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  االرتقاء بالهيئة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي

  ) صيغ التنمية المهنية نموذجا(في الوطن العربي 
  

   

تتميز مؤسسات التعليم العالي بطبيعة مختلفة عن غيرها من المؤسسات التعليمية، لما لها من 

مثابة أداة التنمية في عالقة مباشرة بجوانب الحياة المختلفة، فضال عن كون مؤسسات التعليم العالي ب

  .  المجتمع عالميا وإقليميا ومحليا

   وتواجه مؤسسات التعليم العالي في العالم أجمع عدة تحديات، تغلب عليها الصبغة العالمية 

أكثر من الصبغة المحلية، نظرا لتوجه معظم دول العالم إلي األخذ بنظام اقتصادي مؤسس علي 

  .ميز والتكنولوجيا الفائقةالمعرفة والمنافسة والجودة والت

 التحديات ما يتمثل في اطراد معدالت التقدم التكنولوجي، ه   وهناك تأكيدات علي أن أبرز هذ

واالنفتاح اإلعالمي والثقافي والحضاري والعالمي، والمنافسة العالمية، والتوجه إلي التعليم العالي 

ي وظائف مهنية وأكاديمية دقيقة، ، وحاجة سوق العمل إلMass Higher Educationللجماهير 

  . والمطالبة بمؤسسات تعليم عال عابرة للقارات والمحيطات

 وإزاء هذه التحديات من الطبيعي أن تصبح مؤسسات التعليم العالي مطالبة ببذل مزيد من 

وذلك بهدف زيادة فعاليتها في تحقيق . الجهد، وامتالك مقومات التطوير المستمر، وتجويد أدائها

  .  دافها، وضمان زيادة قدراتها التنافسية، التي تؤهلها بالفعل إلي التفوق والتميزأه

  ويعتبر االرتقاء بالهيئة التعليمية أحد أهم السبل المعاصرة لضمان تحقيق تفوق مؤسسات التعليم 

ي علي ديمومة العالي وتجويد أدائها وتميزها، بحيث أن يركز االرتقاء بالهيئة التعليمية في التعليم العال

التطوير وقيادة البيئة التعليمية المتغيرة لهذا التعليم على اعتبار أن شهرة مؤسسات التعليم العالي وقوة 

  .سمعتها إنما تستمد من رفعة شأن أعضاء هيئة تدريسها وحسن أدائهم لمهامهم على نحو فعال

التنميـة  ( مؤسسات التعليم العالي     وبناء علي ما سبق، ومن منطلق أن االرتقاء بالهيئة التعليمية في          

في معظم دول العالم أحد أهم السبل التي يمكن أن تسهم في االرتقـاء              ) المهنية ألعضاء هيئة التدريس   

  :بمؤسسات التعليم العالي وتميزها، يمكن أن تتحدد أسئلة الدراسة فيما يلي

  

  ت التعليم العالي؟ ما المنظور المعاصر للتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسا -1

ما أبرز صيغ التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في بعض الـدول                -2

 األجنبية ؟ 
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ما أبرز صيغ التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في بعض الـدول                -3

 العربية ؟ 

يئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي فـي        ما إطار العمل المقترح للتنمية المهنية ألعضاء ه        -4

  الدول العربية ؟ 

  

وتهدف الدراسة أساسا إلي اقتراح إطار عمل للتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بما يالئم 

ويتطلب . طبيعة مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي وأيضاً المنظور المعاصر للتنمية المهنية

طوات منهجية إجرائية، تتمثل في تحليل المنظور المعاصر للتنمية المهنية تحقيق هذا الهدف عدة خ

ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي من ناحية، وتحليل أبرز صيغ التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس 

 التعليم العالي في بعض الدول األجنبية وبعض الدول العربية من ناحية ثانية، واقتراح إطار عمل لتنمية

  .أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي في الوطن العربي مهنيا من ناحية ثالثة

  

  :المنظور المعاصر لتنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي مهنيا: القسم األول
  

أضحت المعرفة من أهم العوامل المؤثرة والمحددة لقيام ما يطلق عليه اسم مجتمع المعرفة، هذا 

 الحصول على المعرفة، واستثمارها بكفاءة، وتسخيرها لتحقيق أهداف محددة، المجتمع الذي يعمد إلى

وأيضا إنتاج المعرفة، األمر الذي يتسنى معه زيادة قدرته على التقدم والمنافسة في عصر األلفية 

  .الثالثة، الذي يتميز بالصراع السياسي واالقتصادي والعلمي والثقافي

كترونية أفضت إلى قيام مجتمع معرفة إلكتروني، وكانت ومن الجدير بالذكر أن الثورة اإلل

