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والقيادات األكادميية التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس برامج 
  باململكة املتحدةل ادراسة مقارنة بني جامعة ه "يف اجلامعات

  " باململكة العربية السعودية وجامعة حائل 
   :الملخص    

التطوير المهني ألعـضاء هيئـة   واقع برامج  على  هدفت الدراسة إلى التعرف     
 األكاديمية بجامعة هال بالمملكة المتحدة وجامعـة حائـل بالمملكـة    والقياداتالتدريس  

أهداف البرنامج، المدة الزمنيـة،      طبيعة البرنامج،  :في األبعاد التالية  العربية السعودية   
التعـرف علـى أوجـه االتفـاق        و. أسلوب البرنامج، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة     

لالزمة لتعزيز فاعلية برامج التطوير المهني      بينهما، والخروج بالمقترحات ا   واالختالف  
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن، وكانت أبرز نتـائج         بجامعة حائل في تلك األبعاد،    

تمتاز جامعة هال في برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس من  :الدراسة ما يلي
عليمية والبحثية واإلنسانية   حيث طبيعتها بالتركيز على المهارات الذاتية والتدريبية والت       

ووجود برامج  برنامجا، وباستخدام أساليب ومدة زمنية متنوعة،) ٢٨(والتقنية، وإقامة 
إلزامية على جميع أعضاء هيئة التدريس وبالتعاون مع جهات داخل الجامعة وخارجها            

ديميـة  وتمتاز جامعة هال في برامج التطوير المهني للقيادات األكا        . إلقامة تلك البرامج  
برنامجا، واستخدام أساليب ومدة زمنية متنوعة وبالتعاون مع جهـة          ) ١٩(بإقامة عدد   

كما تمتاز جامعة حائل في برامج التطوير المهني للقيادات  .داخل الجامعة إلقامة البرامج
وأخيرا ال تختلف جامعة هـال عـن        . األكاديمية بالتركيز على المهارات القيادية الذاتية     

وقد خرجت . في الفئة المستهدفة ببرامج التطوير المهني للقيادات األكاديميةجامعة حائل 
 . الدراسة بعدة توصيات ومقترحات

abstract  
The study was aimed to identify the reality of professional 

development program for faculty members and academic leaders 
at University of Hull in the United Kingdom and University of 
Hail in the Kingdom of Saudi Arabia in the following dimensions: 
The nature of the program, the objectives of the program, the 
length of time, the program method, the target group and the 
implementing agency. Also, the study was focused to identify 
points of agreement and disagreement between them, and give 
necessary recommendations which are proposals to enhance the 
effectiveness of professional development programs at University 
of Hail through the previous dimensions. The study was used 
comparative method, and the most important results of the study 
as follows: University of Hull characterizes in the professional 
development of faculty in the nature focusing on self-training, 
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education, research, humanitarian, technical skills and the 
University was opened 28 programs in the professional 
development areas. The professional development at University of 
Hull was used a variety of methods, duration of time, and there is 
mandatory attendance for all faculty. there is cooperation with 
some departments or implementing agencies inside and outside 
the university to establish such these programs. University of Hull 
characterizes in professional development programs for academic 
leaders because the University was opened 19 programs. the 
programs were used diverse styles and period of time and in 
cooperation with some departments or implementing agencies 
inside the university to do these programs. Hail University has 
features in professional development programs for academic 
leaders which is more focus on self-leadership skills. Finally, there 
is no difference between University of Hull and University of Hail 
in the targeted group for academic leaders on professional 
development programs. The study conclusion was mentioned 
several recommendations and proposals. 

  :اإلطار العام للدراسة
  : المقدمة

يعد التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية هدفا 
استراتيجيا تنشده الجامعات، وخصوصا في ظل التطورات التقنية والعلمية المتسارعة 
وتعدد وتنوع المصادر المعرفية وسهولة نشرها وتداولها، وتحت تعقّد األدوار األكاديمية 

البحثية واالجتماعية التي ينبغي لهم القيام بها، فأعضاء هيئة التدريس والقيادات و
األكاديمية ركنا مهما في االرتقاء بالجامعة وتحقيق الريادة لها، وهذا ما يجعل العديد من 
الجامعات محليا وعالميا تبحث عما هو جديد في برامج وأساليب التطوير المهني لهم، 

   .يزة تنافسية لها ومكانة علمية مرموقةوذلك بغية تحقيق م
أن التطوير المهني في الوقت الحاضر يمثل ) ٢٠٧، ٢٠١٤(فيرى يونس 

مطلبا مهما من متطلبات التعليم الجامعي ولعل من أهم المبررات التي حفزت الجامعات 
ها عالميا ومحليا على االهتمام بالتطوير المهني واألخذ به عدد من المتغيرات التي أفرز

روح العصر والتي تأتي على رأسها االنفجار المعرفي، يضاف إلى ذلك التغير الذي 
حصل في أدوار أعضاء هيئة التدريس فتطور تقنيات االتصال وتعدد مصادر التعلم أديا 
إلى إحداث تغييرات جوهرية في متطلبات الموقف األكاديمي من حيث وسائل نقل 

س التي تحولت من األدوار التقليدية التي تعد المعرفة وأدوار أعضاء هيئة التدري
المدرس مجرد ناقل للمعرفة إلى ميسر لها ومرشد لطالبه، هذا إلى جانب التطور التقني 
وانعكاساته على العملية األكاديمية من حيث توظيف تقنيات المعلومات واالتصال في 
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 .ألعضاء الهيئة التدريسيةالتعليم وأساليبه مما يتطلب زيادة االهتمام بالتطوير المهني 
أن التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس يشكل ) ١٣٩، ٢٠٠٧(كما يؤكد المسعودي 

مطلبا أساسيا لتحسين األداء الجامعي، وعامال مهما في نقل الخبرات المتميزة أو 
اإلبداعية في مجال التدريس والتعلم وضرورة عصرية لمواجهة كثير من التحديات التي 

لها التعليم، كما أصبح استثمارا بشريا يساعد على تنويع المعارف وتحسين يتعرض 
  . األداء، وإكساب القيم الجامعية الراقية ألعضاء هيئة التدريس

إلى أن التطوير المهني يساعد في تحسين ) ١٠٩٨، ٢٠١٠(ويذهب المليجي 
علومات التي تسهم جودة الحياة المهنية داخل الجامعة وإكسابهم المزيد من الخبرات والم

في رفع مستواهم الفكري والثقافي والمهني وتنمية استعدادهم للقيام بأدوار جديدة 
وتنمية المهارات اإلدارية لديهم سواء من خالل إكسابهم المهارات المتعددة مثل العمل 
في الفريق أو مهارات اتخاذ القرار في العمل األكاديمي أو اإلداري وتبصير أعضاء هيئة 

تدريس ببرامج وخطط الدولة لتطوير التعليم الجامعي، وتحديد أهداف المجتمع ال
ومشكالته وواقعه، ومستقبله أو إكسابهم القيم المالئمة لطبيعة مهنتهم وأدوارهم الحالية 

أن التطوير المهني ضرورة ملحة ) ٤٠٠، ٢٠٠٧(ويؤكد المال وآخرون  .والمستقبلية
إلسهامه في المحافظة على وجودها واستقرارها، كما أن للقيادات واألفراد في أي جامعة 

الجامعات ال يمكنها التكيف مع المتغيرات المتسارعة حولها وخاصة في المجاالت التقنية 
  .واإلدارية إال أذا أدركت أهمية التطوير المهني ووظيفته األساسية

يق وفي ظل حرص الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية على تحق
الجودة واالعتماد األكاديمي وخصوصا في مجال التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 
والقيادات األكاديمية، تأتي أهمية الوقوف على تلك البرامج واألساليب المستخدمة 
ومقارنتها ببرامج وأساليب التطوير المهني بإحدى الجامعات العالمية، للتعرف عليها 

 . أدلة مرجعية في عملية المقارنات لضمان واستمرار جودتهاواالسترشاد بها، وجعلها
وهذا ما تسعى إليه الدراسة الحالية في المقارنة بين برامج التطوير المهني ألعضاء 

بجامعة هال بالمملكة المتحدة وجامعة حائل بالمملكة  هيئة التدريس والقيادات األكاديمية
   .العربية السعودية

   :الدراسةمشكلة     
قد اهتمت الجامعات العالمية في برامج وأساليب التطوير المهني ألعضاء هيئة ل

بـأن الجامعـات    ) ٢٧٨،  ٢٠٠٩(التدريس والقيادات األكاديمية فيها، فقد أكد إسماعيل        
العالمية المتقدمة في بريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها اهتمت وتنبهت إلى تخطيط وتنظيم      

ة أصال لتنمية قدرات منسوبيها أثناء الخدمة إلكـسابهم        لبرامج التطوير المهني الموجه   
مزيدا من المهارات المعرفية والميدانية واالتجاهات االيجابية لرفع مستوى أدائهم بمـا            
يمكنهم من تحقيق وظائف الجامعة من جهة ومواكبة المتغيرات الحضارية مـن جهـة              



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -١٨٤-

ه مهنيا قضية ثانوية، ولكنها أخرى، ولم تعد قضية تطوير إعداد األستاذ الجامعي وتنميت
باتت قضية مصيرية تمليها المتغيرات الحضارية المعاصرة التي باتت تجتاح العالم في             
السنوات األخيرة، والتي على ضوئها أخذت الدول جميعها في إعادة النظر في أنظمتهـا    

ل التعليمية بشكل عام، ونظم إعداد وتدريب المعلم الجامعي بشكل خاص، وذلك من خال            
برامج للتنمية المهنية تزودهم بالمعارف التربوية التعليمية وتكسبهم المهارات األكاديمية 
والمهنية وذلك استجابة للعديد من العوامل التي من أبرزها الوعي بالمتغيرات الحضارية 
المعاصرة الحادثة والتكيف معها، وذلك دعما لمكانة هذه المهنة وتمكينا للمعلم الجامعي        

قيام برسالته الحقيقة في المجتمع وفقا للمتغيرات السريعة والمستمرة التي تحدث           من ال 
  . في المجتمع

بينما أكدت بعض الدراسات المحلية التي أجريت على بعض الجامعات الحكومية 
وخصوصا الناشئة منها بالمملكة العربية السعودية أن واقع التطوير المهني ألعـضاء            

أن واقـع   ) ٢٠١٤(سط وضعيف، فقد جاء في دراسة يونس        هيئة التدريس ما بين متو    
التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم يتحقق بدرجة متوسـطة ممـا             
يتطلب ضرورة العمل على االرتقاء بمستوى التنمية المهنية ألعضاء هيئـة التـدريس             

 ألعضاء هيئـة  بأن واقع التنمية المهنية   ) ٢٠١٢(بالجامعة، وأكدت دراسة نصر وآخر      
أن ) ١٤٣٤(كما بينت دراسـة العـودة        .التدريس بجامعة تبوك يتحقق بدرجة ضعيفة     

رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية الـسعودية بحاجـة            
   .كبيرة للتطوير المهني اإلداري واألكاديمي

ادة مـن الخبـرات     وفي ظل تأكيد بعض الدراسات واألبحاث إلى أهمية االستف        
العالمية واالتجاهات الحديثة في مجال التطوير المهني للجامعات التي تنشد نحو تحقيق            

أن هنـاك بعـض   ) ١١٠٠، ٢٠١٠(الريادة والتميز في هذا المجال، فقد أكد المليجـي        
الدراسات العربية واألجنبية أشارت إلى أهمية التطوير المهني لمنسوبي الجامعة، حيث           

رورة وضع وتطوير برامج التطوير المهني لهم من خالل االستفادة مـن            أكدت على ض  
بعض االتجاهات والخبرات العالمية، وذلك بهدف تنمية كفاياتهم ومهاراتهم المهنية عن           

 الالزمة لتحقيق اإلمكاناتطريق تفعيل برامج التدريب والتطوير المهني بالجامعة وتوفير 
  . جودتها

ملية بجامعة حائل في المملكة العربية الـسعودية        ومن خالل خبرة الباحث الع    
وبعد االطالع على العديد من الدراسات واألبحاث الحظ أن هناك حاجة ملحـة للتعـرف               
على واقع برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجامعـة            

ا في ظل اهتمام الجامعة      وال سيم   .حائل ومقارنة ذلك بإحدى الجامعات العالمية العريقة      
بالتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية وتنفيذ العديد من البرامج           
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واألنشطة في هذا المجال وسعيها للحصول على االعتماد الدولي لبرامجها، ونظرا لكون          
لميـا،  والتي احتلت تصنيفا جيدا عا     جامعة هال بالمملكة المتحدة من الجامعات العريقة      

وحصلت على شهادة التميز في برامجها للتطوير المهني من مجلة التايمز للتعليم العالي  
والتصنيف الجامعي العالمي بالمملكة المتحدة، من تأتي أهمية إجراء الدراسة الحاليـة،        

المنفذة بجامعـة حائـل،    وذلك للوقوف وتشخيص وتطوير الوضع الراهن لتلك البرامج    
 للمقارنات المرجعية التي تستفيد منها الجامعة في تطوير وتحـسين  وبناء أدلة وشواهد 

برامجها التطويرية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديميـة والخـروج           
بمقترحات وتوصيات تعزز فاعلية تلك البرامج، ويمكن حصر مـشكلة الدراسـة فـي              

بـرامج  ل وجامعة حائل فـي  ا هأوجه االتفاق واالختالف بين جامعةما  : التساؤل التالي 
 والقيادات األكاديمية، وما هي المقترحات الالزمة التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
   .لتعزيز فاعلية تلك البرامج بجامعة حائل

  : أسئلة الدراسة
   : األسئلة التاليةعنلإلجابة  هدفت الدراسة 

والقيادات األكاديميـة   التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس      برامج   واقع ما .١
أهـداف   طبيعـة البرنـامج،    :في األبعاد التالية  بجامعة هال بالمملكة المتحدة     

 . البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنامج، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة؟
والقيادات األكاديميـة   التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس      واقع برامج    ما .٢

 طبيعة البرنـامج،   :في األبعاد التالية   العربية السعودية    بجامعة حائل بالمملكة  
أهداف البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنامج، الفئة المـستهدفة، الجهـة           

 المنفذة؟ 
وجامعـة حائـل   بالمملكة المتحدة ل ا أوجه االتفاق واالختالف بين جامعة ه      ما .٣

ضاء هيئة التـدريس  التطوير المهني ألعبرامج في بالمملكة العربية السعودية  
طبيعة البرامج، عدد البرامج، أسـاليب      :في األبعاد التالية  والقيادات األكاديمية   

   .؟الجهة المنفذةالبرامج، المدة الزمنية، الفئة المستهدفة، 
ما المقترحات الالزمة لتعزيز فاعلية برامج التطوير المهني ألعـضاء هيئـة             .٤

طبيعة البرامج،  : ائل في األبعاد التالية   التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة ح    
 ؟الجهة المنفذةعدد البرامج، أساليب البرامج، المدة الزمنية، الفئة المستهدفة، 

   :أهداف الدراسة
  :  هدفت الدراسة للتعرف على ما يلي
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والقيـادات  التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس  برامج  واقع التعرف على  .١
 طبيعة البرنـامج،   :في األبعاد التالية  لمملكة المتحدة   األكاديمية بجامعة هال با   

أهداف البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنامج، الفئة المـستهدفة، الجهـة           
   . المنفذة

والقيـادات  التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس  التعرف على واقع برامج   .٢
طبيعـة   :اد التالية في األبع األكاديمية بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية       

أهداف البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنامج، الفئة المستهدفة،         البرنامج،
 الجهة المنفذة؟ 

ـ       التعرف على أوجه   .٣ بالمملكـة المتحـدة    ل  ا االتفاق واالختالف بين جامعة ه
التطوير المهني ألعـضاء    برامج  في  بالمملكة العربية السعودية    وجامعة حائل   
طبيعة البـرامج، عـدد      :في األبعاد التالية  والقيادات األكاديمية   هيئة التدريس   

 .  البرامج، أساليب البرامج، المدة الزمنية، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة
 التعرف على المقترحات الالزمة لتعزيز فاعلية برامج التطوير المهني ألعضاء  .٤

طبيعـة  : ألبعاد التاليـة  هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة حائل في ا       
البرامج، عدد البرامج، أساليب البرامج، المدة الزمنية، الفئة المستهدفة، الجهة 

 . المنفذة

   :أهمية الدراسة
  : تبرز أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية

           تناولت الدراسة الحالية موضوع التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات
م العماد األساس في تطوير العمليات والمخرجات األكاديمية والبحثية         األكاديمية، فه 

والخدمية في الجامعات، فالعمل على تشخيص تلك البرامج والوقوف على جوانـب      
تحـسين   القوة والضعف بمقارنة بغيرها من الجامعات، سبيل وطريق فاعل نحـو          

   .لمخرجات للجامعاتوتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وبالتالي تجويد تلك العمليات وا
  تساعد الدراسة الحالية القائمين على برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس

والقيادات األكاديمية في الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، للوقـوف          
على تجربة عالمية متميزة في تصميم وتنفيذ وإدارة برامج التطوير المهني مـن             

     .رامج جامعة هال بالمملكة المتحدة في هذا المجالخالل استعرض ب
 أدلة مرجعية لبرامج التطوير المهني ألعضاء هيئة  تسهم الدراسة الحالية في توفير

التدريس والقيادات األكاديمية يسترشد بها القائمون على تلك البرامج بجامعة حائل       
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ر تلك البرامج بناء على وغيرها من الجامعات بالمملكة العربية السعودية نحو تطوي
 . طبيعتها وأهدافها وأسلوبها ومدتها الزمنية والفئة المستهدفة والجهة المنفذة

  
  

  : حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على التعرف على واقع برامج التطوير         :الحدود الموضوعية  .١

المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجامعـة هـال بالمملكـة         
ة وجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، ومعرفـة أوجـه االتفـاق            المتحد

طبيعـة البـرامج، عـدد      : واالختالف بين تلك البرامج من حيث األبعاد التالية       
. البرامج، أساليب البرامج، المدة الزمنية، الفئة المستهدفة، الجهـة المنفـذة          

امعة حائل في ظل والخروج بمقترحات لتعزيز فاعلية برامج التطوير المهني بج
 . تلك األبعاد

حصرت الدراسة على جامعة هال بالمملكة المتحدة وجامعـة          :الحدود المكانية  .٢
حائل بالمملكة العربية السعودية، وتم اختيار جامعة هال بالمملكـة المتحـدة            

جامعـة  ) ٢٠(جامعة على مستوى العالم، وأفضل  ) ١٠٠(لكونها ضمن أفضل    
جامعات فـي شـمال إنجلتـرا،       ) ١٠(من أفضل   إنجليزية للتوظيف، وواحدة    

وحصولها على شهادة التميز في برامجها للتطوير المهني من مجلة التـايمز            
وتم اختيار جامعة حائل بالمملكـة       .للتعليم العالي والتنصيف الجامعي العالمي    

العربية السعودية لكونها من الجامعات الحكومية الناشئة التي تسعى لتحقيـق           
عتماد الدولي لبرامجها في التطوير المهني مـن البـورد الـدولي      متطلبات اال 

)IBCT ( 
ألول والثـاني للعـام الجـامعي       أجريت الدراسة في الفصل ا     :الحدود الزمانية  .٣

  .م٢٠١٥

  : مصطلحات الدراسة
  : التطوير المهني. ١

بأن التطوير المهني عبارة عن مجموعـة  ) ١١٠،  ٢٠١١(المطلب   ذكرت عبد 
تي تقوم بها الجامعة إلكساب منسوبيها مزيدا من المعـارف والمهـارات       من البرامج ال  

) التدريس، البحث العلمي، خدمة المجتمع    (والتقنيات المتصلة بممارسة أدوراه المهنية      
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وقد أختاره الباحث تعريفـا      .لرفع مستوى أدائه بما يمكنه من أداء دوره بصورة جيدة         
   .إجرائيا لدراسته الحالية

   :تطوير المهنيبرامج ال. ٢
جميع األنشطة والفعاليات واللقـاءات والتأهيـل        :يقصد بها في هذه الدراسة    

العلمي الذي تقدمه الجهة المعنية بالجامعة لتحسين وتجويد مهارات ومعارف أعـضاء            
بمهـامهم   هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في كافة المجاالت التي تمكنهم من القيام          

  . كمل وجهالمناطة بهم على أ
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

والدراسات ، تناول هذا المبحث أدبيات الدراسة ويشتمل على اإلطار النظري  :مدخل
  : مبتدءاً باإلطار النظري على النحو التالي، السابقة

  : النظريإلطارا
إطـار   :التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديميـة        :أوال

   :ميمفاهي
   :مفهوم التطوير المهني. ١

لعله من المناسب قبل الحديث عن مفهوم التطوير المهنـي ألعـضاء هيئـة              
التدريس والقيادات األكاديمية أن يتم تناول تطور هذا المفهوم، فقد ذكـر عـوض اهللا               

أنه في العقد الرابع من القرن العشرين شهد التعليم الجامعي محاوالت           ) ١٠٩،  ٢٠١٠(
تطوير التدريس الجامعي، خاصة في جامعة هارفارد األمريكية، التـي عملـت            محددة ل 

محاولة لتطوير التدريس الجامعي عن طريق تدريس مادة متخصـصة عـن التـدريس     
 م، وفي أوروبا كان السعي نحو تحسين التـدريس      ١٩٥٧ -١٩٤٧الجامعي في الفترة    

 ألعضاء هيئة التدريس منذ عام والتعليم الجامعي في الجامعات من خالل التنمية المهنية
 م من خالل قدرات وبرامج ومؤتمرات حول مشكالت وقضايا التعليم العالي، ثـم     ١٩٦٥

اتجهت اليونسكو لالهتمام بعمل أنشطة مشتركة تتعلق بالتـدريب التربـوي والتنميـة             
م بتخصيص مبالغ مالية إلنشاء شبكات ١٩٨٦/١٩٨٧المهنية وظهر األخذ بذلك في عام 

  . داد الخطط الالزمة للتنفيذثم إع
أما مفهوم التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية، فقـد           

بأن ) ١٢٢،  ١٩٩٦(ما يراه بركات وآخرون     : تطرق له العديد من الباحثين، ومن ذلك      
التطوير المهني يجمع بين تطوير الممارسة التعليمية بكل أبعادها وبين تطوير جوانـب            
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كما تـرى دراسـة      .مثل اإلدارة الجامعية والتدريب التخصصي وإعادة التدريب      أخرى  
بأنها العمليات المؤسسية المنظمة للتدريب واإلعداد والتأهيـل      ) ٣١٥،  ٢٠٠٦(الحربي  

ألعضاء هيئة التدريس والتي تستهدف تجديد أدائهم المهني ورفع جودته في مجـاالت             
إضافة إلى مساعدتهم في النمـو واالرتقـاء      التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع،      

بقدراتهم ومهاراتهم الذاتية باستخدام أساليب وآليات متنوعة لها صفة الشمول والتكامل 
  . واالستمرارية والمرونة والتكيف مع متغيرات العصر وتحدياته

بأن التطوير المهني هي عمليـات      ) ١٢٢،  ٢٠٠٤(كما تؤكد دراسة السالوس     
سين مهارات ومواقف وسلوك أعضاء هيئة التدريس في مجال إعداد مؤسسية تهدف لتح

المواد الدراسية وتنظيمها وطرق تدريسها وفي مجال استخدام تكنولوجيا التعليم وفـي            
مجال التقويم وفي مجال التدريب على مهارات البحث العلمي واالستشارات والتـدريب            

ويؤكد غالب وآخر    .هيئة التدريس على بعض المهارات اإلدارية المتوقع إسنادها لعضو        
بأن التطوير المهني يقصد به زيادة الخبرات وتطوير الكفايات والمهارات          ) ٨،  ٢٠٠٨(

المتنوعة لدى عضو هيئة التدريس الجامعي، حتى يـتمكن مـن ممارسـة دوره وأداء        
  . مهامه بكفاءة عالية والتأثير اإليجابي في محيطه ومجتمعه

مفهوم التطوير المهني ألعضاء هيئة     ) ١١٠،  ٢٠١٠(كما عرفت دراسة أحمد     
التدريس والقيادات األكاديمية بأنه أي خبرة منظمة يتعرضون لها تزيد من معلوماتهم أو 
تنمي مهاراتهم أو تؤثر إيجابا على اتجاهاتهم أو تصحح فهمهم لعملهم، فيدخل ضمنها             

معلوماتـه، فهـي أي   أي نشاط منظم يقوم به عضو هيئة التدريس لتحديث مهاراته أو   
عملية تعليم تصمم لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والقيـادات األكاديميـة علـى أداء              

بأنه محاولة منظمة للتوفيق بـين      ) ٢١٧،  ٢٠١٠(ويرى حسين   . أعمالهم بكفاءة أكبر  
رغبات واهتمامات األفراد ومتطلباتهم من أجل تدعيم وظائفهم وتحقيق متطلبات الجامعة 

