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جدابياإالتدريس جبامعة  ةئواقع التنمية املهنية ألعضاء هي  
 يف ضوء معايري جودة التعليم اجلامعي

  1خالد حممد فرج
جامعة خليج السدرة  –كلية الرتبية   

 
: ملخص الدراسة  

التدريس جبامعة  أةالتنمية املهنية ألعضاء هيواقع  التعرف علىرسة احلالية إىل اهدفت الد
املنهج الوصفي وتكون  سةاستخدمت الدر إ، و جودة التعليم اجلامعيضوء معايري  يف جدابياإ

 قتصاد، والعلوم، واآلداب، والقانونبكلية اإل التدريس أةأعضاء هيمجيع سة من اجمتمع الدر 
ية ئاابلطريقة العشو  مت إختيارهم تدريس أةعضو هي (185)سة على اشتملت عينة الدر إ،و 

 جماالتفقرة موزعة على ثالثة  (45)ستبانة مكونة من إعلى الدراسة عتمدت إ،و البسيطة 
 للنتائج التالية :اجلوانب املهنية ،وخدمة اجملتمع( وتوصلت الدراسة ، البحث العلمي( هي

ن املتوسط أن املتوسط العام لواقع التنمية املهنية يف جمال البحث العلمي كان ضعيفاً ،كما أ
ن املتوسط العام أ، غري  يضاأالعام لواقع التنمية املهنية يف جمال اجلوانب املهنية جاء ضعيفًا 

دم ع ىلإ شارت النتائجأكما ، كبرية جداً   تلواقع التنمية املهنية يف جمال خدمة اجملتمع جاء
الكلية،  ملتغري،فراد عينة الدراسة تعزى أجاابت إحصائية بني إوجود فروق ذات داللة 
 والدرجة العلمية، واخلربة .

 التدريس ، جودة التعليم اجلامعي أعضاء هيأةالتنمية املهنية ، :  يةحالكلمات املفتا
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Abstract  

The study aimed to identify the reality of the professional 

development of the faculty members at the University of Ajdabia in 

light of the quality standards of university education. The study used 

the descriptive approach and the study society consisted of all faculty 

members in the faculty of economics, science, literature and law. 

Teaching staff in the simple and simple way, and based on the 

questionnaire consisting of (45) paragraphs divided into three areas 

(Scientific research, professional aspects, and community service). 

The results of the study showed that the general average of the reality 

of professional development in the field of scientific research was 

weak, and the general average of professional development in the field 

of professional aspects was also weak. In the field of community 

service came very large, as indicated by the results to the absence of 

differences of statistical significance between the answers of members 

of the study sample attributed to the difference of the college, degree, 

and experience. 

 
 . املقدمة 1

يشهد العامل اليوم جمموعة من التغريات السريعة والتحوالت الكبرية على كافة األصعدة األمر 
برز مسات اجملتمعات احلديثة ، مما زاد يف أواكبة التغريات املتالحقة من م الذي أصبحت معه

احلاجة إىل تعزيز قدرة اجلامعات بشكل ميكنها من املنافسة وأداء رسالتها يف ظل التحول 
 العلوم فروع يف النوعي والتطوير اإلجيايب التغيري فمطالب "قتصاد القائم على املعرفة إلحنو ا

 ذلك كل ، العايل التعليم يف اجلديدة الرؤية إىل إضافةً  ، والتدريس التعليم وتقنيات ،
 ألفوه عما جدةً  أكثر جوانب إتقان ليستطيعوا التدريس أةهي أعضاء قدرات تطوير يتطلب

 اجلامعة وظائف يف الفاعلية وحتقيق ، منهم املطلوبة ابألدوار للقيام" ( 2:العتييب،موسى)  "
 "(276 :2002:)السميحاجملتمع "  وخدمة ، العلمي والبحث ، التعليم الثالثة
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 مشكلة الدراسة  : 1.1
 اإلصالح اىل أن جهود ليبيا يشري يف العايل التعليم مبؤسسات احلايل ن الواقعال نظراً 

 اليت تنشدها الطموحات كل األبعاد معظم يف حتقق مل اجلامعات تنتهجها اليت والتطوير
نتائج الدراسات احمللية ، من عدم  كدتهأاملؤسسات ،كما  هذه يف األكادميية القيادات

ثر سلبًا على الطموحات يف  أتوافقه مع معايري اجلودة املتعارف عليها دوليًا والذي بدوره 
شار التقرير الوطين عن تطور التعليم يف أتنمية ،وحتقيق املنافسة حملياً وإقليمياً فقد التقدم ،و ال

"إن اجملتمع  (28/11/2008-25)املنعقد جبنيف يف (48)ليبيا املقدم ملؤمتر الرتبية الدويل يف دورته 
اللييب بكل مؤسساته التعليمية والرتبوية يواجه حتد من نوع جديد يفوق قدراته الفعلية " ،  

 عن املؤسسات واعتماد جودة لضمان الوطين املركز كما أوضح التقرير الصادر عن
يف  التدريس أةهي أعضاء ببعض املتصلة الضعف مواطن أهم "  احلكومية اجلامعات
 أزمة، ظل يف ن اجلامعات الليبيةأو  فيها وضماهنا اجلودة أتصيل تعرقل واليت الليبية اجلامعات

 ىل" ضعفإدراسة مصطفى  نتائج " كما أشارت وضماهنا اجلودة ثقافة أزمة جوهرها يف هي
 وضعف املتبعة التدريس وطرق اللييب التدريس أةهي لعضو والعلمي واألكادميي البحثي األداء
 مسألة "والن (2009:التير)والعاملية "  احمللية والتغريات للتطورات التعليمية الربامج مواكبة

 مؤسساتية، مهمة ال جامع وطين هم أصبحت ليبيا يف اجلامعي التعليم إصالح منظومة
 خالل أتخر التنمية من السلبية اآلاثر هلا تكون قد القطاع هذا يف عمر األزمة وإطالة

التدريس  ةأهتمام ابلنمو املهين ألعضاء هيإل، لذا ا (7:2014:مرجني)عام "  بشكل اجملتمعية
ابجلامعات الليبية هو هدف أساس يطمح إليه القائمني عليه، وحتتمه الظروف الراهنة ، 

 ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :  سبق ما كل على وأتسيسا
يف ضوء معايري جودة التعليم  اجدابياالتدريس جبامعة  أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيما  

 اجلامعي ؟
 ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية :

 العلمي ؟ ابلبحث التدريس املتعلقة أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيما  1-
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 املهنية ؟ ابجلوانب التدريس املتعلقة أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيما  2-
 اجملتمع ؟ خبدمة التدريس املتعلقة أةء هيواقع التنمية املهنية ألعضاما  3-
تعزى اجدابيا التدريس جبامعة  أةاء هيهل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اعض4-

 ملتغريات )الكلية، الدرجة العلمية ، سنوات اخلربة ( ؟ 
 أمهية الدراسة : 1.2

نه أساس أأتيت من خالل التأكيد على ضرورة تطبيق مفهوم جودة التعليم اجلامعي على 
ألداء األكادميي لعضو رتقاء اجتاهات احلديثة املطالبة إبإلستجابة لوامطلب وطين عاملي 

 .التدريس  هيأة
 : الدراسة أهداف 1.3

 العلمي . ابلبحث التدريس املتعلقة واقع التنمية املهنية ألعضاء هيأةالتعرف على 1-
 املهنية .  ابجلوانب التدريس املتعلقة واقع التنمية املهنية ألعضاء هيأةالتعرف على  2-
 اجملتمع . خبدمة التدريس املتعلقة واقع التنمية املهنية ألعضاء هيأةالتعرف على  3-
ألعضاء واقع التنمية املهنية بني افراد عينة الدراسة حول  –إن وجدت  –حتديد الفروق4-
 جدابيا تعزى ملتغريات)الكلية، الدرجة العلمية، سنوات اخلربة (  إالتدريس جبامعة جامعة  هيأة
 : الدراسة   حدود 1.4

بكلية االقتصاد ، والعلوم التدريس  هيأة طبقت هذه الدراسة على أعضاء : البشرية احلدود
 جدابيا.إو املاجستري جبامعة  من محلة الدكتوراه ، واآلداب ، والقانون

جدابيا إالتدريس جبامعة جامعة  أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيمعرفة  : املوضوعية  احلدود
 . يف ضوء معايري جودة التعليم اجلامعي

 : الدراسة  مصطلحات 1.5
النشاط الذي ميارسه املعلمون بقصد حتسني مستوى األداء املهين لديهم  املهين " هو النمو

 (188:1977:)صبح"  ورفع الكفاءة يف العمل سواء كان األداء عملياً أو نظريً 
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أبهنا " مؤسسة تعليمية يلتحق هبا الطلبة بعد إكمال  املوسوعة العربية العاملية هارفعت   اجلامعة
 (16:1999 ) املوسوعة العربية العامليةدراستهم ابملدرسة الثانوية " . 