الواليات المتحدة األمريكية أسبق دول العالم في وضع المبادئ األولى لتأسيس هذه المعرفة، ثم تبعتها 

 تخطط لتصبح أكبر قوة تنافسية، وأن يصبح اقتصادها 2000أوروبا، فبدأت منذ قمة لشبونة في مارس 

بخطة (باعتمادها على المعرفة اإللكترونية، فوضعت خطة مستقبلية تعرف أقوى اقتصادات العالم، 

، وترتب على ذلك ازدياد االعتماد على اإلنترنت والتكنولوجيا )2002العمل ألوروبا اإللكترونية لعام 

الرقمية، حيث تفوقت أوروبا على أمريكا فوضعت لنفسها أهدافا طموحة في بعض المجاالت المهمة، 

م والتدريب والحكومة اإللكترونية، وإقامة مشروعات ثقافية ترمي إلى إنتاج وابتكار أفكار مثل التعلي

جديدة، تسهم في قيام ذلك المجتمع، وإعداد األجيال للعصر الرقمي، وللعمل في مجاالت اقتصاديات 

  )1(. المعرفة، والتجارة اإللكترونية العالمية والحكومة اإللكترونية

توافر مستوى عال من التعليم، وتنـامي  : المعرفة يتميز بعدة أمور من بينهاوالمالحظ أن مجتمع    

قوة العمل التي تمتلك المعرفة وتستطيع استثمارها، والقدرة على اإلنتاج باستخدام الذكاء االصطناعي،             
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وتحول مؤسسات المجتمع إلى منظمات ذكية، فضال عن وجود مراكز بحوث ومؤسسات تعليمية قادرة              

  .ج المعرفة واالستفادة من الخبرات المتراكمةعلى إنتا

ويفرض ما سبق على مؤسسات التعليم العالي مهمة استثمار المعرفة وإنتاجها بما يحقق التنمية 

الشاملة للمجتمع، وتعتبر التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس أحد سبل التعليم العالي إلنجاز هذه 

ذلك بالضرورة أن تتسم التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس المهمة على النحو المأمول ويستتبع 

  -:التعليم العالي بطبيعة خاصة، تتسق مع طبيعة مجتمع المعرفة، يمكن تبيانها مما يلي

  

  :  المفهوم-1

 ألعضاء هيئة التدريس في Professional Developmentتعددت تعريفات التنمية المهنية 

لرؤى حول ماهية هذه التنمية المهنية وكيفية ارتباطها بمجتمع المعرفة، التعليم العالي، نظراً لتعدد ا

وذلك على الرغم من وجود قواسم مشتركة بين هذه الرؤى وتلك التعريفات ويفيد في هذا المجال 

  .استعراض بعض هذه التعريفات

ة المهنية، التنمية المهنية على أنها العمليات واألنشطة المصممة لزيادة المعرففالبعض يّعرف 

والمهارات واالتجاهات الخاصة باألفراد حتى يستطيعوا العمل على زيادة تعلم الطالب، وبالتالي 

تتضمن تعلم كيفية إعادة تصميم البنى والثقافات التعليمية، ومن ثم يمكن تحديد السمات العامة للتنمية 

  )2(:المهنية فيما يلي

  .التنمية المهنية عملية مقصودة 

  .مهنية عملية مستمرةالتنمية ال 

  .التنمية المهنية عملية منظمة 

والبعض اآلخر ينظر إلى التنمية المهنية على أنها مجموعة من العمليات التي تبدأ بتحديد وتحليل               

احتياجات األفراد، ثم تصميم البرامج المالئمة لتلك االحتياجات، ثم يلي ذلك تطبيق البرامج المصممة،              

فراد، وأخيرا تقويمها لمعرفة جدواها، ونقاط الضعف والقوة فيها، ومن ثم فهي            ثم مراقبة أثرها على األ    

  )3 (.عملية متصلة ومستمرة

وفي هذا السياق تذكر األدبيات أن التنمية المهنية هي عملية مستمرة لكل األعضاء لتمكينهم مـن            

  )4(.جهة المستقبلأداء أعمالهم وأدوارهم بكفاءة وسرعة، وكذلك تمكينهم من بناء قدراتهم لموا

وتشير بعض األدبيات إلى أنه يمكن النظر إلى التنمية المهنية على أنها الفرص المقدمـة إلـى                 

