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واقــــع التنمية المهـــنية ألعضــــاء هيئـــة التـدريس بالجــامعات 
  المصرية ومقترحات تطــويرها

يوسف ي ز سعد محمود ، 1 محمد املالك عبد محمدين،حســن ــكم ا عبد   حشمت
  .ة األزهر بالقاهرةعقسم اإلدارة والتخطيط والدراسات المقارنة، كلية التربية بنين، جام

ي1 و لك يد   MohamedYousef.208@azhar.edu.eg :ال

:المستخلص  
امعــــات   با س التـــد يئــــة ألعـــضاء نيــــة امل التنميـــة واقــــع ـــ ع التعــــرف البحـــث رـــدف

بانة سـ ـ ع عتمـاد وتـم الوصـفي، املـن البحث واستخدم ، ا ر تطو سبل وكذلك ة، املصر

املعلو مع مـنمكأداة اسـة الد عينـة ونـت وت مـن) 615(رات، م اختيـا تـم س، تـد يئـة رعـضو ر

ـــر(جامعـــات شـــمس–ز ن ة-عـــ حـــصائية)أســـيوط-رســـكند ســـاليب البحـــث اســـتخدم ،

نبــاخ الفاكر قـة طر ، املعيـار نحـراف ي، ـسا ا املتوســط ـة، املئو ـسب وال ات التكـرا والتاليـة، ي ر

قـــــ بطر تبـــــاط معـــــامالت برنـــــامجةر، باســـــتخدام اســـــة الد نتـــــائج تحليـــــل وتـــــم ، ســـــو رب ) SPSS(ن

التنميــــة ســــة مما لواقــــع س التــــد يئــــة أعــــضاء تقــــدير أن اســــة الد نتــــائج ــــرت وأظ ، ي رحــــصا ر ر

ــ املتمثلــة نيــة امل التنميــة عــاد أ تــوافر ضــعف ــ ا إضــافة ضــعيفة، عامــة ة بــصو جــاءت نيــة رامل

تحديــــد( ، نيــــة امل للتنميــــة للتنميــــة التخطــــيط ــــ التحف عــــد وكــــذلك نيــــة، امل التنميــــة احتياجــــات

نيـة نيــة) امل امل التنميـة عــاد أ نمــا التنميــة( ب بــرامج وتقيــيم نيـة، امل التنميــة بــرامج وتنفيـذ تنظــيم

نيـــــة نيـــــة) امل امل التنميـــــة ـــــشطة وأ بـــــرامج ر تطـــــو حـــــات مق ـــــ ع املوافقـــــة أمـــــا متوســـــطة؛ جـــــاءت

فجاءت س التد يئة ة رألعضاء كب جة بد ا عل     .راملوافقة

املفتاحية لمات ة :ال املصر امعات ا س، التد يئة أعضاء نية، امل  .رالتنمية
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ABSTRACT: 
This research aims at identifying the status-quo of the professional 
development among the Egyptian universities’ faculty members and methods 
of development. The research adopted the descriptive approach utilizing a 
questionnaire as a data collection method. The entire study sample consisted 
of (615) faculty members. The participated universities were (Al-Azhar - Ain 
Shams - Alexandria - Assiut). The following statistical methods were 
adopted: frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, 
Cronbach's alpha and correlation coefficients by Pearson. The data collected 
were processed and analyzed using the (SPSS) software. The results 
indicated that the overall faculty perceptions and practices of faculty 
professional development programs in Egyptian universities were low. 
Moreover, the levels of (planning for professional development - identifying 
professional development needs - motivation for professional development) 
were of low degree while the levels of (organizing and implementing 
professional development programs - evaluating professional development 
programs) were of moderate degree. Finally, the approval degree concerning 
the suggestions concerning faculty professional development programs and 
activities was high. 

Keywords: Professional Development, Faculty Members, Egyptian 
Universities. 
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 :مقدمة

ــــذا مــــسايرة املجتمــــع قطاعــــات جميــــع ــــ ع ولزامــــا ، ــــا ا العــــصر ســــمة ــــ التغي عــــد
ً

النظــــــام أمــــــا النظــــــام؛ ــــــذا مــــــن ج ــــــر ا ــــــا وعل والبقــــــاء ســــــتمرار ــــــستطيع فلــــــن و ، ــــــ والتغي
مج ع والسيطرة القيادة ا عل فوجب امعات ا خاصة و التغيالتعلي ذا ات    .ر

لـــھ ونـــة امل ونـــات امل ـــة تقو ديناميتـــھ تتطلـــب ي دينـــامي نظـــام امعـــات ا ـــ عت عـــض. و
امعيـــة، ا ســـتقاللية و س، التـــد يئـــة وأعـــضاء الطـــالب، خـــاص ل ـــش ـــشمل ونـــات امل رـــذه

ـ ـ ا تـأث ـ ك ونـات امل ـم س التـد يئـة أعـضاء أن ـ شـك وال واملرافق، د واملوا
ً

ر النظـامر . ذا
)Eshraghi, R. 2017,p510.(  

إضـــا دعـــم تقـــديم ـــ إ بحاجـــة امعـــات ا أن ـــ إ عة الـــسر ات ـــ التغ ة ـــ وت ـــش حيـــث
النمــــو ــــز لتعز ــــرامج و وسياســـات ــــل يا امعــــات ا ــــشأت أ لـــذا س؛ التــــد يئــــة أعــــضاء ر رلتطـــو

س التـــد يئـــة ألعـــضاء املـــستمر ر الـــسفم).  Daly, C. J,2011, p15. (روالتطـــو تزانـــذ نيات ديـــت
فأصـــبح امعــات، ا طـــالب عــدد ـــادة ب ــس س، التـــد يئــة ألعـــضاء نيــة امل بالتنميـــة زتمــام ر
س التــد جـودة وأصــبحت متنوعـة، خلفيــات مـن اص ــ مـن ــ أك لعـدد متاحــا العـا رالتعلـيم

ً

امعــات وا ليـــات بال لتحــاق ــادة لز املتنوعـــة التوقعــات تلــك ومـــع دوليــا، مــس
ً

الطـــالب ــان ،
اأيض
ً

الـتحكم عـض سـة مما ـ باملطالبة بدأوا عندما السياسية، الناحية من شاطا و وعيا رأك
ً ً

يئـــة أعــضاء أداء تقيــيم مثــل وســائل خــالل مــن ـــم اصــة ا امعيــة ا الــتعلم ــة تجر جــودة ــ
اســية الد القاعـــات داخــل س رالتــد ـــادة). Lewis, K. G.,2010, p13. (ر ــ ا ـــزإضــافة ع ــ ك ال

بــرامج ضــمان لتــوف الــدو الــصعيد ــ ع ايــدة م ضــغوطا نــاك ــان ، العــا التعلــيم ــ ــودة ا
ً

س التد يئة ألعضاء نية امل الكفاءة ر لتطو أصـبحت)Quinn, L.,2003,P61. (رمنظمة التا و ؛
تقر حـديث اح ـ اق ـل ـ ــا مركز ونـا م ـودة ا عاليـة نيـة امل التنميـة بـرامج

ً ً
مؤســس ر لتطـو بـا

ً
تا

العا   )  Kazempour, M., & Amirshokoohi, A,2014,p285. (التعليم

يئـــة أعـــضاء تنميـــة مجـــال ـــ يـــة العر امعـــات ا أوائـــل مـــن ة املـــصر امعـــات ا عـــد و
يئـــة أعــضاء ب لتــد ات دو بإقامــة ة ســكند جامعــة ـــ بيــة ال ليــة قامــت حيــث س، رالتــد ر رر

م ليــة ال ــ س العــامرالتــد ا،)م1973(نــذ حــذو مــصر ــ امعــات ا ســائر حــذت ســالمة،. ( وقــد
ص2009 نيــــــة) 380، امل التنميــــــة ــــــ ة املــــــصر امعــــــات ا مــــــن املبذولــــــة ــــــود ا بــــــرغم ولكــــــن ،

يئـــــة أعـــــضاء ات قـــــد لتنميـــــة مراكـــــز ـــــشاء إ ـــــ بوضـــــوح ـــــرت ظ ـــــ وال س، التـــــد يئـــــة رألعـــــضاء ر
ة، املــصر امعــات ا مــن بالعديــد س ــرالتــد ال ــذه الــوظيفي،واعتبــار ــ ال متطلبــات أحــد امج

ألعـضاء نيـة امل التنميـة لواقـع بـع املت وكذلك امج، ال تلك تناولت ال ر والتقا اسات الد أن رإال ر
ات ـــــــ والتغ الطموحـــــــات مـــــــستو ـــــــ ا ـــــــ تر ال ـــــــا أ يجـــــــد ة، املـــــــصر امعـــــــات با س التـــــــد ييئـــــــة ر

ت ما مع ناسب ت ال وال ماملستقبلية، امعات ا ھ جيةنواج وخا داخلية   .رتحديات

امعـــــــات با س التــــــد يئــــــة ألعـــــــضاء ــــــ امل داء ضــــــعف ر مظـــــــا مــــــن العديــــــد ــــــر ريظ
س، التد مال إ ة صو س التد يئة أعضاء وظائف جميع الضعف ذا وطال ة، راملصر رر

ــــا إدا وفــــسادا وإشــــرافا، إنتاجــــا العلميــــة البحــــوث مــــستو وضــــعف
ً ً ً ً

ر ،الزن. (ى ــــ ص2013ف ،384(
نيــة امل التنميــة بــرامج ــ الــضعف ر مظــا مــن عــض وجــود اســات الد مــن العديــد ــرت أظ رفلقــد
لتحديـــد س التـــد يئــة ألعـــضاء الفرصــة إتاحـــة قلــة ـــ تتمثــل س، التـــد يئــة ألعـــضاء راملقدمــة ر

للو ــدار وإ ، جــدو بــال ــو ت قــد م علــ معينــة موضــوعات فــرض مــع يــة، التد م ىاحتياجــا ن قـــتر
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م ضــــعف ـــد، واملرتبطــــةروا س، التــــد يئــــة أعــــضاء مــــن فئــــة ــــل ــــصائص التخطــــيط راعــــاة
قبـل مــن ـا التحقــوا ـ ال امج ــ ال ونوعيـة العلميــة، م ا ـ وخ م، وتخصــصا م، ل يوســف،. (بمـؤ

نيــــة)م2016 امل التنميــــة بــــرامج ــــ املجتمــــع خدمــــة عــــد غيــــاب ــــ ا أخــــر اســــة د ت أشــــا كمــــا ي، ر . ر
التــــــ( عبـــــد املعطـــــيعمـــــر، عبـــــد الـــــدين،وواب، س)م2018رنــــــو التــــــد يئـــــة عـــــضو يواجــــــھ كمـــــا ر،

تتمثل وال نية، امل التنمية عملية عو عاتقھ: قمشكالت ع امللقاة عباء ة وجـود. ك عدم
ـــ الـــبعض لـــدي الرغبـــة وضـــعف ب، للتـــد الوقـــت مالءمـــة وعـــدم ، التـــد نـــامج ال أثنـــاء رتفـــرغ ر

كما ي، الذا الرئالتعلم دف ال ـ أن ع ـصو ا ـو ات الـدو تلـك حـضو مـن البعض للدي ر ر
يـــة التد املـــادة محتـــو ـــ قــصو نـــاك أن كمـــا ، ـــ ال متطلبـــات يفاء الســـ ادة رالــش ي ـــي،. (ر تر

ص2019 ،684(،  

البحث لة   : مش

التالية سئلة البحث لة مش بلو ت سبق ما ع سا رتأس
ً

 :  

امل - التنميـة واقع يئـةما ألعـضاء عينـةانيـة أفـراد ـة وج مـن ة املـصر امعـات با س رلتـد
اسة؟   رالد

ــة - وج مـن ة املـصر امعـات با س التـد يئـة ألعــضاء نيـة امل التنميـة ر تطـو حـات مق رمـا
اسة؟ الد عينة أفراد  رنظر

س - التــد يئـة ألعــضاء نيـة امل التنميـة ر تطــو ـ م ــس قـد ـ ال حــات واملق التوصـيات رمـا
ة،با املصر السابقة؟ امعات اسات والد النظر طار و البحث نتائج رضوء   ي

البحث داف   :أ

ي البحث داف أ   : تحدد

مــــن - ة املــــصر امعــــات با س التــــد يئــــة ألعــــضاء نيــــة امل التنميــــة واقــــع عــــن رالكــــشف
اسة الد عينة أفراد نظر ة  .روج

ألعــــــضاء - نيـــــة امل التنميــــــة ر تطــــــو حـــــات مق عــــــن باالكـــــشف س التــــــد امعــــــاتريئـــــة
اسة الد عينة أفراد نظر ة وج من ة  .راملصر

يئـــة - ألعـــضاء نيـــة امل التنميـــة ر تطـــو ـــ م ـــس قـــد ـــ ال حـــات واملق التوصـــيات تقـــديم
ة املصر امعات با س   .رالتد

البحث مية   :أ

من البحث مية أ بع   : ت

ام - با س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء تنميـــــة حـــــو املجتمعيـــــة رالنـــــداءات ــــــل ال ة املـــــصر  عـــــات
ا وضــــع ن بتحـــس املطالبـــات حـــو العــــا التعلـــيم مؤســـسات جنبـــات ق وتــــؤ املجتمـــع ـــا ليطالـــب ر

املجتمعية ا صو ن لتحس ، ا   .را
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التنميــــة - ر تطـــو أجـــل مـــن س، التـــد يئـــة ألعــــضاء نيـــة امل التنميـــة واقـــع ـــ ع رالوقـــوف
تلـــك ـــ ع ن القـــائم ومـــساعدة ـــا، ز عز ـــ ع والعمـــل نيـــة اكامل إد ـــ امج ـــ تقدمـــة رال مـــا حقيقـــة

س التد يئة ألعضاء امج ال  .رتلك

التنميــــــة - بـــــرامج ــــــ ع ن القـــــائم ـــــساعد أن يمكــــــن ـــــ ال حــــــات واملق التوصـــــيات تقـــــديم
س التد يئة ألعضاء املستقبلية نية امل التنمية ر تطو نية   .رامل

البحث ات   : مصط

نية امل التنمية وم   : مف

ـــا بأ والتحـــليـــةعم:عــرف س،دالـــتعلم التـــد يئـــة عـــضو ة ـــ خ مجـــال ــ املـــستمر ريث
الــوظيفي والتقــدم ــصية ال التنميــة أجــل  ,Phu, V., Vien, C., Lan, V., & Cepero. (مــن

J,2014,p121(  

ــا بأ اجرائيــا عــرف و
ً ً

ترقيــة:  ــ ع س التــد يئــة أعــضاء ة قــد ــادة و ن لتحــس رعمليــة ر ز
وامل بـــاملحتو م معـــرف ن التعليميـــة؛ىوتحـــس ات يئـــة رـــا أعـــضاء أداء مـــستو فـــع ـــ ا يـــؤدي يبمـــا ر

، ـــــ العل والبحـــــث س، بالتـــــد املتعلقـــــة ســـــواء م، بـــــأدوا املرتبطـــــة وانـــــب ا جميـــــع ـــــ س رالتــــد ر ر
عالية بكفاءة م بدو القيام م سا بما ة؛ دا ام وامل املجتمع، روخدمة   . ر

ا يئة ألعضاء نية امل للتنمية النظر سيطار   : رلتد

ناو يلي ما النظر   : يطار

س -1 التد يئة ألعضاء نية امل التنمية وم   : رمف

ــا بأ نيــة:عــرف امل الكفــاءة وتوســع عمــق ــ ال الرســمية ــ وغ الرســمية الــتعلم فــرص يعاب اســ
ي الـــــذا التنظــــيم ات ــــا وم ــــ والتحف واملعتقـــــدات املعرفــــة ذلــــك ــــ بمـــــا س، التــــد يئــــة رألعــــضاء .  ر

)Richter,D.,Kunter,M.,Klusmann,U.,Lüdtke,O.,&Baumert, J.,2011,p1(  

ــــــا بأ عــــــرف املعرفـــــــة:و ــــــز لتعز املــــــصممة يـــــــة واملن واملــــــستمرة املتعمــــــدة ـــــــشطة و ّالعمليــــــات ّ

ن تحـــس ـــ ـــم دو تحقيـــق مـــن م يمكـــ بمـــا س؛ التـــد يئـــة ألعـــضاء نيـــة امل واملواقـــف ات ـــا روامل ر ر
الطالب   ) Collins, J. W., & O'Brien, N. P.,2011,p272. (علم

ا بأ عرف نات:و وتحـس س التـد يئـة أعـضاء سـات مما ات غي عنھ تج ي منظم م رعلم ر
الطالب علم   )Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M.,2017,pv( .نتائج

أيـــضا عـــرف و
ً

املـــصم: الرســـمية ـــ وغ الرســـمية ـــشطة و الـــدعم ـــا أعـــضاءبأ ملـــساعدة يئـــة مة
ن ف كمح التطو ع س رالتد   )Coldwell, M,2017,p186 (.ر