يقصد بعضو هيئة التدريس ، يف مقام تطبيق أحكام هذه الالئحة ،  التدريس " عضو هيأة
"  لتطبيقية أو اإلنسانيةكل من حيمل مؤهاًل علميًا عاليًا يف أحد جماالت العلوم األساسية ا

 . م(2001لسنة  199الئحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيني ابجلامعات يف اجلماهريية العظمى رقم )
و املعايري اليت اصطلح عليها عامليا واليت ينبغي توفريها أهنا " املستويت املعايري تعرف أب

داء املعلم أجراًء ، كما تعرب عما يتوقع حدوثه يف إداء املعلم كما وكيفا و ألقياس مدى 
 (1595:2007ابو زيد :)ستهدافا لتحقيق اجلودة الشاملة " إ

 هيأة أعضاء ومواقف وسلوك مهارات لتغيري هتدف مؤسسية عمليات" املهنية هي التنمية
 )حداد . وحاجات أنفسهم" اجلامعة حاجات مقابل يف وفعالية كفاءة أكثر لتكون التدريس

:23:2004)  
 طار النظري :اإل

 : املهنية التنمية مفهوم
 مهارات تطوير إىل هتدف عمليات " التدريس هيأة ألعضاء املهنية ابلتنمية يقصد
 واجملتمع اجلامعة حاجات لسد وفعالية كفاءة أكثر لتكون ,وسلوكهم التدريس هيأة أعضاء

 الربامج من جمموعة :أبهنا عمارة عرفهاوقد  أنفسهم التدريسهياة  أعضاء وحاجات
 واملهارات املعارف من مزيًدا التدريس هيأة عضو اجلامعة إلكساب هبا تقوم اليت واألساليب
 لرفع(اجملتمع وخدمة ,العلمي والبحث ,التدريس) أدواره املهنية مبمارسة املتصلة والتقنيات

 احلريب ،كما عرفت  (1999)عمارة : . جيدة دوره بصورة أداء من ميكنه مبا أدائه مستوى
 ,وإعدادهم التدريس هيأة أعضاء لتدريب منظمة مؤسسية عمليات :أبهنا "املهنية التنمية

 وخدمة العلمي والبحث التدريس جماالت يف جودته ورفع املهين أدائهم جتديد وتستهدف
 ستخدامإب الذاتية" ومهاراهتم بقدراهتم رتقاءواإل النمو يف مساعدهتم إىل إضافة ،اجملتمع
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 متغريات مع والتكيف واملرونة ستمراريةواإل والتكامل الشمول صفة هلا متنوعة أساليب
 . (2006)الحربي: وحتديته العصر

 املهنية : التنمية مربرات
 :مربراهتا ومن ,اجلامعي التعليم متطلبات أهم من املهنية التنميةتعد    
املعلومات  تقنيات توظيف حيث من،التعليمية العملية على نعكاساتهوإ التقين التطور .1

اهليأة  ألعضاء املهنية هتمام ابلتنميةاإل زيدة تطلب مما ،والتعلم التعليم وتقنيات تصالواإل
 .التعليمية املخرجات فعالية حتسني بغية التدريسية

 وتعدد تصالاإل تقنيات فتطور التدريس هياة أعضاء أدوار على حصل الذي .التغري2
 حيث من التعليمي املوقف متطلبات يف جوهرية تغيريات إحداث إىل أّدي مصادرالتّعلم

 (2002)مدين . التدريسيةاهليأة  أعضاء وأدوار نقل املعرفة وسائل
املعرفة أبنواعها  إنتاج يف تزايًدا العشرين القرن منتصف منذ شهد فالعامل املعريف نفجار.اإل3
  ) 2005مطهر (

 املهنية : التنمية أهداف
هيأة  لعضو املهنية التنمية فإن وعليه حمددة أهداف واضحة تنموي برانمج ألي البد

  :إىل هتدف التدريس
 .التدريس جمال يف التدريس هيأة عضو عند املهارة مستوى رفع.1
 .العلمي البحث جمال يف التدريسهيأة  عضو عند املهارة مستوى .رفع2
 .اجملتمع وخدمة اإلدارة مبهارة للقيام التدريس هيأة عضو عند املهارة مستوى .رفع3
 والتعلم التعليم تكنولوجيا مستحداثت مع للتعامل الالزمة املعلومات كتساب.إ4
 .املستمر والتعليم الذايت يف التعلم ستخدامهاوإ
 ستخدامها،وإ وتقنيتها احلديثة وسائله وبناء التقومي عن واملهارات املعلومات كتساب.إ5

 .اجلّيد ختباراإل مواصفات بناء يف متحاانتاإل تطوير يف منها ستفادةاإل كنومامي
 .اخلربات وتبادل قدراهتم إىل للتعرف التدريس هيأة ألعضاء املناسب املناخ .توفري6
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  )2004:)حداد األخرى العلمية واملؤسسات التدريسهيأة  أعضاء بني اخلربات تبادل .دعم7

 الدراسات السابقة :
 :ومن أمهها الدراسة، موضوع جمال يف حبثت اليت والبحوث الدراسات من العديد هناك

 املهنية التنمية برامج ىل حتديد معوقاتإوهدفت هذه الدراسة  (2018) دراسة اجلهين-
 الوصفي ستخدم الباحث املنهجاإلسالمية وإ ابجلامعة التدريس هيأة ألعضاء املقدمة

 ةنابملدي اإلسالمية ابجلامعة التدريس أةهي أعضاء يعمج من الدراسة جمتمع كّونوتالتحليلي 
 التدريسأة هي أعضاء من بسيطة يةئعشوا ةنعيختيار مت إ (364) عدهم بلغ وقد  ورةنامل

يف مجع املعلومات ستبانة داة اإلوإستخدم الباحث أ دريستيأة ه عضو(92) غتبل  ابجلامعة
أة هي عضاءأل يةهنامل ميةنالت جبرام معوقات جودو : النتائج التالية وخلصت الدراسة إىل 

ختالف الدرجة حصائية تعزى إل، كما ال توجد فروق ذات داللة إ متوسطة ةجبدر  التدريس
العلمية والكلية واخلربة وعدد الدورات ، بينما وجدت فروق يف املعوقات املتعلقة ابجلوانب 

 دورات تدريبية . (5) قل منأعلى التنظيمية وذات الربامج لصاحل اعضاء التدريس احلاصلني 
 املهنية التنمية متطلبات عن الكشف إىل هدفت هذه الدراسة (2016)دراسة البلوي -

 خالل من وذلك األكادميي، عتماداإل معايري ضوء يف تبوك جبامعة التدريس اةهي ألعضاء
 التدريس اةهي ألعضاء املهنية للتنمية والبشرية واملالية، التنظيمية، املتطلبات عن الكشف