   .يهاالتي يعملون ف
ويمكن القول بأن التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية          
في الجامعات يقصد به جميع البرامج واألنشطة التي تقوم بها الجامعة لتحسين وتجويد             

في المجـاالت الشخـصية    مهارات ومعارف أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية    
   .حثية واالجتماعية للقيام بمهامهم المناطة بهم على أكمل وجه والبةواإلدارية واألكاديمي

   :أهمية التطوير المهني. ٢ 
لقد أكدت العديد من الدراسات واألبحاث على ضرورة التطوير المهني ألعضاء           

للدور الرئيس الذي يقومون به      هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في الجامعات، نظرا      
ات األكاديمية والبحثية والخدمية التـي تقـدمها الجامعـات          نحو تحقيق جودة المخرج   

أن هناك العديد مـن     ) ١٥٤،  ٢٠٠٩(للمجتمعات بأفرادها ومؤسساتها، فقد ذكر غريب       
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الدراسات أكدت على أن التطوير المهني لمنسوبي الجامعات يـشكل ضـرورة ملحـة              
لية ومنها على سبيل    لمواجهة التحديات التي شهدها النظام التعليمي والتغيرات المستقب       

المثال تحقيق الجودة في التعليم الجامعي وتحديد الوسـائل األنـسب لخدمـة العمليـة               
التعليمية ومدى مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية في وضع الخطط والبرامج التدريبية          
وفق احتياجاتهم ودرجة االستعانة من البرامج التدريبية من حيث تزويد أعضاء الهيئات      

يسية بالمعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتعلقة بجودة التعليم وفـق ألدوار           التدر
أن التطـوير   ) ١٥٥،  ٢٠١٠( كما يؤكـد حـسين     .ومسؤوليات أعضاء هيئة التدريس   

المهني أحد المرتكزات األساسية في اإلصالح والتحسين التعليمي ومن خالل اسـتقراء            
اجة إلى تنمية مهنية تعمـل علـى االرتقـاء          الواقع الحالي للجامعات تبدو ضرورة الح     

بمستوى منسوبيها داخل الجامعة، فضال عن إكسابهم أساليب وطـرق عمـل جديـدة               
   .لتحسين ممارساتهم، ولذا ينبغي وضع أهداف واضحة لبرامج التنمية المهنية ومبتكرة

أن التطـوير المهنـي لمنـسوبي       ) ٢٩٠،  ٢٠١٢(وتذكر دراسة كعكي وآخر     
يم العالي مطلب ملح ألجل التطور السريع في تقنيات التعليم، التي فرضت      مؤسسات التعل 

نفسها على القطاع األكاديمي خاصة على المستوى الجامعي حيث دمجت التقنيـة فـي              
طرق وأساليب التدريس الجامعي وظهرت مسارات عديدة تعتمد بشكل كامل على التقنية         

يئة التدريس فـي مؤسـسات التعلـيم        المتقدمة والتي دعت إلى أهمية تنمية أعضاء ه       
الجامعي فهو المحك الرئيس لتطويرها، فالتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس محور           
أساس لتطوير جودة أداء مؤسسات التعليم العالي، ويتطلب ذلك إتباع أساليب علمية في            

س ويؤكـد يـون    .تصميم برامج التطوير المهني تتفق مع معايير جودة األداء الجامعي         
أن االرتقاء بمنسوبي الجامعات أحد أهم الـسبل المعاصـرة لـضمان            ) ٢٠٩،  ٢٠١٤(

تحقيق تفوق مؤسسات التعليم العالي وتجويد أدائها وتميزها، ويمكن أن يتحقـق ذلـك          
عندما يركز على االرتقاء بالهيئة التعليمية في التعليم العالي علـى ديمومـة التطـوير        

رة لهذا التعليم على اعتبار أن شهرة مؤسـسات التعلـيم           وقيادة البيئة التعليمية المتغي   
العالي وقوة سمعتها إنما تستمد من رفعة شأن أعضاء هيئة تدريسها وحـسن أدائهـم               

   .لمهامهم على نحو فعال
أن موضـوع تطـوير منـسوبي       ) ١٠٨،  ٢٠١١(المطلب   وتؤكد دراسة عبد  

ظل اإلشكاليات التي تطرحها   الجامعات أصبح يتبوأ مكانة مهمة في العالم المعاصر وفي          
ظاهرة العولمة ففي ظل عالم تسقط فيها الحدود والحواجز يكون لزاما علـى الـشعوب         
العمل حثيثا لرفع كفاءة المنتج البشري القومي والمادي الحضاري لمواجهـة القـدرة             

  وتتحمل الجامعات مسؤولية كبيرة في رفع الكفاءة–التنافسية العالية في عالم بال حدود 
التنافسية للكوادر المتخصصة في المجاالت المختلفة، ومن هذا المنطلق فإن التطـوير             
المستمر والتنمية المستدامة لقدرات منسوبي الجامعات قد بات مطلبا ملحا في ظـروف           
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التطلع إلى مخرجات تعليمية على درجة عالية من الجودة والكفاءة وقدرة على الدخول             
يئة التدريس هو القطب المؤثر الرئيسي في إعداد الكوادر         إلى حلبة المنافسة، فعضو ه    

  .المتخصصة
  : أهداف التطوير المهني. ٣

تتنوع وتتعدد أهداف التطوير المهني ألعـضاء هيئـة التـدريس والقيـادات             
أن أهداف التطوير المهني    ) ٩٣،  ٢٠٠٥(األكاديمية من جامعة ألخرى، فيرى مصطفى       

عداده لتعلم مستمر مدى الحياة، والتجريب واالنفتاح هي مساندة منسوبي الجامعات في إ    
على األفكار والرؤى الجديدة واستخدام استراتيجيات تدريس تتمحـور حـول المـتعلم             
وزيادة إحساسه بالمسؤولية واالستقاللية وبناء ثقافة العمل الجماعي التعاوني وتحسين          

حسين والتطوير واكتساب   نوعية مناخ العمل في الجامعة والتوصل إلى نسبة ميسرة للت         
بينما  .مهارات تحليل األداء والتفكير فيه، والتقويم الذاتي ووضع أهداف جديدة للتحسين 

بأن األهداف العامة للتطوير المهني تتمثل في   ) ١١٥،  ٢٠١١(ترى دراسة عبد المطلب     
تعريف عضو هيئة التدريس بالمستجدات في مجال تخصصه وفي مجال تقنيات التعلـيم        

يثة واستراتيجيات التدريس المختلفة، ورفع مستوى أداء عضو هيئة التدريس مهنيا الحد
وتدريبه على أساليب التعليم الذاتي، وتحسين اتجاهات عضو هيئة التـدريس وتنميـة             
مهاراتهم التعليمية وتعديل سلوكهم وتنمية مهارات التفكير والقدرة على االبتكار لديهم،           

  . بأحدث أساليب تقويم البرامج والمناهج والمتعلمينوتعريف أعضاء هيئة التدريس
ويمكن القول أن أهداف التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس والقيـادات            
األكاديمية منها ما يتصل بالمهارات والمعارف الشخصية لهم، ومنها ما يتصل بالمهارات 

، ومنهـا مـا يتـصل       والمعارف الالزمة للقيام بمهامهم وأدوارهم األكاديمية والقيادية      
بالمهارات والمعارف الالزمة للقيام بمهامهم وأدوارهم البحثية والعلمية، ومنها ما يتعلق 

   .بالمهارات والمعارف الالزمة للقيام مهامهم وأدوارهم نحو خدمة مجتمعهم
  : مجاالت التطوير المهني. ٤

ـ    د ذكـر  تطرق بعض الباحثين إلى مجاالت التطوير المهني في الجامعـات، فق
أن مجاالت التطوير المهني أكثر شموال لتنمية قدرات ومهارات         ) ١٣٢،  ٢٠٠٠(بيومي  

كل من العاملين وأساتذة الجامعات لدعم وتنشيط البرامج واألنشطة بحيـث تنـشيطها              
بناء المجتمع، وتمثل تلك البرامج واألنشطة التي تعطى  :أوال :جميعا في المجاالت التالية

 العاملين بالجامعة على تنمية الحس االجتمـاعي واالنخـراط فـي    الفرصة لدعم قدرات 
المجتمع خارج جدران الجامعة من خالل العضوية في الـروابط والمنظمـات القوميـة              

النمو المهني، وتمثل تلك    : ومباشرة االجتماعات واللقاءات في مؤسسات المجتمع، ثانيا      
 على أداء العاملين بالجامعة وذلـك       البرامج واألنشطة التي لها تأثيرات إيجابية مباشرة      
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دورات تدريبية، وتقـديم المـنح الدراسـية،        (من خالل إتاحة الفرص أمامهم لحضور       
النمو الشخصي وتمثل تلك البرامج واألنشطة التـي       :وثالثا) واالنخراط في ورش العمل   

ي ورش  العائد من المشاركة ف   (لها تأثيرات إيجابية على نمو العاملين كأفراد مثال ذلك          
وتمثـل تلـك     :الترقية والتقدير : ورابعا.) . .العمل، واكتساب معارف ومهارات صحية    

البرامج التي تقدم ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بشكل رسمي تمكنهم من            
   .اكتساب مهارات تساعدهم على الترقية في وظائفهم واالعتراف بمستوياتهم األدائية

أن مجاالت التطوير المهنـي ترتكـز علـى         ) ٩٣،  ٢٠٠٥(كما يرى مصطفى    
برامج التطوير فـي     :وظائف الجامعة وهي تتناول بشكل عام الجوانب األساسية التالية        

مجال التدريس وبرامج التطوير في مجال البحث العلمي وبرامج التطوير في مجال خدمة 
وير المهنـي   أن مجاالت التط   )٢٢٨،  ٢٠١٢( بينما ترى دراسة نصر وآخر        .المجتمع

مجال التدريس حيث تسعى برامجه إلـى تقـديم الطـرق      في الجامعات تتركز أوال على    
الجديدة في التعليم واإلفادة منها في التدريس الجامعي واستخدام وسائل التعليم الحديثة            
ومراجعة المناهج والبرامج ووسائل التقويم، وثانيا في مجال البحث العلمـي وتنميـة             

جية البحثية لديهم ووسائل وطرق النشر الحديثة، وثالثا في مجال خدمة           المعرفة والمنه 
المجتمع ومعرفة دوره في خدمته والنهوض ببرامجه والتأكيد على المشاركة المجتمعية، 
ورابعا في المجال اإلداري كمعرفة صنع القرار وآليات التمويـل وإجـراءات الـصرف            

   .  حلها وتنمية القدرات والمهارات اإلداريةوالتعرف على مشكالت اإلدارة الجامعية وسبل
ويمكن القول إن مجاالت التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس والقيـادات            
األكاديمية في الجامعات تتعدد لتشمل المجاالت الشخصية والذاتية واألكاديمية والقيادية          

الت خدمة المجتمـع    لهم، باإلضافة إلى المجاالت البحثية والعلمية لهم، وما يتعلق بمجا         
  .لديهم

   :أساليب التطوير المهني. ٥
 هناك العديد من أساليب ووسائل التطوير المهني ألعـضاء هيئـة التـدريس       

أن االرتقاء بالمستوى ) ٢٠٩، ٢٠١٤(والقيادات األكاديمية في لجامعات، فقد أكد يونس 
ساليب التي من   المهني لمنسوبي الجامعات يتم من خالل االعتماد على مجموعة من األ          

شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المهنية إال أن هذه األساليب تتنوع وتتباين فمنها ما         
هو شخصي وما هو مؤسسي ومنها ما هو تقليدي وما هو إلكتروني يتم عبر اسـتخدام   
تقنية المعلومات، وهناك عدد من األساليب األخرى في التنمية المهنية فـي مؤسـسات          

الي كالحلقات التدريبية والتعلم في مواقع العمل من أصحاب الخبرات السابقة           التعليم الع 
والقراءة الذاتية والتعلم الذاتي والتعلم من المواقف الحياتية خارج مواقع العمل، والبناء    
على الخبرات السابقة للفرد، وهناك من يجمل أساليب التنمية المهنية ألعـضاء هيئـة              
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األساليب الذاتية وهي تقع علـى       :يم العالي في نوعين هما    التدريس في مؤسسات التعل   
مسؤولية عضو هيئة التدريس بنفسه حيث يكون هو المسؤول عن تنميـة االتجاهـات              
اإليجابية نحو مهنته العلمية والتربوية بحيث يؤدي ذلك إلى رضاه عن عمله، أما النوع      

عة ومراكز التنمية المهنيـة   اآلخر فهي األساليب الرسمية وهي التي تقدم من قبل الجام         
  . التابعة لها والمتمثلة في الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل

أن أساليب التطوير المهني تتنوع إلى      ) ٢٢٤،  ٢٠١٢(بينما يرى نصر وآخر     
أسلوب التنمية بالمراسلة وهذا األسلوب يحل كثير من المشكالت الفنية واإلدارية فـي              

مثل نقص المدربين والمعدات، وأسلوب التنمية بمساعدة الحاسب        مجال التعليم الجامعي    
اآللي بحيث يكون هناك حاسب مركزي يتصل بأجهزة فرعية في أماكن متعددة وتكـون              
مثيرات التعلم عبارة عن المادة المطبوعة على الشاشة، وأسلوب المجموعات الصغيرة           

ء المجموعـة الواحـدة،   ويعد األسلوب فرصة لخلق روح التآلف والتعاون بين أعـضا       
وأسلوب دراسة الحالة ويعد هذا األسلوب من األساليب التدريسية الجامعية التي تتصف            
بالمشاركة الفعالة بين منسوبي الجامعة لدراسة حالة معينة، وأسلوب الورش التعليمية           
ويعتمد هذا األسلوب على اجتماع منسوبي الجامعة في ورشة تعليمية مصغرة، وأسلوب      

لمشكالت ويعد هذا األسلوب من أحدث أساليب التنمية المهنية فهو أساليب التنمية            حل ا 
المستقلة حيث يتم تدريب األعضاء على التكيف مع األسلوب حتى يسهل تطبيقـه مـع               
الطالب أثناء المحاضرات، وأسلوب التعلم المبرمج، ويؤكد هذا األسلوب على التواصـل       

وبي الجامعة أن يعلم نفسه وذلك بالعمل من خالل واالتصال حيث يستطيع من خالله منس  
خطوات متتابعة تقود إلى تحقيق أهداف واضحة وال يستطيع االنتقال من خطـوة إلـى               
أخرى، حتى يتقن الخطوة األولى وهكذا حتى نهاية البرنامج، وأسلوب المؤتمرات، ويعد     

األفراد معا، وأسـلوب    هذا األسلوب من أهم أساليب التنمية المهنية ألنها فرصة لتالقي           
المشاهدة التطبيقية وتعرض في هذا النوع من األساليب سلـسلة مـن األعمـال علـى      
منسوبي الجامعة المراد تحسين أدائهم لمشاهدتها ويطلب من المشاهد أال ينظـر إلـى              
التطبيق فقط، بل أن يسجل مالحظاته ويحللها حسب دليل خاص بالمشاهدة حتى تكـون             

   .اقدة والمشاهد ايجابياالمشاهدة هادفة ون
ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن أساليب ووسائل التطوير المهني كثيـرة،             
فمنها ما يعتمد على جهود الذاتية كالقراءة واالطالع من قبل أعضاء هيئـة التـدريس               
والقيادات األكاديمية، ومنها االنخراط وااللتحاق باللقاءات العلمية مباشرة أو عن طريق           

التقنية الحديثة كالدورات التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش والمـؤتمرات          وسائل  
   .وبرامج الدرجات العلمية المهنية وفرق العمل والتعلم التعاوني
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نبذة مختصرة عن جامعة هال بالمملكـة المتحـدة وجامعـة حائـل              :ثانيا
    :ني بهمابالمملكة العربية السعودية والجهات المعنية بالتطوير المه

   :جامعة هال بالمملكة المتحدة :أوال
   :النشأة. ١

 م بدعم من بعض المحسنين، وعلى رأسهم ١٩٢٧تأسست جامعة هال في عام 
جنيـه إسـترليني،   ) ٢٥٠,٠٠٠( الذي منح للجامعة أرضا ومبلغا    " روبنسون فيرينس "

 البريطانيـة   م تحولت الجامعة إلى جامعة حكومية تحظى بدعم الملكية ١٩٥٤وفي عام   
ــرا  ــي إنجلت ــة عــشرة ف ــة الرابع ــة الملكي ــة الحكومي ــث أصــبحت الجامع  .بحي

www.hull.ac.uk/theuniversity/history.aspx)(  
، "إيست رايـدينج أوف يوركـشير      "بمقاطعة "لاه "مدينة تقع هذه الجامعة في    

، كما يتبـع    "كوتنغهام" على طريق    "لاه"ويقع حرمها الرئيس في منطقة سكنية بشمال        
 "يوركـشاير " الواقعة على ساحل     "سكاربورو"الجامعة حرم آخر أصغر حجماً في مدينة        

 "غريمزبي"اؤه في  شريكًا في المركز الجامعي المزمع إنش"لاه"كما تعد جامعة . الشمالية
                   . للتعليم المتقدم والعالي"غريمزبي" باسم معهد "لينكولنشاير "بمقاطعة شمال شرق

www.hull.ac.uk/theuniversity/history.aspx)(  
   :الكليات. ٢

: كلية العلـوم  : أوال :تحتوي الجامعة على الكليات والمعاهد والمدارس التالية      
ومركز العلوم البيئيـة   والهندسة وعلوم الحاسب والكيمياء العلوم البيولوجية وبها أقسام 
علـم   و وعلم النفس  اءوالفيزي والجغرافيا )في مقر الجامعة بمدينة سكاربورو    (والبحرية  
كلية الفنـون والعلـوم      : ثانيا .وفسيولوجيا المجهود الرياضي   وعلوم الصحة  الرياضة
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الخدمـة   وتـضم (، والعلـوم االجتماعيـة      علـم اإلجـرام    وبهـا أقـسام   : االجتماعية
، ومدرسـة   واإلنـسانيات  تاريخ،، وال واللغة اإلنجليزية  ،والموسيقى والدراما،االجتماعية

الـسياسة  ، علـم    واإلسـبانية  واإليطالية واأللمانية كالفرنسية   القانون، واللغات الحديث  
: كلية الرعاية الصحية واالجتماعية :ثالثا. والدراسات الدولية، والفنون واإلعالم الحديث

وتضم : كلية التربية : رابعا.، والدراسات الصحية التطبيقيةوالقبالة وبها أقسام التمريض
". سـكاربورو " والتعليم المستديم، ومدرسة التربية بمدينـة        ،مراكز الدراسات التربوية  

ويمنح خريجوها درجة علمية مشتركة من جـامعتي         :مدرسة هل يورك الطبية    :خامسا
. معهد الدراسات العليـا الطبيـة      : سادسا .، ومدة الدراسة بها خمس سنوات     ويورك هل

: معهد ولبرفورس لدراسات العبودية وتحرير العبيد :ثامنا .مدرسة إدارة األعمال  :سابعا
هو معهد دراسات عليا يختص بدراسات العبودية وحقـوق اإلنـسان، ويمـنح درجـة            

ويمنح درجـة   : مركز دراسات التاريخ البحري    :تاسعا. العبوديةالماجستير في دراسات    
ــاريخ   ــي التـــ ــالوريوس فـــ ــري  البكـــ ــاريخ البحـــ  .والتـــ

)aspx.history/theuniversity/uk.ac.hull.www(  
  : أعداد منسوبي الجامعة. ٣

 وطالبـة،  طالـب ) ١٨٠٠٠ (أكثر مـن  م ٢٠١٥في عام جامعة هال  تحتضن  
 أكثر منويمثل أعضاء هيئة التدريس .  جامعة هالفيشخص  ) ٢٥٠٠ (ويعمل أكثر من  

التخصصات فـي الفنـون والعلـوم    من ) ٥٠ (وتحوي على أكثر من   . عضو) ١٠٠٠(
  . والعلـوم االجتماعيـة    ،اإلنسانية، واألعمال التجارية، والتعليم، والـصحة، والعلـوم       

)aspx.history/theuniversity/uk.ac.hull.www(  
   :لجهة المعنية بالتطوير المهني بالجامعةا. ٤

مركز تدريب الموظفين بجامعة هال هو الجهة المعنية بالتطوير المهني           يعتبر
ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بالجامعة، حيث تم تأسيس المركز قبل أكثر            

أحـد  من عشرين سنة، وهناك تنسيق وتواصل مع قسم إدارة الموارد البـشرية وهـو    
مهتم في وهو قسم التطوير الوظيفي   األقسام األكاديمية في الجامعة، ويتفرع من المركز        

داخل تطوير الموظفين وهناك وحدة التطوير االستراتيجي وهي مهتمة في تطوير النظام        
بإدارة الجامعة مباشرة ممثلة في نائب مـدير        إداريا  يرتبط  ويتبع  فهذا المركز   . الجامعة

حيث يـصدر    جميع الموظفين،    ويهدف هذا القسم إلى تطوير    .  اإلدارية للشؤونالجامعة  
 في كل عام حـسب الجـدول الـذي    يتم تنظيمهاالتي  واألنشطة الفعالياتقائمة شاملة ب  

  .ليكون للسنة الجديدةأمام منسوبيها يعرض نهاية كل عام 
والتنمية  من سبعة أعضاء متخصصين في تقديم خدمات الدعم          المركزيتكون  و

. لمهنية، وجميعهم يعملون على المساعدة في إيجاد حلول الحتياجات التدريب والتطوير    ا
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في الجامعة ممـن لـديهم خبـرة         دون من بعض األكاديميين واإلداريين    يكما أنهم يستف  
 بعض احتياجات التنمية    المركزكما يقدم    .مساعدتهم في تقديم بعض البرامج    لوإنجازات  

وغيرها من البرامج   ، فمثال ورش العمل     ةفرديالرغبة ال االحتياج و الخاصة على أساس    
أخـرى  دورات إضافية  وإقامة يمكن ترتيب  فإنه،من قبل المركز تم اإلعالن عنها    يالتي  

   . عليها من قبل المستفيدينإذا كان هناك طلب كاف حول قضايا اإلدارة
يب الفرص  ر التعليم والتعلم والتدريب والتطوير والتدر     يتوفويهدف المركز إلى    

المشورة بشأن األنشطة التدريبية التي تضيف قيمة للفرد أو         ،  المتاحة لجميع الموظفين  
يربط التعلم الفردي والجماعي، والتدريب  فريق أو إدارة وأعضاء هيئة التدريس وتنظيم     

، إتاحة الفرصة عمل األفرادبتنظم دورات الجودة ذات الصلة      ،  والتطوير ألهداف المنظمة  
  .تحديد األنشطة المناسبةفي للمشاركة 

مستـشار الـرئيس    . رئيس تنمية قدرات الموظفين    :ويتكون المركز مما يلي   
مستـشار تنميـة    . )األبحـاث (مستشار تنمية الموظفين مختص في      . لتنمية الموظفين 

، مـساعد إداري أول   . مدير تطوير الموظفين  . )التطوير اإلداري (تص في   خالموظفين م 
  )aspx.sdu/Administration/uk.ac.hull. www (.مساعد إداريو

  : بالمملكة العربية السعوديةجامعة حائل  :ثانيا
 : النشأة. ١

 مـن  ة اآلخرى جماد٣٠تأسست جامعة حائل بمرسوم ملكي وذلك يوم الثالثاء  
، ٢٠١٥جامعة حائـل،    ( .ومقرها مدينة حائل   م   ٢٠٠٥ يونية   ٧، الموافق   ١٤٢٦عام  

٢ (  
  : الكليات. ٢

كلية الطب، كلية طب األسـنان، كليـة الـصيدلة،          ( :تضم العديد من الكليات وهي     
كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الصحة العامة والمعلوماتية الـصحية، كليـة التمـريض،           

ية العلوم، كلية التربيـة، كليـة اآلداب        كلية علوم وهندسة الحاسب اآللي، كلية الهندسة، كل       
وتشمل هـذه الكليـات      .والفنون، كلية الشريعة والقانون، كلية المجتمع، كلية إدارة األعمال        

عمـادة البحـث    (أكثر من ستين قسما علميا، وفيها إحدى عشرة عمـادة مـساندة وهـي               
ـ       ول والتـسجيل،  العلمي، عمادة الجودة والتطوير، عمادة الـسنة التحـضيرية، عمـادة القب

 عمادة خدمـة المجتمـع والتعلـيم المـستمر،          ،عمادة تقنية المعلومات والتعليم االلكتروني    
عمادة شؤون األساتذة والموظفين، عمادة شؤون المكتبات، عمادة شؤون الطـالب، عمـادة             
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 -٢،  ٢٠١٥جامعـة حائـل،     ( .الدراسات العليا، عمادة معهد البحوث والخدمات االستشارية      
٤ (  
  : عداد منسوبي الجامعةأ. ٣

 هـ في   ٣٥/١٤٣٦يبلغ عدد الطالب والطالبات المقيدين خالل العام الدراسي         
 وطالبة،  ا طالب ٢٦٩ طالب وطالبة، وفي درجة الماجستير       ٤٠٠٠٠درجة البكالوريوس   