س -2 التد يئة ألعضاء نية امل التنمية رات  : رم

امعـات، با س التـد يئـة ألعـضاء نيـة امل بالتنميـة تمـام ة لضر تدعو ال رات امل رتتعدد ور
ي ما رات امل ذه م أ من س،: (ولعل ص2014يو   )209-208ص،
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حيــــث حاجــــة - مــــن ــــا ر وتطو املنــــا مراجعــــة ــــ ع العمــــل ــــ إ س التــــد يئــــة رأعــــضاء
فضل نحو ا لتعديل ا، م وتقو ا شط وأ ا س تد وطر ا ومحتوا ا داف رأ  . ق

ــ - إ تـدعو ــ وال ن، والعـشر ــادي ا القـر ا د ــش ـ ال واملتالحقــة عة الـسر ات ـ نالتغي
وفاعلــــــــة جــــــــادة مؤســــــــسية التــــــــدتنميــــــــة يئــــــــة مرألعــــــــضاء ســــــــال أداء مــــــــن ليتمكنــــــــوا . رس؛

انـــــة امل ليحققــــوا ومــــشكالتھ؛ تحوالتـــــھ ــــل ب للمــــستقبل الفاعـــــل ــــ وامل ــــ العل ســــتعداد و
م ولوط م امعا و م ألنفس  .املرموقة

ديثــة - ا ســاليب و الطــر باســتخدام س، التــد يئــة لعــضو ــ امل باملــستو قتقــاء رى ر
إ تؤدي التعليمرال كفاءة جامعاتھ فع املجتمع ثقة ادة ع يبعث مما ؛ ام  . زا

ــــــم - أدا حــــــسن مــــــن م يمكــــــ الــــــذي ؛ ــــــ امل ــــــافز ا ــــــ إ س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء رحاجــــــة
نية امل م بي مع مثل التكيف من م يمك ما و و م، إل لة املو مات  . للم

ج - املـــد واكتظــــاظ امعـــات ا ــــ الطلبـــة عــــدد تفـــاع را أعـــر نقــــص مـــع ــــم أعــــضاءدات اد
يتــوفر ممــن ــ املث ســتفادة كيفيــة ــ ــ التفك ــ إ امعــات ا يــدفع مــا ــو و س؛ التــد ريئــة

س التد يئة أعضاء مـن ا  .رلد
س -3 التد يئة ألعضاء نية امل التنمية ات   رمستو

ي ما ا وم فيھ، تقدم ال للمستو وفقا ات املستو يتتعدد
ً

) .،   )60ص،2015رصيفو

ال - خـــالل: ـــىاملـــستو مـــن جيا تـــد الذاتيـــة نيـــة امل تنميتـــھ ـــ ســـتاذ ينطلـــق حيـــث
ً

ر
اصة ا نية امل تھ وخ تھ ص  .خصائص

القـسم  - ة: ىمـستو إدا ا تــضع ـ ال والنـدوات امج ـ وال ـشطة مجموعــة ـ تتمثـل رحيـث
العاملة س التد يئة أعضاء أداء مستو من الرفع غية رالقسم  . القسمى

ليــةاىمــستو  - متواصــلة،: ل علميــة ــشطة وأ يــة تد ات دو ليــات ال مختلــف تــنظم رحيــث ر
لية ال داف وأ يتوافق بما الوظيفي والنمو التطو ع لية ال أساتذة يع  .رغية

امعـــــة - ا نيـــــة: ىمــــستو امل التنميـــــة بـــــرامج نــــاء ب امعـــــة ا ة إدا تقـــــوم املـــــستو ــــذا ـــــ رو ى
التد يئة برنامرألعضاء إطار امعـةجس، ا تنافـسية حقق و ات التطو يواكب امل رمت

خر امعات ا  .ىمع

الــــوط - ــــ: ىاملـــستو ع نيــــة امل التنميــــة وخطـــط بــــرامج بإعــــداد ة ا الــــو أو ومـــة ا رتقــــوم ز
ل ك املجتمع و ، ام ا بالتعليم وض لل امعات؛ ا ل شمل و الوط  . ىاملستو

قليمـــــي - مـــــنتقـــــومحيـــــث: ىاملـــــستو والتكـــــتالتامجموعـــــة الــــــدو ( للـــــدو جامعـــــة لمثـــــل
يــــــــة قتــــــــصادي: العر والتعــــــــاو التنميــــــــة نيــــــــة) نمنظمــــــــة امل التنميــــــــة اتيجيات اســــــــ بإعــــــــداد

لألساتذة املستمر ن و البحث. الت مجال ات ا تبادل املتبادلة؛ ات ا  .ا.. روالز

العــاملي  - عديــد: ىاملــستو دوليــة منظمــات تقــوم الحيــث منظمــة وخاصــة ــسيقية بت و ــس و
بـضمن بما خاصة نية، امل والتنمية العل والبحث العا التعليم مجال العاملية ود ا

امعات ا س التد ينات ألعضاء العال ع  .رالطا
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نية -4 امل التنمية نحو س التد يئة أعضاء   :ردوافع

امل التنمية نحو س التد يئة أعضاء دوافع حاسـرعد عنصرا نية
ً

التنميـةم نجـاح ـ ا
ً

معــــاوده ــــ ع قبــــال و للتطبيــــق، ســــتعداد جــــة ود املــــشاركة مــــستو ــــ ع تــــؤثر ــــ وال نيــــة؛ رامل ي
دافـع. التعلم مـسألة ـ كب حـد ـ إ ـ س التـد يئـة أعضاء )Wallin, D. L.,2003,p319. (رفتنمية

التــدف يئــة ألعــضاء الفعالــة نيــة امل التنميــة املرتبــرتــوف ــ ي يــأ ــةس تحف ميــة أ عــد الثانيــة
أعـــضاء لكــن جيــد، ل ــش نيـــة م تنميــة بنــاء يمكــن حيــث املـــشاركة، ــ ع س التــد يئــة رأعــضاء

ة بالضر امج ال تلك ا يأتوا لن س التد ريئة التـا)Bouwma-Gearhart, J.,2012,p559. (ور و
ــ نيــة امل التنميــة امج ــ ل ــ سا التحــدي ايكمــن يئــة أعــضاء ــلجــذب ع فــاظ وا س، رتــد

نيــة امل التنميـــة مـــن املــة ال رعـــة ا تلقـــي مــن يتمكنـــوا ـــ ح م؛ بـــرامج. مــشارك تتوقـــع أن جـــب و
ــــ ع فــــاظ ل وحـــوافز اتيجيات اســــ تـــضع وأن املجــــال، ــــذا ـــ ة ــــ كب ات صـــعو نيــــة امل التنميـــة

املـشاركة ـ س التـد يئـة أعـضاء رغبـة  ,Boyd,S.E., Banilower, E. R., Pasley, J. D., & Weiss. (ر
I. R.,2003,p112 (س التـــــد يئـــــة ألعــــضاء نيـــــة امل التنميــــة ل ومـــــشا إخفاقــــات انـــــت التــــا رو

ن املاضـــــي العقـــــدين مـــــدى ـــــ ع والعلمـــــاء ن واملـــــر ن الـــــسياسي ن بـــــ والنقـــــد للمراجعـــــة موضـــــوعا
ً

 .
)Justice,G.W.,2010,p4( لتوصــــي ممكــــن ــــد ج ــــل يبــــذل أن التــــفالبــــد يئــــة أعــــضاء ــــدل إ س ر

امج ـــ ال ـــذه أن مـــن التأكـــد مـــن البـــد امج؛ ــ ال تلـــك ـــ إ م وصـــول مجـــرد و نيـــة، امل التنميـــة بــرامج
امج ـ ال تلـك ــ ا أخـر مــرة العـودة ـ ع م ع ــ ـودة، ا عــا ئا شـ يتقـدم

ً
التخطــيط.  يجـب لــذا

وذات مــــــــــــــستمرة، ــــــــــــــو ت أن جــــــــــــــب و مركــــــــــــــزة، ــــــــــــــو ت أن يجــــــــــــــب بحيــــــــــــــث جيــــــــــــــدا ــــــــــــــا نل ن
ً

. ىمغــــــــــــــز
)Boyd,S.E.,Banilower, E. R., Pasley, J. D., & Weiss, I. R.,2003,p47(   

ة -5 املصر امعات با س التد يئة ألعضاء نية امل   .رالتنمية

الــوطن ــ س التـد يئــة ألعـضاء نيــة امل التنميــة الـسبق يــة العر مـصر ــة و م رـان ر
امل ر التطو متخصص مركز أو شاء إ فتم ي، ألعضاءلالعر بجامعـة والعل س التـد ريئة

امعــات با س التـد يئـات ألعـضاء ــ امل ر للتطـو يـة العر الـشبكة ــشاء إ تـم فلقـد ة، رسـكند ر
ة سكند جامعة ا ومقر ية، ص2010السميح،. (رالعر ،146(،  

للمــادة أن) 22(وفقــا ــ ع تــنص ـــ ال املــصر الدســتو يمــن يئـــة"ر وأعــضاء ، ناملعلمــو
ما ومعـــــــاونو س العلميـــــــة،،رلتـــــــد م كفـــــــاءا تنميـــــــة الدولـــــــة تكفـــــــل للتعلـــــــيم، ساســـــــية ة ـــــــ الرك

دافـھ أ وتحقيـق التعلـيم جـودة يـضمن بمـا دبية، و املادية م حقوق عاية و نية، امل م ا ا روم ". ر
يـــــــة،( العر مـــــــصر ـــــــة و جم ردســــــتو ص2014ر للمـــــــادة)12، فقـــــــا و ،

ً
تنظـــــــيم) 150(و قـــــــانو نمـــــــن

املـــــ امعــــات تـــــنصا ــــ وال ة س"صر التـــــد أصـــــو تلقــــى املـــــساعدين ن ســــ واملد املعيـــــدين ــــ رع لر
املقــــر النظــــام وفــــق عليــــھ ب روالتــــد املــــادة". ر املــــساعدين) 151(كــــذلك ن ســــ واملد املعيــــدين ــــ رع

وفقــا وذلـك لألقـسام، العلميـة واملـؤتمرات ـد املع أو ليـة لل العلميـة املـؤتمرات أعمـال ـ املـشاركة
ً

امل ـــــام الالئحـــــةلألح ـــــ ة ،. (التنفيذيـــــة رقـــــر العـــــا التعلـــــيم ة ا رو ص2006ز ـــــذه)30، إن حيـــــث ،
ـم أ باعتبـار املعيـدين، ع املادة نصت ثم ومن ن، س واملد املساعدين ساتذة و ساتذة ام رم

س التــد يئـة أعــضاء حـذوا يحــذوا وأن ايـر. رالبـد ف ــ و2000و القــومي املــؤتمر خـالل مــن لم
وضــــعللتعلــــ تــــم العــــا شــــملت يم عــــام25خطــــة ــــ ح ا تنفيــــذ يــــتم عا مــــشر

ً
ثــــالث2017و ــــ ع م

عـام من ا اعتبا للدولة مسية ا طط ا مع تتواكب مراحل
ً
ـ2002ر ح ت2017م صـد وقـد رم؛

عات املـــــشر ـــــذه ة إلدا وحـــــدة ـــــشكيل ب ـــــة ا و ات وقـــــرا رز ر ـــــة. ر ولو ذات عات املـــــشر تحديـــــد ووتـــــم
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يـــــتم عات مــــشر ســـــت ــــ تنفيــــذووتركــــزت ـــــ مـــــسيةاالبــــدء ا طــــة ا خـــــالل مــــن ـــــ و ملرحلــــة
يئــــــة). م2007 -م2002( أعــــــضاء ات قــــــد تنميــــــة ع مــــــشر الــــــست، عات املــــــشر ــــــذه ن بــــــ رومــــــن و و

والقيــادات س باســم(faculty and leadership development project(رالتـد ا اختــصا عــرف
ً
ر

(FLDP).) .،ص2015خليل ،408(.  

ات قد تنمية ع رمشر التدو يئة والقياداترأعضاء   . FLDP .س

والقيــــادات س التـــد يئـــة أعـــضاء ات قـــد تنميـــة مراكــــز مـــن عـــدد ع املـــشر عـــن ثـــق ران ر و
حدة ع جامعة ل   : داخل

ع املــشر ــة ور وتنميــة: ؤ ، العــا التعلــيم ملؤســسات نيــة وامل املؤســسية ات القــد ن رتحــس
بــــصف والقيــــادات س التــــد يئــــة أعــــضاء ات وقــــد ات ــــا رم ر مر لتمكيــــ خاصــــة، لغــــة ة مواكبــــة مــــن

العا التعليم مخرجات كفاءة فع و التنافسية ة ومواج   .رالعصر

ع املشر داف   : وأ

 التعلـــيم ومؤســـسات امعــات با ة ـــشر ال د للمـــوا نيــة وامل املؤســـسية ات القـــد ن رتحــس ر
  .العا

 التعلــــــيم بمؤســـــسات م ومعـــــاون س التــــــد يئـــــة ألعـــــضاء ــــــة التطو ات القـــــد رتحـــــديث رر
  . العا

 ا العاتنمية التعليم بمؤسسات املستمر ر التطو تدعم ال الذاتية   .ة
 ة دا و اديمية للقيادات ة دا و القيادية ات القد رتحديث ر   . ر
 عمليــــــة ة اســـــتمرا تحقــــــق ـــــ وال امعيـــــة ا ة دا مجــــــال ـــــ الذاتيــــــة ات ـــــ ا ر رتطـــــو ر

ر   . التطو
 ا التعليم مخرجات جودة ن   .لعاتحس
 د بدال يواســـ معــــاو ـــ إ ـــة املوج ب التـــد مـــصفوفة امج ــــ ب ـــام ا املعلـــم إعـــداد رة ر

س التد يئة  رأعضاء

ب التد مجاالت م   : رأ

ـــــ املجـــــاالت امعيـــــة(تتمثـــــل ا ة دا و واســـــتخدام-رالقيـــــادة س التـــــد فعاليـــــة رـــــادة ز
التكنولوجيــــة ــــ-الوســــائل املح ــــ العل ــــشر ال ــــ ع ة القــــد ــــةتنميــــ-والــــدورتنميــــة ع ة رالقــــد

املعاونة والوظائف والطالب الزمالء مع العا-التعامل التعليم ر تطو ن-ثقافة املد ب رتد   )ر

دفة املس ات دا   :را

تقـــاء يمكـــن ـــ ح لتنميـــة تحتـــاج ـــ ال ساســـية ات ـــدا ا مـــن مجموعـــة اح ـــ اق رتـــم ر
آخــذين س التـد يئــة ألعـضاء ــ امل رباملـستو عتبــارى وتــمحـ واملـستقبلية، اليــة ا تياجـات

مجموعة ل تحت تندرج ال امج ال وكذلك التالية املجموعات ا يف   :تص

  

  



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ
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والبحث: أوال والتعلم س التد ات رقد   ر

ـ املعلومــات(وتتمثـل تكنولوجيـا مـع التعامــل ات ـا ـة - )ICDL(رم اللغو ات ـا اللغــة(رامل
ية س - )نجل   ) البحث – رالتد

ي: اثاني سا التفاعل ات   رقد

ــــ الفعــــال(وتتمثــــل والتقــــديم-تــــصال العــــرض ات ــــا النــــاس-رم ة د(رإدا املــــوا ة رإدا ر
ة شر ما-) ال ا التفاعل   ) ديناميكية

صية: ثالثا ال ات   رالقد

ـــ ـــ(وتتمثـــل التفك ات ـــا ـــة-رم دا ات ـــا رامل العمـــل-ر وضـــغوط الوقـــت ة واعـــدق-رإدا
امل   )السلوك

عا ا
ً

القيادية: ر ات   رالقد

ـــــ ــــ(وتتمثــــل التنظي ر املـــــشكالت-التطـــــو وحــــل ات القـــــرا القانونيـــــة-راتخـــــاذ نالـــــشئو
امعية ا ة دا واملجتمع-رواملالية امعة العا). (ا التعليم ة ا رو دز ص.، ص   )7-6ت،

السابقة اسات   :رالد

والبحوث اسات الد عض تحديد املريمكن تناولت   :  ضوعوال

أســـــماء -1 اســـــة ـــــ). م2016(رد املعرفـــــة ة إدا مـــــدخل دو ـــــ ع للوقـــــوف اســـــة الد رـــــدفت رر
س التـــــد يئـــــة ألعـــــضاء املـــــستدامة نيـــــة امل التنميـــــة املـــــن. رتحقيـــــق اســـــة الد رواســـــتخدمت

ــ ع وطبقــت البيانـــات مــع كــأداة بانة ســـ و ، ــ التحلي يئـــة) 160(الوصــفي أعــضاء مـــن
الالتـــــ ليـــــات ب س س-ســـــماعيلية(يـــــةبرد ســـــعيد–الـــــسو ش-ربو ق-العـــــر ـــــا–زالزقـــــا ). ب

انـــــــت املعرفـــــــة ة إدا ملعـــــــاي س التـــــــد يئـــــــة أعـــــــضاء ســـــــة مما جـــــــة د أن النتـــــــائج ـــــــرت روأظ ر ر ر
نيـــة. ضـــعيفة امل للتنميـــة خاصـــة مراكـــز بيـــة ال ليـــات ـــشاء إ ة بـــضر اســـة الد أوصـــت ركمـــا ور

