املتأمل هلذه التعريفات جيد أن التدريب اليوم أصبح ضرورة البد منها لكل اتمعات خاصة يف وقتنا الراهن الـذي  
يتسم بالتغري السريع للعلوم و املعارف و املهن و التكنولوجيات ، ألنه عمليـة هادفـة إىل تطـوير مهـارات الفـرد      

معارفه لتحقيق التكيف و مسايرة املستجدات فكلما تتطور املهن و العلوم يتطور الفرد أيضـا  و سلوكياته و اجتاهاته و
ملواكبتها ، فالتدريب وسيلة من وسائل التنمية و مدخل مهم من مداخيلها يرمي إىل إجياد أمناط سلوكية اجيابية لـدى  

يف ، و يزود املنظمة بكفاءات قادرة على األداء العاملني و يعمل على تنميتها و تطويرها، و يساعد املوظفني على التك
بشكل جيد و لديها القدرة على استيعاب ما يستجد من و سائل و طرق و أساليب .

ويستند يف ذلك إىل نظريات سلوكية حديثة مثل"نظريات التعلم" فالتعليم هو تغري يف السلوك ميكن مالحظته و عمليـة  
تراعي العملية التدريبية مبدأين هامني البد منهما يف وقت يتطلب جـودة األداء و  معقدة تتأثر بعوامل و قوى خمتلفة، و

يف التدريب.الفعاليةاإلنتاج ومها:الكفاءة،
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مضمون التدريب ومستوياته:-1-2
استنادا ملا سبق فالتدريب له أربعة مكونات أساسية أو مستويات أي خياطب أربع جوانب لإلنسان وهي:

وحتللـها مـا ظاهرةتصفاليتواجلملاملعاينهيأونظريةفكريةأطروهي:واملعلوماتاملعارفمستوي
.معهاوالتعاملفهمهابغرضمكوناابنيالعالقةوتدرك
ومواجهـة املشكالتحلعلىالعاليةبالقدرةيرتبطالذيالسلوكذلكوتعين:والقدراتاملهاراتمستوي

.إخل...واإلداريةواملهاراتواالتصالالعملمهاراتمثلوالفاعليةالكفاءةمنقدربأعلىاملواقف
اجتاهـات لتنميةحماولةهوو..أوفردأوشيءأوموضوعحنوالفردشعورأواستعدادوهو:االجتاهاتمستوي

.إخل...القراراتاختاذيفاملشاركةاالنضباطالفريق،روحوالصرب،كاألمانةالعمليفإجيابية
واإلجراءاتاملهامكذلكالفردعنالصادرةوالتصرفاتاألفعالمنجمموعةوهو:العملأوالسلوكمستوي

بـالل ،20-2007:19.السـيد رضـا .(التجـانس مـن مشتركخطبينهماويربطمافردبواسطةتؤدياليت
.) 33-2010:26.السكارنة

فرد و اتمع:لأمهية التدريب و فوائده بالنسبة ل-1-3
يتسم عصرنا الراهن بتسارع التغريات و التطورات و تراكمية املعرفة اإلنسانية ، مما يترتب عنه تغري مستمر يف أنظمة 
العمل و أساليبه ، يستدعي ضرورة إعداد القوى البشرية و تنميتها ملواجهة هذه التحوالت و اسـتيعاا و التكيــف   

نتائج جيـدةمعها، واستثمارها بالشـكل األمثل للوصـول إىل
و قد فرض هذا الوضع حاجة متزايدة للتدريب الفعال و املتواصل و املواكب هلذه التغريات، فقد أصبح ضرورة ملحـة  

يف خمتلف جماالت احلياة.
و تبدوا أمهية التدريب يف كونه يؤدي إىل حتسني األداء و تأهيل العاملني على مستويام املختلفة لتويل مسؤوليات أكرب 

املستقبل ، و هو أيضا مهم للموظفني الذين يلتحقون بأعماهلم للمرة األوىل،و اليت مل يسبق هلم التدرب عليها، ممـا  يف 
يعين أم حباجة ماسة للتدرب على هذه األعمال ، حىت يقوموا بواجبام الوظيفية على الوجه األكمل و إذا ما توافرت 

لك سيؤدي به إىل تقبل التـدريب ، و االسـتفادة منـه بـأكرب قـدر      لدى املتدرب القناعة حباجته للتدرب، فان ذ
).14-1999:13.الزيادي"(ممكن

فضال عن " أن فعالية األداء الفردي و اجلماعي و كفاءته وأداء املنظمة بشكل عام يتوقف على قدرة األفراد العـاملني  
و يزيد التدريب بدوره مـن قـدرات األفـراد و    فيها على أداء مهامهم بفعالية ، و توافر الرغبة لديهم للقيام بذلك،

مهارام ، مما يزيد من رغبة العاملني يف العمل و حيفزهم على ذلك، فضال عن تقليل دوران العمل"(مصـطفى أمحـد   
Bounds.1995(ويضيف)84-1988:83.السيد أن التدريب يساعد املنظمة يف ضمان قيام العاملني بـأداء  ") 327:

ل املطلوب".واجبـام بالشـك
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باعتباره مصدرا مهما إلعداد الكوادر البشرية و تطوير كفايام و أدائهم  و زيادة اإلنتاجيـة ،  –و تأيت أمهية التدريب 
ولذا يعد التدريب استثمارا حيقق عائدا ملموسا يسهم يف تلبية احتياجات النمو االقتصادي و االجتماعي ، فضال عـن  

التقدم التكنولوجي .و هناك أسباب رئيسية جتعل من التدريب مهما و ضروريا تتمثل كونه وسيلة مهمة للحاق بركب 
يف :

* أن برامج اإلعداد قبل اخلدمة ال تتعدى أن تكون مدخال ملمارسة املهنة ، و ليست إعدادا ائيـا و أن الـتغريات و   
سائلـه و أساليبه و إطاراتـه الـتغري و   التطورات اليت يشهدها العامل و احلقل التربوي نفسه تتطلب من هـياكله و و

التطور لتنسجم و تتفاعل لتحقيق األهداف املرسومة، إضافة إىل :
* ضعف قدرة العامل أو املوظف على أداء عمله أو إتقانه ، و قد يكون السبب عدم تعرضه هلذه اخلربة سابقا ، كمـا  

اخلسائر ، لـذلك البد هلم من برامج تدريبية ، كمـا  أنه قد يتعلم أداء بعض املهام بشكل خاطئ مما يشكل مزيدا من
يؤدي حدوث تغيري يف تكنولوجيا العمل و أساليبه ، أو يف السـلوك الذي تتطلبه جـودة األداء إىل ضـرورة تـوافر    

، 15-2002:14.مهارات جديدة غري متوافرة لدى العاملني و إجياد عالقة قوية بني املؤسسة و العامـلني (الطعـاين 
Broadwell.1990:47،ـــاحل ـــامل و الص ــة) .21.ص2002الس ــص (ربابع ــامل -2003:21.و يلخ و س

:أمهية التدريب يف ثالث جوانب) 22-2002:21.و صاحل
خلـق واملؤسسـة بأهدافالعمـالربطإىل،إضافةاألداءوحتسنياإلنتاجيةزيادةيفتتمثل:للمنظمةبالنسبة

توضـيح واخلـارجي العاملعلىاالنفتاحفـرصةللمنـظمةتتيحكمااملنظمةحنوخارجيةوداخليةاجيابيةاجتاهات
االسـتثمارات واالتصاالتفعالياتزيادةومعلومااجتديدو،قرارااترشيدوأساليبهاتطويرمعالعامةسياساا
.الداخلية
مخاللمن:للعاملنيبالنسبةموللمنظمةفهمهمحتسنيعلىمساعدمحتسنيوألدوارهـمإستـعاقرارا

طرائقإكسامو،اجتاهاموسلوكيامتنميةو،االتصالمهاراتولألداءالدافعيةتطويرو،مشكالمحلو،
.العمليفحديثةمناهجو

ن خالل تطوير أساليب التفاعل االجتمـاعي بـني األفــراد و تطـوير     مبالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانية:
إمكانيام لقبول التكيف مع التغريات احلاصلة و تطوير عملية التوجه الـذايت خلـدمة املنظمة أو اهليئة املستفيدة.  

لقد أدى االهتمام بالتدريب إىل تطورات كبرية يف جمال إعداد القوى البشرية خاصة يف الدول املتقدمة  على عكـس   
الدول النامية اليت مل ترق  بكفاءة مواردها البشرية ، و ما ميـكن أن حتـققه من تطـور كمـي و نوعي يف خمرجاا 

فقد باتت احلاجة ملحة لتدريب الكوادر البشرية و بأسـاليب حديثـة   ألا مازالت تتبع األساليب التقليدية يف ذلك،
سـواء يف قطـاع التـربية و التعليم أو قطاعات أخرى لتنسجم و التطورات احلديثة  و ما أوجدته من مسـتجدات  

يف قوله :" تتجلى أهـمية التـدريب ) 2005:27بأساليب حديثة يف التدريب ، و هذا ما  أكده ( خالد طه أمحد.
الفعال يف كثري من الدول اليت ركزت على تدريب القوى البشرية لديها بتحسني مستمر يف مهارات العاملني و تنميـة  
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وعيهم و مقدرم على االضطالع باملسؤولية ، و بالرغم من قلة املوارد الطبيعية يف كثري من هذه الدول إال أن العائـد  
ب فاق كثريا العائد من الثروات الطبيعيـة لدى اغلب الدول النامية".من التدري

وعليه  فان أمهية التدريب تتجلى من خالل ما حيققه من فوائد تنعكس انعكاسا اجيابيا على الفـرد و املنظمـة و   
بالتايل اتمع نذكر منها :

ور أدائهم.إكساب العاملني معارف و مهارات، اجتاهات متعلقة بعملهم تط-
اكتساب العاملني مهارات جديدة تؤهلهم لالرتقاء و حتمل املسؤولية.-
اكتساب العاملني املرونة و القدرة على التكيف يف احلياة العملية.-
حتسني أداء األفراد و اجلماعات مما يرفع أداء املنظمة و فعاليتها.-
قاص نسبة اخلطأ .ختفيض النفقات ، إذ يؤدي املهارة يف العمل إىل إن-
املساعدة على االستقرار يف اإلنتاج و املستوى.-
توثيق االتصاالت بني العمال و حتسني العالقات.-
التقليل من دوران العمل من خالل الشعور باالطمئنـان و األمـان ممـا يرفـع مـن معنويام(جامعـة القـدس        -

)1994.املفتوحة
أهـداف و مبـادئ التدريـب :-1-4

استنادا إىل ما ينطوي عليه مفهوم التدريب من مضامني، و ما يشري إليه من معطيات فان األهداف اليت حيـاول  
التدريب حتقيقها هي كما يلي:

خالل األيام األوىل من العمل ، تتشكل لدى العاملني اجلدد انطباعات عن التنظـيم و  األهداف االجتماعية :* 
ضاهم عن العمل و اإلنتاجية ، لذلك جتد معظم املسئولني حيرصون على عقد برامج تدريبية املديرين فيه ، و عن مدى ر

تعريفية للعاملني اجلدد بالتنظيم ، و تكون هذه الربامج من العادة خمتصرة ، و غري رمسية يتم التركيز فيها على األمـور  
اء لقاءات مع املديرين و مسئول شؤون املوظفني ، و التقليدية يف التنظيم مثل : االمتيازات ، اإلجازات  الرواتب و إجر

شرح مواضيع خمتلفة تتضمن األهداف التنظيمية ، فلسفة التنظيم ، التشريعات ، التوقعات من العاملني.
يعد التدريب عملية إنسانية يتمكن من خالهلا العامل من مواجهة ظروف عمله، و حتميه من األهداف اإلنسانية:*

)1986:147.ليت قد حتدث نتيجة خلل ما لالستـخدام (العناد و الغزاوياملشكالت ا
و التقليل من عدد إصابات العمل ، ال سيما بعد التطور اهلائل للمهن و التكنولوجيات احلديثة يف املكنات و الوسـائل 

)Cherington .1995: عملهم.كما يعمل على تطوير األفراد مما جيعلهم راضني عن أنفسهم و )، 23
تنبع ثقة الفرد باآلخرين من ثقته بنفسه ، و الفرد املتدرب يشـعر باالطمئنـان و االستقرار األهداف النفسية :* 

يف عمله ، و قدرته على تأدية الواجب امللقى على عاتقه مبهارة ، مما يشبع احلاجات النفسية لديه  و يرفع روحه املعنوية 
سـانية بـني العـاملني، و التعامـل مـع العمـال بـروح تعاونيـة ( العنـاد          فينعكس على سيادة العالقات اإلن
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) ، فضال عن أن التدريب يؤدي حلل املشكالت  إذ يتوقع املـدبرون الوصـول إىل حتقيـق    1986:146.و العزاوي
لطريقـة املهمـة يف حـل معظـم     أهداف عملية على الرغم من الصراعات الشخصية بني العـاملني فالتدريب هو ا

.املشكالت اليت تعترض املديرين يف هـذا اـال 
إن من أولويات أي نظام سياسي االستثمار األمثل للموارد البشريـة يف بلــده  و قيـاده   األهداف السياسية :*

سهم يف تقـدم النظـام   نوعيه الكفاءات و اخلربات و عليه فإن تركيز النظام السياسي و دعمه للكفاءات و تطويرها ي
سياسيا. و ال يتحقق هذا إال بالتدريب املستمر اهلادف لالسـتثمار األمثـل للمـوارد البشـرية(هاين حممـود نـيب       

)2005:52.مصطفى
و تعترب من أعلى مستويات املهام التدريبية ، ترمي لتحقيق مسـتويات عاليـة مـن األداء و    * األهداف اإلبداعية:

نتائج غري عادية ترقى ملستوى األداء التنظيمي إىل آفاق مل يسبق التوصل إليها،مما يؤدي لكسر مجود اإلنتاجية،أن حتقيق 
التنظيم، و تفادي الركود، و بعث حالة من احلركة االجيابية اليت حتقق أعلى درجات الكفـاءة و الفعالية(حممـد عبـد    

عناصر متميزة فكلما كانت جمـاالت العمـل   ويتطلب ذلك استخدام أساليب متطورة و ). 1983:25.الفتاح ياغي
جديدة أو ابتكارية فان الربامج التقليدية و برامج حل املشكالت ال تفيان بالغرض بل تتطلـب ارتقـاء يف الـربامج و    

و مثال ذلك تطلع مؤسسـة مـا   ).2002:17.األساليب إىل مـستوى التــجديد و اإلبداع (أمحد حسني الطعاين
إرضاء العمالء و تلبية احتياجام و تقدمي خدمة مميزة تنفرد فيها وتتجاوز ـا توقعـام، و   لتحقيق التميز من خالل

جتعلها االختيار األفضل ال سيما بعد أن أصبحت خدمة العميل هي ساحة املعركة التنافسية يف عـامل اليـوم و الغـد  
.)2004:36.حنو حتقيق التفوق و الريادة (عبد الرمحان توفيق

:ف املعرفية و املهارية املهنية للتدريب*األهدا
تتجلى األهداف املعرفية يف تلك األهداف اليت ميكن قياسها بواسطة االختبارات املرحلية النهائيــة و تتعلـق   

عموما حبجم احلقائق و املعارف اليت يكتسبها املتدربون و منها:
فهم التربوية و تعميقها .إغناء الثقافة العاملة للمتدربني و جتديد معار-

تزويدهم باملعارف املتعلقة مبا يستجد يف التربية العامة و علم النفس التربوي و التخطيط التربوي و دور التربيـة يف  -
متابعة منو املتعلمني.

تساعد املتعلمني تزويدهم باملعارف املتعلقة مببادئ التعليم و التعلم و حتديد األهداف التعليمية و ختطيط اخلربات اليت-
على بلوغ النتاجات املطلوبة.

تزويدهم باألساسيات من املعلومات و املفاهيم و األساليب اليت تسـتجد يف جمـال املنــاهج و إكسام القدرة -
على تنفيذها يف جمال العملية التربوية 

ي يتمكنوا من ممارسة عملهم على حنو أفضل تزويدهم باملعارف املتعلقة بطرائق التدريس و طرائق التفكري املتطورة ك-
و مبردود أعلى  
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أما األهداف املهارية فتتعلق بأداء املتدربني العملي من اجل الوصول إىل مستويات أداء مرغوبة ملختلف األعمال و املهام 
التربوية و منها جند:

سلوكيةنتاجاتشكلعلىللدروساملباشرةاخلاصةاألهدافحتديدعلىاملتدربنيقدرةتنمية.
متنميةالصفيةالتعليميةالنشاطاتختطيطعلىقدر.
متنميةالصفيةالتعليميةالنتاجاتتقوميعلىقدر.
أنواعهااختالفعلىالتواصلواالتصالمهاراتتنمية.
التعليميةالوسائلصنعوالتربويةالتكنولوجياتوظيفمهاراتتنمية.
متنميةصفيةالمنهجيةنشاطاتتنظيمعلىقدر.
معملياتدريبهمجديدةمهاراتوخرباتإلكسا.
متنميةااليتاملعوقاتواملشكالتلتشخيصالذاتيةقدراهلااحللولإجيادويواجهو.
متنميةاملدرسيةاملشكالتبعضملعاجلةاإلجرائيةالبحوثممارسةيفالذاتيةقدرا.
التربويةالعمليةيفتوظيفهاواملعلوماتيةواحلاسوبيةاملهاراتتعلممنمتكينهم .

أما األهداف املهنية فهي تعكس مستويات النمو املهين يف خمتلف اجلوانب و منها:
متطويرخاللمنالوظيفيالرقيعلىاملتدربنيمساعدةموقدراكفايا
أيضاهناجندواملختلفة،ملهنيةاالنشاطاتيفاالخنراطعلىاملتدربنيمساعدة
و ترتبط األوىل بشكل املخرجات النهائية للنظام التدرييب مثل نتـائج املـتعلمني و   أهدافا إنتاجية ووجدانية : *

مستويام التحصيلية و املهارية.  
حتقيق القيـم و املواقـف و  إن األهداف السابـقة املعرفية و املهارية و املهنية و اإلنتاجية ال بد أن توضـع يف خدمة 

االجتاهات التالية لدى املتدربني:
.فلسفة التربية و دورها يف التنمية االقتصادية و االجتماعية
.شرف املهن اليت ميارسها املعلم و قدسيتها
احلاجة إىل جتديد املعرفة و املهارة واستمرار النمو املهين
التفكري املوضوعي السليم
و الدميقراطية على خمتلف املستوياتالعالقات اإلنسانية
200–2005:198.االجتاه االجيايب حنو مهنة التعليم.(خالد طه امحد (

إذا كانت هذه أهم األهداف اليت يرمي هلا التدريب فان حتقيقها مرهون مبجموعة من األسس اليت تقوم عليها بـرامج  
ن أن تسري دون فلسفة أو أهداف بل ال بد مـن وجهـة نظـر    التدريب ، ألنه عملية ال تتم بطريقة عشوائية و ال ميك

واضحة املعامل تعكس فلسفة اتمع و قيمه، و قد حدد البعض نسق التدريب أو مبادئه يف :
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مبعىن ارتباط سياسة و أهداف و اجتاهات التدريب رمسيا باألهداف و السياسة العامة :االرتباط بالسياسة العامة-
باألهداف البعيدة و العرقية للسياسـة التربـوية و النظام التعليمي ، و أن يدعم سياسة إدارية و ذلك مـن  للدولة ، و 

منطق أن التدريب يف جوهره عملية تعليمية ال بد أن ترتبط بأهداف اتمع و حاجاته ، مبعىن أن يؤسس على إطـار أو  
منوذج نظري يستمد مبادئه من احلقائق التجريبية.

مبعىن أن حتدد أهداف التدريب سلفا و تعلن للمتدربني على أن يكون حتديد اهلـدف  :كون التدريب هادفاأن ي-
متفقا عليه بني طريف العملية التدريبية لكي حتقق الفائدة املرجوة من التدريب، مبعىن أن يليب حاجات تدريبية حقيقية.

تدرج من السهولة إىل الصعوبة و متتابعا خالل سنيت و تراكميا و مستمرا أي أن ي: أن يكون التدريب متدرجا-
اخلدمة و مستمرا ال يقتصر على مدة معينة.

أي أن تتطور املادة التدريبية و أسـلوب التدريب و طريقته مبا يكفل اسـتخدام  : أن يكون التدريب متطورا-
)25.ص1985:ويك،تيسريمعينات التدريب احلديثة ، و معطيات التكنولوجيا التربوية املعاصرة ( الد

:يف) 19-18ص.2002:حسن امحد الطعاينو قد حدده (
 حتديد األهداف العامة للتدريب حبيث تكون واضحة حمددة و مفهومة و مشتقة من السياسة العامة للتعليم يف الدولة

و معربة عن غاياا و طموحاا التنموية
 حتديد االحتياجات التدريبية
يني بالتدريبمشاركة مجيع املعن
   الشمولية و مواكبة لتطورات اجلديدة مبعىن أن يشمل أنشطة متعددة و شـاملة و أن يتصف الربنـامج باملرونـة

و االستمرارية دف إثراء خربات العاملني و تنمية معلومـام و اطالعهم على ما هو جديد
املبادئ يف :إىل حتديد هذه ) 204-1982:202.و يذهب (سينقر

إتاحة فرص التدريب لكل معلم حيتاجه دون متيز-
االستمرار دف إبقاء عضو هيئة التدريس على وعي دائم بالتطورات اجلديدة يف نظام التعليم ، و توسيع معارفـه و  -

مهاراته يف نطاق املواد اليت يقوم بتدريسها
ة التربوية من خمتلف الفئاتالشمول حبيث يتسىن إسهام مجيع املشاركني يف العملي-
فسح اال أمام املعلم حنو مستويات علمية أرقى ووظائف أعلى حبيث ال جيد نفسه يف أية فترة من فتـرات حياتـه   -

املهنية أمام طريق مسدود.
نقل التدريب من جمرد الترميم إىل الصقل و التشييد و مسايرة إحداث التطورات العلميـة و التربوية.-
اك مجيع األطراف املعنية بالتدريب أثناء اخلدمة.إشر-
تنويع أساليب التدريب-
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العمل على حتسني نوعية التربية املدرسية، و ذلك بان يراعي منهاج تدريب املعلمني املنـاهج التعليميـة و يـربط    -
التدريب ا لتلبية حاجات املؤسسات التعليمية.

-أساليب التدريب مثل : أسلوب النظم ، األسلوب التحليلي للمهارات الـتعلم اعتماد االجتاهات احلديثة يف تطوير -
املدخل التكاملي متعدد األساليب.

توفري فلسفة و أهداف مدروسة و حمددة للتدريب-
البدا بالتدريب املعلمني من حيث هم، مث البناء على ما لديهم تدرجييا حىت البناء الكلي.-
املشاركة الفعالة النشطة من قبل املتدربني بدال من احملاضرات العابرة و احلضور االمسـي  التدريب من خالل العمل و-

من قبل املشاركني كما يالحظ أحيانا .
التقومي املنتظم املستمر لعمليات التدريب و نتائجه، مع مراعاة عدم االنتقال من مرحلة أو مهارة ألخـرى، إال بعـد   -

ريبية الوظيفية السابقة بشكل كامل، و حسب املعايري املوضوعية لذلك.حتصيل املتدربني لألهداف التد
التركيز على احتياجات املتدربني و اهتمامام و قدرام ، و ذلك بتامني ما يلزمهم من مواد نظرية تعينـهم علـى   -

لم الذايت و التقومي الذايت ، معرفة حاجات املتعلمني النهائية و تنمي فيهم العادات و املواقف املتصلة بالتـجريب و التع
أو ما يتعلق بالتدريب العملي على توظيف األنشطة و إعداد الدروس و حتضريها و صياغة أهداف سلوكية هلا و مراعاة 
الفروق الفردية و معاجلة الصفوف امعة و التعلم الرمزي و التعاوين فنجاح التدريب ال يتحقق عشوائيا ، بـل هـو   

ملة األبعاد موحدة الغايات انه "ركن جوهري يف البناء اإلداري و االستراتيجي ألي تنظيم " ( علـي  عملية نظامية متكا
.)200-2000:100.السلمي

:اجلامعي مربرات ودواعي تدريب عضو هيئة التدريس1-5
لعل أهم ما مييز التغري يف عصرنا هذا هو سرعته نتيجة للتطور السريع يف جماالت احلياة املختلفة االجتماعيـة منـها   
والعلمية ووسائل اإلعالم واالتصال، األمر الذي ألقى بظالله على عضو هيئة التدريس اجلامعي، وأصبح ميثل حتدياً لـه  

وتقبله هلذه التغريات وعلى مدى قدرته على تطوير أدائه للتفاعل مع حبيث تتوقف درجة هذا التحدي على مدى يئته
هذه املتغريات، هلذا فقد شعرت الدول املتقدمة بأمهية التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسية، فأخذت به جامعـات  

له خمتلـف الـدول   بريطانيا، أمريكا وبعض الدول األوروبية األخرى يف منتصف القرن املاضي، كما شعرت باحلاجة
النامية ال سيما يف وطننا العريب وذلك يف مرحلة ما بعد السبعينات، فأخذت به جامعات عربية يف كل من مصر ودول 
اخلليج والعراق واألردن واجلزائر. ومن هنا تربز بعض العوامل امللحة اليت تستوجب االهتمام بتطوير أداء عضـو هيئـة   

ازها فيما يلي: التدريس وتدريبه واليت ميكن إجي
التطور التكنولوجي وظهور التكنولوجيا الرقمية:-1

إن التطورات التكنولوجية يف جمال االتصاالت واملعلومات وظهور معطيات التكنولوجيا الرقمية وما ترتب عليها 
ريها من تقنيات الـتعلم  من ظهور مستحدثات تعليمية جديدة كالواقع االفتراضي والفيديو التفاعلي والتعلم عن بعد وغ

الذايت فرض على القائمني على أمر التربية والتعليم تطوير نظمها ومؤسساا التعليمية وكوادرها البشرية مبا يتناسب مع 
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هذه املستجدات، ومتثل تقنية احلاسب وما تبعها وما سيتبعها من إنتاج حجر الزاوية يف هذه التطورات واجلسر الـذي  
هذا ويواجه التعلـيم اجلـامعي   (Aart, 2000:27).له إىل تطوير أداء عضو هيئة التدريس اجلامعي ميكن العبور من خال

العريب هذا التحدي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واليت بفضلها أصبح نقل املعلومات يتم بسرعة كبرية، األمـر الـذي   
تاحت تكنولوجيا االتصاالت الفرصـة أمـام   جعل اجلامعات حتت تصرف مجيع أمناط املتعلمني أينما وجدوا، كذلك أ

أعضاء هيئة التدريس والطالب للتعرف على قدرات احلاسب واإلنترنت يف احلصول على املعلومات والتفاعل معها، من 
هنا فقد جتاوزت الكثري من اجلامعات وظائفها التقليدية وأصبحت أمام وظائف جديدة تساير هذا التطور التكنولـوجي  

واليت بات أمـر معرفتـها   )1999:116.على استخدام الوسائل اإللكترونية واملعلومات الرقمية (صويفتقوم أساساً 
والتعامل معها من قبل أعضاء هيئة التدريس أمر ال مفر منه وال غرو يف ذلك أن شهد التعليم اجلامعي اهتماماً ملحوظـاً  

وذلك من خالل االهتمام بإعداد الكوادر البشرية املؤهلة اليت يف سبيل مواكبة متطلبات العصر وتلبية احتياجات اتمع 
تستطيع توظيف التكنولوجيا باستغالل املصادر واملوارد املتاحة يف تدريس املقررات اجلامعية ومساعدة الطالب اجلامعي 

على التعلم الذايت.
:                          التطور التربوي وتغري دور عضو هيئة التدريس-2

نظراً للتطور التربوي يف نظريات التعليم والتعلم تبلور مفهوم تكنولوجيا التعليم، والذي مل يعـد قاصـراً علـى    
املعينات واألجهزة واملواد التعليمية بل أصبح ينظر إليها على أا كلٌ متكامل يتعدى األجهزة واملواد التعليميـة حبيـث   

ثل ختطيط وتصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها يف ضوء نظام شامل، وتبعاً لذلك فقـد  يتضمن عمليات منظمة م
تغريت النظرة إىل دور عضو هيئة التدريس فلم يعد هو الناقل وامللقن للمعلومات وايب على أسئلة الطالب، بل أصبح 

ة ومنتجاً للمواد التعليمية ومرشداً للمتعلم عـالوة علـى   مصمماً للعملية التعليمية وبيئة التعلم ومديراً للمواقف التعليمي
قيامه بعملية تقومي مستمرة للنظام التعليمي، فهو إذن ليس الشخص املتخصص يف مادته إمنا هو كذلك الـذي يقـوم   

م بعمليات التطوير التعليمي بكل ما يندرج حتتها من حتليل احلاجات واملهام وكتابة األهداف السـلوكية واالسـتخدا  
املنظم ملصادر التعلم وقد ترتب على كل ذلك ضرورة االهتمام باملمارسة األدائية لعضو هيئة التـدريس يف اجلامعـات   

العربية ويئته هلذا التغري.
زيادة الطلب االجتماعي علي التعليم العايل:-3

العربية إالّ أن هذا  التوسـع بقـي   على الرغم من التوسع الكمي الكبري الذي شهده التعليم اجلامعي يف البالد 
عاجزاً عن استيعاب األعداد الراغبة يف االلتحاق به نتيجة للطلب االجتماعي املتزايد على التعليم اجلامعي، فالقـدرات  
االستيعابية ملؤسسات التعليم اجلامعي بشرية كانت أو مادية ما زالت دون القدر الذي ميكنها من اسـتيعاب خرجيـي   

انوية الراغبني يف متابعة دراستهم اجلامعية. وهكذا تبدو الثغرة واسعة بني أعداد الطالب واإلمكانات املتاحـة  املرحلة الث
بشرية أو مادية األمر الذي يشكل عقبة يف حتقيق دميقراطية التعليم اجلامعي، يضاف إىل ذلك أن التعليم اجلامعي العـريب  

من هنا أضحت احلاجة ماسة إىل تطـوير أداء  ث هياكله وبنيته التنظيمية ،ال زال حمافظاً على النمط التقليدي له من حي
عضو هيئة التدريس ملواجهة هذا التحدي األمر الذي حتم استحداث أنظمة وأمناط جديدة يف التعليم اجلامعي من شأا 
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جة إىل أن يقف عضو هيئة أن جتعل عملية تصميم التدريس تقوم أساساً على فعاليات الطالب اجلامعي وخربته دون احلا
وبذلك ميكن حتقيق أكرب قدر ممكن من التفاعل والتعلم –كتقنية التعلم عن بعد –التدريس أمام طالبه إللقاء حماضرته 

وتعامل عضو هيئة التدريس الواحد مع هذه األعداد املتزايدة من الطالب. ويرى ( اونيشـكن) أن االهتمـام العـاملي    
):1996:142.يئة التدريس اجلامعي عن طريق تدريبهم  يعود للعوامل اآلتية ( جريوبتطوير مهارات أعضاء ه

من حيث توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال : التطور التكنولوجي و انعكاساته على العملية التعليمية.1
التعليم، وأساليبه مما وتقنيات التعلم والتعليم. فقد أثرت تكنولوجيا املعلومات و احلاسب اآليل بشكل جذري على نظم

تطلب مساعدة الطالب على اكتساب مهارات التعلم الذايت، والتعلم التعاوين، والتعلم من بعد، إضافة لزيادة االهتمـام  
)2002:2.بالتنمية املهنية ألعضاء اهليئات التدريسية بغية حتسني فعالية املخرجات التعليمية.( مدين

فتطور تقنيات االتصال، وتعدد مصادر الـتعلم أدت  هيئة التدريس:التغري الذي حصل على أدوار أعضاء.2
إىل إحداث تغيريات جوهرية يف متطلبات املوقف التعليمي من حيث وسائل نقـل املعرفـة وأدوار أعضـاء اهليئـات     

ـ  د وموجـه  التدريسية اليت حتولت من األدوار التقليدية اليت تعترب املدرس جمرد ناقل للمعرفة إىل ميسر و مسهل ومرش
لطالبه وبالرغم من ذلك فقد أشارت الدراسات إىل أن معظم أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات الغربية ينقصـهم  

)1998:205التدرب على ممارسة التدريس وهذا الوضع ينطبق أيضاً على اجلامعات العربية ( حممد منري مرسي
السبب الرئيسي يف عدم كفاءة التدريس يف جامعاتنا وكلياتنا اليوم إن " p.clapperوذا الصدد، يقول" بول  كالبر"

ليس يف األعداد الكبرية للطالب، و ليس يف قلة خربة أعضاء هيئة التدريس أو طول اليوم اجلامعي، أو عـبء العمـل   
، لقد اعتمـدنا  التدريسي، فهذه كلها أسباب ثانوية وأن السبب الرئيس هو أن أعضاء هيئة التدريس مل يعدوا للتدريس

على املقولة بأن" املدرسني اجليدين مطبوعون ال مصنوعون" ورمبا كان ذلك أهـم سـبب وراء عــدم كفــاءة   
فيما يذكر (روبرت ماكينج) ) ،1998.48.التدريس اجلامعـي وتقويض اجلهـود التعلــيمية. (حممد منري مرسي

طالبه وفق األسلوب الذي تعلم به ودون إتاحة الفرصة للطالب بإعمال أن املدرس اجلامعي قدمياً و حديثاً يقوم بتعليم 
عقوهلم وفكرهم ملواجهة املتغريات واملستجدات، وبالتايل يتعني إعداد أعضاء اهليئات التدريسية عن طريق تنظيم برامج 

س يف جمال التدريس لتنويع وهلذا فإن التطور املهين ألعضاء هيئة التدري). 2002:7.تدريبية يف خمتلف ااالت.( علي
طرق التدريس و استخدام تقنيات التعليم يتطلب ضرورة تنظيم برامج تطوير مهين تستند إىل تدريب فعال هلذه الغاية.

املؤهلني يف خمتلف التخصصات مقابـل ارتفـاع نسـبة    عدم توفر األعداد الكافية من أساتذة اجلامعات.3
هذه الفئة تفتقر إىل املهارات و اخلربات الالزمة ملمارسة أدوارهـا بصـورة   املدرسني من حديثي العهد يف التدريس و

فعالة.
مما يتطلب ضرورة متابعة عضو هيئة التـدريس للتطـورات   :النمو املعريف يف مجيع التخصصات و ااالت.4

العلمية يف جمال ختصصه باعتبار هذا األمر ضرورة لتحسني الكفاءات التدريسية.
حبيث يتمكنون من أداء أدوارهم بفاعلية.:جلامعات بأمهية النمو املهينقناعة أساتذة ا.5
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خالل العقود الثالثة املاضية يف خمتلف أحناء العامل ، مما أدى :تزايد أعداد الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل.6
إىل تزايد الطلب على أعضاء اهليئات التدريسية مبختلف مؤهالم و ختصصام.

فتحقيق جودة النوعية يف التعليم أصبح يشكل حتدياً يواجه مسـؤويل  :النوعية يف التعليم العايلحتدي جودة .7
)Naidoo,2001:2(.مؤسسات التعليم العايل

فيما رأى آخرون أن جودة التعليم، إىل جانب متويله تعترب من أكثر التحديات اليت تواجه مؤسسات التعليم  العـايل يف  
ولذلك فإن حتسني كفـاءة  ). 2002:10.مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب.(احلواتالوقت الراهن، ال سيما

التعليم العايل و نوعيته ال ميكن أن تتم إال من خالل تقدمي سلسلة طويلة من املدخالت للتدريس والبحـث العلمـي،   
رة توفري منح تدريبية، باإلضافة إىل ووضع خطط طويلة املدى لرفع مستوى أداء اهليئات التدريسية ومؤهالا، مع ضرو

و هلذا فإن التطوير املهين يشكل ). 1998:283.إرساء قواعد للتعاون املهين مع اجلامعات املتقدمة   ( حممد منري مرسي
متطلباً أساسياً لتوفري مناخ مناسب لثقافة اجلودة ينعكس على األداء، مع األخذ بعني االعتبار أمهيته يف توفري األرضـية 
الصاحلة لتوظيف عمليات تتسم باجلودة، إضافة إىل إحداث تغيريات فكرية، وعملية تصنف نظام إدارة اجلودة الشاملة.

ويتضح تأثري حتدي جودة النوعية على التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسـية  ). 2002:40.( مصطفى و زمالؤه
ار، ومستويات األداء، و عالقات العمل، و هلذا فإن التطوير املهـين  سيما وأن اجلودة تتطلب تغرياً يف املفاهيم، واألدو

ينطلق من حصيلة أهداف أساسية تشمل تزويد أعضاء اهليئات التدريسية باملعارف و املهارات واالجتاهات والقيم.
) حيـدد  41-1416:35.كما أن هناك من يعيد تلك األسباب مباشرة إىل عضو هيئة التدريس ذاته فهذا (حداد

تلك األسباب يف :  
حاجة أعضاء هيئة التدريس للعمل املستمر يف مراجعة املناهج لتعديلها حنو األفضل واملسامهة الفعالـة يف التنميـة   -1

البشرية. 
اعتبار التدريس اجلامعي مهنة إذ يتطلب مهارات قائمة على املعرفة النظرية ويتطلب تدريباً وتعليماً عالياً.  -2
عدد الطالب يف اجلامعات مع نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس األمر الذي حتتاج معه مؤسسات التعلـيم  ارتفاع-3

العايل للعمل حنو اإلفادة املثلي من أساتذا.  
تعدد وظائف مؤسسة التعليم العايل إذ حصل تغريات جذرية يف مقاصدها وطبيعة أعماهلا.  -4
هذا القرن،مما يتطلب تنمية مؤسسة جادة ألعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا سرعة التغري العلمي واالستعداد ملتطلبات-5

من أداء رسالتهم، واالستعداد العلمي واملهين الفاعل للمستقبل لكل حتوالته ومشكالته .  
ضرورة استمرار الثقة مبؤسسات التعليم العايل من خالل زيادة كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنظيم برامج تنمويـة  -6

من مستوى أدائهم املهين. ترفع
كما أن من مربرات التطوير األكادميي لعضو هيئة التدريس ما طالب به (مؤمتر التعليم العايل يف القـرن احلـادي   

من: ) 21: 1998.والعشرين
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تدميني. ضرورة صون مهام وقيم التعليم العايل األساسية وتعزيزها وتوسيع نطاقها وخصوصاً التنمية والتطوير املس-1
احلاجة إىل إعداد خرجيني ذوي مهارات عالية ومواطنني قادرين على تلبية متطلبات كل قطاعات النشاط البشري. -2
الدور األخالقي واالستقالل واملسؤولية اليت تتطلب من هيئات التدريس ومؤسسات التعليم العايل صـون وتطـوير   -3

وظائفهم.  
ح فرصاً للتجديد يف مضامني املقررات الدراسية وأساليب التدريس مما جيعـل دور  مالحظة أن التقنيات اجلديدة تتي-4

عضو هيئة التدريس متغري يف طريقة تعامله وتدريسه وتفاعله.  
فيؤكد على األسباب الذاتية النابعة من عضو هيئة التدريس وتتمثل يف:  ) Suk,1998:4(أما سوك

القلق وعدم الرضا عن عملهم وأدائهم احلايل .  -
إدراك احلاجة للتغيري وحتسني القدرات.  -
االلتزام بالتغيري واحلزم والتحرك إىل ما هو أبعد من اإلدراك إىل العمل.  -
الرؤية مع اختاذ القرار بالتغيري، إذا يتصور عضو هيئة التدريس ما سيشتمل عليه التغيري فعالً .-
تصور لتلك الرؤية عندما يعترب نفسه وطالبه شركاء يف التغيري.  ال-

ولذلك ينبغي أن حنرص على التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس باعتبارهم أدوات لتحقيق أهداف اجلامعات ، فهـم  
يشكلون أهم مدخالت النظام التعليمي، وبناء على مستويات أدائهم تتقرر الكثري من خمرجات التعليم.

تعددت أنواع التدريب واختلفت يف تصنيفاا حسب مجلة من اخلصـائص و  أنواع التدريب و أساليبه:-1-6
ميكن إمجاهلا يف:

األنواع:-أ
و ميكن تصنيفه إىل:     التدريب من حيث األهداف:-1
العمليـة  و ذلك عن طريق رفع مستوى أداء الفرد عن طريـق املهـارات املعرفيـة و    التدريب على املهارات:*

املستخدمة يف ميدان عمله / و تطويرها بصورة مستمرة.
تنمية االجتاهات السلمية للفرد حنو تقديره لقيمة عمله و اآلثار االجتماعية املتصلة به و املترتبـة  * تكوين اجتاهات: 

عليه.
لعمـل اجلديـد بإكسـابه    عن طريق إعداد الفرد إعدادا جيدا ملمارسة املهمات اليت يتطلبـها ا * التدريب للترقية:

) و هنـا يضـيف ( خالـد  طـه     2002:19.املعلومات ، املهارات و االجتاهات الالزمة ( حسن امحد الطعـاين 
مخسة أنواع يف هذا اال فيما خيص تدريب عضو هيئة التدريس واملعلم بصفة عامة و هي :) 2005:26األمحد.

الناتج عن مرحلة إعداد املعلم و قد يكون هذا النقص يف اجلانب و ذلك الستكمال النقص : * التدريب التكميلي
األكادميي أو املسلكي

و ذلك ملعاجلة ضعف أحد الكفايات اليت جيب أن تتوفر لدى املعلم.: * التدريب العالجي
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ملسايرة املستجدات العلمية و التربوية: * التدريب التجديدي
و ذلك عندما يرشح املعلم لعمل تربوي آخر خارج عمله  أو عندما تدخل * التدريب لألعمال و املهام اجلديدة:

مستجدات يف ميدان عمله.
* التدريب اإلنعاشي : و يقدم إلنعاش املعلم باملعارف و املهارات وتطوير االجتاهات االجيابية.

الذي يتم فيه :التدريب حسب املكان–2
خطط اإلدارة و حتت رقابتها ، إذ تشـرف اإلدارة علـى تنفيـذ    يتم وفق * تدريب داخلي ( يف موقع العمل):

الربنامج يف موقع العمل ، و يتميز هذا النوع بان املتدرب يكتسب اخلربة مباشرة.فاملنظمة تقوم بتوظيـف إمكاناـا   
، أسـلوب  لتحقيق األهداف و دون نفقات إضافية أو استئجار للقاعات و املدربني ، و يتم استخدام األساليب التقنية

.التعليمات املساعدة اإلشرافية ، و تبادل األعمال و التدوير
)2002:20.حسن امحد الطعاين،1999:52.( اخلرشوم حممد مصطفي و مرسي نبيل امحد

و يتم يف أماكن خمصصة للتدريب و تقع خارج املنظمة يتميز بكونه يتيح آفاق رحبة لتبـادل  * التدريب اخلارجي :
واكتساب املهارات ، حيث يلتقي املتدربون من مدارس متعددة و وجهات نظر خمتلفة و خلفيـات خمتلفـة ،   اخلربات

إضافة لتوفريها على إمكانيات و وسائل و جتهيزات ال تتوفر داخل املنظمة.
التدريب من حيث التوقيت :-3

ليم و تأهيـلهم للقيـام باألعمال اليت و يهدف إلعداد الفرد علميا و سلوكيا على حنو س: * التدريب قبل اخلدمة
سوف توكل هلم عند التحاقهم بوظائفهم و يطـلق عليه : التدريب اإلعـدادي و التوجيهي ،التعريفي ، و يرمي هذا 
النوع من التدريب إىل : تزويد املتدرب باملفاهيم األساسية يف جمال ختصصه ، و املهارات املتصلة مبجال عمله و تنميـة  

ات االجيابية حنو وظيفته ، فهو يعمل على تعلم املتدرب على استخدام املعلومات اليت تلقاها أثناء تعلمه ، فيمـا  االجتاه
.يستند له من عمل عند تعينه

)2005:21.، الطعاين1998:25.( اجلوهري عبد اهلادي
لتزويدهم باملعلومات و اخلـربات  و هو الذي يقدم للعاملني املوجودين بالفعل يف اخلدمة: * التدريب أثناء اخلدمة

املستجدة يف عملهم ، و صوال لرفع مستوى الكفاءة لديهم ، و يعد أمرا ضروريا جلميع الفئات يف املنظمة لعدة أسباب 
منها : جتدد الوظائف و متطلباا ، واستخدام التقنيات احلديثـة  و يأخذ إشكاال عدة : التدريب الفردي اجلمـاعي ،  

ة و خارجها ، التدريب لرفع الكفـاءة  و تغري االجتاهات.داخل املنظم
وانطالقا من هذا العرض جند أن لكل نوع ميزاته سلبياته و اجيابياته و إال انه يظل مطلبا ضروريا ملواكبة العصر و زيادة 

اإلنتاج و رفع األداء و حل املشكالت ، و هلذا البد من :
 و مؤسسات التدريب و التنمية خارج قطاع التربية.دعم مؤسسات و أجهزة التدريب التربوي
.تنمية التعاون بني أجهزة التدريب باخلربات الفنية واملعدات و األجهزة و إعطائها صالحيات للتطوير و االبتكار
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 إجياد حوافز مادية و معنوية للمعنيني بالعملية التدريبية
 أجهزة املنـاهج و البـحث و اإلشراف و التقـومي و اإلعـداد   العمل على تضافر اجلهود و بني إدارة التدريب و

اجليد للخطط التدريبية وفق خطة تطوير ملدة عام إىل ثالث سوات.
 2005:21.التعاون و التنسيق بني مؤسسات وأجهزة التدريب و املراكز املتطورة يف جمال التدريب( الطعـاين(

)142-2007:141.و تضيف (هند بنت حممود بن أمحد
التدريب من حيث استخدام شبكات املعلومات:-4
التدريبمكانيفالتواجددونالتدريبيةالربامجتلقياليوماملمكنمنأصبحقدف:الدوليةاملعلوماتشبكة

الدوليـة بالشبكاتاألمرتعلقإذاخاصةالكثريلدىواإلمكاناتوالوقتاجلهديوفرمماالشبكات،خاللمنوذلك
يستطيعخالهلامناملنظمةختصواليت:الداخليةاملعلوماتشبكةحديثةوبأساليباملتنوعةالربامجمنالكثريتوفراليت

.. .واحملاضراتالربامجعلىللحصولداخليمستوىعلىحيتاجهااليتالتدريبيةاملواقعتصفحاملوظف
ريبية اليت دف لتزويد املتدرب باملهارات و املعـارف و اخلـربات   هناك العديد من األساليب التداألساليب  : -ب

اجلديدة، و تأخذ هذه األساليب أشكاال و صورا متعددة منها ما يرتبط بالتدريب الفردي و منها ما يرتبط بالتـدريب  
تدريبيـة إىل اسـتخدام   اجلماعي و منها ما يرتبط بالتدريب أثناء اخلدمة و خارجها ......اخل و يسعى القائم بالعملية ال

:Graham.1986(األسلوب األمثل و األسرع يف حتقيق األهداف و عموما ميكن إمجال هذه األساليب و حسب ، )25
خمتلف املراجع يف : وقبل هذا البد من اإلشارة إىل أنه: يعتمد اختيار األسلوب املستخدم على عوامـل عـدة منـها :    
موضوع التدريب، اهلدف منه، خصائص التدريب، الكلفة، حجم جمموعة التدريب، املبادئ النفسية يف التدريب، املدة 

توافرة للتدريب، مقدار املشاركة املطلوبة، التسهيالت املتوافرة، مهارات املـدرب، مـؤهالت املتـدربني، و    الزمنية امل
خربام و رغم نقد هذه األساليب ميكن تصنيفها إىل ثالث أصناف رئيسية و هي : 

مار األسئلة  مثل :احملاضرات ، املناقشة اجلماعية ، دراسة احلالة و استث:أساليب تعتمد على اإلخبار-1
توزيع األوراق املرجعية على املتدربني

مثل أفالم الفيديو.: أساليب تعتمد العرض-2
مثل : لعب األدوار التطبيقية ، البيان و احملاسبة ، التمـارين التدريبيـة :أساليب تعتمد العمل-3

ويذهب الدكتور جنم العزاوي لوضع )2007:54.و سنقدم عرضا لكل هذه األساليب التدريبية ( عبد الرمحان توفيق
تصنيف هلذه األساليب رغم تعددها وتنوعها وفقا :  
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) يوضح أساليب التدريب12كل رقم ( ش
أساليب التدريب

أساليب مجاعية                              أساليب التدريب                       
املشروعات الفردية 

التدريب املقيم 
مقابلة حل املشكالت 

اإلرشاد 
التنقل بني الوظائف 
إعداد مشروع عملي

التنسيق باملهام اخلاصة
القراءة للتنمية 

احلقائب التدريبية
أساليب اجلماعات الصغريةأساليب اجلماعات الكبرية                

احملاضرات 
الدراسات امليدانية

تتبع طرقا حمددةال تتبع طرقا حمددة                           
املؤمترات             

أسلوب مجاعات املناقشة احلرة أسلوب العمل واللجان مجاعات العمل اللجان                             
أسلوب مجاعة الدراسة احلرة:

* دراسة امللف
* املكاتبات الواردة 

* تتبع الوقائعأسلوب مجاعات املتدربني                                        
أسلوب مجاعات الدارسني                                                                   أسلوب مجاعات متثيل الدور

أسلوب تنمية احلس جتاه مشاعر الغري أساليب أخرى:املشروع اجلماعي                                     
أسلوب مباريات القيادة اإلدارية مجاعة إجناز العمل                                                  -

احلقائب التدريبية                                                                             أسلوب مجاعة إثارة الفكر 
احلقائب التدريبية 

.)2008:143.(جنم العزاوياملصدر:
رفـاع  أسلوب احملاضرة من أكثر األساليب شهرة و أقدمها، يقوم بإلقاء احملاضرة حماضر واحد ( احملاضرات :-1

متحكما و مستمعا جيدا ، يستعمل وسائل تعليمية خمتلفة ، مثل : اخلـرائط ، األفـالم ،   ) 1994:25.سعيد حممد
الرسوم التوضيحية ، الشفافيات ، السبورة .......اخل وتعتمد كفاءة أسلوب احملاضرة يف تطوير خـربات املتـدربني و   
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قسيم وقت احملاضرة ،تشجيع املتدربني على مهارام و معارفهم على درجة كفاءة احملاضر يف تناوله للمادة التدريبية  وت
املشاركة الفعالة ، يستخدم هذا األسلوب لتزويد املتدربني بكم من املعرفة حول موضوع معني من خالل املراجعـة و  

د من أجل استخدام أساليب أخرى 15النقد استنادا للتغذية الراجعة ،لذا يفضل أن تكون فترة احملاضرة قصرية ال تتجاوز
عمل هذا األسلوب يف معظم الربامج التدريبية لصالحياته يف إيصال املعلومات و سرعته واخنفاض كلفته مقارنـة  ، يست

بأساليب أخرى . من سلبياته أنه يكون أحيانا اتصاال من طرف واحد إذ يؤدي املتـدرب دور املتلقـي دون تطـوير    
ود ذهنهم ،مما يؤدي لصعوبة حتقيق أسـلوب احملاضـرة   املتدربني أو حتسني  معارفهم مما يسبب امللل للمتدربني و شر

). 54-1997:53.معهد اإلدارة العامة يف عمـان . 1994.للهدف وبالتايل فشل الربنامج برمته (رفاع سعيد حممد
إن هذا األسلوب يلقـي مسؤولية كبرية على املدرب الذي يتحمل إعداد مادة احملاضرة بشكل متـكامل  و يشـجع  

لى التفاعل مع احملاضرة و إبداء وجهة نظرهم ، و مناقشتها يف قاعة احملاضرات و أن يعتمد عدم اإلطالـة و  املتدربني ع
مراعاة مستوى التدريب الثقايف و العلمي ، و يستخدم لغة مفهومة ووسـائل أيضـا حيـة (بـين مصـطفى هـاين       

).2005:54.حممود
Discussionأسلوب حلقات النقاش اجلماعي -2 Seminars :   و هو من األساليب التدريبية اجليـدة  يعطـي

للمدرب معلومات ، عن اهتمامات املتدربني و معارفهم و املشاكل اليت تواجههم ، مما يتيح للمتدربني فرصـة إلبـراز   
) 2002:56.وجهات نظرهم ، و حيثهم على التفكري الذايت ، و يعد تغذية راجعة لتفعيل املواقف التدريبية ( الطعـاين 

يكون هذا عندما تكون األعداد حمدودة تسمح بتجميعهم يف صورة حلقة يناقشون فيها موضوعا معا مع املدرب من و
خالل طرح األفكار و تبادل اآلراء و اخلربات و يتطلب هذا األسلوب قيادة حكيمة ، و ختطيطا دقيقا و اطالع املدرب 

ال ملختلف املشاركني كلما كان ذلك ممكنا فهـو ينمـي   على املوضوع حيث يتمكن من توجيه املناقشة و إتاحة ا
القدرة على حتليل اآلراء و تقوميها ، و مساعدة املتدرب على التعرف على األسلوب األمثل يف مواجهة املشـكالت و  

ـ  د كيفية عالجها، و من عيوب هذا األسلوب أنه يتطلب توافر خربة كافية لدى املتدربني ، و هو مكلفة اقتصاديا و ق
)1999:296.يطغى املدرب نفسه على طريقة إدارة النقـاش و احلوار.( الزيادي عادل رمضان

Caseأسلوب دراسة احلالة :-3 Studay  عبارة عن متارين تستند للحياة الواقعية ،أو ظروف ختيلية ممكنة، تقـدم
زع على مجيع املتـدربني يف شـكل   دراسة حلاالت واقعية على شكل خمتصر و مكتوب ، ميكن اختصارها بالكالم وتو

حالة أو حاالت خمتلفة لتشجيع القدرة على حل املشاكل املختلفة هلذا يفضل أن تكون احلالة واقعيـة و مدروسـة ، و   
مالئمة خللفيات املتدربني  و أن حتتوي حقائق الزمة غيـر قابلة للنقـض متتاز باحلـداثة و التحـديات املنــاسبة   

و يعرفها(أبو ريـا أمـني   )56:2002.و واضـحة و ذات اية معقولة هلا مصداقية(الطعاينموع املتـــدربني
بأا "وصف معرب و مماثل للحقيقة يف كلمات و أرقام ملوقف إداري حقيــقي،و يقـوم هـذا    ) 1988:15.حممد

األسلوب عـلى فـكرة أن يستحضر املدرب املختص مواقف أو مشكالت واقعية أو يبين عنده صـور ملواقـف أو   
يقوم بصيــاغتها بشـكل   مشـكالت افتراضية لكنها ذات صلة باحملاور املوضوعية اليت يقوم عليها األداء التدرييب و 
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يتصف هذا األسلوب ) 2000:12.منهجي  يف صورة حالة و من مثة مناقشته "(عساف عبد املعطي، و محدان يعقوب
بأنه ينمي القدرة على احلكم املوضوعي،كما يتيح الفرصة للمتـدربني للنقـاش وتبـادل اآلراء ، و ينمـي قــوة     

املتدربيـن و معلومام. و حيتاج هذا األسلوب لوقت طويــل و قـد   املالحـظة و اجلرأة  فضال عن إثراء معارف  
حيدث تعارض يف الرأي ويف طريقة الطرح و املناقشة، كما أنه يقوم على افتراضات نظرية يف بعض األحيان، و من أبرز 

-1997:211.عمـان .عيوا احلاالت املعدة مسبقا وعدم مالءمتها للبيئة اليت تدرس فيها (معهـد اإلدارة العامـة   
212.(

يتم استخدام هذا األسلوب للتعرف على آثار العالقـات  role playingأسلوب لعب األدوار التطبيقية : -4
البشرية وأمناط التعامل املختلفة على املناخ داخل املنظمة ،وخاصة رضا العاملني ،أو على اإلنتاجية ،أو خطا العـاملني .  

ة ،أو موقف عملي للمتدربني يتكون من شخصيات تتفاعل يف مواقف العمـل ،مث  يقوم هذا األسلوب على تقدمي حال
يقوم املشاركون بعد استيعام املوقف بتمثيل أدوار الشخصيات حبوار من واقع تصورهم الجتاه كل شخصية ودورهـا  

يف التـدريب  وهلذا األسلوب قيمة كبرية)2000:20.وتقمصهم هذا الدور (عساف عبد املعطي محدان يعقوبعمليا،
املـوجه لتطوير مهارات التفاعل مع اآلخرين ،وجتري متارين لعب األدوار أمام جمموعة من املتدربني ،وذلك إلعطـاء  
تعليقام وآرائهم حول الدور ،ويعد من أقدم التقنيات املساعدة على التـعلم والتـدريب ومفيد يف العمل على حـل  

وضيحية على السلوك الفعال وغري الفعال للمشاركني للتدريب على السـلوك يف  املشكالت عن طريق إعطاء األمثلة  الت
كما يساعد يف الكشف عن القدرات الفنيـة  ،)2009:231.املواقف اخلطرية وغيـر اخلطيـرة (داود حممد املعايطة

لوقت كبيـر إلعـداده للمتدربني واجتاهام وسلوكهم ومن عيوبه املبالغة ،وبعد املوقف عن الواقع العلمي كما حيتاج
)1997:(معهد اإلدارة العامة. سلطنة عمانوتنفيذه

من األساليب التدريبية املساعدة مكمال لألخرى يربط بني مـا هـو   field visitsأسلوب الزيارات امليدانية:-5
يلمسها أو التعـرف  نظري وما هو تطبيقي  من خالل عمليات املشاهدة احلرة فهو يف بعض اجلـوانب اليت ميكن أن 

كما تساعد ) 2000:25.عليها من خالل عمليات املشاهدة كمشاهدة النماذج (عساف  عبد املعطي ومحدان يعقوب
الزيارات امليدانية على رؤية األشياء كما هي واحلصول على إجابات ألسئلة املتـدربني واستفسـارام مـن خـرباء     

وف احمليطة بالعمل وحتقيق املتعة والترويح وتغـيري منـاخ قاعـة    متخصصني وممارسني ،تساعد كذلك على تفهم الظر
التدريب ،إال أن هذا األسلوب ال خيلو من العيوب املتمثلة يف أن الزيارات امليدانية حتتاج للتحضري ومراسالت مطولـة  

)1997.والوقت واجلهد وقد تعطي نتائج سلبية (معهد اإلدارة العامة .عمان
تقوم اجلهة املعنية واملشرفة على التدريب بعقد ندوة يتحـدث فيهـا   seminars:اسيةأسلوب احللقات الدر-6

ويفسح اال للنقاش بني املتدربني واملختصني ،وتطرح يف الندوة أفكار مؤيدة أو معارضـة ملـا طرحـه    املختصون،
فكار املطروحة ويسـاعد  املختصون ،ويسمح هذا األسلوب للمشاركني االستيضاح عما مل يستوعبوه والتعليق على األ
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على بلورة أفكار تتسم بالنضج والوضوح واملسـامهة يف تطـوير املفـاهيم املطروحـة للنقـاش ( رفـاع سـعيد        
) .1994:29.حممد

وهو أسلوب حديث يف التدريب يف حقل العالقـات  sensitive training:أسلوب التفاعل بني اجلماعات-7
اقف تعليمية غري منظمة ،يتقابل فيها األفـراد يف جمموعات ،ويتم التركيز على اإلنسانية ،ويشمل تدريب احلساسية مو

السلوك اآلين الذي حيدث ضمن اموعة نفسها ،وحمـاولة تعـزيز إدراكهم ألنفسهم والعمليات االجتماعية املرافقـة  
) .2009:54.للموقف.(مدحت أبو النصر

يقوم هذا األسلوب على تنشيط التعلم االنفعايل للمتدرب ،من خالل خلق املدرب جـو من الصراحة واملكاشفة بـني  
املتدربني يف جلسات مجاعية ،وتشجيعهم على االنتباه لتصرفام الذاتية ،يرمي لترشيد سـلوك الرؤساء يف تعاملهم مع 

مرؤوسيهم ،من خالل زيـادة حسـاسيتهم حنو سـلوكهم  
شخصا ميكن أن يكونوا متقاربني مهنيا و ثقافيا يتولد خـالل  15-10وسلوك اآلخرين، و تضم اموعة الواحدة من

املناقشة شبة صراع اآلراء ،و تظهر مشاعر اإلحباط بوصفها دوافع للتعـلم من خـالل االنفعال،و يكشف املتـدرب  
ـاسه بنـفسه و باآلخرين ، و يدرك آراءهم و يتقبلها ،و من خالل اخلربات و املشاعر ، و ميكنه معرفة نفسه و إحس

.يقتصر دور املدرب يف تبيان املواقف و النقاط ذات العالقة يف توجيه السلوك و تغـيريه (مصـطفى أمحـد السـيد    
)1994:57.رفـاع سعيد حممدو1988:29

كـون القائمــون عليــه و    و يعد أسلوب احلساسية أسلوب مهم  ينبغي أن يشرف عليه شخص حمترف،و أن ي
املشاركون فيه على قدر من الوعي و تقبل النتائج. 