 أعضاء كافة من سةاالدر  جمتمع وتكون األكادميي، عتماداإل معايري ضوء يف تبوك جبامعة
 تدريس، اةهي عضو(652) على سةراالد عينة شتملتإو  تبوك، جبامعة التدريس أةهي
يف مجع  ستبانةاإل على عتمدتإو  سة،اللدر  كمنهج الوصفي املنهج سةاالدر  ستخدمتإو 

 داأفر  ستجاابتإ بني إحصائية داللة ذات فروق دو جو ىل إ الدراسة توصلت وقد ،املعلومات
 داللة ذات فروق وجود يضا، أاإلانث ولصاحل اجلنس نوع ملتغري ت عزى سةاالدر  عينة

 رتبة من التدريس أةهي أعضاء لصاحل الفروق وكانت األكادميية، الرتبة تغريمل تعزى إحصائية
 ، اخلربة سنوات عدد ملتغري اوفق إحصائية داللة ذات فروق وجوديضا أ ، مساعد أستاذ

 دجو كما ال ت   5 )من أقل( اخلربة ذوي من التدريس أةهي أعضاء لصاحل الفروق وكانت
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 سنوات عدد -األكادميية الرتبة -اجلنس(الثالث احملور على إحصائية داللة ذات فروق
 ة .التدريبي تاالدور  عدد -اخلربة

 للعملية التدريس هيأة أعضاء ىل تقييمهدفت الدراسة إ (2013) خروندراسة عدانن ،وأ-
 املنهج ستخدامومت إاملؤسسي  عتماداإل حماور ضوء الزاوية يف جامعة بكليات التعليمية
 ومت تدريسهيأة  عضو (300)على البحث عينة شتملتوإاملسحي  ابألسلوب الوصفي

لضمان  الوطين املركز دليل من خذتأ ستمارةإ عدادومت إ العشوائية ابلطريقة العينة ختيارإ
 قيمة ن: أىل النتائج التاليةوالتدريبية وتوصلت الدراسة إ التعليمية املؤسسات جودة عتمادوإ
 نسرتاتيجي أيضا أاإل والتخطيط والرسالة واألهداف الرؤية حملور حصائياإ ( دالةt ختبار)إ

 (قيم نوأمتباينة بني متوسط وجيدة  كانت التعليمية،الربامج  ورحمل احلسابية املتوسطات قيم
 النتائج كدتأما ك للبنود ، املتوسط الفرضي قيم ولصاحل احصائيا دالة كانت )ت ختبارإ
 أعضاء تقيم ضعف النتائج كما تؤكد ، ضعيفة التعليمية كانت خدمات الدعم حمور نأ

 . ككل للمحور التدريسهيأة 
 هيأة أعضاء لدى املهنية التنمية واقع تعّرف إىل الدراسة هدفت( 2015)دراسة العنزي -

 والتخصص، بعض املتغريات)اجلنس، ضوء يف تبوك، جامعة يف املساندة واهليأة التدريس
ابلعينة،  املسح منهج من كل   على أساسي بشكل الدراسة عتمدتوإ األكادميية( والرتبة

 مت جماالت، مخسة ضمت فقرة، (53) من مكونة ستبانةإ بتطوير املقارن الوصفي واملنهج
 أثر وجود النتائج وأظهرت .تدريس هيأة عضو (112)أفرادها  عدد بلغ عينة على تطبيقها

 لدرجة احلسابية املتوسطات يف األكادميية ،اجلنس، والرتبة ملتغريالدراسة إحصائيا دال
 من عدد إىل الدراسة وخلصت التدريس هيأة أعضاء لدى املهنية التنمية واقع جماالت
 القدرات تنمية يف فاعل بدور اجلامعة قيام دالة على مؤشرات مخسة وجود أمهها من النتائج
 . التدريس هيأة ألعضاء املهنية

 على الفيوم جبامعة التدريس هيأة أعضاء أداء ىل تطويرهدفت إ( 2015)دراسة أمني -
عضو تدريس ومت  (942) األجنبية تكون جمتمع الدراسة من اجلامعات بعض خربات ضوء
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ستبانة جلمع عضو تدريس وإستخدمت اإل( 136)طبقية تكونت من  عشوائية ختيار عينةإ
 معظمنصب ي التدريس أةيه ءاضأع أغلبية أنىل النتائج امهها املعلومات وخلصت الدراسة إ

 نبجا يف ثلتتم الىتنب اجلوا بقية ىعل يؤثر مما ، يالتدريساء األد نبجا ىعل مهتتماماهإ
 العملية ابلكليات ائياصإح دالة قفرو  توجدكما ،   اجملتمع دمةخ نبوجاي البحثء األدا

كما   العملية الكليات احلصل ياألكادمي ءاألدا واقعل األو  احملور لحو  ظريةنال والكليات
 الدرجة غريملت زىتع ياألكادمي ءاألدا واقعل األو  احملور لحو  ائياصإح دالة قفرو  توجد

  األكادميي األداء تطوير ل معوقاتحو  ائياصإح لةالد ذات قفرو  توجد، كما  الوظيفية
 هيأة أعضاء وتنمية إلعداد املهنية املمارسات تعرف إىل هدفت (2015)دراسة العنزي -

 من الوصفي املنهج ابستخدام وذلك سعود اإلسالمية، بن حممد اإلمام جامعة يف التدريس
 مجيع من الدراسة جمتمع تكونو االستبانة،  ستخدامومت إ الشامل املسح أسلوب خالل
 سعود بن حممد اإلمام يف جامعة جتماعيةاإل العلوم كلية يف التدريس هيأة أعضاء

 الدراسة عينة أفراد موافقة درجة نأ ىل توّصلت إ عضواً وقد )17(عددهم  والبالغ اإلسالمية
،  عالية كانت التدريس هيأة أعضاء وتنمية إلعداد ابجلامعة السائدة املمارسات بعد على

 أعضاء لتنمية الالحقة السائدة املمارسات بعد على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة نوأ
 املمارسات بعد على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة نأيضاً ، وأ كانت عالية التدريس هيأة

 كانت والدكتوراه املاجستري لدرجيتالدراسة  مع ابلتوازي املهنية والتنمية لإلعداد السائدة
 جدا  عالية

 التدريسية اهليأة أعضاء لدى املهنية التنمية بعنوان " مستوى (2010) دراسة الشخشري-
 مستوى كشف إىل الدراسة هذه نظرهم " هدفت وجهة من الوطنية النجاح يف جامعة

 يف نظرهم وجهة من الوطنية النجاح يف جامعة التدريسيةاهليأة  أعضاء لدى املهنية التنمية
 اخلربة، وسنوات والكلية، العلمي، والعمر، واملؤهل )اجلنس، املستقلة املتغريات بعض ضوء

 ستخدمتوإتدريس  هيأة عضو (130) من الدراسة عينة تكونتو األكادميية (  والرتبة
 التنمية مستوى تقدير ىل أنالوصفي وخلصت الدراسة إ املنهج الدِّراسة هذه يف الباحثة
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 والدرجة متوسط العيِّّنة بني إحصائيَّة داللة ذات فروق هناك متوسطًا وكان كان املهنية
 والعمر، العلمي، واملؤهل اجلنس، متغريات تؤثر اجملتمع ومل متوسط ولصاحل لألداة، الكلية
 . الكلية الدرجة عند املهنية التنمية تقدير مستوى يف األكادميية والرتبة

 للجودة مدخل التدريسهيأة  ألعضاء املهنية التنمية حول (2008)ورقة غالب ،عامل -
 املتجددة التدريس هيأة عضو أدوار على الضوء من خالل إلقاء اجلامعي التعليم الشاملة يف
 وجودة النوعية جودة بني العالقة عرض إىل ابإلضافة ومتطلباته، روح العصر مع واملنسجمة

التدريس هيئأة  أعضاء جودة تتطلب النوعية جودة أن تبني حيث التدريسية اهليأة أعضاء
 . مدخالت من ميلكون ما ضوء يف وذلك