التـــد يئـــة ألعـــضاء ـــراملـــستدامة ع عتمـــد ـــا منظومـــة س ر تطـــو ـــ املعرفـــة ة إدا رمـــدخل
ـــــسية التد يئـــــة ال عـــــضو وخاصـــــة ـــــام ا نظـــــام. راملـــــن مـــــن امعـــــات ا تطـــــو يلـــــزم ركمـــــا

جانـــب ـــ إ قيـــة لل ـــسا ئ ا معيـــا س التـــد ـــ ـــ التم مـــن وتجعـــل ـــة، واملعنو املاديـــة ـــوافز ا
ً ً

ر ر ر
ـــ العل بإعـــد. البحـــث اديميـــة القيـــادات ليـــف ســـنوت علميـــة خطـــط نيـــةاد امل للتنميـــة ة

ا وتقييم ا تنفيذ عة ومتا س التد يئة   .رألعضاء
يوســـــف -2 اســــة د ــــ أســـــاليب). م2016(رو ر لتطــــو ح ـــــ مق تــــصو لوضــــع اســـــة الد رــــدفت ر

نيـة امل التنميـة أسـاليب ن بـ نـة املقا خـالل مـن وذلـك س التـد يئـة ألعضاء نية امل رالتنمية ر
بجا س التــد يئــة ممثلـــةرألعــضاء املنيــا ممثلـــة معــة د ســتانفو وجامعــة ة املــصر امعــات رل

كيـة مر امعـات اسـة. ل الد اسـتخدمت اسـة الد ـداف أ رولتحقيـق ج"ناملقـار املـن ر  رجـو
يــــدي لتحديـــــد. "ب س التــــد يئـــــة ألعــــضاء الفرصـــــة إتاحــــة ة ضـــــر اســــة الد نتـــــائج ــــرت رأظ ر ور

ع معينــــة موضــــوعات فــــرض س ولــــ يــــة، التد م وراحتياجــــا ، جــــدو بــــال م للوقــــتإىلــــ ــــدار
خطــــــط مراجعــــــة الذاتيــــــة، نيــــــة امل التنميــــــة ـــــ ع س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء يع ــــــ ـــــد، روا
مراعـــــاة ا، ألعـــــضا نيـــــة امل التنميـــــة تحقيـــــق ـــــ ـــــا دو عـــــز بمـــــا نيـــــة؛ امل للتنميـــــة امعــــة را ز
م، ل بمـــــــــــؤ واملرتبطـــــــــــة س، التـــــــــــد يئـــــــــــة أعــــــــــضاء مـــــــــــن فئـــــــــــة ـــــــــــل ـــــــــــصائص رالتخطــــــــــيط
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م العلموتخصـصا م ا ـ وخ قبـليـ، مـن ـا التحقـوا ـ ال امج ـ ال ونوعيـة ـو. ة، ت أن ـ نيرا
ومتجــددة حديثــة ات الــدو ــا. رموضـوعات نا وتت منتظمــة ــو ت نيــة امل للتنميــة بــرامج نتنفيــذ

وعقــد م، أنفـس س التـد يئــة أعـضاء بمـشاركة وذلـك امعــة، ا ليـات ل املختلفـة رقـسام
م ل ة دو   .راجتماعات

ـــ -3 اســـو التـــوابرد عبــــد حـــسن،ة ليــــل، ا تحديــــد) م2019(عبـــد ـــ ا اســــة الد رـــدفت
املعرفـة، مجتمـع ضوء ام ا بالتعليم س التد يئة ألعضاء نية امل التنمية رمتطلبات
اليمنيــة؛ امعــات با س التــد يئــة ألعــضاء املــستدامة نيــة امل التنميــة واقــع ــ ع روالتعــرف

اســتخ اســة الد ــداف أ الوصــفرولتحقيــق املــن مــعيدمت كــأداة بانة ســ واســتخدمت ،
ــ ممثلـة ديـدة ا بجامعــة ليـات ال جميـع ــ ع امليدانيـة اسـة الد تطبيــق تـم وقـد رالبيانـات،

ـــــ ع اســـــة الد وطبقـــــت العلميـــــة، ليـــــات وال ـــــسانية ليــــات عـــــضوا) 233(رال
ً

ـــــم.  أ ـــــرت أظ
التنمية اليمنية امعات ا دو واقع أن املـستدامرالنتائج نية سةامل التـد يئـة رألعـضاء

بمبـــــدأ خـــــذ ة ضـــــر ـــــ ع يتفقـــــو العينـــــة أفـــــراد جميـــــع وأن ، املـــــأمو باملـــــستو تكـــــن ورلـــــم ن ل ى
املعرفــة مجتمــع متطلبــات ضــوء ــ املــستدامة نيــة امل بــإجراء.  التنميــة اســة الد أوصــت ركمــا

أول تحديــد ليــتم س؛ التــد يئــة أعــضاء أداء ملــستو ميــة تقو اســات رد التنمىر بــرامج ــات ةيــو
ا نتائج ضوء ع نية   .امل

اســـة -4 د ــ ـــشطة) Mulder& Wesselink,Kasule) 2016رو أ لتحديـــد اســـة الد رــدفت
ألعــــضاء الـــوظيفي داء ن تحـــس ـــ مـــة م ـــا أ ــــ ع ـــا إل ينظـــر ـــ ال العامـــة نيـــة امل ُالتنميـــة

ـــــذ ـــــ س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء مـــــشاركة ومـــــدى امعـــــة، با س التـــــد ريئـــــة ـــــر ـــــشطة ه
مــع. دانــأوغ املنظمــة شــبھ املقــابالت خــالل مــن البيانــات جمــع تــم اســة الد ــداف أ رولتحقيــق

قـسام ؤســاء و ليـات ال امعــة)20(رعمـداء با ن ـ دا ن املــوظف لكبـار أجـر يان واســت ر، ي
س) 90( التــــد يئــــة حــــصاء). 126(رو وتقنيــــات تا ســــت املحتــــو تحليــــل اســــتخدام ىتــــم

البياالو لتحليـــل والكميـــةنـــصـــفي النوعيـــة ـــ. ات س التـــد يئـــة أعـــضاء أن النتـــائج ـــرت رأظ
نيـة امل التنميـة ـشطة أ ـ و ـشار مـا ا نـاد امعـات نا

ً
علـيم. ر مثـل ـشطة أ ـ عت ذلـك، ومـع

ـا جميع ـة املوج نيـة، امل ات والـشب العمـل، ش و والندوات، م، وتد املعتمدين ن راملعلم ور
التعلـــــيم ـــــ املعاصـــــرإ ــــــنوالـــــتعلم مـــــة م املجتمـــــع، تنميـــــة ـــــشطة وأ ـــــار، بت و والبحـــــث ،

س التـــد يئـــة ألعـــضاء الـــوظيفي داء ن ـــ. رتحـــس املـــشاركة عـــل حاجـــة نـــاك ، التـــا و
امعات ا ملعل إلزامية الرسمية وغ الرسمية نية امل التنمية شطة   .أ

اســــة -5 د ــــ اســــةــــدفت) Ghias&Lodhi) 2019رو تحليــــلرالد ــــ تواجــــھاملــــشكالا ــــ ال ت
آبـــاد إســـالم ـــ نيـــة امل التنميـــة برنـــامج ـــ م مـــشارك أثنـــاء امعـــة با س التـــد يئـــة رأعـــضاء

يئــــة. باكــــستان أعــــضاء ــــا يواج ــــ ال ل املــــشا مجــــاالت إبــــراز ــــو البحــــث مــــن ــــدف ال ــــان
نيــة امل التنميــة برنــامج ــ وا شــار الــذين س ــام. رالتــد ا الــدعم قبــللتحليــل مــن املقــدم

بـــرامجا تنفيــذ ن لتحـــس للتنفيــذ القابلـــة اتيجيات ســ وتحديـــد ن؛ للمــشارك ـــ الرئ ــد ملع
املـــــــستقبل ـــــــ ب ـــــــ. رالتـــــــد الك املـــــــن اســـــــة الد اســـــــتخدمت اســـــــة الد ـــــــداف أ رولتحقيـــــــق .  ر

من اسة الد مجتمع تألف البيانات، مع كأداة بانة س أعـضاء) 1571(رواستخدمت مـن
ا نيئة املد س رلتد واحـدر ر ش مدتھ تد برنامج اختيـار. رإطار أعـضاء) 720(تـم مـن

الطبقية العشوائية العينات أخذ تقنية باستخدام س التد ـم. ريئة أ أن النتـائج ت ـ أو
يــة، التد ة الــدو حـضو عــد اف ـ ع أو افــأة امل مــن نـوع أي وجــود عـدم انــت راملـشكالت ر ر



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ

 

 

410 

الرئ القـــــضية انـــــت ـــــو ال الثانيـــــة ســـــسية التـــــد يئـــــة أعـــــضاء أن ـــــ و املـــــشار ـــــا رأبر ن ز
انـــت نـــامج؛ ال خـــالل العمــل ـــان م داخـــل الواجبـــات مثــل أخـــر بأعبـــاء مثقلـــو ن ىاملــشارك ن
ـار ف يعاب السـ أقـل داعمـة ئـة ب نـاك انـت حيـث ات دا سـاء ر قبل من التغي رقبو ؤ ل

أو حافز فاق بإ التوصية تمت مراملبتكرة، ل شـ ع افأة بم التـد ـذا مـع ترقيـة أو رافـأة
فائدة أك   .علھ

اســـة -6 د ـــ ـــ) Kyaligonza & Mukwenda, Nabunya) 2019رو ا اســـة الد رـــدفت
جامعــة ــ املجتمـع وخدمــة والبحــث والتعلـيم نيــة امل التنميــة سـات مما ن بــ العالقــة رفحـص

الدولية كيامبوغو) KIU(كمباال أولت).  KYU(وجامعة احقيق الد اسـةسرداف الد اتبعـت رة
ــ العر املقطـــع ـــ. تــصميم ع اســة الد س) 466(رطبقـــت التــد يئـــة أعــضاء جمـــع. رمـــن تـــم

بانة ســـــ باســـــتخدام ـــــا. البيانــــات ل نيـــــة امل التنميـــــة ســـــات مما أن اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت روأظ ر
س التــد عمليـة ـ ع مـة م إيجابيـة اسـ. رعالقـة الد لقـات ا أن ايـضا ـرت روأظ

ً
يــة، التد رية

ــاإجـ ع ـ وا ل ــش تـؤثر ال قـد ــ وال خـر نيـة امل التنميــة فـرص ن بـ مــن اسـة، الد ىات ر ز
س التــد يئــة ألعــضاء دمــة ا تــرتبط. رتقــديم نيــة امل التنميــة ســات مما أن النتــائج انــت رو

املجتمع وخدمة البحث س ول س التد خدمات بتقديم وثيقا تباطا را ر
ً ً

.  

ا الد ع السابقةرالتعليق   : سات

اســــــةتاســــــ - للد املالئــــــم للمــــــن الوصــــــو ــــــ الــــــسابقة اســــــات الد مــــــن البحــــــث رفاد املــــــن(لر
اســــــة) الوصــــــفي ،(ركد ــــــ ،(،)م2016ع حــــــسن ليــــــل، ا عبــــــد التــــــواب، فيمــــــا) م2019عبــــــد

اسة د مع  ).2019،(Lodhi& Ghias،)م2016يوسف،(راختلفت

الـــ - اســات الد حـــات ومق توصـــيات ـــا ا البحـــث مـــشروظــف دعـــم ـــ اســـة،لسابقة الد رة
اســـــة د ــــا م ،(روأ ـــــ ،(،)م2016ع حـــــسن ليـــــل، ا عبـــــد التــــواب، يوســـــف،(،)م2019عبـــــد

 )2016،(Kasule,Wesselink& Mulder،)م2016

اســـة - د مـــن ـــا ا البحـــث ،(راســـتفاد ـــ اســـة)م2016ع ود ليـــل،(ر، ا عبـــد التـــواب، عبـــد
، اســــة)م2019حــــسن ود صــــياغة)Kyaligonza& Mukwenda, Nabunya،2019(ر، ــــ

اسة الد  . رأدوات

مـــع - يتفـــق مـــا ـــو و البيانـــات، مــــــــــــع ــــأداة كـــــــــ يان ســــــــــــت الـــســـــــابقة اســـــــات الد راســـتخدمت
اســـــــــــــــــــــــــــــــة د ناء باســت ، ــا ا اســتخدمت) Kasule,Wesselink&Mulder)،2016رالبحـث ــ ال

ا شبة أيضاملاملقابالت بانة س مع نظمة
ً

. 

اســة - د ناء باسـت الوصــفي املــن الـسابقة اســات الد جميــع روظفـت ــ) م2016يوســف،(ر ال
اســة ود يـدي، ب ج جــو مــن راسـتخدمت املــن). Lodhi& Ghias)،2019ر اســتخدمت ـ ال

 .الك

البحث   : من

ا املن ه باعتبا الوصفي املن البحث الرستخدم لطبيعة   .راسةدملالئم
امليدانية اسة   : رالد

س التــــــد يئــــــة ألعــــــضاء نيــــــة امل التنميــــــة واقــــــع عــــــرف ــــــ ا امليدانيــــــة اســــــة الد رــــــدف ر
التـــــا النحـــــو ـــــ ع مـــــن وذلـــــك ـــــا، ر تطو حـــــات ومق ة املـــــصر امعــــات مـــــن: با كـــــال واقـــــع اســـــة د

ً
ر
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ت( نيــــة، امل التنميــــة احتياجــــات تحديــــد نيــــة، امل للتنميــــة بــــرامالتخطــــيط وتنفيــــذ التنميــــةجنظــــيم
نيــة امل التنميــة بــرامج تقيــيم نيــة، امل للتنميــة ــ التحف نيــة، بــرامج) امل ر تطــو حــات مق اســة د رثــم

ة املصر امعات با س التد يئة ألعضاء نية امل التنمية شطة   .روأ

امليدانية اسة الد   :رأداة

عين من البيانات مع كأداة بانة س اسة الد اسةراستخدمت الد   .رة

أ اسةدصدق الد   :راة

ـــــا ا ذو: رالـــــصدق ن املحكمـــــ مـــــن مجموعـــــة ـــــ ع ا عرضـــــ خـــــالل مـــــن التأكـــــد يتـــــم
بانة ســ أصــبحت م؛ ومالحظـا ــم ا آ ـ ع نــاء و اســة؛ الد محـل املجــال ـ ة ــ وا رختـصاص ر

ائية ال ة الصو للتطبيق ة   . رصا

املحتـــو صـــدق ميــدان:يأمــا بانة ســـ تطبيـــق وتــم م عينـــة ـــ ع يا
ً

مـــننــ عـــضو) 225(ة
معـــامالت حـــساب خـــالل مــن وذلـــك اســـة، الد أداة ــساق ا مـــدى ـــ ع التعــرف وتـــم س، تـــد ريئــة ر

سـو ب تبـاط ا معامـل باسـتخدام لـھ ـ ت ت الـذي والبعـد فقـرة ـل جـة د ن بـ نتبـاط ر ر  Person)ر
Correlation).  