التربويين لتنمية مهاراتهم المعرفية وميولهم، بهدف تحسين فاعليتهم داخل فصولهم ومنظماتهم، أو هي             
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من السمات التي يمتلكها المعلم أو      أّي نشاط من شأنه أن ينمي مهارات الفرد ومعارفه وخبراته وغيرها            

  )5(.التربوي

عمليات تهدف إلى تغيير مهارات "كما يقصد بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس أنها 

ومواقف وسلوك أعضاء هيئة التدريس لتكون أكثر كفاءة وفعالية لمقابلة حاجات الجامعة والمجتمع، 

يقوم بتلك العمليات أو الجهود المقصودة هي الجامعة والذي ". وحاجات أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

أو الكلية أو غيرها من المؤسسات المهنية لتنمية عضو هيئة التدريس مهنياً بما يمكنه من تحقيق 

فالتنمية المهنية تمكن عضو هيئة التدريس من القيام بمسؤولياته الثالث، . وظائف الجامعة أو الكلية

  )6(: وهي

سه كعالم أو أكاديمي والتي تتطلب أن يحقق تقدماً في مجاله المعرفي مسؤوليته أمام نف .1

 .وتحسين كفاءاته واالستمرار في التنمية والتحسين

مسؤوليته أمام مؤسسته والتي تتطلب من األكاديمي اإلجادة في مجاالت التدريس والبحث  .2

 .واإلدارة وخدمة المجتمع

ديمي أن يستجيب لمشكالت وحاجات المجتمع مسؤوليته أمام المجتمع والتي تتطلب من األكا .3

  .  الذي أعطاه الكثير

والنظرة المدققة لهذه التعريفات تقود إلى استخالص عدة سمات عامة للتنمية المهنيـة ألعـضاء               

  :هيئة التدريس في التعليم العالي، تتمثل في كونها عملية

التدريس ذاته، مـن أجـل      مقصودة ومخطط لها من قبل مؤسسات التعليم العالي أو عضو هيئة             •

  . زيادة نموه مهنيا

  .مستمرة ومالزمة لعضو هيئة التدريس طوال مساره الوظيفي، منذ بدايته حتى نهايته •

منظمة وليست ارتجالية، فهي تعتمد على المنهج في تحديد االحتياجات المهنيـة لعـضو هيئـة                 •

  .التدريس وكيفية تلبيتها

  .يس في كافة الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانيةهادفة إلى تحسين أداء عضو هيئة التدر •

شاملة، حيث تمد عضو هيئة التدريس بكل ما هو جديد في مجال تخصصه، وتمكنه من أساليب                 •

  .التدريس الجامعي الفعال

ذات استشراف مستقبلي، حيث ترتبط التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس فـي التعلـيم العـالي                 •

 .قبلي فضالً عن تركيزها على امتالك فنيات تأدية دوره المستقبليبمساره الوظيفي المست

  

  : األهداف-2
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بناء على مفهوم التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي سالف الذكر، تتحدد أهـداف               

  .وقد أوضحت األدبيات هذه األهداف بصياغات متعددة. هذه التنمية بما يحقق متطلبات مجتمع المعرفة

ض األدبيات ترى أن التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي تهدف              فبع

  )7 (:إلى ما يلي

  .تنمية شعورهم بجدوى وأهمية العمل الذي يقومون به 

تمكينهم من القيام بالعمل بقدر من الكفاءة، تلك الكفاءة التي تمكنهم من الحصول على  

كون الزمة لتحقيق أعلى قدر ممكن من الرضى الوظيفي تغذية مرتدة إيجابية، والتي ت

  .وزيادة دافعيتهم نحو القيام بالعمل

مساعدتهم على التوقع واالستعداد التام للتغيرات التي تحدث لوظائفهم وتتطلب االستجابة  

  .لها

تشجيعهم على الشعور بالرضى الناتج عن قدرتهم على االستجابة للتغير في مجال  

  .وظيفتهم

 .  شعورهم باالستعداد والمنافسة واإلسهام بفاعلية في تنمية مؤسساتهمتنمية 

  )8(:ومن ثم فإن عضو هيئة التدريس الحاصل على برامج التنمية المهنية يكون قادرا على

تكوين خلفية معرفية كاملة عن مهنته ومجاالتها المتعددة مثل المجال التدريسي والبحثي،  