  ) ٢، ٢٠١٥جامعة حائل، ( . عضوا٢٣٩٥ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 
  : جامعةال بني المهالجهة المعنية بالتطوير. ٤

الجهة المعنية بالتطوير المهني بجامعـة حائـل،        تعد عمادة الجودة والتطوير     
من أحدث العمادات المساندة فى الجامعة، فقد تم إنشاؤها فـي العـام الجـامعي               وهي  

هـ، وذلك تجسيداً الهتمام إدارة الجامعة بتحقيق الجـودة واالعتمـاد            ١٤٣٣/ ١٤٣٢
مملكة نحو تحقيق التميز في األداء الجامعي، وانطالقاً مـن          األكاديمي، ودعماً لتوجه ال   

رغبة الجامعة بأن تكون ضمن قائمة الجامعات المتميزة على كافة األصـعدة المحليـة،      
واإلقليمية، والدولية فقد حرصت على تبني تطبيق الجودة بمفهومها الـشامل لخـوض          

  .غمار سباق التميز مع الجامعات المتميزة
دة الجودة والتطوير بالجامعة علـى تطبيـق معـايير الجـودة           ولذا تعمل عما  

واالعتماد في جميع الوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة، حتى تستطيع تلبية توقعات           
واحتياجات المجتمع الحقيقية، وتحسين األداء في جميع مجاالت العمل بالجامعة، وإنشاء   

ودة، وتقويم وقياس األداء وفق معـايير  أنظمة تحدد كيفية تنفيذ العمل بأفضل كفاءة وج  
ويتسم العمل بعمادة الجودة والتطوير بالجدية، نظراً لحاجتـه إلـى المتابعـة              محددة،

المستمرة للعمل في تحسين الممارسات والعمليات األكاديمية واإلدارية في كافة وحدات           
لبات، والتنسيق وكذلك شطر الطا. الجامعة من عمادات مساندة، وكليات، وإدارات مختلفة

  ) ٨، ٢٠١٥عمادة الجودة والتطوير، . (مع الجهات الخارجية ذات العالقة
 :تسعى عمادة الجودة والتطوير إلى تحقيق مجموعة من األهداف تتمثل فـي           و

تحـسين الممارسـات    ،المستمر للبرامج األكاديمية لتلبية متطلبات سوق العمل      ر  التطوي
 فاء متطلبات الهيئـة الوطنيـة للتقـويم واالعتمـاد         استي،  والعمليات اإلدارية بالجامعة  

التنميـة  ،  األكاديمي، وتقديم الدعم الفني لجميع الوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة        
المهنية المستدامة للقيادات األكاديمية واإلدارية، وأعضاء هيئة التدريس واإلداريـين،          

والتطويريـة لتطـوير المجتمـع    إجراء الدراسـات الميدانيـة   ، وتنمية مهارات الطلبة  
تقديم االستشارات العلمية والتدريبية للمؤسسات     ،األكاديمي، وتفعيل الشراكة المجتمعية   
تحقيق ،االستثمار األمثل لموارد الجامعة المختلفة، الخدمية، واإلنتاجية، بالمجتمع المحلي

 ) ٩، ٢٠١٥عمادة الجودة والتطوير، ( .األداء الجامعي المتميز
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دة يتبعها مباشرة وكالة وإدارات ووحدات، فمن اإلدارات التي تتبع العميد العماو
إدارة مكتب العميد وإدارة العمادة ووحدة العالقات العامـة، ووحـدة الـشؤون         :ما يلي 

اإلدارية ووحدة الشؤون المالية، أما الوكالة فتبعها إدارة تطوير المهارات وهي تـشمل          
والتدريب ووحدة اإلشراف والمتابعة ووحدة التـسويق       وحدة البرامج    :الوحدات التالية 

واإلعالم ووحدة التقييم وقياس األثر، ويتبع الوكالة أيضا إدارة ضمان الجودة واالعتماد        
  ). ١٤، ٢٠١٥عمادة الجودة والتطوير، ( .وإدارة الدراسات والتخطيط

   :الدراسات السابقة :ثانيا
 واألبحاث التي تناولـت موضـوع      من خالل االطالع على العديد من الدراسات      

التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في الجامعـات لـم يلحـظ          
 دراسة تناولت واقع برامج التطوير المهنـي بجامعـة حائـل            – حسب علمه    –الباحث  

دراسة بجامعة هـال    ) .Ellis 2015" (إليس" بالمملكة العربية السعودية، بينما أجرى      
 في برامج تطوير   للتعلم؟ كأداةالتدريب   ليةعفا مدى ما :ملكة المتحدة جاءت بعنوان   بالم

 وتقييم  التدريب عملية في التعلم مستوى حديدبجامعة هال، وهدفت لت    القيادية المهارات
التدريب، واستخدمت الدراسة المـنهج الوصـفي        عملية بعد القيادية المهارات مستوى

 أعـضاء ا من   فرد ٢٠ :الدراسة ةع المعلومات، وشملت عين   المسحي والمقابلة أداة لجم   
 أن :ما يلي  النتائج أهموكانت  ،  المتدربين بعض وكذلكتدريب الموظفين بالجامعة     مركز
ـ     لقيادةالمهني ل  تطويرال برامجالتي تنفذ في     التدريب عملية  هاألكاديمية في الجامعة ل
كمـا   مرسومة خطة وفقلهدف  وسرعة الوصول ل   المرغوب التطوير تحقيق في فاعلية

  . لدى المتدربين وتكوين المهارات والقدرات لديهم التعلم سرعة في الفع دور لهأن 
ويمكن القول أن الدراسات السابقة التي تناولت موضـوع التطـوير المهنـي         
ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في الجامعات بشكل عام، قد تنوعـت فمنها        

تعرف على واقع التطوير المهني في بعض الجامعات، على سبيل المثال مـا             ما هدف لل  
التنميـة المهنيـة     :عبر دراسته تحـت عنـوان     ) ,Bacheler 2015" (بيشلير" أجراه

حيـث هـدفت    . اآلثار المترتبة على الممارسة   : قادةلدى ال  العاليفي التعليم    ةالمستمر
دراسة تأثير التنميـة  و يتها لدى القادة  للوصول إلى المهارات التي ينبغي تطويرها وتنم      

 .لديهم في الواليـات المتحـدة األمريكيـة    الكفاءات المهنية   في    القادة تجارب و المهنية
 الدراسة المنهج الوصفي حيث استخدمت المقابالت كأداة لجمع المعلومـات،      تواستخدم

التنميـة    بأهمية على وعي القادة في التعليم العالي       أن  :وكان من أبرز نتائجها ما يلي     
 في مجال العمل، الخبرة أمر مهم في تطوير سبل التنمية المهنية، ويجب تزويد              المهنية

القادة بالمعلومات الكافية لتطوير برامج التنمية المهنية واالستفادة القصوى من تجاربهم 
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 تطـوير بـرامج   وخبراتهم في المجال، عدم وجود اهتمام من قبل الجامعات بـضرورة         
   .ة المهنية وفقا لمستوى منسوبيهاالتنمي
 التنميـة وكانت بعنـوان  ) ,et al Hitch ,2015(دراسة  وآخر" هايتش" وأجرى      

. مراجعة السياسات الحالية وأنشطة التنمية المهنيـة      : الشاملة في الجامعات األسترالية   
 األسترالية   الشاملة التي تقدمها الجامعات    التنميةهدفت الدراسة إلى دراسة معرفة واقع       

وسبل تطوير السياسات الحالية واألنشطة المقدمة لتكون مناسبة للتنمية المهنية لكافـة    
حيث كانت   ،يالمسحالوصفي  استخدمت الدراسة أسلوب    . منسوبي الجامعات األسترالية  

وأهم نتائج الدراسة عدم وجود تعاون بين الجامعات يسمح لنقـل  . ستبانات هي األداة  اال
 أهم ممارسات التنمية المهنية وكذلك كل جامعة تعمل وفق سياسات خاصة الخبرات حول

  حـول  واآلراءمح لمناقشة األفكـار     سبها ولهذا من الصعب إيجاد بيئة عمل جماعية ت        
التربية الشاملة و ممارسات التمنية الشاملة في الجامعات ولهذا أوصت الدراسة بأهمية          

 الشاملة بما فيها ممارسات التطـوير  للتنميةي أكثر تماسكا لتطوير نهج وطن   إيجاد بيئة 
  المهني

واقع التنمية   :عبر دراسته التي كانت بعنوان    ) ٢٠١٤(وأيضا ما أجراه يونس     
المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في ضوء معايير جودة التعليم الجامعي،            

ر أعـضاء هيئـة   حيث هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التنمية المهنية من وجهة نظ    
التدريس وكيفية النهوض بهذا المستوى أمال في الوصول إلى مستوى عال من التنمية             
المهنية يسهم في تحقيق جودة التعليم بجامعة القصيم، والتعرف على مؤشرات ومعايير          
جودة أداء أعضاء هيئة التدريس والتعرف على مستوى التنمية المهنية لديهم لمعرفـة         

نوع، والكلية والجنسية والرتبة األكاديمية والجامعات التـي منحـتهم          عالقة كال من ال   
الدكتوراه بمستوى التنمية المهنية لديهم، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي،           

أن واقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة  :واالستبانة أداة للدراسة، وتمثلت أهم النتائج في    
رجة متوسطة مما يتطلب ضرورة العمل على االرتقاء التدريس بجامعة القصيم يتحقق بد 

بمستوى التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما أشارت النتائج إلى عدم            
حول مستوى التنمية المهنيـة مـن       ) ٠,٠٥(وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى       

 الكليـة  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجـاالت الدراسـة والدرجـة      
للمجاالت مجتمعة تبعا لمتغير الكلية والجنسية ومتغير الرتبة األكاديمية ومتغيـر نـوع        

   ).أجنبية/ عربية (الجامعة التي منحت الدكتوراه 
التنمية المهنيـة ألعـضاء هيئـة       : دراسة بعنوان ) ٢٠١٢(وقام نصر وآخر    

فت الدراسة للتعرف   التدريس بجامعة تبوك في ضوء معايير الجودة واالعتماد، حيث هد         
على واقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك في ضوء معايير الجودة        
واالعتماد األكاديمي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واالسـتبانة أداة للدراسـة،        
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اتفاق جميع أفراد عينة الدراسة بأن واقـع التنميـة           :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي     
   .هنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك بأنه ضعيفالم

واقع التنمية المهنية للقيادات     :بدراسة تحت عنوان  ) ١٤٣٠(كما قام الخطيب    
األكاديمية بجامعة صنعاء في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة في التعلـيم الجـامعي،       

ألكاديميـة بجامعـة    حيث هدفت للتعرف على الواقع الحالي للتنمية المهنية للقيـادات ا          
صنعاء في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، واسـتخدم الباحـث              
المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسة، وتوصلت إلى جملة من النتائج من            

ة موافقة القيادات األكاديمية على الواقع الحالي للتنمية المهنية للقيادات األكاديمي    :أهمها
بجامعة صنعاء كانت قليلة، وقد حصل هذا المجال على الرتبة األخيـرة، وهـي أدنـى                
موافقة لمجتمع الدراسة على مستوى األداة ككل، موافقة القيـادات األكاديميـة علـى              
التحديات التي تعوق التنمية المهنية للقيادات األكاديمية بالجامعة كانت كبيرة، وحـصل            

خامسة، موافقة مجتمع الدراسة على أولويات التنمية المهنية هذا المجال على المرتبة ال   
في مجال القيادة الجامعية كانت كبيرة، وحصل هذا المجال على المرتبة الرابعة، موافقة          
القيادات األكاديمية على أولويات التنمية المهنية في مجال التخطيط االستراتيجي كانـت          

ولى، موافقة مجتمع الدراسة على أولويـات       كبيرة، وحصل هذا المجال على المرتبة األ      
التنمية المهنية للقيادات األكاديمية في مجال النشاط األكاديمي كانت كبيرة، وحصل هذا            
المجال على المرتبة الثالثة، موافقة مجتمع الدراسة على أولويات التنمية المهنية فـي             

   .مرتبة الثانيةمجال الخدمة المجتمعية كانت كبيرة، وحصل هذا المجال على ال
تقييم أثـر بـرامج التنميـة المهنيـة      :دراسة بعنوان) ٢٠١٠(وأجرى أحمد   

 جامعة عين شمس، –ألعضاء هيئة التدريس على مستوى اإلنجاز الطالبي بكلية التربية 
حيث هدفت الدراسة للتعرف على أثر برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس على 

 م ٢٠٠٧ بكلية التربية في جامعة عين شمس بين طالب عـام            مستوى اإلنجاز الطالبي  
توجد فروق إحـصائية فـي    : م، وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي      ٢٠٠٣وطالب عام   

 م حيث بلـغ  ٢٠٠٣ م وبين طالب عام  ٢٠٠٧  مستوى تحصيل الطالب بين طالب عام     
 يتفـاوت أثـر   ، %٤٢,٥٨وفي المادة التربوية  % ٣٨,٨حجم األثر في المادة األدبية    

 برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس والقيادات على مستوى اإلنجاز الطالبـي           
 في ٤بين الشعب العلمية واألدبية، أن أعلى حجم أثر تم تسجيله بلغ حوالي  % ٤٥,١٠

 لمـستوى  ٣,٥مستوى التحصيل الدراسي كمتوسط مرجح في القياس الخماسي، يليـه   
من الطالب الحظـوا     % ٩١ لمستوى الدعم الطالبي، أن نسبة       ٣ه  التقييم الطالبي، يلي  

تغيير في مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس لألفضل، وارجعوا ذلك لبـرامج التنميـة              
   .المهنية المقدمة إليهم
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التنمية المهنية ألعـضاء هيئـة       :دراسة بعنوان ) ٢٠١٠(وأجرى عوض اهللا    
ث تمثلت أهداف الدراسة في الوقوف علـى        حي) المشكالت والحلول (التدريس الجامعات   

برامج وواقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الحالية، والمساهمة فـي تطـوير             
عملية التنمية المهنية والتعرف على االتجاهات الحديثة في مجـال التنميـة المهنيـة،             

يئـة  واستخدم الباحث المنهج الوصفي واالستبانة أداة للدراسة ووجهـت ألعـضاء ه           
فردا، وكان من أهم نتائج الدراسة ما      ) ٣٦(التدريس بالجامعات السودانية وكان عددهم      

أن أهداف التدريب الجامعي تتمثل في إسهام عضو هيئة التـدريس فـي التنميـة        :يلي
الشاملة، والتأكيد على مواكبة األحداث العلمية والتطورات العالمية، كما أن هنالك عـدة    

يب عضو هيئة التدريس الجامعي بمختلف الرتب العلمية تتمثـل          مبررات ودواعي لتدر  
التوسع الكمي لمؤسسات التعليم العالي، وتعدد وظائف الجامعة، العولمة وتحدياتها،  :في

قلة وضعف اإلنتاج العلمي، وضعف التدريب على وسـائل وطرائـق التـدريس، هـذا             
والتقـويم وبـرامج اللغـة      باإلضافة إلى الحاجة الماسة للتدريب على برامج القيـاس          

االنجليزية، التحليل اإلحصائي والتدريب على تنمية المقدرة على قيـادة فريـق بحثـي          
   .والتدريب على مواجهة الضغوط النفسية أثناء التدريس

 :دراسته التي كانـت بعنـوان  ) ,et al Stes ,2009(وآخر " استس" وأجرى 
 مساعدة  إلىالدراسة  حيث هدفت   يس،  ألعضاء هيئة التدر  للتطوير المهني   وضع معايير   

واستخدمت الدراسـة   . أعضاء هيئة التدريس في خلق بيئة تعليمية أكثر نشاطا لطالبهم         
أهمية الدورات التي تهتم  :ما يلي نتائج الدراسةوكانت أبرز  .األسلوب الوصفي التحليلي

ـ  الجدد مع ذوي الخبرة وأهمية إشراكبالتطوير المهني ألعضاء التدريس،     ي إحـداث ف
 تسهم في التنمية المهنية كما يلزم أن تغطي معـايير التطـوير المهنـي               إبداعيةأفكار  

 ومراعـاة البيئة التعليميـة والمنـاهج والتكنولوجيـا         :ما يلي  هيئة التدريس    ألعضاء
  .لبةاحتياجات الط

دور برامج التنمية المهنية فـي       :دراسة بعنوان )  م ٢٠٠٩(وأجرى إسماعيل   
عضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات المتغيرات الحضارية المعاصرة،         تنمية قدرات أ  

حيث هدفت الدراسة لبيان أهمية برامج التنمية المهنية، والكشف عن أهـم المتغيـرات    
الحضارية المعاصرة التي تحتم التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، واستخدم الباحث 

ترسيخ ثقافة التنمية المهنية بين  :ئجها ما يليالمنهج الوصفي التحليلي، وكانت أبرز نتا
أعضاء هيئة التدريس، االتفاق على رؤية مـشتركة واضـحة بـين اإلدارة الجامعيـة            
وأعضاء هيئة التدريس من أجل العمل على تحسين معدالت األداء الوظيفي لهم، تكريس    

لتنميـة المهنيـة،    كافة جهود الجامعة ومواردها المتاحة ماديا وماليا وإداريا لبرامج ا         
اختيار الوقت المناسب لتنفيذ برامج التنمية المهنية بما يسهم في زيادة فعاليـة هـذه               
البرامج وجعلها جزءا من الحياة الجامعية، التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية ألعضاء    

    .التي ينتمون إليها) الكلية(هيئة التدريس وذلك في ضوء أهداف المؤسسة التعليمية 
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أثر برامج تنمية قدرات أعضاء هيئـة        :بدراسة بعنوان ) ٢٠٠٩(وقام غريب   
التدريس في رفع مستوى األداء المهني والشخصي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عين       
شمس من وجهة نظرهم، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برامج تنمية قـدرات              

 في رفع مستوى األداء المهنـي       أعضاء هيئة التدريس التي تقدمها جامعة عين شمس       
والشخصي ألعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم وتكونت عينة الدراسة مـن             

عضو هيئة التدريس اشتركوا في فعاليات برامج تنمية قدرات أعـضاء هيئـة             ) ١٤٠(
عضو ) ١٠٠(  م موزعين على كليات الجامعة و      ٢٠٠٦/٢٠٠٧التدريس للعام الجامعي    

يشتركوا بفعاليات برامج تنمية القدرات، وقامت الباحثة ببناء استبانة         هيئة التدريس لم    
 –التدريس الفعال   (فقرة موزعة على ثمانية مجاالت هي       ) ٨٠(لهذا الغرض مكونة من     

 – التقـويم  – مهارات االتصال – تقنية التعليم – بناء وتطوير المناهج    –البحث العلمي   
 تحليل استجابات أعضاء هيئة التدريس، وكانت       وتم)  الجودة األكاديمية  –العمل   ضغوط

أظهرت تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة الذين اشتركوا         :أهم نتائج الدراسة ما يلي    
في فعاليات البرامج أن حاجاتهم التدريبية تمثلت في ضرورة إعادة النظر في محتـوى              

حاضرة والمناقـشات  البرامج وأنشطتها واستخدام أسلوب ورش العمل بدال من نظام الم        
الفردية التي يغلب عليها االنطباعات الشخصية، وأن تهـتم البـرامج بتحـسين األداء              
الشخصي لعضو هيئة التدريس وزيادة قدرته على التواصل مع طالبه بفعالية، واستخدام 
أساليب تعلم متنوعة تنسجم مع األعداد الكبيرة داخل القاعـات الدراسـية، وضـرورة              

 من مختلف التخصصات حيث يوجد عـدم تعـاون بـين التخصـصات              اشتراك أساتذة 
األكاديمية والتخصصات التربوية وأن تقدم البرامج فـي ضـوء أدوار أعـضاء هيئـة       

   .التدريس
دور جامعة قطر في التنميـة       :دراسة بعنوان ) ٢٠٠٧(وأجرى المال وآخرون    

ف علـى األدوار    المهنية ألعضاء هيئة التدريس بها، حيث هدفت الدراسة إلـى التعـر           
المختلفة لجامعة قطر في التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكلياتهـا المختلفـة،             

عضو هيئة تدريس، واالستبانة أداة للدراسة، وكانت       ) ١٩٧(تكونت عينة الدراسة من     
أن األدوار المختلفة للجامعة من أجل التنمية المهنية ألعضاء هيئة          :أهم نتائجها ما يلي   

األداء التدريسي، تهيئة بيئة التعلم، تشجيع البحث (س في المهام الرئيسة للجامعة   التدري
كانت أدنى من المستوى المقبول في معظمها فـي         ) العلمي، دعم أنشطة خدمة المجتمع    

ضوء استجابات عينة الدراسة، واتضح من خالل النتائج أن طريقة المناقشة والمحاضرة 
المرتبة األولى من حيث االستخدام في التدريس الجـامعي،  بأساليبها المختلفة قد احتلت  

كما كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات أعضاء هيئة التدريس         
الكلية،  :تعزى إلى كل من   ) جميع محاور االستبانة  (نحو دور الجامعة في تنميتهم مهنيا       
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روق دالة إحصائيا بينهم تبعا     والجنسية، والجنس، وسنوات الخبرة، في حين لم توجد ف        
   .للدرجة العلمية والجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه

ومن الدراسات ما تناولت مجاالت وأساليب التطوير المهني ومعوقاته، حيـث           
جودة التنميـة المهنيـة ألعـضاء هيئـة      :دراسة بعنوان ) ٢٠١٢(أجرى كعكي وآخر    

 دراسة إمكانية تحقيق جودة التنميـة       التدريس في الجامعات السعودية، حيث هدفت إلى      
المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية كما يرونها، من خـالل تعـرف           
مجاالتها ومعوقات تحقيق أهدافها واقتراح آليات االرتقاء بها، واسـتخدمت الدراسـة            

أن  :المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة أداة للدراسة، وكانت أهم النتـائج مـا يلـي             
اسـتراتيجيات   :مجاالت التنمية المهنية المرغوبة من وجهة نظر أفـراد العينـة هـي            

التدريس، ومهارات البحث العلمي التعاوني المشترك ودمج التقنية في العملية التعليمية، 
تعرض مواعيد تنفيذ البرامج التدريبيـة   :أما معوقات التنمية المهنية فتتلخص فيما يلي    

ل عائقا في االلتحاق بها، كما أن عدم تبليغ المعنيين قبلها بوقـت             مع المحاضرات يشك  
كاف بمواعيد البرامج التدريبية يحد من التحاقهم بها، وتوصلت الدراسة إلى أن اآلليات          
التي تساعد في االرتقاء بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس تتمثل فـي ضـرورة              

لترجمة، وأكدت نسبة عالية من أعضاء هيئة       توفير بيئة محفزة على البحث والتأليف وا      
االشتراك في قواعد معلومات عالمية وتخصيص جزء من         :التدريس على اآلليات التالية   

ميزانية الجامعة للتنمية المهنية، وتمكين األعضاء من حـضور المـؤتمرات وتـوفير             
   .لكترونيةبرمجيات مناسبة للعملية التعليمية مع التشجيع على استخدام المكتبات اال

برامج التطوير المهنـي لعـضو هيئـة         :دراسة بعنوان ) ١٤٢٢(وقام زاهر   
مجاالتها وطرق تنفيذها ومعوقاتها، حيث هدفت الدراسة للتعـرف          :التدريس السعودي 

على أهمية بعض مجاالت برامج التطوير المهني لعـضو هيئـة التـدريس الـسعودي             
ي التحليلي، واالستبانة أداة للدراسـة،      ومعوقاتها، واستخدمت الدراسة المنهجي الوصف    

أبرز مجاالت براج التطوير المهنـي لعـضو هيئـة           :وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي     
تنمية مهـارات    :التدريس السعودي المطلوبة من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة هي         

ء التفكير العلمي لدى الطلبة، وطرق التدريس وفقا للتخصص العلمـي للمقـرر، وبنـا             
وتطوير المناهج الجامعية، وأساليب التحفيز واإلبداع وتنميتها لـدى الطلبـة وطـرق             
التدريس وفقا للتخصص العلمي للمقرر وبناء وتطوير المناهج الجامعية وأساليب إدارة           
الحوار والمناقشة العلمية الجامعية، وأساليب استخدام تقنيات الحاسب اآللي في تدريس           

ختلفة، وأبرز طرق تنفيذ برامج التطوير المهني لعـضو هيئـة           المقررات الجامعية الم  
التدريس من وجهة نظر أفراد الدراسة هي تشجيع األساتذة الجـامعيين علـى تكثيـف            
نشاطهم للمشاركة في المؤتمرات العلمية على المستوى اإلقليمي والعـالمي وتخطـيط            