اسة الد أداة   رثبات

الثبـــــات حـــــساب نبــــــطرب) Reliability(تـــــم كر ألفـــــا مــــــن) Cronbach's alpha(خاوقـــــة

   ):         Johnson, B. and Larry C,2013,P171(املعادلة

وحيث نباخ، كر ألفا قة بطر الثبات ،Nومعامل املحـو أو بانة س مفردات رعدد

ســــو مفـــردات ن بــــ تبـــاط معــــامالت قـــيم املحـــورمتوســـط أو  Average Inter-Itemربانة
Correlationالثبـــات بتحليـــل ـــا عل ـــصو ا تـــم ـــ ال الثبـــات معـــامالت بلغـــت فيمـــا ممـــا) 0,96(ل،

ــذلك و ــع، للتو قابلـة ائيــة ال ا صــو ـ بانة ســ ــو وت جـدا، مرتفــع ثبــات مـستو ــ ع زيـدل ر ن ي
ً

عطي بما بانة س وثبات صدق من تأكد قد الباحث و الني لتحليـل ـنالثقـة ع جابـة و تـائج
ا عل البناء وسالمة امليدانية اسة الد نتائج الثقة التا و اسة، الد رأسئلة   .ر

امليدانية اسة الد وعينة   :رمجتمع

ـــــــ و جامعـــــــات ـــــــع أ ـــــــ ع اســـــــة الد راقتـــــــصرت ة،: (ر ســـــــكند و شـــــــمس، ن عـــــــ رـــــــر، ز
اســة) وأســيوط الد مجتمــع إجمــا بلــغ عــضوا21642(رو

ً
يــضم) حيــث و) 5833(، أســتاذا

ً
)5093 (

و مــــساعدا، أســــتاذا
ً ً

العــــشوائية) 10716( العينــــة بأســــلوب العينــــة ــــم تقــــدير تــــم وقــــد ســــا، مد
ً

ر
املتناســــبStratified Random Sampleالطبقيــــة ــــع التو قــــة بطر ــــا ع زوتو  Proportionز

Allocationالعالقــــة باســــتخدام العينــــة إجمــــا حــــساب تــــم وقــــد ســـــالم،عاشــــو. (، ص2010ر، ، 
127(  
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وحيـث املجتمـع، أفـراد عــدد إجمـا الطبقــةتمثـل أفـراد عـدد إجمــا hتمثـل

مثــــــل و املجتمــــــع، الطبقــــــةمـــــن أفــــــراد اســــــتجابات ـــــ املقــــــدر أداةhالتبــــــاين بنــــــود ــــــ ع
اســـة عي(رالد ـــ ع اســــة الد أداة بتطبيـــق تقـــديره تــــم وروقـــد م اســــتطالعية مـــننـــنـــة عــــضو) 75(ة

طبقــة ــل ــ س تــد املقــدار)ريئـة مثـل و ،Dاملرغــوب مــنDesired Varianceالتبــاين حــسب و
حيــث)D=d/Z(العالقــة ،dــساو و ــسابية ا املتوســطات لتقــدير دفة املــس ،)d=0.05(يالدقــة

ثقةZ و مستو عند ة املعيا جة ىالد ر ا) 0,05(ر   )Z=1.96(رومقدا

ـــو ـــدوو وكـــذلكعـــأ) 1(لا الرســـمية حـــصائيات واقـــع مـــن اســـة الد مجتمـــع رداد
طبقة ل ل املمثلة للعينة ى د د وا ستطالعية اسة الد خالل من املقدر   .رالتباين

  ) 1(لجدو

طبقة ل ل املمثلة للعينة ى د د وا   مجتمع

املجتمع للعينة  خصائص ى د د   ا
  الطبقة

املعاينة  )n( العدد  )S2 (اينتبال  )N(العدد    )n/N(سبة

  %2.5  146  0.40  5833  أستاذ

مساعد   %2.5  128  0.32  5093  أستاذ

س   %2.5  268  0.36  10716  رمد

  %2.5  542  0.37  21642  جما

ـــدو ا مـــن يبلـــغ) 1(ليتــ اســـة الد لعينـــة ـــى د ـــد ا الباحـــث) 542(رأن قـــام وقـــد
ن ت صـو ـ بانة س قيـة: ربتطبيق و ما قـدورإحـدا التطبيـق ألن نظـرا ونيـة الك ة بـصو خـر

ً
ر ى

صــــالحية ن تبــــ بانات ســــ فــــر عــــد و ونــــا، و مــــة أ ظــــل ــــ زتــــم ر و) 259(ز قيـــــة، و بانة ) 356(راســــ
للتحليل ة الصا يانات ست إجما بلغ التا و ونية، الك بانة ـ) 615(اس ي وفيمـا بانة، اس

اسة الد عينة   .روصف

  )2(لجدو

ا عينة بحسبلوصف اسة امعة(رد لية-ا ال العلمية-نوع جة ال-رالد ات الدو رعدد
ا عل صو ا   )لتم

ة العدد الفئة املتغ املئو سبة  ال

ر  %29.92 184 ز

شمس ن  %25.85 159 ع

ة  %25.20 155 رسكند
امعة  ا

 %19.02 117 أسيوط

 %44.55 274 ينظر
لية ال  نوع

 %55.45 341 عم

العلميةلا جة  %26.18 161 أستاذ رد
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ة العدد الفئة املتغ املئو سبة  ال

مساعد  %22.93 141 أستاذ

س  %50.89 313 رمد

فأقل ات دو تم %22.76 140 رخمس ال ات الدو رعدد
ا عل صو  لا

 
ات دو خمس من  %77.24 475 رأك

اسة الد عينة  %100.00 615 رإجما

حصائية ات واملعا  :ساليب

ايتطلـــ تحليـــل بانة لبيانـــاتب ســـ بنـــود ـــ ع اســـة الد عينـــة اســـتجابات تمثـــل ـــ رال
ي كما ستداللية و الوصفية حصائية ساليب عض   :استخدام

للموافقـــــة -1 ـــــة املئو ـــــسب وال ات ليكـــــرت: رالتكــــرا ات تكـــــرا أقـــــل عـــــن الكـــــشف يــــتم رحيـــــث
ــــ تكــــرار بقـــسمة تكــــرار ـــل ل ــــة املئو ــــسبة ال حـــساب ــــتم و ـــا، مـــنوأك ة(ل ــــ -ةطمتوســــ-كب

مـن) ضـعيفة ا ـ عب ـ أك ـا باعتبا ـة مئو ـسبة ـ إ النتـائج ـل وتحو للعينـة ـ الك العـدد ـ ع
ً

ر
ام ا ات   .رالتكرا

ي -2 ــسا ا التعــرف: املتوســط خاللــھ مــن يمكــن حيــث ــة املركز عــة ال س مقــاي ــم أ ــو و
بان ســـ محـــاو مـــن محـــو ـــل ـــ ع العينـــة أفـــراد اســـتجابات متوســـط ـــ رع حـــسابر ـــتم و ة،

تيةتامل العالقة من ي سا ا  )          Weiss,N,2012,P95(وسط

وحيــث جات الـــد العينــةرــ أفـــراد جـــة. عــدد د تحديــد ـــ املتوســط ـــساعد رو
املتوسـط حـساب ـتم و بانة، سـ محـاو مـن محـو ـل ات عبا ب وترت ة عبا ل رتوافر ر ر ير ـسا ا

ق طر فاالسـتجابةإعن ليكـرت، قـة لطر وفقـا الثالثـة سـتجابات مـن استجابة ل ل جة د عطاء
ً

ر
ة( ــــ جــــة) كب الد ســــتجابة)3(رعطــــى و جــــة) متوســــطة(، الد ســــتجابة)2(رعطــــى و ) ضــــعيفة(،

جــة الد التاليــة)1(رعطــى العالقــة مــن و املــو املتوســط حــساب يمكــن ذلــك ضــوء ــ و ن، فــؤاد،(ز
ص1986 ،319(  

يسـاملتو ــسا ا ة"تكــرار × 3 = (ط ــ عــدد÷ ") ضــعيفة" تكــرار × 1" + متوســطة" تكــرار × 2" + كب
  .العينة

التـــوافر جــة د معرفــة يمكــن محــو أو ة عبــا ــل ل ي ــسا ا املتوســط قيمــة خــالل رومــن رر
املو املتوســطات قــيم فيــھ اوح ــ ت الــذي ــي الثال ليكــرت مــدى تقــسيم يــتم حيــث ــاملنــاظرة، إ زونــة

فئ الـثالثاثالث سـتجابات مـن ـل مـدى يتحـدد التا و ة، ساو م ة(ت ـ ) ضـعيفة-متوسـطة-كب
تية العالقة   :من

    
دو ا و توافر) 3(لو جة د أو استجابة ل ل املناظرة ات ة(رالف -متوسطة-كب

اسة)ضعيفة الد ومحاو ات عبا توافر جة د ع كم ا ضوئھ يمكن حيث ر، ر   .رر
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  )3(لجدو

استجابةملا ل ل املناظر   دى

التوافر جة  املــــــدى املوافقة/رد

 1.66وح1من ضعيفة

 2.33وح1.67من متوسطة

ة  3وح2.34من كب

املعيـــــار -3 ا: ينحـــــراف متوســـــط حـــــو العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ت ـــــش مـــــدى للتحديـــــد
املعيار نحراف قيمة حساب تم و ي، سا التايا العالقة   يةلمن

  

وحيــث جات الــد قيمـــة عــددرــ ادت لمــا أنــھ مالحظــة يجــب العينــة زأفــراد
اسة الد محل النقطة العينة أفراد اء آ تباين إ ش ذلك فإن املعيار رنحراف ر   ي

نباخ -4 الفاكر قة الد) Cornbrash's alpha(وطر ألداة الثبات   .اسةرساب

نتـ -5 تحليـل ياتـم حـصا نـامج ال باسـتخدام اسـة الد  SPSS) (Statistical Package(رئج
for Social Sciences (عشر الثامن  .صدار

امليدانية اسة الد نتائج وتحليل   :رعرض

و لاملحو ة: ر املصر امعات با س التد يئة ألعضاء نية امل التنمية   رواقع

وتح عرض املحو ذا املتريختص النتائج يئـةعليل ألعـضاء نية امل التنمية بواقع لقة
ي كما ة، املصر امعات با س   : رالتد

و نية: لالبعد امل للتنمية   التخطيط

ــــــدو ا نحــــــراف) 4(ليتـــــضمن و ي ــــــسا ا واملتوســــــط ـــــة املئو ــــــسب وال ات رالتكــــــرا
تر تــــم وقــــد نيـــــة، امل للتنميــــة التخطــــيط عـــــد ات لعبــــا راملعيــــار بحــــسي ات العبــــا ـــــب املتوســـــطبرت

اسة الد عينة نظر ة وج من البعد ات عبا لبا سبة بال ا م ل ب ترت ع للتعرف ي سا را   .ر
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  )4(لجدو

نية امل للتنمية التخطيط عد ع اسة الد عينة   راستجابات

 االستجابات
ة م  رالعبا

 قلیلة متوسطة ةیركب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب التوافر

 235 307 73 ك
1 

نية امل للتنمية املدي لة طو خطة امعة ا تضع

س التد يئة  %38.21 %49.92%11.87 % .رألعضاء
متوسط 0.66 1.74

 1 ة

 292 248 75 ك
2 

ألعضاء نية امل التنمية خطة عن عالن يتم

س التد 12.20 % .ريئة
% 

40.33% 47.48% 
 4 ضعیفة 0.69 1.65

 356 205 54 ك
3 

برامج تخطيط س التد يئة أعضاء ك رشا ر

امعة با نية امل التنمية شطة  %57.89 %33.33 %8.78 % وأ
 9 ضعیفة 0.65 1.51

 287 255 73 ك
4 

مع نية امل التنمية شطة وأ برامج سياسات سق ت

اتيجية س ا ا وتوج امعة ا  %46.67 %41.46%11.87 % .سياسات
 3 ضعیفة 0.68 1.65

 280 267 68 ك
5 

العمل ئة ب نية امل التنمية شطة وأ برامج ترا

امعة با الية  %45.53 %43.41%11.06 % .ا
 2 ضعیفة 0.67 1.66

 291 259 65 ك
6 

نية امل التنمية داف وأ امعة ا داف أ ابط ت

س التد يئة ألعضاء العلمية داف 10.57 % .رمع
% 

42.11% 47.32% 
 6 ضعیفة 0.67 1.63

 287 261 67 ك
7 

ات التغ نية امل التنمية شطة وأ برامج ترا

امعة ا املتوقعة 10.89 % .املستقبلية
% 

42.44% 46.67% 
 5 ضعیفة 0.67 1.64

 314 244 57 ك
8 

الفعلية نية امل حتياجات نية امل التنمية تل

سألعض التد يئة  %51.06 %39.67 %9.27 % راء
 8 ضعیفة 0.66 1.58

 323 223 69 ك
9 

برامج اختيار فرصة س التد يئة ألعضاء ريتاح

نية امل م اج امللبية نية امل التنمية شطة  %52.52 %36.26%11.22 % .وأ
 7 ضعیفة 0.68 1.59

 ـــ ضعیفة 0.49 1.63 لمھنیةإجمالي التخطیط للتنمیة ا

ــدو ا مــن ــ) 4(ليتــ تقــع نيــة امل للتنميــة التخطــيط عــد إجمــا تــوافر جــة د رأن
ي حــسا بمتوســط اســة، الد عينــة نظــر ــة وج مــن وذلــك ضــعيفة، رمــستو تراوحــت)1,63(ى وقــد ،

مـن ات العبـا مـستو ـ ع التوافر جة لد سابية ا راملتوسطات ـ) 1,51(ىر النتـائج). 1,74(إ ـش  و
  :  إ

قـــــم ة رالعبـــــا يئـــــة) "1(ر ألعـــــضاء نيـــــة امل للتنميـــــة املـــــدي لـــــة طو خطـــــة امعـــــة ا تـــــضع
س ة" رالتــد قـــد ي حـــسا بمتوســـط متوســطة، تـــوافر جـــة بد و ـــب ت ال رـــ ر يرجـــع)1,74(ل وقـــد ،

جات الـــــد ـــــ ا قيـــــة لل املحـــــددة ات الـــــدو أن ن يـــــر قــــد عـــــضاء عـــــض أن ـــــ ا ذلـــــك ـــــ ب رالــــس ر و
ات(املختلفـة مــساعد ردو ألعــضاء) أسـتاذ–أسـتاذ نيـة امل للتنميــة امعـة ا مــن خطـة بمثابـة ــ

اســتجابات ــ يــؤثر قــد مـا ــو و ات الــدو لتلــك مــسبق تحديـد نــاك إن حيــث ــا، س التــد ريئـة ر
ة العبـــــا تلـــــك ـــــ ع اســـــة. رعـــــضاء د مـــــع يتفــــــق مـــــا ـــــو ،(رو ـــــ ليــــــف)م2016ع بت أوصـــــت ـــــ وال ،

بإ لالقيادات علمية خطط سلعداد التد يئة ألعضاء نية امل   .رتنمية



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ
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قـــم ة رالعبـــا التنميــــة) "3(ر ـــشطة وأ بــــرامج تخطـــيط ــــ س التـــد يئــــة أعـــضاء ك رــــشا ر
امعـــــة با نيــــة ـــــ" امل خ ــــب ت ال ة) التاســـــع(ـــــ قـــــد ي حـــــسا بمتوســــط ضـــــعيفة، تـــــوافر جــــة ربد ر

يتم)1,51( ال س التد يئة أعضاء أن ا يرجع وقد ستر، أو م تخطـيطعاشراك ـ م ا بآ رانة
ات الــــــدو فتلـــــك التـــــا و ـــــا؛ م التحـــــاق يـــــتم ــــــ وال امعـــــة، با نيـــــة امل التنميـــــة ـــــشطة وأ ربـــــرامج

ا ن امللتحق عضاء عن النظر غض مسبقا مخططة
ً

 . 

قــــــم ات العبـــــا ســــــات مما رجـــــاءت ر تــــــوافر) 5،4،2،7،6،9،8(ر جــــــة بد ـــــب ت ال ــــــ رع
ــــ وال بــــضــــعيفة مراعــــاة امعــــة،رتتــــضمن با اليــــة ا العمــــل ئــــة ب نيــــة امل التنميــــة ــــشطة وأ امج

امج ـــ ال مراعـــاة كـــذلك امج، ـــ ال تلـــك عـــن عـــالن كـــذلك امعـــة، ا سياســـات مـــع تفـــاق كـــذلك
مـع تـام ل ـش م ـ ت ال املقدمـة شطة و امج ال أن عضاء ير حيث املستقبلية، ات يللتغ

ال ا العمل ئة عملوب ال ـھنية وج مـن امج ـ ال تلـك فائـدة ـ ع بالـسلب عود الذي مر ا؛
يئـة أعـضاء نظر ھ وج من الغموض ا يكتنف وال امج ال تلك عن عالن آلية كذلك م، نظر
ضـعف نـاك حيـث ، املـستقب البعـد مراعـاة كذلك ة، وا غ عضاء ا يرا حيث س، رالتد

املــــ ميــــة إيــــصال الــــــــ لتلــــك اتدستقبلية امج. رو ـــــ ال لتلــــك ختيــــار ــــ لإلتاحــــة ــــسبة بال أمــــا
يجــــو ال قيـــة لل متطلــــب ـــ و ــــة، إجبا ـــ ات الــــدو تلـــك مــــن العديـــد فــــإن الفعليـــة اجـــات زوا رر
ـــ غ ــان وإن املراكــز، عـــض لــدي املتــوفر التنـــوع مــن بــالرغم ـــاالت ا مــن ــ الكث ـــ عنــھ يــود ا

ل طبقــــا نتــــھ مر ــــ ـــاف
ً

إضــــافةو ــــداف الحتياجـــات، وأ امعــــة ا ــــداف أ ن بــــ ابط ـــ ال ضــــعف ــــ ا
تلبيــــــة ــــــ ع عكــــــس ا الــــــذي مــــــر س، التــــــد يئــــــة ألعــــــضاء العلميــــــة ــــــداف و نيــــــة امل رالتنميــــــة
عـــضاء باحتياجـــات ـــا ال تمــام عـــدم ـــ ا عـــود قــد ابط ـــ ال فـــضعف الفعليـــة، حتياجــات

ا جة الد احتياجات ع فقط ك توضعروال حيث فقطالعلمية العلمية جات للد ات رلدو و. ر و
اســة د مــع يتفــق للتنميــة)م2016يوســف،(رمــا امعــة ا خطــط مراجعــة ة بــضر أوصــت ــ وال ور،

س التد يئة أعضاء خطط مع ا ترابط أجل من نية  .رامل

ي الثا نية: البعد امل التنمية احتياجات   .تحديد

ــــــــدو ا ــــــــسب) 5(ليتــــــــضمن وال ات واملتوســــــــطرالتكــــــــرا ــــــــة نحــــــــراف املئو و ي ــــــــسا ا
بحــــــسب ات العبــــــا ـــــب ترت تــــــم وقـــــد نيــــــة، امل التنميــــــة احتياجـــــات تحديــــــد عـــــد ات لعبــــــا راملعيـــــار ر ي
عينـة نظـر ـة وج مـن البعـد ات عبـا لبـا ـسبة بال ـا م ـل ب ترت ع للتعرف ي سا ا راملتوسط