 لدى املهين النمو واقع إىل التعرف إىل الدراسة هذه هدفت (2002) وطفة دراسة أبو-
 الباحث تبعنظره وإ وجهة من تطويره وسبل اإلسالمية يف اجلامعة التدريس هيأة عضو
 والبالغ األصلي أفراد اجملتمع مجيع من الدراسة عينة تكونت ،وقد التحليلي الوصفي املنهج

 فأعلى مشارك التالية،أستاذ العلمية الدرجات ذوي من تدريسهيأة  عضو ( 209)عددهم
اجلامعة  مجيع كليات على موزعني اإلسالمية اجلامعة يف ،حماضر ، مساعد أستاذ ،

 واقع نإىل أ الدراسة ستبانة وتوصلتاإل الدراسة أداة ببناء الباحث قام ؛ الدراسة وألغراض
 حتقق قد الكلي املقياس على اإلسالمية ابجلامعة التدريس هيأة أعضاء لدى املهين النمو
 وضعف ، التدريسي العبء يف ضخامة متثلت العقبات أهم أنو  متوسط ، بنسبة

 فروق وجود الدراسة نتائج أظهرتخاص ،كما  بشكل العلمي للبحث املالية اإلمكاانت
 . الكلية التعليمية ومتغري اخلربة ومتغري العلمي املؤهل ملتغري تعزي دالة

 التعقيب على الدراسات السابقة :
واقع التنمية املهنية ألعضاء تناولت  واليت السابقة للدراسات الباحث ستعراضإ خالل من

تفقت إختلف فمثال إ ما ومنها احلالية الدراسة مع تشابه تباينت منها ماقد التدريس  هيأة
واقع النمو املهين لدى اعضاء ىل التعرف على احلالية مع دراسة وطفة والعنزي إ الدراسة

التدريس من خالل جمال البحث العلمي واملهين واجملتمع بينما تشاهبت مع دراسة  هيأة
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ما دراسة اجلهين إختلفت حسب جمال البحث العلمي أ التنمية الشخشري يف حتديد مستوى
من خالل جمال الدرجة العلمية والكلية  التنمية برامج ىل حتديد معوقاتحيث سعت إ

 املهنية التنمية متطلبات عن تكشف ما دراسة البلوياملعنية وعدد الدورات التدريبية أواخلربة 
أختلفت يف حني  البشرية واملتطلبات املالية، واملتطلبات التنظيمية، املتطلباتمن خالل 

التعليمية من  للعملية التدريس هيأة أعضاء ىل تقييمدراسة عدانن ،وأخرون حيث عمدت إ
سرتاتيجي بينما ركزت دراسة أمني اإل والتخطيط واألهداف والرسالة خالل جماالت الرؤية

الل دراستها التدريس أما دراسة العنزي فقد إختلفت من خ هيئة أعضاء أداء على تطوير
ختلفت دراسة عبابنة مع التدريس كما إ هيأة أعضاء وتنمية إلعداد املهنية للممارسات

كادميية وقدمت ورقة غالب األ املؤشراتو ؤسسية ، امل الدراسة احلالية ببحثها جمايل املؤشرات
 على يف التعرف السابقة الدراسات من ستفادكما مت اإل وعامل جمموعة من التوصيات

 ونتائجها . وأدواهتا فيها املستخدمةالعلمية  املنهجية
 املنهج واالجراءات  : .2

 وصف إىل يهدف كونهالتحليلي   الوصفي املنهج الباحث ستخدامإ الدراسة هدف لتحقيق
 . وتطويره الواقع فهم يف تساعد استنتاجات إىل والوصول احلايل الواقع
 وعينتها : الدراسة جمتمع 1.2
كلية االقتصاد والعلوم واآلداب  يف التدريسية اهليأة أعضاء مجيع من الدراسة جمتمع أتلف

اجلدول  يبينها تدريس كما هيئة عضو(185) عددهم والبالغ  اجدابيا والقانون جبامعة
 التايل

 توزيع اعضاء هيئة التدريس حسب الكلية 1.جدول رقم                              
 العدد الكلية

 60 االقتصاد

 58 العلوم

 60 اآلداب

 7 القانون
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 عينة الدراسة : 2.2
عضو هيأة  (37)وأتلفت عينة البحث من  (20%)ختيارها عينة عشوائية بسيطة بنسبة مت إ

 قتصاد، العلوم ،اآلداب، القانون .تدريس بكليات اإل
 :  الدراسة أداة 3.2

 على موزعةفقرة  (45)تكونت من  ةستبانإبتصميم  الباحث قام الدراسة أهداف لتحقيق
املتعلقة  والتنمية ،ةفقر  (11)املتعلقة ابلبحث العلمي التنمية  هي رئيسة جماالت ثالث

عطيت لكل فقرة من فقرات وقد أة ،فقر  (12) اجملتمع وخدمة ،ةفقر   (22) ابجلوانب املهنية
،   5وزان وفق سلم )ليكرت( اخلماسي لتقدير درجة املوافقة كالتايل)كبرية جدا  االستبانة

خالي املقياس املستخدم يف  ( ، ولتحديد1، ال تتحقق  2، ضعيفة  3، متوسطة  4كبرية 
، مث تقسيمه على عدد اخلالي للحصول على ( 1=4-5)جماالت البحث مت حساب املدى 

يف  قل قيمة، بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أ (8,0=5÷4)طول اخللية الصحيح أي 
يف اجلدول   صبح طول اخلالي كماد األعلى هلذه اخللية وهكذا أاملقياس وذلك لتحديد احل

 مقياس املدى  2.جدول                                التايل :
 درجة التحقق املتوسط احلسايب

 ال تتحقق 1.8اقل من  1
 ضعيفة 2.6اقل من  1.8
 متوسطة 3.4اقل من  2.6
 كبرية 4.2اقل من   3.4
 كبرية جدا 5.0اقل من  4.2

 :وثباهتا  األداة صدق 4.2
ستنادا على دراسة يونس ،ودراسة نظرا لقيام الباحث بتصميم اإلستبانة إ : األداة  صدق

 ألداة احملتوى صدق من كت فى ابلتأكددراسة وطفة ، ودراسة العنزي فقد إالشخيشر، و 
من اجملاالت ،وكلها كانت دالة عند  جمال لكل بريسون ارتباط معامل الدراسة حبساب

 التايل : ابجلدول مبني هو كما ((0.05مستوى 
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 مع الدرجة الكلية جماليبني درجة كل  معامل االرتباط بريسون3.جدول                          
 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات اجملال

 000. 354. 11 البحث العلمي

 032. 758. 22 اجلوانب املهنية

 000. 757. 12 اجملتمع خدمة

 (α≤  (0.05  دالة عند مستوى                
 الدراسة :  أداة ثبات 5.2

، وكان الثبات الكلي لألداة  ألفا كرونباخ معادلة ستخدامإب الدراسة أداة ثبات من التأكد مت
 ، وهو حسب رأي املختصني مؤشر جيد لثبات األداة وصالحيتها للتطبيق . (1.75)هو 

 املعاجلة اإلحصائية : 6.2
 وحتليل التباين املعيارية، حنرافاتواإل احلسابية، املتوسطات ستخدامإ مت احلالية الدراسة يف

  رتباط بريسون .إ ومعامل لفا كرونباخ،أ الثبات ،ومعامل (ANOVA) األحادي
 مناقشة النتائج : .3

 ابلبحث التدريس املتعلقة أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيما  :األول السؤال 1.3
 ؟  العلمي

 : كالتايل النتائج وجاءتوالرتبة  املعياري فاحنر واإل حلسايبط ااملتوس حساب متلإلجابة 
 على جمال البحث العلمي سةاالدر  عينة داأفر  تالتقدير  املعيارية فاتااحنر إوا احلسابية املتوسطات 4.جدول

املتوسط  الفقرة ت
 احلسايب

احنراف اإ
 املعياري

مستوى 
 التحقق

 الرتبة

 أةالدعم املادي واملعنوي ألعضاء هيتوفر اجلامعة  1.
 التدريس لعمل حبوثهم

 3 ال تتحقق 550. 1.40

تشارك اجلامعة يف قواعد البياانت العلمية الدولية  2.
 واحمللية

 8 ضعيفة 795. 1.91

التدريس  يأةه جلامعة الفرصة الكاملة ألعضاءتوفر ا 3.
 للمشاركة يف املؤمترات

 9 ضعيفة 1.15 2.13
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 5 ضعيفة 896. 1.59 تعمل اجلامعة على تزويد املختربات ابملواد الالزمة 4.