و المهني لعـضو    مشروعات تفرغ أعضاء هيئة التدريس وتوجيهها لتحقيق هدف النم        
التطوير المهني مـن وجهـة نظـر أفـراد      هيئة التدريس، وأبرز معوقات تنفيذ برامج 
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غياب الحوافز الدافعة للتطوير الذاتي المهني وقلة وجود المصادر المالية           :الدراسة هي 
   .التي ترصد لتطوير قدرات عضو هيئة التدريس المهنية
لمهني ألعضاء هيئـة التـدريس    وتناولت بعض الدراسات احتياجات التطوير ا     

ـ ١٤٣٤(والقيادات األكاديمية، حيث قام العودة       التطـوير  : بدراسة تحـت عنـوان    )  ه
المهني لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات السعودية، حيث هدفت الدراسة للتعـرف           
على احتياجات التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بالمملكـة           

بية السعودية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة لجمع          العر
  المعلومات، وطبقت على رؤساء األقسام األكاديمية في جامعات الملك سـعود والملـك             

رئيس قسم أكاديمي،   ) ٢١١(العزيز والملك فهد والجامعة اإلسالمية والبالغ عددهم         عبد
رؤساء األقسام األكاديمية بحاجة كبيرة للتطـوير       :ة ما يلي  وكان من أبرز نتائج الدراس    

المهني في تسعة عشر عمال إداريا، وبحاجة كبيرة للتطوير المهني في ثمانية أعمـال              
   .أكاديمية

التنمية المهنية المستدامة ألعضاء  :دراسة بعنوان) م٢٠١٠( وأجرى المليجي 
اتهم التدريبية، وهدفت الدراسة في     هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء احتياج      

توضيح كيفية تحقيق التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات            
المصرية في ضوء احتياجاتهم التدريبية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، والمقابلـة         

د التنمية تساع :واالستبانة أداة للدراسة، وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها
المهنية المستدامة عضو هيئة التدريس على االرتقاء بجواب شخصيته وأدائه األكاديمي، 
يحتاج أعضاء هيئة التدريس التدريب على الطرق واألساليب الحديثـة فـي التـدريس             
الجامعي وتوظيف تقنيات التعليم في التدريس الجامعي، والتوجيه واإلرشاد األكـاديمي           

لتدريس الفعال والتعاوني، والتخطيط الشامل لتطوير محتوى البرامج        للطلبة، ومهارات ا  
التعليمية وتقويمها، وفي مجال البحث العلمي يحتاج أعضاء هيئة التدريس للتدريب على 
إجراءات تصميم وتطبيق البحوث العلمية وطرق اإلشراف العلمي واإلشراف المـشترك           

ويحتاج أعضاء هيئة التدريس للتـدريب      وأساليب تطوير الخبرات البحثية لدى الطالب،       
إلى تقديم االستشارات العلمية لمؤسـسات المجتمـع، وبعـض المهـارات المرتبطـة              

   .بالممارسات اإلدارية وأسس التقويم والقياس في المجال التربوي
احتياجات التطوير المهنـي   :دراسة بعنوان) هـ١٤١٥(حمد وآخر  كما أجرى 

كاديمية في الجامعات األردنية، حيث تناول البحـث تحديـد     واإلداري لرؤساء األقسام األ   
احتياجات التطوير المهني واإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنيـة           
الحكومية، وحاول التعرف على المهمات اإلدارية التي يمارسونها، وأهمية كـل منهـا             

رية مـن البيانـات والمعلومـات       بالنسبة إليهم، إضافة إلى محاولته توفير قاعدة معيا       
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المنظمة الوصفية تتعلق بالمهمات اإلدارية والمهنية والخصائص والـصفات الفرديـة           
في ) ٠,٠٥(وقد بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية           لهؤالء الرؤساء، 

كل من المهمات اإلدارية التي يمارسونها، وفي احتياجاتهم إلى التطوير المهني، وكذلك            
في تصورات هؤالء الرؤساء لمهماتهم اإلدارية بغض النظر عـن جنـسهم وعمـرهم              

في الخصائص  ) ٠,٠٥(وتخصصهم العلمي وخبرتهم، وجود فروق ذات داللة إحصائية         
من هـؤالء الرؤسـاء ينقـصهم    ) ٤٩,٣(والصفات الفردية لكل منهم، وبين البحث أن       

) ٤٤,٩( خبرة سابقة، وإن نـسبة    منهم يفتقرون إلى  ) ٧٦,١(اإلعداد الالزم، وأن نحو     
منهم فقط لديهم خبرة إدارية ضئيلة جدا ال تتجاوز السنتين، وبين أيضا أنهم يقـضون               
وقتا في التدريس أكثر من الوقت الذي يقضونه في إدارة األقسام، وأن غالبية هـؤالء               

هم من رتبة أستاذ مساعد وأستاذ مـشارك وأن معظمهـم           ) ٨١,٢(   الرؤساء وبنسبة 
مـنهم يعملـون دون    ) ٣٤,١(لهم وصف وظيفي مكتوب في حين أن        ) ٦٥,٩(نسبة  وب

   .وصف وظيفي وحسب اجتهاداتهم الفردية
ومن الدراسات ما تطرقت إلى وضع تصور مقترح للتطوير المهني ألعـضاء            

تصور مقترح للتنميـة     :بدراسة تحت عنوان  ) ٢٠١٠( هيئة التدريس، حيث قام حسين    
 دراسة تقويمية لمشروع –لتدريس والقيادات األكاديمية بالجامعة المهنية ألعضاء هيئة ا

تنمية القدرات بجامعة بنها، حيث هدفت هذه الدراسة لوضع تـصور مقتـرح لتنميـة               
أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة مهنيا من خالل تفعيل مشروع تنمية القدرات،    

جرائية لتقويم البـرامج التدريبيـة      والتعرف على مقومات التنمية المهنية والمراحل اإل      
ألعضاء هيئة التدريس، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أبرز نتائج           

تؤثر برامج التنمية المهنية من خالل مشروع تنمية القدرات إيجابيـا            :الدراسة ما يلي  
 الخلفيات  على منظومة التعليم الجامعي وكذلك على ثقافة أعضاء هيئة التدريس وتؤثر          

الثقافية واالجتماعية ألعضاء والقيادات في معدالت المشاركة في البـرامج التدريبيـة            
لمشروع القدرات، ويسهم مشروع تنمية القدرات في تطوير مهارات الحوار والتخاطب           
بين أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وكذلك في وجود عالقات اجتماعية بين األعضاء            

جامعة، وشمل أهداف التصور المقترح للتنمية المهنيـة تحـسين       على مستوى كليات ال   
األداء وعالج نقاط الضعف الموجودة وشمل أيضا ركائز التنمية المهنية ومعايير جودة            

  . التنمية المهنية، وآليات تطبيق التصور المقترح
كما تناولت بعض الدراسات السابقة تجارب وخبرات دولية في التطوير المهني، 

التنميـة المهنيـة ألعـضاء هيئـة         :دراسة بعنوان ) ٢٠١١(رى عبد المطلب    حيث أج 
التدريس الجامعي في ضوء الخبرة االسترالية، حيث هدفت الدراسة للتعرف على مفهوم       
التنمية وأهم أهدافها ومالمح الخبرة االسترالية في مجال التنمية المهنية ألعضاء هيئة            

من الخبرة االسترالية فـي التنميـة المهنيـة         التدريس والتعرف على أوجه االستفادة      
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٢٠٦-

تختلف أشكال التطوير األكاديمي ألعضاء هيئـة        :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي      
 ويعـود هـذا     التدريس من بلد إلى آخر، بل ومن جامعة إلى أخرى في بعض األحيان،            

االختالف إلى تباين التنظيمات والصالحيات الممنوحة لهـذه الجامعـات مـن جانـب،              
واختالف الموقف من قضية التطوير لألستاذ من جانب آخـر وفـي اسـتراليا تعطـي                
الجامعات اهتماما واضحا بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، أن التعلـيم وظيفـة        

 ولذلك فإن التدريس يعد في المرتبة األولـى مـن حيـث             أساسية للجامعات االسترالية  
األهمية لألدوار التي يجب أن يقوم بها عضو هيئة التدريس لذلك أشئت في الجامعـات               
االسترالية وحدات متخصصة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، لقـد اهتمـت جميـع              

دريس بها، ورغـم  المؤسسات الجامعية االسترالية بأهمية تنمية قدرات أعضاء هيئة الت   
اختالف محتوى البرامج المقدمة لهم من جامعة ألخرى إال أنها تـدور جميعهـا حـول        

األدوار القيادية، إدارة وتنمية أعضاء هيئة التدريس، المهـارات          :الموضوعات التالية 
اإلدارية، المهارات الشخصية، البحث والتنمية، يمكن االستفادة من الخبرة االسترالية في 

ات المصرية في توفير قدر من الحرية أمام أعضاء هيئة التدريس فـي اختيـار               الجامع
عمليات التدريب والتنمية، إتاحة فرصة المشاركة ألعضاء هيئة التدريس فـي تنظـيم             

   .عمليات التنمية المهنية
  : التعليق على الدراسات السابقة

ير المهنـي   دراسة تناولت واقع برامج التطو– حسب علمه  –لم يلحظ الباحث      
التـي  ) .Ellis ٢٠١٥" (إلـيس " بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، أما دراسة        

أجريت بجامعة هال بالمملكة المتحدة، فقد اتفقت معها الدراسة الحالية في التعرف على             
واقع برامج التطوير المهني للقيادات األكاديمية بجامعة هال، واختلفت عنها في دراسة            

قع الذي يراد معرفته وتشخصيه من حيث طبيعة البرامج وأساليبها وأهـدافها            أبعاد الوا 
كما تنوعت الدراسات السابقة التـي       .ومدتها الزمنية والجهة المنفذة والفئة المستهدفة     

تناولت موضوع التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس والقيـادات األكاديميـة فـي        
عرف على واقع التطوير المهنـي فـي بعـض          الجامعات بشكل عام، فمنها ما هدف للت      

 2015" (بيشلير "ودراسة ، ),et al Hitch ,2015 (وآخر" هايتش"الجامعات، كدراسة 
Bacheler,(  ،يونس   ودراسة )ودراسـة  ،  )٢٠١٢ ( ودراسة نصر وآخـر   ،  )٢٠١٤

 "   ودراسة،  )٢٠١٠(ودراسة عوض اهللا    ،  )٢٠١٠(ودراسة أحمد   ،  )١٤٣٠(الخطيب  
ودراسة غريـب  ، ) م٢٠٠٩(ودراسة إسماعيل ، ),et al Stes ,2009(وآخر " استس

وقد اتفقت هذه الدراسات مـع الدراسـة        ،  )٢٠٠٧(ودراسة المال وآخرون    ،  )٢٠٠٩(
الحالية في التعرف على واقع التطوير المهني للعاملين في الجامعـات واختلفـت هـذه         

 التـدريس والقيـادات     الدراسة عنها في تناول واقع التطوير المهني ألعـضاء هيئـة          
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األكاديمية في جامعة هال بالمملكة المتحدة وجامعة حائل بالمملكة العربيـة الـسعودية             
والمقارنة بينهما، وقد استفادت منها هذه الدراسة في معرفة طبيعة البرامج وأسـاليبها      

  .المقامة في تلك الجامعات
ومعوقاته، كدراسة ومن الدراسات ما تناولت مجاالت وأساليب التطوير المهني     

وقد اتفقت الدراسة الحالية معهما فـي       ) ١٤٢٢(ودراسة زاهر   ،  )٢٠١٢(كعكي وآخر   
تناول مجاالت وأساليب التطوير المهني للعاملين في الجامعات، واختلفت عنهمـا فـي             
المقارنة بين التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة هـال            

من حيث الجهة المنفذة واألساليب والمجـاالت والمـدة الزمنيـة، وقـد             وجامعة حائل   
استفادت منها الدراسة الحالية في التعرف على مجاالت وأساليب برامج التطوير المهني       

  . ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في الجامعات
ريس وتناولت بعض الدراسات احتياجات التطوير المهني ألعضاء هيئـة التـد        

حمد (ودراسة ) ٢٠١٠(المليجي  ودراسة) ١٤٣٤(والقيادات األكاديمية، كدراسة العودة  
وقد اتفقت الدراسة الحالية معهما في تناول موضوع التطوير المهني          ،  )١٤١٥وآخر،  

للعاملين في الجامعات واختلفت عنهما في إجراء المقارنة بين جامعة هال وجامعة حائل        
ساليب والمجاالت والمدة الزمنية في تلك البرامج، وقد اسـتفادت          في الجهة المنفذة واأل   

منها الدراسة الحالية في التعرف على احتياجات التطوير المهني وبناء تصور مقتـرح             
لتطوير برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديميـة بجامعـة            

  . حائل
رح للتطوير المهني ألعـضاء     ومن الدراسات ما تطرقت إلى وضع تصور مقت       

واتفقت الدراسة الحالية معها في االستفادة      ،  )٢٠١٠(    حسين هيئة التدريس، كدراسة  
من أوجه المقارنة بين التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية في            

بـين  في تقديم وإبراز الجوانب المختلفة في التطوير المهني          جامعة هال وجامعة حائل   
الجامعتين، واختلفت عنها في التعرف على واقع التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس 

واستفادت منهـا الدراسـة      .والقيادات األكاديمية في كل من جامعة هال وجامعة حائل        
الحالية في بناء التصور المقترح لتطوير برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس            

  .  بجامعة حائلوالقيادات األكاديمية
كما تناولت بعض الدراسات السابقة تجارب وخبرات دولية في التطوير المهني، 

حيث اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تنـاول          ) ٢٠١١(المطلب   كدراسة عبد 
بعض التجارب العالمية والمتمثلة في جامعة هال والتجارب المحلية والمتمثلة بجامعـة            

مهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية من حيث الجهـة          حائل في التطوير ال   
المنفذة واألساليب والمجاالت والمدة الزمنية لتلك البرامج، واختلفت الدراسـة الحاليـة       
عنها في إجراء المقارنة بين أوجه االتفاق واالختالف بين تلك التجربتين، وأيضا فـي              
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واستفادت منها  .م في مجال التطوير المهنيالجامعات والدول التي تم استعراض تجاربه     
الدراسة الحالية في بناء التصور المقترح لتطوير برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة            

 . التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة حائل

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
لدراسة، تناول هذا المبحث منهج الدراسة وإجراءاتها، حيث اشتمل على منهج ا :مدخل

  : على النحو التالي
  : منهج الدراسة :أوال

وصف الظاهرة التعليمية،   : وهوالمقارن،  المنهج  أحد أساليب   استخدم الباحث   
واستخدمت الدراسة مـدخل    . وتحليلها، والتفسير والمقارنة لها، واستشراف المستقبل     

لوصـف  ا :في إجراء المقارنة وهو يعتمد على أربعة خطوات أساسـية هـي           ) بريدي(
 .والتفسير ومعرفة التشابه واالختالف والخروج بالمقترحات والتوصـيات المـستقبلية         

   )٧١، ١٤٣٦الفهد، (
 :تحليل نتائج الدراسة

والقيـادات  التطوير المهني ألعـضاء هيئـة التـدريس         برامج   واقع  ما :السؤال األول 
ة البرنـامج، أهـداف     طبيع :في األبعاد التالية  األكاديمية بجامعة هال بالمملكة المتحدة      

  البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنامج، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة ؟ 
بجامعة هال بالمملكة المتحدة    التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس      واقع برامج    :أوال

أهداف البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنـامج،        طبيعة البرنامج،  :في األبعاد التالية  
  : الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة

ــوظفين  ــدريب الم ــز ت ــسنوي لمرك ــر ال ــى التقري ــن خــالل االطــالع عل                         م
)University of Hull, 2015( ،  والدليل اإلرشادي لبرامج التطوير المهني ألعـضاء

لعـام  بجامعة هال بالمملكة المتحدة ل، )University of Hull, 2014(هيئة التدريس 
ومن خالل الزيارة الميدانية التي قام بها الباحث للجامعة، وبدراسة          ،   م ٢٠١٥الجامعي  

وتحليل محتوى برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس وتصنيفها بنـاء علـى             
طبيعتها، يمكن القول أن هناك برامج ركّزت على تطوير المهارات التعليمية، وبعـضها             

على تطوير المهارات البحثيـة وأيـضا     الذاتية، واآلخر ركزركز على تطوير المهارات 
علـى النحـو     تطوير المهارات اإلنسانية والتقنية والتدريبية ألعضاء هيئة التـدريس،        

  : التالي
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  :واقع برامج تطوير المهارات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس :أوال
  ء هيئة التدريسواقع برامج تطوير المهارات التعليمية ألعضا) ١(جدول رقم 

ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج الم
  الزمنية 

ــلوب  أسـ
  البرنامج

الفئــــة  
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

 في  التنمية  ١
ــال  المجـ

  األكاديمي

حاجــــة تلبيــــة 
األكاديميين النـاجحين   

 مـــسيرتهم لتقـــدم
ــة و ــديماألكاديمي  تق

 لهم،  المشورة المهنية 
النظـر فـي كيفيــة   و

 تحقيق التوازن بـين   
ــسين   ــات تح متطلب
المهارات واإلنجازات  
ــف   ــاء المل ــع بن م

ــي،  ــة والمهن مراجع
ــوظيفي   ــسار ال الم

بكـل عـضو    الخاص  
 ووضـع   هيئة تدريس 

ــل إلدارة  ــة عم خط
،  المهنيــة الحيــاة

وتكوين عالقات جيدة   
  . مع زمالئه

ــضاء   ورشة عمل   ساعتان أعـ
هيئـــــة 
التـــدريس 

  الجدد

مركــــز 
ــدريب  تـ

  .الموظفين

التنوع في    ٢
الـــتعلم 

ــيم و التعل
  اإللكتروني

تطوير بيئة تعليميـة    
آمنـــة إلكترونيـــة 

ــاملة تلبيــة ، ووش
 ذوو بةاحتياجات الطل 

تــوفير  ، واألقليــة
ــول   ــة الوص إمكاني

منخفضي األداء  بةللطل
ــاديمي، ــم و األك فه

ــالب  ــات الط احتياج
   .الدوليين

ــضاء   ورشة عمل   ساعتان أعـ
هيئـــــة 

  . التدريس

مركــــز 
ــدريب  تـ

  .الموظفين

ــدريب   ٣ تـ
 مــشرفي

توفير مقدمة واسـعة    
مـــن واجبـــات  

ــضاء   ورشة عمل   ساعتان  أعـ
هيئـــــة 

مركــــز 
ــدريب  تـ
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج الم
  الزمنية 

ــلوب  أسـ
  البرنامج

الفئــــة  
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــة  طلبــ
الدراسات 

  العليا

ومسؤوليات المشرف  
فــي ســياق قــانون 

ــة  ــة وأنظم الجامع
ــى  والتعـــرف علـ
الممارسات والقواعد  

ــوائح  ــة والل الخاص
على طلبـة   اإلشراف  ب

الدراســات العليــا  
، والتعـرف   والتدريب

كتابــة علــى كيفيــة 
ــة  األطروحــة وعملي

 والمراجعـة   الفحص
ــة والقــضايا القا نوني

 المتعلقـة   واألخالقية
  . بها

التـــدريس 
الجدد فـي   
ــات  الدراس

  .العليا

الموظفين 
ــاون  بالتع
ــادة  عمـ
الدراسات 

  .العليا

دبلـــوم   ٤
عالي فـي   
الممارسة 
  األكاديمية

أعـضاء هيئـة    منح  
في الكليـات   التدريس  

 األخرى غير التربوية  
 فرصــة الحــصول 

 معتـرف بهـا     شهادة
ــا  ــة وطني للممارس

ــي  ــة، والت األكاديمي
تتناول طرق التدريس   
ــويم   ــاليب التق وأس

   .وغيرها

ــصل  ف
  دراسي

ــضاء   تعليمي  أعـ
هيئـــــة 
التدريس في  
الكليات غير  

   . التربوية

مركــــز 
ــدريب  تـ
الموظفين 

ــاون  بالتع
 مركـز   مع

الدراسات 
ــة  التربوي
في كليـة   

  التربية

ــدريب   ٥ الت
االلكتروني 
ــبعض  لـ

ات المهـار 
  التعليمية

ــدريب  ــديم التـ تقـ
االلكتروني ألعـضاء   
هيئة التدريس علـى    

االنترنـــت شـــبكة 
وخصوصا الجـدد أو    
المنقطعين عن المهنة   
مــن خــالل مقــاطع 

غيــر 
ــدد  مح

  بوقت

تــــدريب 
  االلكتروني

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  . التدريس

مركــــز 
ــدريب  تـ
الموظفين 

ــاون  بالتع
ــع  مـــ
ــة  أكاديمي
ــيم  التعلـ



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٢١١-

ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج الم
  الزمنية 

ــلوب  أسـ
  البرنامج

الفئــــة  
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــدمات  ــديو والخ الفي
ــرى  ــة األخ التفاعلي
ــارات   ــة المه لتنمي
ــديهم   ــة ل األكاديمي
وخصوصا ما يتعلـق    

المعرفــة والقــدرات ب
ــة ــة ، والفكري الفعالي

 والشخـــــصية، 
ــوذ  ــشاركة والنف الم

  .  على الطلبةوالتأثير

  . العالي

العمـــل   ٦
 :الجماعي

فرق العمل  
فــرص  و

  التواصل

توفير شبكة داعمة في 
مختلف التخصـصات   
لاللتقـــاء وتبـــادل 

ــ ــرات واألفك . ارالخب
 وهــي عبــارة عــن

ــة  ــة تطوعي مجموع
لذين يرغبـون فـي     ل

ــسين  ــارات تح مه
وهي مفتوحة   اآلخرين

لجميع أعضاء هيئـة    
التدريس بغض النظر   

  . عن المعرفة القائمة

غيــر 
ــدد  مح

  بوقت

ــضاء   منتدى أعـ
هيئـــــة 

  . التدريس

مركــــز 
ــدريب  تـ

  . الموظفين

هـارات  أن هذه البرامج ركّزت علـى تطـوير الم        ) ١(اتضح من الجدول رقم     
التعليمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة هال وخصوصا الجدد مـنهم، مـستخدمة             

وبمدد زمنية   أساليب متنوعة من ورش عمل وتأهيل علمي وتدريب إلكتروني ومنتدى،         
تتناسب مع كل أسلوب، وبال شك أن القيام بمثل هذا البرامج وخصوصا ألعضاء هيئـة              

رهم الوظيفي وتطوير مهاراتهم التعليميـة، فهـم      التدريس الجدد أمر مهم لتحسين مسا     
المـال وآخـرون،    ) (١٤٢٢زاهر،  (بحاجة ماسة لها الجانب، وهذا ما تؤكده دراسات         

 عبـد (، )٢٠١٠عوض اهللا، (، )٢٠١٠المليجي،  ) (٢٠٠٩استس وآخرون،   (،  )٢٠٠٧
في االهتمام بتطـوير المهـارات التعليميـة        ) ٢٠١٢كعكي وآخر،   (،  )٢٠١١المطلب،  

  .ضاء هيئة التدريسألع
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كما اتضح أن من بين هذه البرامج ما ركّز على تطوير مهارات أعضاء هيئة التـدريس     
على التعامل مع بيئة تعليمية إلكترونية آمنة وشاملة مع الطلبة ذوو األقلية ومنخفضي             
األداء األكاديمي، وهذا بال شك من البرامج النوعية التي تقدمها جامعة هـال ألعـضاء         

التدريس نظرا لوجود عدد من الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعـة وهـم        هيئة  
بحاجة ماسة للتعامل معهم إلكترونيا في تعليمهم ومعالجة الخلل األكاديمي الذي يعانون            

وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية التطوير المهني             منه،
 ,٢٠٠٩(، )١٤٣٠الخطيـب،  (كدراسة  والتعامل مع الطلبة،في مجال النشاط األكاديمي    

et al Stes,( ،) ،٢٠١٠المليجي، (، )٢٠١٢كعكي وآخر، (، )٢٠٠٩غريب.(   
كما تبين أيضا أن جامعة هال ال تهتم فقط بتطوير المهارات التعليمية ألعضاء هيئة      

إلى تطوير مهارات التدريس للتعامل مع طلبة درجة البكالوريوس فقط، بل امتد االهتمام     
الذين يشرفون على طلبة الدراسات العليا في كافة الجوانب المتعلقـة بإعـداد وبنـاء               

كما اتضح أن جامعة هـال تهـتم بتطـوير المهـارات           .األطروحات العلمية ومناقشتها  
التعليمية والتأهيل التربوي لدى أعضاء هيئة التدريس من خارج الكليات التربوية الذين       

م التأهيل في مجال التقويم وطـرق التـدريس وغيرهـا مـن المجـاالت               لم يسبق له  
والموضوعات التربوية التي يحتاجها عضو هيئة التدريس للتعامل مع طالبه، وبال شك            
أن تخصيص دبلوم وعلى مدار فصل دراسي كامل يسهم في تحقيق التأهيـل التربـوي            