اسة   .رالد
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  )5(لجدو

اح تحديد عد ع اسة الد عينة اراستجابات التنمية   نيةملتياجات

 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  قليلة متوسطة كب

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت  ال

 307 267 41 ك
1 

ألعضاء امعة ا يح ت
املشاركة س التد ريئھ
برامج ات أولو تحديد

% 6.67% 43.41% 49.92% 
 4 ةضعيف 0.62 1.57

 330 242 43 ك
2 

شطة وأ برامج تب
ع بناء نية امل التنمية
داء فجوة تحديد

% 6.99% 39.35% 53.66% 
 5 ضعيفة 0.62 1.53

 305 253 57 ك
3 

شطة وأ برامج ترا
ات أولو نية امل التنمية
ية التد رحتياجات

% 9.27% 41.14% 49.59% 
 2 ضعيفة 0.65 1.60

 363 208 44 ك
4 

يئة عضو ك رشا
تحديد س رالتد

نية امل التنمية احتياجات
% 7.15% 33.82% 59.02% 

 7 ضعيفة 0.63 1.48

 359 203 53 ك
5 

القسم س ئ ك رشا ر
التنمية احتياجات تحديد

ألعضاء نية يئھامل
% 8.62% 33.01% 58.37% 

 6 ضعيفة 0.65 1.50

 314 234 67 ك
6 

املسار عاد أ ترا
يئة ألعضاء الوظيفي

تحديد س رالتد
% 10.89% 38.05% 51.06% 

 3 ضعيفة 0.68 1.60

 292 240 83 ك
7  

السابقة ات الدو رترا
ع ا عل حصل ضوال

عند س التد ريئة
% 13.50% 39.02% 47.48% 

 ضعيفة 0.70 1.66
1  

 

نية امل التنمية احتياجات تحديد    ضعيفة  0.48 1.56  إجما

ــدو ا مـن عـد) 5(ليتـ إجمــا تـوافر جـة د احتياجــات رأن نيــة،تحديـد امل التنميـة
مــ ضــعيفة مــستو ــ يىتقــع حــسا بمتوســط اســة، الد عينــة نظــر ــة وج تراوحــت)1,56(رن وقــد ،

من ات العبا مستو ع التوافر جة لد سابية ا راملتوسطات النتـائج)1,48(إ) 1,66(ىر ـش و ،
  : إ

قــم ة رالعبـا التــ) " 7(ر يئـة عــضو ــا عل حـصل ــ ال الــسابقة ات الـدو ــ عنــدرترا س رد
جديدة ات لدو حـسال" رالتقدم بمتوسط ضعيفة، توافر جة بد و ب رت ةل قـد ي ،)1,66(را

مــــن محــــدود عــــدد ــــ ولكــــن الفرصــــة، بإتاحــــة املراكــــز عــــض لقيــــام ذلــــك ــــ ب الــــس يرجــــع وقــــد
ة الـــــدو تلــــك ـــــ ع حــــصولھ حالـــــة ــــ أخـــــر ات دو ــــ ع ـــــصو وا ــــا، بي التبـــــديل ــــ ات رالــــدو ر ير ل

و مسبقا،
ً

ال قد ات الدو من محدود عدد ذلك ثالثة(زيتجاورلكن أو ن ت  ).ردو

قـــم ة رالعبـــا نيـــة) " 4(ر امل التنميـــة احتياجـــات تحديـــد ـــ س التـــد يئـــة عـــضو ك رـــشا ر
بــھ اصــة ــ" ا خ ــب ت ال ع(ــ ة) الــسا قــد ي حــسا بمتوســط ضــعيفة، تــوافر جــة ربد ،)1,48(ر

التــد يئــة أعـــضاء أن ــ ا يرجــع ــروقــد ــم مـــا اختيــار ــ الفرصــة ـــم ل تتــاح ال اليـــھ،س حاجــھ
ميــع ل زة جــا قوالــب امجوتقــديم ــ ال لتلــك حتيــاج مـــدي عــن النظــر مـــع. غــض يتفــق مــا ــو و
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 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
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اســـــــة س)م2016يوســــــــف،(رد التــــــــد يئــــــــة ألعــــــــضاء الفرصـــــــة إتاحــــــــة ة بــــــــضر أوصـــــــت ــــــــ وال ر، ور
نية امل م احتياجا تحديد   .باملشاركة

ا ســــة مما قــــمرجــــاءت ات رلعبــــا ــــ) 6،3،1،2،5(ر ت ال ـــــ ـــــع وال ضــــعيفة، ة بــــصو رب
عــا أ مراعـــاة امعـــةتتــضمن ا اتاحـــة كــذلك يـــة، التد حتياجــات ـــات وأولو الــوظيفي، املـــسار رد

امج، ــ ال ــات أولو تحديــد ــ املــشاركة س التــد يئــھ اســة رألعــضاء د مــع يتفــق مــا ــو يوســف،(رو
الت)م2016 ة ضـــــر ت ـــــ أو ـــــ وال سور، التــــــد يئـــــة أعـــــضاء مـــــن فئـــــة ـــــل ـــــصائص رخطـــــيط

التحقـــوا ــ ال امج ــ ال نوعيــة قبــلومراعــاة مــن س. ــا التـــد يئــة أعــضاء مــن يجعــل الـــذي رمــر
التنميــة ــشطة وأ بـرامج بنــاء كــذلك لـھ، يقــدم عمـا عزال بــاال وإحــساسھ للمعلومـات فقــط متلقـي

ئــــ ومــــشاركة ، داء فجــــوة تحديــــد ــــ ع بنــــاء نيــــة رامل التنميــــةً احتياجــــات تحديــــد ــــ القــــسم س
املقــدم أن ـ ا يــؤدي ـذا ــل قـسام، تلـك داخــل عملـو الــذين س التـد يئــھ ألعـضاء نيـة نامل ر
ضــعف أو غيـاب فـإن التـا و تقديمـة، مطلـوب ـو مــا مـع جيـدة ة بـصو ناسـب ي ال ات الـدو رمـن ر

و وتنظـيم بنـاء ـ ا يـؤدي الفعليـة لالحتياجـات الـدقيق التـاالتحديد و مطلـوب، ـ غ ـو مـا تنفيـذ
عـــدم حـــساس و نيـــة امل التنميـــة مـــن النفـــو ـــ ا يـــؤدي فقـــد عكـــسية، يجـــة ن ـــ ا يوصـــل لـــم رإن
د للمــــوا ا ــــد ــــو ي أن عــــدوا ال بــــل قيقيــــة؛ ا ه ثمــــا ي يــــؤ لــــن أنــــھ ضــــرار أقــــل فــــإن ــــا، مي رأ ر ر

ً
ن

ة ــشر ال والطاقــات اســة. املاديــة د مــع يتفــق مــا ــو ة)م2016يوســف،(رو بــضر ت ــ أو ــ وال ور،
نــة واملر التنــوع ــادة التــا و س، التــد يئــة أعــضاء مــن فئــة ــل ــصائص التخطــيط ومراعــاة ز ر

املقدمة امج  .ال

الثالث نية: البعد امل التنمية برامج وتنفيذ   تنظيم

ـــــــدو ا نحـــــــراف) 6(ليتـــــــضمن و ي ـــــــسا ا واملتوســـــــط ـــــــة املئو ـــــــسب وال ات رالتكـــــــرا
بحــــسبياملعيــــار ات العبــــا ــــب ترت تــــم وقــــد نيــــة، امل التنميــــة بــــرامج وتنفيــــذ تنظــــيم عــــد ات رلعبــــا ر

عينـة نظـر ـة وج مـن البعـد ات عبـا لبـا ـسبة بال ـا م ـل ب ترت ع للتعرف ي سا ا راملتوسط
اسة   .رالد

  ) 6(لجدو

نية امل التنمية برامج وتنفيذ تنظيم عد ع اسة الد عينة   راستجابات

 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  قليلةمتوسطة كب
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت ال

 211 337 67 ك
1 

شطة وأ امج ل العل املحتو ييتالءم
يئة أعضاء احتياجات مع نية امل التنمية

س  .رالتد
% 10.89%54.80%34.31%

 2متوسطة 0.63 1.77

 218 260 137 ك
و 2 املد نيتم العاليةر  بالكفاءة

% 22.28%42.28%35.45%
 1متوسطة 0.75 1.87

 247 264 104 ك
3 

ك ال ع ية التد املادة محتو رع ي
باه ن %40.16%42.93%16.91 % .و

 3متوسطة 0.72 1.77

 255 269 91 ك
4 

التنمية امج ب ب التد أساليب رساعد
ك ال ع نية باهامل ن %41.46%43.74%14.80 % .و

 6متوسطة 0.70 1.73

 252 288 75 ك
5 

برامج املتاحة التعليمية املواد تالئم
نية امل التنمية شطة %40.98%46.83%12.20 % .وأ

 7متوسطة 0.67 1.71
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 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  قليلةمتوسطة كب
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت ال

 256 279 80 ك
6 

بناء نية امل التنمية شطة وأ برامج تنفذ
ية من خطط %41.63%45.37%13.01 % .ع

 8متوسطة 0.68 1.71

 250 278 87 ك
7 

ع نية امل التنمية شطة وأ برامج تركز
املجتمع وخدمة س والتد البحث ات ا رم %40.65%45.20%14.15 % .ر

 5متوسطة 0.69 1.73

 239 298 78 ك
8 

نية امل التنمية شطة وأ برامج ئة ب ناسب ت
متطلبا التعلممع %38.86%48.46%12.68 % .ت

 4متوسطة 0.67 1.74

 299 244 72 ك
9 

نية امل التنمية شطة وأ برامج عا
واقعية %48.62%39.67%11.71 % .مشكالت

 9 ضعيفة 0.68 1.63

نية امل التنمية برامج وتنفيذ تنظيم  متوسطة 0.53 1.74 إجما

دويت ا نية) 6(لمن امل التنمية برامج وتنفيذ تنظيم عد إجما توافر جة د رأن
ي حـسا بمتوســط اسـة، الد عينـة نظــر ـة وج مـن متوســط مـستو ـ رتقـع تراوحــت)1,74(ى وقـد ،

من ات العبا مستو ع التوافر جة لد سابية ا راملتوسطات النتـائج)1,87(إ) 1,63(ىر ـش و ،
  :إ

ة رالعبـــــا العاليـــــة) " 3(قـــــمر بالكفــــــاءة و املـــــد ـــــ نيتم تــــــوافر" ر جـــــة بد و ـــــب ت ال رـــــ ل
ة قد ي حسا بمتوسط ن)1,77(رمتوسطة، املـد مـن العديـد أن ـ ا ذلـك ـ ب الس يرجع وقد ر،

س التـد يئـة أعـضاء ـم أ ـ ا نظـرا ب، التـد مجـال ـ ومتنوعـة ة ـ كب ة ـ خ ذو املراكـز رتلـك ر
ً

و
با يتمتع املجالممن لة الطو  .ة

قـــم ة رالعبــا واقعيــة) " 9(ر مـــشكالت نيـــة امل التنميــة ـــشطة وأ بـــرامج ـــب" عــا ت ال ـــ
ة) التاسع(خ قد ي حسا بمتوسط ضعيفة، توافر جة ربد ذلـك)1,63(ر ـ ب الـس يرجـع وقد ،

يئة أعضاء ا عمل ال الفعلية ئة الب ن ب ط الر ضعف ناك أن ـرا يظ ومـا س، رالتد
ال ـــــ وال س التـــــد يئــــة ألعـــــضاء املقدمـــــة نيــــة امل التنميـــــة ـــــشطة وأ ــــرامج و مـــــشكالت، مـــــن ــــا رف

للواقع الفع التقييم ع ا اعداد  .عتمد

قــــــم ات العبــــــا ســــــة مما رجــــــاءت ر ــــــ) 1،3،8،7،4،5،6(ر ع متوســــــطة تــــــوافر جــــــة ربد
ـــ العل املحتـــو مالئمـــة تتـــضمن، ـــ وال ـــب ت احتياجـــاتيال مـــع نيـــة امل التنميـــة ـــشطة وأ امج ـــ ل

حيـث بـاه، ن و ـ ك ال ـ ع ع ية التد املادة محتو أن ا اضافة س، التد يئة رأعضاء ير
م، مـس ـ م إلـ يـضيف بأنـھ س التـد يئـة أعضاء إحساس ا ؤدي و العل املحتو نوع ري ي

و ـ العل البحـث ات ـا بم املرتبطـة تلـك قواعـدرخاصـة اسـتخدام وكـذلك حـصاء، امج ـ ب املتلقـة
ــــ ع املــــساعدة وكــــذلك مالئمــــة نيــــة امل التنميــــة اعتبــــار ــــ ــــساعد قــــد التــــا و ــــا، وغ البيانــــات

بـــاه ن و ـــ ك متطلبـــات. ال مـــع نيـــة امل التنميـــة ـــشطة وأ بـــرامج ئـــة ب ناســـب ت ة عبـــا ـــ ا ـــسبة ال رو
ــ ال ات ـ التج ـ ا ذلــك فيعـز اتيالـتعلم، الــسبو ن بـ نـوع ت ــ وال املراكـز مـن العديــد ـا رتتمتـع

املعينــة ة والبـصر الـسمعية والوسـائل ــ. الذكيـة ع نيـة امل التنميـة ـشطة وأ بــرامج تركـز فقـرة أمـا
املجتمــع وخدمــة س والتــد البحــث ات ــا رم جــادة. ر ــ ا ــ تر ال ــا أ أي متوســطة عــضاء ــا ا ف

ال يئـــة أعـــضاء ـــا يطل ـــ التـــامال ام ـــ ل ـــ ا الوصـــو ة صـــعو ـــ ذلـــك ـــ يتج التـــا و س، لتـــد ر



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ

 

 

420 

وانب ا بـاه. بجميع ن و ـ ك ال ع نية امل التنمية امج ب ب التد أساليب ساعد ات عبا رأما . ر
نية امل التنمية شطة وأ برامج املتاحة التعليمية املواد نيـة. تالئم امل التنميـة ـشطة وأ بـرامج تنفـذ

ع يةبناء من جذب. خطط ع عمل وال املراكز داخل التعلم مصادر تنوع ا ذلك فيعود
س التد يئة أعضاء ا بادر ي قد الذي امللل من التقليل ومحاولة باه،   .رن

ع الرا نية: البعد امل للتنمية   التحف

ــــــــدو ا نحــــــــر) 7(ليتــــــــضمن و ي ــــــــسا ا واملتوســــــــط ــــــــة املئو ــــــــسب وال ات افرالتكــــــــرا
املتوســــــط بحــــــسب ات العبــــــا ــــــب ترت تــــــم وقــــــد نيــــــة، امل للتنميــــــة ــــــ التحف عــــــد ات لعبــــــا راملعيــــــار ر ي

اسة الد عينة نظر ة وج من البعد ات عبا لبا سبة بال ا م ل ب ترت ع للتعرف ي سا را   .ر

  ) 7(لجدو

نية امل للتنمية التحف عد ع اسة الد عينة   راستجابات

 ستجابات

ة م  رالعبا
ة  قليلة متوسطة كب

توسطامل
ي سا ا

نحرا
ف

املعيار
 ي

جة رد
التوافر

ت ال
 ب

 427 162 26 ك
1 

امج ب لاللتحاق فعالة جامعية حوافز تتوافر
نية املـــ التنمية شطة  %69.43 %26.34 %4.23 % .وأ

 8ضعيفة 0.56 1.35

 398 175 42 ك
2 

ألعضائھ الدعم ادي القسم يقدم
نيةلاللتحا امل التنمية شطة وأ امج ب  %64.72 %28.46 %6.83 % .ق

 6ضعيفة 0.62 1.42

 360 193 62 ك
3 

التنمية شطة وأ امج ب عضاء يلتحق
داخلية قناعة عن نية  %58.54 %31.38%10.08 % .امل

 3ضعيفة 0.67 1.52

 342 202 71 ك
4 

يئة أعضاء لدي ر جو دافع ييتوافر
نيةال امل التنمية برامج نتائج لتطبيق س رتد

العمل ئة  .ب
% 11.54%32.85% 55.61% 

 2ضعيفة 0.69 1.56

 362 195 58 ك
5 

افز ا س التد يئة عضو لدي ريتولد
نية امل التنمية امج ل أخر مرة اب  %58.86 %31.71 %9.43 % .يللذ

 4ضعيفة 0.66 1.51

 403 182 30 ك
6 

املشاركة أثناء ادي العمل عبء تقليل
نية امل التنمية شطة وأ  %65.53 %29.59 %4.88 % .برامج

 7ضعيفة 0.58 1.39

 324 222 69 ك
7 

ع نية امل التنمية شطة وأ برامج ساعد
س التد يئھ عضو لدي ة املعنو ح الر رفع  %52.68 %36.10%11.22 %.ور

 1ضعيفة 0.68 1.59

 364 200 51 ك
8 

يئة عضو مشاركة العمل مالء زيدعم
نية امل التنمية شطة وأ برامج س  %59.19 %32.52 %8.29 % .رالتد