إذ توفد كل مؤسسة أحد مديـريها و عمـاهلا ملؤسسـة  practice training:أسلوب التدريب باملمارسة-8
إطـار  أخرى يف جمال خيتلف عن جماله ليواجه مشكلة خمتارة و حيللها ، حبيث تكـون هذه املشـكلة خارجـة عـن    

املشكالت اليت اعتاد التعامل معها ، مث يقوم كل مشارك بعرض تقريره ، بعد مـدة حمددة يف عالج املشكلة و بشكل 
).97-1988:96.مجاعي ، و حبضور املدرب (مصطفى أمحد السيد

اتـه  إذ جيتمع جمموعة من األفراد كل منـهم خبرب: training conferencesأسلوب املؤمترات التدريبية : -9
واقتراحاته بشأن خربات جديدة عن طريق تبادهلم للمعلومات حيث يقدم كل مشـارك ورقة عمل أو يلقـي كلمـة   
تتضمن آراءه و أفكاره و جتربته يف جمال البحث تليها مناقشات و حوارات بيـن املشاركني  يتوىل املتدرب أ و قائـد  

ة املناقشـة و حفز املشاركني على إبداء وجهات نظـرهم ،  االجتماع مهمة إدارة االجتماع و طرح األسـئلة و إثار
عن طريق حتديد جماالت النقاش و حماوره دون أن جييب هو عن األسئلة املطروحة.

و على الرغم من كون املؤمترات تثري اهتمام املتدربني ملوضوع النقاش و تتيح لألفراد الفرصة يف طرح أفكارهم ، 
د على تكوين عادة التفكري املنطقي للمتدربني ، إال أا تعـد أسلوبا بطيئا يف التدريب ، و ووجهات نظرهم ، و تساع
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عايل التكلفة ، و يتطلب حتـضريا طويال ، و مراسالت طويـلة  وقد تستمر شهورا ، فضال عن أن بعض املشاركني 
)1999:60.لزياديقد يفتقدون للمهارة ، و تعود النظام ، و مها ضروريان لنجاح أي مؤمتر ( ا

يتضمن هذا األسلـوب إفساح Stimulating ideas & thought:ارة اآلراء و األفكارثأسلوب است-10
اال أمام املتدربني لتقدمي آرائهم حبرية دون تدخل أو نقد هلذه اآلراء ، من أجل الوصــول إىل أفكـار جديـدة و    

إبداعية من شاا أن تسهم يف تطوير العمل يف املنظمات ، و يقوم هذا األسلوب على مرحلتني :  
 ا .مرحلة إبداء األفكار بغض النظر عن درجةأمهيتها و فائد
    مرحلة تقومي اآلراء، و حتديد مدى إمكانية استفادة بعضها من بعض و التعرف إىل درجـة جـدواها و أمهيتـها

العملية.
و على الرغم من كون هذا األسلوب يعطي الفرصة لتقدمي أفكار جيدة و بناءه عمليا قد يكون ممال لبعض املتـدربني  

ار مكررة أو غري مفيدة ، مما يؤدي لضياع الوقت دون فائدة علمية.الذين قد يسمعون ألراء و أفك
يعد من أفضل الطرق لتطبيق األفكار و النظريات اجلديدة : Scientific Researchأسلوب البحث العلمي-11

واها( باعتماد أسلوب التفكري العلمي ، فعن طريقه يتم حتديد فاعلية هذه النظريات و األساليب  العلمية و مدى جـد 
.)1994:61.رفاع سعيد حممد

Integrated Solutionأسلوب احلل املتكامل:-12

يرمي هذا األسلوب لتنمية مهارات اإلبداع و التفكري االبتكاري ودعم املهارة اجلماعية يف العمل عن طريق حمصلة 
مبتكرة مما يعطي وزنـا كـبريا للحـل و    األفكار الفردية الصادرة عن أعضاء مجاعة العمل يف حل واحد جممع بطريقة 

مواجهة املشكلة و التصدي هلا مبوضوعية و مشول،و تسهم هذه الطريقة يف حتقيق تأكيد مبـدأ روح الفريـق الواحـد    
وتعظيم قيمة الفرد من خالل اآلراء اجلمـاعية والوصـول إىل تصور جديد ملشكلة قدمية ،و تأكيد أن قيمـة الفـرد   

)398-1992:397.و إسهـامه يف حتقـيق اجنـازاته (النجار و راغبتتعمق بأدائه لعمله 
يعترب من أبرز ما عرفته عملية التعليم املعاصرة و خاصة التعليم عن بعد،و تتمثـل  :أسلوب التدريب املربمج-13

منهجيـة متكـن   فكرته يف إعداد املادة التدريبية أو التعليمية املتعلقة بكل برنامج أو موضوع إعدادا كامـال،و بصورة
القارئ أو املتتبع من حتقيق التعليم أو التدريب الذايت دومنا الرجوع إىل األستاذ أو املدرب،و ميكن تطبيق هذا األسلوب 
يف مجيع جماالت املعرفة تقريبا.و خاصة جمـاالت احلـاسوب الرياضيات،العلوم.و قد اشتهرت اجلامعـات املفتوحـة   

موس مع بعض التبديالت اليت تتناسب مع فلسفة التعليم املفتـوح (عسـاف محـدان   باألخذ ذا األسلوب إىل حد مل
.2000:22(

إذ يعطي كل متـدرب عـدد من أوراق العـمل و التقارير Training Basketأسلوب السلة التدريبية: -14
د يف األوراق ،حبيث حيدد و الرسائل اهلاتفية حول ما يتم يف العمل و يطلب من املشاركني تقدمي معلومات تكمل ما ور

275:1987mondy and noe(كل مشارك أولوياته يف معاجلة القضية .(
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):1993:60.و من مزايا هذا األسلوب حسب (ياغي عبد الفتاح
ميثل احلياة الواقعية إذ يتصرف املدرب بشكل طبيعي أكثر مما تتيحه األساليب األخرى  -
يساعد على تنمية قدرات املتدرب و تطوير مهـاراته اإلدارية يف جمايل حل املشـكالت و اختاذ القرارات -
يعطي املدرب فرصة التركيز على القضايا و مشكالت مشتركة بني املتدربني  -
يعطي املدرب فرصة التركيز جانب معني من األداء حسب اهلدف من التدريب  -

:caravansالتدريبيةأسلوب القوافل -15

أسلوب حديث يقوم على نقل اخلدمات التدريبية للمتدربني يف مناطقهم الذين يصعب عليهم احلضور للتدريب ،يقـوم  
هذا النوع على جتهيز سيارة أو أكثر مع عدد من املدربني اهزين ببعض الوسائل و املعدات يقدمون تـدريبيا ميـدانيا   

تزويد املتـدربني ببعض اخلدمات التدريبية و املنشـورات و املطبوعـات اإلشـرافية و    متنقال ملدة قصرية و ميكن هلم
التربوية  املوجهة،و العمل على إجيـاد حلول جذرية ملشكالم بالتعاون مع املسئولون يف هـذه املنطقـة (شـريف و    

التــحضري  أنه أسلوب مكلـف يتطلـب  )2005:62.و يرى هاين حممود بين مصطفى)70-1983:69.سلطان
اجليـد

و األجهزة الالزمة.و االستعداد األفضل.    
اللجنة عبارة عن جمموعة صغرية من األفراد تعني أو تنتخب للبحث و إصـدار  :committeeأسلوب اللجان-16

قرارات أو توصيات أو توجيهات يف موضوعات حمددة حتال إليها ،أو تنبثق عن حاجات أعضائها،و تـأيت اللجـان يف   
األعمال اجلماعية اليت يستخدمها املدربون ألا تساعد  عـلى منو أعضائها و التوصل حللول للمشكالت الـيت  مقدمة

تواجههم بأسلوب عملي تعاوين . يتميز هذا األسـلوب بسهولة االتصال بني أعضائه  لقلـة عـددهم و اشـتراكهم    
اشتراكا كبريا يف العمل التربوي املوكل هلم.

جنة من إعداد صغرية يعينون أو ينتخبون .  و تتضح أمهية العمل يف اللجان يف كوا مـن األسـاليب   و تتألف الل
املهينة لتحميل أعضائها مسؤوليات أوسع،و رفع روحهم املعنوية و إمكانية الوصول ألحكام ناجحة و بناءة و احلصول 

و إمكانية التجـاوب بـني األعضـاء (شـريف     على أفكار جـديدة ،مـع إتاحة اال إمام عرض اآلراء ، األفكار 
.)1983:83.و سلطان 

املرشحني لتسلم مناصب عليا،حيث يتوفر هلم اال flight groupsخاص باملوظفنيأسلوب الفرق الطائرة:-17
لالطالع على األمور املختلفة للمنظمة يف وقت سابق و بشكل عام ،يتضمن املنهـج التدرييب ذا األسـلوب كشـفا   
عاما لنشاطات املنظمة كافة حيث تعطي الفرصة للمتدرب لإلطالع عليها بشكل عـام إىل حـني يسـتقر املوظـف     

1998.عمله األصلي و يتزود بفكرة عامة عن طبيعة العمـل يف املؤسسـة و نشاطاا (زوليف مهـدي حسـن  يف

:180(
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و يناسب رجال اإلدارة إذ يشـارك الرؤسـاء   Multi-management trainingأسلوب اإلدارة املتعددة:-18
مشتركة مع اإلدارة العليا و إدارا. يساعد  هذا األسـلوب  يف املستويني اإلداريني املباشر و األوسط  يف ختطيط شؤون

و يضـيف( الطعـاين  ) 1996:240..يف اختيار القيادات اإلدارية و تأهيلها لتسلم مراكز قيادية متقدمـة (عقيلـي  
.2002:56.57(

نقاط حمـددة و هلا استعماالت متعددة يف التدريب و تركز تفكري املتدربني على أسلوب إستثارات األسئلة :-19
و تعطيهم تبصرا و إدراكا حلاجة تدريبية معينة كما أا تولد إطارا عاما للنقاش و تقيس مدى تقدم املتدرب يف املـادة  

التدريبية و تتوافق نتائجها مع رضا املتدربني،لذا يتطلب وضع هذه االختبارات على شكل إجابات حمددة و دقيقة .
مالئمة للمجموعات الصغرية من املتدربني و تستعمل األفالم على نطـاق واسـع   وهو أكثر األفالم والفيديو:-20

يف الكثري من أنواع التدريب ألا توفر العديد من املزايا االجيابية رغم سلبياا فعند اختبارها البد من مراعاة ما يلي:
اختيار األفالم بدقة وعناية  -
مطالعة الفلم من قبل املدرب  -
اختيار الوقت الالزم و املناسب لعرض الفيلم-
التقدمي اجلديد للفلم و القيام بربطه بعناصر املوقف التدرييب  -
يقوم املدرب بتوجيه أسئلة حمددة للمتدربني حول ما يشاهدون يف اية العرض يتلقى املدرب اإلجابات عن األسـئلة  -

اليت طرحها  
هدته  إثارة حوار مطول حول ما مت مشا-
توزيع األوراق املرجعية على املتدربني  -

و يفضل أن تكون هناك منشورات تلخص حيثيات التدريب،ممـا خيفـف العبء علــى املتـدربني يف تـدوين    
مالحظام و مذكرات التدريب من اجل يئة الوقت املناسب للتفاعل و النقاش اهلادف داخل املوقف التدرييب و تعـد  

أساليب التدريب مع ذكر الجيابياا و سلبياا و هذه املنشورات مرجعا للموقف التدرييب،و اجلـدول التـايل يوضح  
).34-2008:30.درجة مشاركة املتدربني (أمحد اخلطيب وعبد اهللا زامل العنزي

وتعرف بكوا جمموعة متكاملة من املواد واألدوات واألجهزة التدريبـية اليت يسـتخدمها  وسائل التدريب:  -3
). 1997:300.على حتقيق األهداف املسطرة للفعل التدرييب (سـعيد التـل  املدرب يف العملية التدريبية، مبا يساعد 

ومن أهم هذه الوسائل نذكر:
وتعترب ضرورية لتقدمي معلومات يف شكل منهجي منظم ومن مزاياها أا قليلة التكلفـة،  املطبوعات والنسخ:/ 1

الوسيلة غري مضمونة خاصة وأا تفتقد ألسـباب  ومتوفرة زيادة على سهولة استخدامها، غري أن استجابة املتدرب هلذه 
اإلثارة والتشويق.
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وهي أجهزة تعرض حمتوى التدريب وتستقبل إجابات املتدرب وتسجلها مث تصـحح  : أجهزة التدريب الذايت/ 2
كثرية منها تلك اإلجابات مع تقدمي التعزيز املناسب، بينما يتوىل املتدرب إجراء املقارنات بنفسه، وهلذه األجهزة فوائد 

قدرا على إثراء التعلم وتوفريها ما يلزم من عناصر التشويق واإلثارة، كما توفر تعزيزات وتغذية راجعة آنية، وتساعد 
).  2001:147.املتدرب على إدراك أشياء كثرية التجريد والتعقيد بشكل مبسط وحمسوس. ( حسن حسني زيتون

وتعترب وسائل توضيحية قدمية ال غـىن عنـها أبـدا،    :التوضيحيةالرسومات البيانية واخلرائط واللوحات /3
ويستفاد منها يف بيان املراحل املختلفة للربامج واملوضوعات املطروحة، وهذا وتتميز بإمكانية إعدادها مسـبقا وميكـن   

ط اجلغرافيـة  االستعانة بالسبورة العادية يف تثبيت هذه األوراق عند العرض البياين والرسومات التوضـيحية واخلـرائ  
وجمسدات املشاريع، والواقع أنه إذا أحسن املدرب عند عرضه اللوحات الورقية اختيار دقة التوقيت بني املوضوع الذي 
يتحدث عنه وبني ما تظهره اللوحة من أجل تدعيم ما يقوله فإن هذا سيكون له أثر فعال يف شد انتباه املتدربني، وكسر 

مثل هذه املناسبات.امللل الذي ميكن أن يصيبهم يف 
وهي أداة هامة يف التدريب وسطحها مغناطيسي وتصلح عندما تكون وسائل الشرح مثبتة السبورة املغناطيسية:/ 4

يف ظهورها قطع معدنية لتلتصق بسطح السبورة وتعترب اقتصادية إذا كان هلا وجه آخر حيث ميكن استعماهلا يف عمـل  
والرسوم البيانية اليت توضح مقدار الطاقات اإلنتاجية واألدائية.الرسومات واحلدود واخلرائط واجلداول 

:  وتتواجد بكثرة يف املدارس وتعترب حلد اآلن من أفضل وسائل العرض املرئي التقليدية وتتميـز  السبورة العادية/ 5
د كبري من املتـدربني  بسرعة الكتابة واحملو أثناء العرض كما تسمح باإلعداد املبكر ملادة التدريب، وتصلح لتدريب عد

).2001:121.يف آن واحد.( رأفت السيد عبد الفتاح
ما ميكننا قوله هو أن أهداف الربنامج التدرييب وحمتواه مهما بلغت درجة دقتها ستظل بال فائدة ما مل تتكامل معها 

الربنامج يف حتقيق أهدافه التدريبية عملية حتديد أساليب ووسائل التدريب املناسبة مبا يضمن اإلفادة القصوى من حمتوى 
بشكل فعال.

-II:فعـاليات العملية التـدريبية
تتكون العملية التدريبية من جمموعة من الفعاليات اليت تدخل يف إطار ختطيط و تصميم الربامج التدريبية من أجل 

لسـلة من األنشطة و الفعاليات اليت تـرتبط  تطبيق العملية التدريبية ووضعها موضع التنفيذ.هذه األخرية تتكون من س
فيما بينها يف ضوء منهجية علمية حمددة تتصف بالتسلسل املنطقي الذي يؤدي لتحقيق األهداف املرجوة من التـدريب  
لكونه مصدرا من مصادر تنمية املوارد البشرية و تطـوير كفايتها اإلدارية و الفنية  لتحقيق مردود إجيـايب  للعمليـة   

يبية .و ميكن حتـديد مـراحل العمـلية التدريبية يف عدد من الفعاليات ميكن تصنفيها لثالث جمموعات رئيسـية   التدر
رغم تعدد واختالف التصاميم والنماذج التدريبية ،إذ يتفق الباحثون يف جمال اإلدارة و التربية على حتديد عدد مراحـل  

أو أكثر يف مرحلة واحدة ويف مرات أخرى يفصلون كـل مرحـلة العملية التدريبية فنجدهم أحيانا يدجمون مرحلتني
بشكل مستقل و على العموم ميكن حصر العملية التدريبية فيما يلي:
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تقومي الربنامج التدرييب. واليت -تنفيذ الربنامج التدرييب. -تصميم الربنامج التدرييب -حتديد االحتياجات التدريبية. -
قالب وقد حاولت أن أمجع هذه املراحل على النحو التايل:تصب يف جمملها يف نفس ال

و تتضمن هذه املرحلة ثالث فعاليات هي:/الفعاليـات التخطيـطيـة:2-1
حتديد االحتيـاجات التدريبية: -ا

متثل االحتياجات التدريبية احللقة األوىل و األساسية من سلسلة حلقات مترابطة تكون العملية التدريبيـة، لـذلك   
إمهال حتديدها و قيامها بأسلوب علمي و مهارة يهدد األساس األول الذي يبىن عليه أي برنامج تدرييب" هلـذا ميثـل   ف

حتديد االحتياجات التدريبية العنصر الرئيسي يف النشاط التدرييب، حيث تقوم عليه مجيع دعائم العملية التدريبية و ميكن 
اليت تبذهلا املؤسسة لالرتقاء مبستوى مهارة و كفاءة العـاملني." (عبـد   ألي خلل ذا اهليكل أن يطيح جبميع اجلهود

).1994:106.الرمحن توفيق
تعـددت  يكاد جيمع الكتاب على أمهية االحتياجات التدريبية و دورها يف العملية التدريبيـة و قـد  مفهومها:-1

(أمحـد  أهداف الربنامج التدرييب وقـد عرفهـا  تعريفاا و اختلفت.وكثريا ما أطلق عليها مبرحلة التشخيص لتحديد 
بأا معلومات أو اجتاهات و مهارات و قدرات معينة فنية أو سـلوكية يـراد تنميتـها أو    ):"1998:35.اخلطيب

تعديلها.إما بسبب تغريات تنظيمية أو تكنولوجية أو ملقابلة تطورات مستجدة حلل مشكالت متوقعة".أما ""براون فريى 
عملية مستمرة لتجميـع البيـانات و املعلومات الالزمة لتحديد احلاجة التدريبيـة، ممـا   "(Braun,J,2002:16)أا:

Dinisi)دنيس و جريفنييساعد على تطوير برنامج تدرييب قادر على مساعدة املنظمات يف حتقيق أهدافها."و عرفها
and Griffin- R. 2002:23)

" بأا تقييم حاجات و متطلبات الوظائف يف أي منظمة و تقييم قدرات املوظفني احلـاليني الـذين يشـغلون هـذه     
الوظائف."  

و انطالقا من هذه التعريفات يتضح أن االحتياجات التدريبية هي جمموع التغريات املطلوب إحداثها يف الفـرد و  
سلوكه و اجتاهاته، جلعله مناسبا لشغل وظيفـة و أداء اختصاصـات،وواجبات   املتعلقة مبعلوماته و خرباته و أدائه، و 

وظيفته احلالية واملستقبلية بكفاءة عالية، و هي جمموع املؤشرات اليت تكشف عن وجود فـرق بـني األداء احلـايل و    
م من قصـور  املرغوب فيه لألفراد بسبب نقص معــارفهم،و قـدرام و مهارام ،و ما يشوب سلوكهم و اجتاها

.و يتمثل اهلدف األساسي هلا يف توجيه التدريب الذي يسمح بتعيني :
موقع االحتياج التدرييب" حتديد املستويات التنظيمية اليت حتتاج للتدريب "                                                                                     -
األفراد املرشحني حلضور التدريب، عددهم، نوع الربامج املناسبة هلم.-
املهارات و السلوكيات اليت تكون حمل التدريب.-

ؤسسـة (مسـرية خرفـوش   مع العلم أن االحتياجات التدريبية متغرية و متجددة بتغري الظروف اليت تواجه الفـرد و امل 
.1987:8(.
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يتطلب التعرف على االحتياجات التدريبية إىل معرفـة  اخلطوات اليت تسبق حتديد االحتياجات التدريبية: -2
من هم املطلوب بتدريبهم و ما نوع التدريب الذي سيقدم هلم، و لكن قبل هذا ال بد من القيام بالتايل:

للمتدربني.التعرف على مستويات األداء احلالية-
وضع معايري و مقاييس واقعية ألداء أمثل للمتدربني.-
توفري األدوات و الوسائل و اليت تساعد على كشف االحتياجات التدريبية.-
األخذ بعني االعتبار االحتياجات التعليمية للمتدربني .-
ويتابعوا نشاطاته جبماعة.اقتناع املتدربني بأمهية و فائدة التدريب، و حاجتهم له حىت يلتحقوا به-
إشراك املتدربني يف عمليات ختطيط و تنفيذ و إدارة برامج التدريب و تقومي نتائجها.-
تدريب مجيع املعنيني، مع سهولة الوصول ملكان التدريب.-
أهدافـه،  تعد االحتياجات التدريبية دافعا مهما لنشاط التدريب لتحقيق أمهية حتديد االحتياجات التدريبية:-3

فكلما أمكن التعرف عليها و حتديدها كلما أمكن تلبياا و رفع كفاءة العاملني، و يقاس جناح أي تصميم تدرييب مبدى 
فما هي إال جمموع التغريات املطلوب إحداثها يف معلومـات  التعرف على االحتياجات التدريبية و حصرها و جتميعها،

العمل و التعليم اليت يستخدموا . و عليه ينبغي قياسها باألسلوب العلمي و خربات و سلوكيات و اجتاهات و طرائق
املنظم الن عدم قياسها يؤدي إىل إهدار اإلمكانيات املادية و اإلنسانية و فشل الربنامج التدرييب، و ميكن تلخيص أمهيتها 

يف النقاط التالية :
ي حتدد بدقة ما ينبغي تقدميه و إعطاؤه األولوية تعد االحتياجات التدريبية أساس النشاط التدرييب، فه-
يعد املؤشر الذي يوجه التدريب لالجتاه الصحيح .-
تساعد على توجيه اإلمكانيات املتاحة و اإلجراءات التنفيذية حنو حتقيق األهداف املتوخاة  -
متكن من حتسينه يف املرات القادمة.حتدد مدى ما حتقق من أهداف، فتساعد على إعادة النظر فيما قدم يف الربنامج و-
-2005:208.( خالد طه األمحـد .إن عدم التعرف على االحتياجات مسبقا يؤدي لضياع اجلهد و املال والوقت-

) .252-2004:251.رشدي أمحد طعيمة،209
تعد اخلطوة األوىل و األساسية اليت تنطلق منها العملية التدريبية.-
املناسب و تبيني الفئة املستهدفة .تؤدي إىل األداء -
تساعد املسئولني عن الربامج و تنفيذها على التخطيط اجليد و تقدير االحتياجات التدريبية حاضـرا و مستقبال.-
إن ختطيط التدريب على أساس واقعي لالحتياجات التدريبية الفعلية تتبع الفرص العادلة لتقـدم العـاملني و زيـادة    -

ني أداءهم.كفاءم و حتس
إن االحتياجات التدريبية تعطي ضوءا كاشفا عن مستوى األفراد و املطلوب تدريبهم وعددهم عن جمال التـدريب  -

املطلوب .
)    1991:8.إن عملية حتديد االحتياجات التدريبية تعترب عملية ديناميكية مستمرة. (درة عبد اهلادي-
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التدريبية:مصادر وطرائق حتديد االحتياجات -4
إن سؤال أصحاب األمر عن احتياجام أمر ضروري إال أنه غري كايف، فالربنامج غري املبين على الشعور باالحتياج مـن  
جانب املتدرب مآله الفشل إال أنه ليس كافيا من حيث انه يكون من الضروري تناول احتياجات هامة قد ال يصـلها  

ألدبيات حافلة باالحتياجات على األقل للتدريس باجلامعات، مما يتعذر التدريب املتدربون، وأحيانا ال يفكرون فيها، فا
عليها يف إطار برنامج تدرييب واحد ، مـن جـهة أخرى هذه االحتياجات ال تتمتع بنفس األولوية ، و يزداد األمـر  

افة للمتدربني جند مصـادر و  تعقيدا إذا حاولنا تصميم برنامج موحد لكل اجلامعات على ما بينها من اختالف ، فباإلض
).310–1983:290.أساليب عديدة و من أكثرها استخداما نذكر: ( شريف و سلطان

     دراسة مستقبل التعليم العايل يف ظل نظام اجلودة الشاملة و التطـورات احلاصــلة يف العــلوم و املعـارف و
تطور أهداف التعليم اجلامعي ، مما يطرح مهام جديدة لعضو التكنولوجيات احلديثة و املهن ، و التنبؤ بالتغريات اليت قد

هيئة التدريس ، و من مثة يفرض حاجات تدريبية جديدة يلزم الربنامج مواجهتها .
 إجراء مسح ألهم النتائج اليت توصلت هلا البحوث و الدراسات حول كفايات أعضاء هيئة التدريس و أدوارهم ، و

معايري اجلودة الالزمة هلم.
 إجراء مسح لعدد من الدوريات التربوية الصادرة من اهليئات و اجلمعيات التربوية و حتليل الدراسات اخلاصة بأداء

عضو هيئة التدريس اجلامعي و ما يشوبه من نقص أو قصور أو مشكالت، و ترمجة هذا إىل حاجات تدريبيـة ينبغـي   
مواجهتها تلقائيا ألوجه القصور و حل للمشكالت.  

 ا و مراكز البحوث .الرجوعلبعض الدراسات املقدمة يف مؤمترات تطوير التعليم العايل و الوقوف على توصيـا
  األهداف العامة خلطة التدريب اليت تقررها اإلدارة التربوية، فهي تعطي مؤشرا عاما لالحتياجات التدريبية الالزمـة

يد العاملني املطلوب تدريبهم و نوع التدريب الالزم هلم .للعاملني، فاهلدف حيدد العمل املطلوب تنفيذه و من مثة حتد
  ا األساسـيةا و متطلبـاا و مسؤولياحتليل العمل ، و توصيف الوظائف و حتديد واجبا

و التعرف على خربات و مؤهالت شاغليها .
  ا ، ألن   معدالت األداء املوضوعية عن األعمال و األنشطة و مقارنتها مبعدالت أداء العـاملنيالذيــن يشـغلو

اخنفاضها يعترب مؤشرا على احتمال وجود احتياجات تدريبية ، كما تسـاعد معدالت األداء على رسم سياسة الربامج 
التدريبية و حتديد مناهجها و تقسيم املتدربـني إىل مجاعات متقاربة من ناحية الكفاءة و حتديد نوع التدريب املطلوب 

لكل فئة .
قياس كفاءة العاملني من قبل املديرين و رؤساء األقسام  و ذلك للتعرف على نقاط الضـعف الـيت   دراسة تقارير

ميكن عالجها بالتدريب.
  ا توضح للمسئولني عن التدريب املشكالت اليت تؤدي الخنفـاضدراسة تقارير املشرفني و املوجهني التربويني أل

حتديد العاملني احملتاجني للتدريب و نوعه.كفاءة األطر التربوية و بالتايل فهي تساعد على 
  اللقاءات العامة و الفردية اليت يعقدها املسئولون عن التدريب مع املعلمني و بـاقي األطـر
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و التعرف من خالهلا على آرائهم و مقترحام واحتياجام لتنمية مهارام و تطوير كفايام كما ميكن أن توزع على 
قاءات استمارات خاصة مبسح االحتياجات التدريبية.املشاركني يف هذه الل

  تعيني املعلمني اجلدد حديثي العهد بالتعلم مما يؤكد احتياجهم إىل التدريب لتشجيعهم على العمل و متكينهم مـن
املهارات الضرورية لبدء التعليم .

 تصميم برنامج تدرييب ملعاجلة هـذا  نقل أو ترقية بعض العاملني إىل وظائف أخرى تستدعي احتياجا تدريبيا يتطلب
االحتياج.

  تغري األنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية و طرائق العمل فيها فهذا التغيري يعترب احتياجا تدريبيا لعناصر املؤسسـة
التعليمية.
عليها.استخدام وسائل و تقنيات تعليمية و تكنولوجية جديدة يف التعليم حيتاج العاملون يف التعليم للتدريب
  تطوير املناهج التعليمية أو تغريها يف أحد املواد الدراسية، حبيث يصبح معلمو هذه املواد الدراسية حباجة للتـدريب

عليها ، و تغري نظم العمل و ظروفه .
   تدين مستويات اخلرجيني من املؤسسات التعليمية ألن ذلك يعين تراجـع خمرجات النـظام التعليمي  ممـا جيعـل

التربوية تقرر أن العاملني يف النظام التعليمي حباجة لتطوير كفايام من خالل التدريب أثناء اخلدمة ( رمسي على اإلدارة
Akoaba Sadegul .1999 ,،62: 2007.مصطفى خليل الكسواين،62: 2009.عابد وفتحي ذياب سنان : 188,

Petersen. John .L. -2005:210.خالد طـه األمحـد  ،252-2005:205.رشدي امحد طعيمة.1994:25
)2006مارس.املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،212
االحتياجات التدريبية: هناك العديد من الطرائق و أبرزها:حتديد طرائق –5
و يقصد بتحليل املنظمة دراسـة و حتديـد املعـارف و    حتليل املنظمة ( مؤشرات األداء التنظيمي ) :–1

املهارات و القدرات اليت ستحتاج هلا املنظمات مستقبال نتيجة التغريات اليت تطرأ على النشاطات اليت متارسها .و تعـين  
أيضا دراسة األوضاع التنظيمية و األمناط اإلدارية لتحديد مواطن احلاجة للتدريب داخل املنظمة و كيفية تشخيص نوع 

ضع التنظيمي أو حتليل التنظيم للوقوف على درجـة مالءمتـه لألهـداف    التدريب املطلوب .إا عملية تشخيصه للو
املسطرة ومدى قيامه ملتطلبات العمل من أجل إجراء التعديالت الالزمة لزيادة الفعالية و هذا من خالل البناء و اهليكـل  

اسة املؤشـرات السـابقة   التنظيمي للمؤسسة ،درجات الكفاءة و الفعالية و املناخ التنظيمي و معدالت الغياب ، و بدر
ميكن التعرف على معوقات الفعالية من خالل التنظيـم ، و التـي قد تعـود إىل خلل أو عجز يف نظام معني يعاجل إما 

.Boyars. Liyod. S Leslie z. rues).،أخرىبالتدريب أو بوسيلة )1994:106.(عبد الرمحن توفيق، (1991:207
(Durrie A .B. 1999:12)ا   و هناكحاجة لألخذ بعني االعتبار القوى اخلارجية و الداخلية اليت تؤثر علـى نشـاطا

كاملتغريات البيئية ، حبيث يتم رصد اجتاهات التغري و نوعه و اإلستراتيجيات املطلوبة للتجاوب و التعامل مـع تلـك   
املؤشرات 
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االقتصـادية و االجتماعيــة و التقنيـات    فالعامل من حولنا يف تغري مستمر ، و التغري يشمل األنظمـة السياسـية و  
املستخدمة، و ما مل نأخذ تلك التغريات يف احلسبان و نتجاوب اجيابيا معها بإعادة النظر يف اخلطط ، الوسائل ، طـرق  
العمل التقنيات املستخدمة و العمل على حتديثها و تطويـرها و تنمية العنصر البشري ، فلن يكون بوسـع املنظمـات   

ر، و على املنظمات أيضا حتليل املؤشرات اليت تتجمع لديها عن العمل و العاملني مثل : تقادم طرق العمـل،  االستمرا
التجهـيزات الوسائل املستخدمة ، تدين مستوى األداء و كثرة الغياب عن العمل و التأخري يف حضور العاملني للعمـل  

سباب الختـاذ اخلـطوات الكفيلة مبعاجلة املوقف الـذي  و تدين الروح املعنوية ، و ذلك لتشخيص الوضع و معرفة األ
قد يتطلب إعادة النظر يف األوضاع القائمة مع إدخال تعديالت على خطط و إستراتيجيات املنظمة هيكلها التنظيمـي،  

ليـل  حت-طرق العمل مبا يتناسب و االحتياجات الفعلية للمنظمة . و عموما يشمل حتليل التنظيم العناصـر التاليـة :   
دراسـة الـتغريات املتوقعـة يف املنظمـة    -حتليل املنـاخ التنظيمـي ،  -حتليل اخلريطة التنظيمية ،-أهداف املنظمة ،

.(Chulsegged .A . E August.1982:20)

البد حمللل االحتياجات التدريبية اإلطالع على طبيعة األعمـال اليت تسـند للعاملني و اليت ترد حتليل املهمات:–2
) :200990.الوصف الوظيفي ، و ذلك للتعرف على نوع التدريب الذي يتناسب و هذه األعمال ،(باسم احلمريييف 

و يقصد بتحليل املهمات دراستها وحتليل املهارات املطلوبة الجنازها و املواصفات الواجب توافرها يف من يقـوم ـا،   
لى الوجه املطلوب ألن حتليل أداء العاملني يعترب خطوة حنو التحقق إجياد معايري لقياس األداء ملعرفة ما إذا متت املهمات ع

من حتسني األداء، األمر الذي يقتضي دراسة مقاييس فاعلية األداء لألفراد و مكوناته و متطلباته و ذلك للحصول على 
تصور متكامل و شامل عن جوانب القصور يف إجناز املهــمات و األدوار الوظيـفية  

و خمتلف التغريات اليت تطرأ على مستويات األداء و مكوناته ، من خالل مجلة من املعلومات حول الوظـائف لغـرض   
حتليلها و هي :  

خالصة لألهداف و نطاق و جمال العمل و املسؤوليات للوظيفة  : الوصف الوظيفي
لية  خالصة للمعرفة و املهارات الضرورية ألداء العمل بفعا: مواصفات الوظيفة
تشمل تفاصيل املهام املنوطة بكل وظيفة و اليت تعطي صورة كاملة عن مضمون كل وظيفة : قائمة بالواجبات

منها  
تشمل حتليل اخلطوات املطلوبة لتنفيذ املهام و اليت تأخذ شكل إجراءات تفصيلية تتبع يف تنفيذ : حتليل الواجبات

املهام  
و تتعدد أساليب للمهارات املطلوبة ألداء املهام سواء اليدوية أو اآللية أو الذهنية،تتضمن حتليال : حتليل املهارات

حتليل املهمات و من أكثرها شيوعا جند : 
و هي عبارة عن استمارة تتضمن جمموعة من األسئلة اليت تتطلب اإلجابة ـدف التعـرف علـى    االستبانة :–1

سئلتها واضحة ، و دقيقة هلا إجابة واحدة و حمددة موضوعية معتدلـة مـن   االحتياجات التدريبية و يشترط أن تكون أ
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حيث الزمن الذي تستغرقه، ومن إجيابياا أا تصل لعدد كبري من األفراد و قليلة التكاليف و مـن سـلبياا صـعوبة    
إعدادها كما حتتاج ملختصني و ليست دليال كافيا للتعبري اجليد عن اإلجابات غري املنتظرة.

و هي مواجهة شخصية بني مسئول التدريب و املتدرب دف التعرف على احتياجام و يشترط فيها املقابلة :–2
أن تكون أسئلتها حمددة مع االستماع اجليد و الكامل لألفراد و عدم مقاطعتهم مع االبتعاد عن االستنتاج من اإلجابات 

فصاح عن مشكالم أسباا و طرق حلها إال أا ال تطبـق إال علـى   املطروحة. تتميز بأا تعطي احلرية للمتدربني لإل
عدد حمدود و قد خترج بعض املتدربني.

و تستخدم لغايتني األوىل لتحديد االحتياجات التدريبية للمتـدربني و الثانيـة لتقـومي العمليـة     االختبارات:–3
لقصور يف األداء مما يساعد علـى ختطـيط العمليـات    التدريبية، و يستفاد منها هنا كأداة لتحديد و تشخيص أوجه ا

التدريبية مستقبال.من مزاياها سهولة احلصول على النتائج و تسجيلها و املوازنة بينها، أما سلبياا قد تتمثـل يف عـدم   
أداء الفرد توفر االختبارات املناسبة و املقننة أحيانا كما أا تعطى مؤشرات عامة ال ميكن اعتبارها ائية يف تقومي

و تبني نقاط الضعف اليت ميـكن عالجها بالتدريب و ينبغي أن دراسة التقارير و السجالت و تقوميها :–4
ينحصر هدفها يف حتديد االحتياجات التدريبية ،من إجيابياا أا تظهر مشكالت األداء بوضوح ، و تقـدم معلومـات   

ج مواطن الضعف لكن ال ميكن اعتمادها كوسيلة وحيدة .واضحة ملسئويل التدريب و تقدم اقتراحـات لعال
و ذلك مبالحظة سلوك املوظف و تسجيله ملا يصاحب السلوك من مواقـف و عالقـات ، مـن    املالحظة :–5

اجيابياا أن سلوك املالحظني يكون تلقائي ، مما يكسب املعلومات مصداقية أكرب  متكن من احلصول على معلومات عن 
نهم التعبري عن أنفسهم ،من سلبياا أا حتتاج ألشخاص متدربني و تستغرق وقتا طويال.من ال ميك

وتتشكل من خرباء و مسئولني هلم عالقة و خربة بالوظيفة و املعلومات الكافيـة عنـها   اللجان االستشارية: –6
ء من داخل املؤسسة و خارجها .ليقرروا ما تتكون منه هذه الوظيفة و من مثة احلاجات التدريبية. تتكون من أعضا

و يسجل املوظف مجيع األعمال و املهام اليت يؤديها يوميا ملدة أسبوع أو شهر،متكن مفكرة العمل اليومية : –7
من التعرف على الطريقة اليت يتبعها املوظف يف أداء عمله ووقت إجنازها مما يساعد على التحديد اجليد لالحتياجات و 

فعلي الذي يستغرقه العمل و الوقت نفسر االفتراضي الذي يستغرقه موظف ماهر الجناز العمل نفسـر  مبقارنة الوقت ال
لذالك البد من التأكد من بياناا بدقة  

يعد مسؤولوا التدريب قوائم أو جداول حتتوي أجزاء تفصيلية حتتل املهام الوظيفية قوائم االحتياجات التدريبية:-8
واالحتياجات التدريبية اليت ميكن أن ميتلكها ويطلب من املوظف أن يضع إشارة أمـام  ملوظف،واألعباء اليت يقوم ا ا

وإذا أحسن تصميمه ميكن توفري معلومات على قدر كبري من الدقة الن املوظف يقوم البنود اليت يرى انه حباجة لتنميتها،
فيه اليت حتتاج للتدريب .بتحديد حاجــاته التدريبية بنفسه ويرشد املسئولني ملواطن الضعف 

يتم االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية  امليدانية اليت أجرا حتليل الدراسات والبحوث العلمية:-9
املنظمات واجلامعات واملعاهد على وظائفها بغرض حتليل هذه الوظائف أو تقوميها أو حتديد االحتياجات التدريبية ،فقد 
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تلقي الضـوء علـى االحتياجـات التدريبيـة حمـل الدراسـة والتحليـل (حسـن أمحـد          حتتوي على معلومات
أن أبرز وسائل حتديـد االحتياجـات   )1999:37.وهنا يضيف (اهلييت خالد عبد الرحيم)38-2002:33.الطعاين

التدريبية :
كماالبشريةاملواردمنالتدريبيةاالحتياجاتتقديرمنعنهتسفرومااملنظمةيفالبشريةاملواردختطيطعمليةنتائج

.ونوعا
-  دراسة ظروف التطور التكنولوجي وما سيتبعه من تقادم مهارات وخربات معينة واستحداث مهارات وخـربات

أخرى جديدة مبا يكفل مواكبة التطورات التكنولوجية.
والسياسية لكون املنظمـة نظـام   حتليل البيئات والظروف احمليطة باملنظمة سواء الظروف االقتصادية واالجتماعية

مفتوح ودراسة احتماالت تغيري هذه الظروف وتأثريها على حجم ونوعية املوارد البشرية وحتديد االحتياجات التدريبية.
.القيام مبسح ميداين يشمل عينة متثل كافة املوظفني ملعرفة ما حيتاجون من تدريب
حتيد االحتياجات التدريبية ويقصد ـا قيـاس أداء الفـرد    تعترب من أدق اخلطوات يفحتليل خصائص الفرد:-3

واستعداداته وقدراته احلالية يف جمال عمله ،وحتديد املهارات واملعارف واالجتاهات واألفكار الـيت تلزمـه ألداء هـذه    
الوظيفة ووظائف متوقعة وذلك بدراسة وحتليل خصائص الفرد فيما يلي:

ملؤهالت العلمية لشاغل الوظيفة .احلقائق والبيانات اليت تتعلق با
.خرباته العلمية والعملية والقدرات واملهارات اخلاصة
. األنشطة التدريبية اليت شارك فيها
.األنشطة التدريبية اليت خطط هلا ونفذها
.املتطلبات الفكرية مثل القدرة على التحليل، النباهة الذهنية والتركيز الفكري
د اجلسدي واملهارات البدنية.املتطلبات املتعلقة باجله
...املزايا الشخصية مثل النضج، االندفاع
.دراسة الدوافع ألن التدريب يعمل على إشباع بعضها أو يغريها أو يعدهلا

. Milam Jobber and Joseph prokopenk,1989 )1996:10.سالم على عبد العظيم23:
العاملنيوأداءإنتاجيةمتوسط.
العملدوارانمتوسط،ووالتأخريالغيابمتوسط
2007:110.دراسة وحتليل تظلمات العاملني.(املنظمة العربية للتنمية اإلدارية(
. ا نقص لكن الفرد ميلك القدرات الالزمة لذلك ،وهنا ينبغي دراسة الدافعية أو ظروف العمل جوانب األداء اليت
 ا نقص وال ميلك الفرد القدرات الالزمة واالستعدادات اليت متكنه من اكتساب هذه القدرات جوانب األداء اليت
.
.ا نقص لكن الفرد ميلك القدرات الالزمة واالستعدادات اليت متكنه من التدريب جوانب األداء اليت
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وسهلة وواضحة ميثل نقطة البداية لسلسـة حلقـات   وخالصة القول أن حتديد االحتياجات التدريبية بطريقة علمية
مترابطة تكون يف جمموعها العملية التدريبية وهي حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التدريب الفعال من أجل حتقيق الكفاءة 
وحسن أداء األفراد وحتسني مهارام . و فيما يلي خمطط يوضح عملية حتديد االحتياجات التدريبيـة وفـق األسـس    

سابقة  الذكر زيادة على بعض املؤشرات العامةال
): يوضح عملية حتديد االحتياجات التدريبية13شكل رقم( 

)2003:34.مجال الدين حممد املرسي(املصدر :
هدفتدريبيينشاطلكل:التدرييبالربنامجأهدافصياغةأوألهدافالتدريبيةاالحتياجاتحتويل-ب

محـدان (امتالكهيفترغبومافعالومهاراتقدراتمنمتتلكمابنيالفرق" يفالتدريبيةاألهدافوتتمثلحمدد
أهـداف إىلحتويلهايتمتدريبيةاحتياجاتوجودعنتكشفاليتاألداءتقاريرضوءفعلى) 1991:12.زيادةحممد
يرادالذيوالسلوكاألداءمنطوصف"بأاوتعرفاملتاحةواحلاليةاملاديةلإلمكانياتوفقاتقابلهاوكيفيةكميةزمنية

مؤشرات عامة

ضعف األداء-
التغيري التكنولوجي-
شكاوى العمالء-
إعداد وتصميم الوظيفة-
تغيري احتياجات العمالء-
تقدمي منتجات جديدة-
التكلفة.......اخلارتفاع -

حتليل الفرد
الدوافع واالجتاهات.-
السلوك الوظيفي.-
العالقات مع اآلخرين-
املهارات والقدرات....اخل.-

حتليل التنظيم
األهداف-
االختصاصات الوظيفية-
العالقات-
أنظمة االتصال.-

االحتياجات التدريبية

حتليل الوظيفة
ديد املهام األساسيةحت-
حتليل القدرات واملعارف-
حتليل املهارات و أمناط -

السلوك املطلوبة
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وميكناملتدربنيمناملتوقعةاجلودةهيأخريوبعبارة).8-2001:7.اخلزاميأمحداحلكيمعبد(املتدربيظهرهأن
:منهااألهدافمنجمموعةبنيالتمييز
واألقساماألفرادلبعضالعاجلةاالحتياجاتلتغطية:املدىقصريةأهداف
وتغطي االحتياجات التنموية املتأنية اليت تعكس تطلعات املؤسسة املستقبلية ملواكبة التطور :أهداف طويلة املدى

والتكيف مع املستجدات وهذا من حيث املدى وجند أيضا:
واليت تقاس بشكل خمرجات مثل زيادة نسبة النجاح .: أهداف تشغيلية
تتعلق بتطوير أداء األفراد للمستويات املرغوبة .:أهداف أدائية
اية الربنامج التدرييب.: أهداف تعليمية وتتعلق باملهارات واملعارف والعلوم واحلقائق اليت يكتسبها املتدربون يف
وتتعلق باملشاعر الشخصية للمتدربني حنو الربنامج.:أهداف رد الفعل
تويات  النمو الذايت للمشاركني يف الربنامج.وكلها تفيد يف تصميم وهي اليت تعكس مس: أهداف النمو الذايت

الربنامج التدرييب الذي يليب احتياجام من معارف ومهارات واجتاهات كما حتيط املتدرب مبا يراد ويتوقع منه ،إضـافة  
ا تساعد يف اختيـار حمتـوى   إىل التمكني من تقييم النشاط التدرييب .وتتجلى أمهية حتديد االحتياجات التدريبية يف كو

التدريب وأساليبه وأدواته املناسبة ومعرفة مدي حتقيق األهداف ذه الوسائل مما يتـيح الفرصـة للمتـدربني لتنظـيم     
).2002:52.جهودهم وتنسيقها باجتاه حتقيق هذه األهداف (الطعاين

املسؤل عن التدريب علـى األفـراد   بعد حتديد احلاجات التدريبية يتعرف حتديد األولويات واألسبقيات:-جـ 
احملتاجني للتدريب ووظائفهم ومواقعهم يف العمل ويتحدد بالضبط نوع املعارف واملهارات واالجتاهات املطلوبة ويـتم  
حتويل احلاجات إىل أهداف ،تأتى مرحلة حتديد األولويات واألسبقيات هلذه األهداف مع األخذ بعني االعتبار عوامـل  

اجات التدريبية ،وحجمها ومصادر التدريب املتوافرة وامليزانية املالية والوقت املتـاح ومـدى قناعـة    منها :طبيعة احل
.املسئولني ووعيهم للتدريب والتطوير

وتتضمن مرحلة تصميم الربنامج وتنفيذه.الفعاليات التنفيذية:2-2
لنجاح العملية التدريبية إن مل نقل أنـه  يعترب الربنامج التدرييب عنصر حيوي وضروري :أ/تصميم الربنامج التدرييب

جوهرها ألنه ميثل احملتوي التعليمي الذي يشمل املبادئ، املفاهيم العلمية املهارات التطبيقية اليت حتدث التعديل املرغوب 
ة يف أداء وسلوك األفراد.فاملباشرة يف تصميم الربنامج تعين دخول مرحلة وضع خطة التدريب موضع التطبيق فهي عملي

غري جامدة ونشاط يعين بصياغة الربنامج واختيار عناصره من أهداف وحمتوى ومواد وأسـاليب وتقنيـات واختيـار    
وتتم عملية التصميم عرب فعاليات فرعية كالتايل:) 2002:20.املدربني واملتدربني (قاسم مجيل قاسم

ال التصميم مما يساعد علي التأكد مـن  وهي اخلطوة األوىل يف جمأوال/حتديد وصياغة أهداف الربنامج التدرييب:
تأمني مجيع العناصر اليت حيتاجها املشروع ، وتستمد أهداف الربامج من األهداف العامة للتربية و التـدريب واسـتنادا   
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و الحتياجات املتدربني اليت مت حتديدها مسبقا وتأخذ يف االعتبار رغبة املسولني عن التدريب و اإلشـراف و اإلدارة . 
د أهداف الربامج املسئولون على الربامج وذلك لبيان حجم املعارف و املهارات واالجتاهات الـيت سـيتعرض هلـا    حيد

املشاركون ومن الضروري مراعاة ما يلي:
)                          337-2003:335.أن ينبثق عن احلاجات الفعلية لألفراد والتنظيم ومن بيئته وليس دخيال .(أمحد ماهر-

أن يصمم وفقا لألهداف التفصيلية  لكل نشاط تدرييب فربامج تغري االجتاهات اليت ترمي إىل تغري اعتقادات األفـراد   -
إلصـالحات ..)  أو مثلهم يف العمل وأساليب أو يئتهم لتقبل آراء وظروف أعمال جديدة كالعمل يف ظل اخلوصصة ا

عرب برامج تنمية املهارات الفنية اليت توضح خطوات العمل واستخدام املعرفة يف اال التطبيقي 
أن يرتبط بواقع العمل أكثر من ارتباطه بنظرية أو مبادئ جتريبية فال يغلب عليه الطابع النظري األكادميي البحت.-
بل حديثة وجديدة تواكب التقدم العلمي و التقين وتراعي الفـروق  أن ال تكون معلوماته قدمية ومكررة ومستهلكة -

الفردية كما ال ينبغي تكرار الربنامج نفسه عدة مرات رد اإلقبال عليه  
أن تكون األهداف حمدودة بدفة ووضوح و منسجمة مع األهداف العامة للتدريب و أن تكون واقعية قابلة للتطبيق و -

)1997:660.،تعاجل مشكالت حقيقية (أمحد اخلطيب رداحمنسجمة غري متناقضة 
إن رفع الكفاءة اإلنتاجية و تغيري االجتاهات و اكتساب عادات عمل أفضل و بتميز املهـــارات-

و القدرات كلها أهداف وسيطة هدفها الوصول ألداء أحسن و خدمات أفضل و بذالك فالتدريب ال ميارس يف إطـار  
ة الذاتية للمتدربني و إمنا متتد أهدافه النهائية اليت جتعل منه تدريب يعود فائـدة علـى العمليـة    ضيق يقتصر على التنمي

التربوية آو املنظمة بكاملها
لكي تتم عملية حتديد مفردات الربنامج التدريـــيب و حمتواه ثانيا/حتديد مفردات الربنامج التدرييب و حمتواه:

جات التدريبية و يراعي ضرورة أن تكون ذات عالقة مباشرة بطبيعة عمل الفئـة  ينبغي على املصمم االطالع على احلا
املستهدفة مث يقوم بتحديد التابع املنطقي هلذه املوضوعات وتصنف موضوعات الربامج حسب أمهيتها لثالث جمموعات 

هي :
موضوعات يتعني معرفتها.-
موضوعات ينبغي معرفتها.-
ي حيدد املصمم نوع املوضوعات البد أن يأخذ بعني االعتبار مستوى املشـاركني  موضوعات يستحسن معرفتها.ولك-

وطبيعة وظائفهم والربامج التدريبية اليت شاركوا فيه سابقا.ويشترط يف موضوعات الربامج أن تليب األهداف املخططـة  
هلذا البد من تنوع حمتواه.وحىت يكون حمتوى البـرامج واقعـيا وموضوعيا البد من أن:

أن يكون احملتوى واقعيا ال دخيال،ويربط بني التدريب والبيئة وأن يأخـذ باملسـتجدات والتطـورات والـتغريات     -
التكنولوجيا املتسارعة وأن ال يكون سردا وتكرارا ملا سبق وأن ينصرف حلل مشكالت واقعية على أن يتم تقييم هـذا  

احملتوى من وقت ألخر مبشاركة كل األطراف مث تطويره .
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لثا/يئة مواد الربنامج التدرييب:  وتعترب ذات أمهية كبرية يف الربنامج  وبقصد ا كل ما يستخدم يف التـدريب مـن   ثا
التمرينات التدريبية من أوراق العمل ،احلاالت الدراسية البحوث واملستخلصات اليت تعرض وتوزع على املشاركني عند 

)2009:191.لتأكد من تناسبها وأهداف الربنامج.(جنم العزاويالبدا وخالل الربنامج وبعد انتهائه وينبغي ا
ويقصد ا اإلجراءات اليت تؤخذ لتنفيذ الربنامج وهي:رابعا/ختطيط األعمال التدريبية:

بالتحضري و األعمال اليت يقتضيها الربنامج وتتضمن ما يقتضيه قبل وأثناء وبعد :اإلشراف على الربنامج وإدارته-
التدريب.

مع مراعاة توافر الشروط الصحية واملوقع املناسب وسهولة الوصول له مع توفر األجهزة : اختيار أماكن التدريب-
الضرورية والقاعات.

بوضع جدول يومي للتدريب يراعي ظروف املتدربني.حتديد مدة الربنامج:-
.رصد التمويل الالزم للربنامج-
هاين حممود بين ،2002:55.الطعاين،215-2005:214.طه األمحدخالد .(وضع معايري لاللتحاق بالربنامج-

).2008:54.امحد اخلطيب،2005:36.مصطفي
وهم من أهم عناصر جناح الربنامج التدرييب فهم القائمون على تنفيذ ما خطط لـه  اختيار املدربني واحملاضرين:-

واليت سنعرفها الحقا.( املنظمة العربية للتربية و للثقافـة  وتطبيقه على الواقع هلذا البد أن تتوفر فيهم مجلة من اخلصائص 
خطة تدريب القيادات التربوية يف الوطن العريب، جامعة الدول العربية، تونس).):1991(والعلوم

من عوامل جناح الربنامج التدرييب نوعية املتدربني و مالءمتهم لربنامج التدريب من حيث العدد اختيار املتدربني:-
املستوى املعريف و املهاري ودوافع التدريب، لذلك من الضروري أن يكون االختيار دقيقا ويف ضـوء االحتياجـات   و 

التدريبية.
)264-254أنظر صسبق شرحها.(:اختيار وحتديد األساليب التدريبية-
يـأيت دور إدارة الربنـامج   وتعرف بإدارة الربنامج التدرييب وهي مرحلة مهمة وهنا تنفيذ الربنامج التدرييب :-ب

للقيام بسلسة من الفعاليات اليت دف لتوفري املستلزمات واإلمكانيات الالزمة للبيئة التدريبية اليت ميكن  مـن خالهلـا   
حتقيق األهداف املرسومة وتصنف هذه الفعاليات لثالث جمموعات وهي كما يلي:

قبل التنفيذ:-1
نامج.حتديد مكان تنفيذ الرب-
اختيار املدربني واحملاضرين.-
يئة املواد التدريبية (تقنيات، وسائل....).-
احلصول على املوافقة للزيارات امليدانية من اجلهات املعنية.-
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حجز قاعة تدريبية ويئة مستلزمات التدريب .-
تصميم طريقة جلوس املشاركني.-
اجللسـات  إعداد كراس الربنامج ويتضمن( هدف الربنامج، مدته، تاريخ بدئه، املشاركني فيه جـدول -

التدريبية).
وتتضمن:أثناء التنفيذ:-2

استقبال املشاركني واملتدربني.-
ى املشاركني .افتتاح الربنامج وعرض املوضوعات عل-
تعريف املشاركني باملدربني.-
متابعة دوام املشاركني.-
تنمية العالقات االجتماعية بني املدربني من خالل تشجيعهم على إقامة النشاطات االجتماعية .-
يئة مستلزمات الزيارات امليدانية إن وجدت.-
توزيع استمارات التقومي اليومي والنهائي ومجعها .-
إعداد شهادات بأمساء املشاركني وتوزيعها يف اليوم األخري من الربنامج .-

وتتضمن::ما بعد التنفيذ-3
إجراء التسويات احلسابية اخلاصة بالربنامج.-
مج وكتابته.إعداد التقرير النهائي للربنا-
متابعة تصحيح الدفاتر اإلمتحانية و إرسال النتائج لدوائر املتدربني.-
).60-2002:59.حفظ الوثائق اخلاصة بالربنامج (الطعاين-

ية:ـقوميـات التـعاليـالف-3
تعد عملية تقومي الربامج التدريبية أهم مرحلة من مراحل العملية التدريبية إذ من خالل هذه العملية ميكـن حتديـد   
التغريات اليت يقصد حتقيقها سواء كانت معارف أو معلومات املتدربني أو من مهارام أو اجتاهام ويعترب جزءا مهمـا  

طوات التدريب وذلك للوقوف على مدى سالمة سريها ملتطلبات العمـل  يف تصميم الربنامج التدرييب ،وأثناء تنفيذ خ
وانسجامها مع حتقيق األهداف .من أجل تصحيح املسار وحتقيق األهداف وعملية التقومي عملية إصدار قـرار علمـي   

John(بشأن عمليات التدريب يف ضوء األدلة اليت كشفت عنها املهارة امليدانيـة. وقـد عرفـه "جـون باتريـك"      

Patrick,1992" ( التقومي بأنه جهد مبذول للحصول علي معلومات تتعلق بفعالية أو قيمة التدريب وذلك باختاذ قرارات
تتعلق باجلوانب املختلفة من الربنامج التدرييب واألشخاص الذين تدربوا واملؤسسات املسـئولة عـن تنفيـذ الربنـامج     

يف:التدرييب" . وميكن تلخيص أهم أهداف هذه املرحلة 
ا ومعرفةوتنفيذهإعدادهحيثمنالربنامجتنفيذخاللحدثتاليتالتغرياتعلىالوقوفعلـى للعمـل أسـبا

.مستقبالتالفيها
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للمتدربنيالتدريبيةاملادةنقليفاملدربنيجناحمدى.
186ص:2005.السـميع عبـد مصطفى.(التدريبمناملتدربنياستفادةمدىعنواضحةصورةإعطاء .(

:العمليةهذهوتشمل
حيث يتم خالهلا التأكد من سري العملية وفقا للخطة املوضوعية وهذا :تقييم كفاءة خطوات العملية التدريبية-ا

يشمل تقييم حتديد االحتياجات التدريبية وتقيم تصميم الربنامج وكفاءة املدرب وتعلم املتدرب.الوسائل....اخل
للتأكد من نقل أثر التدريب إىل امليـدان واسـتخدام تلـك    حتقق أهداف التدريب التطبيقية: مدى تقيم -ب

املعطيات يف حتسني أداء املوظف.وبالتايل رفع كفاءة املنظمة ...،ويعتقد "جاردنر"أن األساليب  الـيت تكمـن خلـف    
نامج لالحتياجـات التدريبيـة ومواءمـة    التقومي تتمثل يف التأكد من أن التدريب يف االجتاه الصحيح .ومدى إتباع الرب

مجعية عمال ،1985:12.تيسريالدويك،1995:44.عبد الرمحانتوفيق،2001.10:للربامج(بشار جربائيلاألساليب
.(Philyps,J,J.1980:10)،)1987:45.ياغي حممد عبد الفتاح،45-44:املطابع التعاونية 

أمهية تقومي العمليات التدريبية يف مدي حتقيق الربنامج التـدرييب  تتجلى أمهية وأهداف ومعايري عملية التقومي:-1
لألهداف املخطط هلا ،وللنتائج املتوقعة منها كما تتيح االختيار األمثل للوسائل واألنشطة املستخدمة يف التدريب كافـة  

ة لتعزيزها يف تنفيـذ الـربامج   وكذلك األساليب التدريبية ،إضافة إىل أن التقييم يتيح لنا فرصة حتديد اجلوانب االجيابي
والسلبية اليت تواجهه لتذليلها .