بين مـن الجـدول أعـاله أن        كما ت  .والممارسة األكاديمية المثلى لعضو هيئة التدريس     
التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس بجامعة هال ال يقتصر فقط على عقد اللقـاءات              
العلمية المباشرة مع أعضاء هيئة التدريس، بل يمتد إلى االستفادة من تطبيقات التدريب        
اإللكتروني لتنمية بعض المهارات التعليمية لديهم وخصوصا المنقطعـين عـن مهنـة             

واتضح أيضا أن جامعة هال تستخدم أكثر من أسلوب للتطوير المهني ألعضاء             .عليمالت
هيئة التدريس، ولعل تخصيص منتدى يجتمع في أصحاب التخصص للتبـادل المعرفـي        
بينهم من أحدث أساليب التطوير المهني التي ينبغي االستفادة منه فـي إقامـة بـرامج      

   .التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
  
  
  

  :واقع برامج تطوير المهارات الذاتية ألعضاء هيئة التدريس :ثانيا
  ألعضاء هيئة التدريس واقع برامج تطوير المهارات الذاتية) ٢(جدول رقم 
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اســـم   م
  البرنامج

المــدة   أهداف البرنامج
  الزمنية 

ــلوب  أس
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــة   ١ مقدم
عــــن 
البيئـــة 
  الجامعية

 معلومات ألعضاء   ريوفت
هيئــة التــدريس عــن 
ــق   ــدمات والمراف الخ

، الموجودة في الجامعة  
ــن  ــف يمك ــموكي  له

   . ليهاالوصول إ

ورشـــة   ساعتان 
  عمل 

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ

  . التدريس

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  .الموظفين

زيـــارة   ٢
ــز  المرك
  التاريخي

 ألعـضاء   فرصـة  يقدم
زيـارة  هيئة التدريس ل  

هال، ب يمركز التاريخ ال
م بجولـة   القيامن حيث   

وما يحتويـه   في المبنى   
من مقتنيات وسـجالت    

  .وغيرها

أربـــع 
  ساعات 

ــارة  زيـ
  ميدانية 

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ

  . التدريس

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
الموظفين 

ــاون  بالتع
مع مجلس  
ــة  مدينـ

  .هال
التطوير   ٣

والبرمجة 
  العصبية

تساعد هذه الورشة على 
الذات تعلم السيطرة على 

وكيفية البرمجة العصبية  
إلى حـديث   االستماع  و

النفس والتمييـز بـين     
مفيدة وغيـر   النماط  األ
  . ريفكتالمن مفيدة ال

ورشـــة   ساعتان
  عمل

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ

  . التدريس

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين

التدريب   ٤
ــالل  خـ

  العمل

 بيئة آمنة وسرية    إيجاد
ا في استكـشاف قـضاي    

العمل وحـال مـشكالته     
على أرض الواقع وفي    
بيئة العمل مـن خـالل      

 المـدربين   مجموعة من 
ــة  ــي الجامع ــديهم ف ل

 معتمدة من قبل    شهادات
هيئات وطنية ودوليـة    

لممارسـة   معترف بهـا 
   .هذا الدور

ورشـــة   ساعتان
  عمل

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ

  . التدريس

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين

ــوم   ٥ ــت بعض المعلومات   توفيراليـ ــضاء دورة سـ ــز أعـ مركـ
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اســـم   م
  البرنامج

المــدة   أهداف البرنامج
  الزمنية 

ــلوب  أس
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

التعريفي 
ألعضاء 

ــة  هيئـ
التدريس 

  الجدد

األساسية عن الجامعة،   
ــاوخطط ــستقبله   للم

لجميع أعـضاء هيئـة     
 التحقـوا التدريس الذين  

ــؤخرا  ــي لم ــل ف لعم
  . الجامعة

ــة   تدريبية  ساعات هيئــ
ــدريس  الت

  .الجدد

ــدريب  تـ
  . الموظفين

ــصحة   ٦ ال
والسالمة 
ألعضاء 

ــة  هيئـ
التدريس 

  الجدد

تحديد األدوار التي على    
 فـي   يلعبـه الجميع أن   

، تأمين الصحة والسالمة  
االستجابة معرفة كيفية   و

ــوارئ أو  ــاالت الط لح
، اإلبالغ عـن مـشكلة    

ــة  ــات ومعرف المعلوم
واإلرشادات بشأن قضايا  

ــسالمة  ــصحة وال ، ال
تحديد جهات االتـصال    و

ــسة ل ــساعدة لالرئي م
  . والمشورة

ــس  خم
ساعات 

وأربعون 
  دقيقة

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ
ــدريس  الت

  .الجدد

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
الموظفين 

ــاون  بالتع
مع مكتب  
ــسالمة  ال

  .بالجامعة

ــوع   ٧ التن
ــافي  الثق
والديني 
  والعرقي

ــيح  ــح توضـ المالمـ
ــسية للتــشريع   الرئي

عن العرق أو   والقانون  
ــسن أو  ــنس أو ال الج
اإلعاقــة أو الــدين،  

أحكام التشريع  ومعرفة  
تعلـق بتحقيــق  التـي ت 

فهم قـضايا   والمساواة،  
ــوع،   ــساواة والتن الم

معرفــة المــسؤوليات و
ـ     لوالحقوق الخاصة بك

ئة التدريس  عضو في هي  
 تجاه تلـك    جامعةالفي  

   .القضايا

ورشـــة   ساعتان
  عمل

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ
ــدريس،  الت
ويجــــب 
االلتحــاق 
ــل  ــا ك به
ــالث  ثــ

  .سنوات

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 
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اســـم   م
  البرنامج

المــدة   أهداف البرنامج
  الزمنية 

ــلوب  أس
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــين   ٨ التعي
  واالختيار

إدارة كيفية  التعرف على
عمليــات التوظيــف  
 واالختيار داخل الجامعة  

ــز   ــائف والمراك للوظ
الحصول على و الوظيفية
اسع ألهمية كـل    فهم و 

ــة   ــن عملي ــزء م ج
فهم والتوظيف واالختيار 

أهمية عملية التوظيـف    
ــر   ــم التغيي ــي دع ف

ــي ــب و ،التنظيم تجن
 -الممارسات التمييزية   

توظيف أفـضل النـاس     
والحد من المخاطر التي    

 ،تتعرض لها الجامعـة   
فهم اإلطار القـانوني    و

ــف ــاراال وللتوظي  ،ختي
فهم أهمية االحتفـاظ    و

دقيقة بسجالت مناسبة و  
أثناء عملية التوظيـف    

فهـــم و ،واالختيـــار
الخطوات التـي يجـب     
مراعاتها عنـد اتخـاذ     
ــد  ــلء المقع ــرار لم ق

  .الشاغر

ورشـــة   ساعتان
  عمل

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ
ــدريس،  الت
ويجــــب 
االلتحــاق 
ــل  ــا ك به
ــالث  ثــ

  .سنوات

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

التوعية   ٩
  الثقافية

للمشاركين إتاحة فرصة   
لفهم مختلـف أنظمـة     

يم واألديـــان، التعلـــ
ــادات   ــة والع واألطعم
والممارسات التي تكون   
ــل   ــودة داخـ موجـ

ــات ــوفر و.الثقافـ تـ
ــة   ــشاركين فرص للم

ورشـــة    ساعتان
  عمل

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ

  التدريس

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 
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اســـم   م
  البرنامج

المــدة   أهداف البرنامج
  الزمنية 

ــلوب  أس
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

لمناقشة التحديات التي    
ــه الطل ــةتواج ــن ب  م

مختلف البلـدان الـذين     
يدرسون فـي جامعـة     

  .هال
ــوعي   ١٠ ال

والصحة 
  النفسية

ة أعـضاء    معرف عزيزت
لـصحة  هيئة التدريس با 

ــوفر  ــسية، وتـ النفـ
للمشاركين مقدمة عامة   
لفهم الصعوبات الصحة   

ــسية،  ــاع والنف األوض
الصحية النفسية الشائعة   
والعالمات واألعـراض   
ومـــشاكل اإلجهـــاد 

والقلـق   وضغوط العمل 
  .واالكتئاب

ثـــالث 
  ساعات

ورشـــة 
  عمل

ــضاء  أعـ
ــة  هيئــ

  التدريس

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

   الموظفين

اهتمام جامعة هال بتطوير المهارات الذاتية ألعضاء       ) ٢(ظهر من الجدول رقم     
هيئة التدريس بها من خالل إقامة مثل هذه البرامج، فالبرنامج األول يسهم في توعيتهم         
بالخدمات والمرافق التي تحتضنها وتقدمها جامعتهم، وذلك تقويـة النتمـائهم إلـيهم             

حظ أن المدة الزمنية وأسلوب البرنامج يتناسب مع أهدافه ولتسخير استفادتهم منها، ويال
   .التي وضعت له

كما اتضح سعي جامعة هال إلى توثيق عالقة أعضاء هيئة التدريس بمجتمعهم       
من خالل زيارة المركز التاريخي لمدينة هال والتعرف علـى التطـور التـاريخي لهـا          

ات أعضاء هيئة التـدريس بهـذا     والوقوف على مقتنياته، وبال شك أن االرتقاء بمعلوم       
المجال من خالل زيارة ميدانية يسهم في ربطهم بمجتمعهم والتعرف على قيمه وعاداته، 

تبين أيضا اهتمام جامعة هال     و .مستخدما أسلوبا حيويا يتناسب مع أهداف هذا البرنامج       
س مـن   على التدريب أثناء العمل لتطوير وتحسين المهارات الذاتية لعضو هيئة التدري          

خالل تواجد مدرب معتمد يساعد عضو هيئة التدريس على حل مشكالته بكـل سـرية               
وآمان، وذلك حفاظا على خصوصية بعض المشكالت التي يعاني منها بعـض أعـضاء              

   .هيئة التدريس
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كما ظهر من الجدول أعاله اهتمام جامعة هال بتطوير المهارات الذاتية المتمثلة 
السالمة في بيئة العمل وتحسين المهارات المتعلقة بـذلك،      بتكوين المعلومات الصحية و   

وهذا بال شك من الحاجات الضرورية التي يحتاجها أعضاء هيئـة التـدريس لتطـوير               
  . مهاراتهم الذاتية وتحسينها واالرتقاء بها وخصوصا في مجال الصحة والسالمة المهنية

ئـة التـدريس   وتبين أيضا تركيز جامعة هال على تحسين قدرات أعـضاء هي         
للتعامل مع األطياف المختلفة في مجتمع الجامعة والتعرف على القوانين المتعلقة بذلك،            
مما يجعل منسوبي الجامعة وطالبها أكثر تماسكا وتالحما، وبالتالي تقويـة العالقـات              
اإلنسانية بينهم، وظهر أيضا سعيها إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في قضايا 

  . االختيار لمنسوبي الجامعة والتعرف على القوانين المتعلقة بهاالتوظيف و
وأخيرا ظهر اهتمام جامعة هال بتطوير وتحسين ثقافة أعضاء هيئة التـدريس   
عن عادات وتقاليد ومعتقدات المجتمعات واألعراق األخرى، وذلك مساهمة منهـا فـي             

ختالف والتنوع الحاصـل  أعضاء هيئة التدريس وتفهم اال    تحقيق المعايشة السليمة لدى   
كما ظهر اهتمامها بالجانب النفسي ألعضاء هيئة التـدريس فـي           . في مجتمع الجامعة  

برامج التطوير المهني لديهم، فبال شك أن االهتمام بالصحة النفـسية والوقايـة مـن               
األمراض والمشاكل النفسية يسهم في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهامهم         

  . هم على أكمل وجهالمناطة ب
  :واقع برامج تطوير المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس :ثالثا

  ألعضاء هيئة التدريس واقع برامج تطوير المهارات البحثية) ٣(جدول رقم 
المــــدة   أهداف البرنامج  اسم البرنامج  م

  الزمنية 
أســـلوب 

  البرنامج
الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــة   ١ المرحلــ
ة األوليـــــ

 عنللباحثين   
ــرص  الفــ

  البحثية

ـ  ط الـضوء  يسلت
ــرص   ــى ف عل
التمويل التي هي   
األكثـر مالءمــة  

وتقديم للباحثين،  
ــن  ــة م مجموع
الدعم والخدمات  
التي يتم توفيرها   
من قبـل مكتـب     
 تمويل البحـوث  

فهـم  بالجامعة، و 
اإلجــــراءات 

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل 

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . دريسالت

مركـــز 
ــدريب  تـ
الموظفين 

ــاون  بالتع
مع مكتب  
ــل  تمويـ
ــوث  البح

  بالجامعة
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المــــدة   أهداف البرنامج  اسم البرنامج  م
  الزمنية 

أســـلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــالجامع ــد ي ة عن
تقديم التطبيقـات   

  .البحثية
ــار  ٢ : االبتكــ

ــرص  الفــ
ــدروس  والـ

  المستفادة

تقديم معلومـات   
لباحثين وأعضاء ل

هيئة التـدريس   
ــي  ــراغبين ف ال

بابتكاراتهم التقدم  
ــة  للحكومـــ
البريطانيــة فــي 
المملكة المتحدة،  

الخطـوط  وتقديم  
العريضة لفرص  

حـة  التمويل المتا 
ــي  ل ــار ف البتك

  . المملكة المتحدة

ــاعة  سـ
  ونصف 

ــة  ورشـ
  عمل 

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ
  الموظفين 

المساعدة في    ٣
ــصال و  االتـ
االنفتاح على  

  دور النشر

توعية أعـضاء   
هيئة التـدريس   
ــاالت ودور  بمج

المتاحـة،  النشر  
وكيفية التواصل  
ــرين ــع الناش  م

ــي  ــالميين ف الع
مجــال نــشر  
ــاث  األبحــــ

ــات وا لدراســ
والكتــب ورقيــا 

  .وإلكترونيا

ــاعتان  س
ــسة  وخم
ــون  وأربع

  دقيقة

ــة  ورشـ
  عمل 

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ
  الموظفين 

إدارة البيانات    ٤
  البحثية

ــف  ــشة كي مناق
يمكــن أن تــدار 
أنواع مختلفة من   
البيانات في جميع 

ــاعتان  س
ــسة  وخم
ــون  وأربع

ــة  ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ

  . الموظفين
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المــــدة   أهداف البرنامج  اسم البرنامج  م
  الزمنية 

أســـلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

 كتابةأنحاء دورة   
ــوث،  البحـــ
واالستفادة مـن   
الخدمات المحلية  

ــة والوطن يـــ
ــة،  والدوليـــ
ووصف وتبـادل   
ــات  الممارســ

ــدة  إلدارة الجيـ
 ثيـة البيانات البح 

ــو   ــى النح عل
ــي  ــوب ف المطل

  .البحوث المحلية

  دقيقة

 أخالقيــــات  ٥
 فــي الباحـث 

ــوث  البحــ
  التطبيقية

تقدم مجموعـة   
ــعة مــن   واس

ـ   ي األخالقيات الت
يجـــب علـــى 
الباحثين االلتزام  
بها عند إجـراء    
ــوث  البحــــ

   .التطبيقية

ــاعة  سـ
  ونصف

ــة  ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ

  . الموظفين

ــرامج   ٦ البــ
المــستخدمة 
 في التحليـل  

  البحثي

منح المـشاركين   
 عـن   مقدمةفيها  

 QSR برنـامج 
NVivo مقدمة و

ــامج  ــن برن  ع
IBM SPSS 

يتم تنميـة    بحيث
قــــــدرات ال

لـدى  اإلحصائية  
ــة  ــضاء هيئ أع

لوصول التدريس ل
إلــى الــسهل 

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ
  الموظفين 
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المــــدة   أهداف البرنامج  اسم البرنامج  م
  الزمنية 

أســـلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــات  البيانــــ
 وتحليلوإدارتها،  

  .النتائج
اهتمام جامعة هال بتطوير المهارات البحثية ألعضاء ) ٣(ظهر من الجدول رقم 

ء هيئة التدريس بجامعة هال للحصول بتحسين فرص أعضا فمنها ما يهتمهيئة التدريس 
على منح بحثية إلجراء بحوثهم وتسهيل تطبيقها ونشرها، ومن المعلوم أن مـن أهـم               
األدوار التي ينبغي لعضو هيئة التدريس القيام به هو إجراء البحوث، فاهتمام الجامعـة         

لتطوير بتطوير المهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس ينصب في التوجه الحديث ل         
، )٢٠١٠المليجـي،  (،  )٢٠٠٧المـال وآخـرون،     (المهني لهم، وهذا يتفق مع دراسة       

   ).٢٠١٢كعكي وآخر، (
ومن البرامج ما يسهم في تقديم معلومات عن فرص تمويل االبتكار في المملكة 
المتحدة وكيفية الحصول عليها، وبال شك أنه يسهم في تطوير المهارات البحثية لـدى              

تدريس وزيادة قدراتهم في االبتكار واالختراع، وهذا من أهـم الجوانـب   أعضاء هيئة ال 
ومن البرامج أيضا ما يسهم فـي        التي تسعى الجامعات والمجتمعات إليجاده وتطويره،     

توعيتهم بدور النشر التي من الممكن أن تساهم في نـشر بحـوثهم وكتـبهم ورقيـا                 
نشر والتسويق والطريقة المثلـى     وإلكترونيا، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في عملية ال      

وخصوصا في مجال التعامـل      .للتعامل مع دور النشر المحلية والعالمية في هذا المجال        
مع البيانات البحثية والقضايا األخالقية والقانونية تجاهها، واالسـتفادة مـن الجهـات             

ئـة  األخرى في هذا المجال، وهذا يعتبر من أهم الموضوعات التي يحتاجها أعـضاء هي  
   .التدريس لتطوير مهاراتهم البحثية

وتبين من الجدول أعاله أن جامعة هال تركّز في مجال تطوير المهارات البحثية 
ألعضاء هيئة التدريس على مجال وموضوع مهم وهو أخالقيات وسلوك وآداب الباحث            

و التي ينبغي التقيد بها وخصوصا عند إجراء البحوث التطبيقية سواء على اإلنـسان أ             
الحيوانات أو على البيئة، وهذا من الموضوعات المهمة التي تسعى الجامعات الحديثـة          

كما ظهر أن جامعة هال تهتم  .لتوعية أعضاء هيئة التدريس بها والتأكيد على التقيد بها
بتطوير المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس من خالل تقديم ورشـة عمـل لمـدة               

 بية المستخدمة في التحليل اإلحصائي للبحوث والدراسات،      ساعتان عن البرامج الحاسو   
   .التي ال يستغني عنها أي باحث
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  :واقع برامج تطوير المهارات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس :رابعا
  ألعضاء هيئة التدريس واقع برامج تطوير المهارات اإلنسانية) ٤(جدول رقم 

ــم   م اسـ
  البرنامج

ــدة  أهداف البرنامج  المـ
  الزمنية 

أســـلوب 
  البرنامج

الفئـــــة 
  المستهدفة 

الجهـــة 
  المنفذة 

التعامل   ١
مـــع 
  المعاقين

ــة  ــة التوعيـ باإلعاقـ
للمــديرين والمــشرفين 
ــع  والمحاضــرين وجمي
ــديهم  ــذين ل ــك ال أولئ

للتعامـل مـع    مسؤولية  
ــوظفين أو الطل ــة الم ب

وتغطي كيفيـة    المعاقين
المـوظفين   التعامل مـع  

 بشكل إيجـابي    بةوالطل
  . وقت المناسبوفي ال

ــة    ساعتان ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس

ــز  مركـ
تـــدريب 
  الموظفين 

 تأن هذا هو البرنامج الوحيد فـي تطـوير المهـارا          ) ٤(اتضح من الجدول    
اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة هال وذلك من خالل تـوعيتهم للتعامـل مـع               

ء بالجانب اإلنساني لـديهم وتعزيـز   الموظفين والطلبة الذين لديهم إعاقة، وذلك لالرتقا   
العالقات اإلنسانية بين منسوبيها، وقد جاء أسلوب هذا البرنامج متوافقـا مـع مدتـه               

في التأكيد على تحسين األداء     ) ٢٠٠٩غريب،  (وهذا يتفق مع دراسة      .الزمنية وأهدافه 
الشخصي لعضو هيئة التدريس وزيادة قدرته على التواصـل مـع طلبتـه وحاجـاتهم               

  .عليةبفا

  :واقع برامج تطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس :خامسا
  واقع برامج تطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس) ٥(جدول رقم 
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج الم
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهــ
  المنفذة 

ــبكات   ١ شـ
ــل  التواص
االجتماعي 

ــرق و طـ
استخدامها 

  وأهدافها

وسائل التعرف على و  
ي االجتمـاع التواصل  

ــتخدامها  ــرق اس وط
وأهدافها ومميزاتهـا   
ــة  وســلبياتها و كيفي
االستفادة منهـا فـي     

    .العملية األكاديمية

ــاعة  س
  ونصف

ــة  ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئــــة 
التــدريس 

  الجدد

مركز تدريب 
  الموظفين 

ــرامج   ٢ بـ
ــب ا لحاس

  اآللي

ة معلومات مفيد تقديم  
فيما يتعلق بالحـصول   
على حساب الجامعة،   
والبريد اإللكترونـي،   
والبرمجيات الخاصـة   

ــاب ــشبكة  هـ والـ
الالسلكية، كما تقـدم    

 ألخبـار مجموعة من ا  
 تكنولوجيـا  عن أحدث 

المعلومات واالتصاالت  
  .ذات الصلة

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

مركز تدريب 
ــوظفين  الم
بالتعاون مع  

وزارة 
ــا تكنو لوجي

المعلومــات 
  . واالتصاالت

المساعدة   ٣
 ةااللكتروني

وبــرامج 
ــب  الحاس
اآللــــي 
المستخدمة 
ــي  فـــ

  التدريب

يم نبــذة  تقــد 
ــة  ــضاء هيئـ ألعـ

كيفيـة  التدريس عن   
بعـــض اســـتخدام 

االلكترونيـة  البرامج  
المساعدة في التدريب   
والتعليم فـي التعلـيم     

  .العالي

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

تدريب مركز 
  . الموظفين

أن جامعة هال تهـتم بتطـوير المهـارات التقنيـة     ) ٥(تبين من الجدول رقم    
ألعضاء هيئة التدريس، فالبرنامج األول يؤكد على االهتمام بالمستجدات التقنية الحديثة           
التي تؤثر على أداء وظائف أعضاء هيئة التدريس كوسائل التواصل االجتماعي وكيفية            

 في العمل األكاديمي داخل الجامعة، ويالحظ تناسب مدة البرنـامج مـع             االستفادة منها 
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على أهميـة  ) ٢٠٠٩زاهر، (، ),et al, Stes 2009(أهدافه وأسلوبه وقد أكدت دراسة 
  . التطوير المهني في مجال تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التدريس

هيئة التدريس الثاني يهدف إلى تطوير المهارات التقنية لدى أعضاء  والبرنامج
التي يحتاجونها في العمل األكاديمي داخل الجامعة كحساب الجامعة وبريدها االلكتروني           
والخدمات الالسلكية والمستجدات التقنية الحديثة، وذلك بالتعاون مع جهة خارجية وهي          

   . وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ة لـدى أعـضاء هيئـة التـدريس         والبرنامج الثالث يهتم بتطوير المهارات التقني     

وخصوصا ما يتعلق بالبرامج االلكترونية الحديثة المساعدة في التدريب والتعليم، وذلك           
  .مساهمة في االرتقاء بأداء واجبهم التعليمي والتدريبي

  :واقع برامج تطوير المهارات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس :سادسا
  رات التدريبية ألعضاء هيئة التدريسواقع برامج تطوير المها) ٦(جدول رقم 

ــم   م اســ
  البرنامج

المــــدة   أهداف البرنامج
  الزمنية 

ــلوب  أسـ
  البرنامج

الفئـــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــدة   ١ قاعـ
ــات  بيانـ
ــل  تمويـ

  التدريب

أعضاء هيئة  تبصير  
التدريس الـراغبين   
في إيجـاد تمويـل     

 التدريبيةالمشاريع  
ــة ــادل المعرف  وتب

  .حولها

ــاعتان  س
  فونص

ــة  ورشـ
  عمل 

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ

  .الموظفين

ــارات   ٢ مه
  التدريب

توعية أعضاء هيئة   
ــة ــدريس بماهي  الت

وأنواعـه  التدريب  
   .وأساليبه ومهارات

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  . التدريس

مركـــز 
ــدريب  تـ

  . الموظفين

عة هال بتطـوير  أن البرنامج األول يؤكد على اهتمام جام ) ٦(بين الجدول رقم    
 لخدمة المجتمع،   ةفرص حصول أعضاء هيئة التدريس على تمويل إلقامة برامج تدريبي         

وهذا االهتمام يسير في ظل اهتمام الجامعات العالمية بخدمة المجتمع وتطـوير أفـراده        
ومؤسساته، فخدمة المجتمع من أهم األهداف التي تسعى الجامعات إلى تحقيقه، فتطوير            

هيئة التدريس في مجال التعرف على فرص تمويل برامجهم التدريبيـة     مهارات أعضاء   
يهدف في نهاية المطاف إلى خدمة المجتمع واإلسهام في تطـويره وتحـسينه علميـا               