 4 ضعيفة 767. 1.45  لألحباثجلامعة مركز متخصص اب يوجد 5.

من العبء التدريسي تعمل اجلامعة على التخفيف  6.
   هبدف إاتحة اجملال لألحباث

 2 ضعيفة 508. 1.27

بحوث التوجد يف اجلامعة دوريت متخصصة لنشر  7.  1 ضعيفة 417. 1.21 

تعمل اجلامعة علي عقد املؤمترات وورش العمل لتطوير  8.
 مهارات البحث العلمي

 10 ضعيفة 1.06 2.43

مالية للمتميزين يف جمال البحث  متنح اجلامعة مكافأت 9.
 العلمي

 6 ضعيفة 919. 1.64

التدريس على  هيأةتشجع أعضاءعلى اجلامعة تعمل  10.
 التأليف والرتمجة

 4 ضعيفة 900. 1.45

تعمل اجلامعة على تزويد املكتبة أبحدث الكتب  11.
 سنوي

 7 ضعيفة 954. 1.75

 1.48 املتوسط الكلي للمجال

ن املتوسط العام للمجال اخلاص ابلتنمية املهنية يف أ (4)يالحظ من خالل اجلدول رقم 
وهذه النسبة تشري إىل أن أعضاء هيأة التدريس  (1.48)جمال البحث العلمي جاء بنسبة 

توجد "س هذا اجملال الفقرة ة وقد جاءت على رأن التنمية املهنية يف هذا اجملال ضعيفيرون أ
تعمل اجلامعة على التخفيف من العبء " ، وبحوثاليت متخصصة لنشر يف اجلامعة دور 

لدعم املادي واملعنوي اجلامعة ا توفر"، التدريسي لألستاذ هبدف إاتحة اجملال لألحباث
، حيث  لألحباثجلامعة مركز متخصص اب يوجد"، والتدريس لعمل حبوثه أةألعضاء هي

تفقت هذه النتائج مع وإ (1.45 ،1.27،1.40 ،1.21) حسايبجاءت على التوايل مبتوسط 
راسي، والعبء االداري ألعضاء ،ضغط  اجلدول الد (201)ما كشفت عنه دراسة اجلهين

 ) البشرية ،ملاليةاو ، التنظيمية( املتطلبات يف أن (2016)التدريس ،ودراسة البلوي  هيأة
 (2013)خرون دراسة عدانن ،وأودراسة  ،عالية بدرجة عام بشكل جاءت املهنية للتنمية

بينما أحباثهم،  نشر التدريس يف هيئة أعضاء لدعم واضحة آليات املؤسسة توفر هل
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 راي حبسب املهنية التنمية واقع جاء حيث (2015)العنزي ختلفت مع نتائج دراسة إ
يضا وأ مجيعها عالية للمجاالت بدرجة جماالهتا، حبسب انفسهم، هيئة التدريس عضاءأ

متوسطًا كما دلت دراسة  كان املهنية التنمية مستوى جاء تقدير (2010)دراسة الشخشري 
اء األد نبجا ىعل مهتتماماها معظمنصب ي التدريس ةئيً ه ءاضأع أغلبية أن (2015)أمني 

ء األدا نبجا يف ثلتتم الىتنب اجلوا بقية ىعل يؤثر مما ماهتأوق معظم غليش يالذ يالتدريس
يف  متثلت العقبات أهم يف أن (2002)وطفة  أبو تفقت مع نتائج دراسة، كما إ يالبحث

، وقد خاص  بشكل العلمي للبحث املالية اإلمكاانت وضعف ، التدريسي العبء ضخامة
على ىل عدم توفر الدعم املايل الالزم للجامعات من قبل الدولة وعدم العمل يعزى ذلك إ

نفاق على البحث العلمي وهذا يتوافق مع إجياد بدائل أخرى للتمويل وأيضا إخنفاض اإل
 عتمادإو  جودة لضمان الوطين املركز عن ةالصادر   (2013) ستطالعيةاإل الزيرة تقرير

 التعليم منظومة تواجه اليت التحديت من موعةيف حصره جمل والتدريبية التعليمية املؤسسات
 واخلدمات مجاالرب  على لإلنفاق الالزمة املادية املوارد يف الواضح والنقص العوزمنها  اجلامعي
 النوعية جودة ( أن2008ورقة غالب ،عامل )صت اليه ورقة  أيضا ماخل.وهذا  التعليمية
 وذلك اجلودة حتقيق يف فعاال عنصًرا عتبارهمإب التدريس أنفسهمهيأة  أعضاء جودة تتطلب

 . مدخالت من ميلكون ما ضوء يف
التدريس  أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيما  :الثاين ابلسؤال املتعلقة لنتائجا 2.3

 ؟املهنية  ابجلوانب املتعلقة
 : كالتايل النتائج وجاءت والرتبة  املعياري فاحنر واإل حلسايبط ااملتوس حساب متلإلجابة 

 على جمال اجلوانب املهنية سةاالدر  عينة داأفر  تالتقدير  املعيارية فاتااحنر إوا احلسابية املتوسطات  5.جدول
املتوسط  الفقرة ت

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 التحقق

 الرتبة

 17 متوسطة 1.118 2.83 التخصص الدراسية املقررات توزيع عند اجلامعة تراعي 12

دورات لتحسني االداء يف بناء االختبارات  اجلامعة ختصص 13
 الطالب تقومي وطرق

ال  649. 1.45
 تتحقق

5 
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 حنو   على التدريس هيأة أعضاء تقييم علي اجلامعة تعمل 14
 مستمر

 15 ضعيفة 1.115 1.91

 هيأة أعضاء من املتميزين مكافأة على اجلامعة حترص 15
 العمل يف التدريس

ال  783. 1.32
 تتحقق

3 

 جمال يف التكنولوجيا لتوظيف دورات اجلامعة تعقد 16
 التدريس

ال  592. 1.36
 تتحقق

4 

بني اعضاء التدريس   اخلربات تبادل على اجلامعة تشجع 17
 نفسه التخصص يف

ال  848. 1.72
 تتحقق

11 

 والتكليفات التدريس بني املواءمة على اجلامعة حترص 18
 التدريس  ألعضاء اإلدارية

ال  897. 1.83
 تتحقق

13 

ال  823. 1.64 التكنولوجية  ابلوسائل تزويدي إىل اجلامعة تسعى 19
 تتحقق

10 

 ابلطلبة االهتمام األساتذة ملساعدة معيدين تعيني 20
 واحتياجاهتم

 16 ضعيفة 877. 2.52

 يف احلديثة التعليمية والتقنيات الوسائل توفري على العمل 21
 القاعات مجيع

ال  608. 1.52
 تتحقق

6 

 ومتابعة احلديثة، التدريس لطرق التدريبية الدورات عقد 22
 الريدية التجارب

ال  417. 1.21
 تتحقق

2 

 يف العلمية املستجدات على االطالع يف تساعدين اجلامعة 23
 ختصصي جمال

ال  479. 1.21
 تتحقق

2 

 وحتديثها العلمية للمناهج ختطيطي ادارة اجلامعة تتابع 24
 ابستمرار

ال  1.021 1.89
 تتحقق

14 

ال  747. 1.32 الذايت التعلم برامج توفري على اجلامعة تعمل 25
 تتحقق

3 

 هيأة أعضاء تطوير من اجل املعرفة مصادر اجلامعة تنوع 26
 التدريس

ال  981. 1.62
 تتحقق

9 

 قدرات لتطوير متخصصة علمية مراكز اجلامعة يف توجد 27
 التدريس أةهي أعضاء

ال  419. 1.13
 تتحقق

1 
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عن  التعبري التدريس يف يأةه أعضاء اجلامعة تشجع 28
 التأهيل لديهم جوانب