يفحددتفقدالتقوميأهدافأما:
التأكد من نوعية اإلنتاج.-1
التأكد من أن هذه النوعية مت احلصول عليها بأقل تكلفة.-2
مساعدة القادة اإلداريني يف اختاذ القرارات الالزمة للتطوير .-3
باملعلومات اليت ميكن أن تكون أساسا يف اختاذ القرارات بشان تعـديل الربنـامج التـدرييب   تزويد متخذ القرارات -4

أو حذفه أو االستمرار.
.املرغوبةاألهدافحتقيقيففاعليةأكثرلتكونبراجمهمحتسنييفالتدريبختصصيمساعدة-5
حتديد نقاط القوة والضعف يف الربنامج التدرييب.-6
سلوك املتدربني  القادة اإلداريني يف حتديد الدرجة اليت حققت ا الربامج التدريبية التغريات املرغوبة يفمساعدة -7
موظفيهـا يف الـربامج   تعرف الفوائد املباشرة و الغري املباشرة اليت تعود على األجهزة و املؤسسات نتيجة مشارك-8

التدريبية .
تعرف مدى مسامهة املتدربني يف تطبيق اخلربات اليت تعلموها و املهارات اليت اكتسبوها يف أعماهلم.  -9

يف املستقبل  حتديد املعوقات اليت تواجه تنفيذ الربامج التدريبية و العمل على جتاوزها لتحقيق أهدافها كاملة- 10
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ريب و مهمة يف كل مرحلة و ذا فهـي تنقسـم إىل   ومنه جند أن عملية التقومي عملية تواكب كل مراحل التد
قسمني األول عمليات التشخيص و الثانية عمليات البحث عن العالقات.فالتشخيص اجليد يتطلب توافر بيانات كميـة  
صادقة و هادفة و استخدام وسائل و أساليب علمية جلمع البيانات و أدوات يطلق عليها بأدوات القياس اليت تسـتخدم  

ياغي حممـد عبـد   ،1989:157.إسكارس فيليب،1991:156ومي و يشترط أن تكون: (درة عبد الباري:يف التق
)69-29-1987:22.الفتاح

) ،التميزاملوضوعيةالثبات،الصدق(السيكومترية،اخلصائص،التنوعاملوضوعيةالعالقةذاتااالتلقياسمالئمة- 
.املتدربنيملستوىمناسبتهامعصحيحوتوظيفمنهاواالستفادةنتائجهاواستخراجهاستخدامهاسهولةمع
هـذه وتعكسالتدرييبالربنامجوفعاليةأنشطةحولاألحكامإصداريفاهلامةاألمورمنوتعد:التقوميمعايري

يـتم اليتاملعايريعلىاملعدللربنامجواملعارضنياملؤيدينبنياتفاقهناكيكونأنيفضل،هلذاالربنامجأهدافاملعايري
:جندأمههاومناملعايرياختيارعمليةيفاملعنينيمجيعومشاركةموحداوفهماالتقومييفاستخدامها

وتتلخص يف أن تكون ملبية لالحتياجات الفعلية للمتدربني وواضحة يف بداية الربنامج حمـددة  معايري األهداف:-1
شاملة جلميع جوانب الربنامج.وقابلة للقياس وإجرائية قالبة للتطبيق 

أن تكون واضحة يف كل أجزائها مترابطة ومتسلسلة من حيث األهداف والزمن واألساليب.:معايري اخلطة-2
أن تصمم اخلطة بشكل يسهم يف حتقيق الربنامج ألهدافه مع مراعاة اإلجراءات .-
املتطلبات الالزمة لكل هدف منها وتغطية مجيع أهداف اخلطة -
توي تفاصيل كاملة لكل هدف من أهدافها حبيث ال يكون هناك جماال لالجتهاد أثناء التنفيذ.أن حت-
أن تكون اخلطة موضوعية وواضحة جلميع املعنيني وسهلة الفهم لتأدية األدوار على الوجه املطلوب وأن تكون قابلـة  -

للتنفيذ ومتتاز باملرونة وقابلية التعديل.
ري مجيع العناصر يف الربنامج واألنشطة والفعاليات وفقا ملا حددته اخلطـة وأن يـتم   أن جتمعايري العمليات:-3

حتديد التعاون بني اخلطة والواقع للتحقق من مدي صحة وفعالية الربنامج ومطابقته للتصميم وإجراء التعديالت.
ي تطور الربنامج ،وكذلك تعزيـز  معايري املخرجات:تنال املخرجات اهتماما كبريا ألا تعطينا تغذية راجعة عن مد-4

اجلوانب االجيابية وحتسينه وتعديله يف حالة إعادة تنفيذه ،وهذا يساعد يف اختاذ القرارات املناسبة خبصـوص التعـديل   
واالستمرار يف الربنامج . وتصمم الربامج التقييمية بشكل انتقادي من خالل أربعة عناصر هي:

عن الربنامج ويقيم من خالل :مبعين مدى رضا الفردردود األفعال: -1
ومدي صالحيته ،األساليب التدريبية ،وجودة البيئة التدريبية وحتقيـق  حمتوى الربنامج وطريقة إعداده ،كفاءة املدربني،

اهلداف املأمولة وتتم عملية التقييم هذه بإعداد جمموعة من األسئلة عن الدورة التدريبية اليت نفـذت وتوزيعهـا علـي    
عقب انتهاء التدريب أو عن طريق املالحظة املباشرة .املشتركني 
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مبعين ماهي املهارات اليت تعلمها املتدرب ورسخت بذهنه ؟ واهلدف منها إملام املتدرب باملادة التدريبية اليت التعلم: -2
د قبل وبعـد  قدمت له ومدي فهمه هلا واستيعابه ،ويعتمد يف ذلك علي االختبارات الكتابية اليت يستحسن تقدميها للفر

الربنامج لتوضح علي وجه الدقة درجة استفادته منها.
ما الذي أحدثه التدريب من تغيري مباشر يف سلوك الفرد؟  والغرض من هذا التقييم هو معرفـة مـا إذا   السلوك :-3

إتبـاع  أعطت العملية التدريبية االحتياجات احلقيقية للعمل ،وجنم عنها تغيري يف السلوك وهي عملية صعبة تسـتدعي 
اإلرشادات التالية لتقييم التغريات السلوكية:

 تقييم أداء الفرد قبل وعقب التدريب خاصة إذا مت هذا األخري داخل مكان العمل باالستعانة باملتدرب أو ورشة أو
زميله.
داء السابقة حىت إجراء حتليل إحصائي يساعد على قياس التغريات يف األداء مبقارنة النتائج احلالية مع نتائج قياس األ

يتسىن ربط التغريات بالربنامج التدرييب.
.ا فعلياعدم تقييم التدريب إال بعد مضي فترة زمنية على انقضائه يعود املتدربون إىل إعماهلم وميارسو
  استخدام جمموعة ضابطة إلجراء املقارنة بني الفريق الذي حصل على التدريب والذي مل حيصل عليه مع اسـتبعاد

العوامل املؤثرة يف أداء اموعة املدربة ليكون الفارق بني نتائج اموعتني هو نتيجة التدريب.
النتائج:  ماهي اليت حققها الربنامج التدرييب ؟.ويتم ذلك من خالل بعض املؤشرات :-4
اخنفاض معدالت و دورات العمل والتغيب.-
حـواين ضابطة.(اءجراء اختبارات قبل وبعد الربامج باستخدام مجاخنفاض شكاوي العمالء ...اخل ويتم هذا أيضا ب-

ــاي .Noël, Raymond)2003:26.نيوبـ ــف((1994:445 ــديزويـ )1996:181.183.مهـ
(Cascio.wayne1992:23)

تتعدد طرق التقومي وسنذكر منها::الطرق املستخدمة يف تقومي عمليات التدريب ومراحلها-2
تكون حمدودة وقابلة للقياس وموضوعية تليب الغرض منها معتدلة من حيث الزمن الذي ويشترط فيها أناإلستبانة:-1

تستغرقه يف تعبئتها.
وتعد لفائدتني أساسيتني األويل دف حتديد االحتياجات التدريبية للمتدربني والثانية لتقومي العمليـة  الختبارات:ا-2

األداء وتنقسم إيل شفوية وحتريرية.التدريبية ويستفاد منها لتحديد وتشخيص أوجه القصور يف
ويتطلب من القائمني عليها مراعاة أن تكون مصاغة بشكل جيد وتليب اهلدف مـن املقابلـة واالسـتماع    املقابلة:-3

الكامل لألفراد وعدم مقاطعتهم وإصدار أحكام فورية وتفادي االستنتاج من اإلجابات املطروحة.
يف جناح عمليات التدريب وحل مشكالته ولضمان ذلك البد من مراعاة:وتلعب دورا مهما حتليل املشكالت:-4
متابعة مجيع خطوات العمل اليت حصلت فيها املشكلة وحتديد هذه اخلطوات.-
مشاركة املعنيني باملشكلة ودراسة أرائهم واقتراحام لعالجها .-



التدريبيةالبرامجوتصميمالتدريبفلسفةالرابعالفصل

189

بيان النقاط السلبية اليت ميكن عالجها  :االطالع على السجالت والتقارير وتقوميها-5
ويكشف تقومي األداء املهمات اليت مل يستطع املتدرب إجنازها ,ويبني األسباب الـيت أدت لعـدم   :تقوية األداء-6

االجناز ويتقرر بعد ذلك إذا كان املتدربون حباجة ملزيد من التدريب .وحيتاج هـذا األسـلوب إىل تقسـيم املهمـات     
عملية التقومي واالحتياجات التدريبية واإلعداد اجليد للمقوم بالطرق العلمية والعملية لتحليل واجبـات  خلطوات تسهيل 

) 2002:152.150.الوظائف ومراجعة األداء واستنباط الطريقة اليت تساعد على كشف احلاجات التدريبية (الطعـاين 
ويشمل عملية تقومي التدريب ثالث جماالت رئيسية وهي:

ودف للتأكد من كفاءة الربنامج التدرييب ومدى صالحيته لتلبية االحتياجات التدريبيـة  نامج التدرييب:تقومي الرب*
اليت صمم من أجلها. ومتر هذه املرحلة باخلطوات التالية :

ودف هذه املرحلة للتأكد مـن سـالمة خطـة    )تقومي الربنامج التدرييب قبل التنفيذ (قبل التدريب) : -1
ومتس حتديدا حتديد االحتياجات )2008:46.درته على حتقيق األهداف اليت صمم من أجلها (أمحد اخلطيبالربنامج وق

التدريبية وتصميم الربامج التدريبية.وكما سبق وأن ذكرنا أن حتديد االحتياج التدرييب خيضع ملعايري عملية للتأكد مـن  
طات املنظمة والتنبؤ بعوائد التدريب.وتعد هذه املرحلـة  احلاجة الفعلية للتدريب ومن ارتباطها بأهداف وسياسات ونشا

من أصعب وأدق املراحل ألن جناح العملية التدريبية مرتبط مبدى الدقة يف تقسيم هذه املرحلة (املنظمة العربية للتنميـة  
.)1997.اإلدارية

الربنامج يسري وفق ما خطط ودف للتأكد من أن ) )تقومي الربنامج التدرييب أثناء التنفيذ: (أثناء التدريب-2
له لتعزيز اجلوانب اإلجيابية وتاليف السلبية وتعديل املسار حنو حتقيق األهداف املخططة، وميكن التأكد فيمـا إذا كـان   
الربنامج التدرييب الذي جيري تنفيذه هو الذي حيتاج إليه املتدربون بالفعل أم هناك ضرورة إلجراء تعديل علي أهدافـه  

توياته أو تسلسلها أو طريقة عرضها أو األساليب والوسائل املستخدمة يف عرضها، وهذا كله يـؤدي  وموضوعاته وحم
للتعديل السريع واملناسب علي أهداف الربنامج لتجاوز بعض النقص أو العيوب.

وضع ودف هذه املرحلة للتأكد من مدي حتقق األهداف اليت )تقومي الربنامج بعد التنفيذ (أثناء التدريب):-3
الربنامج من اجلها ومدي مسامهتها يف تلبية االحتياجات التدريبية ومدي ما حققه من فائدة تعود علي املتـدرب مـن   
حيث اكتسابه للمعارف واملهارات واالجتاهات مع مراعاة الكلفة املادية اليت أنفقت علي الربنـامج ومـدي فعاليتـها    

لى نوعني من التقييم ومها تقييم املتدربني بعد اية الربنامج مث تقييم وترتكز هذه املرحلة أيضا ع) 2002:153.(الطعاين
أثر التدريب على أن يرتبط قياس أثر التدريب بسياسة وأهداف املنظمة واملشكالت احلالية هلا.توقعاـا وخططهـا يف   

.)2008:26.داريةالتنمية اإلاملستقبل أيضا االحتياجات التدريبية هلا وللفرد والعمل (املنظمة العربية،
فاملتدربني هم الفئة املسـتهدفة. إذ  وسعت هذه العملية للتحقق من كفاءة وفعالية الربنامج التدرييب،*تقومي املتدربني:

يقوم املتدربون بتقييم التجربة اليت مروا ا ،وهنا يتم استقصاء آرائهم عن مجيع خطوات ومراحل الربنامج ويشمل ذلك 
ات بيئة التدريب ،األسرة، اإلمكانيات املادية املدربني ،أوراق العمل،الوسائل واألوراق ،الوقت أهداف الربامج موضوع
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...وغري ذلك من مقومات الربنامج التدرييب ،وذلك من أجل تلبية االحتياجات التدريبية اليت مت حصـرها وحتديـدها   
مرة سلوك وأداء املتدربني  أثناء فترة التدريب، وبعد بأساليب علمية حديثة لدى املتدربني هلذا تعد عمليات التقومي املست

عودم إىل مواقع عملهم يف اية الربنامج التدرييب املعيار الصحيح الذي يبىن عليه جناح الربنامج التـدرييب يف حتقيـق   
اهلدف الذي صمم من أجله ،وهو إكساب املتدربني املعارف ،واملهارات واالحتياجات املرغوبة.

ملدربني:ودف للتأكد من امتالك املتدربني للمهارات والكفايات  التدريبية اليت حيتاجوا للقيام بأدوارهم مـن  *تقومي ا
ختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية اليت يقومون بتصميمها ألن أي قصور يف اإلمكانيـات أو األداء أو الكفايـات   

عترب اإلعداد اجليـد للمـدربني أسـاس جنـاح العمليـة التدريبيـة       تنعكس آثاره على فعالية وكفاءة التدريب .لذا ي
)2002:153.(الطعاين

هناك جمموعة من املرتكزات اليت جيب أن نأخذها عند خصائص التقومي اجليد للربنامج التدرييب وخطواته:-3
:قيامنا بعمليات التقومي للربنامج التدرييب وهي 

بعد التدريبالثالثة التالية أثناء التصميم ،أثناء التدريب،حبيث تغطي املراحل االستمرارية :-1
أن يشمل تقومي الربنامج مجيع عناصره ومكوناته ومستلزماته اإلدارية الفنية واملالية أهدافه وحمتواه وبيئة الشمولية :-2

وانب اإلجيابية لتعزيزهـا  التدريب والوسائل واألساليب واألنشطة ،الوقت الالزم ،واملوعد احملدد له وأن يكشف عن اجل
والسلبية لتالفيها وتصحيح املسار.

.حيث يشارك يف تقومي الربنامج خرباء ومسئول التدريب واملشرفون واملدربون واملتدربوناملشاركة:-3
الثبات يف التقومي /املرونة /تنوع الوسائل واألدوات حسن اختيار أدوات التقومي وتنوعها:-4
يتحلون بالنزاهة واملوضوعية والدقةتوفر مقومني أكفاء:-5
ومن مصادرها نتاج الربامج (خمرجاته) ويتمثل ذلك يف آراء أنفسـهم يف مـدى   توفري تغذية راجعة مستمرة:-6

حتسن أدائهم.أو من خالل مالحظات املدربني و املشرفني و املسئولني حول مدى انعكاس التدريب على األداء الفعلـي  
للمتدربني.

و تعد من العمليات املعقدة ألا تتطلب إصدار حكم، لـذا تتضـمن   ية تقومي الربنامج التدرييب:ا/خطوات عمل
العديد من العناصر و االختبارات ومن العناصر اليت تؤخذ بعني االعتبار عند تقومي الربنامج التـدرييب، مـدى حتقيـق    

الربنامج لألهداف املرجوة منه.
و تتمثل خطوات عملية التقومي يف:

حتديد أهداف عملية التقومي يف ضوء أهداف الربنامج التدرييب .-
البدء بالتقومي منذ املراحل األوىل للربنامج خدمة لعملية التطوير و ضمانا لكفاءته و فعاليته .-
حتديد جماالت التقومي .-
حتديد معايري لتقومي ااالت .-
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اف و ااالت احملددة، و اختيار خنبة من األفراد ذوي الكفـاءة العاليـة   االختيار اجليد ألدوات التقومي املالئمة لألهد-
لتطبيق هذه األدوات.

مجع املعلومات وفق جدول زمين حمدد.-
استخدام الرزمة اإلحصائية لتحليل املعلومات .-
تفسري النتائج اليت كشف عنها التحليل اإلحصائي .-
مت التوصل إليها .إصدار األحكام يف ضوء النتائج اليت -
اختاذ القرارات املالئمة يف ضوء األحكام .-

.Phi. Delta Kappa and Stafflebeam))156: 1992.( النهار تيسري و زمالؤه 1980:42.)

III-:تصميم الربنامـج التدريـيب
ليس هناك تعريف حمدد أو شامل يعطي اصطالح"النموذج" حقه من التعريف، لكن ميكننا تعريفه على أنه:"تصور 
إدراكي للخطوات و املراحل اليت تتكون منها العملية التدريبية التعليمية متضمنة مجيع العناصر احملققة ألهداف التدريب 

فكر إنساين أكادميي متخصص، وجهد علمي مستند إىل التجربة بكفاءة وفاعلية"، وملا كان هذا "النموذج"هو خالصة
و املقارنة ومعايري إدارية وفنية تدعم التطبيق احملقق ألهداف النموذج فإن النموذج بالتايل:  

يسعى إىل إدارة الوقت واجلهد وتوظيف املوارد بفعالية وكفاءة عالية.-
.إدراك مشويل لعناصر وخطوات العملية التدريبية-
مرتكز على نظريات التعلم و التعليم.-
خمطط مشويل يسعى إىل رفع مستوى األداء و اإلنتاج.-

و فيما يلي عرض خمتصر ألهم اخلطوات املتبعة يف تصميم برنامج تدرييب.
ت يتم اختيار الربنامج وحتديد عنوانه من خالل املـرور بعمليـا  : أوال: كتابة عنوان الربنامج ومعلوماته األولية

عدة:
األنظمـة وللواقعالوصفيالتحليلوالتدريبيةاالحتياجاتدراسةخاللمنوذلك:الراهنالوضعوحتليلدراسة

.الغرضهلذاتعدأنميكناليتاالستبيانأسئلةعناملتدربنياستجاباتعلىاحلصولبواسطةوذلك
التدريبيةاالحتياجاتحجموحتديدالبشريةأواملاديةاإلمكانياتوحتليلدراسة.

و اآلن ميكن كتابة عنوان الربنامج على صفحة الغالف، اجلماعة املشرفة على الربنامج يف الصفحة املواليـة ويكتـب   
فهرس احملتويات ومن مثة قائمة األشكال و اجلداول.

لقبوله من القارئني، ومن هنا دف املقدمة عادة إىل تقدمي املوضوع أو التمهيد النفسيثانيا:كتابة مقدمة الربنامج:
وضع الكثريون مواصفات عدة للمقدمة منها:

عرضهايفمقنعةتكونأن-1
صفحاتثالثإىلواحدةصفحةبنيتتراوححبيثطوهلايفمعقولة-2
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خلفية: مثلالربنامجممتهيديةنقاطااملصمميتناولكأنالتدريب،ملوضوععرضهايفمتكاملةووشاملةمفيدة-3
الـزمين الترتيبالالحقة،والسابقةبالربامجالربنامجوعالقةاملتدربنيأنواعتطويره،إىلأدتاليتاحلاجاتالربنامج،

.املستقبلواحلاضراملاضي: التدريبلربنامجزمنيةحلقاتثالثمترابطةبلغةتتمثلاملقدمةأنأياملقدمة؛حملتوى
برنامج مسوغاته، وهي األسباب اليت أدت إىل القيام به ودواعي تنفيذه أو اختيـاره  لكل ثالثا: مسوغات الربنامج:

مبواصفات معينة دون غريه من الربامج.و إبراز مسوغات الربنامج يدل على وضوح اهلدف أو األهداف املقصـودة يف  
ليه زيادة على كوا تؤمن إقنـاع  ذهن املسئول عنه، وتبني ارتباط هذا الربنامج مبا سبق من اإلجراءات أو برامج ومبا ي

اآلخرين باحلاجة إىل الربنامج وجدواه، سواء أكان ذلك بالنسبة ألصحاب القرار يف املوافقة عليه أو املستهدفني به.
احملتوى التدرييب هو السرد املوضوعي للمعارف و احلقائق و املفاهيم اليت تسـاعد  :رابعا: كتابعة احملتوى التدرييب

املهارات و االجتاهات وبناء ذلك على أسس تربوية فلسفية، ومن مقومات احملتوى اجليد أن يسـهم يف  على اكتساب
قدرات املتدرب بل انتقال أثر التدريب الذي يعد امتدادا للمقدرة على القيام بعملية التطبيق الفعلي للمواد اليت اكتسبها 

:       أثناء التدريب. وهنا جيدر التأكيد على عدة أمور أمهها
حتديد األهداف التدريبية-1
وضوح الفكرة-2
توظيف أداء التعليم.-3

وجيب أن تتناسب عملية حتديد احملتوى وطبيعة املتدربني من حيث مستواهم ونوعية التدريب فإن كان املتدربون هلـم  
ت الدراسـية، أمـا إذا كـان    خربة طويلة فإن املادة العلمية ستكون خمتصرة، ويكون التركيز على التطبيقات و احلاال

املتدربون ذوي اخلربات القليلة فإن املادة العلمية سوف تكون مكثفة.
ويتم يف هذه املرحلة جتزئة احملتوى التدرييب إىل الدروس ومقررات تدريبية ويراعى :خامسا: كتابة مقررات التدريب

يف ذلك ما يلي:
ارات متجانسة حمدودة؛ للمساعدة على تعلمها وحتصيلها دون جهـد  جتزئة املادة التدريبية إىل نقاط ومفاهيم ومه-1

أو معاناة.
تزويد املقررات بالتوضيحات و الرسوم و اجلداول و الصور املناسبة املساعدة يف تقريبها إلدراك املتدربني.-2
لى فقرات رئيسـية  تقسيم املقررات إىل قطاعات متميزة وتسمية كل منها بعنوان مناسب، مع تقسيم كل قطاع غ-3

فرعية يف متناول فهم املتدربني، ومهما يكن فإنه البد أن يتناول املصمم عند كتابة املقررات التدريبية العناصر التالية:
*رقم املقرر وعنوانه ضمن الربنامج التدرييب مثل: الدرس األول، الثاين.

ذه.* يوم وتاريخ تنفيذه مع املتدربني و املدة الالزمة لتنفي
* اهلدف العام و األهداف اخلاصة.

* املعارف املطلوبة باألهداف أو السلوكيات الوظيفية اليت سيجري التدريب عليها.
* النشاطات و التمارين اليت حتقق تنفيذ الدرس.
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* الوسائل التدريبية اليت ميكن أن حتقق اهلدف وتشمل اخلدمات البشرية وطرق التدريب.
إن جناح التدريب يعتمد إىل حد كبري على وجـود  املشاركة و الفئة املستهدفة من التدريب:سادسا: شروط

كتدرب مقتنع بأمهية التدريب وحباجته إيل وبوجود متدربني يشــتركون يف نفس اهلـداف
و اخلربات و املستويات الوظيفية، لذلك ميكن أن يضع املصمم شروطا تتعلق باختيار املتدربني منها:

املستوى التعليمي.-
اخلربة العلمية-
العمل الفعلي عند االلتحاق بالتدريب-
العمر.-
حوافز التدريب.-
كيفية الترشح.-
القدرات و املهارات املتوفرة لدى املتدرب.-

الربنـامج  جيب اختيار املتدربني بعناية، فاملدرب هو املسئول عن جناح وحتقيق أهداف ني:ـيار املدربـسابعا: اخت
التدرييب وميكن وضع بعض املعايري عند اختيار املدربني مثل: الذكاء، القدرة على التواصل....

ثامنا: مدة الربنامج: عند حتديد مدة التدريب يؤخذ بعني االعتبار العوامل التالية:
حتقيقهااملرجواألهداف.
اخل....مسائيقصري،األجل،طويل: الربنامجنوع.
اخل......اإلدارةمعهدالتدريب،مراكز: التنفيذمكان.
بـالل ). (7-2000:6.اخلطيـب أمحد. (املتدربنيوعددالتدريبيةاألماكنحجم: املخصصةالساعاتعدد

.)147-2010:136.السكارنة
-IV:تعددت و تنوعت أساليب التدريب لتحسـني املعـارف واملهـارات    إستـراتيجيـات التدريب

واالجتاهات والسلوكيات كجزء من التعليم املستمر سواء على شكل حماضرات أو ندوات ، ورش عمل ... حلقـات  
البحث و النقاش ، التعلم الذات ، الزيارات الصفية ، التعلم عن بعد ... إال أننا سنحصر احلديث هـذا علـى بعـض    

اإلستراتيجيات و األساليب الشائعة يف التدريب و لعل أمهها:
تعرف الكفايات بأا " جمموعة  املهارات و االجتاهات، املعـارف و  التدريب املبين على أساس الكفايات:-1

اإلجراءات اليت حيتاجها املعلم للقيام بعمله بأقل جهد و تكلفة ووقت "هلذا فان التدريب على أسـاس الكفايـات لـه    
كن مالحظتها و تقومي األداء بناء على مج من املعـايري  خصائصه و اليت تعتمد على أهداف سلوكية يف صورة إجرائية مي

و تعتمد مبدئيا على علم النفس الســــلوكي و تستفيد من التقنية يف تفريد التعليم و التدريب . و من أسـلوب  
النظم يف االرتباط القوي بني النظرية و التطبيق يف استخدام التغذية الراجعة يف تطويره .
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ضو هيئة التدريس املبين على أساس الكفايات أن حيصل املتدرب على كفايات يستطيع تطبيقهـا  و نعين بتدريب ع
وهي: كفايات معرفية ، كفايات يف بعض املهارات 3عند إمتامه الربنامج التدرييب بنجاح و توزع هذه الكفايات على 

، كفايات يف أنواع حمددة من السلوك.
إىلتصنيفهاميكنو:الكفاياتعلىاملبينالتدريببرنامجشروطوخصائص
التحديد املسبق و الواضح لألهـداف  ) 125-1995:123.ناصر:(اخلصائص املتعلقة باألهداف التدريبية -1

التدريبية و بلغة سلوكية على أن تكون معروفة من قبل مجيع املشتركني يف برنامج التدريب و تسـتخدم لتقـومي أداء   
املتدربني اشتقاق الكفايات املطلوب التدرب عليها من األدوار املختلفة للمتدرب و اليت سيتم تأديتها يف املواقف العملية 

ليمية املختلفة  و التع
اخلصائص املتعلقة بأساليب التدريب: -2
االهتمام بالفروق بني املتدربني يف املهارات و االحتياجات و االهتمامات  *

*ارتباط التدريب باألهداف التدريبية احملررة 
*تدريب املتدربني بالطريقة اليت يتوقع أن يعملوا ا يف أماكن عملهم  

*تفريد التعليم يف الربنامج التدرييب  
*توظيف تكنولوجيا التعليم و التدريب يف الربنامج التدرييب  
*إمتام التدريب على أساس التقدم بالسرعة الذاتية للمتدرب  

*التركيز على إتقان الكفايات أكثر من التركيز على أنواع الطرائق.
اخلصائص املتعلقة بالدور الفاعل للمتدرب:-3
حتويل جزء كبري من مسؤولية املدرب إىل املتدرب  *
إمتام التدريب يف الربنامج على أساس نظام التعلم الذايت اليت ميارس املتدرب  *
استخدام وسائط التعليم الذايت كاحلقائق و الرزم التعليمية *
ملية صنع قرارات تتعلق بتدريبهم.توسيع قاعدة اختاذ القرارات بالنسبة للتدريب من خالل إشراك املتدربني يف ع*
اخلصائص املتعلقة بالتقومي:-4
االستخدام املنظم للتغذية الراجعة كنظام يساعد على استشارة دافعية املتدربني و توجيه تدريبهم بشكل فعال  *

لدى املتدرب*إمتام التقومي على أساس معايري مرتبطة باألهداف التدريبية احملددة للغة السلوك املطلوب حلققها 
*التركيز على نتائج عملية التدريب و ليس على العملية نفسها و احلكم على املتدرب من خالل تقومي عائد أدائه عنـد  

املتعلمني ال من خالل التفاعل الصيفي  
التركيز على التقومي املرحلي يف الربنامج و ليس على التقومي اخلتامي  *

تويات إتقان مقررة ال على أساس املنحىن املعياري للدرجات.*اختبار املتدربني باإلشارة إىل مس
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* حيدد الربنامج املستوى املطلوب للكفاية املراد للمتدربني إتقاا  
و الفروق بني املتدربني تنحصر يف تفاوت مقدار الوقت الذي حيتاجه كل متدرب إلتقـان الكفاية و يف عدد املـرات  

طلوب.اليت حياوهلا البلوغ املستوى امل
52-1987:51.األمحدطهخالد(يففتتمثلالكفاياتعلىالقائمالربنامجشروطأما(

أن يكون الربنامج قائما على كفايات يستطيع املتدرب تطبيقها عند إمتام الربنامج  *
*أن تكون املعايري املستخدمة يف تقييم أدائه الكفايات املعينة مع األخذ يف االعتبار معارف املتدرب املتصلة بـالتخطيط  

للمواقف أو السلوك املرغوب و حتليل هذه املواقف و تسيريها و تقوميها  
شكل مرن*تفريد التدريب مبراعاة الزمن الذي حيتاجه املتدرب يف اكتشاف الكفايات احملددة ب

*التخطيط النظامي للربنامج و حتديد عناصره و التأكيد على خمرجاته .
*التركيز على التقومي القياس و البعدي و التغذية الراجعة اليت تساعد على تعديل الربنامج مبـا يـتالءم و احتياجـات   

املتدربني.
برنامجلتصميم:قترحةاملالكفاياتأهموالكفاياتعلىالقائمالتدريببرنامجتصميمخطوات

.)13-1988:10.خريياللطيفعبد(التاليةاخلطواتتتبعمنالبدالكفاياتعلىقائم
 مراجعة البيان الوظيفي للمتدرب لتحديد ما حيتاجه من كفايات للقيام مبسؤولياته
  استفتاء املتدربني الذين سيتم تدريبهم يف الكفايات اليت يشعرون باحلاجة إليها
 . ا ضرورية للربنامج التدرييباستفتاء املشرفني على الربنامج عن الكفايات اليت يرون أ
  مراجعة القوائم اخلاصة بتصنيف الكفايات اليت جيب أن تتوافر يف املتدرب و يتم جتزئة الكفايات لكفايات فرعيـة

م الكفايات بتصميم استمارات التقومي و اليت تترجم ألهداف و على املتدربني أن يبينوا حتقيقهم ألهداف الرزم كما تقو
ضـعيف. و  –متوسط -تتضمن قوائم بالكفايات اليت ميكن تقدير كل منها باملقياس القائم على ثالث درجات : جيد

جمموعة من الكفايات األساسية للمعلمني( األساتذة ) كالتايل:) 13-1988:10.قد حدد (عبد اللطيف
أدائيـة بصورةالتعليميةاألهدافوضعمهارة: مثلاملهاراتمنجمموعةتتضمنو: للتعليمالتخطيطكفاية

حتديـد وترتيبـها األهدافهذهتنظيممعوجدانيةمهاريةحسية،معرفية،أهدافإىلاألهدافتصنيفسلوكية،و
لكـل املناسـبة الطريقةوللمتعلمنيتوضيحهاوهذهكلأمهيتهبيانواألهــدافمنهدفلكلاملعريفاحملتوى
.اجليدالتقوميطرائقاختيارمعهدفلكلاملالئمةالتعليميةاملوادواألدواتوالرسائلأحسناختيارمعهدف
ينبغياليتاملسبقةاملتطلباتحتديدعلىاملعلمبقدرةالكفايةهذهترتبطو: التعلمواالستعدادحتديدكفاية

ووضعلذلكاملناسبةاألساليبولألدواتاملعلماختيارمعاجلديدةاخلرباتتعلمعلىقادراليكوناملتعلملدىتوافرها
.إتقاااملتطلباتهذهامتالكعلىاملتعلمتساعداليتالعالجيةاخلطط
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احلفـز أسـاليب توظيـف واستخدامواختيارعلىاملعلمقدرةتشملو: للتعلمالدافعيةاستشارةكفاية
والتعلـيم عمليةيفاالجيابيةاملشاركةوالتفاعلعلىتشجيعهوالتعلمحنواملتعلمدافعيةالستشارةتؤدياليتالتعزيزو

.التعلم
الالزمـة املـج النفسـية املاديةالظروفمجيعتوفريعلىاملعلمقدرةتتضمنو:الصفيالتفاعلإدارةكفاية

االنضباطوالنظامجانبإىلالتعليمحلدوث
جيدةتربويةعمليةتضمنفاعلةبصورة: التربويةاملناهجوالتعليميةاملوادتوظيفكفاية
اختيارهاحسنو: التعليميةالوسائلتوظيفكفاية
النظريةاملعلوماتتوظيفعلىاملعلمقدرةتشملو:العمليةالتطبيقاتوالتدريباتعلىاإلشرافكفاية

العمليةالتدريباتوللمهماتأدائهمأثناءاملتعلمنيعلىاإلشرافوميدانيا
وأوليـائهم واملتعلمنيعلىالعملوالتعاملعلىاملعلمقدرةخاللمنتتجلىو:التواصلواالتصالكفاية

وتفكريهماستشارةوأفكارهمبتقبلالتعليمياملوقفيفاالجيايبالتفاعلعلىاملتعلمنيتشجيعتعلقماخاصةالزمالء
.الطرقواألساليبخمتلفباستخدامتفاعلهمعمليةتنظيم
اإلداريةاملهماتبعضأداءعلىقدرتهتتضمنو: اإلداريةاملهماتكفاية
م مـعرفةعلىاملتعلمنيمساعدةعلىاملعلمقدرةهيو: اإلرشادوالتوجيهكفايةم وقــدراوإمكانـا

حميطهموأنفسهممعالتوافقولشخصياماملتكاملالنموحتقيقعلىمساعدمومهارام
مالثقةوالتربويةالعمليةأطرافجلميعاملعلماحتراممبعىن: اإلنسانيةالعالقاتكفايةواختالفتقبلوبقدرا

.بينهمالرمسيةغرياإلنسانيةالعالقاتعلىاحملافظةونظرهمجهات
تمعوالتعليميةاملؤسسةبنيالعالقةتوظيفكفايةعلـى املعلـم بقدرةالكفايةهذهتتعلقو: احملليا

علـى القـدرة واملجللنشاطمركزتصبححبيثاحمللياتمعواحمليطوالتعليميةاملؤسسةبنيالعالقةتطويروتنظيم
اتمعخرباتمناإلفادةتنظيم
ائياأومرحليااملتعلمتقييمعلىاملعلمقدرةهي: التقوميكفايةوللتقـومي املناسـبة األدواتاختيارحسنمع

.التعليمنوعيةحتسنييفنتائجهامناالستفادةواستخدامهاحسن
ـ      م هذه أهم الكفايات اليت البد ألي أستاذ أو معلم أن ميتلكها واليت يف ضوئها تبين الـربامج التدريبيـة اخلاصـة

،واملالحظ أن هذا النوع من الربامج يقوم على مدي حتقق هذه الكفايات كأهداف وامتالك املتـدربني هلـا يف ايـة    
الربنامج.
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التدريب وفق املنحي التحليلي ملهارات التعليم:-2
األنشـطة منخمتلفةأنواعايتضمنالتعليمأنهواملفهومهذامؤدى:التعليمملهاراتالتحليليىاملنحمفهوم

أساسيةمهاراتأاجيداألنشطةهلذهواحملللإخل.....العلميةالتجاربالتوضيحية،العروضاألسئلة،وطرحكالشرح
،وميكـن ومعقدةبسيطةتعليميةمواقفيفوتدرجييةمنظمةبصورةعليهايتدربأنالبدمث،ومنأستاذأومعلمألي
) 26-1976:13.سوريال(يفاملدخلهذاتتبىناليتتدريبالبرامجيفاألساسيةاملالمحمنيزأن

حصر املهارات اليت تتصل بأنواع األنشطة التعليمية املختلفة.  -
التدريب على املهارات التعليمية بطريقة تدرجيية منظمة .-
تقدمي منوذج الستخدام املهارة يف موقف تعليمي مصغر.-
اعتماد مبدأ التقومي وتكرار التطبيق يف تعلم كل مهارة لبلوغ مستوى أداء مقبول.  -
اعتماد مبدأ التغذية الراجعة الفورية ،حيث يستعني املتدرب بعد تنفيذ كل مهارة  باءطار مرجعي يف تقومي أدائه .-
تعليمية  التركيب التدرجيي بني املهارات  املكتسبة واملرتبطة بنوع من ألنشطة ال-
يتقدم كل متدرب يف الربنامج بالسرعة اليت تناسبه .-
املعلمسلوكعلىيركزأنهاملدخلهذامزايامن:وأساليبهللمهماتالتحليلياملدخلوفقالتدريبمزايا
علـى يقوم،كماحديثةبأجهزةاملعارفواملهاراتاكتسابمناملتعلممتكنفرص،وخلقالصفداخلاألستاذأو

واملـدربني والفنينياملشرفنيمنالتوجيهيالدعموجودمعاألداءعلىالتدريببرامجيفاحلقيقينياملتعلمنياستخدام
واخلـربة األداءعلىالتدريببنيجيمعالذياألسلوبهذايعدهلذاوالضبطوالتركيزالواقعيةمنشيئايضفيماوهو

.وعمليةواقعيةأكثرهوماإىلنظريهوماعلىالتركيزمنالتدريبيةبالعمليةانتقاليةمرحلة،وهيومميزافعاالأسلوبا
و يعد التركيز على األداء النهائي أسلوبا حديثا يف التدريب ينطلق من املدخل النظامي الذي يعترب األداء النهائي جـزء  

من املخرجات  
متكن :كما حيتوي هذا املنحى على جمموعة من التقنيات اليت

املتدرب من أن بلعب دورا فعاال بأن يقوم بسلوك معني باعتباره جزءا من الطريقة  - 
ميكن مالحظة املتدرب بدقة كافية ملعرفة مدى حتقيقه ألهدافه- 
و بالتايل ميكن مالحظة التغريات اليت تطرأ على سلوك املتدرب ألن مثل هذه التغريات تساعدنا يف تقريـر مـدى   -

تدريب املستخدمة .هذا و قد تعددتفعالية طرائق ال
أمههامنواملهاراتحتليلعلىاملعتمدالتدريبأساليب:
يفالتعليميـة للعمليـة املكونةالعناصرلتجربةتصميمهامتاألداءعلىتدريبطريقةعنعبارة:املصغرالتعليم- 

التعلـيم ومبسطةتعليمطريقةخاللمنةاآلخرتلوالواحدجزءكلاستيعابمناملتدربيتمكنلكيالصف،غرفة
) 10-5(بنيمايضمأنميكناملصغرالتعليمفدرسالتعليميةاملهاراتوالدرسمدةوالصفحجمصغريعيناملصغر
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التهيئـة أواملعلـم يطرحهااليتكاألسئلةتعليميتنيمهارتنيأومهارةإالخالهلاتطرحالد15يستغرقو،معلمني
.للدرساحلافزة

للمتـدرب الفرصـة توفرالتدريبيفطريقةهوو) 1997:48.األمحد(:الصفغرفةيفالتفاعلحتليل- 
حيـث ،اسـتمارة معهومـراقبوجودالطريقةهذهتتطلبوالصفغرفةيفتدوراليتالتفاعالتأنواعملالحظة

أشـهر منيعدالذيالتفاعليللتحليل" فاليذرز"نظامحسبو،مرحلةكليفاملتدربتصرفاتيدونأنلهميكن
مـن سؤاالأوللمتدربكالماذلككانسواءثوان3كلحيدثماكلمبالحظةاملراقبيقوماالهذايفاألنظمة

حتديـد هوالتحليلمنالنوعهذامناهلدفوفوضويأوصمتفترةوجودأمللمتعلماملعلممنسؤاالأممتعلمقبل
أجـل مـن الصفداخلالتفاعالتطبيعةحتديدواملتعلمونفيهايتكلماليتللمدةنسبةاملتدربيستغرقهااليتاملدة

ديناميكيـة اداركعلىاملتدربيساعدالنوعهذاأنكماالصفيةالتفاعالتأفضلعلىاملعلمنيتدريبيفاالستفادة
.العالقاتهذهيفالتأثريكيفيةوالصفداخلاألشخاصبنيالعالقات

القائمةاملعلمنيتربيةيفمستحدثةاجتاهات) 36-1978:32.باريجيمس(:الصغريةالتدريبيةالدورات- 
أثنـاء للتـدرب للمعلمنيالفرصةإلتاحةالدوراتهذهتصمم)،،بريوتلألنزواالتربيةمعهدترمجةاملفردالتعلمعلى

:التاليةاملبادئالصغريةالتدريبيةالدوراتتعتمدواخلاصةاحتياجامإىلباإلشارةالتعليميةأداءاملتحسنياخلدمة
.معنيتسلسليفتقدميفاملتكاملةاملهاراتمنعددعلىالتركيز- 
تقـدم أخرىومعينةمهاراتحولتعليميةأفالممشاهدةواملتدربدليلدراسةعلىيقومالذيالذايتالتدريب- 

واملعينةللمهاراتالعمليالتطبيقوتطبيقيةمتريناتأداءومعنيتسلسلوفقتعليميةمواقفيفممزوجةاملهاراتهذه
.عمللصحائفاستناداالذايتالتقومي

كـل يقـدم والتوضيحيةالدروسمنعدداالصغريةالدورةتتضمنكماالعمليالتدريبنشاطاتعلىالتركيز- 
الـدرس يتطلبوالصفيةممارساتهيفيطبقهاأنتعلمهابعدالتدرباملعلمعلىتعنياليتاحملددةاملهاراتمنمجدرس

.التطبيقهلذاوللمهارةالذايتالتقوميوللتدريباألوىلختصصاملتدربوقتمنساعاتثالثالواحد
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) يوضح دورة نشاطات املتدرب يف كل من دروس الدورة الصغرية15الشكل رقم (

.36-1978:32.املصدر: جيمس باري 
ينطلق هذا األسلوب يف التدريب من مبدأ الفـروق  تدريب املعلمني القائم على التفريد أو التعليم املفرد:-3

الفردية بني املتدربني يهدف لتشجيع التفكري اإلبتكاري اإلبداعي لدى املتدربني ذوي القدرات اإلبتكاريـة و تشـجيع   
الذين حيتاجون لتدريب إضايف لسد النقص احلاصل يف إعدادهم أو ملساعدم على مواكبة الزمالء و يركز هذا النـوع  

ى الكفايات و املهارات اليت تتناسب و قدرة كل متدرب و احتياجاته و شعوره بأمهيته هذه الكفايات  عل
و يغزى االهتمام مبواد التدريب املفرد إىل متغريات هي:  

التقدم يف التكنولوجيات التربوية -
االستياء من بعض األساليب املألوفة يف تدريب املعلمني.  -
التركيز على النمو املهين للمعلم و التدريب أثناء اخلدمة  -
احلاجة ملعلمني مبدعني من ذوي القدرات اإلبتكارية و الذي ميكن أن يساعدوا يف اجـل املشـكالت التعليميـة و    -

التربوية 
مراعاة الفروق الفردية بني املعلمني  -
توفري الفرصة لتطوير أفكار املعلمني التربوية -
توفري الفرصة لتجريب األساليب التربوية الفعالة يف التعلم الصفي .وهنا جند:-
تعد أحد األعمدة اليت يقوم عليها التدريب العملي ) 24-1976:14.سوريال( رزم املهارات املنمذجة: -3-1

إعـداد رزم ملهـارات   على كفايات التعليم عن طريق التعليم املصغر قبل اخلدمة وأثنائها و قد تطورت هذه الفكرة إىل
مهارات مترابطة تقدم كل منها دليل خاص يشرح له كيفيـة  4أو3منمذجة تستهدف الرزمة الواحدة التدريب على

استخدام الرزمة يف تنمية كفاية يف كل من تلك املشكالت و يف كل رزمة منمذجة مواد تعليمية تتألف على األغلـب  
إحدى املهارات التعليمية املندجمة يف  موقف تعليمي و دليل للمعلـم املتـدرب   من األفالم القصرية اليت يقدم كل منها

تدربدلیل المیقرأ-1

تعلیم الدرس المعدل                 -8

یستمع  إلى أو یشاھد الدرس المعدل -9لم التدریسيلفییشاھد ا-2

المھارة المستخدمةیلمیشاھد ف-3

یخطط الدرس تطبیقي للمھارة -4
المعنیة 

یقوم الدرس التطبیقي و یضع خطة معدلة -7

یستمع إلى أو یشاھد شریط الدرس -6
التطبیقي  ینفذ الدرس التطبیقي -5
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لكيفية استخدام الرزمة كما أشرنا وللرزمة املندجمة أنواع منها رزمة مهارات عرض املعلومات ،رزمة مهارة إثارة اهتمام 
تعلمني.  املعلمني رزمة مهارة زيادة إسهامات املتعلمني، رزمة مهارة رصد إستراتيجية امل

و فيما يلي خمطط لتصميم الرزمة التدريبية و تطويرها :
لتصميم الرزمة التدريبية و تطويرهاا) يوضح خمطط16شكل رقم (

.251،ص2005املصدر:خالد طه األمحد :
إن املتتبع هلذا التصميم يستنتج أمهية هذه الرزم و ما تقدمه من فوائد تدريبية املتدربني و لعل من أهم هذه الفوائد:  

االفـروق تالءمكماالسلوكياألداءوالبدائلوالوسائلتعددوالنهائيالتقوميواألهدافصياغةعلىتركزأ
.يناسبهممافيختاروناملتدربنياحتياجاتوالفردية
االسـتماع واملطالعـة والتنقيبوالبحثعلىاملتدربنييشجعممابالرزمةمتوافرةغريإضافيةمصادرإىلترشد
تعلمهاوبراجمهايفيسريحىتاملتدربوقتتناسبهذاعلىزدأخرى،تعليميةمصادروموادوبوسائلاملشاهدةو

.الذاتيةسرعتهوفق
أنميكنكماالتعليميةاملهاراتواملفاهيمتعلميفزمالئهممسايرةمنيتمكنواملالذيناملتدربنيملعاجلةتستخدم

بذلكواجلماعيالتدريبخاللمناملللمعاجلةوبالنشاطالتعمقومعلومامالغناءاملتقدموناملتدربونيستخدمها
اليسريباألمرليستالرزمهذهأنهنابالذكراجلديرمنوللمتدربتقدمهااليتاملوادوالوسائلبتعدداخلرباتتنوع
.)211-1985:210.الدينفخر،الفرا(اتمعاتلكلتصلحالوالوقتاملالوللجهدحتتاجفهي
اشتقت نظرية النظم من علم النفس السلوكي و جذوره هي إستراتيجية النظام التدرييب وفق منحي النظم: -4

اليت حددت اخلصائص للموقف التدرييب القائم على أساس منحي النظم من حيث النظرة الشمولية للموضوع و تـرابط  

تحدید األھداف األدائیة

الرزمة المنقحة

مراجعة الرزمة

البیانات و جمع 
تقویمھا

إجراء التقویم 
التجریبي

تجریب الصورة 
األولیة

تصنیع الوسائل و 
شرائھا

تنقیح الرزمة من قبل
المتدربین

إعداد مسودة الرزمة تصمیم مشروع 
الرزمة

تجربتھا على فئة من 
التدریب

إنتاج الطبعة التجریبیة 
األولى

تنقیح الرزمة من قبل 
المتدربین

تصمیم االختبارات 
التعلیمیة البدیلة 
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لراجعة أثناء تنفيذ عملية التدريب و النموذج التـايل  العناصر و حصر االحتياجات التدريبية بدقة مع االهتمام بالتغذية ا
يوضح النظام التدرييب وفق منحىن النظم .

.) يوضح النظام التدرييب وفق منحىن النظم4جدول رقم (
املخرجاتالعملياتاملدخالت

القوى البشرية (مدربون، متدربون، إداريـون،  -
فنيون ومساعدون)

التدريبية، النظريات، البحوث املعلومات (املواد -
التجارب)

التقنيات(األجهزة، األدوات، املواد التدريبيـة،  -
أساليب العمل و املعرفة الفنية)

التمويل-
التسهيالت التربوي-
بيئة التدريب  -

احتياجات تدريبية -
أهداف  -
إمكانات-
مواقف تدريبية -
خربات تدريبية -
أساليب نشاطات  -

مهـارات و اجتاهـات   معارف و-
جديدة

ارتفاع مستوى األداء -
ازدياد إحساس العاملني مبشكالم -

و مشكالت املنظمة  
االجتاهات االجيابية حنو العمل .  -

.2002:46.املصدر:حسن أمحد الطعاين
البيئـة و  أساسية عناصر فضال عن عناصر أخرى مثـل 3يتضح من خالل هذا الشكل أن النظام التدرييب يتكون من 

التغذية الراجعة و ميكن توضيح العملية التدريبية وفق منحى النظم كما يلي:
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) يبني مكونات العملية التدريبية وفق منحىن النظم17شكل رقم (

)معلومات مرتدة (تغذية راجعة
.47:املصدر: أمحد حسني الطعاين

عرض لعناصر النظام حسب ما ورد يف النموذجفيما يلي و 
املدخالت:Inputاجلديـدة، املهـارات املتـدربني يفتتمثـل فنيةأومعلوماتأوبشريةأوماديةتكونقد

مـن الثالـث النوعأماللتدريبالالزمةالتسهيالت،املعداتاألجهزةاملبايناملالية،املخصصاتاملدربوناالجتاهات،
هيكلتـها ،أهـدافها ،نشـأا حيثمناملنظمةباملتدرباخلاصةالبياناتيففيتمثلباملعلوماتاخلاصاملدخالت

اخل...املوضوعمالءمتهاتنوعهاوخصائصهاوالتدريبيةاألساليبوالطرقالفنيةللمدخالتيفحتدوحجمها
العملياتProcesses:تصـميم ضـوئها يفيـتم اليتاألهدافوضعمثالتدريبيةاالحتياجاتبتحديدتبدأو

.أسلفناكماتقييمهاومتابعتهاوالربامجتنفيذفعالياتاملرحلةهذهتتضمنوالربنامج

متدربون 

مدربون

فنیون

إداریون

مدخالت بشریة

أموال مباني 

تركیبات

أجھزة 

معدات 

مدخالت مادیة 

طرق

أسالیب

خصائص
فنیةمدخالت 

عملیات

وضع األھداف

مدخالت

تعم التدریب

مخرجات

نتائج تتعلق 
بالمجتمع

نتائج تتعلق 
بالمنظم

تصمیم برامجتنفیذ الترتیب

االحتیاجات تحدید 
نتائج تتعلق باألفرادالتدریبیة

)(معلومات مھارات اتجاھات

البیئة الداخلیة و الخارجیة

مخرجاتمدخالت عملیات
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املخرجاتoutput :ملعلوماتاملتدرباكتسابصورةيفعادةتكونوالتدريبمناحملققةالنتائججتسدهاو
.األداءرفعولتحسنييؤديممامعاصرةتطوريةرؤيةوفقاجتاهاتومهاراتو
البيئةenvironement:الداخليةتشملوداخليةوخارجيةإىلالبيئةتنقسمو  :
حاجات األفراد و املنظمة  -
نظريات العلوم السلوكية و التعلم احلديث .-
املوارد املتاحة.-
له.  أما البيئة اخلارجية فتشمل:تصور متخذي القرارات يف املنظمة للتدرب و درجة حتمسهم -
تمعيالبعداملـوارد تنميـة نظـام واحلضارياملستوىالقانوين،السياسي،االقتصادي،النظاميفحيصرو:ا

.البشرية
تلبيـة أبرزهامنمهمةأدواراتقدماليتكاملؤسساتاملجختدماليتالقائمةباملنظماتيتعلقو: التنظيميالبعد

.اخلارجيةالبيئةواملنظمةأهدافلتحقيقمتخصصةبشريةمواردتوظيفواألفرادحاجات
الرقابةبدورتقوموللنظاماملختلفةاألنشطةحتققهااليتالنتاجوالفعلياألداءعنمعلوماتهيو: الراجعةالتغذية

املنظمـة يفاملخططةاألداءمستوياتعلىللحفاظاملديرونسيتخذهااملخرجاتمنالعملياتأواملدخالتإىلتردو
أخـرى ناحيـة مـن املتغريةالظروفويتالءممباتكييفهاواألنشطةحتديدوحلهاواملشكالتمعاجلةوناحيةمن
بنـاء والتدريبيـة العمليةمكوناتخيصفيمااستعراضهمتماخاللمنو.)48،صاملرجعنفس:الطعاينحسني.(

لـه الالزمـة املفرداتواملوضوعاتحتديدوالتدربأهدافصياغةوالتدريبيةاحلاجاتحتديدتتضمناليتالربنامج
أنجيـب الـيت املراحليوضحالتايلوالنموذجالعملياتمرحلةيفاألساسياجلزءتعدتقوميهطرقوتنفيذهووسائل
.منظمتدرييببرنامجأييتضمنها
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املراحل اليت جيب أن يتضمنها أي برنامج تدرييب منظم.) يوضح 18شكل رقم ( 

49:املصدر:حسني الطعاين :
أيضا من اتباع جمموعة من اخلطوات على النحو التايل:وحىت يكون التخطيط اجليد للتدريب البد 

االداء تتحدید مشكلة (مشاكال-1
(

التي لھا عالقة بمشاكلموعةتحدید المج-2
ألداء

بیة و األھداف التعلیمیةیتحدید الحاجات التدر-3

تحدید میزات و خصائص -4
المجموعة المشاركة و خلفیتھا

مصادر التدریب المتوفرة و تحدید -5
القیود المفروضة على استخدامھا

تقویم التدریب-9

تنفیذ التدریب-8

تحدید المناھج و األسالیب-7

تحدید المحتوى-6

ناملتدربو
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لتخطيط املنظم للتدريبا)  يوضح منوذج 5جدول رقم (
األهداف–أ 
ما هي األهداف اليت سيتم حتقيقها؟-

الشروط-ب
كيف و حتت أية شروط سيحقق املتدربون األهداف؟-

األهداف-
املعرفة-
االجتاهات  -
املهارات-
احملتوى-

اخلربات التدريبية 
مع اهتمام خاص  -
تقرير التدريب  -
طرق التعلم و التعليم-

التقومي  -
و التطوير

هيئة التدريب-
املواد و األجهزة و التسهيالت املادية-

إىل أي مدى مت حتقيق األهداف ؟-د
ما هي التغريات الواجب إحداثها؟-

املصادر  -ج
ما هي املصادر الضرورية للخربات التدريبية  -

52الطعاين : حسني املصدر:
يوضح هذا النموذج أن التخطيط يرتكز على املتدربون و حاجام و قدرام و مدى حتقيقهم لألهداف املطلوبة هلـذا  

يعد التخطيط للتدريب الدور األساسي ملن يقوم بالعملية التدريبية
التدريبية :التعيينات -5

هو عبارة عن عملية تدريبية صمم خصيصا ليكون واجبا وظيفيـا للدراسـة   : أ/ مفهوم التعيني التدرييب و مزاياه
الذاتية من قبل املعلم املتدرب ، يهدف الغناء الثقافة التربوية لدى املتدرب و حتسني مهارة الدراسة الذاتيـة لديـه و   

حدا لدراسته ذاتيا من قبل املتدربني  مث مناقشته يف احللقة األسبوعية الالحقة حيتوي ممارساته التعليمية يتناول موضوعا وا
جمموعة من الفعاليات الفكرية و العملية يكلف املتدرب القيام ا و تكون التمرينات جزءا مهام من التعيني و يشترط فيه 

يبية يف :  التطور املستمر.وتتجسد الوظائف األساسية  للتعيينات التدرمواكبة  
عملهميفاملتدربنياحتياجاتتلبية
ميتفقمباالتعليمتفريدعلىاملساعدةموواحتياجااملتمايزةمستويا
مهـارات علىالتركيزمعحمددةتعليميةقيموواجتاهاتمفاهيموحقائقوكفاياتالكتسابهلمالعرضتوفري

بذلكالعمليةإعادةمسحتكلماحمددة
ذلكتسريهماليتاملواقفواملهاراتتنميةوالذايتالتعلمعلىاملتدربنيتشجيع
العمليةاملمارساتوالتعينييفاملوجودةالنظريةاألفكاربنيالتكاملحتقيق
متابعـة نشـاطات منتقترحهماخاللمنكفاياتوواجتاهاتمفاهيموحقائقمناملتدربوناكتسبهماتقرير

اترتبط
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) 65–1982:60.حتتوي التعيينات اجليدة على ( االنرواالتدرييب و مكوناته :ني/ معيار كتابة التعيب
و تساعد املتدرب على إدراك الكفايات املرغوبة و تبصره بالنشاطات الرئيسـية  : املقدمة أو النظرة الشاملة-1

من جهة و بينها و بني ما سبقها ، و ما يلحقهـا مـن   املخططة و العالقة العضوية بني النشاطات ، و تلك الكفايات
نشاطات و موضوعات يف التعيينات األخرى ، من خالل تعريفه باملادة العلمية و قيمتها التربوية .