في التأكيد ) ٢٠١٠المليجي، (، )٢٠٠٧المال وآخرون، (وهذا يتفق مع دراسة  .ومهاريا
   .ة المجتمععلى أهمية تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في خدم
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كما تبين أن تحسين وتطوير مهارات التدريب لدى أعضاء هيئة التدريس من             
البرامج التي تسعى جامعة هال لتطبيقه عبر البرنامج الثاني الذي يـستهدف تـوعيتهم      

وذلك ألهمية تطوير    .وتبصيرهم وتطوير قدراتهم بكل ما يتعلق بالتدريب فلسفة وتطبيقا        
   .س على التدريب خدمة لطالبه ومجتمعهمهارات عضو هيئة التدري

للقيادات األكاديمية بجامعة هال بالمملكة     التطوير المهني   برامج   واقع: ثانيا
طبيعة البرنامج، أهداف البرنامج، المدة الزمنية،       :في األبعاد التالية  المتحدة  

   . أسلوب البرنامج، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة
 University(تقرير السنوي لمركز تدريب الموظفين من خالل االطالع على ال

of Hull, 2009( ،  والدليل اإلرشادي لبرامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس
)University of Hull, 2014( ، ٢٠١٥بجامعة هال بالمملكة المتحدة للعام الجامعي 

بعـد دراسـة وتحليـل      م، ومن خالل الزيارة الميدانية التي قام بها الباحث للجامعة، و          
محتوى برامج التطوير المهني للقيادات األكاديمية وتصنيفها وفق طبيعتها، يمكن القول           
أن بعض البرامج تناولت تطوير المهارات القيادية العامة، وبعضها تنـاول المهـارات             

   :القيادية الفنية، واآلخر المهارات القيادية اإلنسانية، على النحو التالي
  : برامج تطوير المهارات القيادية العامة للقيادات األكاديميةواقع  :أوال

  واقع برامج تطوير المهارات القيادية العامة للقيادات األكاديمية) ٧(جدول رقم 
ــم   م اســ

  البرنامج
ــدة   أهداف البرنامج المـ

  الزمنية 
ــلوب  أســ

  البرنامج
ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــوير   ١ تطـ
  القادة

ــسمات  ــوير ال تط
المهـــــارات  و

األساسـية للقيـادة   
ــة ــا . األكاديمي كم

ــوفر  ــشاف ي استك
ــال ات ممارســـ

الجيـدة  ساليب  واأل
   . في القيادة

القيــادات    ورشة عمل  ساعتان
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين

ــع   ٢ موقـ
  القادة

ــان   ــصص مك خ
ــع و ــادةللموق  ق

 بحيـث   ناألكاديميي
 قاءلتيوفر فرصا لال  

القيــادات    منتدى  ساعتان
  كاديميةاأل

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٢٢٥-

ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

ــلوب  أســ
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

 والتعاونواالجتماع  
 إيجادو،  فيما بينهم 

. شــراكات جديــدة
توفير بيئة آمنـة    و

 وداعمة الكتـساب  
  والمهارات عارفالم

. المتعلقة بالقيـادة  
وهو أيضا عبـارة    

لتواصل ل منتدى   عن
مع السلطة التنفيذية 

ــة بحيــث .القائم
يناقش فيها ما تعلق   
بالقيادة األكاديميـة   
ــوعاتها  بموضــ
ــي  ــشكالتها ف وم

  .جامعة هال
ــدريب   ٣ الت

من خالل  
المناقــشة 

ــات ( حلق
  )النقاش

فرصة لتضيف  وهو  
ــى  ــدا آخــر إل بع
أســـلوب اإلدارة  

بكل قائـد   الخاص  
واستكشاف طـرق   
ــرة  ــدة ومبتك جدي

ــي  ل ــساعدة ف لم
 المواقف الـصعبة  

فرصة في تطوير   و
وتحسين مهـارات   
المحادثة الخاصـة   

  . بكل قائد
  

القيــادات    شحلقة نقا  ساعتان
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين

الــدبلوم   ٤
 في  العالي

اإلدارة 
ــة  المهني

ــارات  ــة المه تنمي
األساسية الالزمـة   
 للقيادات األكاديمية 

في مجـال التعلـيم    

ســــنة 
  دراسية 

القيــادات    "دبلوم"تأهيلي
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

ــلوب  أســ
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

لتعلـــيم ل
  العالي

مهارات  ك    .العالي
االتـــصال، وإدارة 
الوقـــت، وإدارة  
الــضغوط، وإدارة 

ــة  إدارة ،الميزانيـ
ــر، وإ دارة التغييـ

ــاطر، وإدارة  المخ
ــاء  األداء، وبنــ
ــة  ــق، وتنمي الفري
المــوارد البــشرية 
ــادة  والقيـــــ

 فـي  اإلسـتراتيجية 
  . التعليم العالي

ــدريب   ٥ الت
ودوره في  
ــوير  تطـ
األداء في  

  العمل

 التوعية  إلىيهدف  
فهو التدريب بأهمية  

تنمية مهارات  ل  سبي
ومعارف الـشخص   

ــشكيل و ــوعي ت ال
،  لديـــهالـــذاتي

وبالتــالي تحــسين 
فــي العمــل  األداء

ــز ــى والتركي  عل
  .المنشودةمهارات ال
  

القيــادات    ورشة عمل  ساعتان
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

ــائل   ٦ الوس
والمصادر 

  التعليمية

 مجموعة  عبارة عن 
واسعة من المـواد    
المتعلقــة بالقيــادة 

ألكاديميـة وتأخـذ   ا
مجموعة على شكل   

متنوعة من األشكال   
ــب   ــل الكتـ مثـ
والمـــــصنفات، 

غيــــر 
محــددة 

  . بزمن

ــائل  وســ
  تعليمية

القيــادات  
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

   .الموظفين
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

ــلوب  أســ
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

. واألقراص المدمجة
بعـض   تغطي   وهي

  . القيادةمواضيع 
 أن البرنامج األول ركّز علـى تطـوير المهـارات       ) ٧(اتضح من الجدول رقم     

القيادية األساسية للمكلفين بأعمال قيادية بجامعة هال، وقد تناسب أسلوب البرنامج مع            
مدته الزمنية، لكن موضوعات المهارات القيادية األساسية متعددة وبالتالي يحتاج إلـى           
أسلوب آخر في التطوير المهني وعلى األقل دورة تدريبية قصيرة مدتها عشر سـاعات       

   .وعاتوذلك لتغطية هذه الموض
كما ظهر من الجدول أعاله تنوع جامعة هال في أساليب برامج التطوير المهني 
للقيادة األكاديمية، فتخصيص مكان يجتمع فيه القادة لتبادل المعرفـة والمهـارة، مـن             
األساليب الحديثة المهمة في التطوير المهني، فهي تعطي حرية واسعة للمستهدف فـي            

وهذه  .نه بحاجة إلى تطويرها وتحسينها لديه ذاتيا ومهنياتناول الموضوعات التي يرى أ
في التأكيد على أهمية إيجاد بيئة عمل ) ,et al, Hitch 2015(النتيجة تتفق مع دراسة 

جماعية تسمح لمناقشة األفكار واآلراء حول ممارسات التنمية المهنية الـشاملة فـي              
   .الجامعات

ويع أساليب التطوير المهنـي للقيـادة   كما تبين أيضا اهتمام جامعة هال في تن     
األكاديمية، فوضع حلقة نقاش يستعرض فيه بعض المواقف الحية وطـرق معالجتهـا             

   .والتعامل معها من األساليب المهمة في تطوير المهارات القيادية لدى القيادة األكاديمية
جامعة واتضح من الجدول أعاله أن برامج التطوير المهني للقيادات األكاديمية ب

هال ال يقتصر فقط على ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية، بل يمتد إلـى     
تقديم دبلوم عال في اإلدارة المهنية للتعليم العالي يتم التركيـز فيـه علـى المهـارات       

مهـارات االتـصال، وإدارة الوقـت، وإدارة        األساسية التي يحتاجها القائد األكاديمي ك     
 إدارة التغيير، وإدارة المخاطر، وإدارة األداء، وبناء الفريق، ،ميزانيةالضغوط، وإدارة ال

  .  في التعليم العالياإلستراتيجيةوتنمية الموارد البشرية والقيادة 
واتضح اهتمام جامعة هال بتوعية القيادات األكاديمية وتحفيزهم نحو االلتحاق          

 في تحـسين وتجويـد نـسبة        ببرامج التطوير المهني المعدة لهم، وهذا بال شك يسهم        
  . االلتحاق ببرامج التطوير المهني المخصصة للقيادات األكاديمية بجامعة هال

وظهر أيضا أن جامعة هال تسعى إلى التنوع في أسـاليب التطـوير المهنـي           
للقيادات األكاديمية، وجعلها أكثر مرونة وديمومة من خالل استخدام وسائل متعددة في            



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٢٢٨-

التأهيل كالكتب واألقراص المدمجة والوسائل التعليمية األخرى، وهذا        التدريب والتعليم و  
وهـذه   .يفتح الخيارات أمام القيادات األكاديمية في االستفادة المثلى من هذه البـرامج           

أنه ال  ) ٢٠٠٩غريب،  (،  ),Bacheler 2015( النتيجة جاءت مخالفة لما أكدته دراسة     
   . تطوير برامج التنمية المهنية لمنسوبيهايوجد اهتمام من قبل بعض الجامعات بضرورة

  
  

  : واقع برامج تطوير المهارات القيادية الفنية للقيادات األكاديمية :ثانيا
  واقع برامج تطوير المهارات القيادية الفنية للقيادات األكاديمية) ٨(جدول رقم 

ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  لمستهدفة ا

ــة  الجهـ
  المنفذة 

تطـــوير   ١
 قيـــادةو

  فرق فعالة

تطوير مهارات إدارة   
ق العمـل   وقيادة فـر  

ــتراتيجيات  واالســ
  .المتعلقة بها

ــس  خمـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين

حلقـــة   ٢
نقاش عن  
التخطــيط 
  والميزانية

التعرف على مهارات   
وعملياتــه لتخطــيط ا

ية إعـداد وإدارة    وكيف
  . الميزانية في الجامعة

ــاعة  سـ
  ونصف

حلقـــة 
  نقاش

ــادات  القيـ
األكاديمية، 

وهــــي 
  إلزامية 

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

في التحيز    ٣
ــة  عمليـ

صـــنع 
  القرار

رفع مستوى الـوعي    
ــة صــنع  ــي عملي ف

 هــااتخاذالقــرارات و
ومعرفة العوامل التي   
تؤثر فيها بعيدا عـن     
التحيــز وتحقيــق  

   .تيةالمنافع الذا

ــاعتان  س
  ونصف

ــة  ورشـ
  عمل

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

تقيـــيم   ٤
  األداء

عملية الفرصة  إتاحة ال 
ألي عضو للمشاركة   

من . في تقييم الجامعة  
ــراد  ــث أداء األف حي

   .واإلدارات

ــاعتان  س
  ونصف

ــة  ورشـ
  عمل

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  لمستهدفة ا

ــة  الجهـ
  المنفذة 

إدارة   ٥
  الحضور

لذين لـديهم   اتوعية  
إدارة أو المسؤوليات   

عــن  اإلشــرافية، 
ــات الحــضور  .عملي

بحيث يتم التقليل من    
غياب غير المخطـط    ال

سياسات الموارد  و له،
البشرية ذات الـصلة    
 ودور الصحة المهنية  

ــسلوك االيجــابي  وال
للمــدير تجــاه تلــك 

  .القضايا

ثـــالث 
ــاعات  س

  ونصف

ــة  ورشـ
  عمل

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  موظفين ال

فهم األداء    ٦
اإلداري 

  للموظفين

القيـــادات تزويـــد 
مجموعـة  األكاديمية ب 

همـة  ممن العوامل ال  
، التي تؤثر على األداء

المبادئ الرئيسة من   و
ــة،  ــات الدافعي نظري
ــا   ــة ارتباطه وكيفي

  .األداء

ــس  خمـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

دليــــل   ٧
المـــدير 

دارة إل
ــاد ا إلجه

ــدى  لــ
ــادات  القي
   األكاديمية

لحد من مخاطر العمل ا
 الناجم عـن    واإلجهاد

طريق زيادة التـوتر    
أسبابه التعرف على   و

بدء و ،وطرق مكافحته 
اإلجراءات المناسـبة   
لتحديد وإدارة والحـد    
 ،من اإلجهاد في العمل

مساعدة المـوظفين   و
على إدارة اإلجهاد في   
أنفسهم ومن حـولهم    

ــديم او ــشورة تق لم
  .سريالوالدعم 

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  لمستهدفة ا

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــة   ٨ حمايـ
ــن  وأمـ
 المعلومات

ــادات ل لقي
  األكاديمية

إدارة التدريب علـى    
ــسجالت،  ــن وال أم

المعلومـات وحمايـة   
البيانــات وحريــة  

ــات . المعلومــــ
المتطلبات القانونية  و

لحمايــة البيانــات  
 وفهموحرية التشريع   

دئ إدارة السجالت   مبا
ــن   ــدة وأمـ الجيـ

ــات ــم و ،المعلوم فه
ــين إدارة  ــة ب العالق
السجالت الجيدة وأمن   

  . المعلومات

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

ــادات  القيـ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

أن البرنامج األول من بـرامج تطـوير المهـارات          ) ٨(ظهر من الجدول رقم     
تطوير المهني وهو الدورات التدريبية لتنميـة       القيادية الفنية يستخدم أسلوبا آخر في ال      

مهارات إدارة وقيادة فرق العمل وبمدة زمنية تمتد خمس ساعات، وبال شك أن االهتمام         
بهذا الجانب يسهم بدرجة كبيرة في تحسين وتطوير المهارات القيادية الفنية لدى القيادة 

   .األكاديمية
خصصة عن التخطيط والميزانية، واقع حلقة النقاش الم وجاء في الجدول أعاله

والتي تهدف إلى تطوير مهارات التخطيط وإعداد الميزانية، وهي من المهارات القيادية            
 في عملهم، فإدارة الميزانية والتخطيط لها مـن         نالفنية التي يحتاجها القادة األكاديميو    

) ٢٠١١ب، المطل عبد(، )٢٠١٠المليجي، ( وجاء في دراسة .أهم واجباتهم المناطة بهم
التأكيد على أهمية التطوير المهني للممارسات اإلداريـة واألدوار القياديـة لمنـسوبي             

  .الجامعات
اتضح أن جامعة هال تولي اهتماما كبيرا بصنع القرار لديها مـن خـالل              كما  

تطوير مهارات القيادة األكاديمية بها نحو خطوات صحيحة ومرشدة في عمليـة صـنع            
 شك أن هذه المهارات هي من الجوانب القيادية الفنية التي ينبغـي  القرار واتخاذه، وبال 

  . أن يتصف ويتمتع بها القادة في العمل األكاديمي
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كما ظهر اهتمام جامعة هال بتطوير المهارات القيادية الفنية للقيادات األكاديمية 
التـي  والمتمثلة في تحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في تقيـيم األفـراد واإلدارات             

   .يرأسونها، من أجل الحكم الموضوعي على أداء مهامهم وواجباتهم المناطة بهم
في الجدول أعاله اهتمام جامعة هال بتطوير وتحسين مهـارات القيـادة       وجاء

األكاديمية في مجال إدارة الحضور وتفعيله والتقليل من مظاهر الغياب غير المنـضبط             
ذا المجال يسهم بدرجة كبيـرة علـى تحقيـق        لدى مرؤوسيهم، وال شك أن االهتمام به      

  . الصحة المهنية لديهم، وتحقيق الفاعلية والكفاءة في حضورهم وتواجدهم
وظهر من الجدول أعاله االهتمام بتحسين وتطوير مهارات ومعارف القيـادات          
األكاديمية بجامعة هال على العوامل المؤثرة في تحسين أداء المرؤوسـين، ونظريـات             

واالهتمام بتطوير مهارات قياداتها األكاديميـة فـي         .لدافعية وربطها بالعمل  الحوافز وا 
التعامل والحد من اإلجهاد والتوتر وإدارة الضغوط في بيئة العمل، وبال شك أن ضغوط              
العمل واإلجهاد من المشكالت التي يعاني منها القادة في العمل، فتخصيص برنامج لهذا             

  . تكوين المهارات والمعارف الالزمة لذلكالموضوع يسهم في التغلب عليه و
واتضح أيضا التركيز على تطوير مهارات القيادات األكاديمية في أمن وحماية           
المعلومات والتعرف على القوانين المتعلقة بذلك، وبال شك أن هذا الموضوع من القضايا 

لـراهن  والموضوعات التي يحتاجها القائد األكاديمي في عمله، وخصوصا في الوقـت ا        
الذي توصف فيه المنظمات الرائدة بأنها منظمات معرفية، فقد تعـددت وتنوعـت فيـه        

   .مصادر المعرفة والمعلومات التي ينبغي إدارتها
  : واقع برامج تطوير المهارات القيادية اإلنسانية للقيادات األكاديمية :ثالثا

   للقيادات األكاديميةواقع برامج تطوير المهارات القيادية اإلنسانية) ٩(جدول رقم 
ــم   م اسـ

  البرنامج
ــدة   أهداف البرنامج المـ

  الزمنية 
أســلوب 

  البرنامج
الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــأثير   ١ الت
ــى  علـ

  اآلخرين

القيـادة  قـدرة  زيـادة  
على التأثير  األكاديمية  

ــرين   ــى اآلخـ علـ
 على تحقيق   هممساعدتل

وتحقيــق األهــداف 
وتحسين مهارات  .التقدم

  . يهمالتأثير لد

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

القيـــادات 
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ

  . الموظفين

ــسهيل   ٢ ت
 إجراءات

المناسب ر التدريب   يوفت
للقيادة األكاديمية لكيفية 

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

القيـــادات 
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
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ــم   م اسـ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

المعاقين 
والتعامل 

  معهم

التعامــل االيجــابي   
والبناء مع معاقين من    
ــة،  ــوظفين والطلب الم

ــة  ــات ومعرف االلتزام
  .همالقانونية تجاه

  . الموظفين

فهـــم   ٣
وإدارة 

الصراع 
  التنظيمي

أسباب الصراع  معرفة  
كيف يمكـن   التنظيمي و 

ا أن يكون الصراع مفيد   
ومعرفة اسـتراتيجيات   
ــصراع  إدارة الــــ

   . التنظيمي

ــس  خمـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

القيـــادات 
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

فهـــم   ٤
ة وإدار

ــشاكل  م
  العاملين

 فهـــم العـــاملين 
استكشاف ووتصرفاتهم  

 مع اآلخـرين    همشاكلم
بيئـة  وكيفية حلها في    

ــة  ــل آمنــ وبكــ
ودراسة ومعرفة  .سرية

مجموعة من العوامـل    
التي يمكن أن تـؤدي     

 كالتمشاستمرار ال إلى  
بين العاملين وكيفيـة    
القدرة على التأثير على  

  . عقلياتهم

ــس  خمـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

ادات القيـــ
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
  الموظفين 

ــصحة   ٥ ال
  والسالمة

حـول  تقديم معلومات   
ــسالمة   ــصحة وال ال

 التقـــارير وإعـــداد
ــات ــيم  ووالتحقيق تقي

التدريب على  والمخاطر  
مكافحــة الحرائــق   
ــة  ــعافات األولي واإلس

  . الطارئة

ــة   ساعتان ورشـ
  عمل

القيـــادات 
  األكاديمية

ــز  مركـ
ــدريب  تـ
الموظفين 

ــاون  بالتع
كتب مع م 

ــسالمة  ال
  .بالجامعة
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أن البرنامج األول يهتم بتطوير المهارات القيادية       ) ٩(اتضح من الجدول رقم     
اإلنسانية التي يحتاجها القائد األكاديمي، فالقدرة على التأثير على اآلخرين وتـوجيههم            

 .نحو تحقيق األهداف المشتركة، من الكفايات األساسية التي ينبغي أن تتوفر في القادة             
في التأكيد على أهمية ) ٢٠١٠المليجي، (، )٢٠١١المطلب،  عبد(وهذا يتفق مع دراسة  

  .تطوير الممارسات اإلدارية واألدوار القيادية لمنسوبي الجامعات
وظهر من الجدول أعاله أن جامعة هال تولي تدريب وتطوير منسوبيها علـى             

مج سابق موجة نحـو أعـضاء   التعامل االيجابي مع المعاقين اهتماما كبيرا، فهناك برنا  
هيئة التدريس وهذا البرنامج موجة نحو القيادة األكاديمية، وهذا يؤكد االهتمام الجامعة            

    .بالتطوير المهني للمهارات القيادية اإلنسانية لدى قادتها
جامعة هال على تطوير مهارات القيـادة األكاديميـة فـي إدارة             وظهر تركّيز 

لمهارات القيادية اإلنسانية التي يحتاجها القائد األكـاديمي        الصراع التنظيمي وهذه من ا    
   .لتوحيد الجهود وإيجاد جو من التفاهم المشترك بين منسوبيه نحو تحقيق األهداف

وظهر أيضا اهتمام جامعة هال بتطوير قدرات ومهارات القيادة األكاديمية فـي      
ية، وهذا الجانب مـن      والمساهمة في حل مشكالتهم في بيئة آمنة وسر        مفهم مرؤوسيه 

المهارات القيادية اإلنسانية التي يحتاجها القادة في العمل األكاديمي لتحقيـق الرضـاء             
   .الوظيفي لمرؤوسيهم

كما تبين أن جامعة هال تهتم بجانب السالمة والصحة المهنية في بيئة العمـل     
مية، وبال شك   من خالل إقامة برنامج في الصحة والسالمة موجهة نحو القيادات األكادي          

أن السالمة والصحة المهنية من القضايا المهمة التي ينبغي تحسين وتطـوير قـدرات              
ومعارف ومهارات القائد األكاديمي حولها، لتعلقهـا بالمحافظـة علـى سـالمة أرواح          

   .منسوبي الجامعة ومقتنياتها الثمينة
ريس التطوير المهني ألعـضاء هيئـة التـد       واقع برامج    ما :السؤال الثاني 

فـي األبعـاد    والقيادات األكاديمية بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية        
أهداف البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنـامج،     طبيعة البرنامج،  :التالية

  الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة ؟ 
بجامعـة حائـل   التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس     واقع برامج    :أوال

أهـداف   طبيعـة البرنـامج،    :في األبعاد التالية  ربية السعودية   بالمملكة الع 
  :البرنامج، المدة الزمنية، أسلوب البرنامج، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة

من خالل االطالع على التقرير السنوي لعمادة الجودة والتطوير بجامعة حائـل      
، )٢٠١٥جودة والتطوير، عمادة ال( م، ٢٠١٥للعام الجامعي  بالمملكة العربية السعودية  
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ومن خالل خبرة الباحث العملية بالجامعة، وبدراسة وتحليل محتوى بـرامج التطـوير             
  : التاليالمهني ألعضاء هيئة التدريس يمكن تصنيف طبيعتها على النحو 

  
  
  
  
  
  

  :واقع برامج تطوير المهارات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس :أوال
  طوير المهارات التعليمية ألعضاء هيئة التدريسواقع برامج ت) ١٠(جدول رقم 

ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســـلوب 
  البرنامج

الفئــــة  
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــارات   ١ مه
ــدريس  الت

الالفع  

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
ــدريس  ــة بالت المتعلق

  الفعال 

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
 هيئـــــة

  التدريس 

ــادة  عمـ
الجـــودة 

   .والتطوير

الجودة في    ٢
العمليـــة 

  التعليمية

 اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
ــارات  ــة بمه المتعلق
الجودة فـي العمليـة     

  . التعليمية بالجامعة

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

ــادة  عمـ
الجـــودة 

   .والتطوير

االمتحانات   ٣
ــويم  وتقـ

  الطالب

اب المـشاركين   اكتس
المعارف والمهـارات   
ــنظم  ــة بـ المتعلقـ
ــويم  ــات وتق االمتحان

  . بةالطل

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

ــادة  عمـ
الجـــودة 

   .والتطوير

ــارات   ٤ مه
العــرض 

  الفعال

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
ــالعرض  ــة ب المتعلق

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
 هيئـــــة

  التدريس 

ــادة  عمـ
الجـــودة 

   .والتطوير
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الالفع .  
األســـتاذ   ٥

ــامعي  الج
وآليـــات 
التعامل مع  
ــشكالت  م
ــب  الطالـ
ــسنة  بالـ
  التحضيرية

تحقيق التفاعل بـين    
األستاذ والطالب خارج  
ــة  ــل القاعـ وداخـ
الدراسية بما يسهم في 
تحقيــق األهــداف  

  .التعليمية بالجامعة

ــس  خم
ــشرة  ع

   ساعة

دورة 
    تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  . سالتدري

ــادة  عمـ
الجـــودة 
والتطوير 

ــاون  بالتع
 عمادة  مع

ــسنة  الـ
  التحضيرية 

اهتمام جامعة حائل بتطوير المهارات التعليميـة       ) ١٠(اتضح من الجدول رقم     
ألعضاء هيئة التدريس من خالل اكتسابهم المعارف والمهـارات المتعلقـة بالتـدريس             