 5ضعيفة 0.65 1.49

نية امل للتنمية التحف  ضعيفة 0.47 1.48 إجما

ـــدو ا مـــن ا) 7(ليتـــ عـــد إجمـــا تـــوافر جـــة د ـــرأن تقـــع نيـــة امل للتنميـــة ـــ لتحف
ي حـــــــسا بمتوســـــــط اســـــــة، الد عينـــــــة نظـــــــر ـــــــة وج مـــــــن ضـــــــعيفة رمـــــــستو تراوحـــــــت)1,48(ى وقـــــــد ،

من ات العبا مستو ع التوافر جة لد سابية ا راملتوسطات النتـائج)1,59(إ) 1,35(ىر ـش و ،
  :إ
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قــم ة رالعبـا الــ) " 7(ر فـع ــ ع نيــة امل التنميــة ـشطة وأ بــرامج لــديرــساعد ــة املعنو ح ور
س التــد يئــھ ة." رعـضو قــد ي حــسا بمتوســط ضــعيفة، تــوافر جــة د و و ــب ت ال رــ ر ،)1,59(ل

بمراكـــز س التـــد يئـــة أعـــضاء ـــا يلتحـــق ـــ ال املقدمـــة ات الـــدو أن ذلـــك ـــ ب الـــس يرجـــع روقـــد ر
أعــضاء يكــن لــم ــ ال ديــدة ا شــياء عــض تــضيف س التــد يئــة أعــضاء ات قــد رتنميــة يئــةر

يئـــة أعـــضاء ا ـــس يك ـــ ال ديـــدة ا ات ـــ وا ديـــد ا الـــتعلم التـــا و ـــا، علـــم ـــ ع س رالتـــد
ح الـر فـع ـ ـساعد ال امج ـ ال تلـك ـ ح التـا و م، لـد ـة املعنو ح الـر فـع ـ ا تـؤدي س والتـد رو ر ر

املطلوب باملستو ة   .ياملعنو

قـــــم ة رالعبـــــا لاللتحـــــ) " 1(ر فعالـــــة جامعيـــــة حـــــوافز التنميــــــةتتـــــوافر ـــــشطة وأ امج ـــــ ب اق
نية خ" املـــ ب ت ة)  الثامن(ال قـد ي حسا بمتوسط ، ضعيفة توافر جة د رو وقـد)1,35(ر ،

امعية ا املؤسسات من املقدمة وافز ا ا ذلك ب الس امعـة( يرجع ا مستو ع يسواء
اديميـــة باألقــسام ا مــر

ً
ال) ور يئــة أعـــضاء ا يلمــس ال الفعـــال،قــد ــا وجود و يـــدر وال س نتــد ر

ـــو ت أن عــدوا ال قــد ــ وال نيـــة، امل التنميــة ــشطة وأ امج ــ ب لتحـــاق ــ ع م ــ لتحف نوذلــك
غبــــة مــــن ع نــــا ــــو و قيـــة ال حــــافز ناء باســــت وذلــــك فقـــط، حات التــــصر مــــستو ــــ ع تمامـــات را ي

و يــــدر ال قــــد قيــــة ال ــــ ن الــــراغب ــــ غ أمــــا قيــــة، ال ــــ ــــنالفــــرد التحف أســــاليب مــــن أي إطالقــــا
ً

اسة. املقدمة د مع يتفق ما و ،(رو املاديـة) م2016ع سـواء ـوافز ا نظـام ر بتطـو أوصـت وال
نة امل التنمية امج ب لاللتحاق ة   .واملعنو

قـم ات العبـا سات مما رجاءت ر ـ) 4،3،5،8،2،6(ر وال ضـعيفة ة بـصو ـب ت ال ـ رع
ر جو دافع توافر ـتتضمن، نيـة امل التنميـة بـرامج نتـائج لتطبيـق س التـد يئـة أعـضاء رلـدي ي

يئـــة عـــضو لـــدي يتولـــد داخليـــة، قناعـــة عـــن امج بـــال عـــضاء التحـــاق ـــ ا إضـــافة العمـــل، ئـــة ب
لاللتحــاق لألعــضاء الــدافع فــضعف نيــة، امل التنميــة امج ــ ل أخــر مــرة اب للــذ ــافز ا س يالتــد ر

الرغب قلة ا يؤدي امج امج،بال بـال لتحـاق مـن املـسبقة القـصو سـتفادة و التحصيل ىة
لــــدي ــــافز ا ايــــة ال ــــ يــــضعف العمــــل، ئــــة ب ــــ الــــتعلم مخرجــــات تطبيــــق معيقــــات ــــ ا إضــــافة
اســـــــة د مــــــع يتفــــــق مــــــا ــــــو و املــــــستقبل، ـــــــ نيــــــة امل للتنميــــــة أخــــــر ات بــــــدو لاللتحــــــاق رعــــــضاء ي ر

)Ghias&Lodhi،2019 ( ضــر ت ــ أو ــ وال نــوع، أي وجــود عــدم انــت املــشكالت ــم أ أن ورة
يـة التد ة الـدو حـضو عـد اف ـ ع أو افـأة امل رمـن ر دعــم. ر سـات مما بـأن اصـة ا ات العبـا رأمـا ر

تقــديم ـ ا أضــافة نيـة، امل التنميــة ـشطة وأ بــرامج ـ س التــد يئـة عــضو مـشاركة العمــل رمـالء ز
ـ ب لاللتحــاق ألعـضائھ الــدعم ـادي العمــلالقـسم عـبء تقليــل نيـة، امل التنميــة ـشطة وأ امج

والقـسم الـزمالء دعـم لغيـاب يجـة فن نيـة، امل التنميـة ـشطة وأ بـرامج ـ املـشاركة أثنـاء ادي
ة ــــ لك نظــــرا ن، املـــشارك عــــضاء ــــ ع ـــادي العــــب تقليــــل ـــ ة والــــصعو لألعــــضاء ـــادي

ً

والقــ عــضاء عــاتق ــ ع املقــاه عــدمعبــاء العــضو إحــساس ــ ا ذلــك يــؤدي طاقتــھ، امــل ب سم
أن ـــ ا أضــافة الـــدعم، غيــاب كــذلك امج، ـــ ال بتلــك لاللتحـــاق ــا ال الوقــت امـــتالك ــ ع ة رالقــد
ن ــــ س التــــد يئــــة عــــضو ــــ ع عبــــاء تــــراكم ــــ ا يــــؤدي قــــد ات الــــدو تلــــك ــــضو اب رالــــذ ر ر

الواقــ الــضغط ــادة التــا و امج؛ ــ ال تلــك مــن يئــةزالعــودة وعــدم س، التــد يئــة عــضو ــ ع رع
امج ال تلك من لالستفادة املناسبة ف والظر ئة   .والب

  



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا
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امس ا نية: البعد امل التنمية برامج   تقييم

ــــــدو ا نحــــــراف) 8(ليتـــــضمن و ي ــــــسا ا واملتوســــــط ـــــة املئو ــــــسب وال ات رالتكــــــرا
عـــد ات لعبـــا راملعيـــار تـــ ي وقـــد نيـــة، امل التنميـــة بـــرامج املتوســـطتقيـــيم بحـــسب ات العبـــا ـــب ترت رم

اسة الد عينة نظر ة وج من البعد ات عبا لبا سبة بال ا م ل ب ترت ع للتعرف ي سا را   ر

  ) 8(لجدو

نية امل التنمية برامج تقييم عد ع اسة الد عينة   راستجابات

 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  قليلةمتوسطة كب

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ت بال

 218 331 66 ك
1 

نية امل التنمية شطة وأ برامج تصميم يالئم
سية الرئ دافھ %35.45%53.82%10.73 % .أ

 3متوسطة 0.63 1.75

 234 287 94 ك
2 

نية امل التنمية شطة وأ برامج ترتبط
س التد يئة أعضاء عمل %38.05%46.67%15.28 % .ربطبيعة

 2متوسطة 0.69 1.77

 264 283 68 ك
3 

شطة وأ برامج محتو تطبيق ل يس
العمل ئة ب نية امل %42.93%46.02%11.06 % .التنمية

 5متوسطة 0.66 1.68

 218 283 114 ك
4 

نية امل التنمية شطة وأ برامج م س
يئة ألعضاء املعر املستو ن يتحس

س %35.45%46.02%18.54 % رالتد
 1متوسطة 0.72 1.83

 262 252 101 ك
5 

نية امل التنمية شطة وأ برامج م س
يئة ألعضاء ار امل املستو ن ىتحس ي

س %42.60%40.98%16.42 % رالتد
 4متوسطة 0.72 1.74

 306 236 73 ك
6 

س التد يئة لعضو املساعدة رتقدم
ديدة ا التعليمية سات املما عدرلتنفيذ

نامج ال اء %49.76%38.37%11.87 % .ان
 6 ضعيفة 0.69 1.62

 337 224 54 ك
7 

بناء نية امل التنمية شطة وأ برامج أثر يقاس
س التد يئة أعضاء سات مما رع ر

م ليا ب %54.80%36.42 %8.78 % .العمل
 7 ضعيفة 0.65 1.54

برام تقييم نيةإجما امل التنمية   متوسطة 0.53 1.71  ج

دو ا من عـد) 8(ليت إجمـا تـوافر جة د ـ رأن تقـع نيـة امل التنميـة بـرامج تقيـيم
ي حـــــــسا بمتوســـــــط اســـــــة الد عينـــــــة نظـــــــر ـــــــة وج مـــــــن متوســـــــط رمـــــــستو تراوحـــــــت)1,71(ى وقـــــــد ،

من ات العبا مستو ع سابية ا راملتوسطات النتا)1,83(إ) 1,54(ى ش و ا،   :  ئج

قــــم ة رالعبــــا ــــ ) "4(ر املعر املــــستو ن تحــــس ــــ نيــــة امل التنميــــة ــــشطة وأ بــــرامج م يــــس
س التـــــد يئــــــة ة" رألعـــــضاء قــــــد ي حــــــسا بمتوســـــط متوســــــطة، تــــــوافر جـــــة د و و ــــــب ت ال رــــــ ر ل

لــدي)1,83( جديــدا ــو ي قــد بالفعــل امج ــ ال تلــك تقدمـھ مــا أن ــ ا ذلــك ــ ب الــس يرجــع وقـد ،
ً

ن
من لكـنالبعض م، إلـ ـسبة بال جديـد ـو مـا ف املعـا مـن تقدم ا أ كما س، التد يئة رأعضاء ر

س التد يئة أعضاء بحاجة بالفعل يقدم ما تباط ا مدي الك راملعضلة ر  .ى
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قــم ة رالعبـا أعــضاء ) "7(ر ســات مما ـ ع بنــاء نيــة امل التنميـة ــشطة وأ بــرامج أثـر ريقــاس
م ليـــا ب العمـــل ـــ س التـــد ـــ" ريئـــة خ ـــب ت ال ع(ـــ بمتوســـط) الـــسا ضـــعيفة، جـــة بد ـــ رو

ة قد ي ا)1,54(رحسا ذلك ب الس يرجع وقد ات،، الـدو تلـك تقدمـة مـا ن ب انفصال رناك
خاصـة س، التـد يئـة أعـضاء لـدي العمـل ئـة ب ـ الواقـع ض أ ـ ات الـدو تلـك أثر تقييم ن رو ر ر

ـــ ع بالفعـــل ـــ تب لـــم ات الـــدو تلـــك مـــرروأن ايـــة ـــ س تقـــ ـــ ح مـــسبقا الفعليـــة حتياجـــات
ً

العمل ئة ب ا  . أثر

قــــم ات العبــــا ســــة مما رجــــاءت ر متوســــطة،) 2،1،5،3(ر ســــة مما جــــة بد ــــب ت ال ــــ رع ر
يالئــم س، التـد يئـة أعـضاء عمـل بطبيعـة نيــة امل التنميـة ـشطة وأ بـرامج تبـاط ا تتـضمن ـ روال ر

امل التنميــة ــشطة وأ بــرامج تبــاطتــصميم ا نــاك أن عــضاء يــر حيــث ــسية، الرئ دافــھ أ رنيــة ي
ـــــا ير بــــل الواقــــع عــــن البعــــد ــــل عيــــدة أشــــياء تقــــدم ال امج فــــال ــــم عمل وطبيعــــة امج ــــ ال ن وبــــ

ـــ الفع تبـــاط ـــ ا ـــ ير ال ولكـــن العمـــل وطبيعـــة يقـــدم مـــا ن بـــ تبـــاط ا نـــاك ان أي رمتوســـطة ر
يئــة أعــضاء احتياجــات مــع تمامــا ــسق امل

ً
تــم ــ ال ا ــداف أ مــع ــسقة م امج ــ ال كــذلك س، رالتــد

ــــ نيــــة امل التنميــــة ــــشطة وأ بــــرامج ام إســــ ــــ ا ــــسبة بال أمــــا ــــداف، تلــــك أســــاس ــــ ع ــــا بناء
ـــشطة وأ بـــرامج محتـــو تطبيــق ل ـــس كـــذلك س، التـــد يئــة ألعـــضاء ـــار امل املـــستو ن يتحــس ى ري

ـ ع عـضاء ـا يرا العمـل، ئـة ب ـ نيـة امل ءالتنمية الـ عـض مت أسـ وإن ـ ح متوسـطة ـا أ
س التـــــد يئـــــة عـــــضو فيـــــھ عمـــــل الـــــذي بــــالواقع يـــــصطدم أنـــــھ إال ـــــار امل املـــــستو ن تحـــــس رــــ ي ي

ن انب ا ن ب ابط ال  .لضعف

ة العبـــــا جـــــاءت ســـــات) "6(رفيمـــــا املما لتنفيـــــذ س التـــــد يئـــــة لعـــــضو املـــــساعدة رتقـــــدم ر
نـامج ال ــاء ان عـد ديـدة ا أثــرجـا" التعليميـة عـة متا ضـعف ــ ا يـو ـذا و ضـعيف، ــا توافر ء

أن حيـث العمل، ئة ب امج ال تلك ألثر قيقي ا التقييم ضعف التا و العمل ئة ب امج ال
ئــة ب ــ ع اســھ ع وا امج ــ ال تلـك ــ يقــدم مــا ميــة أل ة ـ ا و حقيقــة ة صــو عطــي قــد عـة واملتا ر

  .العمل

ي الثا بر: راملحو ر تطو حات سمق التد يئة ألعضاء نية امل التنمية شطة وأ   رامج

ــــــــدو ا نحــــــــراف) 9(ليتــــــــضمن و ي ــــــــسا ا واملتوســــــــط ــــــــة املئو ــــــــسب وال ات رالتكــــــــرا
س، التــد يئـة ألعــضاء نيـة امل التنميــة ـشطة وأ بــرامج ر تطـو حــات مق محـو ات لعبــا راملعيـار رر ي

ــ ع للتعــرف ي ـــسا ا املتوســط بحــسب ات العبـــا ــب ترت تــم لبـــاروقــد ــسبة بال ــا م ـــل ــب ترت
اسة الد عينة نظر ة وج من املحو ات رعبا  .رر

  

  

  

  

  

  



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ

 

 

424 

  )9(لجدو

يئة ألعضاء نية امل التنمية شطة وأ برامج ر تطو حات مق محو ع اسة الد عينة راستجابات ر
س   رالتد

 ستجابات
ح م  املق

ة  قليلة متوسطة كب

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت ال

 74 147 394 ك
1 

التنمية شطة وأ امج ل ل التمو ادة ز
ينة  %12.03 %23.90 %64.07 % .امل

ة 0.70 2.52  15 كب

 78 140 397 ك
2 

شطة وأ امج ل املناسبة وقات اختيار
ينة امل  %12.68 %22.76 %64.55 % .التنمية

ة 0.71 2.52  16 كب

 61 149 405 ك
3 

ععديل بناء افآت وامل قية ال نظام
س التد يئة لعضو التعلي  %9.92 %24.23 %65.85 % .رداء

ة 0.67 2.56  14 كب

 65 119 431 ك
4 

للتنمية س التد يئة ألعضاء حوافز رتوف
الذاتية نية  %10.57 %19.35 %70.08 % .امل

ة 0.67 2.60  11 كب

 45 144 426 ك
5 

نتتو ن ع ية تد ات ودو مواد رف ر
وقت أي ا  %7.32 %23.41 %69.27 % .واستخدام

ة 0.62 2.62  7 كب

 46 144 425 ك
6 

مة الال التعليمية الوسائط -فيديو(زتوف
يئة....) أفالم ألعضاء نية امل للتنمية

س  %7.48 %23.41 %69.11 % .رالتد
ة 0.62 2.62  7 كب

 49 159 407 ك
7 

ع نية امل التنمية شطة وأ برامج تطبيق
العمل ئة ب  %7.97 %25.85 %66.18 % .رالفو

ة 0.64 2.58  12 كب

 37 157 421 ك
8 

س التد يئة ألعضاء نية امل التنمية ر رتطو
العمل أس  %6.02 %25.53 %68.46 % .رع

ة 0.60 2.62  6 كب

 41 166 408 ك
9 

الصلة ذات ة الفو نية امل التنمية راتاحة
الطلب عند لألعضاء  %6.67 %26.99 %66.34 % .بالتحديات