تصاغ يف صورة سلوك يتوقع أن يؤديه املتدرب عن طريق النشاطات املخططـة و املوجهـة حنـو    األهداف :–2
ترط أن تستمد األهداف من األهداف العامة للتدريبالكفايات املرغوبة ، و يش

و يقصد ا جمموع املفاهيم و احلقائق و األفكار و اآلراء و االجتاهـات  املادة العلمية التدريبية أو احملتوى:–3
لتدريبيـة  ؟، و القيم املهارات، املراد إكساا للمتدرب و اليت تتضمنها املادة التدريبية و ترتكـز عليهـا النشـاطات ا   

املخططة، و يشترط يف املادة العلمية التدريبية أن:  
.حديثةودقيقةوصحيحةأفكارهاتكون- 
.واضحةكافية،وافية،تكون- 
.املعروفةالتعلممبادئوالبحثوالتفكريطرائقتراعي- 
.أخرىجهةمنالنشاطاتواألفكارواألهدافبنيتربطأنو،مبوضوعيةعرضهايتم- 
.العمليةاملمارساتوالنظريةاألفكاربنيالتكاملحتقق- 
.مستواهموفوقدونالاملتدربنيمستوىيفتكون- 
.نقدهاوحتليلهاوالعلميةاملادةيفاملستقلالتفكريممارسةعلىحتفزهحبيثاملتدرباحتياجاتتليب- 
.هلاحلولإجيادحماولةواملهنيةمشكالتهمواجهةعلىاملتدربتساعد- 
.فيهااملقترحةاملتابعةنشاطااومتارينهاوبأمثلتهاالتعليميالواقععلىتنفتحوالتربويالواقعمنتنطلق- 
األفكـار تقريبيفيسهمممابصريةومسعيةلوسائلمقترحاتوتوضيحيةأشكالورسوموواقعيةأمثلةتشمل- 

.التدريبإىلفيهااملطروحة
.مباشربشكلاملتدربختاطبوسهلةوواضحةسليمةبلغةتعد- 
.مألوفةغريأوفنيةأوعلميةمصطلحاتمنفيهايردملاشروحعلىحتتوي- 
.ذلكيفرغبتإذااملراجعإىلالعودةاملتدربعلىيسهلواضحاتوثيقاتعتمد- 
بـني تـوازن علـى وتبىنالرئيسية،لألفكارمرحلياتلخيصامنهاكليتضمنمناسبة،مرحليةخطواتيفتنظيم- 

.أقسامها
.األساليبمتعدداملدخليفاألخرىاألساليبمضمونمعومفاهيمهاأفكارهاتتكامل- 
النشاطات التدريبية :وهي جممل النشاطات القرائية والكتابية والشفوية والعملية وتوظيف الوسائل السمعية البصرية -4

،ويطلب إىل املتدرب القيام ا جمتمعة ومتفرقة ،من أجل متثيل األهداف املتوخاة وتتخـذ  اليت تتضمنها العملية التدريبية 
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هذه النشاطات أشكاال خمتلفة كمعاجلة التمرينات وحل املسائل ،اإلجابة عن األسئلة ،إجراء التجارب....اخل ،ويشترط 
فيه أن:

،منظمة من خالل تبصريهم مبضامينها ومواقـف  تتيح للمتدربني فرض اكتساب الكفايات التعليمية بطرائق متدرجة - 
استخدامها ،وقيامهم بتدريبات كتابية تساعد على توظيفها ومالحظتهم هلا يف مواقف تعليميـة كاملـة أو مصـغرة    

وممارستهم هلا ممارسة فعلية أو متثيلية .
تنسجم مع طبيعة املادة العلمية وطرائق التفكري فيها .- 
لدراسة الذاتية ونشاطات أخرى كأداء التـدريبات الكتابيـة ومشـاهدة األنشـطة     تتنوع وتتكامل تشمل نشاط ا- 

التلفزيونية وحتليل التسجيالت الصوتية  
تشمل بدائل االختيار حبسب ما يتالءم واحتياجات املتدربني ومستوى قدرام وظروفهم ،وأن تكون قابلة للتنفيذ يف - 

مناطق التدريب وظروفه العامة  
تتيح فرصا كافية للمتدربني للممارسة والنمو الذايت يف املهارات واملواقف الالزمة للتعلم املستقبل - 
ويشمل  جممل النشاطات واألعمال التقوميية واإلجراءات اليت يقوم ا املتدرب سعيا لتحديـد مسـتواه   التقومي :-5

أكد من مدى حتقق األهداف املرجوة مـن التعـيني ويتخـذ    القياسي يف إطار املادة العلمية وأهدافها التدريبية وهذا للت
التقومي عدة أشكال وهي :

والذي يساعد املتدرب يف الكشف عن مدى حاجته للتدريب ومقدار ما حيتاجه من املادة التدريبية *التقومي القبلي:
كل قسم من أقسام التعـيني،  حيث يزود املتدرب بأساليب وأدوات متكنه من التقومي الذايت ومواكبة*التقومي احمللي:

كما يزود املتدرب بتغذية راجعة بعد كل مرحلة وحتفزه للتثبيت والتقدم.
يتضمن أساليب وأدوات تقوميية تساعد املتدرب على رصد مدى جناحه وجماالت قصوره،كما يزود *التقومي اخلتامي:

املدربني بالتغذية الراجعة.
مل نشاطات التطبيق والتغذية البعدية اليت تسـتهدف ممارسـات املتـدربني    وهي عملية تتضمن جم:*املتابعة البعدية

ومهارام بعد الفراغ من التعيني التدرييب .
من الطرق املباشرة يف إطار مدخل متعدد الوسائط ،وتشري إىل اجتماع أسـبوعي ينظمـه   احللقات األسبوعية :-6

دد يف برناجمهم التدرييب وهو مضمون التعيني التدرييب الـذي  املدرب التربوي موعة من املتدربني لتدارس موضوع حم
متدربا .إن تنظيم 20اىل15وزع عليهم مسبقا وقبل وقت كاف من حضورهم احللقة األسبوعية وتتشكل اموعة من

احللقات األسبوعية وتوظيفها باعتبارها وسيطا تدريبيا عملية ضرورية لعدة أساليب منها:
تدربني للتعمق يف املفاهيم األساسية اليت تعلموها من خالل قراءم الذاتية للتعيينات ،والتوسع يف هذه *توفري الفرصة للم

املفاهيم واألفكار من خالل مناقشتها فيما بينهم وبني قائد احللقة بغرض مسـاعدم يف التغلـب علـى الصـعوبات     
لك فهي معتمد للقراءة الذاتية ال بديل هلا .واملشكالت اليت تواجههم من خالل دراستهم الذاتية للتعيني ولذ
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*توفر احللقة الفرص لتطوير بعض املهارات املبنية على النشاطات العلمية املقترحة لتلك احللقة األسبوعية واملتصلة بتعيني 
التدريب .

املشترك ملتابعـة النشـاطات   *توفر الفرصة ملناقشة التطبيقات العملية املتصلة مبوضوع احللقة وذلك للتخطيط التعاوين 
العملية املبنية على املعارف والقدرات اجلديدة اليت اكتسبها املتدربون دف تطوير ممارستهم املديرية والصفية.

*توفري الفرصة لتطوير اجتاهات إجيابية حنو موضوع التعيني املقرر للحلقة .
دريب، وتوفر الفرصة لتعلم مصاحب أو عرضي يتعلـق  *توفري الفرصة لدى املتدربني لقراءات أوسع حول موضوع الت

باألساليب املستخدمة أثناء احللقة.
*تساعد املدربني التربويني يف ختطيط توجههم للتعلم الصيغي من قبل املتدربني .

يف هذه احللقات *توفري تغذية راجعة للمتدربني حول فعالية احللقات، مما يسمح هلم بتقومي املادة التعليمية، وقبل املباشرة 
البد من:

*قراءة التعيني واملراجعة املتصلة به .
*اإلجابة كتابة عن بعض األسئلة أو مجيعها واملدرجة يف التعيني  

*مجع البيانات واملعلومات املتصلة مبوضوع احللقة استعدادا ملناقشتها 
*حتضري بعض املواد اليت ميكن استخدامها يف نشاطات احللقة.

عليـه والذياملدربعاتقعلىالتخطيطيقع)83-1987:80.األمحد:(وتنفيذهااألسبوعيةقةاحللختطيط
:بـيقومأن
التأكد من توزيع التعيني على املتدربني قبل موعد احللقة بفترة كافية.-
يقرا التعيني املتصل باملوضوع.-
التعيني أو متوافرة بشكل منفصل.يدرس خطة العمل املتصلة باملوضوع واليت تشكل مبدئيا قسما من -
يضع أهداف احللقة بدقة ووضوح ويتأكد من حتقق التوازن واالنتقاء يف توزيع الوقت بـني موضـوعات احللقـة    -

وأقسامها واملهارة يف انتقاء املفاهيم والقضايا الىت ستناقش يف احللقة.
عة اخلطة املقترحة .تأمني الظروف املادية وتذكري املتدربني بأهداف احللقة ومراج-
املرونة يف تنفيذ اخلطة وتوظيف  الوسائل  السمعية البصرية .-
السماح باملناقشة احلرة واستشارة دافعية املتدربني.-
اخلروج مبضامني وتطبيقات حمددة املسئولية التعليمية للمتدربني .-
وهيالطرائقبعضوتستخدم: األسبوعيةاحللقةقيادة:
للمتدربنيخمتارةأسئلةعلىتلقائياباإلجابةتقوممعنيحقليفاخلرباءمنجلها:النقشاتهيئة
احللقةقائديطرحهحمددسؤالحولقصريةلفترةنظاميةغريمداولة:التمهيديةالنقاشجلسة.
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-اخلـرباء فيهيشتركونقاشوإجاباتأسئلةتتبعهاإفادةبتقدمياخلرباءمنجمموعةتقومحيث:الدراسيحلديث
.السواءعلىواملتدربون
موعةأماممعينةمسالةأوقضيةبصددنظروجهيتمتثلحججفيهتطرحعرض:املناظرةاألصولوفقالتدريبيةا

.املوضوعية
موعةاحللقةالقائديقسمحيث: الرمزيالنقاشموضـوعا تتـدارس أنمنهاكلمنيطلبزمرإىلتدريبية

.اتمعأعضاءباقيعلىتعرضهمشتركاتقريرايصددهوتقدمواحدا
-ملتحسنينشاطيفاملتدربونيشتركحيث:التدرييبالشغلدفالصفيةأواملدرسيةممارسامشكلةمعاجلة

.التربويةالعلميةوالتجاربالبصريةالسمعيةوالوسائللدراسيةاملوادبعضذلكيفوتستخدمودراستهاخمتارة
عامنقاشيتبعهانظروجهاتتتناولخطاباتالندوةأعضاءميارس:الندوة.
املتدربنيوحتفيزغزيرةمعلوماتتقدمياألمريتطلبعندمااحللقةقائدميارسها:احملاضرة.

-VII : مناذج يف تصميم الربامج التدريبية
خلطوات أو مكونات عملية واقعية،حيث ميكن إسـخدام  النموذج مصطلح يعين متثيال لفظيا أو رياضيا أو رسومايت 

.ويف )254،ص1995:النموذج يف الفهم والتنبؤ واشتقاق املعلومات عن العملية الفعلية الىت ميثلها (عبد اللطيف اجلزار
هذا اإلطار تعددت وتنوعت مناذج التصميم التدرييب كل حسب وجهة نظره  لكنها يف جمملها تصب يف نفس القالـب  

تشمل أهم اخلطوات وسوف اقتصر يف دراسة هذه على األهم منها كالتايل: البداية ستكون بالنموذج الذي يشـمل  و
.تقريبا على كل وأهم خطوات التصميم التدرييب والذي أعده " روثيل ويليام"



التدريبيةالبرامجوتصميمالتدريبفلسفةالرابعالفصل

210

) يوضح أهم خطوات التصميم التدرييب حسب روثل ويليام 19شكل رقم (

1997:47.املصدر:روثل ويليام 

حتليل مشاكل األداء البشري كخطوة للتميز بني التدريب واالحتياجات 1خ

اإلجابة عن األسئلة التالية وحتليلها-2خ

ما الظروف الىت ستكون املستهدفة ما هي الفئة 
تطبيق سائدة عند 

املتدربني للمعارف الىت 
تعلموها

ماهي ظروف العمل 
الىت يتم عليها بناء 
احلكم على آداء 

املتدربني

تقدير االحتياجات التدريبية لتحديد الفجوة-3خ

حتديد أهداف الربنامج التدرييب -4خ

وضع معايري قياس لتقييم نتائج الربنامج التدرييب -5خ 

الربنامج التدرييبوضع أو إقرار أو تعديل اخلطط لتحقيق أهداف -6خ

مني متطلبات تنفيذ الربنامجأت-7خ

التدرييبتقييم الربنامج–8خ

تقييم نتائج التدريب–9خ
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جاء هذا النموذج شامال ملختلف مراحل التصميم التدرييب وفقا لسبع خطوات كالتايل:
م؟مااملتدربونهممن:( مبعىنوبيئتهالعملومتطلباتبالتدريباملشمولنيحتليلعلىاألوىلاخلطوةتركزمستويا
؟املطلـوب األداءفيهايتمأنينبغيظروفأيقياسها؟يتموكيف؟املطلوبللمستوىالوصولمتطلباتهيما؟

.إخل...
وماالتدريبخاللحيدثمابنيالفروقحتديدخاللمنللمتدربنيالتدريبيةلالحتياجاتموضوعيتقوميإجراء

.للتوقعاتطبقاحيدثأنجيب
عمليةحتكماليتباألهدافختتصفهيالثانيةاخلطوةيفالتدريبيةاالحتياجاتتقومينتائجعلىالثالثةاخلطوةتعتمد

.)املتوقعةوالنتائجالتدريبواجتاهاتمسارحتديد(بالقياستسمحبطريقةاألولوياتحسبوترتيبهاالتدريب
تموالوسـائل التدرييبالربنامجبتنفيذالصلةذاتالتدريبيةباالحتياجاتللوفاءالوسائلتوفربدرجةاملرحلةهذه

.للربنامجاملسطرةاألهدافلتحقيقلذلكالالزمة
إدخالإىليهدفالذيالتكويينالتقوميالعمليةهذهعلىويطلقاستخدامهايفالشروعقبلالتدريبيةاملواداختيار

.املتدربنيمنالبدايةيفصغريةجمموعةعلىجتريبهاطريقعنالتدريبيةاملعداتعلىالالزمةالتحسينات
موعةعلىالتدرييبالربنامجتنفيذاالختبارعليهاوقعاليتبالوسائلاملستهدفةا.
1997:405.ويليامروثيل. (لوظائفهمأدائهمعلىتعلموهماتطبيقيفاملتدربنيجناحمديعلىللتعرفالتقومي(
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)ينب منوذج جيالش و أيلي للتصميم التدرييب20شكل رقم ( 

.76-1997:75.املصدر: لطيفة السمريي
دور الوسائل التعليميـة كجـزء ال   صمم "جيالش" و"أيلي " هذا النموذج يف ضوء أسلوب النظم ،وضح من خالله 

محـد  احليلـة  ،م76-1997:75.خطوة كالتايل( لطيفـة السـمريي  11يتجزأ من النظام التدرييب ككل وقد مشل
)70-1999:69.جمدي حممد، 1999:103-104.
الفئـة وخصـائص التـدرييب املوضوعباختالفخيتلفوهذا: األهدافلتحقيقاملناسبالتدرييباحملتوىحتديد

.التدريبيةاالحتياجاتعلىبناءااملستهدفة
مثمباشراتأثرياالالحقةاخلطواتيفاخلطوةهذهتؤثرحيث:واملمكنة،السلوكيةالعامةالتعليميةاألهدافحتديد

.الربنامجمنوحدةلكلاإلجرائيةمثللربنامجالعامةاألهدافصياغة
البـدء قبلاملتدربونيكتسبهاأنجيباليتالسابقةاملتطلباتمهاراتحتديدأي:للمتدربنياملدخليالسلوكتقييم

.اجلديدةواألهدافاحملتوىلتعلم

حتديد احملتوى

حتديد األهداف 
السلوكية

اختيار مصادر التعلم 
والوسائل التعليمية

ختصيص املكان وتنظيمه

حتديد وتوزيع الالزم 
لكل إستراتيجية

تنظيم جمموعة جمموعات 
العمل 

حتديد استراتيجيات 
التدريس تقييم السلوك املبدئي 

التعلم القبلي

حتليل نتائج التغذية الراجعة

تقومي 
األهداف
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عـرض املناقشـة، كاحملاضرةمتنوعةأساليبواستخداماالستكشافالشرحمثل: التدريبإستراتيجياتحتديد
.الوسائل
ومتقنمناسببشكلالتعليميةاألهدافلتحقيق:جمموعاتيفاملتدربنيتنظيم.
لذلكالالزمةواألساليب،االستراتيجياتاألهدافطبيعةعلىيعتمدهذا: وتنظيمهالوقتحتديد.
التدريبفيهسيتمالذياملكانحتديد.
وأجهزةموادمن: املناسبةالتعليممصادراختيار.
السابقةاإلجراءاتسالمةمنوالتأكداألهدافحتققمدىلقياسالتعلمإنشاءويتم:األداءتقومي.
يفالتعـديل أوالتغيريإجراءمثةومنجوانبهجبميعالتعليمفاعليةملدىتشريمستمرةعمليةوهي:الراجعةالتغذية

.النموذجمراحلمنمرحلةأي
) وهي:( لطيفة 21يتكون هذا النموذج من عشر خطوات موضحة يف الشكل رقم (منوذج سريس ولونيثال: / 2

).86-1999:67.جمدي حممد،79-1997:78.السمريي
خصائصهمومعرفةاملتدربنيعنبياناتجتميع:املدخلبياناتحتديد.
تعلمهممدىالسلوكمنيتضححيث:املتدربنيسلوكبداللةاألداءأهدافصياغة.
عليهالتدرببصددهمالذياملوضوعأهدافمناملتدربونيعرفهماملعرفة:القبليةاالختباراتوضع.
الربنامجاملقررحمتوياختيار.
شفافيات،،شرائحكتب،أفالم: (التعليميةوالوسائلاملواداختيار.(..
عليهااحلصولاملتعذرواملوادالوسائلإنتاج.
املناسبةالتدريبطرقاختيار.
التعليميةواملصادروالتعلمالتعليمأنشطةخاللمن: بالتدريبالقيام.
البعدياالختبارنتائجحتليل.
التقومي.
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) يوضح منوذج سريس ولونيثال للتصميم التدرييب21شكل رقم(

حدوث التعلم )الكسب يف التعلم ( التحقق من 
86-1999:67.،جمدي حممد 1997:79.املصدر:لطيفة السمريي 

طور اجلزار منوذجا قائما على تطبيق األسلوب املنظومي للتعليم والتدريب ،يتسم / منوذج عبد اللطيف اجلزار:3
وذج هذا األخري يتكون بالعمومية اليت تساعد الدارس يف البحث عن التفصيالت حىت متكنه من التطبيق الواعي هلذا النم

من مخس خطوات مترابطة كالتايل:
التـدريب،الواقع ملوضـوع التدريبيةواحلاجاتاملتدربنيخصائصحتديدفيهاويتم:والتحليلالدراسةمرحلة

.بالتعليماملتعلقةاملتوفرةالتعلم،مصادرفيهسيتمالذي
احملتوى،بناءعناصرحتديدوكذلكاألهدافصياغةفيهاويتم:التدرييبالربنامجأواملنظومةتصميممرحلة

واختيـار األهدابترتيببعدهدفلكلالتدريس،أساليباملتدربنيجتميعطريقةواختياراملرجعحمكيةاالختبارات
املطلوبواملوادالوسائطعلىالتدريبيةالرسالة،تصميمواملساعدينللمتدربنيالتعليمية،التسهيالتالتعليميةالوسائط

) إختیار 5() التقویم 10(
المواد 

والوسائل من 
أفالم،شرائح

) وضع 3(
االختبارات 

البعدیة 

) اختیار 4(
محتوى القرار ) تحلیل 9(

نتائج االختبار 
البعدي

) القیام 8(
بالتدریب

) بیانات 1( 
المدخل بیانات 

عن التالمیذ

) صیاغة 2(
أھداف األداة 
بداللة السلوك

) إنتاج 6(
المواد 

والوسائل 
المتعذر 

الحصول علیھا 

) اختیار 7(
طرق التدریب 

المناسبة
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املتدربنيودورالوسائطاألهدافتقيمحيثالتدريبتنفيذإستراتيجيةووضعالتدريبعمليةعناصروتصميمإنتاجها
.واملدربني
هـو مماأوباالقتناءإماوالتسهيالتالوسائطعلىاحلصولفيهايتمإنشاءمرحلةوهي:املنظومةإنتاجمرحلة

.التدريبيةاحلقيبةيفتصميمهيتمماوفقجديدإنتاجأومتوفر
تقوميلعملكبريعيناتعلى،التجريبصغريةعيناتعلىبالتجريبالبنائيالتقييموتصمم:املنظومةتقوميمرحلة

.ائيجتميعي
مرحلةأثناءأهدافهاحتقيقيفاملنظومةفعاليةمنالتأكدمتقديكوناملرحلةهذهيفو:املنظومةاستخداممرحلة

بالتقومياالستخدامهذامتابعةمعاستخدامهاوتعميمالربنامجتنفيذأيميدانيااملنظومةاستخداميتمهناوالتقومي،
:التايلللشكلوفقاوذلك.املستمر
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يوضح منوذج عبد اللطيف اجلزار لتصميم الربامج التدريبية)22شكل رقم (

108-2000:96.،عبد اللطيف اجلزار287-1995:247.املصدر عبد اللطيف اجلزار 

مرحلة التصميم

االستخدام امليداين.-
املتابعة و التقومي املستمر.-

مرحلة الدراسة 
والتحليل

.التغذية الراجعة

عمليات املراجعة و 
التعديل

حتديد خصائص املتعلمني - 
حتديد احلاجة التعليمية للموضوع أو الغرض العام للتعلم.- 
التعليميةصادر دراسة واقع املوارد امل- 

صياغة األهداف التعليمية سلوكيا وحتليله وترتيب تتابعها.- 
حتديد عناصر احملتوي التعليمي.- 
بناء اختبار حمكي املرجع.- 
اختيار خربات التعلم وطريقة جتمع املتدربني  وأساليب - 

التدريب لكل هدف.
اختيار الوسائط واملواد التعليمية.- 
على الوسائط املطلوب إنتاجها .تقييم الرسائل التعليمية - 
تقييم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعليم - 
وضع إستراتيجية تنفيذ التدريب - 

احلصول على الوسائط املتعددة و إعداد التسهيالت -
اقتناء املتوفر، تعديل املتوفر،إنتاج جديد.-

جتريب مصغر لعمل التقومي البنائي.-
.التقومي النهائيجتريب موسع لعمل -

مرحلة التقومي

مرحلة االستخدام

مرحلة إنتاج اإلنشاء
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/منوذج ديك وكاري:4
)يوضح منوذج ديك وكاري يف تصميم الربامج التدريبية23(شكل رقم 

تنقیح التدریب

إجراء تعدیل 
للمادة التدریبیة

تطویر 
واختیار 
المواد 

التعلیمیة 
وتنفیذ 
التدریب

تصمیم 
وإجراء 
اختبار 
تكویني

تطویر 
مفردات 
االختبار 
مرجعي 
المحك

تطویر 
إستراتیجیة 

التدریس
كتابة األھداف التدریبیة 

تحدید 
األھداف 
التدریبیة

تحدید 
السلوكیات 

و 
الخصائص 

القبلیة 
للمتدربین

تقییم 
وإجراء 
اختبار 
نھائي

1999:846.املصدر: حسني زيتون 

)1999:646.يتكون هذا النموذج من مثان خطوات إجرائية كالتايل (حسني زيتون
تصميمهاملرادللمساقالعامةاألهدافحتديد.
منهايتكونالىتاجلزئيةالتعليميةاملهماتحتليل.
املتدربوخصائصالسابقةالسلوكيةاملتطلباتحتديد.
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وتطويرهاملرجعحمكياختباربناء.
التعليمإستراتيجياتتطوير.
التدريبيةاملادةوتطويراختيار.
دفوتطبيقهاالتكويينالتقوميعمليةتصميموالتطويرالتحسني
أجـل مـن اخلتاميالتقوميعمليالتتطبيقوالتكويينالتقوميعملياتلهتوصلتماعلىبناءاالربنامجمراجعة

.املصممالتدرييبالربنامججودةعلىاحلكم
)يوضح منوذج ديفز وزمالؤه للتصميم التدرييب .24شكل  رقم (/منوذج ديفز وزمالؤه:5

حلل متطلبات النظام                                                                       صمم النظام

حدد اإلغراض 

حدد الحالة الراھنة

اختر البدائل 

طبق النظام

وازن بني  األداء املتوقع 
والفعلي

أعد التصميم 

83-1997:82.املصدر: لطيفة السمريي

خطوات منوذج "ديفيز" وهو قائم على ثالث خطوات أساسية أوال حتديد متطلبات النظام )14(يوضح الشكل رقم
،ثانيا تصميم النظام وتنفيذه ،ثالثا تقومي فاعلية النظام باملقارنة بني النظام املخطط والنظام القائم ،مث تقومي كل عنصر من 

بينهما مع دراسة املؤثرات اخلارجية على النظام ويتكون هذا األخري من:عناصر النموذج ومدى التفاعل 
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وصـف املهمـة وحتليلـها    *ختطيط التقومي وتطبيقـه. *كتابة أغراض التدريب.*وصف احلالة الراهنة لنظام التعلم.*
املوازنة بني املخطط واملنفذ.*تقومي النظام التدرييب.*تصميم الدروس.*.

تصف منوذج "كومب" بالنظرة الشاملة الىت تأخذ بعني االعتبار مجيع العناصر الرئيسية ي/ منوذج كومب جريولد:6
يف عملية التخطيط للتدريب مبختلف مستوياته ،كما يساعد هذا النموذج املدربني على رسم املخططات الستراتيجيات 

أجل حتقيق أهداف املسـاق أو املقـرر.   التدريب والتعلم  مبا يف ذلك حتديد الطرائق واألساليب ،الوسائل التعليمية من 
والشكل املوايل يوضح خطوات التصميم التدرييب لـ "كومب"  يف مثان خطـوات كالتـايل :( جريولـد كومـب    

.1997:87-876(
التدريبلعمليةالالزمةالعملومهاماملوضوعاتواختيارالعامةاألهدافوصياغةاملتدرباحتياجاتحتديد.
موتشملالتدرييبالتصميمعمليةأثناءاعتبارهاالواجباملتدربنيخصائصحتديدمقدرام وحاجاواهتمامـا

.االجتماعية
واملالحظةللقياسقابلسلوكيبشكلالتعليميةاألهدافحتديد.
التدريبيةباألهدافترتبطاليتالتدريبيةاملادةحمتوىحتديد.
يصددههمالذياملوضوعأوالوحدةجماليفاملتدربنيمستوىلتحديدالقبليالقياسأدواتإعداد
األهدافحتقيقيفتساعداليتالتدريبيةوالوسائلاملصادرواختياروالتعليمالتعلمنشاطاتتصميم
واألجهـزة، التـدريب ،جـدول العـاملني واألفرادامليزانية: مثلاملساندةالتدريبيةواخلدماتاإلمكاناتحتديد

.التدريبيةاخلطةتنفيذيفتساعداليتاملاديةالتسهيالت
مـن خطـوة أيوتعديلمراجعةيفالتقومينتائجمنواالستفادةاألهدافحتققمدىملعرفةاملتدربنيأداءتقومي

.السابقةاخلطوات
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وضح منوذج كومب للتصميم التدرييب:) ي25شكل رقم ( 

الخدمات 
التعلیمیة 
المساعدة

القیاس 
القبلي

محتوي 
المادة 

التدریبیة

األھداف 
التعلیمیة

خصائص 
المتدربین

نشاطات 
التعلیم 

والمصادر 
التعلیمیة

الغایات 
الموضوعات 
األھداف 
العامة

التقویم

التحسین

المراجعة            
إعادة التقویم

.176-1997:17.املصدر: جريولد كومب
وبتحليل هذه النماذج جندها تتفق يف جمموعة من اخلصائص أمهها:

اإلنساينالتعلموخصائصالبحثعلىتعتمد.
النظمأسلوبخبطواتترتبط.
التدريبوأغراضوالبيئةاملتدربحلاجاتالدقيقالتحليلتعتمد.
املنظوميالتفكريعلىتعتمد.
مراحلهايفوالتحكمالضبطعلىتعتمد.
مراحلهاكليفاملخرجات،والعملياتللمدخالتالكليةاملنظوميةالنظرةعلىتعتمد.
التدريبنتائجمنللتأكدمرحلةكليفواملتابعةاملستمروالتقييمالقياستعتمد.
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انتقاء أحد مناذج التصميم الذي يقدم رمسـا  وعليه يتضح أن تصميم أي برنامج تدرييب وبنائه بطريقة منظومية يتطلب
خطيا مصحوب بوصف لكيفية تطبيقه من خالل إتباع مراحله وخطواته حىت يبتعد املصمم عن العشوائية . ومن هـذا  
املنطلق راجعت الباحثة عدة دراسات ومناذج لتصميم الربامج التدريبية لتخرج يف النهاية يف ضوء هذه التصاميم باقتراح 

تصميمي مالئم ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العايل كالتايل :منوذج 
يوضح النموذج املقترح خلطوات تصميم الربنامج التدرييب ألعضاء هيئة التـدريس  )26(شكل رقم 

اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العايل 

تعریفھا :

مھام ومتطلبات 
العمل الذي یقوم 

خلطوات تصميم الربنامج النموذج املقترح 
التدرييب

ما حيتاجه املتدرب 
من معارف 
ومهارات 

وسلوكيات لتحقيق 
اهلدف(الفجوة)

مجلة يوضح فيها 
القصد من العملية 

التدريبيةٍ 
(حتويل االحتياجات 
ألهداف  إجرائية 

تدريبية )

املوضوعاتقائمة
اليتاملفرداتوالفقرات

برنامجأيمنهايتكون
حتقيقأجلمنتدرييب

وتغطياألهداف
التدريبيةاالحتياجات 

مجل تعرب عما سيكتسبه 
املتدرب من العملية 

التدريبية أو هو مجل تعرب 
عن التغري املتوقع إدخاله 
معلومات أو مهارات أو 

سلوكيات

حتليل 
حتياجاتاال

2
2
22

5غراضاأل4احملتوى3اهلدف 

على حتديد وترتيب أنواع التدريبلتنفيذيابداية العمل 
املتاح ( ضوء اإلمكانات والزمن

للعملية التدريبية خط السري الفعلي
)حتديد التوقيت

لعب األدوار،  –وهي ( حماضرة 
املنضدة –حديث بيان عملي، مناقشة 

اخل ).املستديرة.. 

تنفيذ 
8التدريب

اختيار الطرق 7الربنامج
6والوسائل

حتليل الدور
1

مهام ومتطلبات 
العمل الذي 

يقوم به 
املتدرب

9التقييم

أين –من - كيف
مىت-
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خالصة الفصل:
يتفق أغلب املتخصصني يف  جمال التدريب على أنه عملية منظمة وخمططة تتم وفق منهجية حمددة قائمة علـى  

املتوقعة منها، ومتثـل  أسس علمية رصينة؛ لذا أصبح االلتزام ذه املنهجية ضرورة إذا أريد ألي برنامج أن حيقق أهدافه 
عملية تصميم الربامج التدريبية مرحلة أساسية يف منهجية العملية التدريبية وال يكون ذلك إال يف ضوء تقـدير علمـي   

للحاجات التدريبية الفعلية للمشاركني يف هذا الربنامج.
ويف هذا الفصل مت تسليط الضوء على أهم ما ورد يف التراث النظري حول موضوع التدريب من خالل عـرض  
أهم املفاهيم املرتبطة به كتعريفه، أهدافه، أمهيته و وسائله، أنواعه وأساليبه.....إخل لنعرج فيما بعد على أهم املراحـل  

ت املتبعة قي ذلك إضافة لعرض ألهم النماذج املتاحة فيما خيص تصميم املتبعة يف تصميم الربامج التدريبية وأهم االجتاها
الربامج التدريبية وكل ذلك مبا يتوافق مع أهداف الدراسة احلالية ومتطلباا.

لنخلص من هذا الفصل إىل نتيجة مفادها أن التدريب أصبح اليوم مطلبا البد منه جلميع املؤسسـات يف إطـار   
ويف ظل التحوالت التكنولوجية واملعرفية من أجل تنمية مهارات وقدرات واجتاهات العاملني مبا يتماشي التعليم املستمر

ومتطلبات النوعية واجلودة ،خاصة يف التعليم كأهم مصدر إلعداد الكوادر البشرية الالزمة للتنمية الشاملة.

مھام ومتطلبات العمل 
الذي یقوم بھ المتدرب

تصمیم البرنامج التدریبي

تحلیل 
الدور

12

-أین –من - كیف
متى

التقییم 98
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الفصـل الخـامس:

اإلجـراءات المنهـجية للدراسـة
متهيد

I - تساؤالت الدراسة
II - جمتمع الدراسة

III - منهج الدراسة
IV - عينة الدراسة ووصفها
V - الدراسة االستطالعية

VI - وإجراءات بنائهاأدوات الدراسة
VII - صدق وثبات املقياس

VIII - وصف املقياس
IX -التطبيق االستطالعي للمقياس
X - التطبيق النهائي للمقياس

- XIأساليب املعاجلة اإلحصائية
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متهيد:
حلدود وتساؤالت الدراسة وجمتمع الدراسة يتناول هذا الفصل وصفا إلجراءات البحث امليداين  واملتضمنة 

وسائل حتديد الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس وحتديد جماالا يف ضوء معايري ومنهجها، وطريقة اختيار العينة،
اجلودة مث إعداد قائمة بتلك الكفايات مع إجياد صدقها وثباا مدخال الستخدامها كمقياس ملعرفة وحتديد االحتياجات 

تدريبية ألعضاء هيئة التدريس واليت يف ضوئها سيتم بناء الربنامج التدرييب فضال عن حتـديد الوسائل اإلحصائية اليت ال
استخدمت يف حتليل النتائج وفيما يلي عرض مفصل هلذه اإلجراءات:
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I-:تساؤالت الدراسة
برنامج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي فقد جاءت ووفقا هلذا مبا أن الدراسة احلالية تسعي القتراح بناء

الغرض على شكل تساؤالت تتعلق ذا اال كالتايل:
هي معايري اجلودة الالزمة ألداء عضو هيئة التدريس اجلامعي؟ما-1
هلم؟هي االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة الالزمة ما-2
هو الربنامج التدرييب املقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء احتياجام التدريبية ومتطلبا ت ما-3

اجلودة يف التعليم العايل؟
-II:جمتمع الدراسة

واليت - ملا كان اهلدف من هذه الدراسة هو بناء برنامج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة فرحات عباس 
يف ضوء احتياجام التدريبية فمن الطبيعي أن يكون اتمع - 2وسطيف - 1انبثقت عنها حاليا جامعتان سطيف

اجلامعي وبالتحديد أعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف كليات جامعة سطيف هو جمتمع البحث . ونظرا لتجربة الباحثة 
ميع كلياا فقد اقتصرت الدراسة علي ثالث كليات فقد نظرا السابقة يف التعامل مع أساتذة جامعة فرحات عباس جب

لعدم جتاوب باقي أساتذة الكليات العلمية والتقنية واستيعام للموضوع. وهي كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،كلية 
جامعة فرحات عباس تقدم يتكون جمتمع البحث احلايل من أساتذة احلقوق وكلية علوم االقتصاد والتسيري .ويف ضوء ما

الكليات الثالث.2011-2010للسنة اجلامعية- سطيف- 
-IIIمنهج الدراسة:

إن القيمة العلمية للبحث العلمي ترتبط ارتباطا وثيقا باملنهج الذي يتبعه الباحث ونظرا لطبيعة املوضوع الذي 
االستكشافية االستطالعية، ونظرا لتعدد يتطلب مجع معلومات على أساس تفكري منهجي، ولكونه من الدراسات 

أهداف الدراسة فقد مت اختيار املنهج التايل والذي يتناسب وهذه األهداف :
هو الذي يقوم على وصف وتفسري وحتليل الظاهرة املدروسة، مبعىن الدراسة الكمية والكيفية :الوصفياملنهج

مات بتطبيق خمتلف األدوات الضرورية جلمع البيانات.(عمار وذلك الستخالص دالالا ومجع أكرب عدد ممكن من املعلو
وقد مت اعتماده للقيام بـ:). 2003:139.بوحوش،حممد ذياب

حتديد ووصف معايري اجلودة الالزمة ألداء عضو هيئة التدريس اجلامعي.-1
يف ضوء - الثالثالكليات - حتديد ووصف االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة فرحات عباس -2

معايري اجلودة الالزمة هلم.
الوصول للربنامج التدرييب املقترح لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف ضوء حاجام التدريبية ومتطلبات اجلودة -3

يف التعليم العايل.
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-IVعينة الدراسة :
2002.متثله أفضل متثيل(رشيد زروايتتعرف العينة بأا جمموعة وحدات مأخوذة من اتمع الكلي بشرط أن 

و نظرا لبحثي هذا املتعلق ببناء برنامج تدرييب ألساتذة جامعة فرحات عباس فقد مت اختيار عينة من الكليات ).191:
600من اتمع الكلي واملتكون من %25الثالث بطريقة عرضية. وحىت تكون العينة أكثر متثيال فقد مت اختيار نسبة

ختلف رتبهم موزعني على ثالث كليات كالتايل:أستاذ  مب
) يوضح توزيع جمتمع الدراسة . 6جدول رقم (

%النسبة العدد اإلمجايل لألساتذةالكلية
21736.16احلقوق

21035االقتصاد والتسيري

17328.83العلوم االنسانية واالجتماعية

100أستاذ600اموع

وفقا للمعادلة الثالثية بالشكل التايل:االختياروقد مت 
150═25×600%25س

600100100
واجلدول التايل يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة .150استمارة من أصل124مت إسترجاع
ومستوياا .

) يوضح توزيع العينة حسب متغريات الدراسة.ومستويتها7جدول رقم (
%النسبة التكرار مستوياته املتغري

40.3 50 ذكر اجلنس
59.7 74 أنثي
100% 124 اموع
22.6 28 أستاذ   مؤقت  الرتبة
71.0 88 أستاذ   مساعد 
5.6 7 أستاذ    حماضر
0.8 1 أ   التعليم   العايل
100% 124 اموع
56.5 70 اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم الكلية
29.8 37 العلوم االقتصادية وع التسيري 
13.7 17 العلوم السياسية والقانونية
100% 124 اموع
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-Vاالستطالعية:الدراسة
تعد الدراسة االستطالعية مرحلة مهمة جلمع البيانات األولية عن موضوع البحث، وتعديل أدوات الدراسة 

جراء دراسة استطالعية بالنزول إىل امليدان الذي حدد جبامعة  إوتكيفها مع موضوع البحث بدقة.هلذا ارتأت الباحثة 
رؤساء األقسام وطلب مساعدم بتزويدي الكليات الثالث أين كان البد من زيارة–سطيف –فرجات عباس 

باملناشري واملعطيات اليت تتضمن املهام األساسية لعضو هيئة التدريس وأهم كفاياا واحتياجاا من املهارات والقدرات، 
أستاذ وهذا بعد أن حددت عينة الدراسة30وعليه قامت الباحثة بإعداد استمارة استطالعية جتريبية  مت توزيعها على

بأعضاء هيئة التدريس تضمنت سؤاال مفتوحا مفاده ما هي احتياجاتكم التدريبية يف ااالت التالية (أنظر الفهرس) 
.وهذا ملعرفة احتياجام التدريبية األولية من وجهة نظرهم من أجل التحديد الدقيق للمعايري وبناء املقياس يف ضوء هذه 

راسات السابقة والتراث النظري للدراسة واللوائح واملنشورات الوزارية اخلاصة املعطيات الواقعية .وما مت مجعه من الد
بوظائف عضو هيئة التدريس على املستوي احمللي والدويل يف ضوء جتويد التعليم العايل.

-VI:أدوات الدراسة وإجراءات بنائها
واملعلومات اليت ختدم حبثه. ونظرا وهي الوسائل اليت يستخدمها الباحث للحصول على البيانات : األدوات-7-1

ألمهيتها يف الدراسات الوصفية تظهر ضرورة اختيار أدوات دقيقة وعلمية جلمع أكرب قدر ممكن من البيانات واملعلومات 
حول موضوع الدراسة .ويف إطار تنوع أهداف الدراسة وطبيعة تساؤالا والقضايا اليت طرحتها املعاجلة النظرية امليدانية 

دت أدوات وأساليب مجع البيانات وتنوعت لتنوع املعلومات اليت اعتمدت عليها الدراسة احلالية.تعد
و ملا كان من حماور حتقيق هدف البحث احلايل  حتديد معايري اجلودة الالزمة ألداء عضو هيئة التدريس وما حتتويه 

ايري بإتباع اخلطوات التالية:من كفايات واحتياجات تدريبية يف ضوئها،فقد مت حتديد هذه املع
حتديد معايري اجلودة الالزمة ألداء عضو هيئة التدريس يف ضوء التراث النظري جلودة عضو هيئة التدريس واللوائح - 

والقوانني اخلاصة مبهامه،وأيضا املقابالت مع اخلرباء واملختصني يف اال.
املعايري يف شكل احتياجات تدريبيةحتديد الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس يف ضوء هذه- 
إعداد قائمة أولية ذه االحتياجات التدريبية يف ضوء معايري اجلودة الالزمة ملهام عضو هيئة التدريس اجلامعي.- 
قياس صدق املقياس وثباته.- 
وصف املقياس.- 
التطبيق االستطالعي.- 
التطبيق النهائي.- 

ولغرض حتقيق هذه اخلطوات استخدمت الباحثة وسائل متعددة للحصول على املعلومات الالزمة لذلك ،وفيما يلي 
تفصيل لذلك. 

وهذا من خالل تواجدي مع األساتذة بصفيت أستاذة جامعية يف اإلدارة وقاعات األساتذة املالحظة باملشاركة :-1
احملاضرات واملناقشات وامللتقيات باإلضافة إىل مساعي للطلبة ومناقشة واالمتحانات، وحضوري مع بعض األساتذة أثناء 
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بعض املوضوعات يف هذا اال كون الطالب عنصر مهم يف تقييم العملية التعليمية وبإمكانه التعبري عن رأيه يف األستاذ 
س ا األستاذ  اجلامعي يف الكثري من األحيان ،كل هذا مسح يل جبمع بعض املعطيات األولية عن النقائص اليت حي

يف أدائه ملهامه.
مت استخدام املقابلة غري املقننة كأداة هلذه الدراسة ملا تتيحه من إمكانيات احلصول على املقابلة غري املقننة:-2

.Raymond Quivy.Campanhoudt،(بيانات قد يستعصى احلصول عليها عند استخدام أدوات أخرى 1988: و قد ) 184
كانت املقابلة املستخدمة يف هذه الدراسة من نوع املقابالت غري املقننة كوسيلة للحصول على املعلومات دون االلتزام 
الكامل باألسئلة املخططة من قبل، حيث تعطى فيها الفرصة للتعبري عن اآلراء حبرية تامة مع بعض األساتذة واملسئولني 

يعاين منها األستاذ اجلامعي اليوم يف ظل التحوالت العلمية واملعرفية يف اإلدارة حول نقاط الضعف والقصور اليت
احلاصلة وحتديد بعض ااالت األكثر تأثريا على أدائه.

االستمارة االستطالعية األولية:-3
اا بعد االطالع على التراث النظري للدراسة وحتديدا الدراسات اليت تناولت اجلودة يف التعليم العايل ومتطلب

بالنسبة لعضو هيئة التدريس وما مت بناؤه من معايري تقيم من خالهلا جودة األستاذ وبرامج تدريبيه يف ضوء خمتلف 
التطورات احلاصلة يف التعليم على املستوي العاملي ،وما تتطلبه هذه التحوالت من مهارات وكفاءات البد لألستاذ أن 

دريبية ودورات التنمية املهنية، مت حتديد ثالثة معايري أساسية، متثل املهام يواكبها ويتمكن منها من خالل الربامج الت
األساسية لعضو هيئة التدريس وهي: التدريس، البحث ،وخدمة اتمع واليت مت جتزئتها نظرا الشتماهلا على عناصر 

يف ضوئها حتديد الكفايات عديدة أساسية ومتداخلة وحتويلها لسبعة معايري رئيسية يف استمارة استطالعية أولية مت
الالزمة لألستاذ اجلامعي واليت من خالله سيتم بناء االستبيان النهائي الذي سيضم قائمة الكفايات الالزمة لعضو هيئة 

التدريس يف ضوء معايري اجلودة الشاملة. 
جمال اور املعايري التالية : تضمنت االستمارة األولية سؤاال مفتوحا مفاده ما هي احتياجاتكم التدريبية يف ضوء حم

جمال - جمال معيار التقومي - جمال معيار استراتيجيات التدريس الفعال ، -معيار خصائص األستاذ اجلامعي الفعال ،
جمال  معيار األنشطة العلمية -جمال معيار االتصال مع الطلبة  - معيار استخدام الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم 

معيار جودة املمارسات اإلدارية والقيادية.( أنظر املالحق )مت توزيعها على عينة من - لية اليت تعين خبدمة اتمع  والعم
أستاذ ملعرفة االحتياجات األولية وضمها ملا مت مجعه من التراث النظر ي وما مت استيفاؤه من الكثري من )30(األساتذة

اال لصياغة املقياس بصورته النهائية انطالقا من ما هو نظري وما هو واقعي الدراسات اليت تضمنت مقاييس يف هذا 
من اية - استمارة مع استغرق ذلك فترة طويلة) 12(كائن رغم العدد الضعيف الذي مت استرجاعه من االستمارات

.)2011-2010( شهر ديسمرب إىل غاية اية شهر جانفي
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الصيغة األولية للمقياس:-4
خرجت الباحثة حبصيلة من املعلومات عززت معلوماا السابقة اليت استقتها من األدبيات العربية واألجنبية اليت 
تناولت نفس املوضوع خاصة اليت استهدفت االحتياجات التدريبية لعضو هيئة التدريس يف ظل اجلودة يف التعليم العايل 

ر الوظيفي له واملهام املوكلة له خصائصه وصفاته من خالل ما جاء يف أو معايري اجلودة الالزمة ألدائه. وحتليل الدو
اللوائح والنشرات التعليمية علي املستوي العاملي واحمللي اليت حددها قانون اجلامعة.و ذا تكونت قائمة كفايات املعايري 

كالتايل:- أنظر املالحق -بند موزعة علي سبع جماالت )100(بصيغتها األولية من
) يوضح حماور االستبيان وتوزيع الفقرات .8رقم (جدول

عدد الفقراتاملعيارالترتيب
17خصائص األستاذ اجلامعي الفعال1
21إستراتيجيات التدريس الفعال2
9التقومي3
13استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم4
11االتصال مع الطلبة5
9األنشطة العلمية والعملية اليت تعين خبدمة اتمع 6
17املمارسات اإلدارية والقيادية7

100اموع

-VIIصدق وثبات أداة الدراسة
صدق األداة -8-1

يقصد بـ"الصدق" مشول االستمارة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من ناحية ووضوح فقراا من 
وحىت يتم التأكد من .).1998:179.عبيدات وآخرون».( أخرى، حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمهاناحية 

صدق أداة الدراسة،فإن الباحثة جلأت إىل الصدق الظاهري للتحقق من صدق املقياس.
: الصدق الظاهري:8-1-1

قياس ما ينبغي قياسه من «و هو أحد األنواع اليت يعتمد عليها يف القياس حيث يعرف بقدرة املقياس على 
.) 1993:145.عبد احلفيظ مقدم».( خالل النظر إليه وتفحص مدى مالءمة بنوده لقياس أبعاد املتغريات املختلفة

وقد عرضت االستمارة يف شكلها األويل على جمموعة من األساتذة احملكمني يف جمال التربية وعلم النفس واإلدارة 
التربوية من جامعات جزائرية وعربية ، الذين قاموا بإبداء مالحظام واقتراحام حول االستبيان من حيث مدى 

طريقة صياغتها، ومدى صالحية الفقرات يف متثيل وصياغة مالئمة احملاور ووضوح العبارات اليت تنتمي إليها وكذا
الكفايات، وطلب منهم أيضا التعديل واإلضافة واحلذف ملا يرونه مناسبا. ويف املالحق توضيح ألمساء احملكمني 
ووظائفهم. وعليه مت حذف عدد من الفقرات واستبداهلا بآخري وأيضا نقل بعض الفقرات من حمور للمحور األكثر 
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مة هلا .كما مت حذف احملور األول ودمج بعض بنوده مع باقي احملاور نظرا لوجود تداخل وتكرار يف العناصر مالئ
و يف املالحق توضيح لذلك حيث يتجلى الفرق بني املقياس يف صورته األوىل والنهائية بعد التعديل والتحكيم.

وهذا بعد قياس معدل صدق البند مث معدل ) بالنسبة لصدق املقياس 0.80وقد مت احلصول علي درجة (
صدق املقياس ككل وهو مقبول حسب املعايري املعمول ا .

ثبات املقياس:-8-2
البد أن لكي حيصل الباحث على أداة تعينه  على احلصول على معلومات دقيقة تساعده على حتقيق أهداف البحث،

تكون تلك األداة قادرة على إعطاء إجابات ثابتة نسبيا ،والثبات نوعان مبفهوم االستقرار واالتساق، وقد اعتمدت 
يف دراسة هذه الثبات مبفهوم االتساق الذي يعين الثبات الداخلي لفقرات األداة حيث يعتمد على العالقة بني فقرة 

كرونباخ) –ونستخدم هلذا الغرض معادلة (ألفا )، 1989:79.ندايك وهيدسنوفقرة أخرى جلميع فقرات املقياس (ثرو
ألا من أكثر الطرق املعتمدة يف الدراسات السابقة أيضا .كالتايل:

) يوضح ثبات املقياس حسب ألفا كرونباخ9جدول رقم (
كرونباخ- الفاعدد البنودفقرات احملاور

1170.91بالنسبة لفقرات احملور
280.84لفقرات احملوربالنسبة

3110.89بالنسبة لفقرات احملور
480.93بالنسبة لفقرات احملور
590.90بالنسبة لفقرات احملور
6160.95بالنسبة لفقرات احملور
690.97بالنسبة للمقياس ككل

لكون معامل ثبات مقياس من خالل ما سبق نستخلص أن أداة الدراسة تتميز بدرجة مقبولة من الصدق والثبات 
وكذلك هو احلال بالنسبة  لبنود احملاور مما جيعل االستمارة مناسبة وذات فعالية تسمح ) 0.97(الدراسة مرتفعا

باعتمادها بشكل ائي.
-VIII:وصف املقياس

معايري كفايات أعضاء هيئة متثلت أداة البحث يف إستبانة ائية قامت الباحثة بإعداد فقراا من واقع فقرات قائمة 
بعد عرضها على قائمة من احملكمني الذين توصلوا لنسبة قبول الفقرات 2و1سطيف–التدريس بكليات جامعة 

وبذلك تأكدت الباحثة من أن فقرات الكفايات ممثلة ملعايري جودة أداء عضو هيئة التدريس ، )0.80(مقدراها 
فقرة صنفت يف)69(ة عمل عضو هيئة التدريس ،حيث بلغ عدد فقرااواملهمات واملمارسات اليت تتطلبها طبيع

جماالت ،واعتمدت الباحثة مقياس "ليكرت" ذي الدرجات اخلمسة  حيث يتم على أساس تقدير درجة االحتياج )6(
التدرييب وفقا ألوزانه اخلمسة فتعطي:
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حاجة تدريبية بدرجة كبرية جدا.)5(درجة-
بدرجة كبرية.حاجة تدريبية ) 4(درجة- 
حاجة تدريبية بدرجة متوسطة.) 3(درجة- 
حاجة بتدريبية بدرجة قليلة .) 2(درجة- 
حاجة تدريبية بدرجة قليلة جدا.) 1(درجة- 

-IX:التطبيق االستطالعي للمقياس
بتطبيق بغرض التحقق من وضوح االستبيان وفهم املبحوثني لتعليماته واملدة الزمنية املالئمة لإلجابة قامت الباحثة 

أستاذ، يف ) 15(االستبيان بصورة جتريبية على عينة استطالعية خمتارة عشوائيا من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم
وقد تبني أن فقرات املقياس واضحة ومفهومة، وذا أصبحت جاهزة للتطبيق على عينة البحث . 2011شهر فيفري

األساسية.
-X:التطبيق النهائي للمقياس

،ورغم )  2011-2010جوان15غايةإىلمارس07( ستبانة النهائية على عينة البحث األساسية بتاريخ طبقت اإل
اجلهد الذي بذلته يف متابعة املبحوثني وإعطائهم الوقت الكايف إال أن عدد االستمارات املعادة كان أقل من العدد الذي 

).150(من أصلاستمارة ) 124(مت توزيعه على العينة، حيث مت استعادة

-XI:أساليب املعاجلة اإلحصائية
بعد استرجاع االستمارات مت تفريغ البيانات وترميزها متهيدا إلدخاهلا باحلاسب اآليل، لتصبح لدينا متغريات رقمية 

وقد استخدمت الباحثة ) 2004.حممد بالل الزعيب()SPSS(ميكن قياسها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي
األساليب اإلحصائية التالية: 

التكرارات والنسب املئوية للبيانات لوصف اخلصائص الشخصية واملهنية ألفراد جمتمع الدراسة.-1
الوسط املرجح واالحنراف املعياري والوزن املأوي لكل عبارة لتحديد استجابات عينة الدراسة إزاء بنود وحماور -2

صف وحتديد االحتياجات التدريبية لكل حمور وللمقياس ككل الدراسة.ولو
لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة وصدقها. ، Pearsonمعامل االرتباط لـ: بريسون-3
لتحديد درجة الثبات.. Alpha cronbachمعامل الثبات لـ: ألفا كرونباج- 4

وذلك وفق اخلطوات التالية:Likertس ليكرتويف األخري نوضح كيف مت حساب طول خاليا مقيا
)4= 1–5(حساب املدى (احلدود العليا واحلدود الدنيا)،-1
).0,80= 4/5(احلاصل يتم تقسيمه على عدد فئات املقياس للحصول على طول اخلليـة الصحيـح-2
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وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية )، 1(تضاف هذه القيمة الناجتة إىل أقل قيمة يف املقياس وهي الواحد- 3
وهكذا يصبح طول اخلاليا كما يلي:

يشري إىل درجة قليلة جدا  .1,80إىل1من-
يشري إىل درجة قليلة.2,60إىل1,80منأكرب-
يشري إىل درجة متوسطة.3,40إىل2,60منأكرب-
يشري إىل درجة كبرية . 4,20إىل3,40منأكرب-
يشري إىل درجة كبرية جدا. 5إىل4,20منأكرب-

ميثل ) 3,40إىل2,60ميثل ضعيف، (أكرب من ) 2.60إىل1من(وعليه فإن تقييم الفئات يكون على النحو التايل:
ميثل عايل. وأما يف حالة تساوي عبارتني أو أكثر يف متوسطهما احلسايب على ) 5إىل3.40أكرب من، (متوسط

ككل فإنه يتم تقدمي العبارة ذات االحنراف املعياري األقل.مستوى احملور



الدراسةنتائجوتفسيروتحليلعرضالسادسالفصل

233

الفـصـل السـادس:

عـرض و مناقشــة وتحليل نتائج الدراسة في ضوء تســاؤالت 
الدراسـة و الدراسـات السـابقة

-I(وصف عينة الدراسة) التحليل الوصفي للبيانات
-IIالتحليل اإلستداليل للبيانات

-IIIاإلجابة عن تساؤالت الدراسة
/   عرض ومناقشة نتائج السؤال البحثي األول1
/   عرض ومناقشة نتائج السؤال البحثي الثاين2
عرض ومناقشة نتائج السؤال البحثي الثالث/   3
ـالالفـعالالتـدريس: األولا
ـالالتـقييم: الثـاينا
الاالتعليموتكنولوجياالتعليميةالوسائلاستخدام:الثالث
الالفعالاإلتصال:الرابعا
الالعلميالبحثأنشطة: احلامسا
الوالقياديةاإلداريةاملمارسات:السادسا
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-I( وصف عينة الدراسة) التحليل الوصفي للبيانات:
يهدف التحليل الوصفي للبيانات إىل التعرف على خصائص خلفية جمتمع الدراسة، و ذلك باستخدام التوزيعات 

.التكرارية و النسب املئوية للمتغريات األولية
عينة الدراسة حسب متغري اجلنس. ):يوضح توزيع أفراد10جدول رقم (

%التكراراجلنس 
5040.3ذكر
7459.7أنثى

%124100اموع

خمطط دائري بياين ألفراد عينة الدراسة تبعاملتغري اجلنس) يبني 26شكل رقم ( 
فردا ) 74(وزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقا ملتغري اجلنس،حيث جند أن عدد اإلناث بلغ) ت10(يوضح اجلدول رقم

من %) 40.03(فردا بنسبة) 50(الذكورمن إمجايل أفراد جمتمع الدراسة، يف حني كان عدد ) %59.7(وبنسبة
جمموع أفراد جمتمع الدراسة.

واملالحظ أن جنس اإلناث ميثل األغلبية بنسبة معتربة جدا و يف اعتقاد الباحثة أن هذا التفاوت يعود إىل كون الباحثة 
دريس اجلامعي .من نفس اجلنس وبالتايل التعامل واللقاء يكون أسهل ،باإلضافة لتزايد نسبة اإلناث يف الت

) يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري الرتبة:11جدول رقم (
%التكرارالرتـبـة

2822.6أستاذ   مؤقت

8871أستاذ   مساعد

75.6أستاذ    حماضر

10.8العايلالتعليمأستاذ

124100اموع

الدراسة تبعاملتغري الرتبةخمطط دائري بياين ألفراد عينة) يبني 27شكل رقم ( 
أما من حيث الرتبة فنجد أم يتوزعون حسب اجلدول أعاله كالتايل:حيث حتتل رتبة أستاذ مساعد أكرب تكرار

م رتبة أستاذ حماضر ث)%22.06( أستاذ وبنسبة)28(تليها رتبة أستاذ مؤقت بـ) %71(أستاذ بنسبة)88(
وهذا التوزيع حتما يعود .)%0.8(أستاذ بنسبة) 1(أستاذ التعليم العايل بـفرتبة ) %5.6( أساتذة بنسبة)7(بـ

إىل عدد األساتذة يف كل كلية حيث أن أغلب األساتذة جدد وصغار يف السن التحقوا حديثا بالتدريس اجلامعي خاصة 
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املاجستري وألم الفئة األكثر يف السنوات األخرية، أين مت توظيف نسبة معتربة من األساتذة احلاصلني على شهادة 
تواجدا و استهدافا يف هذا البحث حملدودية خربم يف التعليم العايل والتحاقهم احلديث العهد باجلامعة .حيث ميثلون 

كما أا الرتبة  السائدة واليت ميثلها أغلبية أساتذة اجلامعة.كذلك هو احلال بالنسبة لألساتذة )  %70أكرب نسبة وهي(
فهم أيضا كثريون خاصة وأن أغلبهم من محلة املاجستري ) %22.06(تني جند أم حيتلون املرتبة الثانية بنسبةاملؤق

اللذين مل حيالفهم احلظ يف التوظيف ،أو محلة اللسانس وهذا يدل على أن اجلامعة مازالت تعاين من النقص يف التأطري 
ازالت يف مرحلة التطوير والتنمية يف جمال التدريس اجلامعي والبحث رغم ما مت توظيفه من أساتذة ،كما أن هذه الفئة م

الن عدد األساتذة يف هذه )%0.8) ( %5.6( العلمي.يف حني بلغت نسبة أستاذ حماضر وأستاذ التعليم العايل
الرتبة ما زال ضعيفا وحمدودا ألنه يرتبط بعوامل التأهيل واخلربة والترقية وغريها من العوامل.