يحتاجها عضو هيئة التدريس    الفعال، وبال شك أن من أهم جوانب التطوير المهني التي           
المـال  ) (١٤٢٢زاهر،  (هو تطوير وتحسين مهارات التدريس، وهذا ما تؤكده دراسات          

عــوض اهللا، (، )٢٠١٠المليجـي،  ( ،),et al,  Stes 2009 (  ،)٢٠٠٧وآخـرون،  
  ). ٢٠١٢كعكي وآخر، (، )٢٠١١عبدالمطلب، (، )٢٠١٠

كـساب أعـضاء هيئـة    إ وجاء في الجدول أعاله أن جامعة حائل تهدف إلـى       
التدريس المعارف والمهارات المتعلقة بجودة العملية التعليمية، مستخدمة بذلك أسلوب          
الدورات التدريبية ولمدة عشر ساعات تدريبية، ومعلوم أن جودة العلمية التعليمية مـن   

   .أهم الموضوعات التي ينبغي تناولها في التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
لجدول أعاله أن جامعة حائل تولي اهتماما بتطوير مهارات تقـويم    وظهر من ا  

الطلبة لدى أعضاء هيئة التدريس، وتسعى إلكسابهم المعارف المتعلقة بذلك، وهذا نابع            
من أن تشكيل وتحسين هذه المهارات والمعارف تسهم في تطوير المهارات التعليميـة             

أيضا تهدف جامعة حائل من خـالل     و .التي ينبغي أن يتصف بها أعضاء هيئة التدريس       
برامجها إلى إكساب أعضاء هيئة التدريس المعارف والمهارات المتعلقة بالعرض الفعال، 
وبال شك أن تقديم المادة العلمية للطلبة بصورة جيدة وفعالة من أهم الصفات والمهارات 

    .التي ينبغي أن يتحلى بها عضو هيئة التدريس
حائل تسعى لتحقيق التفاعل الجيد بين األستاذ والطالب        وتبين أيضا أن جامعة     

في برنامج السنة التحضيرية، وقد فرضت جامعة حائل برنامج السنة التحضيرية مرحلة  
إلزامية على جميع طالبها المقبولين فيها وذلك بهدف تقليل الفجوة بين التعلـيم العـام         

 يبرر تخـصيص هـذا البرنـامج        والعالي وتأهيل الطالب لمرحلة تعليم جديدة، وهذا ما       
   .ألعضاء هيئة التدريس في برنامج السنة التحضيرية

  :واقع برامج تطوير المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس :ثانيا
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  ألعضاء هيئة التدريس واقع برامج تطوير المهارات البحثية) ١١(جدول رقم 
ــم   م اســ

  البرنامج
ــدة   أهداف البرنامج المـ

  الزمنية 
أســـلوب 

  برنامجال
الفئـــــة 

  المستهدفة 
ــة  الجهـ

  المنفذة 
التحليـــل   ١

اإلحصائي 
   spssعلى 

تطــوير أداء الفئــات 
المستهدفة من خـالل    

 المــشاركين إكــساب
المهارات األساسـية   
للتعامل مع البرنـامج    

  . spssاإلحصائي 
   

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

النـــشر   ٢
ــ دولي الـ

للبحــوث 
  العلمية

تطــوير أداء الفئــات 
المستهدفة من خـالل    
ــدرات   ــة قـ تنميـ
المشاركين على النشر   
الــدولي للبحــوث  

   .العلمية

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

مشروعات   ٣
البحــوث 

  التنافسية

اكتساب المـشاركين   
المفاهيم والمعـارف   

ساسـية  والمهارات األ 
الالزمة إلعداد وتقديم   

   .بحوث تنافسية ممولة

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

ــاء   ٤ بنــ
وإدارة 

فرق العمل  
  البحثية

اكتساب المـشاركين   
بالمفاهيم والمعـارف   
والمهارات االيجابيـة   
المتعلقة ببناء وإدارة   

  . فرق العمل البحثية

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

التوثيــق   ٥
االلكتروني 
ــع  للمراج
العلميـــة 
" ببرنامج  

End 

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
المتعلقة بالتعامل مـع    

ــامج   End" برنـ
Note "  للتوثيـــق

االلكتروني للمراجـع   

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــض اء أعـ
هيئـــــة 

  التدريس 

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٢٣٧-

ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســـلوب 
  برنامجال

الفئـــــة 
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

Note"   العلمية .  
أن جامعة حائل تسعى لتطوير المهارات البحثية       ) ١١(اتضح من الجدول رقم     

ألعضاء هيئة التدريس والمتعلقة بالتحليل اإلحصائي لجمع المعومات البحثية، وال شـك    
ـ      ضاء هيئـة  أن االهتمام بهذا الجانب يعتبر من القضايا المهمة في التطوير المهني ألع

كعكي (،  )٢٠١٠المليجي،  (،  )٢٠٠٧المال وآخرون،   (التدريس، وهذا ما تؤكده دراسة      
أيضا أن جامعة حائل تهتم بالمهارات البحثية ألعـضاء هيئـة           وتبين   ).٢٠١٢وآخر،  

التدريس والمتعلقة بالنشر الدولي للبحوث العلمية، مستخدمة بذلك أسـلوب الـدورات            
  . عشر ساعات تدريبيةالتدريبية القصيرة ولمدة 

وظهر من الجدول أعاله أن جامعة حائل ومن خالل برنامجها الثالث الموجـه             
ألعضاء هيئة التدريس تسعى إلى تطوير وتحسين المهارات البحثية لديهم، من خـالل             
اكتسابهم المعارف والمهارات األساسية الالزمة لتقديم البحوث التنافـسية، مـستخدمة           

   . ولمدة عشر ساعات تدريبيةة التدريبيأيضا أسلوب الدورات
على تطوير المهارات البحثيـة      وجاء في الجدول أعاله أن جامعة حائل تركّز       

لدى أعضاء هيئة التدريس والمتعلقة ببناء وإدارة المجموعات البحثية، وبـال شـك أن      
 االهتمام بتنمية مهارات إدارة فرق العمل البحثي والمجموعات البحثيـة مـن القـضايا      

   .المهمة واالتجاهات البحثية الحديثة
كما تبين أن جامعة حائل تسعى لتطوير المهارات البحثية لدى أعضاء هيئـة             
التدريس بجامعة حائل من خالل اكتسابهم المعـارف والمهـارات المتعلقـة بـالتوثيق          
اإللكتروني للمراجع العلمية، ومستخدمة بذلك أسلوب الدورات التدريبية ولمـدة عـشر          

  . عات تدريبيةسا
  :واقع برامج تطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس :ثالثا

  واقع برامج تطوير المهارات التقنية ألعضاء هيئة التدريس) ١٢(جدول رقم 
ــم   م اســ

  البرنامج
ــدة   أهداف البرنامج المـ

  الزمنية 
أســلوب 

  البرنامج
ــة  الفئــ
  المستهدفة 

الجهـــة 
  المنفذة 

الـــتعلم    ١
  االلكتروني

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
المتعلقــة بــالتعلم  

المدونات (االلكتروني  

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  التدريس 

ــادة  عمـ
ــودة  الجـ

   .والتطوير
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

الجهـــة 
  المنفذة 

ــسبورة  والـــــ
   .)االلكترونية

ــاء   ٢ بنــ
المقررات 

  لكترونيةاإل

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
واالتجاهات االيجابية  

ــاء المتعل ــة ببنـ قـ
  . لكترونيةالمقررات اإل

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  التدريس 

ــادة  عمـ
ــودة  الجـ

   .والتطوير

ــتخدام   ٣ اس
التكنولوج

ــي  ــا ف ي
  التدريس

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
المتعلقــة باســتخدام 
التكنولوجيــا فــي  

  . التدريس
  

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  التدريس 

ــادة ع مـ
ــودة  الجـ

   .والتطوير

ــاء   ٤ بنــ
االســتبيان 

لكتروني اإل
ــه  وتطبيق

  وتحليله

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
ــاء  ــة ببنـ المتعلقـ
االستبيان االلكتروني  

  . وتطبيقه وتحليله

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  التدريس 

ــادة  عمـ
ــودة  الجـ

   .والتطوير

ــات   ٥ تطبيق
متقدمة في  
برنـــامج 

روسومايك
  فت أكسل

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهـارات   
المتعلقة بالتعامل مع   
برنامج مايكروسوفت  

  . األكسل

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  التدريس 

ــادة  عمـ
ــودة  الجـ

   .والتطوير

إدارة نظم    ٦
" الـــتعلم 

ــبالك  الـ
  "بورد 

تسهيل استخدام نظام   
ــتعلم   ــم ال إدارة نظ

  البالك بورد 

ــشر  عـ
   ساعات

دورة 
    تدريبية

ــضاء  أعـ
هيئــــة 

  . التدريس

ــادة  عمـ
ــودة  الجـ
والتطــوير 
ــاون  بالتع

.  مــــع
ــادة  عمـ
ــة  تقنيــ
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ــم   م اســ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

الجهـــة 
  المنفذة 

 المعلومات
والتعلــيم 
   االلكتروني

أن جامعة حائل تسعى إلى تطوير مهارات التعلم        ) ١٢(اتضح من الجدول رقم     
، ولمدة اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس، مستخدمة بذلك أسلوب الدورات التدريبية

عشر ساعات تدريبية، وتعتبر مهارات التعلم االلكتروني من القضايا واالتجاهات الحديثة  
           أكـدت دراسـة   وقـد   .في التعليم الجامعي التي ينبغي أن يتقنها أعضاء هيئة التدريس       

), 2009 et al, Stes,( ، ودراسة) ،على أهمية التطوير المهني في مجال ) ٢٠٠٩زاهر
   .ت التعليم ألعضاء هيئة التدريستقنيا

كما اتضح من الجدول أعاله اهتمام جامعة حائل ببناء المقررات اإللكترونيـة            
وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس حولها، وبال شك أن بناء المقررات اإللكترونية            
والتعليم االلكتروني من المهارات التي ينبغي أن يتصف بها عضو هيئة التدريس فـي              

وهذا يتفق مع   . وقت الحاضر نظرا لالنفجار المعرفي الكبير وسهولة تدفق المعلومات        ال
   . )٢٠٠٩زاهر، (ودراسة ) ,et al, Stes 2009(دراسة 

وجاء في الجدول أعاله أن جامعة حائل تسعى إلـى إكـساب أعـضاء هيئـة             
الحـظ أن   التدريس المعارف والمهارات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في التدريس، وي        

هذا الموضوع من الموضوعات التي تم التركيز عليها في بـرامج التطـوير المهنـي               
ألعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات في الفترة الماضية، فقد تطورت وتفرعت             

   .الموضوعات التي تتناول هذا الموضوع في الوقت الحاضر
 أعـضاء هيئـة     واتضح أيضا اهتمام جامعة حائل بتطوير وتحسين مهـارات        

التدريس في مجال بناء االستبيان اإللكتروني والتعامل مع برنامج مايكروسوفت األكسل           
وأحدث نظم وبرامج التعلم اإللكتروني، وهذه من الموضوعات التقنية المهمة التي تسهم 

   .في تسهيل وتحسين البحث العلمي وجمع معلوماته وبياناته من الميدان وتحليلها
للقيادات األكاديمية بجامعة حائل بالمملكة     التطوير المهني   برامج  واقع   :ثانيا

 طبيعة البرنامج، أهـداف البرنـامج،        :في األبعاد التالية  العربية السعودية   
   :أسلوب البرنامج، المدة الزمنية، الجهة المنفذة

من خالل االطالع على التقرير السنوي لعمادة الجودة والتطوير بجامعة حائـل      
، )٢٠١٥عمادة الجودة والتطوير، ( م، ٢٠١٥للعام الجامعي  ة العربية السعودية  بالمملك



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٢٤٠-

ومن خالل خبرة الباحث العملية بالجامعة، وبدراسة وتحليل محتوى بـرامج التطـوير             
  : لى النحو التاليالمهني للقيادات األكاديمية يمكن تصنيف طبيعتها ع

  : مة للقيادات األكاديميةواقع برامج تطوير المهارات القيادية العا :أوال
  واقع برامج تطوير المهارات القيادية العامة للقيادات األكاديمية) ١٣(جدول رقم 

ــم   م اســ
  البرنامج

المـــدة   أهداف البرنامج
  الزمنية 

أســـلوب 
  البرنامج

الفئــــة  
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

إدارة   ١
الجــودة 

  الشاملة

ــارات   ــوير مه تط
المشاركين المعرفية  

ية في مجال   والمهار
ــودة  إدارة الجـــ

  .الشاملة

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــادات  القيـ
   األكاديمية

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

المهارات   ٢
  القيادية

ــارف  ــة معـ تنميـ
ومهارات واتجاهـات   
القيادات األكاديميـة   
واإلدارية في مجـال    

  . القيادة اإلدارية

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية

ــادات  القيـ
   األكاديمية

ة عمـــاد
ــودة  الج

   .والتطوير

سلــسلة    ٣
 اإلصدارات

  الثقافية

 سلـسة مـن     إصدار
 التثقيفيـة   اإلصدارات

تــستهدف منــسوبي 
جامعـة حائـل مــن   
ــة  ــضاء هيئـ أعـ
ــدف   ــدريس به الت
ــي   ــف المهن التثقي
وتطــوير المهــارات 

  لهمالشخصية والفنية 

غير محدد  
  بوقت 

ــائل  وسـ
  تعليمية 

ــضاء  أعـ
هيئـــــة 

  . التدريس

عمـــادة 
ــودة  الج

   .روالتطوي

أن جامعة حائل تسعى لتطوير معـارف ومهـارات   ) ١٣(جاء في الجدول رقم     
القيادات األكاديمية في مجال إدارة الجودة الشاملة، التي تعتبر من االتجاهات الحديثة في 
مجال إدارة التعليم العالي، التي تسعى الجامعات العريقة إلى تبنّيهـا وتنفيـذ نظامهـا               

  . العمليات والمخرجاتوبرامجها لتحسين وتجويد 
وظهر أيضا أن الجامعة تهتم بتنمية المعارف والمهارات القياديـة اإلداريـة            

القائد األكاديمي في بيئة العمل، وتأتي أهمية هذا الموضوع في ظل     العامة التي يحتاجها  
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  في الجامعات قبل تكليفهم بهذه المهام القيادية       ةعدم تأهيل العديد من القيادات األكاديمي     
    .وخصوصا من غير المتخصصين في مجال القيادة واإلدارة

واتضح أن برنامج سلسة اإلصدارات الثقافية هو البرنـامج الوحيـد المقـدم             
بأسلوب مختلف عن الدورات التدريبية لتطوير وتحسين المهارات القيادية لدى القيادات           

ثقافية، وهـذا يوضـح    األكاديمية بجامعة حائل من خالل تقديم سلسلة من اإلصدارات ال         
الخلل في أساليب التطوير المهني للقيادات األكاديمية بجامعة حائل بتركيزها على أسلوب 

بيشلير "وقد جاء في دراسة  .واحد، مما يقلل فرص االلتحاق وتحقيق رغبات المستفيدين
"      ) 2015 Bacheler, (       تطـوير   عدم وجود اهتمام من قبل الجامعات بـضرورة

   .تنمية المهنية وفقا لمستوى منسوبيهاال برامج
  
  
  
  
  

  : واقع برامج تطوير المهارات القيادية الفنية للقيادات األكاديمية :ثانيا
  واقع برامج تطوير المهارات القيادية الفنية للقيادات األكاديمية) ١٤(جدول رقم 

ــم   م اســـ
  البرنامج

ــدة   أهداف البرنامج المـ
  الزمنية 

أســلوب 
  البرنامج

الفئــــة 
  لمستهدفة ا

الجهـــة 
  المنفذة 

ــيم   ١ تنظــ
المؤتمرات 

  العلمية

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهارات  
ــيم   ــة بتنظ المتعلق

  . المؤتمرات العلمية

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

القيـــادات 
   األكاديمية

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

التخطـــيط   ٢
  االستراتيجي

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهارات  

ة بـالتخطيط   المتعلق
  . االستراتيجي

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

القيـــادات 
   األكاديمية

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

إدارة   ٣
ــات  األزمـ

  والضغوط

اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهارات  
ــإدارة   ــة ب المتعلق
األزمــات وضــغوط 

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

القيـــادات 
   األكاديمية

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير
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  . العمل
إدارة   ٤

  المخاطر
اكتساب المـشاركين   
المعارف والمهارات  
ــإدارة   ــة ب المتعلق

  . المخاطر

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

القيـــادات 
   األكاديمية

عمـــادة 
ــودة  الج

   .والتطوير

أن جامعة حائل تـسعى إلـى تطـوير مهـارات     ) ١٤(اتضح من الجدول رقم   
علمية، من خالل أسلوب دورة تدريبيـة  القيادات األكاديمية في مجال تنظيم المؤتمرات ال    

تمتد لعشر ساعات، ومعلوم أن تطوير هذا المجال يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات أي              
  . جامعة تسعى للريادة والتميز في البحث العلمي وخدمة المجتمع

وتبين أيضا اهتمام جامعة حائل بتطوير المعارف والمهارات المتعلقة بالتخطيط   
 القيادات األكاديمية، والتي يعول عليهم الشيء الكثير في المساهمة في االستراتيجي لدى

بناء خططه وتنفيذ برامجه، وبال شك أن التخطيط االستراتيجي خيار ال بديل له في بقاء              
الخطيب، ( وقد أكدت دراسة   .الجامعة ونموها وقدرتها على المنافسة المحلية والعالمية      

  . نية في مجال التخطيط االستراتيجيعلى أولوية التنمية المه) ١٤٣٠
وظهر من الجدول أعاله أن الجامعة تسعى إلكـساب المعـارف والمهـارات             
المتعلقة بإدارة األزمات وضغوط العمل، وهذه الجانب الفني مـن المهـارات القياديـة              
يحتاجها القائد األكاديمي في العمل وخصوصا في الجامعات الناشئة ومنها جامعة حائل            

تحتاج مسابقة الزمن في تحقيق مكانة علمية وتنافسية عالية، وبالتـالي تـأتي             والتي  
ضرورة تكوين المهارات الالزمة إلدارة األزمات وضغوط العمل لدى القيادات األكاديمية           

على أهمية التدريب على مواجهة ضغوط      ) ٢٠١٠عوض اهللا،   (وقد أكدت دراسة    . فيها
   .العمل

ام جامعة حائل بتطوير وتحسين قدرات ومهارات       وجاء في الجدول أعاله اهتم    
القيادات األكاديمية في مجال إدارة المخاطر، وال شك أن الجامعات معرضـة للمخـاطر              
الداخلية والخارجية باستمرار، فوجود هذه المهارات والمعارف لدى قيـادات الجامعـة            

   .تعمل على الحد من المخاطر المحدقة بها

  : ر المهارات القيادية اإلنسانية للقيادات األكاديميةواقع برامج تطوي :ثالثا
  واقع برامج تطوير المهارات القيادية اإلنسانية للقيادات األكاديمية) ١٥(جدول رقم 

المـــدة   أهداف البرنامج  اسم البرنامج  م
  الزمنية 

ــلوب  أسـ
  البرنامج

الفئــــة  
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 
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مهــــارات   ١
االتــــصال 

الالفع  

ى  إلـــيهـــدف
ــساب  اكتــــ
المــــشاركين 
المعـــــارف  
والمهــــارات 
المتعلقة باالتصال  

  الفعال 

عـــشر 
  ساعات

دورة 
  تدريبية 

ــادات  القيـ
   األكاديمية

ــادة  عمـ
الجــودة  

   .والتطوير

اهتمام جامعة حائل بتطوير المهـارات القياديـة        ) ١٥(ظهر من الجدول رقم     
ى تفعيل وإكساب مهـارات  اإلنسانية للقيادات األكاديمية من خالل برنامج وحيد يهدف إل    

االتصال الفعال لديهم، وهي من المهارات التي ينبغي أن يتصف بها القائـد األكـاديمي           
حتى يستطيع أن يتواصل مع مرؤوسيه ويوجه جودهم نحو تحقيق األهداف المشتركة،            

في التأكيد على أهمية ) ٢٠١٠المليجي، (، )٢٠١١المطلب،  عبد(وهذا ما تؤكده دراسة 
  .الممارسات اإلدارية واألدوار القيادية لمنسوبي الجامعاتتطوير 

  
  
  
  

  : واقع برامج تطوير المهارات القيادية الذاتية للقيادات األكاديمية :رابعا
  واقع برامج تطوير المهارات القيادية اإلنسانية للقيادات األكاديمية) ١٦(جدول رقم 

ــدة   أهداف البرنامج  اسم البرنامج  م المـ
  الزمنية 

ســلوب أ
  البرنامج

ــة  الفئــ
  المستهدفة 

ــة  الجهـ
  المنفذة 

ــت   ١ إدارة الوق
  واالجتماعات

 إلى اكتساب يهدف
المـــــشاركين 
المعــــــارف 
والمهـــــارات 
المتعلقة بـإدارة   
ــت  الوقـــــ

  . واالجتماعات

ــشر  عـ
  ساعات

دورة 
  تدريبية

القيـــادات 
   األكاديمية

ــادة  عمـ
الجــودة 

   .والتطوير

رة الوقت من القضايا التي تسعى جامعة       أن مهارات إدا  ) ١٦(بين الجدول رقم    
حائل لتكوينها لدى القيادات األكاديمية، فمهارات إدارة الوقت تعتبـر مـن المهـارات              
األساسية التي ينبغي أن تتوفر ويتحلى بها القائد األكاديمي، فإدارة الوقت لديه تـسبق              
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رات القيادية الذاتيـة  إدارة األفراد، ويالحظ أن هذا البرنامج هو الوحيد في تطوير المها          
  . للقادة األكاديميين بجامعة حائل

بالمملكة المتحدة  ل  ا أوجه االتفاق واالختالف بين جامعة ه      ما :السؤال الثالث 
في التطوير المهني ألعضاء هيئـة  بالمملكة العربية السعودية وجامعة حائل   

، عـدد  طبيعـة البـرامج   :في األبعاد التاليـة والقيادات األكاديمية التدريس  
  . البرامج، أساليب البرامج، المدة الزمنية، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة ؟

وجامعـة  بالمملكة المتحـدة  ل اأوجه االتفاق واالختالف بين جامعة ه       :أوال
في التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس      بالمملكة العربية السعودية    حائل  

 البرامج، أساليب البـرامج، المـدة       طبيعة البرامج، عدد   :في األبعاد التالية  
  : الزمنية، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة

   :يمكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل الجدول التالي
  
  
  

مقارنة بين الجامعتين في برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة ) ١٧(جدول رقم 
  التدريس

  ختالفأوجه اال  أوجه االتفاق  جامعة حائل  جامعة هال  البعد
ــة  طبيعـ

  البرامج
بــرامج فــي  ) ٦( 

  المهارات التعليميـة،  
بـــرامج فـــي ) ٦(

ــة، ــارات البحثي   المه
برنامجان في المهارات 

ــة، ) ١٠ (  التدريبيـ
برامج في المهـارات    

 برنامج واحد   الذاتية،
  في المهارات اإلنسانية 

بــرامج فــي  ) ٣( 
  المهارات التقنية 

برامج في  ) ٥( 
المهـــــارات 

   التعليمية
برامج في  ) ٥( 

المهـــــارات 
ــة، ) ٦(  البحثي

بــرامج فــي  
  المهارات التقنية 

ــى  ــز عل التركي
المهـــــارات 
ــة  التعليميـــ
  والبحثية والتقنية 

ــة  ــاز جامع تمت
هــال بــالتركيز 
على المهـارات   
ــة  الذاتيــــ
ــة  والتدريبيــ
ــة  والتعليميــ
ــة  والبحثيـــ
ــسانية  واإلنــ

   . .والتقنية
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  ختالفأوجه اال  أوجه االتفاق  جامعة حائل  جامعة هال  البعد
ــدد  عــ

  البرامج
  ورشة عمـل،  ) ٢٢( 

دانيــة، وزيــارة مي
وتأهيــل تعليمــي،  
ــي،  وتــدريب إلكترون
ــان   ــدى، دورت ومنت

والمجموع  .تدريبيتان
  برنامجا) ٢٨(الكلي 

دورة ) ١٦( 
المجموع  تدريبية

ــي  ) ١٦(الكلـ
  . برنامجا

إقامة عدد مـن    
ــدورات  الـــ
التدريبية في كال   

  . الجامعتين

ــة  ــاز جامع تمت
هال بإقامة عدد   
كبير من البرامج   

برنامجا، ) ٢٨(
ــا جا ــة بينم مع

ــة   ــل إقام حائ
  . برنامجا) ١٦(

أســاليب  
  البرامج

ورش عمل، و زيـارة   
ميدانيــة، وتأهيــل  
ــدريب   ــي، وت تعليم
إلكتروني، ومنتـدى،   