ة 0.61 2.60  10 كب

 42 159 414 ك
10 

قسام داخل التعلم مجتمعات يع
 %6.83 %25.85 %67.32 % .اديمية

ة 0.61 2.60  10 كب

 43 182 390 ك
11 

ك ألعضاءال الفردية حتياجات ع
س التد  %6.99 %29.59 %63.41 % .ريئة

ة 0.62 2.56  13 كب

 41 145 429 ك
12 

تقابل ال للمشكالت ي الدو رالرصد
س التد يئة  %6.67 %23.58 %69.76 % .رأعضاء

ة 0.61 2.63  6 كب

 36 165 414 ك
13 

التعلي السياق ن ب ط للفصوا(الر
اسية نية) رالد امل التنمية شطة وأ رامج  %5.85 %26.83 %67.32 % .و

ة 0.60 2.61  8 كب

امج 14 ل التطبيقية وانب ا ع ك ال
نية امل التنمية شطة  .وأ

ة 0.57 2.63 30 165 420 ك  3 كب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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 ستجابات
ح م  املق

ة  قليلة متوسطة كب

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 املوافقة

ب ت ال

% 68.29% 26.83% 4.88% 

 45 150 420 ك
15 

لتقيي فعال نظام يئةبناء أعضاء أداء م
س  %7.32 %24.39 %68.29 % .رالتد

ة 0.62 2.61  9 كب

 39 153 423 ك
16 

شطة وأ برامج حو اجعة غذية لتوف ر
م التقو نتائج ضوء نية امل  %6.34 %24.88 %68.78 % .التنمية

ة 0.60 2.62  6 كب

 31 164 420 ك
17 

ت حو مة الال البيانات لتوف برامجز أث
الطالب علم ع نية امل التنمية شطة  %5.04 %26.67 %68.29 % .وأ

ة 0.58 2.63  4 كب

 34 157 424 ك
18 

س التد يئة ألعضاء الدعم رتقديم
م طال علم حو املعلومات ع صو لا  %5.53 %25.53 %68.94 %.ل

ة 0.59 2.63  5 كب

 33 151 431 ك
19 

شطةالر وأ رامج و التعلم نتائج ن ب ط
نية امل  %5.37 %24.55 %70.08 % .التنمية

ة 0.58 2.65  1 كب

 34 153 428 ك
20 

يئة ألعضاء املستمر الدعم تقديم
نية امل التنمية برامج لتطبيق س رالتد

العمل ئة  .ب
% 69.59% 24.88% 5.53% 

ة 0.58 2.64  2 كب

س التد يئة ألعضاء نية امل التنمية شطة وأ برامج ر تطو حات مق عد ة  0.48  2.60رإجما     كب

ــــدو ا مــــن بــــرامج) 9(ليتــــ ر تطــــو حــــات مق عــــد إجمــــا ــــ ع املوافقــــة جــــة د رأن
ـة وج مـن العـام املتوسـط حيـث مـن عاليـة انـت س التـد يئـة ألعـضاء نية امل التنمية شطة روأ

عينــــــ ينظـــــر حــــــسا بمتوســــــط اســــــة، الد جــــــة)2,60(رة لد ــــــسابية ا املتوســــــطات تراوحــــــت وقـــــد ر،
من ة الف ات العبا مستو ع راملوافقة ي)2,65(إ) 2,52(ى ما ت و ، :  

قــم ح ــ املق نيــة ) "19(رجــاء امل التنميــة ــشطة وأ ــرامج و الــتعلم نتــائج ن بــ ط ــ."الــر ،
بم حــــات، املق ن بـــــ و ــــب ت ةلال قــــد ي حـــــسا تـــــم) 2,65(رتوســـــط ـــــ ا حــــات املق ـــــ أع ـــــا أ أي

مـدي عكـس حيـث س، التـد يئـة ألعـضاء نيـة امل التنميـة ـشطة وأ بـرامج ر لتطو ا عل راملوافقة
تقديمــــة يـــتم ومـــا املقدمـــة امج ـــ ال ن بـــ ط الـــر ـــ ا اجـــة ا ميـــة أل س التـــد يئـــة أعـــضاء اك رإد ر

يئـ أعــضاء عليـھ يحـصل مــا ن ـ و ــللطـالب ع إيجابـا نعكس سـ ملــا ات، الـدو تلـك ــ س التـد ة
ً

ر ر
س التد يئة أعضاء  .رأداء

قــــم ح ــــ املق ينــــة) " 2(رجــــاء امل التنميــــة ــــشطة وأ امج ــــ ل املناســــبة وقــــات ــــ"اختيــــار ،
ـ خ ـب ت عـشر(ال ة) الـسادس قـد بمتوسـط حـات، املق ن ر) 2,52(ربـ لتطــو حـات املق ـا أ أي

ا ــــشطة وأ اجــــةبـــرامج ا مــــدي عــــضاء ك يـــد التــــا و س، التــــد يئــــة ألعـــضاء نيــــة امل رلتنميــــة ر
مــــا تقــــديم ـــ واملفيــــد ـــم امل ولكــــن امج، ـــ ال تلــــك عـــرض وقــــت عـــن النظــــر غـــض نيــــة امل للتنميـــة

وقات جميع نية امل التنمية من م  . يناس
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مــــ متنوعــــة؛ فئـــــات ــــ ا ا تنفيــــذ مــــسئولية بحـــــسب حــــات املق تقــــسيم مكــــن وجـــــودو ع
ـ ك العـبء عليـھ يقـع مـن ـ ا ح املق يضاف لكن حات، للمق املنفذة ات ا عض تداخل

  . تحقيقھ

ة ا الــــو م ــــ تل حــــات رمق ــــا/ ز بتحقيق امعــــة حــــات: ا املق ــــشمل ــــ) 1-3-4 (و : تتمثــــل
ال نظــــــام عــــــديل كــــــذلك الذاتيــــــة، نيــــــة امل للتنميــــــة س التــــــد يئــــــة ألعــــــضاء حــــــوافز قيــــــةرتــــــوف

التنميـة ـشطة وأ امج ـ ل ـل التمو ـادة س، التـد يئـة لعـضو ـ التعلي داء ع بناء افآت زوامل ر
تنميـة ملراكـز ي الـذا شـبة ـل التمو ـ ع باالعتمـاد ـا ا الوقـت ـ امعـات ا تقـوم حيث ينة، امل

أعــــضاء مــــن مــــادي بمقابــــل ات الــــدو تقــــدم املراكــــز ــــذه ف س، التــــد يئــــة أعــــضاء ات رقــــد ر يئــــةر
ـ خاصـة ات الدو تلك حضو ع س التد يئة أعضاء تحف من يقلل قد ما و و س، رالتد ر ر ر

تقـــــديم امعـــــات ا ـــــ ع التـــــا و س، التـــــد يئــــة ألعـــــضاء املقدمـــــة اتـــــب الر مـــــستو ي تـــــد رظــــل و ي
إن مجانيــة، ة بــصو ات الــدو تلــك ــ ع ــصو ا ــو ذلــك وأقــل س، التــد يئــة ألعــضاء رحــوافز ر ل ر

ناك يكن بالعمـللم تقـوم أن العـا التعلـيم ة ا و يلـزم حيث ات، الدو تلك اجتياز ع رحوافز ز ر
ـ والتقـص فقـط العلميـة بحـاث ع ة كب ة بصو يقتصر ال بحيث قية ال نظام عديل رع

خدمــة جانــب وكــذلك س، التــد جانــب ــ واملتمثــل عمومــا ة املــصر امعــات ا أداء جوانــب ــم رأ
ً

ما. املجتمع و اسةو د مع يئـة)م2016يوسف،(ريتفق أعـضاء يع ـ ة ضر ت أو وال ور،
الذاتية نية امل التنمية ع س   .رالتد

ــــــا بتحقيق س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء ات قــــــد تنميــــــة مراكــــــز م ــــــ تل حــــــات رمق ــــــشمل: ر و
حـــات ـــ) 16-11-13 -6 – 5 -14 (املق ـــشطة: وتتمثـــل وأ امج ـــ ل التطبيقيـــة وانـــب ا ـــ ع ـــ ك ال

التنميــــة بــــرامج ــــ فقـــط النظــــر انــــب ا مـــن التقليــــل ة بــــضر عـــضاء ــــ ف نيــــة، امل يالتنميـــة وري
تباطــــا ا ــــ ك التطبيقــــي انــــب ا ــــ واملتمثــــل الــــتعلم مــــن ــــ ر املــــستو ــــ ا نتقــــال و نيــــة امل
ً

ر ي
أ ـ ا واستخدام نت ن ع ية تد ات ودو مواد توف كذلك للعمل، الفعلية ئة ربالب وقـت،ر ي

مـــــــةكـــــــذلك الال التعليميـــــــة الوســـــــائط يئـــــــة....) أفـــــــالم-فيـــــــديو(زتـــــــوف ألعـــــــضاء نيـــــــة امل للتنميـــــــة
اليـــــة ا ائحـــــة ا ظـــــل ـــــ وذلـــــك س، ونـــــا(رالتـــــد و مـــــة رأ إغـــــالق) covid- 19ز مـــــن ـــــا تبع ومـــــا

ـ ولكـن ات الـدو نفـس ـ ع املقدمـة ات الـدو تلك تقتصر ال ولكن التعليمية، ا وم رللمؤسسات ر
ات )online(رةصـو فيــديو ــ متمثـل املقــدم، املحتـو ــ ة ـ كب اتاحــة نـاك ــو ي أن بـد ال يبــل ن

مـع ناسـب ي مـا س التـد يئـة عـضو ا م يختار وقات جميع متاحة تفاعلية وأشرطة روأفالم
الفعليــــــة احتياجاتـــــھ تلبيــــــة ــــــ عنـــــھ يبحــــــث ــــــ. مـــــا التعلي الـــــسياق ن بــــــ ط الــــــر أيـــــضا

ً
القاعــــــات(

اس يئـة) يةرالد ألعـضاء الفرديـة حتياجـات ـ ع ـ ك ال كـذلك نيـة، امل التنميـة شطة وأ رامج و
مشكالت من ونھ يوج وما الفعلية م حاج ن ب ط الر من البد أنھ عضاء ير حيث س، يالتد ر

ــم، ل املقدمــة امج ـــ وال اســية الد القاعــات اســة رــ د مـــع يتفــق مــا ـــو ـــ)م2016يوســف،(رو وال ،
ت ـــ سأو ولـــ يـــة، التد م احتياجـــا لتحديـــد س التـــد يئـــة ألعـــضاء الفرصـــة إتاحـــة ة رضـــر ر ور

ــــد وا للوقــــت ـــدار وإ ، جــــدو بــــال م علــــ معينــــة موضــــوعات ات. ىفـــرض الــــدو غالبيــــة إن رحيــــث
مــل و حيــان عــض ــ املمكــن ومــن فقــط الوظيفــة احتياجــات ــ ع تركــز ات دو تقــدم راملقدمــة

وا املثلـــث ـــذا أضـــالع مـــل ومحـــوأ بالعمليـــة القـــائم س التـــد يئـــة عـــضو احتياجـــات ـــ رملتمثلـــة ر
العملية تلك  . نجاح

ـا بتحقيق ليـات بال ــودة ا ضـمان وحـدات م ـ تل حـات حــات: مق املق ـشمل -17(و
التنميـــة) 18-12-16-15 ـــشطة وأ بـــرامج تـــأث حـــو مـــة الال البيانـــات تـــوف ـــ حـــات املق لوتتمثـــل ز
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الطــــ علـــم ــــ ع نيـــة املعلومــــاتامل ــــ ع ـــصو ا ــــ س التـــد يئــــة ألعـــضاء الــــدعم تقـــديم لالب، ر
عـــد حيـــث س، التـــد يئـــة أعـــضاء تقابـــل ـــ ال للمـــشكالت ي الـــدو الرصـــد ـــم، طال علـــم رحـــو ر ل
ـل اليـھ يـصل حيـث ليـات، ال بتلـك ـاص ا املعلومـات بنـك ليات بال ودة ا ضمان وحدات

تقد ومدي التعليمية، بالعملية يتعلق ـسندما ملا س التد يئة أعضاء تنفيذ ومدي الطالب، رم
ــــشطة وأ بـــرامج ـــ ة ـــ كب ة بـــصو الوحـــدات تلـــك مــــشاركة ـــستد الـــذي مـــر ـــام؛ م مـــن م رالـــ
معلومــات مـن الوحـدات تلـك لــدي مـا ن بـ ط الـر وكـذلك س، التــد يئـة ألعـضاء نيـة امل رالتنميـة

كــذلك س، التـد يئـة أعـضاء ات قـد تنميـة رومراكـز التــار و عـضاء تقابـل ـ ال املـشكالت رصـد
املـشكالت تلـك ـ ع التغلـب ـ م ـس قـد ـشطة وأ بـرامج اسـتحداث ـ. املساعدة ا ـسبة بال أمـا

ــــ فتتمثــــل م، التقــــو نتــــائج ضــــوء ــــ نيــــة امل التنميــــة ــــشطة وأ بــــرامج حــــو اجعــــة غذيــــة لتـــوف ر
ــ ع ا اسـا ع وا نيـة امل التنميــة بـرامج أثـر عـة سمتا التــد يئـة عـضو يقــوم ـ ال الطـالب رتقـدم

ـــــم مع اســـــة. بالعمـــــل د مـــــع يتفـــــق مـــــا ـــــو ،(رو حـــــسن ليـــــل، ا عبـــــد التـــــواب، ـــــ) م2019عبـــــد وال
لتحديــــــد وذلــــــك س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء أداء ملــــــستو ميــــــة تقو اســــــة د إجــــــراء ميــــــة أ ت ــــــ رأو ير

م التقو نتائج ضوء م اصة ا نية امل التنمية  .احتياجات

حــــ ـــــامق بتحقيق اديميــــة قـــــسام م ـــــ تل حـــــات: ات املق ـــــشمل ) 7-10-9-8-20(و
ئــة ب ــ نيــة امل التنميــة بــرامج لتطبيــق س التــد يئــة ألعــضاء املــستمر الــدعم تقــديم ــ روتتمثــل
التنميــــة اتاحـــة كـــذلك العمـــل، أس ـــ ع س التـــد يئـــة ألعـــضاء نيـــة امل التنميـــة ر تطـــو رالعمـــل، ر

ذا ــة الفو نيــة التنميــةرامل ــشطة وأ بــرامج وتطبيــق ، الطلــب عنــد لألعــضاء بالتحــديات الــصلة ت
نحـو ميـة أ ـ ك و ـق الطر أو اديميـة قسام عد حيث العمل، ئة ب الفو ع نية لامل ر

الفعالـة نيـة امل اسـة التنميـة د مــع يتفـق مـا ـو ،(رو ــ)م2016يوسـف تب ة ضـر ت ـ أو ـ وال ور،
املختلفــة نيــةقــسام امل للتنميــة بــرامج تنفيــذ امعــة ا ليــات ايــة. ل د ــ أك اديميــة رفاألقــسام

أن يلــزم التــا و العمــل، ئــة لب وامللمــوس املباشـر ــا لقر نظــرا ــا ن العــامل واحتياجــات بمـشكالت
ً

لتطبيـق س التـد يئـة ألعـضاء الـدعم وتقـديم املـساعدة ئـة الب بتـوف اديميـة قـسام رتقـوم
ـساعدمخ ممـا اديميـة قـسام خـارج ـ تـتم ـ ال امج ـ ال مـن ا ـسا اك تـم ـ ال التعلم رجات

ئـــة ب مــستو ـــ ع املــستحدثات تلـــك تطبيــق ـــ قــدما املـــ ــ ع س التـــد يئــة أعـــضاء حفــز يو
ً

ر
اســــة د مــــع يتفــــق مــــا ــــو و ـــــم )Ghias&Lodhi  2019(رالعمــــل، أ ن بــــ مــــن أن ت ــــ أو ــــ وال ،

ـــ ال قــــساماملعوقـــات ســـاء ر قبـــل مـــن ــــ التغي قبـــو انـــت س، التـــد يئـــة عــــضو تواجـــھ ؤقـــد ل ر
املبتكرة ار ف يعاب الس أقل داعمة ئة ب ناك انت  .حيث

ــادة التـا و س، التـد يئــة ألعـضاء اليـھ اجــھ ا عنـد املباشـر الــدعم تقـديم زكـذلك ر
اج ا عند العو يجدو م بأ س التد يئة عضو لدي نحساس ن ـسبةر بال أما مباشره، اليھ ھ

أعـضاء لـتعلم دعمـا ـ ك الـسياق ـو ف اديميـة، قـسام داخـل الـتعلم مجتمعات يع ا
ً

مـــن قــدر بـــأك تحظــى ــ ال املجـــاالت أن حيــث الــبعض، م عـــض ة ــ خ خــالل مـــن س التــد ريئــة
ــ ف يــؤدي ال ــ ال املجــاالت ــ س التــد يئــة أعــضاء جانــب مــن ــا؛رتمــام نا أداء الطــالب ا

ً ً

كـذلك املشكالت، حل املساعدة وكذلك نية امل التنمية ن ناحيت من جيدة فرصة عد التا و
مستمر ل ش معا س التد يئة أعضاء يتعلم

ً
  .ر

  



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ

 

 