الكلية:الدراسة حسب متغري عينة):يوضح توزيع أفراد 12رقم (جدول 
%النسبةالتكرار الكلية 

%7056.5العلوم اإلنسانية واالجتماعية

وعلوم العلوم االقتصادية
والعلوم التجاريةالتسيري

3729.8%

%1713.7اإلدارية و السياسية العلوم 

%124100اموع

كليةخمطط دائري بياين ألفراد عينة الدراسة تبعاملتغري ال) يبني 28شكل رقم (
بكلية العلوم )%56.5:(يف حني توزعت العينة حسب الكليات كما هو موضح يف اجلدول بالشكل التايل

والتواصل سهل الوصول إىل هذه النسبة اإلنسانية واالجتماعية وهذا رمبا يعود لكون الباحثة من نفس الكلية وهو ما
مع األساتذة أثناء مجع االستبيان باإلضافة إىل تعدد الفروع واألقسام ا ، تليها كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 
جتاوبوا بشكل جيد مع الباحثة واملقياس ألن املوضوع قريب من اهتمامام واختصاصهم خاصة قسم االقتصاد والتسيري 

حيث واجهت الباحثة صعوبة يف كيفية )%13.7(احلقوق والعلوم السياسية بنسبةوأخريا كلية ) %29.8(بنسبة
التواصل معهم نظرا لكوم يف فترة امتحانات رغم االستعانة برئيس القسم يف مجع االستبيان .

-II :التحليل االستداليل للبيانات
سنتناول خالل هذا اجلزء النتائج اليت توصلت بعد استعراض خصائص جمتمع الدراسة والتعرف على خلفية أفراده، 

هلا الدراسة امليدانية بالتحليل والتفسري يف ضوء اإلطار النظري وأهداف الدراسة املتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية 
ي يستجيب للهيئة التدريسية يف ضوء معايري اجلودة الالزمة هلم دف بناء الربنامج التدرييب يف صورته النهائية و الذ

لتلك االحتياجات.



الدراسةنتائجوتفسيروتحليلعرضالسادسالفصل

236

فبعد أن أجابت الباحثة عن التساؤل األول يف اجلانب النظري ومن خالل أيضا الدراسات السابقة واللوائح 
( -والدراسة االستطالعية  اليت مسحت بتحديد أهم معايري اجلودة الالزمة ألداء عضو هيئة التدريس اجلامعي  مثل 

قة :معايري جودة األصالة واملعاصرة للتدريس)،(رشدي أمحد طعمية:التخطيط دراسة حممود كامل حسن النا
االستراتيجي واجلودة الشاملة يف التعليم اإلسالمي )،(جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب) 

ل)، (مؤشرات اجلودة للدكتورة هاين هالل وآخرون (معايري اجلودة وحتدياا يف التعليم اجلامعي للدكتور نبيل فض
كأداة لتجديد التعليم اجلامعي للدكتور جمدي على حسن احلبشي ) (تقومي األستاذ اجلامعي الفلسطيين يف ضوء 
مؤشرات اجلودة الشاملة للدكتور زياد اجلرجاوي وآخرون دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي الثامن للتربية )،معايري اختيار 

اجلودة الشاملة للدكتور فؤاد العاجز وآخرون ، املدرس اجلامعي يف ضوء حتديات القرن وإعداد املعلمني يف ضوء معايري
qu’elle compétencesشبشوبمساته ومقوماته) لسهيل رزق ذياب ،دراسة أمحد احلادي والعشرين (أدواره املتوقعة

pédagogies besoin l'enseignant supérieur )(،(devenir enseignant :jacques Heineman & Dolorès
Gagnon) ,( la formation a enseignement, les orientations les compétences professionnelles Marielle

Anne martinet,danielle Raymond.).... إخل واليت متثلت يف ستة حماور وهي: معيار إستراتيجيات التدريس الفعال
ل التعليمية وتكنولوجيا التعليم،االتصال الفعال،أنشطة البحث العلمي،املمارسات ،معيار التقييم،معيار استخدام الوسائ

مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية كثالث مرحلة لإلجابة عن التساؤل البحثي اإلدارية والقيادية .تأيت 
.ينالثا

التدرييب لثالث فئات بدال من لإلجابة على هذه التساؤل، مت دمج فئات املقياس الذي مت وضعه لقياس درجة االحتياج
قليلة جدا) والثانية درجة (متوسط) ومتثل بالفئة مخس حبيث تعرب الفئة األوىل على درجة (ضعيف) ومتثل فئة (قليلة،

(متوسطة)، والثالثة درجة (عال) وتشمل (كبرية ،كبرية جدا) واهلدف من عملية الدمج هو إجياد تصور أكثر دقة حول 
ت لقياس مستوى ودرجة احلاجة التدريبية لكون اهلدف اإلجرائي للدراسة هو التعرف على مستوى األبعاد اليت وضع

درجة احلاجة التدريبية اليت يشعر ا األساتذة يف ضوء املعايري الستة احملددة يف املقياس ،وترتيبها ليتم بناء الربنامج يف 
حبساب النسبة املئوية، واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل ضوئها، وعليه فقد مت ترتيب تلك األبعاد ترتيبا تنازليا 

عبارة  وحمور. وللمقياس ككل ،حيث مت االعتماد  يف بناء الربنامج على الفقرات اليت حصلت على متوسطات حسابية 
بدرجة (كبرية وكبرية جدا) والعرض املوايل يوضح ذلك:

-III:اإلجابة عن تساؤالت الدراسة
:ينومناقشة نتائج السؤال البحثي الثا/ عرض 1
يف-سطيف–عباسفرحاتجبامعةاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءالتدريبيةاالحتياجاتهيما

؟هلمالالزمةاجلودةمعايريضوء
حاولت الباحثة اإلجابة على هذا التساؤل من خالل حتديد االحتياجات التدريبية للهيئة التدريسية اجلامعية جبامعة 

يف ضوء معايري اجلودة الستة اليت مت رصدها من خالل تفريغ استجابات املبحوثني علي كل -سطيف–فرحات عباس 
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اد الفقرات اليت الت مثل حاجة تدريبية وفقا ملا مت اعتماده جمال وعلى االستبيان ككل وحتليلها مث ترتيبها واستبع
وتوضيحه سابقا يف حتديد درجة احلاجة التدريبية  .والعرض اآليت يوضح ذلك:

.اـال األول: التـدريس الفـعال
واالحنراف ) يبني تكرار استجابات عينة البحث على فقرات االستبيان وقيم الوسط املرجح والوزن املأوي13جدول رقم(

.املعياري على مستوى الفقرة واال مع الترتيب
ت إ.م %ن    و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت  العبارات          الرقم

4 1.13 79.4 4.00 6.5 8 2.4 3 19.4 24 30.6 38 41.1 51 املعرفة الواسعة بسيكولوجيا التعليم 1
5 1.02 78.2 3.91 4 5 2.4 3 25 30 35.5 44 33.1 41 املعرفة الواسعة بسيكولوجيات املتعلم 2

2 1.02 83.2 4.16 4.8 6 1.6 2 11.3 14 36.3 45 46 57
القدرة على ختطيط وتصميم  املادة 

العلمية. 3

1 1.00 84.8 4.24 3.2 4 3.2 4 12.1 15 31.5 39 50 62
امتالك  مهارات عرض املادة العلمية 

بطرق مرنة ومشوقة 4

7 1.03 75.4 3.77 4.8 6 6.5 8 18.5 23 45.8 58 32.4 29
التمكن من مهارات فنون طرح 

األسئلة يف الدرس. 5

6 1.05 76.8 3.84 4.8 6 4.8 6 21 26 39.5 49 29.8 37
القدرة علي إجناز الدرس يف الوقت 

احملدد (إدارة الوقت). 6

8 1.16 75.2 3.76 7.3 9 5.6 7 21 26 35.5 44 30.6 38 القدرة علي ضبط النظام يف القسم 7
9 1.05 67.8 3.39 7.3 9 7.3 9 38.7 48 32.3 40 14.5 18 القدرة علي معرفة الفروق الفردية.  8
3 0.95 80.8 4.04 2.4 3 4.8 6 13.7 17 43.5 54 35.5 44 التحكم يف طرائق التدريس احلديثة. 9

11 1.09 67.4 3.37 6.5 8 6.5 8 22.6 28 36.2 45 22.6 28
اإلملام بأساليب التواصل اللفظية وغري 

اللفظية وكيفيات توظيفها 10

11 1.11 67.4 3.37 8.9 11 8.9 11 32.3 40 35.5 44 14.5 18
القدرة علي تصميم احلقائب 

التدريسية. 11

11 1.15 67.4 3.37 8.9 11 10.5 13 31.5 39 32.3 40 16.9 21
التعزيز القدرة على استخدام أساليب 

حنو التعلم 12

10 1.13 67.5 3.83 6.5 8 8.9 11 25 31 36.3 45 23.4 29
التمكن من مهارات التوجيه و اإلرشاد 

الفعال. 13

14 1.14 22.8 1.14 5.6 7 7.3 9 24.2 30 31.5 39 31.5 39 القدرة على اإلبداع. 14
11 1.17 67.4 3.37 8.6 10 7.3 9 24.2 30 35.4 44 20.2 25 االتسام باملرونة                         15

12 1.13 66.8 3.34 8.6 10 6.5 8 24.2 30 32.2 40 21 26
االتسام بالدافعية إلثراء العملية 

التعليمية. 16

13 1.15 66.6 3.33 7.3 9 8.1 10 36.3 40 25 30 23.4 29 االطالع على مفهوم التعلم الذايت 17
18.48 73.6 3.68 130 127 491 738 592 مج

) 73.6( وبوزن مأوي قدره)3.68(أن الوسط املرجح ال استراتيجيات التدريس الفعال هو) 12(يظهر اجلدول رقم
اليت متثل ) 5- 3.40(مما يؤكد وجود ضعف يف كفايات أعضاء هيئة التدريس يف جمال التدريس  ألا تقع عند الفئة

عال.حاجة تدريبية  مبستوى 
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فقرة مثلت حاجة تدريبية 17فقرات من أصل 8أما بالنسبة لعبارات هذا اال فقد اتضح من خالل اجلدول أن 
مبستوى عال توزعت كالتايل:

) واليت تنص على مهارات عرض املادة العلمية بطرق مرنة ومشوقة يف املرتبة األوىل بوسط مرجح4جاءت الفقرة رقم(
ضمن درجة احتياج تدرييب (كبرية جدا ).كما جـاءت كل من الفـقرات رقم)84.8(ووزن مأوي)4.24(
، 76.8( مأويةونسب)3.76، 3.84، 3.77، 4.16، 4.4، 4.00، 3.91( مبتوسطات حسابية) 5.6.2.1.9.3،7(

على الترتيب تنازليا ضمن درجة احتياج تدرييب (كبرية) يف املستوي ) 75.2، 75.4، 83.2، 80.8، 79.4، 78.2
لعايل.ا

، 12، 15، 16، 17( الفـــقرات املتبقية فقد توزعت على املستوى املتوسط حيث مثلت الفقراتأمـا
، 3.37، 3.37، 3.37، 3.37، 3.34( مبتوسـطات حسابـية على الترتيب تنازليا كـــالتايل)8، 13، 10، 11

ضمن احتياج تدريبيي )66.6، 67.8، 67.5، 67.4، 67.4، 67.4، 66.8( وبنسـب مأوية)3.33، 3.39، 3.38
ضمن احتياج تدرييب ضعيف )22.8(ووزن مأوي)1.14(مبتوسط حسايب) 14((متوسط).يف حني جاءت الفقرة

وبالتايل ال متثل حاجة تدريبية ائيا.ألا تقع على املستوى الضعيف.
مفادها أن أفراد جمتمع الدراسة يشعرون مبستوي كبري ومن خالل هذه النتائج املعروضة ميكننا اخلالص إىل نتيجة 

من احلاجة التدريبية يف جمال التدريس الفعال خاصة أم حددوا ذلك يف أغلب كفايات التدريس الفعال وحتديدا ما
ا تعلق بتخطيط وتصميم وعرض املادة العلمية والتحكم يف طرائق التدريس وإدارة الوقت وسيكولوجيا التعليم .وهذا م
يتوافق مع نتائج الكثري من الدراسات السابقة ومنها دراسة الدكتور "هادي مشخي الزبيدي" بكلية التربية والعلوم

واليت حتمل 2005األساسية جبامعة عجمان واملقدمة للمؤمتر التربوي اخلامس جلودة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين سنة
املهين والتقين ألعضاء هيئة التدريس حيث توصلت الدراسة لوجود حاجة عنوان :دراسة علمية لتطوير وحتسني األداء

للتدريب يف جماالت عدة منها أساليب التدريس والتصميم التعليمي واألهداف التعليمية باإلضافة إىل التدريس املصغر 
تاذ اجلامعي .وهو ما وإرشاد الطلبة .األمر الذي تطلب من الباحث إعداد برنامج لسد هذه االحتياجات وتنمية األس

ذهب له أيضا "الدكتور حسن شحاتة "يف دراسته املقدمة للمؤمتر الثامن للتربية بعنوان: مفاتيح التميز يف التعليم، حيث 
أكد على وجود نقائص وضعف يف كفايات املدرسني يف جمال التدريس، وهو ما جعله يلح  على  ضرورة تطوير 

ضعا بذلك جمموعة من املواصفات اجليدة هلم منها أن يكون ذا جودة يف الفهم املدرسني ومسايرم للمستجدات وا
والنقاش واإلثارة،والتخطيط اجليد لتنفيذ عمليات التعلم والعليم،أن يستخدم االستراتيجيات احلديثة يف التدريس 

دراسته "مستويات متدنية والتفاعل، واالطالع املستمر لتحقيق النمو املهين .وهو ما أكده زياد اجلرجاوي وآخرون يف
للمعلمني يف جمال التخطيط وخطواته اإلستراتيجية " وغريها من ااالت وعليه أكد على ضرورة تطوير هذه الكفايات 
يف ظل متطلبات اجلودة يف التعليم من خالل برامج تدريبية وغريها من الدراسات كدراسة أمحد علي غنيم وآخرون 

ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطالب "اليت أكدت على وجود قصور يف هذه ااالت "تقومي األداء األكادميي 
من وجهة نظر الطلبة.والكثري من الدراسات اليت أشرنا إليها يف الدراسات السابقة.وهذا يدل على شيء فانه يدل على 
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وره قد يعود للتكوين الذي يتلقاه خاصة يف افتقار العديد من األساتذة ملهارات وإستراتيجيات التدريس الفعال، وهذا بد
الدراسات العليا ،حيث يكون التركيز على اجلانب البحثي أكثر من اجلانب البيداغوجي إضافة إىل ضعف التعلم الذايت 

عند األستاذ اجلامعي، وكأن هذه اجلوانب ليس هلا عالقة مبهنة التدريس .
اـال الثـاين: التـقييم:

تكرار استجابات عينة البحث على فقرات االستبيان وقيم الوسط املرجح والوزن املأوي واالحنراف املعياري )يبني14جدول رقم (
.على مستوى الفقرة واال مع الترتيب

نتائج آراء أعضاء هيئة التدريس عن احتياجام التدريبية يف جمال التقييم حيث يبني اجلدول ) 13(ميوضح اجلدول رق
حيث تشري هذه النتائج إىل أن هناك حاجة ألعضاء ) 74(وبوزن مأوي) 3.70(ذاته أن الوسط املرجح ال التقييم بلغ

للتدريب يف جمال التقييم ألن الوسط املرجح أكرب من الوسط الفرضي ووزنه املأوي، كما أنه يقع يف هيئة التدريس 
فقرات 6أما بالنسبة لعبارات هذا اال فقد اتضح من خالل اجلدول أن ) .5-3.40(املستوى العايل للحاجات بني

فقرات مثلت حاجة تدريبية مبستوى عال توزعت كالتايل:8لمن أص
، 3.64، 3.62( مبتوسطات حسابية)8، 5، 6، 4، 2، 7، 3، 1(لياجاءت كل من الفقرات مرتبة ترتيبا تناز

ضمن احتياج تدرييب( بدرجة ) 77.8،77،75.6،73.8،72.8،72.4( و بوزن مأوي)3.89، 3.85، 3.78، 3.69
كبرية).

على التوايل مبستوي متوسط مبتوسطات مرتبة تنازليا )5،8(أما الكفايات املتبقية وهي الفقرة رقم
ضمن احتياج تدرييب متوسط. ) 67.8،67.8(وبوزن مأوي) 1.10،1.20(واحنراف معياري) 3.39،3.39(حسابية

ت ا.م %ن و.م. %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

1 0.99 77.8 3.89 9.7 12 7.3 9 18.5 23 41.9 52 29.8 37
مبفهوم التقومي وما يتعلق به من اإلملام 

جماالت ومعايري. 1

4 1.06 73.8 3.69 5.6 7 5.6 7 25 31 41.1 51 22.6 28 الدراية بأنواع االختبارات التحصيلية   2

2 1.18 77 3.85 7.3 9 4 5 21.8 27 29.8 37 37.1 46
اإلملام بكيفيات بناء االختبارات ذات 

املواصفات املوضوعية. 3

5 1.03 72.8 3.64 5.6 7 5.6 7 26.6 33 42.7 53 19.4 24
القدرة على إثراء دافعية الطلبة حنو التقييم -

الذايت. 4

7 1.10 67.8 3.93 6.5 8 9.7 12 28.2 35 36.3 45 19.4 24 اإلملام بأساليب التقييم احلديثة 5

6 1.10 72.4 3.62 7.3 9 4.8 6 28.2 35 37.3 47 21.8 27 املعرفة بأسس تقومي الربامج األكادميية 6

3 1.06 75.6 3.78 4.8 6 5.6 7 23.4 29 38.3 48 27.4 34
املعرفة بالطرق العلمية احلديثة يف تقومي 

األستاذ 7

8 1.20 67.8 33.9 11.3 14 4.8 6 25 31 37.7 47 21 26 املعرفة بأساليب التغذية الراجعة 8
8.72 74 3.70 72 59 244 380 246 اموع
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وبشكل عام نالحظ وجود ضعف يف ممارسة كفاية التقييم خاصة ما تعلق مبعايري التقييم وكيفية بناء االختبارات 
وطرق التقييم احلديثة للطالب واألستاذ.ذات املواصفات املوضوعية 

وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات السابقة حيث أن أغلب األساتذة اليوم يعتمدون طرقا كالسيكية يف التقييم تقيس 
القدرة على احلفظ ال الفهم والتحليل وباقي املهارات والقدرات العقلية ،وهذا رمبا يعود جلهلهم مبعايري التقييم و 

ليب تقييم الطلبة وأنواع االختبارات وكيفيات بنائها  وقد يعود إىل سهولة عملية تقييم احلفظ ،فاألستاذ الذي جيد أسا
نفسه أمام تصحيح ما يزيد عن ألف ورقة يف كل سداسي كثريا ما يلجا إىل أساليب لتفادي االختبارات اليت تكلف 

قييم الذايت وهو ما ميكن ربطه أيضا مبسالة التكوين وعدم وجود الكثري من الوقت واجلهد ..إضافة لعدم اعتمادهم الت
دورات تدريبية من طرف اجلامعة يف هذا اال . 

اال الثالث: استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم
املأوي واالحنراف يبني تكرار استجابات عينة البحث على فقرات االستبيان وقيم الوسط املرجح والوزن )15جدول رقم ( 

املعياري على مستوى الفقرة واال مع الترتيب.
ت إ.م ن.م و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

4 1.21 80 4.00 7.3 9 5.6 7 17.7 22 28.2 35 41.1 51
القدرة على استخدام احلاسوب 

يف تدريس الربامج الدراسية. 1

3 1.15 80.8 4.04 6.5 8 3.2 4 16.1 20 28.2 35 46 57
التمكن من مهارات التعلم 

االلكتروين باستخدام احلاسوب 2

1 1.12 81.4 4.07 5.6 7 4 5 27.4 34 29 36 33.9 42
إتقان برامج احلزم اإلحصائية 

Spssلتحليل البحوث 3

9 1.20 73.4 3.67 8.9 11 5.6 7 23.4 29 33.1 41 29 36

التمكن من تقنيات الباوربونت يف 
إجناز و عرض الدروس 

power point-والبحوث
4

7 1.28 79.2 3.69 9.7 12 6.5 8 25 31 22.6 28 36.3 45
dataالقدرة علي استخدام

show.يف التدريس والبحوث 5

11 1.27 67.6 3.38 12.1 15 7.3 9 36.3 45 18.5 23 25.8 32
القدرة علي استخدام عاكس 

الصور يف التدريس والبحوث 6

6 1.11 74 3.70 5.6 7 7.3 9 25.8 32 33.9 42 27.4 34
القدرة على تصميم املقررات 

الدراسية االلكترونية. 7

10 1.28 67.8 3.39 8.9 11 11.3 14 25.8 32 22.6 28 31.5 39
القدرة على تصميم املواقع 

التعليمية علي االنترنت . 8

8 1.10 73.4 3.67 41.1 51 8.9 11 30.6 38 28.2 35 28.2 35
القدرة على استخدام االنترنيت 

كوسيط للحوار. 9

5 1.20 75 3.75 6.5 8 8.1 10 24.2 30 25.8 32 35.5 44
لقدرة على استخدام االنترنيت 

كوسيط يف البحث 10

2 1.05 80.8 4.04 3.2 4 6.5 8 17.7 22 34.7 43 37.9 47
القدرة علي استغالل املكتبات 

الرقمية 11

12.79 72.8 3.64 143 92 335 378 426 اموع
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مما يدل على ) 72.8(بوزن مأوي)3.64(على أن الوسط املرجح هلذا اال بلغ) 14(دلت نتائج اجلدول رقم
االحتياج التدرييب الكبري ألعضاء هيئة التدريس يف جمال استخدام الوسائل التعليــمية و التكنولوجيات احلديثة يف 

كفاية مثلت حاجات تدريبية )11()كفايات من أصل9التعليم.فمن خالل نظرة فاحصة لتفاصيل اجلدول يظهر أن(
مبستوي عال توزعت كالتايل:

، 4.00، 3.75( مبتوسـطات حــسابية)11، 2، 1، 10، 7، 9، 4، 5، 3( جاءت الفقرات مرتبة تنازليا
، 80.8، 80.8، 80، 75، 74( مــأويووزن)3.69، 3.67، 3.67، 3.70، 4.07، 4.04، 4.04، 4.04
ضمن درجة احتياج تدرييب (بدرجة كبرية) أما بالنسبة للفقرات املتبقية ذوات ) 73.4، 73.4، 73.4، 73.4، 81.4
و بوزن )3.39،3.38(فقد رصدت عليها متوسطات حسابية   تراوحت ما بني) 6، 8(للفقرة رقم ) 11، 10( الرتب
على الترتيب تنازليا ضمن درجة احتياج تدرييب( متوسطة).) 67.8،67.6(مأوي

وتأسيسا على النتائج املتحصل عليها تؤكد الباحثة على أن أعضاء هيئة التدريس حيتاجون بدرجة كبرية للتدريب يف 
هذا اال ملسايرة املستجدات احلاصلة ورفع أداهم وفقا للمعايري اجلودة والنوعية خاصة ما تعلق بإتقان برنامج احلزم 

اسوب يف التعلم والتدريس ،وكذلك كيفية استغالل املكتبات الرقمية اإلحصائية لتحليل البحوث ،واستخدام احل
،واستغالل االنترنيت ..إخل.وهو ما أكدته الكثري من الدراسات السابقة يف هذا اال كدراسة حممد غازي اجلودي  يف 

جيا املعلومات" الذي أشار دراسته "تفعيل أداء أعضاء هيئة التدريس يف ضوء تقدير احتياجام التدريبية يف جمال تكنولو
بدوره لدراسات أخرى عربية وأجنبية أكدت غالبيتها احلاجة الكبرية للتدريب على عدد من تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات خاصة ما تعلق بتصميم الدروس إلكترونيا والربيد االلكتروين واحلزم اإلحصائية وغريها ،وهو ما أكدته 

لتها "برنامج مقترح يف جمال تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التدريس "حيث كانت أعلى دراسة هيفاء بنت عدوان يف رسا
نسبة الحتياجام يف جمال استخدام األجهزة كاحلاسوب ، االنترنيت مث جهاز العرض وحتديدا تصميم املواقع، برجميات 

يف هذا اال  وقد يفسر هذا احلاسوب . وغريها من الدراسات اليت اتفقت مع الدراسة احلالية على وجود ضعف 
الضعف حسب اعتقادي بغياب الوسائل والتقنيات الالزمة للتطوير  من جهة وضعف التعلم املستمر من جهة أخري مع 
عدم متابعة األساتذة ومسايرم للمستجدات من خالل حضور دورات تدريبية يف هذا اال واقتصارهم على ما هو 

دورات تكوينية ألساتذة 2012-2011- 2010وم االجتماعية خالل املوسم اجلامعيقدمي ،فمثال نظمت كلية العل
والبحث البيببليوغرايف ،غري أن عدد احلضور ) SPSS(الكلية حول استخدام التكنولوجيا احلديثة يف البحث العلمي

حباجتهم اليوم للتدريب أستاذ بالكلية ،وهذا ما يدل على ضرورة توعية أعضاء هيئة التدريس  200من أصل 30كان 
والتنمية املستمرة ملواكبة التطورات التكنولوجية احلاصلة ألا أصبحت اليوم مطلبا من مطالب اجلودة يف التعليم.
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اال الرابع: االتصال الفعال
املأوي واالحنراف املعياري ) يبني تكرار استجابات عينة البحث على فقرات االستبيان وقيم الوسط املرجح والوزن 16جدول رقم(

على مستوى الفقرة واال مع الترتيب.
الرتبة إ.م %ن و.م %ن ت ن

%
ت ن

%
ت %ن ت %ن ت العبارات

2 1.14 82.2 4.11 7.3 9 1.6 2 11.
3

14 32.3 40 47.6 59 اجليد.االتصالمهاراتامتالك
.

1

1 1.07 82.2 4.11 40 5 5.6 7 11.
3

14 33.1 41 46 57 واإلقناع.التأثريأساليبإتقان 2
4 1.06 79.4 3.97 4 5 7.3 9 11.

3
14 41.9 52 35.5 44 إتقان أساليب إدارة احلوار أثناء 

احللقات الدراسية.
3

6 1.13 75.6 3.78 6.5 8 7.3 9 16.
9

21 40.3 50 29 36 الت شكاملتفهمعليالقدرة
الدراسية للطلبة

4

5 1.16 77.2 3.86 6.5 8 7.3 9 14.
5

18 37.1 46 34.7 43 احتياجاتفهمالقدرة على ت
.التعليميةالطلبة 

5

7 1.15 74 3.70 5.6 7 8.9 11 25 31 30.6 38 29.8 37 احتياجاتفهمالقدرة على ت
النفسيةالطلبة

6

8 1.13 72.4 3.62 7.3 9 7.3 9 24.
2

30 37.9 47 23.4 29 معمبهارات التعاملاإلملام
املتباينةاخللفياتذويالطلبة

7

3 1.07 78.2 4.01 3.2 4 7.3 9 20.
2

25 33.1 41 36.3 45 معالتعاملمبهاراتاإلملام-
اجات اخلاصة.احلذويالطلبة

8

8.91 77.2 3.86 55 56 167 355 350 اموع

) مما يدل على االحتياج 77.2) بوزن مأوي (3.86يالحظ من اجلدول أعاله أن الوسط املرجح هلذا اال بلغ(
التدرييب الكبري جدا ألعضاء هيئة التدريس يف جمال االتصال الفعال وضعف كفاءام .خاصة ما تعلق بامتالك مهارات 
االتصال الفعال وطرق اإلقناع والتأثري و بكيفيات التعامل مع الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة ،حيث جاءت أغلبها يف 

ستوي العايل ضمن احتياج تدريبيب( بدرجة كبرية) (وكبرية جدا) ؛إذ جاءت العبارات مرتبة تنازليا مبتوسط حسايب امل
) 4.11،4.11،4.01،3.97،3.86،3.78،3.70،3.62) (7، 6، 4، 5، 3، 8، 1، 2(ووزن مأوي كالتايل:

و ما يؤكد ضعف مهارات ضمن احتياج تدريبيي عال . وه) 82.2،82.2،78.2،79.4،77.2،75.6،74،72(
أعضاء هيئة التدريس يف جمال االتصال والتعامل مع الطلبة والتفاعل معهم  وهو ما يؤكده الواقع املعاش و الكثري من 
الدراسات املشاة خاصة أن مهارات وطرائق االتصال اليوم يف تطور مستمر بتطور وسائل االتصال وتعدد التقنيات 

ميتلكه األستاذ من خصائص شخصية ومهارات جتعله ناجحا يف عملية االتصال فأغلب .وقد يفسر هذا الضعف مبا 
األساتذة يف جامعاتنا اليوم ال يولون اهتماما كبريا لعملية االتصال، رغم أا تعد من أصعب العمليات وأعقدها حتتاج 

فن له أسسه وقواعده ،فاغلب األساتذة للكثري من الذكاء والفنيات ،اليت جيب أن يتدرب عليها األستاذ فاالتصال علم و
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اليوم ال ينتبهون ألساليب اإلقناع ،احلوار ،التأثري والتواصل مع األخر وفهمه ،وال لفنيات التعامل مع الطلبة والزمالء 
،إضافة لبعدهم عن الوسائل والتقنيات احلديثة يف التواصل واحلوار .مع حتفظ البعض يف عالقتهم بالطلبة  .

امس:أنشطة البحث العلمياال اخل
) يبني تكرار استجابات عينة البحث على فقرات االستبيان وقيم الوسط املرجح والوزن املأوي واالحنراف 17جدول رقم( 

املعياري على مستوى الفقرة واال مع الترتيب.
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت راتاالعب

1 0.91 82.8 4.14 0.8 1 4.8 6 16.1 20 35.
5

44 42.7 53 األحباثمشروعاتإدارةطرقمعرفة
العلمية

1

8 1.10 78.6 3.93 3.2 4 8.9 11 17.7 22 31.5 39 38.7 48 التقاريركتابةطرقوفنياتومنالتمكن
.البحثيةواملقاالت

2

2 1.05 82.6 4.13 2.4 3 7.3 9 12.9 16 29 36 48.4 60 يفاحلديثةوالتقنياتالطرقمنالتمكن
.اجلامعيةوالرسائلالبحوثاجناز

3

4 0.95 81.4 4.07 1.6 2 4.8 6 17.7 22 36.3 45 39.3 49 يفاحلديثةوالتقنياتالطرقمنالتمكن
.مناقشة البحوث والرسائل اجلامعية

4

3 0.97 96 4.08 2.4 3 4 5 16.9 21 36.3 45 40.3 50 التطبيقيالبحثمهاراتمنالتمكن 5
7 0.94 79 3.95 0.8 1 6.5 8 22.6 28 37.1 46 33.1 41 والتحليلالبحثعملياتمنالتمكن

.احلاسوبباستعمالاإلحصائي
6

5 1.01 86 4.03 2.4 3 6.5 8 15.3 19 37.1 46 38.7 48 .البحثيةاملهاراتتنميةىعلالقدرة 7
6 1.02 79.4 3.97 1.6 2 8.9 11 16.9 21 35.5 44 37.1 46 القدرة على ربط البحوث بقضايا اتمع. 8
9 1.08 75.8 3.79 4.8 6 8.1 6 17.7 22 41.1 51 28.2 35 والشبكاتاملعرفة ببنوك املعطيات 

البحثيةوالعامليةاإلقليمية
9

9.03 80 4.00 25 70 191 396 430 اموع

اخلاص مبجال معيار أنشطة البحث العلمي أن املتوسط احلسايب قد بلغ نسبة كبرية جدا قدرت يتضح من اجلدول 
مما يدل على االحتياج التدرييب الكبري ألعضاء هيئة التدريس يف هذا اال، حيث تقع )،80(بوزن مأوي)4.00(بـ

رتبة تنازليا كالتايل:(أغلب العبارات ضمن احتياج تدرييب عال وبدرجة (كبيـرة،وكبرية جدا) مـــــ
) وبوزن مأوي4.14،4.13،4.08،4.07،3.97،3.95،3.93،3.79(مبتوسطات حسابية)  1،3،5،4،7،8،6،2،9

وهذا يدل على احلاجة الكبرية للتدريب خاصة يف جمال إدارة ) 82.2،82.2،79.4،78.2،77.2،75.6،74،72.4(
ومناقشة الرسائل اجلامعية وكذا التمكن من عمليات البحث املشاريع البحثية وكيفيات تصميمها وكتابة التقارير

والتحليل اإلحصائي باستعمال احلاسوب ،إضافة إىل املعرفة ببنوك املعطيات والشبكات البحثية اإلقليمية والعاملية. وهذا 
كدراسة  ما دعت له الكثري من الدراسات والبحوث ضمن برامج تدريبية لتحسني املستوى يف جمال البحث العلمي

خالد مخيس السر اليت توصل فيها لضعف مهارات البحث والتدريس لدى أعضاء هيئة التدريس األمر الذي جعله 
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يقترح ورش عمل يف هذه ااالت مع تزويدها مبا يلزم من وسائل وتقنيات .وهذا ما يؤكده الواقع  والشواهد من 
ات فالكثري من األساتذة اليوم يفتقرون لألساليب والتقنيات خالل الضعف املسجل يف مستوي البحوث العلمية والدراس

العلمية املنهجية احلديثة يف البحث العلمي سواء ما تعلق باجناز البحوث أو الرسائل العلمية وحىت كيفية كتابة املقاالت 
احلديثة يف البحث العلمي والتقارير العلمية، ناهيك عن أساليب إدارة األحباث واملخابر واستغالل الوسائل التكنولوجية 

وربطه بقضايا اتمع والتنمية ،وحسب اعتقادي فاألمر يرتبط أيضا بالتكوين القاعدي لألستاذ اجلامعي سواء يف 
التدرج أو ما بعد التدرج إضافة إىل غياب روح البحث العلمي الصادق واملبادرة وعدم االطالع على ما هو جديد يف 

يرتبط مبسالة التعلم الذايت املستمر، وميكن تفسريه أيضا بغياب الدورات التكوينية يف هذا جمال البحث العلمي فاألمر 
اال ألنه هو اآلخر يف تطور مستمر .    

اال السادس:املمارسات اإلدارية والقيادية
زن املأوي واالحنراف ) يبني تكرار استجابات عينة البحث على فقرات االستبيان وقيم الوسط املرجح والو18جدول رقم(

املعياري على مستوى الفقرة واال مع الترتيب.
ت إ.م و.م و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت راتاالعب
13 1.17 71 3.55 8.9 11 7.3 9 25.8 32 35.5 44 22.6 28 .احلديثةالقيادةفهوماملعرفة مب 1
14 1.15 69 3.45 9.7 10 7.3 9 29 36 36.3 45 17.7 22 .احلديثةالقيادةاملعرفة بنماذج  2
8 1.15 76 3.75 7.3 9 4.8 6 20.2 25 35.5 44 32.3 40 .إنسانيةعالقاتإقامةعليالقدرة 3
7 1.14 77.6 3.88 5.6 7 7.3 9 16.1 20 34.7 43 36.6 45 اآلخرالرأيتشجيعقبول و 4
4 1.15 79.6 3.98 6.5 8 4 5 16.1 20 31.5 39 41.9 52 بشكلالقراراتاختاذعليالقدرة

.موضوعي
5

3 1.12 90 4.05 5.6 7 4 5 14.5 18 30.5 38 45.2 65 القدرة على حتديد األهداف 6
1 1.16 82 4.04 4.8 6 6.5 8 13.7 17 23.4 29 51.6 64 القدرة على حتديد املشكالت 7
2 1.18 92 4.06 6.5 8 4.8 6 12.9 16 27.4 34 48.4 60 .القدرة على التحليل والتفسري 8

12 1.21 71.4 3.57 8.1 10 11.3 14 21.8 27 33.1 41 25.8 32 اللجانيفبفعاليةاملشاركةاالجتاه حنو
العلميةالسوا.

9

10 1.20 72.2 3.61 6.5 8 11.3 14 25.8 32 27.4 34 29 36 االجتماعاتوتنظيمإدارةىعلالقدرة 10
11 1.20 71.8 3.59 6.5 8 12.9 16 22.6 28 30.6 38 27.4 34 والتقاريرضراحملاكتابةامتالك مهارات  11
8 1.17 76 3.80 4.8 6 10.5 13 19.4 24 29.8 37 35.5 44 .العقالينالتسيريامتالك أساليب  12
6 1.11 78.2 3.91 4 5 4.8 6 16.9 21 44.4 55 29.8 37 .وأساليبهااملعلوماتإدارةىعلالقدرة 13
9 1.26 74 3.70 9.7 12 8.1 10 16.1 20 33.9 42 32.3 40 واألنظمةاللوائحعلياملستمراالطالع

العايلوالتعليمباجلامعةاخلاصةوالقوانني
احمللية والوطنية

14

5 1.34 79 3.95 10.5 13 7.3 9 8.1 10 25 31 49.2 61 املهنةبأخالقياتااللتزام 15
4 1.10 79.6 3.98 6.5 8 3.2 4 12.9 16 40.3 50 37.1 45 واختاذاألزمات إدارةىعلالقدرة

القرارات
16

18.8 76.6 3.83 136 143 362 644 705 املج



الدراسةنتائجوتفسيروتحليلعرضالسادسالفصل

245

يتضح من اجلدول أعاله أن الوسط املرجح والوزن املأوي ال معيار املمارسات اإلدارية والقيادية أكرب من الوسط 
مما يدل على احلاجة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس مبستوي عال ألا تقع ) 76.6)(3.83(الوزن املأويالفرضي و 

وبتقديركبري.مما يدل على ضعف ممارسام لكفايات هذا اال واملتمثلة يف الفقرات التالية مرتبة تنازليا ) 5-3.40(ن يب
، 3، 88) ( 8، 6، 7، 5، 17، 16، 14، 4، 13، 3، 15، 10، 12، 9، 1، 2( بأوساط مرجحة ونسب مأوية كاأليت

3.91 ،3.95 ،3.98 ،4.4 ،4.5 ،4.6 ،3.45 ،3.55 ،3.57 ،3.59 ،3.61 ،3.70 ،3.75 ،3.80 (
وهي الكفايات اليت ) 92،90،82،79.6،79.6،79،78.2،77.6،76،74،72.2،74،72.2،71.8،71.4،71،69(

حليل والتفسري  وحل املشكالت و إدارة األزمات و اختاذ القرارات إضافة إىل ارتبطت بالقدرة على حتديد األهداف والت
ما تعلق بأخالقيات املهنة وإدارة املعلومات، وأساليب التسيري العقالين ،وكذا إقامة العالقات اإلنسانية وتشجيع الرأي 

اخلاصة باجلامعة والتعليم العايل.وهو األخر وبدرجة أقل اإلطالع على مفهوم القيادة احلديثة ومناذجها وكذلك القوانني
ما دعت له الكثري من الدراسات السابقة من خالل برامج تدريبية يف جمال القيادة ألن هذه الكفاية حتتاج لكثري من 

فهي علم وفن وليس بإمكان أي شخص أن يكون قياديا ناجحا.املهارة واخلربة ،
واملالحظ اليوم هو االعتقاد السائد لدي بعض األساتذة، أن العمل اإلداري ال يدخل ضمن مهام األستاذ اجلامعي، 

د) قد أشارت إىل العمل اإلداري كمهمة من املهام -م-رغم أن اللوائح والقوانني اخلاصة باألستاذ اجلامعي (نظام ل
هذا ما قد يفسر ضعف كفاءام يف هذا االن إضافة إىل تفضيل األغلبية املناطة باألستاذ اجلامعي وليس بالغريبة عنه و

ملهة التدريس بدل العمل اإلداري ،أما من ميارسون العمل اإلداري فهم أيضا حيتاجون للتدريب يف هذا اال ألن 
صة ما تعلق حبل املالحظ وما دلت عليه أيضا البحوث السابقة والدراسة احلالية هو ضعف يف هذه الكفاءات خا

املشكالت وإدارة األزمات و اختاذ القرارات وإدارة املعلومات  والعالقات اإلنسانية وغريها. وقد يفسر هذا الضعف 
بغياب الوعي لدي األستاذ اجلامعي بأمهية العمل اإلداري ومتطلباته من خصائص شخصية وكفاءات ومهارات  مهنية 

هذا اال، مما يدل على حاجتهم امللحة للتكوين يف هذه ااالت والتدرب عليها ،إضافة لغياب الدورات التدريبية يف 
فاإلدارة فن متجدد وعلم قائم بذاته حيتاج للكثري من املهارة. فاإلداري الناجح هو الذي يكون على إطالع دائم على 

ما هو جديد يف هذا اال.وكنتيجة عامة للدراسة جند:
-Vسةعامة للدراالنتيجة ال:

.اجلودةملعايريوفقاااالتكليفاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءتدريبيةاحتياجاتهناك- 
) 3.86(حسايبمبتوسطو)%73.6( )الفعالالتدريس(األولللمجالبالنسبةالتدرييباالحتياجنسبةبلغت- 

يؤكدمما.العلميةاملادةوعرضإعدادمبهاراتتعلقماخاصةعالمبستوىتدريبيةحاجةفقرة) 17(مثلتحيث
.التدريسجماليفالتدريسهيئةأعضاءكفاءاتضعف

مثلتيثح) 3.70(إىلوصلحسايبومبتوسط) %74(التدرييباالحتياجنسبةكانتالتقييمالبالنسبة- 
.التقوميوكيفياتاالختباراتبناءبكيفيةتعلقماخاصةعالمبستوىتدريبيةحاجةفقرات)8(أصلمنفقرات) 6(
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استخدامالبالنسبة) 3.64(حسايبومبتوسط) %72.8( التدرييباالحتياجدرجةبلغتحنييف-
خاصةعالمبستوىتدريبيةحاجة)11(أصلمنعالمبستوىتدرييباحتياجكفايات) 9(مثلتحيثالتكنولوجيا

.االنترنيتواستخداماإلحصائيةاحلزمبرامجإتقانالرقميةباملكتباتتعلقما
العالاملستوىيفالفقراتأغلبجاءتحيث) 3.86(حسايبومبتوسط) %77.2(بلغفقداالتصالجمالأما- 

.إخل... االتصالوطرائقمبهاراتتعلقماخاصة
علىيدلمما%80مأويووزن4.00بـقدرمرجحوسطعلىحصلفقدالعلميالبحثالوبالنسبة- 

عايلتدرييباحتياجضمنالعباراتأغلبتقع،حيثاالهذايفالتدريسهيئةألعضاءالكبريالتدرييباالحتياج
والتطبيقيالنظريبنيالربطوالعامليةالشبكاتاستخداموالبحثيةاملقاالتوالتقاريركتابةبكيفياتتعلقماخاصة
.املشروعاتإدارةوطرق

يدلمما%76.6بـقدرمأويووزن3.83بـقدروسطعلىوالقياديةاإلداريةاملمارساتجمالحصل- 
وأهمالقيادةمبفهومتعلقماخاصةتدريبيةحاجةالفقراتأغلبمثلتإذاالهذايفالعاليةالتدريبيةاحلاجةعلى

.ممارساا
والشكل التايل:هذه اجلداول يف اجلدول خالصة نتائجوتصور الباحثة

) يوضح الوسط املرجح والوزن املأوي للحاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 19جدول رقم (
اال وااالت كافة.ىعلى مستو

احملاورالوسط املرجحالنسبة املأوية
االتصال الفعال73.063.68

التقييم743.70
TIQاستخدام 72.83.64

الفعالاالتصال 77.23.86
أنشطة البحث العلمي804.00

املمارسات اإلدارية والقيادية76.63.83
اموع75.63.78

بدرجة كبرية ،كبرية –املالحظ من اجلدول أعاله أن كل ااالت متثل حاجة تدريبية ألا تقع بني املستوي العايل 
واملخطط املوايل يعكس ذلك.) 5-3.40(-جدا
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) يوضح ملخص نتائج استجابات جمتمع البحث ملستوي جماالت االحتياجات التدريبية 29شكل رقم ( 
كافة.

تدريبية واليت جاءت بدرجة( متوسطة وضعيفة ) وبعد تفريغ البيانات وحتليلها مت استبعاد العبارات اليت ال متثل حاجة
واعتماد الفقرات اليت حصلت على متوسطات حسابية بدرجة (كبرية وكبرية جدا) مث قامت الباحثة بترتيب هذه 

الفقرات حسب درجة االحتياج يف كل حمور كالتايل:

قلیلة جدا 
درجة1

قلیلة 
درجات2

متوسطة
درجات3

كبیرة
درجات4

كبیرة جدا
درجات5

الوسط 
المرجح 
والوزن 
المأوي

المجال

3.68
73.0

6
73

3.3.8
6

73.0
6

التدریس

التقویم

استخدا
TIQم 

االتصا
ل

أنشطة 
البحث 

ع

الممار
سات 

اال 
والقیاد

یة

3.64
72.8

3.86
77.2

3.83
76.6

4.00
80

3.70
74

3.78
75.6



الدراسةنتائجوتفسيروتحليلعرضالسادسالفصل

248

)1ة االحتياج التدرييب للمحور رقم () ترتيب الفقرات حسب درج20(حمور معيار التدريس الفعال:جدول رقم-1
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت

%ن
ت

%ن
ت العبارات          الرقم

4 1.13 79.4 4.00 6.5 8 2.4 3 19.4 24 30.6 38 41.1 51 سيكولوجيا باملعرفة الواسعة 
التعليم

1

5 1.02 78.2 3.91 4 5 2.4 3 25 30 35.5 44 33.1 41 املعرفة الواسعة
املتعلمتبسيكولوجيا

2

2 1.02 83.2 4.16 4.8 6 1.6 2 11.3 14 36.3 45 46 57 وتصميم ختطيطالقدرة على 
املادة العلمية.

3

1 1.00 84.8 4.24 3.2 4 3.2 4 12.1 15 31.5 39 50 62 املادةعرضامتالك  مهارات 
بطرق مرنة ومشوقةالعلمية

4

7 1.03 75.4 3.77 4.8 6 6.5 8 18.5 23 45.8 58 32.4 29 التمكن من مهارات فنون
يف الدرس.األسئلةطرح

5

6 1.05 76.8 3.84 4.8 6 4.8 6 21 26 39.5 49 29.8 37 يفالدرسجنازإعليالقدرة
).الوقتإدارة(احملددالوقت

6

8 1.16 75.2 3.76 7.3 9 5.6 7 21 26 35.5 44 30.6 38 يفالنظامضبطعليالقدرة
لقسما

7

3 0.95 80.8 4.04 2.4 3 4.8 6 13.7 17 43.5 54 35.5 44 التدريسطرائقالتحكم يف 
.احلديثة

9

8.36 79.2 3.96 47 39 175 371 359 اموع

)2) ترتيب الفقرات حسب درجة االحتياج التدرييب للمحور رقم (21جدول رقم (حمور معيار التقومي:-2
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات 

1 0.99 77.8 3.89 9.7 12 7.3 9 18.5 23 41.9 52 29.8 37 به من قوما يتعلالتقوميمبفهوماإلملام
.جماالت ومعايري

1

4 1.06 73.8 3.69 5.6 7 5.6 7 25 31 41.1 51 22.6 28 التحصيليةاالختباراتبأنواعالدراية 2
2 1.18 77 3.85 7.3 9 4 5 21.8 27 29.8 37 37.1 46 اء االختبارات ذات بنتاإلملام بكيفيا

املواصفات املوضوعية.
3

5 1.03 72.8 3.64 5.6 7 5.6 7 26.6 33 42.7 53 19.4 24 القدرة على إثراء دافعية الطلبة حنو -
تقييم الذايت.ال

4

6 1.10 72.4 3.62 7.3 9 4.8 6 28.2 35 37.3 47 21.8 27 األكادمييةالربامجتقوميأسساملعرفة ب 6
3 1.06 75.6 3.78 4.8 6 5.6 7 23.4 29 38.3 48 27.4 34 املعرفة بالطرق العلمية احلديثة يف 

تقومي األستاذ
7

75.2 3.76 50 41 178 288 196 اموع



الدراسةنتائجوتفسيروتحليلعرضالسادسالفصل

249

حمور معيار استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم:-3
)3) ترتيب الفقرات حسب درجة االحتياج التدرييب للمحور رقم (22جدول رقم (

ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

4 1.21 80 4.00 7.3 9 5.6 7 17.7 22 28.2 35 41.1 51 استخدامالقدرة على
لربامجاتدريسيفاحلاسوب
.الدراسية

1

3 1.15 80.8 4.04 6.5 8 3.2 4 16.1 20 28.2 35 46 57 التمكن من مهارات التعلم 
باستخدامااللكتروين
احلاسوب

2

1 1.12 81.4 4.07 5.6 7 4 5 27.4 34 29 36 33.9 42 اإلحصائيةاحلزمبرامجإتقان
Spssلتحليل البحوث

3

9 1.20 73.4 3.67 8.9 11 5.6 7 23.4 29 33.1 41 29 36 التمكن من تقنيات 
يف إجناز و عرض الباوربونت

-الدروس والبحوث
power point

4

7 1.28 79.2 3.69 9.7 12 6.5 8 25 31 22.6 28 36.3 45 dataالقدرة علي استخدام
show يف التدريس

والبحوث.

5

6 1.11 74 3.70 5.6 7 7.3 9 25.8 32 33.9 42 27.4 34 املقرراتتصميمالقدرة على 
.االلكترونيةالدراسية

7

8 1.10 73.4 3.67 41.1 51 8.9 11 30.6 38 28.2 35 28.2 35 استخدامالقدرة على 
.للحواركوسيطاالنترنيت

9

5 1.20 75 3.75 6.5 8 8.1 10 24.2 30 25.8 32 35.5 44 استخداملقدرة على 
يف كوسيطاالنترنيت

البحث

10

2 1.05 80.8 4.04 3.2 4 6.5 8 17.7 22 34.7 43 37.9 47 القدرة علي استغالل 
الرقميةاملكتبات

11

117 69 258 327 391 اموع
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)4) ترتيب الفقرات حسب درجة االحتياج التدرييب للمحور رقم (23جدول رقم (جمال معيار االتصال الفعال:- 4
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

2 1.14 82.2 4.11 7.3 9 1.6 2 11.3 14 32.3 40 47.6 59 .اجليد.االتصالمهاراتامتالك 1
1 1.07 82.2 4.11 40 5 5.6 7 11.3 14 33.1 41 46 57 واإلقناع.التأثريأساليبإتقان 2
4 1.06 79.4 3.97 4 5 7.3 9 11.3 14 41.9 52 35.5 44 إتقان أساليب إدارة احلوار أثناء 

احللقات الدراسية.
3

6 1.13 75.6 3.78 6.5 8 7.3 9 16.9 21 40.3 50 29 36 الت الدراسية شكاملتفهمعليالقدرة
للطلبة

4

5 1.16 77.2 3.86 6.5 8 7.3 9 14.5 18 37.1 46 34.7 43 الطلبة احتياجاتفهمالقدرة على ت
.التعليمية

5

7 1.15 74 3.70 5.6 7 8.9 11 25 31 30.6 38 29.8 37 الطلبةاحتياجاتفهمالقدرة على ت
النفسية

6

8 1.13 72.4 3.62 7.3 9 7.3 9 24.2 30 37.9 47 23.4 29 ذويالطلبةمعمبهارات التعاملاإلملام
املتباينةاخللفيات

7

3 1.07 78.2 4.01 3.2 4 7.3 9 20.2 25 33.1 41 36.3 45 الطلبةمعالتعاملمبهاراتاإلملام-
اجات اخلاصة.احلذوي

8

8.91 77.2 3.86 55 56 167 355 350 اموع

) ترتيب الفقرات حسب درجة االحتياج التدرييب للمحور رقم 24جدول رقم (جمال معيار أنشطة البحث العلمي:-5
)5(

ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

1 0.91 82.8 4.14 0.8 1 4.8 6 16.1 20 35.
5

44 42.7 53 مشروعاتإدارةطرقمعرفة
العلميةاألحباث

1

8 1.10 78.6 3.93 3.2 4 8.9 11 17.7 22 31.5 39 38.7 48 كتابةطرقفنياتومنالتمكن
.البحثيةواملقاالتالتقارير

2

2 1.05 82.6 4.13 2.4 3 7.3 9 12.9 16 29 36 48.4 60 والتقنياتالطرقمنالتمكن
البحوثاجنازيفاحلديثة

.اجلامعيةوالرسائل

3

4 0.95 81.4 4.07 1.6 2 4.8 6 17.7 22 36.3 45 39.3 49 والتقنياتالطرقمنالتمكن
مناقشة البحوث يفاحلديثة

.والرسائل اجلامعية

4

3 0.97 96 4.08 2.4 3 4 5 16.9 21 36.3 45 40.3 50 البحثمهاراتمنالتمكن
التطبيقي

5

7 0.94 79 3.95 0.8 1 6.5 8 22.6 28 37.1 46 33.1 41 البحثعملياتمنالتمكن
باستعمالاإلحصائيوالتحليل
.احلاسوب

6

5 1.01 86 4.03 2.4 3 6.5 8 15.3 19 37.1 46 38.7 48 املهاراتتنميةعليالقدرة 7
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.البحثية
6 1.02 79.4 3.97 1.6 2 8.9 11 16.9 21 35.5 44 37.1 46 البحوث بقضايا القدرة على ربط 

اتمع.
8

9 1.08 75.8 3.79 4.8 6 8.1 6 17.7 22 41.1 51 28.2 35 املعرفة ببنوك املعطيات 
والعامليةاإلقليميةوالشبكات

البحثية

9

9.03 80 4.00 25 70 191 396 430 اموع

)6الفقرات حسب درجة االحتياج التدرييب للمحور رقم () ترتيب 25جدول رقم (:املمارسات اإلدارية والقيادية-6
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

13 1.17 71 3.55 8.9 11 7.3 9 25.8 32 35.5 44 22.6 28 .احلديثةالقيادةفهوماملعرفة مب 1
14 1.15 69 3.45 9.7 10 7.3 9 29 36 36.3 45 17.7 22 .احلديثةالقيادةاملعرفة بنماذج - 2
8 1.15 76 3.75 7.3 9 4.8 6 20.2 25 35.5 44 32.3 40 .إنسانيةعالقاتإقامةعليالقدرة 3
7 1.14 77.6 3.88 5.6 7 7.3 9 16.1 20 34.7 43 36.6 45 اآلخرالرأيتشجيعقبول و 4
4 1.15 79.6 3.98 6.5 8 4 5 16.1 20 31.5 39 41.9 52 بشكلالقراراتاختاذعليالقدرة

.موضوعي
5

3 1.12 90 4.05 5.6 7 4 5 14.5 18 30.5 38 45.2 65 القدرة على حتديد األهداف- 6
1 1.16 82 4.04 4.8 6 6.5 8 13.7 17 23.4 29 51.6 64 القدرة على حتديد املشكالت 7
2 1.18 92 4.06 6.5 8 4.8 6 12.9 16 27.4 34 48.4 60 .والتفسريالقدرة على التحليل  8

12 1.21 71.4 3.57 8.1 10 11.3 14 21.8 27 33.1 41 25.8 32 يفبفعاليةاملشاركةاالجتاه حنو
.العلميةالسوااللجان

9

10 1.20 72.2 3.61 6.5 8 11.3 14 25.8 32 27.4 34 29 36 وتنظيمإدارةعليالقدرة-
االجتماعات

10

11 1.20 71.8 3.59 6.5 8 12.9 16 22.6 28 30.6 38 27.4 34 ضراحملاكتابةامتالك مهارات 
والتقارير

12

8 1.17 76 3.80 4.8 6 10.5 13 19.4 24 29.8 37 35.5 44 .العقالينالتسيريامتالك أساليب  13
6 1.11 78.2 3.91 4 5 4.8 6 16.9 21 44.4 55 29.8 37 املعلوماتإدارةعليالقدرة

.وأساليبها
14

9 1.26 74 3.70 9.7 12 8.1 10 16.1 20 33.9 42 32.3 40 اللوائحعلياملستمراالطالع
باجلامعةاخلاصةوالقواننيواألنظمة
احمللية والوطنيةالعايلوالتعليم

15

5 1.34 79 3.95 10.5 13 7.3 9 8.1 10 25 31 49.2 61 املهنةبأخالقياتااللتزام 16
4 1.10 79.6 3.98 6.5 8 3.2 4 12.9 16 40.3 50 37.1 45 األزمات إدارةعليالقدرة

القراراتواختاذ
17

78.4 3.92 136 143 362 644 840 ملجا
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بعد هذا قامت الباحثة بترتيب هذه العبارات حسب درجة االحتياج وما حصلت علية كل عبارة من متوسطات 
العبارات اليت حصلت علي متوسطات حسابية ضعيفة ومتوسطة(قليلة ،قليلة ونسب مأوية واحنرافات ،حيث مت إبعاد 

و االعتماد على الفقرات اليت حصلت على متوسطات حسابية بدرجة (كبرية وكبرية جدا)كحاجات جدا، متوسطة)
:وبناء الربنامج التدرييب كالتايلتدريبية يف ضوئها سيتم اقتراح 

)1مع ترتيبها للمحور رقم (اتدريبيايوضح ترتيب الفقرات اليت متثل احتياج)26رقم (جدولجمال معيار التدريس الفعال:-1

)2مع ترتيبها للمحور رقم (اتدريبيا) يوضح ترتيب الفقرات اليت متثل احتياج27جمال معيار التقومي: جدول رقم (- 2

ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت راتعباال

1 1.00 84.8 4.24 3.2 4 3.2 4 12.1 15 31.5 39 50 62 العلميةاملادةعرضامتالك  مهارات 
بطرق مرنة ومشوقة

4

2 1.02 83.2 4.16 4.8 6 1.6 2 11.3 14 36.3 45 46 57 املادة وتصميم ختطيطالقدرة على 
العلمية.

3

3 0.95 80.8 4.04 2.4 3 4.8 6 13.7 17 43.5 54 35.5 44 .احلديثةالتدريسطرائقالتحكم يف  9
4 1.13 79.4 4.00 6.5 8 2.4 3 19.4 24 30.6 38 41.1 51 املعرفة الواسعة سيكولوجيا التعليم 1
5 1.02 78.2 3.91 4 5 2.4 3 25 30 35.5 44 33.1 41 املتعلمتاملعرفة الواسعة بسيكولوجيا 2
6 1.05 76.8 3.84 4.8 6 4.8 6 21 26 39.5 49 29.8 37 الوقتيفالدرسجنازإعليالقدرة

).الوقتإدارة(احملدد
6

7 1.03 75.4 3.77 4.8 6 6.5 8 18.5 23 45.8 58 32.4 29 طرحمهارات فنونالتمكن من
يف الدرس.األسئلة

5

8 1.16 75.2 3.76 7.3 9 5.6 7 21 26 35.5 44 30.6 38 لقسمايفالنظامضبطعليالقدرة 7
8.36 79.2 3.96 47 39 175 371 359 اموع

ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت راتعباال

1 0.99 77.8 3.89 9.7 12 7.3 9 18.5 23 41.9 52 29.8 37 قوما يتعلالتقوميمبفهوماإلملام
.به من جماالت ومعايري

1

2 1.18 77 3.85 7.3 9 4 5 21.8 27 29.8 37 37.1 46 اء االختبارات بنتاإلملام بكيفيا
ذات املواصفات املوضوعية.