ال  861. 1.62
 تتحقق

9 

ال  836. 1.54 الوظيفي أداء لتحسني برامج اجلامعة تقيم 29
 تتحقق

7 

 يأةه أعضاء بني املنافسة روح إذكاء على اجلامعة تعمل 30
 التدريس

ال  869. 1.54
 تتحقق

7 

ال  783. 1.32 اإلبداعي التفكري مهارات تعمل اجلامعة على تنمية 31
 تتحقق

3 

 ولغة للعاملني وإنرتنت كمبيوتر اجلامعة دورات تعقد 32
 إجنليزية

ال  728. 1.56
 تتحقق

8 

 جامعات ليبية مع اخلربات تبادل علي اجلامعة تساعد 33
 اإلعارة او نظام أخرى من خالل التوأمة

ال  983. 1.75
 تتحقق

12 

 2.29 املتوسط الكلي للمجال

لتنمية املهنية يف جمال اجلوانب املهنية جاء لن املتوسط العام أ (5)يالحظ من خالل اجلدول 
ن التنمية املهنية يف وهذه النسبة تشري إىل أن أعضاء هيأة التدريس يرون أ (2.29)بنسبة 

 علمية مراكز اجلامعة يف توجد"س هذا اجملال الفقرة ، هذا اجملال ضعيفة وقد جاءت على رأ
 لطرق التدريبية الدورات عقد"ة التدريس ، والفقر  هيأة أعضاء قدرات لتطوير متخصصة

 على االطالع يف تساعدين اجلامعة" الريدية ، و التجارب ومتابعة احلديثة التدريس
 التفكري مهارات تعمل اجلامعة على تنمية"وختصصي ،  جمال يف العلمية املستجدات
 العمل ، و يف التدريس هيأة أعضاء من املتميزين مكافأة على اجلامعة حترص"واإلبداعي ، 

التوايل  التدريس حيث جاءت على جمال يف التكنولوجيا لتوظيف دورات اجلامعة تعقد"
وابلنظر إىل هذه املتوسطات يتضح  (1.36، 1.32،1.32 ،1.21،1.21 ،1.13)مبتوسط 

التدريس للربامج املهنية يف  أفراد العينة يف مدى حاجة أعضاء هيأةتفاق وجهات نظر إ
على  تدريبهمو بداعي دريسية وتنمية مهارات التفكري اإلطرق التدريس ورفع قدراهتم الت
اليت  (2016)ختلفت النتائج احلالية مع دراسة البلوي إوسائل التدريس احلديثة وقد 
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كما  عالية بدرجة عام بشكل جاءت املهنية للتنمية البشرية املتطلباتن أىل إخلصت 
 اجلامعة قيام دالة على مؤشرات اليت  تؤكد على وجود (2015)ختلفت مع دراسة العنزي إ

 نإيف  (2015)التدريس ودراسة العنزي هيأة ألعضاء املهنية القدرات تنمية يف فاعل بدور
 املهنية والتنمية لإلعداد السائدة املمارسات بعد على الدراسة عينة أفراد موافقة درجة

يضا مع أتفقت جدا بينما إ عالية كانت والدكتوراه املاجستري الدراسة لدرجيت مع ابلتوازي
 أعضاء مهارات تنمية ن جمالحيث دلت النتائج على أ (2010)دراسة دراسة الشخشري 

ج التنمية املهنية اليت قد تقام ىل ضعف براموقد يعزى ذلك إ كان متوسطاً   التدريسيةاهليأة 
وير من قدرات الذاتية جدابيا وضعف مشولية هذه الربامج للتطاحياان داخل جامعة إ

 التدريس ابجلامعة .  ألعضاء هيأة
التدريس  أةواقع التنمية املهنية ألعضاء هيما  :الثالث  ابلسؤال املتعلقة النتائج 3.3

 ؟ اجملتمع يف التدريسأة هي عضو املتعلقة بدور
 :  كالتايل النتائج وجاءتوالرتبة  املعياري فاحنر واإل حلسايبط ااملتوس حساب متلإلجابة 

 اجملتمع خدمة على جمال سةاالدر  عينة داأفر  تالتقدير  املعيارية فاتااحنر إوا احلسابية املتوسطات 6.جدول         
املتوسط  الفقرة ت

 احلسايب
االحنرا
ف 

 املعياري

مستوى 
 التحقق

الر 
 تبة

 7 كبرية جدا 688. 4.43 احمللي اجملتمع قضاي أبرز حل يف املشاركة اجلامعة تتيح 34

 5 كبرية جدا 692. 4.51 املدنية واملؤسسات النقاابت يف املشاركة اجلامعة تتيح 35

 6 كبرية جدا 691. 4.45 اجملتمع ختدم بربامج القيام علي اجلامعة تشجع 36

 4 كبرية جدا 647. 4.56 احمللي اجملتمع ملؤسسات استشارات تقدمي اجلامعة تشجع 37

 فئات لتأهيل دورات يف عدة جماالت  إلعداد اجلامعة تشجع 38
 احمللي اجملتمع

 2 كبرية جدا 579. 4.67

 التدريس هيئة ألعضاء تشجيعية مكافأة اجلامعة متنح 39
 اجملتمع خدمة يف املشاركني

 1 كبرية جدا 494. 4.75

 3 كبرية جدا 639. 4.62 هيأة عضو دور لتفعيل الالزمة اإلمكاانت اجلامعة توفر 40
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 اجملتمع خدمة يف التدريس
 العامة، الندوات يف املشاركة على واألساتذة الباحثني تشجيع 41

 اجلماهريية واللقاءات
 9 كبرية 701. 4.29

 ابلطرق اجملتمعية املشاكل لبحث الباحثني اهتمام توجيه 42
 .العلمية

 11 كبرية 750. 4.21

 خالل من اإلعالمية اللقاءات يف املشاركة على احلث 43
 والتلفاز والراديو الصحف

 8 كبرية جدا 681. 4.37

 12 كبرية 799. 4.16 اجملتمعية واملناسبات األيم يف املشاركة 44

 واجلمعيات املؤسسات تنظمها اليت األنشطة يف املشاركة 45
 احلكومية وغري احلكومية

 10 كبرية جدا 796. 4.24

 4.33 املتوسط الكلي للمجال                   

لتنمية املهنية يف جمال خدمة اجملتمع جاء لن املتوسط العام أ (6)يالحظ من خالل اجلدول 
ن التنمية املهنية يف وهذه النسبة تشري إىل أن أعضاء هيأة التدريس يرون أ (4.33)بنسبة 
 مكافأة اجلامعة متنح"،  اجملال الفقرةس هذا جملال كبرية جدًا وقد جاءت على رأهذا ا

 إلعداد اجلامعة تشجع" اجملتمع ، و خدمة يف املشاركني التدريس هيأة ألعضاء تشجيعية
 الالزمة اإلمكاانت اجلامعة توفر"احمللي، و اجملتمع فئات لتأهيل دورات يف عدة جماالت

 ستشاراتإ تقدمي اجلامعة تشجع"اجملتمع ،و خدمة يف التدريسهيئأة  عضو دور لتفعيل
تفقت مع كما إ  (2015) دراسة العنزيتفقت هذه النتائج مع احمللي وقد إ اجملتمع ملؤسسات