428 

حات واملق   : التوصيات

التوصـــــــيات مـــــــن مجموعـــــــة البحـــــــث يقـــــــدم البحـــــــث، نتـــــــائج وتفـــــــس تحليـــــــل ـــــــ ع بنـــــــاء
أجل من حات وتتمثلواملق س التد يئة ألعضاء نية امل التنمية شطة وأ برامج ر   : رتطو

التخطـــــيط - مراحـــــل ـــــ ة دا و س التــــد يئـــــة أعـــــضاء ن بـــــ التعــــاو مـــــن ـــــ كب قـــــدر ربنــــاء ر ن
امج ال لتلك  .والتنفيذ

بمـا - الـسلوك، عـديل ـستد ـ ال س التـد يئـة أعـضاء أداء ـ القصو لنوا رإيضاح ر
قبــــ ـــ لاللتحــــاقـــساعد س التـــد يئـــة أعــــضاء دافعيـــة ـــادة و نيــــة، امل التنميـــة ـــ ع رال ز

امج ال  .بتلك

ملناقــــــشة - الفرصــــــة م إلعطـــــا داء، مراجعــــــة عمليـــــة ــــــ س التــــــد يئـــــة أعــــــضاء راشـــــراك
للعـام ـات ولو ع ك وال م، ا إنجا وتقدير ، امل م تطو والتفك نية، امل م زخطط ر

 .املقبل

ـتوف - ـا عل عتمـاد و س، التـد يئـة ألعـضاء نيـة امل التنميـة احتياجات عن رمعلومات
م اصة ا امج ال  .بناء

الطـالب - احتياجـات تلبية ع س التد يئة أعضاء ساعد قة بطر نية امل التنمية رتنفيذ
عتبار الفعلية ف الظر أخذ مع الطالب، نتائج ن  .ووتحس

التنميــــــة - نـــــاء و أوضــــــاعتخطـــــيط ن ـــــ و نيــــــة، امل التنميـــــة ن بــــــ امـــــل الت يحقـــــق بمــــــا نيـــــة امل
ا س التد يئة أعضاء تنمية يتم ال امعة ا انيات وام ف روظر  . و

ا - إطـــــا لتـــــوفر نيـــــة، امل التنميـــــة امج ـــــ ب ن امللتحقـــــ لألفـــــراد البعـــــدي داء تقيـــــيم اليـــــة بنـــــاء
ً
ر

ني امل التنمية برامج فعالية مدي ع كم ل مرجعيا
ً

 .ة

ديـــد، - ا الـــتعلم ـــ ع دلــيال وقراطـــي الب بـــاه ن و ات الـــدو حــضو ـــ ع الـــدليل ــو ي أال
ً

ر ر ن
ا قياس يمكن بطر نية امل التنمية تنفيذ يتم أن يجب  .قبل

املقدمـة - نيـة امل والتنميـة اسـية، الد القاعـات داخل س التد يئة أعضاء أداء ن ب ط رالر ر
داء ة إدا نظام خالل من وذلك م،  .رل

مــــــع - ليــــــات بال ــــــودة ا ضــــــمان حــــــدات و اديميــــــة قــــــسام خــــــالل مــــــن آليــــــات وبنــــــاء
يئــــــة أعــــــضاء ألداء الفرديــــــة املراجعــــــات خــــــالل مــــــن املحــــــددة، نيــــــة امل التنميــــــة احتياجــــــات

س  .رالتد

ألســـباب - ضـــعيف أنـــھ ـــ ع ـــم أدا ـــ إ ينظـــر الـــذين أولئـــك مـــع للتعامـــل عاجلـــة خطـــط ُبنـــاء

 .متنوعة

ل - ـــل التمو ـــادة أيــــةز س التـــد يئــــة أعـــضاء تحمــــل وعـــدم نيـــة امل التنميــــة ـــشطة وأ امج رــــ
امج ال بتلك لاللتحاق املادي التحف من كنوع مالية؛  .أعباء

مــــن - والتقليـــل اديميـــة، قــــسام داخـــل نيـــة امل الـــتعلم مجتمعــــات يع ـــ ل اليـــات بنـــاء
عضاء من للعديد الفردية  .العزلة
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ط - للـر ــشابك م نظــام وكــذلكبنـاء س، التــد يئـة أعــضاء ــداف وأ امعـة ا ــداف أ ن ربــ
املنعزلة ز ا تلك توحيد أجل من نية؛ امل التنمية شطة وأ  . ربرامج

عـضاء - ـا يلتحـق ـ ال امج ـ ال تـأث حـو اديميـة قـسام داخل مة الال البيانات زتوف
ــ ال تلــك انــت إذا ومــا العمــل، ــ ا العــودة عنــد ــم أدا ــ أعــضاءع أداء ــ ع مــردود ــا ل امج

س التد  .ريئة
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ــراجع   :الــمـ

أوال
ً

ية:  العر   : املراجع

محمـــــــد محمـــــــود ـــــــدا و ـــــــي، كمـــــــدخل .)2019(تر س التـــــــد يئـــــــة ألعـــــــضاء نيـــــــة امل رالتنميـــــــة
ة املصر امعات با التنافسية ة امل عـشر،لتحقيق ـع الرا ـي العر الـسنو -ياملـؤتمر

ـــاد ا عــشرالــدو للبحـــث: ي واملعلوماتيــة التنافـــسية ة القــد ر وتطـــو النــو رالتعلـــيم
ي العر والوطن مصر مستقبلية،-العل ى ل11-10ؤر  .721-681.إبر

النواب.م.ج مجلس ية) م2014(ع، العر مصر ة و جم ردستو  .ر
العـــــــا.م.ج التعلـــــــيم ة ا و رع، التنفيذ .)2006(ز والئحتـــــــھ امعـــــــات ا تنظـــــــيم ،24طيـــــــة،نقـــــــانو

ية م ع املطا لشئو العامة يئة  .  نال
العــــا.م.ج التعلــــيم ة ا و رع، والقيــــادات .)ت.د( ز س التــــد يئــــة اعــــضاء تنميــــة ع رمــــشر ،FLDPو

العــــــا التعلــــــيم ر تطــــــو عات مــــــشر ة إدا وحــــــدة ع، املــــــشر ووثيقــــــة القوميــــــة،رو نــــــة ال
والقيادات س التد يئة أعضاء ات قد تنمية ع مشر ة رإلدا ر  .ور

يــــ ن ســــعدخليــــل، التعليميــــة .)2015(ل املؤســــسات ة ادا ــــ حديثــــة ــــشررمــــداخل لل الفجــــر دار ،
ع  .زوالتو

، ـــــــ محمـــــــودأالزنف تلبيـــــــة .)2013(حمـــــــد ـــــــ ة دو ، ـــــــام ا للتعلـــــــيم اتي ســـــــ رالتخطـــــــيط
املستدامة التنمية ة .متطلبات املصر نجلو  .مكتبة

مـــــز يســـــالمة، ا.)2009(ر ألاملـــــسار الـــــدولـــــوظيفي ـــــ العـــــا التعلـــــيم ـــــ س التـــــد يئـــــة لعـــــضاء ر
ــي العر ــ قلي املــؤتمر النوعيــة، وتحــديات يــة العــا-العر للتعلــيم ــي عر فــضاء نحــو

املجتمعيـــة، ليات واملـــسؤ العامليـــة والثقافـــةوالتحـــديات بيـــة لل املتحـــدة مـــم منظمـــة
رةوالعلوم القا ،، 363 – 392. 

عبد مالسميح، بن امعية .)2010(حمداملحسن ا ة دا اسات رد شر .ر لل امد ا  .دار
ســـليم ، أســـاتذة .)2015(رصــيفو لــدي الـــوظيفي داء بمــستو وعالقتـــھ نيــة امل التنميـــة يواقــع

ية قـــــــــسطنطي بجامعـــــــــة ميدانيـــــــــة اســــــــة د زائـــــــــر، ا ـــــــــ ـــام ــــــ ا ســـــــــالةرالتعلــــــــيم ر،
يدي م بن ي العر جامعة اه،       .ردكتو

ك سم ، الفتـوح؛مالرعاشو أبـو سامية العينـات .)2010(وسالم، ـة لنظر ـد).2ط (مقدمـة مع
حصائية والبحوث اسات   .رالد

الــــاله عبــــد التــــواب عبــــد التــــواب، مــــز؛عبــــد ــــاح ليــــل، ا يعبــــد ر محمــــد؛ر ســــعد حــــاتم وحــــسن،
س.)2019( التــد يئـــة ألعــضاء نيــة امل التنميــة ضـــوءرمتطلبــات ــ ــام ا بــالتعليم

ميدانية،: املعرفةمجتمع اسة أسيوط،رد جامعة بية، ال لية  .49 -1،)2(35مجلة
حسن كمال أسماء ، ضـوء.)2016(ع ـ بية ال ليات ب س التد يئة ألعضاء نية امل رالتنمية

املعرفة، ة إدا بيةرمدخل ال لية املنوفية،مجلة جامعة ،1،42-83. 
ـــاض محمـــد إيمـــان ع؛رعمــر، التـــواب، التـــوابعبـــد عبـــد الـــاله ن؛بـــد حـــس أحمـــد املعطـــي، ؛عبـــد

املـــــصررونـــــو محمــــــد نيــــــة.)2018(يالــــــدين، امل التنميــــــة بــــــرامج ر لتطـــــو ح ــــــ مق رتــــــصو
س التد يئة أعضاء ي الثقافة .رملعاو  .236- 127،207 ،والتنمية مجلة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021سنة  لأبریل، ) 3 (، الجزء )190: (العدد

 

 

431 

داليــا ألعــضاتــصو.)2016(محمـود طــھ يوسـف، نيـة امل التنميــة أســاليب ر لتطـو ح ــ مق يئــةر ء
كيـــة، مر املتحـــدة الواليـــات ة ـــ خ ضـــوء ـــ يـــة العر مـــصر ـــة و بجم س رالتـــد مجلـــةر

والدولية نة املقا بية  .210-5،121،رال
محمـد مجــدي س، ــ.)2014(يـو القـصيم بجامعــة س التـد يئــة ألعـضاء نيــة امل التنميـة رواقــع
معــــاي ،ضــــوء ــــام ا التعلــــيم ــــةجــــودة بو ال العلــــوم البحـــــرن،والنفــــسيةمجلــــة ،

15)2(،201-243. 

ية: ثانيا العر جمةاملراجع   م

Al-Etribi, H. M. M. (2019). Professional development for faculty members as 
an entry point for achieving competitive advantage in Egyptian 
universities, the 14th Arab Annual Conference - Eleventh 
International: Quality Education, Developing Competitiveness and 
Informatics for Scientific Research in Egypt and the Arab World - 
Future Visions, April 10-11. 

A.R.E. The Parliament. (2014) The Constitution of the Arab Republic of 
Egypt. 

A.R.E. Ministry of Higher Education (2006). Universities Organizing Law 
and its Executive Regulations, 24th Edition, General Authority for 
Emiri Press Affairs. 

A.R.E. Ministry of Higher Education (N. D.). The FLDP, the project 
document, the Higher Education Development Projects Management 
Unit. The National Committee for the Management of the Capacity 
Development Project for Faculty Members and Leaders. 

Khalil, N. S. (2015). Modern entrances to the administration of educational 
institutions. Dar Al-Fajr for Publishing and Distribution. 

Al-Zanfali, A. M. (2013). Strategic planning for university education, a 
course in meeting the requirements of sustainable development. 
Anglo-Egyptian Library. 

Salama, R. (2009). The career path of faculty members in higher education 
in the Arab countries and the challenges of quality, the Arab 
Regional Conference - Towards an Arab space for higher education, 
global challenges and societal responsibilities, United Nations 
Educational, Cultural and Scientific Organization, Cairo, 363-392. 

Al-Samih, A. M. (2010). Studies in university administration. Al-Hamid 
Publishing House. 

Saifour, S. (2015). The reality of professional development and its 
relationship to the level of job performance among professors of 
university education in Algeria, a field study at the University of 
Constantinople, PhD thesis. Larbi Ben Mhidi University. 

Ashour, S. K.; & Salem, S. A. (2010). Introduction to sampling theory (2nd 
ed.). Institute of Statistical Studies and Research. 

 
 



ة ألعضــــاء ھیئـــة التـدریس ع التنمیة المھـــنیواقــــ
 بالجــامعات المصریة ومقترحات تطــویرھا

  محمد سعد زكي یوسف/ أ
 حســن عبد المالك محمود/ د.أ
 حشمت عبد الحــكم محمدین/ د .أ

 

 

432 

Abd al-Tawab, A. A.; A. R. R.; Hassan, H. S. M. (2019). Professional 
development requirements for faculty members in university 
education in the light of the knowledge society: A Field Study, 
Journal of the College of Education, Assiut University, 35(2), 1-49. 

Ali, A. K. H. (2016). Professional development for faculty members in 
faculties of education in the light of knowledge management 
approach, Journal of the Faculty of Education, Menoufia University, 
1, 42-83. 

Omar, I. M. R.; Abd al-Tawab, A. A.; Abdel Muti, A. H.; and Noureddine, 
M. A. (2018). A proposed vision for developing professional 
development programs for faculty assistants. Culture and 
Development Journal, 127,207-236. 

Youssef, D. T. M. (2016). A proposed vision for developing the professional 
development methods for faculty members in the Arab Republic of 
Egypt in the light of the experience of the United States of America. 
Journal of Comparative and International Education, 5, 121-210. 

Younes, M. M. (2014). The reality of professional development for faculty 
members at Qassim University in light of university education 
quality standards. Journal of Educational and Psychological 
Sciences,  15(2), 201-243. 

ية: ثالثا جن   : املراجع

Bouwma-Gearhart, J. (2012). Research university STEM faculty members’ 
motivation to engage in teaching professional development: Building 
the choir through an appeal to extrinsic motivation and ego. Journal 
of Science Education and Technology, 21(5). 558-570.                   

Boyd, S. E., Banilower, E. R., Pasley, J. D., & Weiss, I. R. (2003). Progress 
and pitfalls: A cross-site look at local systemic change through 
teacher enhancement. Horizon Research Inc. 

http://200survey.horizonresearch.com/LSC/news/progress_and_pitfalls.pdf  
Coldwell, M. (2017). Exploring the influence of professional development on 

teacher careers: A path model approach. Teaching and Teacher 
Education, 61. 189-198. 

Collins, J. W., & O'Brien, N. P. (2011). The Greenwood dictionary of 
education. 2nd ed, ABC-CLIO.  

Daly, C. J. (2011). Faculty Learning Communities: Addressing the 
Professional Development Needs of Faculty and the Learning Needs 
of Students. Currents in Teaching & Learning, 4(1).3-64. 

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective Teacher 
Professional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute. 

https://static1.squarespace.com/static/56b90cb101dbae64ff707585/t/5ade348
e70a6ad624d417339/1524511888739/NO_LIF~1.PDF 

Eshraghi, R. (2017). Factors Affecting the Professional Development of 
Faculty Members: A Case Study of Ilam Branch, Islamic Azad 
University, Iran. International Journal of Agricultural Management 
and Development, 7(4), 509-515.  

Johnson, B. and Larry C. (2013) Educational Research: Quantitative, 
Qualitative, and Mixed Approaches, (5th ed.), USA. 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021سنة  لأبریل، ) 3 (، الجزء )190: (العدد

 

 

433 

Justice, G. W. (2006). Motivating University Faculty Participation in the 
Training and Professional Development of P-12 Teachers. Journal of 
Higher Education Outreach and Engagement, 11(2), 3-20.  

 Kasule, G. W., Wesselink, R., & Mulder, M. (2016). Professional 
development status of teaching staff in a Ugandan public 
university. Journal of higher education policy and 
management, 38(4). 434-447. 

Kazempour, M., & Amirshokoohi, A. (2014). Transitioning to Inquiry-Based 
Teaching: Exploring Science Teachers' Professional Development 
Experiences. International Journal of Environmental and Science 
Education, 9(3). 285-309. 

Lee, S., Dinis, M. C. D. S. N., Lowe, L., & Anders, K. (2016). Statistics for 
international social work and other behavioral sciences. Oxford 
University Press 

Lewis, K. G. (2010). Pathways toward improving teaching and learning in 
higher education: International context and background. New 
directions for teaching and learning, 122, 13-23. 

Lodhi, I. S., & Ghias, F. (2019). Professional Development of the University 
Teachers: An Insight into the Problem Areas. Bulletin of Education 
and Research, 41(2). 207-214. 

Nabunya, K., Mukwenda, H. T., & Kyaligonza, R. (2019). Professional 
Development Practices and Service Delivery of Academic Staff at 
Kampala International University and Kyambogo 
University. Makerere Journal of Higher Education, 10(2). 133-143. 

Phu, V., Vien, C., Lan, V., & Cepero, J. (2014). Factors driving learner 
success in online professional development. International Review of 
Research in Open & Distance Learning, 15(3). 120-139.               

Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). 
Professional development across the teaching career: Teachers’ 
uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and 
Teacher Education, 27(1). 97-121. 

Wallin, D. L. (2003). Motivation and faculty development: A three-state 
study of presidential perceptions of faculty professional development 
needs. Community College Journal of Research &Practice, 27(4). 
317-335. 

Weiss, N. (2012). Introductory statistics. Pearson Education.  

  

 

  