3

3 1.06 75.6 3.78 4.8 6 5.6 7 23.4 29 38.3 48 27.4 34 املعرفة بالطرق العلمية احلديثة 
يف تقومي األستاذ

7

4 1.06 73.8 3.69 5.6 7 5.6 7 25 31 41.1 51 22.6 28 االختباراتبأنواعالدراية
التحصيلية

2

5 1.03 72.8 3.64 5.6 7 5.6 7 26.6 33 42.7 53 19.4 24 القدرة على إثراء دافعية الطلبة -
تقييم الذايت.الحنو 

4

6 1.10 72.4 3.62 7.3 9 4.8 6 28.2 35 37.3 47 21.8 27 الربامجتقوميأسساملعرفة ب
األكادميية

6

75.2 3.76 50 41 178 288 196 اموع
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)3مع ترتيبها للمحور رقم (اتدريبيا) يوضح ترتيب الفقرات اليت متثل احتياج28جدول رقم (TIQجمال معيار استخدام -3
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت راتاالعب
1 1.12 81.4 4.07 5.6 7 4 5 27.4 34 29 36 33.9 42 اإلحصائيةاحلزمبرامجإتقان

Spssلتحليل البحوث
3

2 1.05 80.8 4.04 3.2 4 6.5 8 17.7 22 34.7 43 37.9 47 القدرة علي استغالل 
الرقميةاملكتبات

11

3 1.15 80.8 4.04 6.5 8 3.2 4 16.1 20 28.2 35 46 57 التمكن من مهارات التعلم 
باستخدامااللكتروين
احلاسوب

2

4 1.21 80 4.00 7.3 9 5.6 7 17.7 22 28.2 35 41.1 51 استخدامالقدرة على
لربامجاتدريسيفاحلاسوب
.الدراسية

1

5 1.20 75 3.75 6.5 8 8.1 10 24.2 30 25.8 32 35.5 44 استخداملقدرة على 
يف كوسيطاالنترنيت

البحث

10

6 1.11 74 3.70 5.6 7 7.3 9 25.8 32 33.9 42 27.4 34 املقرراتتصميمالقدرة على 
.االلكترونيةالدراسية

7

7 1.28 79.2 3.69 9.7 12 6.5 8 25 31 22.6 28 36.3 45 dataالقدرة علي استخدام
show يف التدريس

والبحوث.

5

8 1.10 73.4 3.67 41.1 51 8.9 11 30.6 38 28.2 35 28.2 35 استخدامالقدرة على 
.للحواركوسيطاالنترنيت

9

9 1.20 73.4 3.67 8.9 11 5.6 7 23.4 29 33.1 41 29 36 التمكن من تقنيات 
يف إجناز و عرض الباوربونت

-الدروس والبحوث
power point

4

76.8 3.84 117 69 258 327 391 اموع
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)4مع ترتيبها للمحور رقم (اتدريبيا) ترتيب الفقرات اليت متثل احتياج29جمال معيار االتصال الفعال: جدول رقم (-4
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العبارات

1 1.07 82.2 4.11 40 5 5.6 7 11.3 14 33.1 41 46 57 التأثريأساليبإتقان-
واإلقناع.

2

2 1.14 82.2 4.11 7.3 9 1.6 2 11.3 14 32.3 40 47.6 59 االتصالمهاراتامتالك-
.اجليد.

1

3 1.07 78.2 4.01 3.2 4 7.3 9 20.2 25 33.1 41 36.3 45 التعاملمبهاراتاإلملام-
اجات احلذويالطلبةمع

اخلاصة.

8

4 1.06 79.4 3.97 4 5 7.3 9 11.3 14 41.9 52 35.5 44 إتقان أساليب إدارة -
احلوار أثناء احللقات 

الدراسية.

3

5 1.16 77.2 3.86 6.5 8 7.3 9 14.5 18 37.1 46 34.7 43 فهمالقدرة على ت-
الطلبة احتياجات

.التعليمية

5

6 1.13 75.6 3.78 6.5 8 7.3 9 16.9 21 40.3 50 29 36 تفهمعليالقدرة-
الت الدراسية للطلبةشكامل

4

7 1.15 74 3.70 5.6 7 8.9 11 25 31 30.6 38 29.8 37 فهمالقدرة على ت-
النفسيةالطلبةاحتياجات

6

8 1.13 72.4 3.62 7.3 9 7.3 9 24.2 30 37.9 47 23.4 29 مبهارات التعاملاإلملام-
اخللفياتذويالطلبةمع

املتباينة

7

8.91 77.2 3.86 55 56 167 355 350 اموع
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)5مع ترتيبها للمحور رقم (اتدريبيا) ترتيب الفقرات اليت متثل احتياج30جمال معيار أنشطة البحث العلمي: جدول رقم (-5
ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت راتاالعب

1 0.91 82.8 4.14 0.8 1 4.8 6 16.1 20 35.
5

44 42.7 53 إدارةطرقمعرفة
األحباثمشروعات

العلمية

1

2 1.05 82.6 4.13 2.4 3 7.3 9 12.9 16 29 36 48.4 60 الطرقمنالتمكن
اجنازيفاحلديثةوالتقنيات
والرسائلالبحوث
.اجلامعية

3

3 0.97 96 4.08 2.4 3 4 5 16.9 21 36.3 45 40.3 50 مهاراتمنالتمكن
التطبيقيالبحث

5

4 0.95 81.4 4.07 1.6 2 4.8 6 17.7 22 36.3 45 39.3 49 الطرقمنالتمكن
يفاحلديثةوالتقنيات

مناقشة البحوث والرسائل 
.اجلامعية

4

5 1.01 86 4.03 2.4 3 6.5 8 15.3 19 37.1 46 38.7 48 املهاراتتنميةعليالقدرة
.البحثية

7

6 1.02 79.4 3.97 1.6 2 8.9 11 16.9 21 35.5 44 37.1 46 القدرة على ربط البحوث 
بقضايا اتمع.

8

7 0.94 79 3.95 0.8 1 6.5 8 22.6 28 37.1 46 33.1 41 عملياتمنالتمكن
والتحليلالبحث

باستعمالاإلحصائي
.احلاسوب

6

8 1.10 78.6 3.93 3.2 4 8.9 11 17.7 22 31.5 39 38.7 48 طرقفنياتومنالتمكن
واملقاالتالتقاريركتابة

.البحثية

2

9 1.08 75.8 3.79 4.8 6 8.1 6 17.7 22 41.1 51 28.2 35 املعرفة ببنوك املعطيات 
اإلقليميةوالشبكات

البحثيةوالعاملية

9

9.03 80 4.00 25 70 191 396 430 اموع
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مع ترتيبها للمحور رقم اتدريبيا) ترتيب الفقرات اليت متثل احتياج31جمال معيار املمارسات اإلدارية والقيادية: جدول رقم (-6
)6.(

ت إ.م ن و.م %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت %ن ت العربات

1 1.16 82 4.04 4.8 6 6.5 8 13.7 17 23.4 29 51.6 64 املشكالتالقدرة على حتديد 7
2 1.18 92 4.06 6.5 8 4.8 6 12.9 16 27.4 34 48.4 60 .القدرة على التحليل والتفسري 8
3 1.12 90 4.05 5.6 7 4 5 14.5 18 30.5 38 45.2 65 القدرة على حتديد األهداف- 6
4 1.10 79.6 3.98 6.5 8 3.2 4 12.9 16 40.3 50 37.1 45 األزمات إدارةعليالقدرة

القراراتواختاذ
16

5 1.15 79.6 3.98 6.5 8 4 5 16.1 20 31.5 39 41.9 52 القراراتاختاذعليالقدرة
.موضوعيبشكل

5

6 1.34 79 3.95 10.5 13 7.3 9 8.1 10 25 31 49.2 61 املهنةبأخالقياتااللتزام 15
7 1.11 78.2 3.91 4 5 4.8 6 16.9 21 44.4 55 29.8 37 املعلوماتإدارةعليالقدرة

.وأساليبها
13

8 1.14 77.6 3.88 5.6 7 7.3 9 16.1 20 34.7 43 36.6 45 اآلخرالرأيتشجيعقبول و 4
9 1.17 76 3.80 4.8 6 10.5 13 19.4 24 29.8 37 35.5 44 التسيريامتالك أساليب 

.العقالين
12

10 1.15 76 3.75 7.3 9 4.8 6 20.2 25 35.5 44 32.3 40 عالقاتإقامةعليالقدرة
.إنسانية

3

11 1.26 74 3.70 9.7 12 8.1 10 16.1 20 33.9 42 32.3 40 اللوائحعلياملستمراالطالع
اخلاصةوالقواننيواألنظمة
احمللية العايلوالتعليمباجلامعة
والوطنية

14

12 1.20 72.2 3.61 6.5 8 11.3 14 25.8 32 27.4 34 29 36 وتنظيمإدارةعليالقدرة-
االجتماعات

10

13 1.20 71.8 3.59 6.5 8 12.9 16 22.6 28 30.6 38 27.4 34 ضراحملاكتابةامتالك مهارات 
والتقارير

11

14 1.21 71.4 3.57 8.1 10 11.3 14 21.8 27 33.1 41 25.8 32 يفبفعاليةاملشاركةاالجتاه حنو
.العلميةالسوااللجان

9

15 1.17 71 3.55 8.9 11 7.3 9 25.8 32 35.5 44 22.6 28 .احلديثةالقيادةفهوماملعرفة مب 1
16 1.15 69 4.53 9.7 10 7.3 9 29 36 36.3 45 17.7 22 القيادةاملعرفة بنماذج -

.احلديثة
2

18.8 76.6 3.83 136 143 362 644 705 اموع
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وااالت كما هو مبني يف اجلدول التايل:وعليه مت ترتيب هذه االحتياجات 
-VIاالتترتيب االحتياجات وا:

) يوضح عدد احلاجات ونسبتها وسطها ووزا املئوي لكل حمور مع ترتيب احملاور حسب احلاجات.32جدول رقم (
الترتيب %الوزن املأوي الوسط %النسبة  عدد 

احلاجات 
اال

2 79.2 3.96 14.28 8 التدريس الفعال
6 75.2 3.76 10.71 6 التقومي
4 76.8 3.84 16.7 9 TIQاستخدام

3 77.2 3.86 14.28 8 االتصال الفعال
1 80 4.00 16.07 9 أنشطة البحث العلمي
5 76.6 3.83 28.57 16 املمارسات اإلدارية 

والقيادية

77.4 3.87 81.15 56 اموع

يتضح لنا عدد احلاجات التدريبية الواجب التدرب عليها وترتيبها حسب الوسط الفرضي ومن خالل هذا اجلدول
يليها اال 80والوزن املأوي لكل جمال حيث جاء اال اخلامس يف املرتبة األوىل بتسع كفايات وبنسبة قدرها بـ

يليها اال الثالث املتعلق 77.2بنسبةمث اال الرابع املتعلق باإلتصال الفعال 79.2حاجات وبنسبة8األول بـ
76.6ويف املرتبة اخلامسة اال السادس بنسبة76.8باستخدام التكنولوجيا احلديثة بنسبة  يف املرتبة الرابعة بنسبة

75.2وأخريا يف املرتبة السادسة احملور الثاين بنسبة

ديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس وترتيبها وعليه وبعد حتقيق نتائج السؤال البحثي الثالث وهو حت
ترتيبا تصاعديا مت رصدها يف اجلدول املوايل كما هو موضح:
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-VII يف سطيف - فرحات عباس-جبامعة االحتياجات التدريبية النهائية ألعضاء هيئة التدريس قائمة
حسب الفقرة واحملاور .ظل معايري اجلودة الشاملة يف التعليم العايل مرتبة 

فرحات - جبامعة يوضح قائمة االحتياجات التدريبية النهائية ألعضاء هيئة التدريس) 33( جدول رقم* 
يف ظل معايري اجلودة الشاملة يف التعليم العايل مرتبة حسب الفقرة واحملاور سطيف- عباس

.اجلامعيةوالرسائلالبحوثاجنازيفالطرائق احلديثة منالتمكن- 
التطبيقيالبحثمهاراتمنالتمكن- 
عرض و مناقشة البحوث والرسائل يفاحلديثةاملهاراتمنالتمكن- 

.اجلامعية
.البحثيةاملهاراتتنميةعليالقدرة- 
القدرة على ربط البحوث بقضايا اتمع.- 
.احلاسوبباستعمالاإلحصائيالتحليلعملياتمنالتمكن- 
.البحثيةواملقاالتالتقاريركتابةفنياتمنالتمكن- 
البحثيةوالعامليةاإلقليميةوالشبكاتاملعرفة ببنوك املعطيات - 

معيار أنشطة البحث العلمي

بطرق مرنة ومشوقةالعلميةاملادةعرضامتالك  مهارات - 
املادة العلمية.وتصميم ختطيطالقدرة على - 
.احلديثةالتدريسطرائقالتحكم يف - 
املعرفة الواسعة بسيكولوجيا التعليم- 
املتعلمتاملعرفة الواسعة بسيكولوجيا- 
).الوقتإدارة(احملددالوقتيفالدرسجنازإىعلالقدرة- 
يف الدرس.األسئلةطرحالتمكن من مهارات فنون- 

لقسمايفالنظامضبطىعلالقدرة-

معيار التدريس الفعال
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واإلقناع.التأثريأساليبإتقان- 
.اجليد.االتصالمهاراتامتالك- 
اجات اخلاصة.احلذويالطلبةمعالتعاملمبهاراتاإلملام- 
إتقان أساليب إدارة احلوار أثناء احللقات الدراسية.- 
.التعليميةالطلبة احتياجاتفهمالقدرة على ت- 
الدراسية للطلبةالت شكاملتفهمىعلالقدرة- 
النفسيةالطلبةاحتياجاتفهمالقدرة على ت- 
املتباينةاخللفياتذويالطلبةمعمبهارات التعاملاإلملام- 

معيار االتصال الفعال

لتحليل البحوثاإلحصائيةاحلزمبرامجإتقان- 
-الرقميةاملكتباتالقدرة على استغالل - 
-احلاسوبباستخدامااللكتروينالتمكن من مهارات التعلم - 
-.الدراسيةلربامجاتدريسيفاحلاسوباستخدامالقدرة على- 
-يف البحث.كوسيطاالنترنيتاستخدامالقدرة على - 
-.االلكترونيةالدراسيةاملقرراتتصميمالقدرة على - 
يف التدريس والبحوث.-Data showالقدرة علي استخدام- 
لالتصال.كوسيطاالنترنيتاستخدامالقدرة على - 
- يف إجناز و عرض الدروس والبحوثالباوربونتالتمكن من تقنيات - 

Power point

معيار استخدام الوسائل التعليمية 
وتكنولوجيا التعليم
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القدرة على حتديد املشكالت- 
.القدرة على التحليل والتفسري- 
القدرة على حتديد األهداف- 
القراراتواختاذاألزمات إدارةىعلالقدرة- 
.موضوعيبشكلالقراراتاختاذىعلالقدرة- 
املهنةبأخالقياتااللتزام- 
.وأساليبهااملعلوماتإدارةىعلالقدرة- 
اآلخرالرأيتشجيعقبول و- 
.العقالينالتسيريامتالك أساليب - 
.إنسانيةعالقاتإقامةىعلالقدرة- 
باجلامعةاخلاصةوالقواننيواألنظمةاللوائحعلياملستمراالطالع- 

احمللية والوطنيةالعايلوالتعليم
االجتماعاتوتنظيمإدارةىعلالقدرة- 
والتقاريرضراحملاكتابةامتالك مهارات - 
.العلميةالسوااللجانيفبفعاليةاملشاركةاالجتاه حنو- 
.احلديثةالقيادةفهوماملعرفة مب- 
احلديثةالقيادةاملعرفة بنماذج - 

معيار املمارسات اإلدارية والقيادية

.به من جماالت ومعايريقوما يتعلالتقوميمبفهوماإلملام- 
اء االختبارات ذات املواصفات املوضوعية.بنتاإلملام بكيفيا- 

املعرفة بالطرق العلمية احلديثة يف تقومي األستاذ-
التحصيليةاالختباراتبأنواعالدراية- 
القدرة على إثراء دافعية الطلبة حنو التقييم الذايت.- 
األكادمييةالربامجتقوميأسساملعرفة ب- 

.العلميةاألحباثمشروعاتإدارةطرقمعرفة-

معيار التقييم
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-IIالصيغة األولية حملتوي الربنامج التدرييب.

-III: صدق حمتوي الربنامج التدرييب
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-VIIاملقترحات والتوصيات
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-I:إجراءات بناء الربنامج التدرييب
–يتضمن هذا الفصل إجراءات بناء حمتوي الربنامج التدرييب ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة فرحات عباس 

يقوم مت حتديدها يف الفصل السابق كأول إجراء البد منه ألي باحث واليف ضوء احتياجام التدريبية  اليت- سطيف
الربنامج بدونه ،وتتمثل اإلجراءات يف :

كأول وأهم إجراء من إجراءات أي تصميم تدريبيي الغين ألي باحث صياغة أهداف الربنامج التدرييب:-1
ية يف الفصل السابق واملتمثلة يف قائمة االحتياجات توصلت له من نتائج حتديد االحتياجات التدريبعنه. فعلى ضوء ما

حاجة تدريبية قامت الباحثة بتحويل صياغة ) 56( واليت تضمنت-سطيف- التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
فقرات قائمة االحتياجات التدريبية على شكل أهداف للربنامج .

الصيغة األولية حملتوي الربنامج التدرييب:-2
اعتمدت الباحثة يف إعداد الصيغة األولية ملفردات وموضوعات وفعاليات الربنامج التدرييب على بعض املصادر 
والبحوث امليدانية اليت تناولت بناء الربامج التدريبية ،ومبا يعزز احلاجات التدريبية اليت أظهرا نتائج البحث امليداين من 

6مفردة موزعة على) 137و(موضوعا) 37(ك توصلت الباحثة لصياغةواقع استجابات أفراد العينة ،ويف ضوء ذل

جماالت وجمموعة من الفعاليات التدريبية  أعدت على شكل استبيان تضمن أهداف البحث وحمتوي الربنامج مث عرضه 
على اخلرباء  لتحقيق جانب الصدق.

التدرييب ،عرضت الصيغة األولية على لتحقيق الصدق يف حمتوي الربنامجصدق حمتوي الربنامج التدرييب: -3
وهم: (الدكتور سفاري ميلود، ، الدكتور أمحد حسني حممود ،الدكتور أمحد) 06(اخلرباء احملكمني اللذين بلغ عددهم

سامل، الدكتور زردومي،الدكتور هاين عبد الرمحان الطويل ، الدكتور سلمان سليم الشريف) بغرض إبداء أرائهم 
الربنامج التدرييب من حيث أهدافه وموضوعاته ومفرداته وفعالياته.وبعد احلصول على استجابام مت مقترحام إزاء 

تطبيق القانون اخلاص بذلك كالتايل:
ع الذين أجابوا بعدم صدق البند (ال يقيس )                            –م صدق البنود = ع احملكمني الذين أجابوا بصدق البند (يقيس ) 
العدد اإلمجايل للمحكمني 

صدق املقياس = مج معامالت الصدق للبنود   
العدد اإلمجايل للبنود

0.81=   136.08= صدق املقياس
168

وعلى إثر أراء اخلرباء واحملكمني ومالحظام أجرت الباحثة التعديالت املناسبة وكان معيار قبول الفقرة حصوله 
فأكثر وقد حتققت هذه النسبة جلميع فقرات وأهداف وحمتوى الربنامج ، وأصبح يف صيغته النهائية كما ) %80(على

أن هدف البحث قد حتقق .هو موضح يف اجلدول التايل ، و عليه ميكن القول 
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-IIيف صورته النهائية:الربنامج التدرييب املقترح
األهداف،املوضوعات ،املفردات ،الفترة الزمنية.أوال: 

عدد احملاضرات والساعات احملتوى األهداف م
املج تطبيقي نظري مفردات الربنامج اليت تليب احلاجات وتنمي 

الكفايات
موضوعات الربنامج أهداف الربنامج اال

أنشطة البحث 
العلمي

جمال أنشطة البحث 
: العلمي

: تنمية اهلدف العام
مهارات البحث العلمي 

لدي األساتذة 

أوال

1.5 / 1 أمهية ربط البحوث بقضايا اتمع -
كيفيات اختيار البحوث اليت هلا عالقة -

بقضايا اتمع

مهارات ربط 
البحوث بقضايا 

اتمع

األهداف الفرعية:
تنمية مهارات األستاذ  
يف ربط البحوث بقضايا 

اتمع
1

3.5 2 1.5 مفهوم بنوك املعطيات وشبكات البحث -
احمللية والعاملية وأمهها

كيفيات االستفادة منها-

بنوك املعطيات 
والشبكات البحثية 

احمللية والعاملية

تعريف األستاذ ببنوك 
والشبكات املعطيات 

البحثية اإلقليمية والعاملية
2

5 3 2 عرض مناذج ألحدث الطرق العلمية يف إجناز -
البحوث والرسائل العلمية

الطرائق العلمية 
املنهجية احلديثة يف 

اجناز الرسائل 
والبحوث

التمكن من الطرائق 
املنهجية العلمية احلديثة 

يف اجناز البحوث 
والرسائل العلمية

3

5 3 2 استخدامات احلاسوب يف التحليل -
اإلحصائي للبيانات 

تطبيق عملي لبعض الربامج يف التحليل -
Excel)،spss Wordاإلحصائي للبيانات 

عمليات التحليل 
اإلحصائي باستخدام 

احلاسوب

متكن األستاذ من 
مهارات التحليل 

اإلحصائي باستخدام 
احلاسوب

4

5 3 2 كيفيات كتابة التقارير واملقاالت -
فنيات اإلخراج النهائي للتقرير واملقال -

البحثي    

فنيات كتابة التقارير 
واملقاالت البحثية

التمكن من فنيات كتابة 
التقرير واملقاالت البحثية 5

5 3 2 الكيفيات الناجعة يف اجناز ملخص تقرير -
البحث والرسالة

مهارات العرض -

املهارات احلديثة يف 
عرض ومناقشة 

البحوث

التمكن من املهارات 
احلديثة يف عرض 
ومناقشة البحوث 

6
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مهارات املناقشة- والرسائل اجلامعية
إستراتيجيات 

التدريس الفعال
ثانيا :يف جمال 

استراتيجيات التدريس 
الفعال  

اهلدف العام 
تطوير مهارات للمجال:

األساتذة التدريسية وفقا 
ملعايري جودة التدريس

ثانيا

1.5 / 1.5 -مدخل لعلم التدريس ( التعليم و التعلم )-
التدريس الفعال و خصائصه  .-
املتعلم(مفتاح التدريس الفعال ).-
أساليب و استراتيجيات  التدريس و -

أساليب التعلم .
-أهداف التدريس.-
استراتيجيات تفعيل التدريس.-

الفعالالتدريسيفمبادئ-

التدريس الفعال و 
استراتيجياته

األهداف الفرعية:
تعريف األستاذ بأسس 

التدريس الفعال و 
استراتيجياته.

1

3.5 2 1.5 مفهوم التخطيط العلمي للتدريس و أمهيتها -
بالنسبة للعملية التعليمية .

أنواع اخلطط التدريسية .-
اجليدة .مواصفات اخلطة التدريسية-
مكونات اخلطة التدريسية و خطواا. -
مفهوم التصميم و أمهيته بالنسبة للعملية -

التعليمية .
مواصفات التصميم التدريسي اجليد .-

أنواع التصاميم .
األساليب احلديثة يف عرض املادة العلمية . -
وسائط عرض املادة العلمية .-

تطبيقات عملية

مهارات ختطيط و 
تصميم و عرض 

املادة العلمية 
(التدريس).

يتحكم يف مهارات 
ختطيط و تصميم و 
عرض املادة العلمية 

بطرق مرنة و مشوقة ( 
التدريس).

2

5
5

3
3

2
2

مفهوم طرائق التدريس .-
العصف الذهين (مفهومه وأهدافه،إجراءات -

تنفيذه).
التعلم التعاوين ( مفهومه وأهدافه، إجراءات -

تنفيذه)

طرائق التدريس 
احلديثة.

يتحكم األستاذ يف 
طرائق التدريس.

3
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أهدافه وإجراءات خرائط املفاهيم(مفهومه،-
تنفيذه).

أهدافه البحث و االكتشاف(مفهومه،-
وإجراءات تنفيذه).

أهدافه طريقة االستقصاء (مفهومه،-
وإجراءات تنفيذه)

أهدافه طريقة التفكري الناقد (مفهومه،-
وإجراءات تنفيذه)

أهدافه طريقة التفكري اإلبداعي (مفهومه،-
وإجراءات تنفيذه)

طريقة التدريس التباديل (مفهومه،أهدافه -
وإجراءات تنفيذه)

طريقة التفكري بصوت مسموع(مفهومه،-
أهدافه وإجراءات تنفيذه)

طريقة احلوار واملناقشة(مفهومه،أهدافه -
وإجراءات تنفيذه)

طريـــقة التدريس املصغر(مفهومه،-
أهدافه وإجراءات تنفيذه)

لعــب األدوار(مفهومه،طــريقة-
أهدافه وإجراءات تنفيذه)

تطبيقات عملية    -
2.5 1 1.5 مفهوم إدارة الوقت ونظرياته-

تسجيل الوقت وحتليله وختطيطه -
طرق إدارة الوقت داخل الصف -
مضيعات الوقت.-
اإلدارة الفعالة للوقت -
تطبيقات عملية-

إدارة الوقت داخل 
الصف بفعالية

تنمية مقدرة األستاذ 
على إدارة الوقت بفعالية 

داخل الصف
4

2.5 1 1.5 ملاذا السؤال (التعلم باألسئلة)-
أنواع األسئلة -
مهارات طرح األسئلة -
مستويات األسئلة-
تطبيقات عملية (مناذج)-

طرح األسئلةفنون اكتساب األستاذ 
ملهارات فن طرح 

األسئلة 5

2 1 1 مفهوم ضبط النظام داخل الفصل -
أساليب ضبط النظام داخل الفصل.-

كيفيات ضبط النظام 
داخل القسم

تنمية مقدرات األستاذ 
اجلامعي على ضبط  6
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توزيع الطلبة داخل الفصل-
طرق التعامل مع الطلبة ذوي اخللفيات -

املتباينة 
كيف جتلب انتباه الطلبة وجتعلهم حيبونك -
احلاجات النفسية للمتعلم -
مسببات اإلخالل بنظام الفصل-

النظام داخل القسم

مهارات استخدام 
الوسائل التعليمية 

وتوظيف تكنولوجيا 
التعليم

جمال استخدام الوسائل 
التعليمية وتكنولوجيا 

التعليم:
متكن اهلدف العام:

األســاتذة من 
مهارات استخدام 
الوسائل التعليمية 

وتوظيف تكنولوجيا 
التعليم

ثالثا

3

5

2

3

1

2

عريف برنامج احلزم اإلحصائية-
املكونات الرئيسية لربنامج احلزم اإلحصائية-
كيفية التعامل مع البيانات من مصادرها -

املختلفة
البيانات(فتح الربنامج،إنشاء إنشاء وحفظ -

متغريات،حفظ ملف البيانات)
التحليل اإلحصائي الوصفي وإنشاء اجلداول -

التكرارية.
التحليل اإلحصائي االستننتاجي واختبار -

الفروض.  
الرسوم البيانية-

برنامج احلزم 
SPSSاإلحصائية

األهداف الفرعية:
إتقـان األستـاذ 
لربامج احلــزم 

اإلحصائية

1

5 3 2 مفهوم التعلم االلكتروين وأهدافه.-
أنواع التعلم االلكتروين-
التصميم االلكتروين-

مهارات التعلم 
االلكتروين

امتالك األستاذ ملهارات 
التعلم االلكتروين

2

5 3 2 مفهوم املكتبات الرقمية-
املكتبات الرقمية( البحث كيفيات استغال ل -

والتصفح للمكتبات الرقمية ،التحميل)

كيفيات استغالل 
املكتبات الرقمي

متكني األستاذ من 
استغالل املكتبات 
الرقمية بشكل جيد

3

2 1 1 مفهوم جهاز احلاسوب(مهارات احلفظ - احلاسوب ومهارات  اكتساب األستاذ  4
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والصيانة)
كيفيات تشغيل احلاسوب -
التطبيق العملي (تقدمي عرض عن طريق -

احلاسوب)

استخدامه يف 
التدريس

ملهارات استخدام 
احلاسوب يف التدريس

3

2

2

1

1

1

مفهوم االتصال االلكتروين -
مهارات االتصال االلكتروين -
استخدامات االنترنيت -
االستخدام االجيايب لالنترنيت -
أخالقيات االنترنيت -
تطبيق مهارات االتصال اهلاتفي-
استخدام البلوتوث بشكل اجيايب -
كيف نتواصل عن طريق الفايس بوك -

بشكل صحيح .

االنترنيت ومهارات 
استغالهلا يف البحث 

واالتصال

اكتساب األستاذ 
ملهارات استخدام 

االنترنيت كوسيط يف 
البحث واالتصال

5

3 2 1 مفهوم جهاز العرض كأحد األجهزة -
احلديثة ومكوناته 

كيفيات تشغيله وصيانته -
تطبيق عملي باستخدام جهاز العرض-

جهاز العرض اكتساب األستاذ 
مهارات استخدام جهاز 

datachouالعرض
6

2 1 1 مفهوم تقنية الباور بونت وأمهيته يف العملية -
التعليمية 

باور بونتخطوات اجناز عرض  -
استخدام الباور بونت بشكل اجيايب  -
لتطبيق العملي (منوذج)-

الباور بونت متكني األستاذ يف تقنية 
اجناز العرض أو البحوث 
عن طريق الباور بونت 

وطريقة عرضه
7

مهارات االتصال 
الفعال

جمال االتصال الفعال:
تزويد اهلدف العام:

األسـاتذة مبهارات 
فـــن االتصال 

الفعال

رابعا

3 1.5 1.5 مفهوم االتصال الفعال وأمهيته -
خصائص االتصال الفعال -
أمناط االتصال الفعال وتقنياته -
وسائط االتصال الفعال-
معوقات االتصال-

مفهوم االتصال 
الفعال خصائصه 

ومعوقاته.

األهداف الفرعية
معارف األستاذ تطوير :

مبفاهيم االتصال الفعال 1

2 1 1 مهارات االستماع - مهارات االتصال  متكني األستاذ من و  2



التدريبيالبرنامجبناءإجراءاتالسابعالفصل

268

مهارات احلوار-
مهارات التأثري واالقتناع-

الفعال مهارات االتصال 
الفعال.

3 2 1.5 أساليب يف االتصال الفعال- طرائق وأساليب 
االتصال الفعال

طرائق متكني األستاذ من 
و أساليب االتصال 

الفعال
3

2 / 2 مفهوم العالقات اإلنسانية -
أمهية العالقات اإلنسانية يف العملية التعليمية-
مهارات إقامة العالقات اإلنسانية-

مهارات العالقات 
اإلنسانية

تنمية مهارات العالقات 
اإلنسانية لدي األستاذ 4

املمارسات اإلدارية 
والقيادية

جمال املمارسات
: اإلدارية والقيادية

تطوير اهلدف العام :
املمارسات اإلدارية 
والقيادية لألساتذة

خامسا

2.5 1 1.5 مفهوم القيادة التربوية ومهاراا  -
نظريات القيادة وتطبيقاا-
القائد الناجح (خصائص القائد الفعال)-

مفهوم القيادة 
ومهارات توظيف 

نظرياا

األهداف الفرعية:
تعريف األستاذ اجلامعي 
مبفهوم القيادة التربوية 

اجلامعية وإكسابه 
مهارات توظيف 

نظرياا

1

2.5 1 1.5 مفهوم حل املشكالت و أمهية استخدام -
املنهجية العلمية  

أنواع املشكالت و طرق مواجهتها. -
مفهوم اهلدف التربوي و أمهيته.-
األهداف التربوية.مصادر اشتقاق -

مهارات حل 
املشكالت وحتديد 

األهداف

تنمية مهارات األستاذ و 
توجيهه حنو أمهية 

استخدام املنهجية العلمية 
يف حل املشكالت 

اإلدارية و وضع 
األهداف التربوية و 

اشتقاقها.  

2

3 1 2 مفهوم القرار ومواصفات القرار اإلداري -
الفعال .

الفعال و اختاذه.آليات صنع القرار -
مراحل عملية اختاذ القرار أساليبه.-
مفهوم األزمة.-
طرق مواجهة األزمة .-

تطبيقات عملية.-

إدارة األزمات و 
اختاذ القرارات.

تدريب األستاذ على 
إدارة األزمات و 

إكسابه مهارات و 
معلومات تتعلق بأساليب 
و مداخل وضع و اختاذ 
لةالقرارات اإلدارية الفعا

3
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2 / 2 مفهوم أخالقيات املهنة يف اجلامعة .-
أخالقيات مهنة التدريس و البحث العلمي -

يف اجلامعة.

أخالقيات املهنة تعريف األستاذ 
بأخالقيات املهنية 4

2 / 2 مفهوم التسيري العقالين-
خصائص ومهارات التسيري العقالين -
أساليب التسيري العقالين-

العقالينالتسيري  إكساب األساتذة 
معلومات ومهارات 

التسيري العقالين
5

3 / 3 مفهوم إدارة نظم املعلومات التربوية -
أهداف وخصائص ووظائف نظم املعلومات -
طوق إدارة نظم املعلومات -
كفاءة نظم إدارة املعلومات اإلدارية-

إدارة نظم املعلومات 
التربوية

إكساب األستاذ 
و مهارات معلومات 

تتعلق بإدارة نظم 
املعلومات التربوية

6

2 / 2 عرض بأحكام اللوائح والقوانني اجلامعية -
املختلفة 

أسس تطبيقاا وتفسريها-

اللوائح والقوانني 
اجلامعية

تبصري األستاذ بأحكام 
اللوائح والقوانني 

اجلامعية وأمهيتها يف 
حتقيق أهداف القسم 

واجلامعة

7

3

2

1.5

2

1.5 إدارة االجتماعات الفعالة وأمهيتها-
حتسني فعالية اجلماعة-
تطبيقات عملية-

إدارة االجتماعات 
وتنظيمها

تعريف األستاذ بأمهية 
إدارة االجتماعات 

واألساليب احلديثة يف 
ذلك

8

3 1.5 1.5 تقنيات إعداد  وكتابة التقارير واحملاضر -
العلمية

إعداد وكتابة احملاضر 
والتقارير العلمية

إكساب األستاذ مهارة 
إعداد وكتابة احملاضر 

والتقارير العلمية
9

2 1 1 أساليب املشاركة الفعالة يف اللجان -
واالس العلمية

املشاركة الفعالة يف 
االس واللجان 

العلمية

تنمية املشاركة الفعالة يف 
اللجان واالس العلمية 10

التقييم اجليد جمال التقييم اجليد :
اهلدف العام للمجال 

تنمية مهارات األساتذة :
يف جمال التقييم اجليد

اسادس

5 3 2 مفهوم التقييم (ملاذا التقييم ؟)-
أنواع التقييم:-

*التقليدي 
*البديل 

مفهوم التقييم اجليد،
أمهيته وأنواعه

األهداف الفرعية:  
تطوير معارف األستـاذ 

ملفاهيم التقييم 
أمهيته اجليــد،

1
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أقسام التقييم: -
*التشخيصي ،القبلي ،التكويين، 

البنائي ، اخلتامي    .
خصائص التقييم اجليد -
توظيف نوع أو اثنان(تطبيق عملي)–

وأنواعه.

3

2

1.5

2

1.5 مفهوم االختبارات التحصيلية -
أنواع االختبارات التحصيلية .-
كيفيات بناء االختبارات التحصيلية           -
تطبيقات عملية (بناء اختبار)-

أنواع االختبارات 
وكيفيات بنائها

متكني األستاذ -
اجلامعي من أنواع 

االختبارات وكيفيات 
بنائها  بشكل يقيس 

األهداف مستويات 
املعرفية املختلفة.

2

3.5

2

2

2

1.5 مفهوم طرائق التقومي -
التقومي الذايت -

التقومي من طرف املدرسني -
التقومي من طرف اإلدارة   -
التقومي من طرف الطلبة  -
(تطبيق عملي)-

طرائق تقومي أداء 
األستاذ

تنمية مهارات األستاذ 
تقومي يف طرائق وأساليب 

أدائه
3

5 3.5 1.5 مفهوم الدوافع وأنواعه-
عالمات نقص الدافعية -
أساليب إثارة دافعية الطلبة-
مفهوم التقومي الذايت وأساليبه-

مهارات إثراء دافعية 
الطلبة حنو التقييم 

الذايت

اكتساب األستاذ 
ملهارات إثراء دافعية 

الطلبة حنو التقييم الذايت
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:  فعاليات تصميم الربنامج التدرييب           تابع لتصميم الربنامجا:ـثاني

سادسا:إدارة الربنامج 
التدرييب

خامسا:املدربون رابعا:املتدربون  ثالثا:وسائل 
التدريب

ثانيا:أساليب التدريب

خبري يف إدارة -
التدريب 

مسئول إداري عن -
الربنامج التدرييب 

ملتابعته وتنفيذه
معاون للمسئول -

اإلداري

أساتذة ومدربون متخصصون -
متخصصون يف ااالت املطروحة 
يف الربنامج التدرييب(االتصال 
الفعال، التدريس، التقييم، 
تكنولوجيا التعليم،البحث العلمي 

،اإلدارة التربوية والقيادة)
خرباء التدريس والبحث العلمي -

أعضاء هيئة التدريس -
–باس جبامعة فرحات ع

الراغبني يف الربنامج -سطيف
التدرييب  

السبورة الورقية -
الشفافيات-
أفالم تدريبية -
جهاز العرض -
احلواسب اإللية -
االنترنيت -
عمل مشاريع -

تتناول موضوعات 
الربنامج.

التطبيقات -
العملية.

حبوث ميدانية-

احملاضرات.-
الندوات -
املناقشات -
التقارير والبحوث -
متثيل األدوار-
التمرينات اإلدارية -
دراسة احلالة -
العصف الذهين -
التعلم التعاوين -
التعلم ذايت -
التعلم بأسلوب حل -

املشكالت 
الورشة التربوية -
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إحدى عشر :ملحقات 
الربنامج

عاشرا:تقومي ومتابعة 
الربنامج:

تاسعا:احلوافز 
االمتيازات 

ثامنا:مدة الربنامج و مواعيده سابعا :مكان 
الربنامج التدرييب

تقدم لكل متدرب -
حقيبة تدريبية حتتوي على 

التايل:
العرض التقدمي للربنامج -

التدرييب مطبوعة بتنسيق 
Microsoftبرنامج

Office PowerPoint
املادة العلمية للربنامج -

مطبوعة بتنسيقالتدرييب 
Microsoft Office
Word .

متارين الربنامج التدرييب -
مطبوعة بتنسيق

Microsoft Office
Word

• CD حيوي كامل
احلقيبة التدريبية والعرض 

التدرييب

التعرف على انطباعات -
املتدربني على مدي فعالية 
الربنامج يف تطوير كفايام 
اعتمادا على استمارات 

مية والنهائية التقومي اليو
للمتدربني 

إجراء اختبارات أثناء -
وبعد الدورة لتعرف على 
مكتسباما اجلديدة يف 
ضوء حماور الربنامج من 
خالل أداة أو استمارة 

لتقومي ممارسات املتدربني 
أداة لتقومي املدربني-
أداة لتقومي إدارة الربنامج  -

منح املتدربني شهادة -
اجتياز الدورة ورسالة 

كر وتقديرش
منح املتدربني الذين -

اجتازوا الدورة بنجاح 
جوائز وحوافز مادية

منح املتدربني املتفوقني -
يف الدورة األفضلية يف 
الترقية العلمية وحضور 

مؤمترات علمية  

ساعات 5يوما مبعدل 26
ساعة 2يوميا الفترة الصباحية: 

صباحا مع استراحة 9-12
10.30- 10من الساعة 

-12فترة الغذاء والصالة من 
14

الفترة املسائية:
14-17
خالل عطليت الشتاء والربيع-

جامعة فرحات -
-سطيف–عباس 

(قاعة احملاضرات 
نايت بلقاسم)
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-III:املقترحات والتوصيات
التدريسية ليس غاية يف حد ذاته تبني من خالل الدراسة احلالية والربنامج املقترح أن التدريب املهين ألعضاء اهليئات 

وإمنا وسيلة لتعديل األفكار ،وتطوير التعليم والتعلم وصوالً لتحقيق اجلودة الشاملة ،فالتطوير املهين ألعضاء اهليئات 
التدريسية ينعكس إجيابياً على معايري جودة النوعية وجماالا يف التعليم العايل بقدر ما أحدث التطوير من أثر على 

ات ومهارات واجتاهات املستهدفني، ولذلك ينعكس تدريب أعضاء هيئة التدريس على جودة التعليم يف العناصر معلوم
:اآلتية
اإلحساسوتعزيزومتطلباتاجلودةثقافةحنواإلجيايبوالتوجه،بالنفسالثقةتعزيزحيثمن:الشخصية

.األخالقيوالوازعالوظيفياحلسوتنميةاإلجنازيفودورهاجلماعيالعملبروحاإلميانوباملسؤولية،
تقنياتواستخداموممارستهاالراجعةالتغذيةوتقبلالتدريس،طرائقبتنويعالعنصرهذاويتعلق: التدريس

.الطالببنيوالتنافسيةالفكريةاملهاراتتنميةوالتعليم،
العلياالعقليةاألهدافعلىالتقوميوسائليفالتركيزعلىيشتملو: التقومي.
الطالبوتوجيهإرشاد.
األدلةوالوسائطالدراسية،املقرراتوتشملالنوعية،جودةمواصفاتوفق:التعليميةاملوادإنتاج

.اخل...الدراسية
والتحليلاألحباثوتقوميالعلياالدراساتطالبعلىاإلشرافواألحباث،تصميمحيثمن:العلميالبحث

.اإلحصائي
يفواملشاركةالطالبسجالتإعدادحيثمنالتدريسيةاهليئةبأعضاءاملنوطة:اإلداريةالعمليات

.االستشاراتوتقدميوالتخطيطالكليات،أواألقساموإدارةاالجتماعات،
النوعيةجودةحنوإجيابيةاجتاهاتتوليد..
العايلالتعليميفاملهنيةعلىالتأكيد.
االتصالوالتعليمتقنياتاستخدامتعزيز.
الوطنيةوالذاتيةباملسؤوليةاإلحساستعزيز.
ماألفرادطاقاتإطالقيفاملسامهةالوظيفيرضاهممستوىوحتسنيوقدرا.

ومن خالل ما تقدم فإن الباحثة ترى أن التدريب املهين ألعضاء اهليئات التدريسية يشكل ضرورة ملحة 
ملواجهة التحديات اليت يشهدها النظام التعليمي و التغريات احمليطة، ومنها على سبيل اخلصوص حتدي النوعية، ولذلك 

لعاملني مع احلرص على حتديد الوسائل األنسب خلدمة يتحتم على مؤسسات التعليم العايل تدعيم ثقافة التطوير بني ا
هذه العملية ومبشاركة أعضاء هيئة التدريس، من أجل أن حيقق التدريب املهين أهدافه املتمثلة يف تزويد أعضاء اهليئات 
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ويف هذا اال التدريسية باملعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتعلقة جبودة التعليم وفقاً ألدوارهم ومسؤوليام. 
توصي الباحثة مبا يلي:

تطبيق اجلهات املعنية للربنامج املقترح .- 
التحقق من مدي فاعليته من خالل دراسات تقييميه للربنامج بعد تطبيقه .- 
القيام بدراسات أخرى يف جمال تنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس .- 
ا يف هذه الدراسة بعني االعتبار، واعتمادها يف برامج تدريبية أخرى.أخذ االحتياجات التدريبية اليت مت التوصل هل- 
إنشاء مراكز للتدريب املهين ألعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل.- 
اعتماد االشتراك يف الدورات التدريبية كبند من بنود سلم الترقيات يف اجلامعات.- 
العاملني.تعميم ثقافة اجلودة والتطوير املهين بني- 
أمهية إجراء املزيد من الدراسات امليدانية يف هذا اال - 
االهتمام بالدراسات املستقبلية يف جمال تقدير احتياجات أعضاء هيئة التدريس ميكن أن تعمل على تطوير أدائهم - 

أو يف جمال البحث العلمي لتحقيق أعلى قدر ممكن من اجلودة يف األداء والتمكن من العمل، سواء يف جمال التدريس،
وخدمة اتمع.
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:خـامتـة

،فقدعرضهامتاليتوالتوصياتاملقترحاتخمتلفجتسدهالدراسةهلذهخامتةأوكخالصةبهاخلروجميكنماإن
يفاجلودةتتطلبهمبامقارنةالتدريسهيئةأعضاءلدىالكفاياتبعضيفضعفوجودعنالدراسةهذهأسفرت
شكليفاملهنيةبالتنميةاليوميعرفماخاللمنوالضعفالنقصهذاتداركالضروريمنباتوعليهالعايل،التعليم
مسايرةهناكيظلحىتوخارجهااجلامعةداخلتدريبومراكزمتخصصةمعاهدتقدمهاتدريبيةودوراتبرامج

نشريأنيفوتناال،كمااتمعوخدمةالعلميوالبحثالتدريسجماليفجديدهوماكلعلىوإطالعللمستجدات
الدراسةهلذهوكخامتةبذلكمطالباليوممنافكلواملستمرالذايتبالتعلمتتعلقوالتدريبالتنميةجماليفمهمةلنقطة
االعتباربعنيهلاالتوصلمتاليتالتدريبيةاالحتياجاتأخذوبضرورةاالهذايفتعمقأكثربدراساتالباحثةتوصي

.املقترحالتدرييبالربنامجوتطبيقالتدريسهيئةعضومستوىلتحسني
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التحكیمقبللمقیاسا
.  المحترم) ة(األستاذ) ت(األخسیادة
ركاتهىتعالاهللاورحمةعلیكمالسالم :وبعدوب
راءالباحثةتقوم راسةبإج :بعنواند

راح بناء برنامج تدریبي ألعضاء هیئة التدریس  في ضوء معاییر الجودة الالزمة لهم.""اقت
راسة في النقاط التالیة: تتلخص إشكالیة الد

زائریة؟بالجامعةالتدریسهیئةعضوألداءالالزمةالجودةمعاییرماهي-1 الج
زائریةالجامعةفيالتدریسهیئةألعضاءالتدریبیةاالحتیاجاتماهي-2 لهم؟الالزمةالجودةمعاییرظلفيالج
ومتطلبــاالتدریبیــةحاجــاتهمضــوءفــيالتــدریسهیئــةعضــوأداءومهــاراتكفــاءاتلتطــویرالمقتــرحالتــدریبيالبرنــامجمــاهو-3
العالي؟التعلیمفيالجودةت
ـداف-2 ـةأه ـ راس :الد
.التدریسهیئةأعضاءألداءالالزمةالجودةبمعاییرقائمةإعداد-1
.الجودةمعاییرظلفيالتدریسهیئةعضوألداءالالزمةالتدریبیةباالحتیاجاتقائمةإعداد-2
.الشاملةالجودةومعاییرالتدریبیةاحتیاجاتهمضوءفيالتدریسهیئةألعضاءتدربيبرنامجبناء-3

واإلنســـانیةالعلـــوم،كلیـــةالـــنفسعلـــم،قســـمتربویـــةإدارةتخصـــصالـــدكتوراهشـــهادةلنیـــلكمتطلـــب
.-سطیف–عباسفرحاتاالجتماعیة،جامعة

لكــمشــاكرینلكــمبالنســبةالتــدریبياالحتیــاجدرجــةتمثــلمجــالكــلفقــراتمــنفقــرةكــلأمــام( ) إشــارةوضــع:مــنكمالمرجــو
.واهتمامكمتعاونكمحسن

:    رفـالمش
یلودالدكتور ـ ريم ا ـ سف

باألستاذة ثـال ان:ةـاح ـ ق ـیلىزر ل
ل لبریدـا Z_linda2007@yahoo.fr:كترونيـاال

ـم ك زا ـ ـلهج ل ـا ی راخ
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:الشخصیةالبیانات
:الجنس
:الرتبة

: التخصص
:الكلیةوالقسم

تدریبیة
قلیلةبدرجة

جدا

تدریبیة
بدرجة
قلیلة

حاجة
تدریبیة
متوسطة

تدریبیةحاجة
یرةبدرجة كب

حاجةليتمثل
بدرجةتدریبیة
یرة جداكب رات ـ ق ـ ف ال

:معیار خصائص األستاذ الجامعي الفعالمجال-أ
.الجامعيالتعلیمفلسفةعنتصورتكوین-1
مفاهیممنبهیتعلقوماالتعلیمبسیكولوجیاتالمعرفة-2

.والتعلموالمتعلمالمعلمحول
فيالجودةظلفيالجامعياألستاذأدوارعلىمطلع--3

.الجامعيالتعلیم
درة-4 ظريماهوبیمالربطعليالق وتطبیقين
ثراءبالدافعیةاالتسام-5 .التعلیمیةالعملیةإل
.بالمرونةاالتسام-6
.بةطلالمعفعالبیداغوجياتصالخلقعليةدر الق-7
طبیعةحسبالبیداغوجیةوالتقنیاتالوسائلفيالتحكم-8

.وأهدافهالتعلیم
. الذاتيالتعلممفهومعلىمطلع-9

در ال- 10 .اإلبداععليةق
لراجعةالتغذیةبأسالیبعارف- 11 .ا
.األفضلإلعطاءفیهاواندماجهلمؤسستهمعرفته- 12
درة- 13 عنبعیدااألفضلوالتسییرالتحكمعليالق

.االستبدادیة
.الفعالللتقییمالالزمةباألسالیبعارف- 14
اراتبعارف- 15 .وتطبیقاتهاالعلميالتفكیرمه
.التعلیمفيالحدیثةالتكنولوجیاتاستخدام- 16
الجامعیةمؤسستهداخلالقانونیةالثقافةعلىمطلع- 17
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الفعال: التدریس إستراتیجیات معیار مجال ب- 
.وتحضیرهللدرسالتخطیطكیفیة-1

.العلمیةالمادةوتصمیمإعدادمهاراتامتالك- 2
.العلمیةالمادةعرضمهاراتامتالك- 3
.الدرسفياألسئلةطرحفنونمهاراتمنالتمكن-4
بأسلوبللطلبةالعلمیةالمادةونقلإیصالطرقامتالك-5

.ومشوقمرن
درة-6 ارة(المحددالوقتفيالدرسإنجازعليالق إد

).الوقت
درة-7 ذلك،وأسالیبلقسمافيالنظامضبطعليالق
. الفردیةالفروقمعرفةعليالقدرة-8
.الحدیثةالتدریسطرائقفيالتحكم-9

درة- 10 التدریسفيالحدیثةالتقنیاتاستخدامعليالق
درة- 11 ارةعليالق دراسیةالحلقاتأثناءالنقاشإد .ال
وكیفیاتاللفظیةوغیراللفظیةالتواصلبأسالیباإللمام-12

. توظیفها
ارةمهارات- 13 .  التعلیمیةالمواقفإد
دراسیةللمشكالتالعلميالتحلیلأسالیبمنالتمكن-14 ال
درة- 15 )البرتفولیو.(التدریسیةالحقائبتصمیمعليالق
.وتقویمهاالمناهجلتصمیمالعلمیةاألسالیبمعرفة- 16
.التعلیميالمحتوياختیارأسسمعرفة- 17
درة- 18 ارةالتعزیزأسالیباستخدامعلىالق نحوواإلث

. التعلم
درة- 19 اراتتصمیمعليالق موضوعیةمواصفاتذاتاختب

دراتتقیس .المقصودةالق
.التوجیهمهاراتمنالتمكن- 20
.الفعالاإلرشادمهاراتمنالتمكن- 21
مجال  معیار التقویم:-ج
.ومعاییرمجاالتمنبهیتعلقوماالتقویمبمفهوماإللمام-1
درایة-2 اراتبأنواعال .التحصیلیةاالختب
راتاءبنكیفیاتباإللمام-3 .وتطبیقهااالختبا
.وتطبیقاتهالتربويالنفسيالقیاسعلياالطالع-4
.الحدیثةالطلبةتحصیلتقییمأسسباإللمام-5
.الحدیثةالتقییمبأسالیباإللمام-6
برامجتقویمأسسمعرفة-7 .        األكادیمیةال
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.األستاذلتقویمالعلمیةاألسسمعرفة-8
.األستاذتقویمفيالحدیثةالعلمیةالطرقمعرفة-9
التعلیمیـــــــةمجـــــــال معیـــــــار اســـــــتخدام الوســـــــائل -د

:وتكنولوجیا التعلیم
درة-1 برامجاتدریسفيالحاسوباستخدامعلىالق ل

دراسیة .ال
.الذاتيالتعلممهاراتمنالتمكن-2
الحاسوبباستخدامااللكترونيالتعلممهاراتمنالتمكن-3
درة-4 .التعلیمیةالوسائطاستخدامعليالق

Spss .اإلحصائیةالحزمبرامجإتقان-5
عرضوإنجازفيالباوربونتتقنیاتمنالتمكن-6

.والبحوثالدروس power point

data show درة-  فيالصورعاكساستخدامعليالق
. والبحوثوالتدریسالعروض

درة-7 رراتتصمیمعلىالق دراسیةالمق . االلكترونیةال
درة-8 .االنترنتعليالتعلیمیةالمواقعتصمیمعلىالق
درة-9 .للحواركوسیطاالنترنیتاستخدامعلىالق

درة- 10 .لبحثافيكوسیطاالنترنیتاستخدامعلىالق
نواعهاالتعلیمیةالوسائلمعرفة- 11 استخدامهاوأسالیبوأ
.الطلبةتقییممجالفيالحاسوبتقنیاتاستخدام- 12
درة- 13 .الرقمیةالمكتباتاستغاللعليالق
مجال معیار االتصال مع الطلبة:-و
.الفعالاالتصالوشروطوأسسوطرقبمفهوماإللمام-1
.الجیداالتصالمهاراتامتالك-2
المعاصراالتصالتقنیاتإتقان-3
ارةواإلقناعالتأثیرأسالیبإتقان-4 .الحواروٕاد
درةامتالك-5 الطلبةمعایجابیةعالقاتتشكیلعليالق
درة-6 .مشكالتهمتفهمعليالق
درة- 7 .توجیههمعلىالق
درة-8 .التعلیمیةاحتیاجاتهمفهمعلىالق
درة-9 النفسیةاحتیاجاتهمفهمعلىالق

درة- 10 .الجتماعیةااحتیاجاتهمفهمعلىالق
الخلفیاتذويالطلبةمعالتعاملبمهاراتاإللمام- 11

.الخاصةوالحاجاتالمتباینة
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مجال  معیار أنشطة البحث العلمي:-ه
ارةطرقمعرفة-1 .العلمیةاألبحاثمشروعاتإد
البحثیةوالمقاالتالتقاریركتابةطرقفنیاتو منالتمكن-2
.
البحوثانجازفيالحدیثةوالتقنیاتالطرقمنالتمكن-3

لرسائل .الجامعیةوا
البحوثمناقشةفيالحدیثةوالتقنیاتالطرقمنالتمكن-4

لرسائل .الجامعیةوا
درة-5 ارةعليالق .البحثفریقأداءإد
.التطبیقيالبحثمهاراتمنالتمكن-6
باستعمالاإلحصائيوالتحلیلالبحثعملیاتمنالتمكن-6

.الحاسوب
درة-7 اراتتنمیةعليالق .البحثیةالمه
درة-8 .المجتمعبقضایاالبحوثربطعلىالق
وكیفیةالبحثیةالمنحعليالحصولكیفیةمعرفة-9

.منهااالستفادة
والعالمیةاإلقلیمیةوالشبكاتالمعطیاتبنوكمعرفة-9

.البحثیة

والقیادیة: اإلداریة الممارسات معیار ي-مجال
درة-1 التنظیم،التخطیط،(اإلداریةالعملیاتممارسةعليالق

)االتصالاإلشراف،الرقابة،
.الحدیثةونماذجهاالقیادةمفهومبالمعرفة-2
درة-3 .إنسانیةعالقاتإقامةعليالق
لرأيحریةتشجیع-4 .التعاونمعا
درةامتالك-5 .المستمرالتقویمعلىالق
درة-6 قراراتاتخاذعليالق .موضوعيبشكلال
درةالمرتبطةالشاملةالجودةمهاراتامتالك-7 عليبالق

والتقویموالتفسیروالتحلیلواألهدافالمشكالتتحدید
رةالعلمیةالمهارات(.المستمر )الشاملةالجودةإلدا

درة-8 مجالسوالاللجانفيبفعالیةالمشاركةعليالق
.العلمیة

درة-9 ارةعليالق المحاضروكتابةاالجتماعاتوتنظیمإد
.والتقاریر

واإلقناعالحوارأسالیبامتالك- 10
.العقالنيالتسییرأسالیبامتالك-11
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درة12 ارةعليالق .وأسالیبهاالمعلوماتإد
والقوانینواألنظمةاللوائحعليالمستمراالطالع- 13

.والوطنیةالمحلیةالعاليوالتعلیمبالجامعةالخاصة
.الجامعةفيوتقییمهوتنفیذهالتطویرتخطیط- 13
ارةالعملیةالمهاراتإتقان- 14 .الشاملةالجودةإلد
تزام- 15 .المهنةبأخالقیاتاالل
ارةوتسییرطرقمنالتمكن- 16 .الوقتإد
درة- 17 ارةعليالق قراراتواتخاذاألزماتإد .ال
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التحكیمبعداالستبیان
.  المحترم) ة(األستاذ) ت(األخسیادة

:وبعدوبركاتهتعالىاهللاورحمةعلیكمالسالم
فــيالجــامعيالتـدریسهیئــةألعضـاءتــدریبيبرنـامجتصــمیمإلــىتهـدفدراســةبـإجراءالباحثــةتقـوم

علـم،قسـمتربویـةإدارةتخصـصالـدكتوراهشـهادةلنیـلكمتطلـبوذلـكالعـالي،التعلیمفيالجودةمعاییرضوء
-سطیف-عباسفرحاتجامعة.سانیةواإلناالجتماعیةالعلوم،كلیةالنفس

التــدریسهیئــةلعضــوالتــدریبياالحتیــاجدرجــةلتحدیــدأیــدیكمبــینالــذياالســتبیانتصــمیمتــموعلیــه
.التدریبيالبرنامجبناءسیتمأساسهاعلىوالتيالشاملةالجودةمعاییرضوءفيالجامعي

:الباحثةاألستاذةإعداد
لیلىزرقان

:الشخصیةالبیانات
أنثيذكر:  الجنس

:العاليالتعلیمأستاذمحاضرأستاذمساعدأستاذمؤقتأستاذ: الرتبة

: التخصص

:الكلیةوالقسم
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قرأفضلكمن اراتا علىوشكرالرأیكمناسبةتراهاالتيالخانةأمام) x(بعالمةأشرثمبتمعنالعب
. تعاونك

قلیلةبدرجة
جدا

بدرجة
قلیلة

بدرجة
متوسطة

یرةبدرجة كب تدریبیةحاجة
یرةبدرجة كب

جدا
رات ـ ق ـ ف ال

الفعال: التدریس إستراتیجیات معیار مجال أ-
.التعلیمبسیكولوجیاتالواسعةالمعرفة-1
.المتعلمبسیكولوجیاتالواسعةالمعرفة-2
درة-3 .العلمیةالمادةوتصمیمتخطیطعلىالق
مرنةبطرقالعلمیةالمادةعرضمهاراتامتالك- 4