 وجمتمعه اجلامعة خدمة يف التدريس هيأة عضو إسهام يشكلوضحته ورقة غالب حيث أما 
 عضو يقدمه ما هنا ابخلدمة واملقصود أدائه، يف تقومي اهلامة الثالثة العناصر من حدااو  املهين
 تطوير ورقي يف إسهاما منه ختصاصهإ جمال يف خدمات من تطوعا أو تكليفا التدريسهيأة 

 إليه . ينتمي الذي اجملتمع
عضاء أحصائية بني إهل توجد فروق ذات داللة  الرابع : ابلسؤال املتعلقة النتائج 4.3

 العلمية ، سنوات اخلربة ( ؟ تعزى ملتغريات )الكلية  ، الدرجة جدابياإالتدريس جبامعة  أةهي
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قد تعزى ملتغري الكلية  الدراسة عينةللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني أفراد  - أ
حسب كل  (ANOVA)،الدرجة العلمية ، سنوات اخلربة  مت استخدام حتليل التباين 

 جمال من جماالت الدراسة ، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 ( للكشف عن الفروق ابختالف متغري الكليةANOVAحتليل التباين) 7.جدول

درجات  مصدر التباين اجملال
 احلرية

جمموع 
 املربعات

متوسطات 
قيمة   F املربعات  

قيمة 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

البحث 
 العلمي

 غري دالة 652. 6.132 2.76 8.300 3 بني اجملموعات

 451. 14.889 33 داخل اجملموعات

اجلوانب 
 املهنية

 غري دالة 767. 382. 312. 936. 3 بني اجملموعات

 817. 26.956 33 داخل اجملموعات

 اجملتمع
 

 غري دالة 124. 2.064 1.491 4.474 3 بني اجملموعات

 723. 23.850 33 داخل اجملموعات

 (α ≤ (0.05 ال توجد داللة احصائيا عند مستوى داللة                            

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد جمتمع  - ب
 (ANOVA)البحث قد تعزى ملتغري الدرجة العلمية مت استخدام حتليل التباين 

 حسب كل جمال من جماالت الدراسة ، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 درجة العلمية( للكشف عن الفروق ابختالف متغري الANOVAحتليل التباين) 8.جدول

درجات  مصدر التباين اجملال
 احلرية

جمموع 
 املربعات

متوسطات 
قيمة  F قيمة   املربعات

 الداللة
الداللة 

 اإلحصائية
البحث 
 العلمي

 غري دالة 197. 1.572 938. 4.689 3 بني اجملموعات

 597. 18.500 33 داخل اجملموعات

اجلوانب 
 املهنية

 غري دالة 543. 823. 653. 3.267 3 بني اجملموعات

 794. 24.625 33 داخل اجملموعات

 غري دالة 244. 1.421 1.057 5.283 3 بني اجملموعات اجملتمع
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 743. 23.042 33 داخل اجملموعات 

 (α ≤ (0.05 ال توجد داللة احصائيا عند مستوى داللة                               

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد جمتمع البحث  -ج
حسب كل جمال  (ANOVA)قد تعزى ملتغري الدرجة العلمية مت استخدام حتليل التباين 

 من جماالت الدراسة ، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 الفروق ابختالف متغري خدمة اجملتمع( للكشف عن ANOVAحتليل التباين) 9.جدول                       

درجات  مصدر التباين اجملال
 احلرية

جمموع 
 املربعات

متوسطات 
قيمة  F قيمة املربعات

 الداللة
الداللة 

 اإلحصائية
البحث 
 العلمي

 1.202 749. 4.493 3 بني اجملموعات

 

 غري دالة 333.

 623. 18.696 33 داخل اجملموعات

اجلوانب 
 املهنية

اجملموعاتبني   3 8.718 1.453 
 

2.273 

 غري دالة 063.

 639. 19.174 33 داخل اجملموعات

 اجملتمع
 

 1.387 8.319 3 بني اجملموعات

2.079 

 غري دالة 086.

 667. 20.005 33 داخل اجملموعات

 (α ≤ (0.05 ال توجد داللة احصائيا عند مستوى داللة                        

 ملتغري حصائية تعزىإ داللة ذات فروق وجود عدم ( يتبني9،8،7اجلداول )من خالل 
 ذلك يعزىقد و  الثالث، الدارسة جماالت وعلى الكلية ،والدرجة العلمية ،وسنوات اخلربة

هيأة  أعضاء لكافة الثالث الوظائف فراد الدراسة حول أمهيةأتفاق وجهات نظر إىل إ
 تفعيل الوظائف خالل من إال رؤيتها وحتقيق لهابعم تستقيم ال وألن اجلامعة التدريس

اظهرت فروق ذات  حبث (2018)مع هذه النتائج دراسة اجلهين اختلفتالثالث وقد 
داللة احصائية تعزى الختالف الدرجة املعوقات املتعلقة ابجلوانب التنظيمية وذات الربامج 

مع أيضا دورات تدريبية ،واختلفت  (5)لصاحل اعضاء التدريس احلاصلني على اقل من 
 عينة داأفر  الستجاابت بني إحصائية داللة ذات فروق وجودب (2016)دراسة البلوي 

 رتبة من التدريس هيئة أعضاء لصاحل الفروق وكانت األكادميية، الرتبة تغريمل تعزى سةاالدر 
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 ، اخلربة سنوات عدد ملتغري اوفق إحصائية داللة ذات فروق وجود، ايضا مساعد أستاذ
وأيضا (، واتنس 5 من أقل( اخلربة ذوي من التدريس أةهي أعضاء لصاحل الفروق وكانت

 ياألكادمي ءاألدا واقعل األو  احملور لحو  ائياصإح دالة قفرو  وجديف  (2015)مني دراسة أ
 تطوير ل معوقاتحو  ائياصإح لةال د ذات قفرو  توجد، كما  الوظيفية الدرجة غريملت زىتع

يف  (2010) تفقت معها دراسة الشخشريإالتدريس، بينما هيأة  ألعضاء األكادميي األداء
 يف أتثريه اخلربة سنوات ملتغري كان عدم وجود فروق تعزي ملتغري الكلية والدرجة العلمية بينما

 تنمية اجملال تقدير عدا األداة، وجماالت الدرجة الكلية عند املهنية التنمية مستوى تقدير
( يف عدم وجود 2002وطفة ) املهارات ، كما اتفقت هذه النتائج مع دراسة دراسة أبو

 فروق تعزي للمتغريات املذكورة . 
 والتوصيات :النتائج  .4
 كشفت الدراسة يف جانبها امليداين عن النتائج التالية :النتائج  : 1.4 
 (1.48)ن املتوسط العام لواقع التنمية املهنية يف جمال البحث العلمي كان ضعيفاً بنسبة أ .1

توجد يف اجلامعة دوريت متخصصة لنشر "س هذا اجملال الفقرات وجاءت على رأ
تعمل اجلامعة على التخفيف من العبء التدريسي لألستاذ هبدف إاتحة  ،، وبحوثال

 لدعم املادي واملعنوي ألعضاء هيئة التدريس لعمل حبوثهاجلامعة ا توفرو ، اجملال لألحباث
. 