  ودورة تدريبية 

استخدام طبيعـة     دورة تدريبية 
الدورة التدريبية  
فـــي إقامـــة 

  . البرامج

ــة  ــاز جامع تمت
هال باسـتخدام   
برامج متنوعـة   

ــي ورش  :وهـ
عمل، وزيـارة   

ة، وتأهيل  ميداني
تعليمي، وتدريب  
ــي،  إلكترونــ

  ومنتدى
المــــدة 

  الزمنية
ســـاعة ونـــصف، 
ســاعتان، وســاعتان 
ــاعتان   ــصف، س ون
وخمس وأربعون دقيقة 
ثالث ساعات، أربـع    
ــس   ــاعات، وخم س
ــون   ــاعات وأربع س
دقيقة، ست سـاعات،    
وفصل دراسي، وغير   

  محدد بوقت 

  ســاعات،) ١٠(
  . ساعة) ١٥(

ــرامج  ــم ب معظ
التطوير المهني  

حددة بوقت منذ   م
 عنها في   اإلعالن

  . كلتا الجامعتين

ــة  ــاز جامع تمت
هال بالتنوع في   
المدة الزمنيـة   
وتقديرها حسب  
طبيعة البـرامج   
بدءا من ساعة    
ونصف وحتـى   

  . فصل دراسي

ــة  الفئــ
  المستهدفة

جميع أعـضاء هيئـة     
) ٢٢(التدريس بواقع   

) ٤(وهنـاك    برنامجا،
برامج موجهة ألعضاء 

دد، هيئة التدريس الج  
ــامجين   ــاك برن وهن
إلزاميين على جميـع    
أعضاء هيئة التدريس   

جميع أعـضاء   
  . هيئة التدريس

المستهدف فـي   
كلتا الجـامعتين   
ــة  أعــضاء هيئ

  التدريس 

ــة  ــاز جامع تمت
ــود  ــال بوج ه
برامج إلزاميـة   
كل ثالث سنوات   
ــع   ــى جمي عل
أعــضاء هيئــة 
التــــدريس، 
وبرامج ألعضاء  
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  ختالفأوجه اال  أوجه االتفاق  جامعة حائل  جامعة هال  البعد
هيئة التـدريس     . كل ثالث سنوات

  .الجدد
ــة  الجهـ

  المنفذة
ــدريب   ــز تـ مركـ
الموظفين، بالتعـاون   
مع مركز الدراسـات    
التربوية بكلية التربية،   
وبالتعاون مع مكتـب    
ــوث  ــل البحـ تمويـ
وبالتعاون مع عمـادة    
ــا،   ــات العلي الدراس
وبالتعاون مع أكاديمية   
ــالي،  ــيم العـ التعلـ
وبالتعاون مع مكتـب    

  . السالمة بالجامعة

عمادة الجـودة   
والتطـــــوير 

ــع بالت ــاون م ع
ــسنة  عمــادة ال
ــضيرية  التحــ
وبالتعاون مـع   
ــة  ــادة تقني عم
ــات  المعلومــ
والتعلـــــيم 

  االلكتروني 

ــض   ــة بع إقام
البرامج بالتعاون  
مـــع بعـــض 
الجهـات داخــل  

  الجامعة 

ــة  ــاز جامع تمت
هال بالتعاون مع 
عدد من الجهات   
خارج الجامعـة   
إلقامــة بــرامج 

  . التطوير المهني

اك أوجه اتفاق واختالف بين جامعة هـال        أن هن ) ١٦(اتضح من الجدول رقم     
وجامعة حائل في طبيعة البرنامج، حيث تميزت جامعة هال بالتركيز علـى المهـارات              
الذاتية والتدريبية والتعليمية والبحثية واإلنسانية والتقنية، بينما اقتصرت جامعة حائـل    

كما اتـضح   .لتدريسبالتركيز على المهارات التعليمية والبحثية والتقنية ألعضاء هيئة ا 
أيضا أن هناك أوجه اتفاق واختالف بين جامعة هال وجامعة حائل في عـدد البـرامج،           

برنامجا، بينمـا جامعـة     ) ٢٨ (  حيث تميزت جامعة هال بإقامة عدد كبير من البرامج        
أيضا ظهر من الجدول أعاله استخدام جامعة هـال بـرامج            .برنامجا) ١٦(حائل إقامة   

عمل، وزيارة ميدانية، وتأهيل تعليمي، وتدريب إلكتروني، ومنتدى ورش  :متنوعة وهي
بينما استخدمت جامعة حائل أسلوب الدورات التدريبية فقط في برامج التطوير المهنـي           

جامعة هال تميزت بالتنوع فـي المـدة الزمنيـة           ألعضاء هيئة التدريس، كما ظهر أن     
حتى فصل دراسي، بينما فـي      وتقديرها حسب طبيعة البرامج بدءا من ساعة ونصف و        

في المدة الزمنية المخصصة     ساعة) ١٥(ساعات، و   ) ١٠(جامعة حائل اقتصرت على     
جامعة هال بوجود بـرامج      لبرامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس، كما تميزت       

إلزامية كل ثالث سنوات على جميع أعضاء هيئة التدريس، وبـرامج ألعـضاء هيئـة               
ا جامعة حائل فالمستهدف في برامج التطوير المهني هم جميع أعضاء أم.التدريس الجدد 
تميزت جامعة هال بالتعاون مع عدد من الجهات خارج الجامعة           وأخيرا .هيئة التدريس 
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وفي جامعة حائل تتعاون مع بعض الجهات داخل الجامعة  .إلقامة برامج التطوير المهني
   .إلقامة تلك البرامج

وجامعـة  بالمملكة المتحدة   ل  ا واالختالف بين جامعة ه    أوجه االتفاق   :ثانيا
في للقيادات األكاديمية   في التطوير المهني    بالمملكة العربية السعودية    حائل  

طبيعة البرامج، عدد البـرامج، أسـاليب البـرامج، المـدة            :األبعاد التالية 
  : الزمنية، الفئة المستهدفة، الجهة المنفذة

   :ل من خالل الجدول التالييمكن اإلجابة على هذا السؤا
  مقارنة بين الجامعتين في التطوير المهني للقيادات األكاديمية) ١٧(جدول رقم 

  أوجه االختالف  أوجه االتفاق   جامعة حائل   جامعة هال  البعد
طبيعة 
  البرامج

برامج في المهـارات    
القيادية العامة، برامج   
في المهارات القياديـة   

  الفنية، وبرامج في 
  ت قيادية إنسانية مهارا

ــي   ــرامج ف ب
المهـــــارات 

  القيادية العامة 
ــي  ــرامج ف وب
المهـــــارات 
القيادية الذاتية،  
ــي  ــرامج ف وب
المهـــــارات 
القياديـــــة 

  اإلنسانية 
ــي  ــرامج ف وب
المهـــــارات 

  القيادية الفنية 

  

ــرامج  وجــود ب
ــوير  ــتم بتط ته
المهارات القيادية 
العامة والفنيـة   

  . واإلنسانية

ــة  ــاز جامع تمت
ــل بوجــو د حائ

ــز  ــرامج ترك ب
على المهـارات   

  . القيادية الذاتية

عدد 
  البرامج

بــرامج فــي  ) ٦( 
ــة   ــارات القيادي المه

برامج في  ) ٨( العامة،
ــة   ــارات القيادي المه

برامج في  ) ٥(الفنية،  
ــة   ــارات القيادي المه

  اإلنسانية 

برامج في  ) ٣( 
المهـــــارات 
القيادية العامة،  

حد في  برنامج وا 
المهـــــارات 
القيادية الذاتية،  
و برنامج واحد   

وجود عدد مـن    
البرامج لتطـوير   
  المهارات القيادية 

ــة  ــاز جامع تمت
هال بوجود عدد   
كبير من البرامج   
ــددها  ــغ ع   بل

ــا) ٢٢(  برنامج
لتطــــــوير 
المهـــــارات 
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  أوجه االختالف  أوجه االتفاق   جامعة حائل   جامعة هال  البعد
) ١٩(المجموع الكلي   

  برنامجا 
فـي المهــارات  
القياديـــــة 

  اإلنسانية 
برامج في  ) ٤( 

المهـــــارات 
  القيادية الفنية 

( المجموع الكلي 
  برنامجا )٩

ــدى  ــة ل القيادي
ــادات  القيـــ

  األكاديمية 

أساليب 
  البرامج

ــة  ــل، حلق ورش عم
نقاش، دورة تدريبية،   
ــائل  ــدى، وسـ منتـ
  تعليمية، تأهيلي دبلوم 

ــة،  دورة تدريبي
  . وسائل تعليمية

ــى  ــز عل التركي
أسلوب الدورات  
ــة  التدريبيـــ
والوســـــائل 

لتطوير التعليمية  
المهارات القيادية 
ــي كلتـــ  ا فـ

  لجامعتين ا

تنــوع أســاليب 
التطوير المهني  
ــادات  للقيـــ
ــة  األكاديميــ
ــال  ــة ه بجامع

ورش  لتـــشمل
ــة  ــل، حلق عم
ــاش، دورة  نقـ
تدريبية، تدريب  
ــي،  الكترونــ
منتدى، وسـائل   
تعليمية، تأهيلي  

  دبلوم
المدة 
  الزمنية

ســـاعة ونـــصف، 
ــاعتان   ــاعتان، س س
ونصف، ثالث ساعات   
ونـــصف، خمـــس 

  .ساعات، سنة دراسية

بـرامج  جميع ال   ت ساعا) ١٠( 
محدد لها مـدة    
ـ    ا زمنية في كلت

  الجامعتين 

ــة  ــاز جامع تمت
هال بتنوع المدة   
الزمنية حـسب   
أسلوب وطبيعة  

  . البرنامج
الفئة 

  المستهدفة
ــادات  ــع القيـ جميـ

عمــداء، (األكاديميــة 
وكالء العميد، رؤساء   

  ) األقسام

جميع القيـادات   
ــة  األكاديميــ

عمداء، وكالء  (
العميد، رؤساء   

  ) اماألقس

جميع القيـادات   
األكاديميـــــة 

عمداء، وكـالء   (
العميد، رؤسـاء   

  ) األقسام

  ال يوجد 
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  أوجه االختالف  أوجه االتفاق   جامعة حائل   جامعة هال  البعد
الجهة 
  المنفذة

ــدريب   ــز تـ مركـ
الموظفين، بالتعـاون   
مع مكتـب الـسالمة     

  بالجامعة 

عمادة الجـودة   
  . والتطوير

ــة   ــود جه وج
معنية بـالتطوير   
المهني للقيادات  

  األكاديمية 

ــة  ــاز جامع تمت
هال بالتعاون مع 

ــة  ــل جه داخ
الجامعة إلقامـة   

  . البرامج
أن جامعة حائل تمتاز بوجود برامج تركز علـى         ) ١٧(اتضح من الجدول رقم     

المهارات القيادية الذاتية موجهة للقيادات األكاديمية، بينما في كلتا الجـامعتين ظهـر             
 ظهر كما .االهتمام ببرامج تركز على تطوير المهارات القيادية العامة والفنية واإلنسانية

برنامجـا  ) ١٩(أيضا أن جامعة هال تميزت بوجود عدد كبير من البرامج بلغ عـددها              
) ٩(لتطوير المهارات القيادية لدى القيادات األكاديمية، بينما في جامعة حائل تم إقامـة        

برامج، كما اتضح أيضا أن جامعة هال تميزت بتنويع أساليب التطوير المهني للقيادات             
ورش عمل، حلقة نقاش، دورة تدريبية، تدريب الكترونـي، منتـدى،          األكاديمية لتشمل 

، بمدد زمنية متنوعة بينما فـي جامعـة حائـل           )سنة دراسية (وسائل تعليمية، تأهيلي    
ساعات تدريبية، كمـا ظهـر أن   ) ١٠ (  اقتصرت على الدورات التدريبية وبمدد زمنية     

عمداء، وكالء العميد،   (األكاديمية  الفئة المستهدفة في كلتا الجامعتين هم جميع القيادات         
أيضا تميزت جامعة هال بالتعاون مع جهة داخل الجامعة إلقامة بعض            ،)رؤساء األقسام 

  . تلك البرامج
ما المقترحات الالزمة لتعزيز فاعلية برامج التطوير المهني         :السؤال الرابع 

 :اد التالية ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة حائل في األبع        
طبيعة البرامج، عدد البرامج، أساليب البـرامج، المـدة الزمنيـة، الفئـة             

  المستهدفة، الجهة المنفذة ؟
من خالل المقارنة بين واقع برامج التطوير المهني ألعضاء هيئـة التـدريس          
والقيادات األكاديمية بجامعة هال بالمملكة المتحدة وجامعة حائـل بالمملكـة العربيـة             

ة، يمكن تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتعزيـز فاعليـة بـرامج             السعودي
  : التطوير المهني بجامعة حائل وفق األبعاد التالية

  
  : طبيعة البرامج :أوال
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           االهتمام بشمولية برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل
ظائفهم المناطـة بهـم   للمهارات والمعارف التي يحتاجونها للقيام بمهامهم وو    

 . على أكمل وجه
             مواكبة التطورات العالمية في مجال تطوير المهارات التقنية ألعـضاء هيئـة

التدريس بجامعة حائل، وتحديثها ومراجعتها في ضـوء التطـورات التقنيـة            
   .المتسارعة

              تقديم برامج متنوعة في تطوير المهارات الذاتية ألعـضاء هيئـة التـدريس
 .  لتحسين القدرات والمهارات الشخصية لديهمبجامعة حائل،

           تخصيص برامج لتطوير المهارات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس بجامعـة
 . حائل، دعما لتجويد مهارات التواصل والعالقات اإلنسانية بينهم

          تنويع طبيعة البرامج الموجهة للقيادات األكاديميـة بجامعـة حائـل لتطـوير
يادية المتنوعة بدءا من الذاتية واإلنـسانية ووصـوال         المهارات والمعارف الق  

    .التي يحتاجونها للفنية
  : عدد البرامج :ثانيا
             إقامة عدد كاف من برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيـادات

  .األكاديمية بجامعة حائل على مدار العام الجامعي
        ء هيئة التدريس والقيادات    تكرار إقامة عدد من برامج التطوير المهني ألعضا

األكاديمية بجامعة حائل، طيلة العام الجامعي، وذلك لضمان التحاق عدد كبيـر           
 . من المستفيدين منها

  إقامة بعض برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية
  .بجامعة حائل في فترات اإلجازات السنوية

     ر المهني ألعضاء هيئـة التـدريس والقيـادات         تعدد أماكن عقد برامج التطوي
   .األكاديمية بجامعة حائل، لتشمل داخل مقرات الجامعة وخارجها

  : أساليب البرامج :ثالثا
              تنويع أساليب برامج التطوير المهني ألعـضاء هيئـة التـدريس والقيـادات

 .  القصيرةالتدريبيةاألكاديمية بجامعة حائل بحيث ال تقتصر فقط على الدورات 
             االستفادة من التوجهات العالمية في أساليب التطوير المهني ألعـضاء هيئـة

  .التدريس والقيادات األكاديمية وخصوصا تطبيقات وبرامج التواصل االجتماعي
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       تقديم دبلوم عال في التدريس الجامعي لغير المختصين التربويين من أعـضاء
 . ربية بالجامعةهيئة التدريس بجامعة حائل، بالتعاون مع كلية الت

               تخصيص دبلوم عال في اإلدارة والقيادة المهنيـة للتعلـيم الجـامعي لغيـر
  . المختصين في القيادة واإلدارة للقيادات األكاديمية بجامعة حائل

  . المدة الزمنية :رابعا
             تنويع المدد الزمنية حسب طبيعة ومحتوى برامج التطوير المهنـي ألعـضاء

 . ألكاديمية بجامعة حائلهيئة التدريس والقيادات ا
    ألعضاء هيئة التـدريس والقيـادات األكاديميـة      إتاحة برامج التطوير المهني

 . بأوقات مختلفة حتى تتاح فرصة أكبر للمستهدفين لاللتحاق بها
   تقديم بعض برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية

امج التدريب االلكتروني، التـي تتـيح       بجامعة حائل عبر التفاعل مع بعض بر      
   .اختيار الوقت المناسب لاللتحاق بها

  الفئة المستهدفة  :خامسا
               العمل على وجود برامج إلزامية عامة على جميع أعـضاء هيئـة التـدريس

 . والقيادات األكاديمية بجامعة حائل
            تخصيص بعض البرامج النوعية في التطوير المهني ألعضاء هيئة التـدريس

   .لجدد وكذلك القيادات األكاديمية بجامعة حائلا
           إلزام أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجامعة حائل االلتحاق ببعض

  .برامج التطوير المهني كل ثالث سنوات
            ربط معايير وضوابط الترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل في

 . لتي تنفذها الجامعةااللتحاق ببرامج التطوير المهني ا
           ربط الترشح للمناصب القيادية بجامعة حائل االلتحاق ببرامج التطوير المهني

 . لجوانب ومهارات القيادة األكاديمية

  
  

  . الجهة المنفذة :سادسا
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               التعاون مع عدد من الجهات ذات العالقة خارج جامعة حائل إلقامـة بـرامج
  .لتدريس والقيادات األكاديميةالتطوير المهني والموجهة ألعضاء هيئة ا

         االستفادة من األقسام والكليات بجامعة حائل في تنفيذ بعض بـرامج التطـوير
  . المهني، حسب طبيعتها وتخصصها

            عقد شراكات مع جهات أكاديمية وتدريبية عالمية لتصميم وتنفيذ بعض برامج
  .معة حائلالتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية بجا

        وجود وحدة إدارية بعمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل تعنى بنقل وتـوطين
الجديد في برامج التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية          

   .لدى الجامعات العالمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع
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   :المراجع العربية :أوال
  برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس تقييم أثر ) ٢٠١٠(أحمد، لمياء محمد

مجلة آفاق جديدة    على مستوى االنجاز الطالبي بكلية التربية بجامعة عين شمس،        
 . ٩في تعليم الكبار، مصر، العدد 

     دور برامج التنمية المهنية في تنميـة قـدرات         ) ٢٠٠٩(إسماعيل، طلعت حسيني
 دراسة  –ت الحضارية المعاصرة    أعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات المتغيرا      

أنظمة التعليم فـي الـدول      ( المؤتمر العلمي الرابع لقسم أصول التربية        –تقويمية  
 . كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر، المجلد أ)  التجاوزات واألمل–العربية 

      برامج التطوير المهني لعـضو هيئـة التـدريس         ،  )١٤٢٢(آل زاهر، علي ناصر
ها وطرق تنفيذها ومعوقاتها ومقومات نجاحها، رسالة دكتـوراه         مجاالت :السعودي

 . غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية

   تصور مقترح للتنمية المهنية ألعضاء هيئـة       ) ٢٠١٠(العظيم   حسين، سالمة عبد
نمية القـدرات    دراسة تقويمية لمشروع ت    –التدريس والقيادات األكاديمية بالجامعة     

 . ٨٤، العدد ٢٧ التربية المعاصرة، مصر السنة –بجامعة بنها 

  التطـوير  ) ١٩٩٦(الكريم أبـو الحـسن    اهللا، عبد بركات، محمد عادل، حسن خير
المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الوطن العربي في ضوء المستجدات           

  ٢، العدد ٢ السنة المجلة العربية للتعليم العالي، تونس،، العالمية 

     االتجاهات الحديثة والخبرات العالمية فـي مجـال        ،  )٢٠٠٠(بيومي، كمال حسنى
 .١، العدد ١التنمية المهنية لألستاذ الجامعي، عالم التربية، مصر، السنة 

    الدليل التعريفي لكليات جامعة حائل وعماداتها المـساندة،        ،  )١٤٣٥(جامعة حائل
 . الطبعة األولى

 نبذة مختصرة، الطبعة األولى :، جامعة حائل)١٤٣٦(ل جامعة حائ . 

     إدارات التطـوير ودورهـا فـي التنميـة المهنيـة       ) ٢٠٠٦(الحربي، حياة محمد
المستدامة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الـسعودية، دراسـات فـي التعلـيم             

 . ١٣مصر، العدد   الجامعي،

     واإلداري لرؤساء األقـسام    احتياجات التطوير المهني    ) ١٤١٥(حمد، محمد حرب
رسالة دكتوراه غير منـشورة،     ،  )دراسة تحليلية (األكاديمية في الجامعات األردنية     

 .كلية التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الجزء األول١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٢٥٤-

     واقع التنمية المهنية للقيادات األكاديميـة بجامعـة        ) ١٤٣٠(الخطيب، خليل محمد
 في التعليم الجامعي، رسالة ماجستير      ةملالشاصنعاء في ضوء مدخل إدارة الجودة       

 . غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمن

              السالوس، منى علي، التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس الجامعي فـي مـصر "
 . ١١، العدد ٥السنة  ، الثقافة والتنمية مصر،"دراسة ميدانية 

 لمهنية ألعضاء هيئـة التـدريس      التنمية ا ) ٢٠١١(المطلب   المطلب، أمل عبد   عبد
الجامعي في ضوء الخبرة االسترالية، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العـدد   

 . ، الجزء األول٧٥

     التقرير السنوي لعمادة الجودة والتطوير للعـام       ،  )١٤٣٦(عمادة الجودة والتطوير
 . ، غير منشور٣٥/١٤٣٦الجامعي 

     طوير المهني لرؤسـاء األقـسام األكاديميـة        الت) ١٤٣٤(العودة، إبراهيم سليمان
  .بالجامعات السعودية، مركز النشر العلمي والترجمة بجامعة حائل، الطبعة األولى

       التنمية المهنية ألعضاء هيئـة التـدريس       ) ٢٠١٠(عوض اهللا، عصام الدين برير
 مجلة العلوم التربوية، كلية التربيـة، جامعـة أم        ) المشكالت والحلول (بالجامعات  

 . ٧، السودان، العدد اإلسالميةدرمان 

        التنمية المهنية ألعـضاء هيئـة      ) ٢٠٠٨(غالب، ردمان محمد، توفيق علي عالم
التدريس مدخل للجودة الشاملة في التعليم الجامعي، المجلة العربية لضمان الجودة           

 . ١المجلد  ،١في التعليم العالي، اليمن، العدد 

    نمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فـي رفـع         أثر برامج ت  ) ٢٠٠٩(غريب، زينب
مستوى األداء المهني والشخصي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، مجلة 

 . ٩القراءة والمعرفة، مصر، العدد 

        جودة التنمية المهنية ألعضاء     )٢٠١٢(كعكي، سهام محمد، سوسن محمد زرعة ،
، ٢٧، المجلـد    ١٠٥ة، العدد هيئة التدريس في الجامعات السعودية، المجلة التربوي      

 . ٢الجزء 

     إدارة تمويل الجامعات الحكومية بالمملكـة العربيـة        ) ١٤٣٦(الفهد، زهوة فوزان
السعودية في ضوء خبرات جامعات المملكة المتحدة والمملكة األردنية الهاشـمية           

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االجتماعيـة، جامعـة          ،  )دراسة مقارنة (
 . المملكة العربية السعودية  محمد بن سعود اإلسالمية،اإلمام
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   االحتراف فـي إدارة بـرامج التنميـة المهنيـة     ، )٢٠٠٧(المسعودي، سعد بركي
ألعضاء هيئة التدريس لمقابلة تحديات التعليم، المنتدى العربـي الرابـع للتربيـة            

 . والتعليم، التعليم واحتياجات سوق العمل، األردن

   إدارة التنمية المهنية المستدامة ألعـضاء      ) ٢٠٠٥(المعطي   مصطفى، يوسف عبد
هيئة التدريس بالجامعات المصرية، المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية بالفيوم          

 . ٢مصر، المجلد ) التنمية المهنية المستدامة للمعلم العربي(

             دور ،  )٢٠٠٧(المال، بدرية سعيد، عائشة أحمد فخرو، فاطمة محمـد المطاوعـة
جامعة قطر في التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بها، مجلة العلوم التربوية،            

 . العدد الثالث عشر

  التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس ، )٢٠١٠ (إبراهيمالمليجي، رضا
 المصرية في ضوء احتياجاتهم التدريبية، المـؤتمر الـدولي الخـامس            الجامعات

مـصر،  )  تجارب ومعايير ورؤى–ليم العربي لمجتمع المعرفة مستقبل إصالح التع  (
 . ٢المركز العربي للتعليم والتنمية، المجلد 

        التنمية المهنية ألعـضاء هيئـة      ،  )٢٠١٢(نصر، محمد يوسف، محمد مسلم علي
التدريس بجامعة تبوك في ضوء معايير الجودة واالعتماد، دراسات عربيـة فـي             

 . الخامس والعشرون، الجزء األولالتربية وعلم النفس، العدد 

     واقع التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة      ) ٢٠١٤(يونس، مجدي محمد
القصيم في ضوء معايير جودة التعليم الجامعي، مجلة العلوم التربوية والنفـسية،            

 . ١٥، المجلد ٢العدد 
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