ومشوقة
.الدرسفياألسئلةطرحفنونمهاراتمنالتمكن-5
درة-6 ارة(المحددالوقتفيالدرسإنجازعليالق إد

).الوقت
درة-7 .لقسمافيالنظامضبطعليالق
. الفردیةالفروقمعرفةعليالقدرة-8
.الحدیثةالتدریسطرائقفيالتحكم-9

وكیفیاتاللفظیةوغیراللفظیةالتواصلبأسالیباإللمام- 10
.توظیفها

درة- 11 .التدریسیةالحقائبتصمیمعليالق
درة- 12 .التعلمنحوالتعزیزأسالیباستخدامعلىالق
.الفعالاإلرشادوالتوجیهمهاراتمنالتمكن- 13
درة- 14 .اإلبداععلىالق
.بالمرونةاالتسام- 15
ثراءبالدافعیةاالتسام- 16 . التعلیمیةالعملیةإل
. الذاتيالتعلممفهومعلىاالطالع- 17
:التقویممعیارمجال-ب
.ومعاییرمجاالتمنبهیتعلقوماالتقویمبمفهوماإللمام-1
درایة-2 اراتبأنواعال التحصیلیةاالختب
راتاءبنكیفیاتباإللمام-3 المواصفاتذاتاالختبا

.الموضوعیة
درة-4 ثراءعلىالق .الذاتيالتقییمنحوالطلبةدافعیةإ
)البرتفولیو.(الحدیثةالتقییمبأسالیباإللمام-6
برامجتقویمأسسبمعرفةال-7 .        األكادیمیةال
.األستاذتقویمفيالحدیثةالعلمیةبالطرقالمعرفة-8
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لراجعةالتغذیةبأسالیبالمعرفة-9 .ا

ــــــار اســــــتخدام الوســــــائل -ج ــــــةمجــــــال معی التعلیمی
:وتكنولوجیا التعلیم

درة-1 برامجاتدریسفيالحاسوباستخدامعلىالق ل
دراسیة .ال

.الحاسوبباستخدامااللكترونيالتعلممهاراتمنالتمكن-2
البحوثلتحلیل Spss .اإلحصائیةالحزمبرامجإتقان-3

عرضوإنجازفيالباوربونتتقنیاتمنالتمكن-4
- power point-والبحوثالدروس

درة-5 .والبحوثالتدریسفيdata showاستخدامعليالق
درة- 6 لتدریسافيالصورعاكساستخدامعليالق

والبحوث
درة-7 رراتتصمیمعلىالق دراسیةالمق . االلكترونیةال
درة-8 .االنترنتعليالتعلیمیةالمواقعتصمیمعلىالق
درة-9 .للحواركوسیطاالنترنیتاستخدامعلىالق

درة- 10 .البحثفيكوسیطاالنترنیتاستخدامعلىالق
درة- 11 .الرقمیةالمكتباتاستغاللعليالق
مع الطلبة:الفعالمجال معیار االتصال-د
.الجیداالتصالمهاراتامتالك-1
.واإلقناعالتأثیرأسالیبإتقان-2
ارةأسالیبإتقان-3 دراسیةالحلقاتأثناءالحوارإد . ال
درة-4 دراسیةالتمشكالتفهمعليالق .للطلبةال
درة-5 .التعلیمیةالطلبةاحتیاجاتفهمتعلىالق
درة-6 النفسیةالطلبةاحتیاجاتفهمتعلىالق
المتباینةالخلفیاتذويالطلبةمعالتعاملبمهاراتاإللمام-7
حاجاتالذويالطلبةمعالتعاملبمهاراتاإللمام-8

.الخاصة
مجال  معیار أنشطة البحث العلمي:-و
ارةطرقمعرفة-1 .العلمیةاألبحاثمشروعاتإد
البحثیةوالمقاالتالتقاریركتابةطرقفنیاتو منالتمكن-2
.
البحوثانجازفيالحدیثةوالتقنیاتالطرقمنالتمكن-3

لرسائل .الجامعیةوا
البحوثمناقشةفيالحدیثةوالتقنیاتالطرقمنالتمكن-4
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لرسائل .الجامعیةوا
.التطبیقيالبحثمهاراتمنالتمكن-5
باستعمالاإلحصائيوالتحلیلالبحثعملیاتمنالتمكن-6

.الحاسوب
درة-7 اراتتنمیةعليالق .البحثیةالمه
درة-8 .المجتمعبقضایاالبحوثربطعلىالق
والعالمیةاإلقلیمیةوالشبكاتالمعطیاتببنوكالمعرفة-9

درة.البحثیة ظريماهوبینالربطعلىالق .تطبیقيوماهون
والقیادیة: اإلداریة الممارسات معیار ي-مجال

.الحدیثةالقیادةمفهومبالمعرفة-1
.الحدیثةالقیادةبنماذجالمعرفة-2
درة-3 .إنسانیةعالقاتإقامةعليالق
لرأيتشجیعوقبول-4 .اآلخرا
درة-5 قراراتاتخاذعليالق .موضوعيبشكلال
درة-6 .األهدافتحدیدعلىالق
درة-7 .المشكالتتحدیدعلىالق
درة-8 .والتفسیرالتحلیلعلىالق
مجالسوالاللجانفيبفعالیةالمشاركةنحواالتجاه-9

.العلمیة
درة- 10 ارةعليالق .االجتماعاتوتنظیمإد
.والتقاریرالمحاضركتابةمهاراتامتالك-11
.العقالنيالتسییرأسالیبامتالك-12
درة13 ارةعليالق .وأسالیبهاالمعلوماتإد
والقوانینواألنظمةاللوائحعليالمستمراالطالع- 14

.والوطنیةالمحلیةالعاليوالتعلیمبالجامعةالخاصة
تزام- 15 .المهنةبأخالقیاتاالل
درة- 16 ارةعليالق قراراتواتخاذاألزماتإد .ال
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الرحيمالرحمناهللابسم

في- سطيف–عباسفرحاتبجامعةالتدريسهيئةألعضاءالمقترحالتدريبيالبرنامجتقييماستمارة
.الجودةمعاييرضوء

:وبعدوبركاتهاهللاورحمةعلیكمالسالم
–عبــاسفرحــاتبجامعــةالجــامعيالتــدریسهیئــةألعضــاءتــدریبيبرنــامجبنــاء"إلــىتهــدفبدراســةالباحثــةتقــوم

.التربویةاإلدارةفيالدكتوراهشهادةلنیلكمتطلب" الجودةمعاییرضوءفي-سطیف
إلـىتحویلهـاتـمالتدریسـیةالهیئـةألداءالالزمـةالجـودةمعـاییرمجـاالتضوءفيالتدریبیةاالحتیاجاتتحدیدوبعد

.وفعالیاتومفرداتموضوعاتمنمحتواهبتحدیدالتدریبيالبرنامجصیاغةضوئهافيلیتمللبرنامجأهداف
أنالباحثــةتأمــل،لهــذاللبرنــامجكمحكمــیناختیــاركمتــمفقــدعلمیــةومكانــةمتمیــزةخبــرةمــنبــهتتمتعــونلمــاونظــرا
كــانإذا) أوافــق(حقـلفــي)X(عالمــةبوضـعصــالحیتها،وذلكمــدىبتقـدیراهتمــامكمالمقتــرحالبرنـامجفقــراتتنـال

أيهنــاككانــتوٕاذا).أوافــقال( حقــلفــيالعالمــةنضــعذلــكخــالفكــانإذاأمــارأیــك،مــعیتفــقالفقــرةمضــمون
التفضــلفـیمكنالزمنیـةالمـدةالمفــردات،الموضـوعات،األهـداف،حیـثمــنالبرنـامجحـولتعـدیالتأومالحظـات

.والتعدیالتالمالحظاتحقلفيبها

لتعاونكموتقديريشكريجزيلمع
رنامج:المرفقات رحالتدریبيالب المقت
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:  البرنامجومفرداتوموضوعاتأهداف: أوال

العلميالبحثأنشطة  : العلمي البحث أنشطة مجال
البحثمهاراتتنمیة: العامالهدف
األساتذةلديالعلمي

أوال

الموضوعربطمهارات
المجتمعبقضایا

فرعیةاألهداف :ال
ربطفياألستاذمهاراتتنمیة

البحوث بقضایا المجتمع

1

الموضوعربطمهارات
المجتمعبقضایا

فرعیةاألهداف :ال
ربطفياألستاذمهاراتتنمیة

المجتمعبقضایاالبحوث

1

المعطیاتبنوك
البحثیةوالشبكات
والعالمیةالمحلیة

المعطیاتببنوكاألستاذتعریف
والعالمیةاإلقلیمیةالبحثیةوالشبكات

2

العلمیةالطرائق
فيالحدیثةالمنهجیة

الرسائلانجاز
والبحوث

المنهجیةالطرائقمنالتمكن
البحوثانجازفيالحدیثةالعلمیة

العلمیةوالرسائل

3

التحلیلعملیات
باستخداماإلحصائي
الحاسوب

التحلیلمهاراتمناألستاذتمكن
الحاسوبباستخداماإلحصائي

4

التقاریركتابةفنیات
البحثیةوالمقاالت

التقریركتابةفنیاتمنالتمكن
البحثیةوالمقاالت

5

فيالحدیثةالمهارات
ومناقشةعرض
البحوث

فيالحدیثةالمهاراتمنالتمكن
والرسائلالبحوثومناقشةعرض

الجامعیة

6

التدریساستراتیجیات
الفعال

التدریس استراتیجیات مجال في
: الفعال
مهاراتتطویر:للمجالالعامالهدف

األساتذةممارساتوقدراتو
جودةلمعاییروفقاالتدریسیة
التدریس

ثانیا
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والفعالالتدریس
استراتیجیاته

فرعیةاألهداف :ال
التدریسبأسساألستاذتعریف
.استراتیجیاتهوالفعال

1

وتخطیطمهارات
عرضوتصمیم
العلمیةالمادة

).التدریس(

وتخطیطمهاراتفيیتحكم
العلمیةالمادةعرضوتصمیم
).التدریس( مشوقةومرنةبطرق

2

التدریسطرائق
.الحدیثة

.التدریسطرائقفياألستاذیتحكم 3

داخلالوقتإدارة
بفعالیةالصف

الوقتإدارةعلىاألستاذقدرةتنمیة
الصفداخلبفعالیة

4

األسئلةطرحفنون طرحفنلمهاراتاألستاذاكتساب
األسئلة

5

النظامضبطكیفیات
القسمداخل

علىالجامعياألستاذقدراتتنمیة
القسداخلالنظامضبط

6

استخداممهارات
التعلیمیةالوسائل
تكنولوجیاوتوظیف

التعلیم

التعلیمیة الوسائل استخدام مجال
التعلیم: وتكنولوجیا

مناألساتذةتمكن:العامالهدف
التعلیمیةالوسائلاستخداممهارات

التعلیمتكنولوجیاوتوظیف

ثالثا

الحزمبرنامج
اإلحصائیة Spss

فرعیةاألهداف :ال
الحزملبرامجاألستاذإتقان

اإلحصائیة

1

التعلممهارات
االلكتروني

التعلملمهاراتاألستاذامتالك
االلكتروني

2

استغاللكیفیات
الرقميالمكتبات

استغاللمناألستاذتمكین
جیدبشكلالرقمیةالمكتبات

3

ومهاراتالحاسوب
التدریسفياستخدامه

استخداملمهاراتاألستاذاكتساب
التدریسفيالحاسوب

4

ومهاراتاالنترنیت
البحثفياستغاللها
واالتصال

استغالللمهاراتاألستاذاكتساب
البحثفيكوسیطاالنترنیت
واالتصال

5
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العرضجهاز استخداممهاراتاألستاذاكتساب
العرضجهاز data

6

بونتالباور انجازتقنیةفياألستاذتحكم
طریقعنالبحوثأوالعرض
عرضهوطریقةبونتالباور

7

االتصالمهارات
الفعال

الفعال: االتصال مجال
األساتذةتزوید: العامالهدف

الفعالاالتصالفنبمهارات

رابعا

الفعالاالتصالمفهوم
.ومعوقاتهخصائصه

فرعیةاألهداف ال
بمفاهیماألستاذمعارفتطویر:

الفعالاالتصال

1

االتصالمهارات
الفعال

والتعاملفنونمناألستاذتمكین
.الفعالاالتصالمهارات

2

وأسالیبطرائق
الفعالاالتصال

أسالیبوطرائقمناألستاذتمكین
الفعالاالتصال

3

العالقاتمهارات
اإلنسانیة

اإلنسانیةالعالقاتمهاراتتنمیة
األستاذلدي

4

اإلداریةالممارسات
والقیادیة

اإلداریةالممارساتمجال
: والقیادیة

الممارساتتطویر:العاملهدفا
لألساتذةوالقیادیةاإلداریة

خامسا

ومهاراتالقیادةمفهوم
نظریاتهاتوظیف

فرعیةاألهداف :ال
بمفهومالجامعياألستاذتعریف
وٕاكسابهالجامعیةالتربویةالقیادة

نظریاتهاتوظیفمهارات

1

االتصالمهارات
الفعال

والتعاملفنونمناألستاذتمكین
.الفعالاالتصالمهارات

2

وأسالیبطرائق
الفعالاالتصال

أسالیبوطرائقمناألستاذتمكین
الفعالاالتصال

3

العالقاتمهارات
اإلنسانیة

اإلنسانیةالعالقاتمهاراتتنمیة
األستاذلدي

4
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اإلداریةالممارسات
والقیادیة

اإلداریةالممارساتمجال
: والقیادیة

الممارساتتطویر:العاملهدفا
لألساتذةوالقیادیةاإلداریة

خامسا

ومهاراتالقیادةمفهوم
نظریاتهاتوظیف

فرعیةاألهداف :ال
بمفهومالجامعياألستاذتعریف
وٕاكسابهالجامعیةالتربویةالقیادة

نظریاتهاتوظیفمهارات

1

حلمهارات
وتحدیدالمشكالت
األهداف

توجیههواألستاذمهاراتتنمیة
المنهجیةاستخدامأهمیةنحو

اإلداریةالمشكالتحلفيالعلمیة
والتربویةاألهدافوضعو

.  اشتقاقها

2

اتخاذواألزماتإدارة
.القرارات

مواجهةعلىاألستاذتدریب
ومهاراتإكسابهواألزمات
مداخلوبأسالیبتتعلقمعلومات

اإلداریةالقراراتاتخاذووضع
الفعالة

3

المهنةأخالقیات المهنیةبأخالقیاتاألستاذتعریف 4

العقالنيالتسییر ومهاراتمعلوماتاألساتذةإكساب
العقالنيالتسییر

5

المعلوماتنظمإدارة
التربویة

مهاراتومعلوماتاألستاذإكساب
المعلوماتنظمبإدارةتتعلق

التربویة

6

والقوانیناللوائح
الجامعیة

اللوائحبأحكاماألستاذتبصیر
فيوأهمیتهاالجامعیةوالقوانین
والجامعةالقسمأهدافتحقیق

7

االجتماعاتإدارة
وتنظیمها

إدارةبأهمیةاألستاذتعریف
فيالحدیثةواألسالیباالجتماعات

إدارتها

8

وكتابةإعداد
والتقاریرالمحاضر

العلمیة

وكتابةإعدادمهارةاألستاذإكساب
العلمیةوالتقاریرالمحاضر

9
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فيالفعالةالمشاركة
واللجانالمجالس
العلمیة

اللجانفيالفعالةالمشاركةتنمیة
العلمیةوالمجالس

10

الجیدالتقییم : الجید التقییم مجال
مهاراتتنمیة:للمجالالعامالهدف

الجیدالتقییممجالفياألساتذة

سادسا

الجیدالتقییممفهوم
وأنواعه،أهمیته

فرعیةاألهداف معارفتطویر: ال
الجیدالتقییملمفاهیماألستاذ
.وأنواعه،أهمیته

1

االختباراتأنواع
بنائهاوكیفیات

منالجامعياألستاذتمكین-
بنائهاوكیفیاتاالختباراتأنواع
األهدافمستویاتیقیسبشكل

.المختلفةالمعرفیة

2

أداءتقویمطرائق
األستاذ

طرائقفياألستاذمهاراتتنمیة
أدائهتقویموأسالیب

3

دافعیةإثراءمهارات
التقییمنحوالطلبة
الذاتي

إثراءلمهاراتاألستاذاكتساب
الذاتيالتقییمنحوالطلبةدافعیة

4
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ثانیا: 
المالحظات

والتعدیالت
ال

أوافق
المدةتطبیقيالمجأوافق

ظري ن
المالحظات
والتعدیالت

ال
وافقأ

مفرداتأوافق
البرنامج

تلبيالتي
الحاجات
وتنمي

الكفایات
بقضایاالبحوثربطأهمیة-

المجتمع
لهاالتيالبحوثاختیاركیفیات-

المجتمعبقضایاعالقة

1/1

المعطیاتبنوكمفهوم-
والعالمیةالمحلیةالبحثوشبكات
وأهمها

منهااالستفادةكیفیات- 

112

الطرقألحدثنماذجعرض-
البحوثإنجازفيالعلمیة

العلمیةوالرسائل

213

فيالحاسوباستخدامات-
للبیاناتاإلحصائيالتحلیل
فيالبرامجلبعضعمليتطبیق
للبیاناتاإلحصائيالتحلیل

(Excel،spss ; Word)

336

والمقاالتالتقاریركتابةكیفیات-
للتقریرالنهائيالخراجفنیات-

البحثيوالمقال

336

انجازفيالناجعةالكیفیات-
والرسالةالبحثتقریرملخص

العرضمهارات-
المناقشةمهارات-

235

والتعلیم( التدریسلعلممدخل
)التعلم -
.خصائصھوالفعالالتدریس-

).الفعالالتدریسمفتاح(المتعلم -
التدریساستراتیجیاتوأسالیب

1/1
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.التعلمأسالیبو -
.التدریسأھداف -

.التدریستفعیلاستراتیجیات -
.الفعالالتدریسفيمبادئ

العلميالتخطیطمفهوم-
للعملیةبالنسبةأهمیتهوللتدریس
.التعلیمیة

.التدریسیةالخططأنواع -

التدریسیةالخطةمواصفات
الجیدة

والتدریسیةالخطةمكونات
. خطواتها

أهمیتهوالتصمیممفهوم-
التعلیمیةللعملیةبالنسبة

التدریسيالتصمیممواصفات
.الجید -

.التصامیمأنواع -

عرضفيالحدیثةاألسالیب
. العلمیة.المادة -

.العلمیةالمادةعرضوسائط
عملیةتطبیقات

11.52.5

.التدریسطرائقمفهوم-
مفهومه(الذهنيالعصف-

).تنفیذهوأهدافه،إجراءات
مفهومه( التعاونيالتعلم-

)تنفیذهإجراءاتوأهدافه،
،أهدافهمفهومه(المفاهیمخرائط-

).تنفیذهوٕاجراءات
والبحث-

مفهومه،أهدافه(االكتشاف
).تنفیذهوٕاجراءات

االستقصاءطریقة-
)تنفیذهوٕاجراءاتمفهومه،أهدافه(
الناقدالتفكیرطریقة-
)تنفیذهوٕاجراءاتمفهومه،أهدافه(
اإلبداعيالتفكیرطریقة-

11.52.5
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)تنفیذهوٕاجراءاتمفهومه،أهدافه(
التبادليالتدریسطریقة-
)تنفیذهوٕاجراءاتمفهومه،أهدافه(
بصوتالتفكیرطریقة-

وٕاجراءاتمفهومه،أهدافه(مسموع
)تنفیذه

الحوارطریقة-
مفهومه،أهدافه(والمناقشة
)تنفیذهوٕاجراءات

التدریسطریقة-
مفهومه،أهدافه(المصغر
)تنفیذهوٕاجراءات

لعبطریقة-
وٕاجراءاتمفهومه،أهدافه(األدوار
)تنفیذه

عملیةتطبیقات-
ونظریاتهالوقتإدارةمفهوم-
وتحلیلهالوقتتسجیل-

وتخطیطه
الصفداخلالوقتإدارةطرق-
.
.الوقتمضیعات-
للوقتالفعالةاإلدارة-
عملیةتطبیقات-

1.512.5

)باألسئلةالتعلم(السؤاللماذا-
األسئلةأنواع-
األسئلةطرحمهارات-
األسئلةمستویات-
)نماذج(عملیةتطبیقات-

1.51.53

داخلالنظامضبطمفهوم-
الفصل

داخلالنظامضبطأسالیب-
.الفصل

الفصلداخلالطلبةتوزیع-
ذويالطلبةمعالتعاملطرق-

المتباینةالخلفیات
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الطلبةانتباهتجلبكیف-
یحبونكوتجعلهم

للمتعلمالنفسیةالحاجات-
بنظاماإلخاللمسببات-

الفصل
الحزمبرنامجتعریف-

اإلحصائیة
لبرنامجالرئیسیةالمكونات-

اإلحصائیةالحزم
البیاناتمعالتعاملكیفیة- 
المختلفةمصادرهامن
فتح(البیاناتوحفظإنشاء-

متغیرات،حفظالبرنامج،إنشاء
)البیاناتملف

الوصفياإلحصائيالتحلیل-
.التكراریةالجداولوٕانشاء

اإلحصائيالتحلیل- 
.  الفروضارواختباالستننتاجي

البیانیةالرسوم- 

123

االلكترونيالتعلممفهوم-
.وأهدافه

االلكترونيالتعلمأنواع-
االلكترونيالتصمیم-

123

الرقمیةالمكتباتمفهوم-
المكتباتلاستغالكیفیات-

والتصفحالبحث( الرقمیة
)،التحمیلالرقمیةللمكتبات

246

مهارات(الحاسوبجهازمفهوم-
)والصیانةالحفظ

الحاسوبتشغیلكیفیات-
عرضتقدیم(العمليالتطبیق-

)الحاسوبطریقعن

11.52.5

االلكترونياالتصالمفهوم-
االلكترونياالتصالمهارات-
االنترنیتاستخدامات-
لالنترنیتاالیجابياالستخدام-

11.52.5
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االنترنیتأخالقیات-
االتصالمهاراتتطبیق-

الهاتفي
ایجابيبشكلالبلوتوثاستخدام-
طریقعننتواصلكیف-

.صحیحبشكلبوكالفایس
كأحدالعرضجهازمفهوم-

ومكوناتهالحدیثةاألجهزة
وصیانتهتشغیلهكیفیات-
جهازباستخدامعمليتطبیق-

العرض

123

بونتالباورتقنیةمفهوم-
التعلیمیةالعملیةفيوأهمیته

باورعرضانجازخطوات-
بونت

بشكلبونتالباوراستخدام-
ایجابي

)نموذج(العمليالتطبیق-

123

وأهمیتهالفعالاالتصالمفهوم-
الفعالاالتصالخصائص-
وتقنیاتهالفعالاالتصالأنماط-
الفعالاالتصالوسائط-
االتصالمعوقات-

222

االستماعمهارات-
الحوارمهارات-
واالقتناعالتأثیرمهارات-

224

224الفعالاالتصالفيأسالیب-

اإلنسانیةالعالقاتمفهوم-
فياإلنسانیةالعالقاتأهمیة-

التعلیمیةالعملیة
العالقاتإقامةمهارات-

اإلنسانیة

2/2

التربویةالقیادةمفهوم-
ومهاراتها

وتطبیقاتهاالقیادةنظریات- 
خصائص(الناجحالقائد- 

2/2
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)الفعالالقائد
أهمیةوالمشكالتحلمفهوم-

العلمیةالمنهجیةاستخدام
طرقوالمشكالتأنواع-

. مواجهتها
والتربويالهدفمفهوم-

.أهمیته
األهدافاشتقاقمصادر-

.التربویة

213

القرارومواصفاتالقرارمفهوم-
.الفعالاإلداري

والفعالالقرارصنعآلیات-
.اتخاذه

القراراتخاذعملیةمراحل-
.أسالیبه

.األزمةمفهوم-
.األزمةمواجهةطرق-
.عملیةتطبیقات- 

213

فيالمهنةأخالقیاتمفهوم-
.الجامعة

والتدریسمهنةأخالقیات-
.الجامعةفيالعلميالبحث

1/1

العقالنيالتسییرمفهوم-
التسییرومهاراتخصائص-

العقالني
العقالنيالتسییرأسالیب-

1/1

المعلوماتنظمإدارةمفهوم-
التربویة

ووظائفوخصائصأهداف-
المعلوماتنظم

المعلوماتنظمإدارةطوق-
المعلوماتإدارةنظمكفاءة-

اإلداریة

2/2

والقوانیناللوائحبأحكامعرض-
المختلفةالجامعیة

وتفسیرهاتطبیقاتهاأسس-

2/2
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الفعالةاالجتماعاتإدارة-
وأهمیتها

الجماعةفعالیةتحسین-
عملیةتطبیقات-

1/1

التقاریروكتابةإعدادتقنیات-
العلمیةوالمحاضر

1/1

فيالفعالةالمشاركةأسالیب
العلمیةوالمجالساللجان

112

)؟التقییملماذا(التقییممفهوم-
:التقییمأنواع-
التقلیدي*
البدیل*
: التقییمأقسام- 
،التكویني،،القبليالتشخیصي*

.الختامي،البنائي
الجیدالتقییمخصائص-
تطبیق(اثنانأونوعتوظیف–

)عملي

213

التحصیلیةاالختباراتمفهوم-
.التحصیلیةاالختباراتأنواع-
االختباراتبناءكیفیات-

التحصیلیة
)اختباربناء(عملیةتطبیقات-

213

التقویمطرائقمفهوم-
الذاتيالتقویم-
المدرسینطرفمنالتقویم- 
اإلدارةطرفمنالتقویم- 
الطلبةطرفمنالتقویم- 
)عمليتطبیق(- 

213

وأنواعهاالدوافعمفهوم-
الدافعیةنقصعالمات-
الطلبةدافعیةإثارةأسالیب-
وأسالیبهالذاتيالتقویممفهوم-

123
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التدریبيالبرنامجتصمیمفعالیات:  البرنامجلتصمیمتابع: ثانیا
ارة سادسا:إد

التدریبي البرنامج
خامسا:المدربون رابعا:المتدربون التدریب ثالثا:وسائل ثانیا:أسالیب

التدریب
الفعالیات

إدارةفيخبیر-
التدریب

عنإداريمسؤول-
التدریبيالبرنامج
وتنفیذهلمتابعته

للمسئولمعاون-
اإلداري

ومدربونأساتذة-
متخصصون
فيمتخصصون

فيالمطروحةالمجاالت
البرنامج
االتصال(التدریبي
التدریس،الفعال،
تكنولوجیاالتقییم،

العلميالتعلیم،البحث
)والقیادةالتربویة،اإلدارة

التدریسخبراء-
العلميوالبحث

هیئةأعضاء-
بجامعةالتدریس
–عباسفرحات
فيالراغبین- سطیف
التدریبيالبرنامج

الورقیةالسبورة-
الشفافیات-
تدریبیةأفالم-
العرضجهاز-
اإللیةالحواسب-
االنترنیت-
تتناولمشاریععمل-

.البرنامجموضوعات
.العملیةالتطبیقات-
میدانیةبحوث-

. المحاضرات-
الندوات-
المناقشات-
التقاریر-

والبحوث
األدوارتمثیل-
التمرینات-

اإلداریة
الحالةدراسة-
العصف-

الذهني
التعلم-

التعاوني
ذاتيالتعلم-
التعلم-

حلبأسلوب
المشكالت

الورشة-
التربویة

أوافق
أوافقال

المالحظات
والتعدیالت

عشر:ملحقات إحدى
البرنامج

ومتابعة شرا:تقویم عا
البرنامج:

تاسعا:الحوافز
ازات االمتی

و البرنامج ثامنا:مدة
مواعیده

:مكان سابعا
البرنامج
التدریبي

الفعالیات

تقدم لكل متدرب -
حقیبة تدریبیة تحتوي 

:على التالي

العرض التقدمي -
للبرنامج التدریبي 

علىالتعرف-
المتدربینانطباعات

فعالیةمديعلى
تطویرفيالبرنامج
علىاعتماداكفایاتهم

المتدربینمنح-
الدورةاجتیازشهادة
وتقدیرشكرورسالة

الذینالمتدربینمنح-
بنجاحالدورةاجتازوا

ساعات6بمعدلیوما15
: الصباحیةالفترةیومیا
ساعات3

معصباحا8.30-12
-10الساعةمناستراحة

فرحاتجامعة-
–عباس

قاعة(- سطیف
المحاضرات

)بلقاسمنایت
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مطبوعة بتنسیق 
برنامج Microsoft

Office
PowerPoint

المادة العلمیة -
للبرنامج التدریبي 
مطبوعة بتنسیق

Microsoft Office
Word .

تمارین البرنامج -
التدریبي مطبوعة 

بتنسیق Microsoft
Office Word

• CD یحوي كامل 
الحقیبة التدریبیة 
والعرض التدریبي

الیومیةالتقویماستمارات
للمتدربینوالنهائیة

أثناءاختباراتإجراء-
علىلتعرفالدورةوبعد

فيالجدیدةمكتسباتهما
البرنامجمحاورضوء
أوأداةخاللمن

ممارساتلتقویماستمارة
المتدربین

المدربینلتقویمأداة-
إدارةلتقویمأداة-

البرنامج

مادیةوحوافزجوائز
المتدربینمنح-

الدورةفيالمتفوقین
الترقیةفياألفضلیة

وحضورالعلمیة
علمیةمؤتمرات

10.30

منوالصالةالغذاءفترة
12-14

:المسائیةالفترة
14-17
العطلإحدىفي-

أوافق
أوافقال

المالحظات
والتعدیالت

قائمة بأسماء المحكمين للمقياس ووظائفهم.

اللقباالسم و الوظيفة و مكان العمل 
1- سفاري ميلود أستاذ التعليم العالي بقسم علم االجتماع، وعميد كلية العلوم االجتماعية 

واإلنسانية، جامعة فرحات عباس،سطيف.
2- أحمد سالم  -مصر-أستاذ التعليم العالي في تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس  
3- زردومي أحمد أستاذ التعليم العالي بعلوم التربية وعلم النفس بجامعة الجزائر 
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قائمة بأسماء المحكمين للبرنامج ووظائفهم.

4- سخسوخ  أستاذ مساعد في علم النفس وعلم التربية وممارس نفساني سابق 
5 أستاذ التعليم العالي بقسم علم النفس والتربية  ورئيس مخبر بجامعة وهران          حبيب تيلوين 
6 محمد مقداد أستاذ التعليم العالي بقسم التربية وعلم النفس ،جامعة البحرين 
7 أحمد شبشوب  أستاذ التعليم العالي في العلوم التربوية بالجامعة التونسية ورئيس 

A.T.U.R.D

االسم و اللقب الوظيفة و مكان العمل 
1- سفاري ميلود أستاذ التعليم العالي بقسم علم االجتماع، وعميد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، 

جامعة فرحات عباس،سطيف.
2- أحمد حسنين 

محمد 
مدرس و مدرب في تطوير المعرفة والمهارات والتخطيط اإلستراتيجي . مصر   

3- زردومي أحمد أستاذ محاضر بقسم علم النفس والتربية جامعة الجزائر 
4- هاني عبد الرحمان 

الطويل
دكتور و رئيس قسم اإلدارة التربوية بكلية التربية الجامعة األردنية األردن

5 سلمان سليم 
الشريف

للجودةالسعوديالمجلسعضو- -
المقدسةبالعاصمةالتجاريةالغرفةفيالجودةلجنةعضو- --
-مراجع معتمد داخلي في نظام الجودة بالشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة-

-العربية السعودية



تعد التنمية املهنية املستمرة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من أهم التحديات اليت تواجه اجلامعات يف خمتلفملخص الدراسة:
ضرورة ملحة للمحافظة أحناء العامل وخاصة الدول النامية، فقد تضافرت عوامل عدة جعلت وجود برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس

التحدي هدفت هذه الدراسة لصياغة برنامج تدرييب على مستويات مقبولة من األداء  وبالتايل اجلودة يف التعليم اجلامعي ،واستشعارا هلذ
خطوات متثلت ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي يف ضوء معاير اجلودة الشاملة  يف التعليم العايل ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بعدة 

الالزمة ألداء عضو هيئة ةالتدريبيتألداء أعضاء هيئة التدريس، مث حتديد قائمة باالحتياجاإعداد قائمة مبعايري اجلودة الالزمةأوال يف:
من موعةاملنهج الوصفي واالستعانة مبجاعتمادولتحقيق هذا الغرض مت ،املعايري وصوال لصياغة الربنامج التدرييبهذهالتدريس يف ظل

جمال،الفعالالتدريسستراتيجياتمبثابة معايري جلودة عضو هيئة التدريس وهي جماإلستة جماالتبناء مقياس تكون من األدوات أمهها
البحث أنشطة معيار جمال،مع الطلبةالفعالجمال معيار االتصال،استخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليمجمال معيارمعيار التقومي،

. األول خاص بالبيانات الشخصية والثاين مبجموعة املعاير جزأينجمال معيار املمارسات اإلدارية والقيادية.حيث تالف املقياس من العلمني،
ا ملعرفة درجة االحتياج التدرييب هلم،وبعد التأكد من صدقه وثباته بعرضه على احملكمني  وحبساب معامل ألفاليت ختص ااالت السابقة
) 150قامت الباحثة بتطبيق املقياس على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بلغت ()0.97() و 0.80كرونباخ  و اللذان بلغا ( 

-سطيف–العلوم القانونية ،االقتصادية وعلوم التسيري ، اآلداب والعلوم االجتماعية) يف جامعة فرحات عباس (فردا  للكليات الثالث 
وذلك حبساب التكرارات و  (spss)انات وحتليل استجابات عينة الدراسة استخدمت الباحثة برنامج  احلزم اإلحصائية .وملعاجلة البي

هناك ومن خالل التحليل اإلحصائي أسفرت نتائج الدراسة عن :،النسب املأوية ،الوزن املأوي ،املتوسطات ،االحنراف املعياري
اجلامعي يف كل ااالت وفقا ملعايري اجلودة .احتياجات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس

) فقرة 17) حيث مثلت(3.86ومبتوسط حسايب ()%73.6بلغت نسبة االحتياج التدرييب بالنسبة للمجال األول (التدريس الفعال)( -
هيئة التدريس يف جمال حاجة تدريبية مبستوى عايل خاصة ما تعلق مبهارات إعداد وعرض املادة العلمية.مما يؤكد ضعف كفاءات أعضاء

التدريس.
) فقرات من 6) حيث مثلت (3.70) ومبتوسط حسايب وصل إىل (%74بالنسبة ال التقييم كانت نسبة االحتياج التدرييب (-

)فقرات حاجة تدريبية مبستوى عايل خاصة ما تعلق بكيفية بناء االختبارات وكيفيات التقومي .8أصل(
) 9) بالنسبة ال استخدام التكنولوجيا   حيث مثلت (3.64) ومبتوسط حسايب (%72.8التدرييب ( يف حني بلغت درجة االحتياج-

)حاجة تدريبية مبستوى عايل خاصة ما تعلق باملكتبات الرقمية  إتقان برامج احلزم 11كفايات احتياج تدرييب مبستوى عايل من أصل (
اإلحصائية واستخدام االنترنيت .

) حيث جاءت أغلب الفقرات يف املستوى العايل خاصة ما تعلق 3.86) ومبتوسط حسايب (%77.2االتصال فقد بلغ (أما جمال-
مبهارات وطرائق االتصال... إخل .

مما يدل على %80ووزن مأوي 4.00وبالنسبة ال البحث العلمي فقد حصل على وسط مرجح قدر بـ -
التدريس يف هذا اال ،حيث تقع أغلب العبارات ضمن احتياج تدرييب عايل االحتياج التدرييب الكبري ألعضاء هيئة

تعلق بكيفيات كتابة التقارير و املقاالت  البحثية و استخدام الشبكات العاملية و الربط بني النظري والتطبيقي خاصة ما
وطرق إدارة املشروعات .

مما يدل  على احلاجة التدريبية %76.6ووزن مأوي قدر بـ 3.83حصل جمال املمارسات اإلدارية والقيادية على وسط قدر بـ-
وعليه مت ترتيب هذه العالية يف هذا اال إذ مثلت أغلب الفقرات حاجة تدريبية خاصة ما تعلق مبفهوم القيادة وأهم ممارساا .

/جمال -3جمال التدريس الفعال  /-2لبحث العلمي /جمال أنشطة  ا-1االحتياجات التدريبية وإبعاد اليت ال متثل حاجة منها كالتايل:
جمال التقومي.وبناءا على هذه االحتياجات التدريبية  و -6/جمال املمارسات القيادية واإلدارية-TIQ/5جمال استخدام -4االتصال /

وئه بناء الربنامج التدرييب املقترح  ما مت التعرض له يف اجلانب النظري من دراسات ومناذج قامت الباحثة باقتراح منوذج مت يف ض
وأهدافه ومفرداته ومدته الزمنية وفعالياته ومتطلباته كما مت اخلروج يف النهاية جبملة من املقترحات والتوصيات أمهها ضرورة مبوضوعاته

تدريب أعضاء هيئة التدريس وفقا تطبيق هذا الربنامج من اجلهات املعنية للتأكد من فعاليته مع التوصية بضرورة إنشاء مراكز لتنمية و
ملتطلبات اجلودة يف التعليم العايل . 



:امللخص
تضافرتفقدالنامية،الدولوخاصةالعاملأحناءخمتلفيفاجلامعاتتواجهاليتالتحدياتأهممناجلامعيالتدريسهيئةألعضاءاملستمرةاملهنيةالتنميةتعد

اجلامعي،التعليميفاجلودةوبالتايلاألداءمنمقبولةمستـوياتعلىللمحافظةملحةضرورةالتدريسهيئةألعضاءتدريبيةبرامجوجودجعلتعدةعوامل
ولتحقيق،لعايلالتعليميفالشـاملةاجلودةمعايرضوءيفاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءتدرييببرنامجلصياغةالدراسةهذههدفتالتحديهلذاواستشعارا

التدريبيةباالحتياجاتقائمةحتديدمثالتدريس،هيئةأعضاءألداءالالزمةاجلـودةمبعايريقائمةإعداد:يفأوالمتثـلتخطواتبعدةالباحثةقامتاهلدفهذا
مبجموعةواالستعانةالوصفياملنهجاعتمادمتالغرضهذا،ولتحقيقالتدرييبالربنامجلصياغةوصوالاملعايري،هـذهظليفالتدريسهيئةعضوألداءالالزمة

التقـومي، معـيارجمال،الفعالالتدريسإستراتيجياتجمالوهيالتدريسهيئةعضوجلودةمعايريمبثابةجماالتستةمنتكونمقياسبناءأمههااألدواتمن
املمارساتمعيارجمالالعلمي،البـحثأنشـطةمعيارجمالالطلبة،معالفعالاالتصالمعيارالتعليم،جمالوتكنولوجياالتعليميةالوسائلاستخداممعيارجمال

درجـة ملعرفـة السـابقة ااالتختصاليتاملعايرمبـجموعةوالثـاينالشخصيةبالبياناتخاصاألول. جزأينمناملقياستالفحيث.والقياديةاإلدارية
الباحثـة قامت)0.97(و) 0.80( بلغااللذانوكرونباخألفامعاملوحبساباحملكمنيعلىبعرضهوثباتهصدقهمنالتأكدهلم،وبعدالتدرييباالحتياج

اآلدابالتسـيري، وعلـوم ،االقتصاديةالقانونيةالعلوم(الثالثللكلياتفردا) 150(بلـغتالتدريـسهيئةأعضاءمنةرضيععينةعلىاملقياسبتطبيق
احلـزم برنـامج الباحثةاستخدمتالدراسةعينةاستجاباتوحتليلالبياناتوملعاجلة.2-1-سطيف–عبـاسفـرحاتجامعةيف) االجتماعيةوالعلوم

أسـفرت اإلحصـائي التحليلخاللومن.  املعياري،االحنراف،املتوسطاتاملأويالوزناملأويةالنسبوالتكراراتحبـسابوذلك(spss)اإلحصائية
.اجلودةملعايريوفقاااالتكليفاجلامعيالتدريسهيئةألعضاءتدريبيةاحتياجاتهناك:عنالدراسـةنتائـج

:كالتايلمنهاحاجةمتثلالاليتوإبعادالتدريبيةاالحتياجاتهذهترتيبمتوعليه
TIQاستخدامجمال-4/حاجات8بـاالتصالجمال/-3/حاجات8بـالفعالالتدريسجمال-2/حاجة9بـالعلميالبحثأنشطةجمال-1

متمـا والتدريبيةاالحتياجاتهذهعلىوبناءاحاجـات6بـالتقوميجمال-6/حاجة16بـواإلداريةالقياديةاملمارساتجمال-5/حاجات9بـ
ومدتهومفرداتهوأهدافهمبوضوعاتهاملقترحالتدرييبالربنامجبناءضوئهيفمتمنوذجباقتراحالباحثةقامتومناذجدراساتمنالنظرياجلانبيفلهالتعرض
فعاليتـه منللتأكداملعنيةاجلهاتمنالربنامجهذاتطبيقضرورةأمههاوالتوصياتاملقترحاتمنجبملةالنهايةيفاخلروجمت،كماومتطلباتهوفعالياتهالزمنية

. العايلالتعليميفاجلودةملتطلباتوفقاالتدريسهيئةأعضاءوتدريبلتنميةمـراكزإنشاءبضرورةالتوصيةمع
Abstract: The Continuing Professional Development for faculty university of the most important challenges facing
universities in different parts of the world, especially developing countries, have combined several factors made the
existence of training programs for faculty members is an urgent need to maintain acceptable levels of performance and
therefore quality of university education, and Aware of this challenge This study aimed to formulate a training program
for members of the university faculty in light of the standards of total quality in higher education and to achieve this goal,
the researcher several steps was first in: prepare a list of quality standards required for the performance of faculty
members, and then specify a list of training needs necessary for the performance of a faculty member in Under these
standards, leading to the formulation of the training program, and to achieve this purpose was adopted descriptive
approach and use of a range of tools most important building measure be of six areas as standards for the quality of the
faculty member an area teaching strategies effective, field standard calendar, the standard use of teaching aids and
technology education, standard effective communication with students, the standard research scientifique activities of El,
standard management and leadership practices. Corrupted where the scale of the two parts. I particularly personal data
and the second set standards that belong to the above areas to see the degree of the training requirement for them, and
after making sure of his sincerity and firmness submitting it to the arbitrators and calculates the coefficient alpha
Cronbach and who reached the (0.80) and (0.97), the researcher applying standard on a random sample of faculty
members amounted to (150) members of the faculties of the three (legal sciences, economic and science management,
Arts and Social Sciences) at the University of Farhat Abbas - Sétif -. To address the data and analyze responses to the
study sample researcher used the statistical packages (spss) and calculates the frequencies and percentages Maoist weight
shelter, averages, standard deviation. Through statistical analysis results of the study resulted in: there needs training to
university faculty members in all fields and according to quality standards.And it was arranged this training needs and
dimensions that do not represent the need of which are as follows:
1- the area of scientific research activities of 9 need / 2 - the area of effective teaching with 8 needs / 3 - / communication
with 8 needs / 4 - the use TIQ 9-needs / 5 - the leadership practices and administrative by 16 need / 6 - field Calendar with
6 needs and based on these training needs and what has been exposure to the theoretical side of studies and models, the
researcher proposed model has been in the light of building the training program proposed the theme and objectives and
vocabulary and duration of time and events and requirements, and have been out in the end a set of proposals and
recommendations including the need This software application from the concerned authorities to ensure its effectiveness
with the recommendation of the need to establish centers for the development and training of faculty members in
accordance with the requirements of quality in higher education..
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/ قائمة المراجع باللغة العربية:1
التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية بني الطموح واإلجناز، الرياض مكتبة الكعيبـان.  ):1998(اخلضري، سعود-1

العربية السعودية.
دراسات يف التعليم اجلامعي، جامعة عني مشس، مركز التطوير اجلامعي، مصر.): 1993(اللقاين، أمحد حسني-2
إدارة املوارد البشرية.الدار اجلامعية للطباعة والنشر اإلسكندرية.مصر.:)2003(أمحد ماهر-3
توزيع،عمان ،األردن  احلقائق التدريبية ،دار املستقبل للنشر و ال): 1997(رداحأمحد اخلطيب و-4
واقع البحث العلمي يف اجلامعات العربية، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية الرياض السعودية.):2002(السامل-5
اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية،دار الوفاء اإلسكندرية.): 2003(أمحد أمحد إبراهيم-6
تصميم الربامج التدريبية للقيادات التربوية"  عـامل   الكتـاب   :)2008( أمحد اخلطيب وعبد اهللا زامل العنزي-7

.احلديث للنشر والتوزيع،جدارا للكتاب العاملي،الطبعة األوىل،األردن
املدرسـني ،دار  معايري لتقومي جودة التعليم لـدي  :)1997(أمحد مصطفي ترمجة لكتاب سايل براون وقل ريس-8

البيارق ،لبنان .
اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، دون طبعة، ) :2002(أمحد، أمحد-9

اإلسكندرية ،مصر.
أساليب التدريب والتدريب املوقعي،مركز التدريب بيترومني،الرياض   ): 1988د (أبو ريا أمني حمم-10
إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية الشركة املتحدة للنشر ):1992(النجار نبيل احلسيين وراغب مدحت مصطفى-11

والتوزيع، القاهرة.
التربية يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشرين املكتـب العـريب   ):2002(السنبل ،عبد العزيز-12

احلديث ،اإلسكندرية، مصر.
إعداد املعلم وتأهيله يف املدرسة التربوية احلديثة،ديوان احلر عمان ،األردن.): 2006( حممد عوضالترتوري -13
احلامد،اليمن.1إدارة املوارد البشرية مدخل إستراتيجي ،ط):1999(اهلييت خالد عبد الرحيم-14
دراسة تقوميية لربنامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة، املركز الـوطين للبحـث               ): 1992(النهار، تيسري وزمالؤه-15

و التطوير، عمان، األردن.  
تقنيات التعلم و الوسائل التعليمية ، مطبعة إبن حيان ، منشورات جامعة دمشـق.  ): 1985(القال، فخر الدين-16

سوريا.
للتعليم العايل، دار الشروق، جدة، السعودية.التخطيط ):1982(إبراهيم عصمت مطاوع-17
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اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية و املدرسية.اإلسـكندرية: دار الوفـاء لـدنيا    ): 2003(أمحد، إبراهيم امحد-18
الطباعة و النشر.

خصائص املعلم الناجح. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.) : 1995(الشامي، إبراهيم عبد اهللا-19
األسس املعرفية للتكوين العقلي وجتهيز املعلومات. املنصـورة: دار الوفـاء   ): 1995(الزيات، فتحي مصطفى-20

.،مصر1للطباعة والنشر والتوزيع.ط
سيكولوجية التعلم بني املنظور اإلرتباطي واملنظور املعـريف. القـاهرة: دار   ): 1996(الزيات، فتحي مصطفى-21

النشر للجامعات.مصر.
اجتاهات حديثة يف التدريب ،مطابع الفرزدق التجارية الرياض.) :1986(اخلطيب أمحد واخلطيب رداح-22
إدارة املوارد البشرية ، مدخل إستراتيجي ،عامل الكتب احلديثـة ، أربـد.   ): 2002(السامل مؤيد، صاحل عادل-23

األردن.
مفاهيم و قضايا ، املكتب اجلامعي احلديث ،مصر.علم االجتماع اإلدارة، ): 1998( اجلوهري عبد اهلادي-24
دليل معهد التربية دائرة التربية و التعليم ، عمان ، األردن.): 1982( االنروا اليونسكو-25
دليل  معهد التربية ،دائرة التربية والتعليم ،عمان ،األردن.):1982(االنروا-26
، 2دارة األعمال :املبادئ املهارات والوظـائف الطبعـة   إ):1999(اخلرشوم حممد مصطفي ومرسي نبيل حممد-27

مكتبة الشقري، لرياض.  
، القاهرة مصر.2تصميم الربامج التدريبية، دار النهضة العربية، ط):1987(أمحد خريي كاظم-28
التدريب التربوي ، مقوماته و أفاقه ، مجعية عمال املطابع التعاونية،عمان.): 1985(الدويك تيسري-29
إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل واملكتات ومراكـز املعلومـات ،دار   ): 2006(أغادير عرفات وآخرون-30

، عمان األردن .1امليسرة،ط
.تدريب املوارد البشرية ،مكتبة عني مشس ،القاهرة.): 1999(الزيادي عادل رمضان-31

اهلادف.النوردار:احلضري،اجلزائراالضوءيفالسكنأزمة):1995(مزهودالصادق-32
التدريب كمدخل للتطوير اإلداري يف أقطار اخلليج ) : 1986( العناد جمذاب بدر ، و العزاوي ، جنم عبد اهللا-33

قلـم ،  العريب ، العراق و اململكة العربية السعودية ، يف حبوث السلوك التنظيمي يف امليالد العربية ، الطبعة األوىل دار ال
الكويت.

): تصميم الربامج التدريبية للقيادات التربوية عامل الكتب احلديث، 2008(أمحد اخلطيب وعبد اهللا زامل العنزي-34
،عمان ،إربد األردن.1جدار للكتاب العاملي،للنشر والتوزيع ،الطبعة 
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ناصر حممد العديلي، الرياض: اجلودة يف العمل، ترمجة سامي حسن الفرس و): 1995(بون ديان و جرجير ريك-35
دار آفاق اإلبداع العاملية للنشر.العربية السعودية .

بعض االجتاهات املعاصرة يف إختيار و إعداد وتدريب القادة التربويني الجتاهات املعاصرة ): 1984(بستان أمحد-36
.سعوديةالعربية ال.يف القيادة التربوية، مكتب التربية العريب لدول اخلليج،الرياض 

عمان األردن.  1تصميم الربامج التدريبية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،ط ):2010(بالل السكارنة:-37
أسس التدريب، دار النهضة العربية ،القاهرة.مصر.): 1978(باشات امحد إبراهيم-38
الشاملة مدخل لتطـوير التعلـيم   حبوث و دراسات يف نظم التعليم، إدارة اجلودة ): 2001(بسيوين، عبد النيب-39

اجلامعي مبصر، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،مصر.
،مصر.1التدريب الفعال منهجي وتطبيقي ، دار حامد للنشر والتوزيع ،ط) :2009(باسم احلمريي-40
اد الربامج رزمة تدريبية يف حتديد مفهوم التدريس و اللقاء العلمي حول ختطيط وإعد): 1986(درة عبد الباري-41

التدريبية، عمان ،األردن.
طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وختطيط عملية التدريس دار املناهج للنشـر  ):2002(جامل،عبد الرمحان-42

والتوزيع ،عمان .األردن .
صر.تصميم الربامج التعليمية ،ترمجة أمحد خريي كاظم،دار النهضة العربية القاهرة.م):1997(جريولد كومب-43
، 4201برنامج اإلدارة و القيادة و إدارة القوى البشرية ،املقـرر رقـم  ): 1994( جامعة القدس املفتوحة-44

الطبعة األوىل ، عمان ، جامعة القدس املفتوحة.
تكوين املعلم والثورة العلمية التكنولوجية ،املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات والنشـر    ) :1996(جربائيل بشارة-45

والتوزيع ، بريوت . لبنان.
، 1تقومي األداء يف ضوء الكفايات التعليمية، دار املناهج للتوزيـع والنشـر، ط  ): 2003(جاسم حممد السالمي-46

عمان، األردن
التدريب الفعال وأثره على التكلفة (شويكار زكي )جمموعة النيل العربية، القـاهرة.  ): 2003(حواين نيوباي-47

مصر.
اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري االعتماد ،دار ) :2006(سني  البيالوي وآخرونحسن ح-48

امليسرة، عمان .
زيتون ، حسن حسني "مهـارات التـدريس / رؤيـة يف تنفيـذ التـدريس" عـامل       )2006(حسني زيتون-49

الكتب،القاهرة.مصر.
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والثقافة، من مهومنا التربوية والثقافية،مكتبة الدار العربيـة للكتـاب   دراسات يف التربية : ):1997(حامد عمار-50
.الطبعة الثانية

التدريب( مفهومه،فعالياته ،بناء الربامج التدريبية وتقوميها )، دار الشروق النشر ): 2002(حسن أمحد الطعاين-51
،جامعة مؤتة.األردن .1والتوزيع  ،ط

معي والتقومي اجلامعي بني النظرية والتطبيق، مكتبة الدار العربية للكتاب،مصر.حسن شحاتة(د.س): التعليم اجلا-52
تصميم وتنفيذ برامج التدريب،دار التربية احلديثة ،األردن.):1991(محدان حممد زيادة-53
ىل.مصر.تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب ، دار الكتاب اجلامعي،الطبعة األو): 2005(خالد طه األمحد-54
، الـدار  2الوسائل التعليمية : التقومي التربوي، سلسلة التكوين التربوي، ط) : 2000(خالد املري، إدريس قامسي-55

البيضاء.املغرب.
، مصر.1دليل تصميم احلقائب التدريبية ،دار حامد للنشر والتوزيع ، ط):2009(داود حممود املعايطة-56
جلودة يف العمل دليلك الشخصي لتأسيس وتطبيق معايري اجلودة الكلية ،ترمجة ا):1995(ديان بون وريك جرجيز-57

سامي الفرس وثامر العبد يل ،سلسة آفاق اإلدارة واألعمال دار آفاق لإلبداع العاملية ، الرياض .العربية السعودية.
رؤى التطور ، دار الفكر التعليم اجلامعي بني رصد الواقع و ) : 2004(رشدي امحد طعيمة و سليمان البندري-58

العريب ، الطبعة األوىل، القاهرة .مصر .
،األردن.1اجلودة الشاملة يف التعليم ،دار امليسرة للنشر والتوزيع،ط):2006(رشدي أمحد طعيمة-59
ISOتوكيد اجلودة يف التدريب والتعليم ،طريقة تطبيق معايري):1995(ريتشارد فريمان-60 9000 BS ترمجـة  5750
مي حسن الفرس وآخرون دار أفاق لإلبداع العلمي، الرياض.العربية السعودية .سا

، الـدار البيضـاء  ،   1: من البيداغوجيا إىل الديداكتيك، احلوار األكادميي واجلامعي، ط) 1991(رشيد بناين-61
املغرب.

الطبعة األوىل األردن.دراسات يف اإلدارة التربوية، دار وائل للنشر و التوزيع،): 2005(رياض ستراك-62
اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التميز ومعايري االعتماد ،األسس ) :2006(رشدي امحد طعيمة وآخرون-63

والتطبيقات،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،األردن.
نيويورك  ،ترمجة مكتبة أساسيات اجلودة الشاملة ،اجلمعية األمريكية لإلدارة ،أماكوم): 1994(ريتشارد ويليامز-64

جرير .مصر.
بناء برنامج تدرييب لرؤساء األقسام العلمية يف كليات اجلامعـات  ):" 2004(رياض ستراك، أمحد علي املنصور-65

اليمنية يف ضوء كفايتهم اإلدارية.دراسات يف اإلدارة التربوية، دار وائل للنـشر
،عمان ،األردن.1ط
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،دار الفكـر،  1إعداد القيادات اإلدارية ملدارس املستقبل يف ضوء اجلودة الشـاملة، ط :) 2007(رافدة احلريري-66
عمان األردن.

ما وراء التدريب ،إستراتيجية اإلرتقاء باألداء البشري .ترمجة عالء أمد مراجعة وتقـدمي  ):1997(روثل ويليام-67
،األردن.1عبد الرمحان توفيق،ط

بية و التعليم،  ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية. اجلزائر.أصول التر): 1990(رابح تركي-68
بـني رصـد الواقـع ورؤي التطـوير ،دار الفكـر      ):2004(رشدي أمحد طعيمة وحممد سليمان البنـدري -69

.مصر.1العريب،ط
التدريبية الشركة العربية االحتياجات التدريبية بني النظرية والتطبيق وأساليب إعداد اخلطة ):2007(رضا السيد-70

..مصر1املتحدة للتسويق والتوريدات ،ط
اإلعداد والتدريب التربوي ،تنمية وتدريب قـدرات مـديري   ): 2009(رمسي علي عابد وفتحي ذياب سينان-71

، األردن.1ومشريف املدارس ،دار اخلليج ،ط
عي بني رصد الواقع ورؤي التطوير، الطبعة التعليم اجلام):2004(رشدي أمحد طعيمة وحممد بن سليمان البندري-72

االويل،دار الفكر العريب،القاهرة.مصر .
األردن  .أساليب التدريس اجلامعي: دار الشروق للنشر والتوزيع) : 1995( زيتون، عايش حممود-73
،دار جمدالوي ،عمان.األردن.3إدارة االفراد مدخل كمي ،الطبعة ):1998(زوليف مهدي حسن-74
اجلودة يف التعليم (املفـاهيم ،املعايري،املواصـفات املسـؤوليات)، دار    ) :2008(سهيلة حمسن كاظم الفتالوي-75

،مصر.1الشروق للنشر والتوزيع ط
إدارة اجلودة الشاملة واأليزو:دليل عمل كلية التجارة، بنها الزقازيق.مصر.): 1998( سيد أمحد مصطفي-76
الكتاب، د.ط ،القاهرة،  مصر.عاملجامعية،شجون):1990(عليإمساعيلسعيد-77
دار العلوم ،1:االجتاهات املعاصرة يف التدريب اثناء اخلدمة ط) 1983(شريف غامن سعيد سلطان حنان عيسى-78

للطبع والنشر،الرياض. العربية السعودية.
ياره، إعداده، تنميتـه يف ضـوء   معلم القرن احلادي و العشرين ( اخت): 2001( شوق، حممود أمحد وأخرون-79

التوجهات اإلسالمية )، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل القاهرة .
التوجيه التربوي و تدريب املعلم، منشورات جامعة دمشق، مطلع مؤسسة الوحدة، ): 1982( سينقر: صاحلة-80

دمشق.
، مصر .2مركز اخلربات املهنية لالدارة ط–املة إدارة اجلودة الش-منهج اجلودة ):2004(عبد الرمحان توفيق-81
.عادل بن عودة العوهلي :"تصميم الربامج التدريبية" وزارة التربية و التعليم،اإلدارة التربوية ،االردن-82
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عدايف     -83 سن ال قادر ح بد ال شارات       ): 2012( ع تدريب و االست عدايف لل ية ال ية ، أكادمي لربامج التدريب AAMSا

العربية السعودية .اململكة .
التخطيط إلعداد املعلم وتدريبه ،مقدمة يف التخطيط التربوي املكتـب اإلقليمـي   ) :1980(عبد القادر يوسف-84

لليونسكو .مصر.
،مصر .1العريب.طالفكردار:العلمية،القاهرةالتربيةوإعداده، دليلاملعلماختيار):1996(راشدعلي-85
للطباعة ،اخلطايب 3طاألهداف، بواسطة تدرس ): كيف 1989(العرضاف العزيز بد عالفرايب، اللطيف عبد -86

والنشر.مصر .
، 1مقدمة يف تكنولوجيا التعليم النظرية والعلمية ،مكتبة جامعة عني مشـس ،  ط  ):1995(عبد اللطيف اجلزار-87

القاهرة .مصر .
،املنظمة العربية للتربيـة والثقافـة   1جمال التعليم العايل"،ع): "سياسات التغيري والنمو يف 1995(عبد اهللا بوبطانة-88

والعلوم ،تونس. 
اآلفاق املستقبلية للتربية يف البالد العربية، بريوت: دار العلم للماليني.لبنان.): 2000(عبد الدامي، عبد اهللا-89
، مصر  1والتوزيع ،طتصميم الربامج التدريبية ،مكتبة غريب للنشر ): 2000( عبد اللطيف اجلزار-90
خصائص املعلم املهين و كفايته، دائرة التربية و التعليم، األونـروا، اليونسـكو،   ) 1988(عبد اللطيف خريي-91

عمان، األردن.
املناهج التدريبية املتكاملة، منهج مهارات اخلدمة املتميزة ومهارات العناية بالعمالء، ): 2004(عبد الرمحان توفيق-92
ز اخلربات املهنية لإلدارة،القاهرة . مصر  ، مرك13ط

كيف تصبح مدربا فعاال، موسوعة التدريب و التنمية البشرية.): 1995( عبد الرمحان توفيق-93
سياسات وإتراتيجي.دار زهات يف االدارة يف الدول النامية مكتبة غريب للنشر والتوزيع ): 2000(علي السلمي-94

،القاهرة ، مصر .
.تنمية مهارات مسئويل التدريب، أستراك للنشر والتوزيع القاهرة) :2001(احلكيم أمحد اخلزاميعبد -95
التدريب و تنمية املوارد البشرية، األسس والعمليات،دار زهـران  ): 2000(عساف عبد املعطي ومحدان يعقوب-96

..لنشر و التوزيع،عمان
ة املتكاملة ، منهج مركز اخلربات املهنية لالدارة مهارات اخلدمـة  : املناهج التدريبي) 2007(عبد الرمحان توفيق-97

املتميزة و مهارات العناية،اململكة العربية السعودية.
تكنولوجيا تطوير التعليم ،دار املعارف ، القاهرة.): 1993(عبد العظيم عبد السالم الفر جاين-98



الــمراجــعقـــائمة

349
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):"إشكالية املشاركة الدميقراطية يف اجلامعة اجلزائرية"،منشورات جامعة 2002-2001(دليو وآخرونفضيل-100
قسنطينة ،اجلزائر.
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الكتب.
برنامج إدارة اجلودة الشاملة و تطبيقاا يف اـال  ): 2002( مصطفى امحد سيد واألنصاري حممد مصيلحي-112

التربوي، قطر: املركز العريب للتدريب التربوي لدول اخلليج.
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معايري االعتماد وضمان اجلودة ،اجتماع اخلرباء  حول تقـومي واعتمـاد مؤسسـات    ):2002(حممد اخلطيب-120

. فيفري/13ليج ،اليونسكو ،عمان،التعليم العايل وضمان اجلودة يف دول اخل

مهنة التعلـيم يف دول اخلليج،اململكـة العربيـة    ):1993(نور الدين حممد عبد اجلواد ومصطفي متويل حممد-121
السعودية ،مكتب البينة العريب لدول اخلليج.