ن املتوسط العام لواقع التنمية املهنية يف جمال اجلوانب املهنية جاء ضعيفًا ايضًا بنسبة أ .2
 علمية مراكز اجلامعة يف س هذا اجملال الفقرات ، توجدوجاءت على رأ (2.29)

 التدريس لطرق التدريبية الدورات التدريس ، عقدهيأة  أعضاء قدرات لتطوير متخصصة
 املستجدات على طالعاإل يف الريدية ، و تساعدين اجلامعة التجارب ومتابعة احلديثة
 اإلبداعي . التفكري مهارات ختصصي ، تعمل اجلامعة على تنمية جمال يف العلمية

بدرجة  (4.33)بنسبة ن املتوسط العام لواقع التنمية املهنية يف جمال خدمة اجملتمع جاء أ .3
 تشجيعية مكافأة اجلامعة متنح،  س هذا اجملال الفقراتوجاءت على رأ كبرية جداً 
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دورات يف  إلعداد اجلامعة اجملتمع ، و تشجع خدمة يف املشاركني التدريسهيأة  ألعضاء
 دور لتفعيل الالزمة اإلمكاانت اجلامعة احمللي، وتوفر اجملتمع فئات لتأهيل عدة جماالت

 ملؤسسات ستشاراتإ تقدمي اجلامعة اجملتمع ،وتشجع خدمة يف التدريس هيأة عضو
 احمللي . اجملتمع

فراد أجاابت ية عند مستوى داللة بني متوسطات إحصائعدم وجود فروق ذات داللة إ .4
يف ضوء جدابيا إالتدريس جبامعة  أةألعضاء هيعينة الدراسة جتاه واقع التنمية املهنية 

الكلية، متغري ،ختالف كل جماالت الدراسة تعزى إل   يف اجلامعيمعايري جودة التعليم 
 . والدرجة العلمية، واخلربة

 ليه من نتائج مبا يلي :يوصي الباحث يف ضوء ما توصل إ التوصيات : 2.4
عمل على التخفيف ال و ،التدريس ألعضاء هيأة بحوثالدوريت متخصصة لنشر عمل -

  . من العبء التدريسي
 اجلامعات مع مشرتكة أبحباث القيامالتدريس  أةاملادي واملعنوي ألعضاء هي الدعم ريتوف-

 .السفر إجراءات وتسهيل املختلفة واملؤسسات
 .التدريس  هيأة أعضاء قدرات لتطوير داخل اجلامعات متخصصة علمية مراكز نشاءإ-
التدريس من خالل عقد ورش عمل  اإلبداعي ألعضاء هيأة التفكري مهارات تنمية-

 الريدية يف هذا اجملال . التجارب والندوات داخل اجلامعة ومتابعة التدريبية والدورات
 الوسائط استخدام جمال يف جديدة وتطويرية تدريبية دورات جراءإب العلمية نؤو الش قيام-

 الدورات هذه وجعل للمشاركني مادية حوافز وإعطاء التدريس جمال يف والتقنية التعليمية
 . الرتقية شروط من كشرط

 ستخداموإ املقصرين نظر ولفت فاعلية أكثر بشكل التدريسهيأة  أعضاء أداء متابعة-
 . للتقومي جديدة أساليب
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 قائمة املراجع 
 الريض . ، ٨ ج (١٩٩٩ ) العاملية العربية املوسوعة

ورات املركز الوطين لضمان على اجلامعات الليبية احلكومية .منش ستطالعيةتقرير الزيرة اإل
 2013عتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية ،جودة وإ

(  ملؤمتر الرتبية الدويل جنيف  48تطور التعليم يف ليبيا التقرير الوطين لليبيا املقدم إىل الدورة )
25-28  /11  /2008. 

 – ليبيا الواقع يف احلكومي اجلامعي التعليم منظومة .إصالح(2014 (سامل مرجني، حسني
 .10، 9 ، جتماعيةواإل اإلنسانية للعلوم األكادميية لةاجمل، واملستقبل

 التدريسهيأة  ألعضاء املهنية التنمية يف ودورها التطوير إدارات .(2006)حياة ,احلريب
 . 315، 13،عدد  اجلامعي التعليم يف دراسات جملة .السعودية ابجلامعات
التدريسية يف جامعة  أةالتنمية املهنية لدى أعضاء اهليمستوى (. ٢٠١٠) الشخشري، حال 

من وجهة نظرهم. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة النجاح  النجاح الوطنية
 . فلسطني

 التدريسهيأة  ألعضاء املهنية التنمية .(2008) علي غالب،  ردمان حممد ، عامل، توفيق
جودة التعليم  لضمان العربية اجمللة التعليم اجلامعي. الشاملة يف للجودة مدخل

 .1اجلامعي،
 واهليأت التدريس هيأة أعضاء لدى املهنية التنمية واقع (.2015عيد) بن العنزي، سعود

 . 3، 42 الرتبوية، العلوم دراسات، تبوك جامعة املساندة يف
 يف السعودية ابجلامعات التدريس هيئة أعضاء أداء تطوير).٢٠٠٥) عبداحملسن السميح،

 .٢٨٨ -15،٢٨٧.الرتبية ،القاهرة والعربية، جملة الغربية خربات بعض الدول ضوء
 ألعضاء املقدمة املهنية التنمية برامج (. معوقات2018اهلدابين) عيد بن اجلهين، عادل

 19 الرتبية، ىف العلمى البحث اإلسالمية ،فلسطني. جملة ابجلامعة التدريس هيأة
،187 
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 التدريس هيأة ألعضاء املهنية التنمية .متطلبات(2016)عوض  موسى البلوي، فاطمة
 األكادميي،)رسالة ماجستري منشورة(،كلية عتماداإل معايري ضوء يف جبامعة تبوك

 تبوك . واآلداب جامعة الرتبية
امليدانية القائم  الرتبيةمدى حتقق معايري اجلودة يف برانمج (. 2007)بو زيد، ملياء شعبانأ

جتاه حنو املهنة لدى الطالبات املعلمات داء التدريسي واإلوإنعكاس ذلك على األ
تطوير مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة جامعة  19مبنطقة القصيم،املؤمتر العلمي 

 .عني مشس 
 . (2001لسنة  199)رقم  ليبياالتدريس الوطنيني ابجلامعات يف  أةالئحة أعضاء هي

أة تطوير أداء أعضاء هي.)2010)منصور بن انيف  ،العتييب،  حممد فتحي علي ،موسى
.كلية الرتبية ،جامعة عتماد األكادمييوفقًا ملعايري اجلودة واإل التدريس جبامعة جنران

 جنران .
الكتب،  عامل .اجلامعي التدريس هيأة ألعضاء املهنية التنمية(. ٢٠٠4 ) حممد حداد،

 القاهرة.
 ،االلتواءات متعدد اخلط منوذج ليبيا يف والتنمية العايل التعليم.)2009)عمر مصطفي ،التري

 . 2 ، بنغازي لوطنيةاالكتب  دار ، ليبيا يف والتنمية العايل التعليم ندوة
 اجلامعة اإلسالمية يف التدريس هيأة ألعضاء املهين النمو واقع (.2002)حممود ,أبووطفة

 فلسطني . غزة، )منشورة ماجستري رسالة(نظرهم وجهة من تطويره وسبل
 أعضاء وتنمية إلعداد املهنية املمارسات (.2015العدواين) سليمان بن العنزي، مشعل

 للعلوم طيبة جامعة اإلسالمية. جملة سعود بن حممد اإلمام جامعة يف التدريسهيأة 
 .286-265.2 ،9الرتبوية، 

 الواقع اليمنية اجلمهورية يف العايل التعليم تواجه اليت التحديت .(2005)حممد مطهر،
 اليمن .للمعلومات الوطين املركز .املستقبلية والرؤية
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 اململكة يف البشرية التنمية روافد أنه على العايل التعليم تطوير .(2002).غازي ،مدين
 حىت السعودي قتصادلإل املستقبلية الرؤية لندوة مقدمة عمل ورقة ،السعودية العربية

 عام
 كتوبر .أ 23، 19 بني ما الوقعة الفرتة خالل الريض يف املنعقدة (2020)

 املعلمني يف تدريس وأساليب برامج تطوير إمكانية جدوى .دراسة)١٩٧٧ ) نبيل  صبح،
 والعلوم للرتبية العربية املنظمة إعداد املعلمني ، مؤمتر ، العربية ابلبالد اخلدمة أثناء

 القاهرة . ، الرتبية كلية والثقافة،
 جامعة بكليات التعليمية للعملية التدريسهيأة  أعضاء . تقييم(2013)خرون عدانن ،وأ

 . املؤسسي عتماداإل حماور ضوء الزاوية يف
 
 