ي للنشر والتوزيع ،الطبعة اجلودة الشاملة يف التعليم وتطبيقات االيزو ،دار اليازور):2010(نواف حممد البادي-122
عمان ،األردن،2010العربية
دار اليـازوري  2015جودة التدريب االداري  ومتطلبات املواصفات الدولية االيزو):2008( جنم العزاوي-123

.األردنن عما1،العلمية للنشر والتوزيع ،ط
خرون     -124 سكواين وآ يل ال صطفي خل تدريس ،دار    ):2007(م صميم ال سيات ت يع ،ط   أسا شر والتوز فة للن 1الثقا

،األردن.
، 1إدارة العملية التدريبية بني النظرية والتطبيق،دار الفجر للنشـر والتوزيـع ،ط  ) :2009(مدحت أبو النصر-125

القاهرة ،مصر.
تدريب املعلم، منشورات جامعة دمشق، دمشق.): 1995( ناصر يونس-126
املناهج أسسها و ختطيطها تقوميها، جممع اللغة العربيـة  ): 1978(ميدهندام حيي حامد.و جابر، جابر عبد احل-127

القاهرة.مصر.
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تدريب مدي املناطق التعليمية بالدول العضاء يف مكتب التربية العريب لدول ):2007(هند بنت حممود بن أمحد-128
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مـارس العربيـة   ،23،عكتيب الة العربيـة ،" 9000اجلودة ومواصفات االيزو):"1999(بن اخلضريإبراهيم -1

السعودية.
ديسمرب.، 2س4ع،):"التربية املستدامة ،سياساا، تنظيمها، أفاقها"،جملة التربية اجلديدة1994(أنطوان خوري-2
لم املتعاون". رسالة اخلليج العريب، العدد الثمانون، السنة :" معايري اختيار املع) 2001(الشعوان، عبد الرمحن حممد-3

الثالثة والعشرون.اخلليج العريب .
"الكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهـة نظـر طالبـه    ): 2004-2003(إبراهيم احلسن احلكمي-4

كلية،90وعالقتها ببعض املتغريات"، جملة رسالة اخلليج العريب،العدد
"تقومي برنامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة"، جملة التربوي، كلية التربية، ابـن  ): 1986(الرباز، حكمت عبد اهللا-5

رشد ن جامعة بغداد.
"اجلودة الشاملة يف التعليم"، املعلم، جملة تربوية ثقافية جامعية، جامعة امللك سعود.:)1995(الرشيد، حممد-6
بريـاض األطفـال   ISO  9000"متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشـاملة ): 2001(فوزيالباسل ، ميادة حممد -7

.47ومدارس التعليم العام مبصر ، دراسة ميدانية"، جملة كلية التربية ، املنصورة، العدد
والثمـانون.  ):"منهجية النظم يف حتديد االحتياجات التدريبية ومناذجها"، جملة التربية ،العدد التاسع1998(خلطيبا-8

الرياض، اململكة العربية السعودية.
"ثقافة اجلودة يف الفكر التربوي الياباين وإمكانية االستفادة منها يف مصـر "،  ): 2000(السيد حممد ناس وآخرون-9

جملة التربية املقارنة ، الد الثاين ،العدد األول  .
ي لعضو هيئة التدريس يف جامعــة امللك عبد العزيـز  تقــومي األداء األكـادمي): "2004(أمحد علي غنيم-10

من وجهة نظر الطالب والطالبات"،  دراسة منشورة ،جملة حبوث كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض.
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):" متطلبات حتقيق اجلودة الشاملة يف مـدارس التعلـيم الثـانوي العـام     2007(العجمي، حممد حسنني عبده-11
. 7العدد،4العربية"، جملة الثقافة والتنمية، السنةجبمهورية مصر 

اإلنسـانية،  العلـوم جملةالعايل"،التعليمأساتذةلدىالنفسي):"الضغط2000-1999(وآخرونلوكيااهلامشي-12
.قسنطينةمنتوريجامعة،20العدد
لدين نور وجنوىشعلةالسميععبدحممداجلميل-13 ثر ):"1993(العزيز عبد ا تدريب أ ناء ال من كل على اخلدمة أث

للكتاب.العامةاملصريةاهليئة،48العددالنفس،علمجملة،"التدريسحنوواالجتاهاتالتدريسياألداء
األستاذ اجلامعي اجليد صفاته وخصائصه من وجهة نظر عينة من هيئة التدريس ): "1992(السهالوي، عبد اهللا-14

).47(تربوية، الد الثامن، العددوطالب كلية التربية". دراسات
معوقات تطبيق اجلودة يف التعليم العام"، اجلمعية السعودية للعلـوم التربويـة   ) "2007(العارفة ، عبد اللطيف-15

والنفسية ،كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الد الرابع.
واملؤسسـات التربوية"،رسـالة التربيـة    حنو منـوذج عملـي لتقـومي الـربامج      ):"1989(إسكارس فيليب-16

،عمان.األردن.7العدد
األدوار التدريبية واالجتماعية يف التعليم الثانوي واجلـامعي يف دول  جملـس   ):"1993(الشبييت حممد وآخرون-17

.12التعاون اخلليجي "، جملة جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،مارس، العدد 
"احلاجة إىل التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعـات  ): 1990(بوبطانة عبداهللاأبو نوار ، لينة و -18

.51العربية"، جملة التربية اجلديدة ،العدد
"بناء أداة لتقييم كفاءة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس اجلامعي يف ): 2002(املخاليف حممد سرحان خالد-19

مركز البحوث و التطوير التربوي.: 8السنة، 16بحوث و الدراسات التربوية، العددجامعة صنعاء"، جملة ال
برنامج مقترح لتطوير كفاءة عضو هيئة التدريس يف اجلامعات السـعودية"، جملـة   ):" 1992( الثبييت، عوض-20

).7(العدد) 5(جامعة أم القرى ، السنة
املهين ألعضاء اهليئة التدريسية يف جامعات الدول العربيـة يف  التطوير):" 1996(بركات، حممد عادل وآخرون-21

املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس) 2(ضوء املستجدات العاملية"، الة العربية للتعليم العايل ، العدد
املـدارس  االحتياجات التدريبية ملـديري ومـديرات   ): "2007(باسم علي حوامدة وعاطف يوسف مقابلة-22

مارس،11،جملة العلوم التربوية ، العدد-األردن–األساسية يف حمافظة جرش" 
،ترمجة عبد السالم رضوان،سلسـلة عـامل   )طريق املستقبل(املعلوماتية بعد االنترنيت "،):"1998(بيل جيتس-23

الس الوطين للثقافة والفنون واألدب، دولة الكويت.،231املعرفة ،ع
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جماالت وأساليب تكوين األستاذ اجلامعي الوضعية املهنية لألساتذة اجلامعـة" ،حبـوث   ):"2007(يةبشري معمر-24
منشورات احلرب ،قسم علم النفس ، جامعة احلاج خلضر ،باتنة.،2ودراسات متخصصة يف علم النفس، ج

د احتاد اجلامعات العربية، العددراسة مقارنة إلعداد و تدريب األستاذ اجلامعي"، جملة ):" 1987حياوي، موفق(-25
22.
):"دور مراكز تطوير طرائق التدريس والتدريب اجلامعي 1996(جريو، داخل حسن و هجرسي، مهدي صاحل-26

عمان: األمانـة العامـة الحتـاد    ، 31يف تأهيل و تدريب األطر التدريسية اجلامعية". جملة احتاد اجلامعات العربية،  ع
اجلامعات العربية.

.لبنان،98العددالعريب،الفكرجملةلبنان"،يفالعلميوالبحثالعايل"التعليم): 1999(الدينحميحسانة-27
:"تقومي جودة مهارات التدريس اجلامعي لدي أساتذة جامعة االقصي يف غزة" ،جملة ) 2003(خالد مخيس السر-28

ديسمرب ،مصر.اجلودة يف التعليم العايل ،الد الثاين ،العدد األول، 
):"إعداد املعلم وفق مدخل النظم"، جملة التربية، اللجنة الوطنيـة القطريـة للتربيـة    1997(رياض عارف اجلبان-29

.قطر، 120ع، 26والثقافة والعلوم س
):" حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم يف مدارس املرحلة الثانويـة  1994(رفاع سعيد حممد -30

مكتبة التربية العربية لدول اخلليج الرياض.، 45ملكة السعودية" ،جملة رسالة اخلليج العريب، العددجبنوب غرب امل
الد األول دار جمـدالوي  ، 1):" حاالت وحبث يف اإلدارة بني النظرية والتطبيق"، ط1991(زويف مهدي-31

،عمان.األردن .
، 2-1العدد، 32ية يف ضوء نظرية النظم"، رسالة املعلم، الد):" تقييم الربامج التدريب1991(درة عبد الباري-32

عمان.األردن.
احلاجات التدريبية املهنية واألكادميية ملعلمي اللغة العربية واثر كـل مـن   ): "1996(سالم على عبد العظيم-33

املؤهل واخلربة واملرحلة التعليمية على احتياجام إليها،" جملة املستقبل التربية العربية، كلية التربية جامعة حلوان، الـد  
سوريا.، العدد األول. 3

خصائص املعلم الناجح كما يراها املشرفون واملـديرون واملعلمـون   ): 1992(سالمة، كايد وفالح، شفيق-34
).43(والطالب. دراسات تربوية، الد السابع، العدد

حتديد االحتياجات التدريبية يف القطاع احلكومي ،الة العربيـة للتدريب،الـد   ):1993(صادق هدي األمحد-35
.اخلامس ،العدد العاشر.مصر

املنظمة العربية تونس،أمهيتها يف املكتبات وسبل مواجهتها"،(2000)):" اإلنترنت1999(فصويف عبد اللطي-39
للتربية والثقافة والعلوم.
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ية مستقبل جملة كنموذج"، البحثي األداءاجلامعي األستاذ أداءتقومي"): 1995(زاهرالدينضياء-40 ية، الترب العرب
مصر.حلوان،جامعة،03العدد،01الد
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة عـدن يف جمـال   ): "1999(طايع، أنيس، وخلف، ياسني-41

احتاد التربويون العرب، األمانة العامة ببغداد.) ،4(التأهيل التربوي"، جملة الفكر التربوي العريب، عدد
اجلودة الشاملة" ، جملـة دراسـات يف املنـاهج    صعوبات تطبيق معايري ضمان ) "2007(طبالن ،أمحد راجح-42

.129وطرق التدريس، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عني مشس  القاهرة ، العدد
"معايري إعداد املعلم والتوجهات املستقبلية"  جملـة مسـتقبل   ): 2002(سالمة عبد العظيم حسن وحممد إبراهيم-43

القاهرة، املركز العريب للتعليم والتنمية.مصر .، 24ربية، العددالتربية الع
" اجلودة الشاملة و إعادة بناء التنمية البشرية" ، جملة النهضـة اإلداريـة ،   ) : 2005(عبد اهللا حممد عبد الرمحن-44

.ديسمرب، مصر8أكادمية السادات للعلوم اإلدارية ، فرع طنطا ، عدد
"بعض معوقات اجلودة يف أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم جبامعة ): 2003(عبد العزيزعبد احلميد، مؤمن-45

.مصر) 7(العدد)، 4( أسيوط"، جملة الثقافة والتنمية، السنة
اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف التعليم اجلامعي املصري "،دراسة حتليليـة ،إحتـاد   ):"2000(عشيبة فتحي-46

.مصر.3العربية ،العدداجلامعات
االستاذ اجلامعي وتوازن األداء بني األعباء اإلدارية واملتطلبات األكادميية" ، دراسات )" 2011:(علي بن ناصر-47

).5ملحق،38جملة العلوم التربوية ،الد
التربوية، معهـد الدراسـات   "إعداد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة "، جملة العلوم ): 1993(عبد الفتاح جالل-48

.التربوية جبامعة القاهرة، الد األول، العدد األول.مصر
):"مالمح التغري يف منظومة إعداد املعلم يف ضوء التحديات املسـتقبلية" ،جملـة تربيـة    1996(عنتر لطفي حممد-49

.56األزهر، العدد
استراتيجيات حتقيق الكفايـة والتقـومي   -وفعاليتها:"جودة مؤسسات التعليم العايل) 1993(عبد الفتاح جالل-50

. 2ع،1املستمر "،جملة العلوم التربوية ،معهد الدراسات التربوية ،جملد
الصفات الواجب توافرها يف عضو هيئة التدريس" ، جملة التربيـة املعاصـرة ،   ) :"1996(عبد الصمد األغربي-51

اهرة.مصر .الق،44تصدر عن رابطة التربية احلديثة ،العدد
السمات الشخصية واألكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري االعتماد وضـمان  ):"2006(فؤاد احلاجز-52

فلسطني.1العدد، 2اجلودة للتعليم العايل يف كليات التربية باجلامعات الفلسطينية"، جملة اجلودة يف التعليم العايل، الد
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:"اجتاه الكفاءات والدور املستقبلي للمعلم يف الوطن العريب"،جملة رسـالة اخللـيج   )1985(فاروق محدي الفرا-53
. الرياض،14ع،5العريب ،مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،س

الرياض،اململكة 5دور التدريب يف التنمية اإلدارية ، ،جملة اإلدارة العامة، العدد):"" 1986(قبالن يوسف حممد-54
.السعوديةالعربية 

معوقات ومشكالت حتقيق اجلودة يف التعليم" ،جملة اجلمعية السعودية للعلـوم التربويـة   ): "2007(ليلى الديب-55
.4والنفسية ،جامعة امللك سعود ،العدد

):"أسس ومعايري نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسات التربوية والتعليمية"، الـة 2001(حممد بن عبد اهللا البكر-56
.60التربوية، العدد

إعداد أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم "، جملة العلوم التربويـة، يصـدرها معهـد    ): "1993(مصطفي احلداد-57
الدراسات التربوية،الد األول،العدد األول ،القاهرة .

تربوية تصدر عن رابطـة  التعليم العايل وإعداد أعضاء هيئة التدريس"،جملة ):"1988(حممد عزت عبد املوجود-58
.القاهرة، 11التربية احلديثة ،العدد

لكليـة  –دراسة حالـة  –مؤشرات اجلودة كأداة لتجديد التعليم اجلامعي ):"2008(جمدي علي حسني احلبشي-59
. جوان،60جملة كلية التربية بالزقازيق،العدد-جامعة قناة السويس "–التربية باإلمساعيلية 

،71تقنية وأساليب التدريب وأفاق التطوير اإلداري"، جملة اإلدارة العامة، العدد): "1997(لعامةمعهد اإلدارة ا-60
مسقط، عمان.  

):"ملف التقومي الذايت "،جملة رسالة اخلليج العريب ،مكتب التربية العربية لدول اخللـيج  1986( حممد أمحد رشيد-61
.الرياض20ع،7،س
-33التدريب سبيل املديرين إيل تنمية املوارد البشرية"، مسقط اإلداري، العدد ):"1988(مصطفى أمحد السيد-62
.حزيران أيلول34
منتدى األساتذة عدد خاص  بـ"التدريب املهين لألساتذة (الواقع واألفاق ) )،2011:(املدرسة العليا لألساتذة-63

. جويلية،9،العددديسمرب 14/15،جملة منتدى األستاذ ،دورية أكادميية حمكمة
ملف التقومي الذايت "، جملة رسالة اخلليج العريب، مكتب التربيـة العربيـة لـدول    ):"1986( حممد امحد رشيد-64

.الرياض20ع،7اخلليج،س
):"تدريب القيادات اإلدارية" ملليفني سور تشر،جيمس  برانت، ترمجة بن سـاعد  2000(معهد اإلدارة العامة-65

،الرياض.3،العدد42ان،دورية علمية متخصصة وحمكمة ،الد عبد اهللا العري
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.الكويت54اجلامعة، نشأا، مفهومها ووظائفها"، الة التربوية ،عدد):"2000(مليحام معيض الشبييت-66
أكادمييـة  ):"التدريب املهين لألساتذة" (الواقع واألفاق )، جملة منتدى األستاذ ،دورية 2001(منتدى األساتذة-67

.املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة .اجلزائر،9العدد،ديسمرب14/15،حمكمة
):"أسس التدريس اجلامعي" ،جملة العلوم التربوية ،معهد الدراسات التربويـة جامعـة   1993(نعيمة حممد عيد-68

القاهرة ،الد األول،العدد األول.
الربنامج التدرييب أثناء التنفيذ"، دراسة ميدانية تطبيقية ،جملـة تنميـة   :"تقومي) 1987(ياغي حممد عبد الفتاح-69

الرافدين ،الد التاسع،العدد الثاين، بغداد.

/ قائمة الملتقيات، الندوات والمؤتمرات، البرامج التدريبية:4
.توصيات ندوة طرائق التدريس يف اجلامعات العربية.مصر): 1988( احتاد اجلامعات العربية-1
إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل مبصر،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر التعليم العـايل مبصـر   ):1996(البيالوي-2

،وحتديات القرن احلادي والعشرين ،جامعة املنوفية بالتعاون مع مركز إعداد القادة باجلهاز املركزي للتنظـيم واإلدارة  
.مصر.21-20املنعقد بني

معايري اجلودة والكفاءة الالزمة لتحسني أداء عضو هيئة التدريس يف ):1999(قاف وفاتن مصطفي حممدإبراهيم الس-3
اجلامعة ،كلية التربية،جامعة امللك  آل سعود.العربية السعودية .

العلـوم  املعلم العريب بني الرسالة والوظيفة من املسؤولية إىل املساءلة، دراسة مقدمة جلمعية ): 1997(أمحد األمحد-4
.    التربوية األردنية، عمان، األردن

موجهات التدريب العاجل والتدريب املستمر، ضـمن حبـوث نـدوة   التأهيـل     ): 1998( إمام، زكريا بشري-5
السودان، وزارة التعلـيم العـايل والبحـث    م، 1998سبتمر17مجادى األوىل املوافق26والتدريب باجلامعات، يف

العلمي.السودان .
وقائع الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء ومديري اجلامعات يف الدول األعضاء من): 1987(السامرائي، مهدي صاحل-6
جامعة بغداد، مركز البحوث التربوية والنفسية .العراق.م . 1987أبريل18-20
،حبث منشـور  21القرن :إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي ملواجهة حتديات ) 2002(امحد سيد مصطفي-7

يف مؤمتر إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير التعليم اجلامعي ،كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر .
التغيري للتخطيط حنو اجلودة الشاملة يف جمال اإلدارة التعليمية ،املؤمتر     العلمي السنوي :)1998(أمنار الكيالين-8

جامعـة ،مايو13-212حلوان: حنو تعليم عريب متميز ملواجهة حتديات متجددة، الدالسادس بكلية التربية ،جامعة 
الدول العربية القاهرة .مصر.

تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة يف تصميم برامج التعليم اإلداري املـؤمتر العلمـي   ) :1997(إبراهيم حممد مهدي-9
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.مايو،مصر/11/12عايللة يف تطوير التعليم الالثاين لكلية التجارة ،بنها ،إدارة ااجلودة الشام
علـى ذلكوانعكاسالقائمامليدانيةالتربيةبرنامجيفاجلودةمعايريحتققمدى):"2007(شعبانملياءزيد،أبو-10

،التدريسوطرقللمناهجاملصريةاجلمعية،" القصيممبنطقةاملعلماتالطالباتلدىاملهنةحنوواالجتاهالتدريسياألداء
بع، الد ،مشس عني جامعة ،اجلودة معايري ضوء يفالتعليم مناهج تطوير،عشرالتاسعالعلمياملؤمتر 26–25الرا
.مصر.يوليو

):" سياسات واستراتيجيات التدريب بوزارة التعليم العايل"،   حبوث نـدوة  1998( عبد اهللاحممدالنقرايب،-11
.األوىل، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، السودانمجادى26باجلامعات، يف الفترةالتأهيل والتدريب 

الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري تنمية): 2005-2004(حممود احلليب وآخرونإحسان-12
وثيقة اآلراء لألمري عبد اهللا بن عبـد  تفعيلطرقاجلودة الشاملة ونظام االعتماد األكادميي،دراسة مقدمة يف ورشة عمل

العزيز حول التعليم العايل ، األردن.
جودة اخلدمات التعليمية لكليات االقتصاد و العلـوم اإلداريـة باجلامعـات    تقومي): 2003(فارة، يوسفأبو-13

الفلسطينية، دراسة مقدمة ملؤمتر ضمان اجلودة و املنعقد يف جامعة الزرقـاء األهليـة يف الفتـرة الواقعـة مـا بـني      
: جامعة الزرقاء األهلية.األردن.الزرقاء.23/10/2003_21
تدريب القيادات التربوية يف الوطن العريب جامعة الدول خطة):1991(لثقافة والعلومالعربية للتربية و لاملنظمة-14

العربية، تونس.
معلم التعليم العام يف مصر،تصور مقترح،مـؤمتر دورات تدريبيـة يف   إعداد):1996(حممد السحماويابتسام-15

صورة                   ية باملن ية الترب ية ،كل صول الترب سم أ شر لق لث ع سنوي الثا ئة،املؤمتر ال ية البي مع وتنم مة ات 15-14خد

..مصرديسمرب
يئـة التـدريس يف   املالئمة السـتقرار ه الظروفم ) : 1984( عبد اهللا زيد وعدس ، عبد الرمحنالكيالين-16

اجلامعات العربية. دمشق :املركز العريب لبحوث التعليم العايل.سوريا.
القدرات البشرية للتعليم، ورد يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية"، الفصل الرابـع،  بناء):"2002(علي، احلوات-17

طرابلس: املركز القومي للبحوث و الدراسات العلمية.لبنان.
.أفاق جديدة يف التنمية البشرية والتدريب، مـارس  تومؤمتراندوات): 1997(العربية للتنمية اإلداريةاملنظمة-18

،عمان، األردن.
مدى فعالية برنامج اإلدارة العليـا للقيـادات التربويـة يف وزارة التربيـة و     تقومي:)1998(اخلطيبأمحد-19

.البشرية، األردنالتعليم.منشورات املركز الوطين لتنمية املوارد
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مبستوى خرجيي التعليم العايل يف إطار مفهـوم اجلـودة   االرتقاء):"2000-1999(االس القومية املتخصصة-20
الكلية ملواجهة حتديات املستقبل ،تقرير الس القومي للتعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيات، الدورة  السـابعة  

والعشرون.مصر.
استقطاب وتنمية أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمـارات العربيـة   مركز):"1994( كمال يوسفاسكندر،-21

اجلامعة األردنية، دريسية،املتحد"، ضمن ورشة عمل جتارب اجلامعات العربية يف جمال التطوير املهين ألعضاء اهليئات الت
.كلية العلوم التربوية. األردن

جتربة جامعة اإلسكندرية يف جمال التطوير املهين ألعضاء هيئـة   التـدريس"،   ):" 1994(مدحت أمحدالنمر،-22
ضمن ورشة عمل جتارب اجلامعات العربية يف جمال التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسية، اجلامعة األردنيـة، كليـة   

العلوم التربوية. األردن.
املالئمة الستقرار هيئة التدريس يف اجلامعـات  الظروفم ):1984( عبد اهللا زيد وعدس ، عبد الرمحنالكيالين-23

.االعربية . دمشق : املركز العريب لبحوث التعليم العايل،سوري
وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس مبؤسسـات التعلـيم   تنمية): 2004(عبد احلليم نصارالفوارعة-24

التعليم العايل ( التحديات والتطوير). جامعـة أم القـرى فـرع    العايل. ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات 
الطائف. كلية التربية ـ  جامعة امللك  آل سعود.العربية السعودية

):" جتربة جامعة عني مشس يف جمال التطوير والتدريب إلعداد اهليئـات التدريسـية"،   1994(حطب، فؤادأبو-25
التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسية، اجلامعة األردنية، كلية العلـوم  اجلامعات العربية يف جمالربضمن ورشة جتا

التربوية.األردن .
،إدارة التدريب عليم"،وزارة التربية والتعامالعامة للتربية والتعليم يف منطقة القصيم :"اجلودة يف التعليم الاإلدارة-26

التربوي، العربية السعودية
:"اإلعداد املهين ألعضاء هيئة التدريس "ضمن ندوة التأهيل والتـدريب  ) 1998(عبد الغينعبد القادربابكر،-27

والبحث العلمي، السودان.لعايلوزارة التعليم اسبتمر،17األوىل املوافقمادىج26باجلامعات، يف الفترة
يفمنشـور حبثمنوذجااجلزائرالعايل،التعليميفاجلودةمستوىرفعيفاملعوقةاملواقف): 2005(عليبراجل-28

.  أفريل11/12.الثاينالداجلامعية،التعليمجودةالبحرين،جامعةالبحرينمملكةاخلامس،التربوياملؤمتر
كفايات املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العايل. حبث مقـدم  تطوير:)2007(بنت خلف العنزيبشري-29

للقاء السنوي الرابع عشر الذي تعتزم اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية إقامته بفرعها يف القصيم ،يومي الثالثاء 
العربية السعودية .اململكة.16-15األخر املوافقربيع29-28واألربعاء

:"جماالت وأساليب تكوين املعلم "مداخلة مقدمة للمؤمتر الدويل األول  حول أسـاليب  )  2004(معمريةبشري-30
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..اجلزائرأفريل/28/29/30-سطيف–التكوين اجلامعي  يف إفريقيا والوطن العريب ،جامعة فرحات عباس 

الفيـوم جامعةللتربيةالثامنالعلميللمؤمترمقدمةنظريةدراسة.التعليميفالتميزمفاتيح):2007(شحاتةحسن-31
.23/24/5،الثامن،الد

:"جتربة اجلامعة األردنية يف جمال اإلعداد املهين ألعضاء اهليئـات التدريسية"،ضـمن   ) 1994(ساميحضاونه،-32
ألردنية، كلية العلوم التربوية. ورشة جتارب اجلامعات العربية يف جمال التطوير املهين ألعضاء اهليئات التدريسية، اجلامعة ا

األردن.
التعلـيم ملؤمترمقدمةعمل،ورقةمبصرالعايلالتعليميفالشاملةاجلودةإدارة):1993(البيالويحسنيحسن-33

املركـزي باجلهـاز القادةإعدادمركزمعبالتعاوناملنوفية،جامعةوالعشروناحلاديالقرنوحتدياتمصريفالعايل
.مصر.20/12يومياملنعقداإلدارةوللتنظيم

حممد خيضر بسكرة.جامعة، 2008نوفمرب26-25،اجلامعة لضمان اجلودة يف التعليم العايلخلية-34
"االجتاهات احلديثة للتعليم العايل يف العامل دراسة مقارنه، ضمن حبـوث النـدوة   ): 1994(عمر حممدخلف،-35

اجلامعات يف دول اخلليج العريب"، مكتب التربية لـدول اخللـيج، الرياض.العربيـة    الفكرية اخلامسة لرؤساء ومديري 
السعودية.

جودة مهارات التدريس اجلامعي لدي أساتذة جامعة األقصي يف غزة ،املؤمتر تقومي) :2003(مخيس السريخالد-36
ية ومستقبلية ). فلسطني.العلمي الذي تنظمه جامعة اإلسراء بغزة (املعلم يف األلفية الثالثة ،رؤية آن

، 4201اإلدارة و القيادة و إدارة القوى البشرية، املقـرر رقـم  برنامج): 1994( القدس املفتوحةجامعة-37
األوىل ، عمان ، جامعة القدس املفتوحة، فلسطني .الطبعة
،كليـة إربدنوفمربالريموكجامعةملؤمترمقدم،حبث" نريدالذياملدرس):"2005(رزقسهيلذياب-38
. فلسطني. التربية
".مقترحتدرييببرنامج" الفعالالتدريس):"2011(الكرميالعبدراشد-39

زائروحتديات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التعليم العـايل     بـاجل  إمكانيات:)2008(بلقاسمزايري-40
وتطوير التعليم العايل والبحث العلمي التطبيقي يف الدول العربية جامعة الظهران ،اململكة العربية خطيط،املؤمتر الثاين لت

.      24/25/26/27السعودية
مؤشـرات ضوءيفالفلسطينيةاجلامعاتيفاجلامعياألستاذأداءتقومي):2007(نشوانومجيلاجلرجاويزياد-41

مـاي 24-23،العـريب الوطنيفالعامالتعليممؤسساتواعتمادجودة،للتربيةالثامنالعلميالشاملة،املؤمتراجلودة
،مصرالفيوم،جامعةالثاين،الد2007
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مصـر يفالتجاريةالعلوممعلملتكوينمقترحمنوذج") 2007(العزيزعبدومحدياحلميد،عبدبرهاميزغلول،-42
،الضيافةدار،)اجلودةمعايريضوءيفالتعليممناهجتطوير(عشرالتاسعالعلمياملؤمتر:" اجلودةضبطمعايريضوءيف

.مصر.يوليو26–25.الثالثالد،مشسعنيجامعة
2012"راشد العبد الكرمي:برنامج تدرييب" التدريس الفعال-43

ضوء معايري اجلودة الشاملة"، املؤمتر سليمان، رمضان رفعت: "برنامج مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات يف -44
يوليو ، جامعة عني مشس ، اجلمعية 26–2544العلمي التاسع عشر : تطوير مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة ،

).2007(املصرية للمناهج وطرق التدريس الد الرابع 
ت التدريسية واالجتاهات حنو مهنة التـدريس  برنامج تدرييب لتنمية املهارا) : 2000( سليمان، خليل رضوان -45

التربية –ملعلمي العلوم غري املؤهلني تربوياً وأثره على حتصيل تالميذهم واجتاهام حنو مادة العلوم، املؤمتر العلمي الرابع 
7/ 21ة، من اجلمعية املصرية للتربية العلمية، مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عني مشس، القاهر    –العلمية للجميع 

–3 /8.
املدرس اجلامعي يف ضوء حتديات القرن احلادي والعشرين (األدوار املتوقعة مساتـه   : )2006(سهيل رزق ذياب-46

ومقوماته)، املؤمتر العلمي الذي تنظمه جامعة اإلسراء بغزة (املعلم يف األلفية الثالثة ،رؤية آنية ومستقبلية ).  
الزهراين: برنامج تدرييب بعنوان" التدريس الفعال". اإلدارة العامـة للتربيـة      و التعلـيم    سعد أمحد معجب -47

.العربية السعودية.2012مبحفظة الطائف. إدارة التقومي الشامل وزارة املعارف.
احلكوميـة،  حتديد االحتياجات التدريبية  للقوى العاملة النسائية السعودية يف األجهزة ) : 1987(مسرية خرفوش-48

معهد اإلدارة العامة، الرياض.
اجلامعات العربية و حتديات القرن احلادي و العشرين، دراسة مقدمة ): 1997( سالمة، رمزي و النهار، تيسري-49

3-1للمؤمتر العلمي املصاحب للدورة الثالثني لس احتاد اجلامعات العربية و املنعقد يف صنعاء يف الفترة الواقعة ما بني   

.آذار
اجناز إدارة اجلودة الشاملة بالطريقة الصعبة،  ورد يف دوهريت( حمرر) تطـوير نظـم   ): 1999(ستوري سوزان-50

اجلودة يف التربية.مصر.
املنحى التحليلي للمهام التعليمية ومهارات التعليم ومغزاه لتطوير مناهج تدريب املعلمـني  ): 1976(سوريال-51

.ملديري مشروعات تدريب املعلمني أثناء اخلدمة البحرين2للمؤمترأثناء اخلدمة ،حبث مقدم 
سعد أمحد معجب الزهراين: برنامج تدرييب بعنوان" التدريس الفعال". اإلدارة العامة للتربية و التعليم مبحافظـة  -52

2012.الطائف. إدارة التقومي الشامل وزارة املعارف
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معايري إعداد املعلم والتوجهات املستقبلية،  جملـة مسـتقبل   ): 2002(إبراهيمسالمة عبد العظيم حسن وحممد -53
.القاهرة، املركز العريب للتعليم والتنمية، 24التربية العربية، العدد

االرتقاء باهليئة التعليمية يف مؤسسات التعليم العايل يف الـوطن العـريب ،   ) 2009(شاكر حممد فتحي، أمحد:-54
ية للتربية و الثقافة والعلوم، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الثاين للوزراء املسؤولني للتعليم العـايل و البحـث   املنظمة العرب

لوطن العريب. بريوت        10-6العلمي يف الوطن العريب( املواءمة من بني خمرجات التعليم العايل و حاجات اتمعات يف ا

. ديسمرب
علمية معاصرة ملنظومة إعداد املعلم يف ضوء ثورة املعلومات" ،املؤمتر تطبيقات ):"1993(شاكر فتحي وآخرون-55

-23،األول السنوي للجمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية ،كليات التربية يف الوطن العريب يف عامل مـتغري 
.1993يناير25
تصادية، سـوريا:مجعية العلـوم االقتصـادية    اجلودة و دورها يف التنمية االق): 2003(طيارة، غسان و آخرون-56

السورية.
اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف التعليم اجلامعي املصري ،دراسـة حتليليـة   :)1999(فتحي درويش عشيبة-57

فيـة  ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،املؤمتر العلمي السنوي السابع :تطوير نظم إعداد املعلم العريب وتدريبه مع مطلع األل
..مايو26/27الثالثة
برنامج تطوير املمارسات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس مبؤسسـات  ):2008(عبد احلليم نصار، الفوارعة-58

التعليم العايل من خالل التركيز علي احملاور اليت يتوقع أا ستليب حاجات أعضاء هيئة التدريس وفقا لتعـدد أدوارهـم   
العلمية واملهنية. 

201259عبد القادر حسن العدايف: الربامج التدريبية ، أكادميية العدايف للتدريب و االستشارات-59

دور تقدير أداء عضو هيئة التدريس اجلامعي ملهامه التعليمية، ورقة عمل مقدمة ):2008(على بن حممد الغامدي-60
اء اجلامعي بالوطن العريب  املنعقد بالشارقة اإلمـارات  للمؤمتر العريب السنوي الثالث حول االجتاهات احلديثة جلودة األد

العربية املتحدة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
):"جمتمع املعرفة وواقع البحث العلمي يف الوطن العريب "، ضمان جودة التعليم العـايل  2008(عبد العايل دبلة-61

يف التعليم العايل : امللتقي البيداغوجي الرابع، جامعة حممـد خيضـر   املربرات واملتطلبات ،خلية اجلامعة لضمان اجلودة 
.بسكرة.

:"تطوير أداء عضو هيئة التـدريس اجلـامعي يف إطـار    ) 2008(عصام إدريس كتمور، كلية املعلمني يف عرعر-62
منوذج مقترح.":التكامل بني التكنولوجيا التعليمية التماثلية والرقمية.



الــمراجــعقـــائمة

365

"تصور مقترح لتحسني جودة التعليم اجلامعي الفلسطيين "،ورقة عمل أعـدت  ): 2004(احلويلعليان عبد اهللا -63
ملؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين الذي عقده برنامج التربية دائرة ضبط النوعية يف جامعة القدس املفتوحـة يف  

كلية التربية، اجلامعة اإلسالمية .،3/5/7مدينة رام اهللا يف
):" تصميم الربامج التدريبية " وزارة التربية والتعليم ،إدارة التربيـة والتعلـيم   2011(عادل بن عودة العوهلي-64

باملنظمة الشرقية . األردن .
تصور مقترح لربنامج إعداد املعلم الفلسطيين وفق حاجاته الوظيفية يف ضوء مفهـوم  ):2002(فؤاد علي العاجز-65

األداء.
معايري اختيار وإعداد املعلمني يف كليات التربية باجلامعات الفلسطينية بغـزة  ):2007(ومجيل نشوانفؤاد العاجز-66

يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.املؤمتر العلمي الثامن للتربية  جودة واعتماد مؤسسات التعليم العام يف الوطن العـريب ،  
ماي ،جامعة الفيوم  23/24الد الثاين

):"معايري مقترحة جلودة التعليم اجلامعي يف مصر والعامل العريب،دراسة مقدمـة للمـؤمتر   2005(مراد مينافايز -67
القومي السنوي الثاين عشر العريب الرابع  ملركز تطوير التعليم اجلامعي "تطوير آداء اجلامعات العربية يف ضـوء معـايري   

.امعة عني مشس ، مصر،ج2005ديسمرب18/19اجلودة الشاملة ونظم االعتماد 
:التدريب أثناء العمل ، دراسة لبعض جوانب مراكز التنمية املهنية، طرابلس، الدار ) 1996(شمفالوقي، حممد ها-68

اجلماهريية للنشر.ليبيا.
:"استخدام تكنولوجيا التعليم داخل الفصل "،مؤمتر إدارة واجتاهات حديثة وممارسات ) 1997(فوزي العبد اهللا-69

.مصر1997،أكتوبر26-25،قعية ،مركز طيبة للدراسات التربوية ،القاهرة وا

):  "تصور مستقبلي ألدوار املعلم يف ضوء التغريات املتوقعة يف اتمع ومنظومة 2007( كامل، مصطفى حممد-70
26–25،يف ضوء معايري اجلودة   التعليم واملعايري القومية للتعليم" ، املؤمتر العلمي التاسع عشر : تطوير مناهج التعليم    

يوليو ،جامعة عني مشس ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، الد الثالث .مصر .
االعتماد األكادميي و عالقته بالتنمية العلمية املهنية ألعضاء هيئـة التـدريس يف   :)2005(حممد شحات اخلطيب-71

ر القومي السنوي الثاين عشر العريب الرابع  ملركز تطـوير التعلـيم اجلـامعي    التعليم العايل(دراسة نظرية) مقدمة للمؤمت
جامعـة عـني   ،2005ديسمرب18/19"تطوير آداء اجلامعات العربية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ونظم االعتماد 

.مشس، مصر
الطائف يف ضوء تقدير احتياجام تفعيل أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ): 2010(حممد بن غازي اجلودي-72

يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،جامعة الطائف كلية التربية ،اململكة العربية السعودية.
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حتديد احلاجات التدريبية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليـات اجلامعـة غـري    ): 1998(موسى، عبد احلكيم-73
-22شوال املوافق28-25يل باململكة العربية السعودية خالل الفترة منالتربوية من وجهة نظرهم، يف ندوة التعليم العا

اجلزء الثاين، وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية.، م1998فرباير25
.spss: دورة تدريبية حول التحليل اإلحصائي الستخدام) 2009(منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية-74
): واقع املهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقيـة يف  2010(السبيعيمين بنت محيد-75

ضوء معايري اجلودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى ،جامعة أم القرى.
هيئـة  :تنمية وتطوير الكفايات التعليمية األدائية ألعضـاء ) 2006-2005(ميسون شاكر عبد اهللا وآخرون-76

التدريس يف جامعة بغداد، املؤمتر الثاين لتخطيط وتطـوير التعلـيم والبحـث العلمـي يف الـدول العربيـة ،الـد       
.العراق/.1،42/27

): "فاعلية برنامج تدرييب مقترح يف تنميـة مهـارات   2010( حممد حممود زين الدين وحيىي بن محيد الظاهري-77
ين يف تعليم العلوم لدى معلمي املرحلة االبتدائية".مشاركة مقدمـة إىل النـدوة   استخدام بعض وسائط التعليم اإللكترو

، جامعة امللك سعود، أفريل14-12األوىل يف تطبيقات تقنية املعلومات و االتصال و التعليم و التدريب خالل الفترة
كلية التربية، قسم تنقية التعليم. مكة.

مشروع تنمية قدرات اهليئـة التدريبيـة يف اجلامعـة    . 2007-2006اإللكتروينوحدة اجلودة. دائرة التعليم -78
اإلسالمية بغزة. فلسطني.

حتديد احلاجات التدريبية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليـات اجلامعـة غـري    ): 1998(موسى، عبد احلكيم-79
شـوال املوافـق  28-25لسعودية خالل الفترة منالتربوية من وجهة نظرهم، يف ندوة التعليم العايل باململكة العربية ا

.اجلزء الثاين، وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية، م1998فرباير22-25

تطوير التعليم العايل كأحد روافد التنمية البشرية يف اململكة العربية السعودية"، ):" 2002(مدين، غازي بن عبيد-80
املنعقدة يف الرياض خالل الفترة الواقعة ما 2020الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي حىت عامورقة عمل مقدمة لندوة 

أكتوبر. الرياض، العربية السعودية . .23-19بني
بعض مشكالت املكونني يف التعليم اجلامعي "، سلسلة إصدارات خمرب إدارة و "): 2004(مصمودي زين الدين-81

، إشكالية التكوين و التعليم يف إفريقيا و العامل العريب  امللتقى الدويل األول  العدد األول . املركـز  تنمية املوارد البشرية 
اجلامعي العريب باملهيدي أم البواقي .اجلزائر.

فاعلية برنامج تدرييب  لتحسني األداء التدريسي ألعضاء هيئة التـدريس يف  :)2008(مصطفى حسني أبو الشيخ-82
لعربية للدراسات العليا مصمم وفق املدخل املنظومي، املؤمتر الدويل األول يف املدخل املنظومي " التربية يف جامعة عمان ا

15/7-13:عصر العوملة"،جامعة الطفيلة التقنية (األردن) بالتعاون مع جامعة عني مشس(مصر)، (األردن) خالل الفترة
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ألعضاء اهليئات التدريسية كمدخل لتحقيق جودة النوعيـة يف  ): التطوير املهين 2004(حممد عبد الفتاح شاهني-83
التعليم اجلامعي.ورقة علمية أعدت ملؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضـبط  

النوعية يف جامعة القدس املفتوحة يف مدينة رام اهللا .فلسطني.
معايري جودة األصالة واملعاصرة للتدريس. دراسة نظرية مقدمة للمؤمتر العلمي :)2007(حممود كامل حسن الناقة-84

.23/24/5،الثامن للتربية جامعة الفيوم ، الد الثامن 

وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العايل. وزارة التعليم العايل: مشروع تنمية قـدرات اهليئـة التدريبيـة و    -85
.تدرييب لتنمية قدرات علمية هليئة التدريبمركز -FLDPالقيادات

): رحلة جودة. جتربة جملس أقوى للتدريب و العمل ،ورد يف دوهوريت (د.س) تطوير نظم 1999(مارش جون-86
اجلودة يف التربية.

معايري االعتماد وضمان اجلودة ،اجتماع اخلرباء  حول تقومي واعتماد مؤسسات التعلـيم  ):2002(حممد اخلطيب-87
فيفري/13العايل وضمان اجلودة يف دول اخلليج ،اليونسكو ،عمان،

): تفعيل أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف يف ضوء تقدير احتياجام 2010(حممد بن غازي اجلودي-88
يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،جامعة الطائف كلية التربية ،اململكة العربية السعودية.

اليف احلريب، نادية بنت عبد العزيز العثمان:  برنامج تدرييب" إستراتيجيات و مهارات التدريس احلديثة" نور بنت -89
.2011،، وزارة التربية و التعليم. إدارة التربية و التعليم

"جـودة  إعداد املعلم بني اجلدة الردة ،دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي الثامن للتربية ):2007(نصر اهللا حممد حممود-90
.23/24اعتماد مؤسسات التعليم يف الوطن العريب" يومي

دراسة علمية لتطوير وحتسني األداء املهين والتقين ألعضاء هيئة التـدريس  ):2005(هادي حممود مشخي الزبيدي-91
البحـري   يف شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،ورقة عمل مقدمة للمؤمتر اخلامس جودة التعليم اجلامعي مملكة

.2،11/13/4/2005جلد،امل
معايري اجلودة املعتمدة يف مؤسسات التعليم العايل ،جامعة آل البيـت يف األردن  ):2008( هند غسان أبو السعر-92

./ 20/10منوذجا يوم
كفايام بناء برنامج تدرييب ملديري ومديرات املدارس الثانوية لتطوير ):2005( هاين حممود رشدي بين مصطفي-93

اإلدارية يف ضوء احتياجام التدريبية، املؤمتر القومي السنوي الثاين عشر العريب الرابع  ملركز تطوير التعلـيم اجلـامعي   
ديسمرب  ،جامعة عـني مشـس ،   18/19"تطوير آداء اجلامعات العربية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ونظم االعتماد

.مصر



الــمراجــعقـــائمة

368

جراءات االعتراف باملؤسسات التعليمية يف وقائع الندوة الفكرية الثالثة لرؤسـاء  ):"إ1988(هربرت هنجست-94
ومديري اجلامعات يف الدول األعضاء مبكتب التربية العريب لدول اخلليج العربية مكتب التربية العـريب لـدول اخللـيج    

،بغداد .

/ قائمة األطروحات:5
لتطوير اإلدارة اجلامعية يف جامعة عـدن"، كليـة التربيـة جامعـة     ): "بناء منوذج 1996(العريقي، جنية مطهر-1

مصر ..املستنصرية، رسالة دكتوراه غري منشورة
تقيم برنامج التدريب املستمر ملعلمي املدارس االبتدائية يف القطر العريب السوري ،رسالة ): 1987(األمحد، خالد-2

ريا .ماجستري غري منشورة ،كلية التربية ،جامعة دمشق،سو
رسالة اجلامعية"،املؤسسةأهدافعلىوآثارهااجلامعيلألستاذاالجتماعية"املعوقات):2005(وريدةإبراهيمي-3

.باتنة، اجلزائرجامعةعلم اجتماع،ختصصم)،(غماجستري
يف األردن، رسـالة  ): التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس يف كليات اتمع 1991(الفوارعة، عبد احلليم نصار-4

ماجستري منشورة / عمان: اجلامعة األردنية.األردن.
التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس حنو برنامج مقترح للتدريب أثناء اخلدمـة  :) 2006(رفيقة إبراهيم بامدهدف-5

جبامعة عدن ،كلية التربية ،رسالة دكتوراه غري منشورة يف اإلدارة التربوية، األردن  
اجلو التنظيمي السائد يف اجلامعة اجلزائرية وعالقته برضا األساتذة وأدائهم، رسالة : )1993(زوليخة طوطاوي:-6

ماجستري منشورة ، معهد علم االجتماع ، اجلزائر.
):"التعلم الذايت وعالقته بتحصيل طالب دور املعلمني وتفسري اجتاهاتـه حنـو مهنـة    1998(حسن حسني جامع-7

سالة دكتوراه، كلية التربية، املنصورة.مصر  التدريس"، ر
:"التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة دراسة مقارنـة يف اململكـة العربيـة    ) 1993(حداد، حممد بشري-8

السعودية ومصر واجنلترا"( رسالة دكتوراه) غري منشورة، جامعة عني مشس.مصر .
ماجستري رسالة اجلامعي األستاذ بأداء وعالقتهاجلزائريفالعايلالتعليمنظام):2004-2003(زرمانالكرميعبد-9
باتنة، اجلزائر . م،غ

):"تطوير معايري متيز مقترحة لعضو هيئة التدريس اجلـامعي بـاألردن"   2009(فاطمة عبد احلليم العبد الالت-10
األردنية ،األردن " .،رسالة دكتوراه غري منشورة يف اإلدارة التربوية ، اجلامعة 

النفسياملرشدواستراتيجياتاجلامعياألستاذلدىاإلجهادومستوياتمصادر):2002-2001(زروالفتيحة-11
باتنة.اجلزائرجامعةم،رسالة ماجستري غ منه،والوقايةعالجهيف
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كليات التربية للبنات وتطوير أدائه "إعداد عضو هيئة التدريس يف ): 1991(نوارة عواد امحد حممد عبد الغفار-12
املهين واألكادميي".رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية التربية للبنات، جدة.العربية السعودية.

: العاملون يف التدريس اجلامعي ، أوضاعهم و اجتاهام ، دراسـة ميدانيـة ، رسـالة    ) 1990(نوار مربوحة-13
ع ، عنابة.اجلزائر .ماجستري غري منشورة ، قسم علم االجتما

: إدارة اجلودة الشاملة واإلمكانات التطبيقية يف مؤسسات التعليم العـايل،  ) 1998(ناجي، فوزية حممد سعيد-14
رسالة ماجستري، جامعة الريموك.فلسطني.

ـ  :)2003(هيفاء بنت إبراهيم العدوان-15 ات برنامج مقترح يف جمال تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التـدريس بكلي
البنات، رسالة ماجستري منشورة، ختصص تكنولوجيا التعليم، كلية التربية للبنات بالرياض، اململكة العربية السعودية.

/ قائمة القواميس الوثائق واللوائح الرسمية:6
): معجم لسان العرب.الد الثامن ،دار املعارف املصرية.  1984(ابن منظور-1
معجم مصطلحات العلوم االجتماعية،مكتبة لبنان ،بريوت):1986(أمحد زكي بدوي-2
.1978مؤرخ يف أوت،12-78:االحتاد العام للعمال اجلزائريني ،القانون األساسي العام للعامل احلر ،قانون رقم-3
مـارس 23املؤرخ يف 60-85اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية :اجلريدة الرمسية اجلزائرية،مرسوم رقم -4

اخلاص بـ القانون األساسي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية.،1985
ذي15يفاملؤرخ ،122-89رقم مرسوم اجلزائرية، الرمسية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلريدة     -5

:لـاملوافق1409عاماحلجة، للتعليم التابعة لألسالك املنتمني بالعمال يوليو املتضمن القانون األساسي اخلاص    18
العاليني،والتكوين

ذي17يفاملؤرخ 83/543رقم  مرسوم اجلزائرية ، الرمسية اجلريدة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية    -6
فق 1403عام احلجة  لوطين للمعهد النموذجي العام األساسي القانون املتضمن 1983سبتمرب 24املوا للتعليم ا
.1989العايل

احلجة ذييف املؤرخ144/ 77رقممرسوماجلزائرية ،الرمسيةاجلريدةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية-7
.2008اخلاص باألستاذ اجلامعياألساسيالقانوناملتضمن2008ماي08املوافقعام
منظمـة املكنـون، الكنـز ذلـك التعليم):"1996(والعشريناحلاديللقرنبالتربيةاملعنيةالدوليةاللجنةتقرير-8

باريسالعلمي،للبحثالقوميةاهليئةاليونسكو،منشوراتاليونسكو،
خطة الدورات التدريبية أثناء اخلدمة للعاملني بالوزارة، إدارة التطوير و التنمية، الكويت.): 2005(وزارة التربية-9
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/ مواقع االنترنيت:7
1-http: www.jnan.edu.lb/comf/comf LHS/1/6/11-2h
2-www.DR-AL-ABAKEE.COM/VB/21/1/2012.9 h
3-http://www.abdelrahman@khibra.com .10/10/2011/12h.
4-http://kenana/ws/mara/blog/3811/page/10/8 on line/14/1/2011 14h.



الفھرس

الموضـــوع
...............................................................................................اإلهداء

.........................................................................................شكر و تقدير
..............................................................................................الفهرس

.......................................................................................فهرس الجداول
.......................................................................................فهرس األشكال

...............................................................................................مـقدمـة
اإلطار النظري للدراسة:الفصل األول

I -امشكلة الدراسة و تساؤالته.......................................................................
II -أهداف الدراسة..................................................................................

III -أهمية الدراسة...................................................................................
IV -أسباب اختيار موضوع الدراسة...................................................................
V-اإلطار المفاهيمي للدراسة........................................................................

VI -الدراسات السابقة...............................................................................
...............................................................................الدراسات العربية- 6-1
..............................................................................الدراسات االحنبية- 6-2
.............................................ة توظيفهايالسابقة وتبيان كيفالتعقيب على الدراسات- 6-3

الفصل الثاني: الجودة الشاملة في التعلیم العالي (المتطلبات،المعاییر، المعوقات )
................................................................................................تمهيد

I -الجودة الشاملة المدلول والنشأة...................................................................
II -العاليهمية وأهداف الجودة في التعليمأ..........................................................

III -التعليم العالي ومرتكزاتهاداخيل الجودة الشاملة فيم.............................................
IV -مقومات ومحاور الجودة الشاملة في التعليم العالي................................................
V-متطلبات ومميزات تطبيق الجودة في التعليم الجامعي..............................................

VI - الجودة في التعليم الجامعيالمعايير التربوية:أهميتها وظائفها ودورها في بناء.......................
VII -خصائص المعايير:أنواعها وداللتها...............................................................



VIII -المؤشرات وعالقتها بمعايير الجودة في التعليم..................................................
IX -نماذج لتطبيقات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي.............................................
X-جودة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ومجاالتها....................................................

- XIلجزائريةالجودة الشاملة في الجامعة ا...........................................................
XII -في التعليم العاليمعوقات تطبيق الجودة الشاملة..................................................

.......................................................................................خالصة الفصل
الفصل الثالث:عضو ھیئة التدریس (خصائصھ وأدواره في ضوء الجودة في التعلیم العالي 

وحاجتھ للتدریب)
................................................................................................تمهيد

I -الجامعة أهميتها ووظائفها..........................................................................
II -( الموقع واألهمية ،الخصائص) عضو هيئة التدريس...............................................

III -األدوار الحديثة لعضو هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة..............................
IV -أسس ومعايير تقييم جودة أداء عضو هيئة التدريس................................................
V-واقع عضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية.......................................................

VI -األنظمة والقوانين المتعلقة بعضو هيئة التدريس بالجامعة الجزائرية..................................
VII -وامل المؤثرة في أداء عضو  هيئة  التدريس  بالجامعة  الجزائريةبعض الع..........................

VIII -مبررات ودواعي التطوير والتدريب لعضو هيئة التدريس..........................................
IX -حاجة أعضاء هيئة التدريس لإلعداد والتدريب للنمو المهني......................................
X-أبرز الجهود العالمية في مجال التدريب وتطوير أعضاء هيئة  التدريس الجامعي......................

- XIجودة التعليم العالي وعالقتها بأعضاء الهيئة التدريسية.............................................
.......................................................................................خالصة الفصل

الفصل الرابع:  فلسفة التدریب وتخطیط العملیة التدریبیة   
................................................................................................تمهيد

I -ماهية التدريب....................................................................................
II -فعاليات العملية التدريبية..........................................................................

III -تصميم البرنامج التدريبي.........................................................................
IV -ةالمدرب مهاراته وكفاءاته التدريبي................................................................
V-ثورة المعلومات  وعالقتها بالتدريب و التنمية البشرية..............................................

VI -إستراتيجيات ونماذج في التدريب................................................................



VII -نماذج في التصميم التدريبي....................................................................
.......................................................................................خالصة الفصل

الفصل الخامس:  اإلجراءات المنھجیة للدراسة
................................................................................................تمهيد

I -تساؤالت الدراسة.................................................................................
II -مجتمع الدراسة..................................................................................

III -منهج الدراسة...................................................................................
IV -عينة الدراسة ووصفها............................................................................
V- الدراسة االستطالعية

VI -أدوات الدراسة وإجراءات بنائها..................................................................
VII -صدق وثبات المقياس..........................................................................

VIII -وصف المقياس................................................................................
IX -التطبيق االستطالعي للمقياس...................................................................
X-التطبيق النهائي للمقياس..........................................................................

- XIأساليب المعالجة اإلحصائية......................................................................
بیانات الدراسة في ضوء تساؤالت الدراسة تحلیل و تفسیرالفصل السادس: عرض ومناقشة و

والدراسات السابقة.
I -التحليل الوصفي للبيانات..........................................................................

II -التحليل االستداللي البيانات......................................................................
III -اإلجابة عن تساؤالت الدراسة....................................................................
IV -عرض ومناقشة وتحليل  التساؤل البحثي الثالث..................................................
V-النتيجة العامة للدراسة............................................................................

VI -تياجات التدريبية والمجاالتترتيب االح..........................................................
VII - قائمة االحتياجات التدريبية النهائية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة مرتبة حسب

.......................................................................................الفقرة والمجال
الفصل السابع: إجراءات إعداد وعرض البرنامج التدریبي في ضوء نتائج الدراسة مع 

المقترحات والتوصیات
I -لبرنامج التدريبيإجراءات بناء ا.....................................................................

II -البرنامج التدريبي في صورته النهائية...............................................................



III -مقترحات الدراسة وتوصياتها.....................................................................
...............................................................................................خـاتمـة

I -قائمة المراجع والمصادر..........................................................................
..............................................................................................المالحق

I -المقياس في صورته األولية........................................................................
II -المقياس بعد التحكيم............................................................................

III -البرنامج في صورته األولية........................................................................
IV -لمقياسقائمة بأسماء المحكمين ل................................................................
V-قائمة بأسماء المحكمين للبرنامج.................................................................

VI -القانون الخاص باألستاذ الجامعي................................................................
IX -ملخص الدراسة.................................................................................


	Doc2ورقة بسم الله.pdf
	مقدمة جاهزة.pdf
	الفصل الاول جاهز.pdf
	الفصل الثاني جاهز.pdf
	
	الفصل

	الفصل الثالث جاهز.pdf
	الفصل الرابع جاهز باذن الله.pdf
	الفصل الخامس جاهز.pdf
	الفصل السادس جاهز.pdf
	الفصل السابع جاهز.pdf
	الملاحق.pdf
	الملخص 10120.pdf
	الملخص20122.pdf
	قائمة المراجع جاهزة إنشاء الله.pdf
	الفهرسسسسس.pdf