  .بجانب تنمية قدرته على التعلم

  .تكوين خبرة كاملة عن عمله كمعلم 

  .تحديد المشكالت وإصدار ردود أفعال بشأنها 

  .إصدار أحكام موضوعية على المشكالت المحيطة 

  .التعاون مع اآلخرين من اإلداريين والزمالء من أعضاء هيئة التدريس والطالب 

  .تنمية المجتمع المحلي المحيط بجامعته 

 .العمل الجماعي 

  )9(: ة المهنية ألعضاء هيئة التدريس إلى ما يليكما تهدف التنمي

  .تمكينهم من استكشاف أفضل الطرق للقيام بالعمل 

  .زيادة وعيهم باالتجاهات التكنولوجية الحديثة والفائقة في المجتمع 



 7

  .تمكينهم من أن يصبحوا أشخاصا مؤثرين في مكان عملهم 

  .تمكينهم من مساعدة اآلخرين والتأثير فيهم وقيادتهم 

  .مكينهم من الثقة بأنفسهم وقدراتهم الشخصيةت 

تمكينهم من الحصول على وظيفة مجزية، ومساعدتهم في الوقت نفسه  على تحقيق  

 .طموحاتهم

  )10(:يويلخص البعض أهداف التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس فيما يل

  .تحقيق التنمية والتكامل لهم، وتحقيق أكبر قدر من التغيير في شخصياتهم 

تحقيق التواصل بينهم وبين منظمتهم، إذ يرتبط الفرد دائما بالمنظمة عن طريق جهوده  

  .في تحسينها

  .تمكينهم من تحسين وتطوير أنفسهم من خالل تحديد احتياجاتهم واحتياجات منظمتهم 

التحسين المستمر لمنظمتهم وألنفسهم، وتحقيق التطوير والتغيير الالزمين لمواجهة  

  .  تقبلاحتياجات المس

الهيئة المسؤولة عن التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس تهدف إلى       / وعليه فإن الوحدة

  )11(: ما يلي

 .رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس في مجال التدريس 

 .رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي 

 .لتدريس للقيام بمهارة اإلدارة وخدمة المجتمعرفع مستوى المهارة عند عضو هيئة ا 

اكتساب المعلومات الالزمة عن المؤسسة التعليمية من حيث أهدافها وتنظيمها ودورهـا             

 .في تقدم المجتمع

اكتساب المعلومات الالزمة للتعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتعلم واسـتخدامها            

 .في التعليم الذاتي والتعليم المستمر

اكتساب المعلومات والمهارات عن التقويم وبناء وسائله الحديثة وتقنيتهـا واسـتخدامها،             

 .وما يمكن االستفادة منها في تطوير االمتحانات

توفير المناخ المناسب ألعضاء هيئة التدريس للتعرف على قدرات وتجـارب بعـضهم              

 .البعض من خالل تبادل اآلراء والمناقشات

  . أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات العلمية األخرىدعم تبادل الخبرات بين 
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إن استقراء أهداف التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي سالفة الذكر تؤكد أن هـذه                

مثل تنمية الـشعور بجـدوى      ) خاصة بعضو هيئة التدريس ذاته    (األهداف تتنوع فيما بين أهداف ذاتية       

إنسانية مثل التعاون والتواصل مع اآلخرين، أهداف مؤسسية مثل تنميـة           العمل والتمكن منه، وأهداف     

  .المؤسسات التعليمية وتلبية احتياجاتها

وفي ذات الوقت فإن هذه األهداف تحمل في طياتها مفردات مجتمع المعرفة، مثل توقع التغيـر                

  .مستمرواالستعداد له والمنافسة والتكنولوجيا الفائقة والتعلم الذاتي والتعليم ال

  

  : األساليب-3

  )12(:تتعدد أساليب التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، ومنها

  .الحلقات التدريبية 

  .التعلم في مواقع العمل من أصحاب الخبرات السابقة 

  .القراءة الذاتية وحضور المحاضرات 

  .التعلم الذاتي والتعلم المفتوح 

  .الحياتية خارج مواقع العملالتعلم من المواقف  

  .البناء على الخبرات السابقة للفرد 

كما يرى البعض أن أساليب التنمية المهنية تتعدد لتشمل لجان تطوير المقررات    

Curriculum Development Committees           وجماعات الدراسة المهنية ،

Professional Study Groups العمل، وبرامج التدريب أثناء الخدمة، ، وجلسات التدريب، ومراقبة

، والمقررات الرسمية داخل الكليات والجامعات، Professional Portfolioوالبورتفليو المهني 

كما تتنوع هذه األساليب ما بين أساليب يعتمد فيها الفرد على نفسه مثل البورتفليو . واألنشطة البحثية

أخرى تعتمد على تبادل الخبرات مثل جلسات  ، وأساليب Professional Portfolioالمهني 

  )13(.التدريب
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ويجمل البعض اآلخر أساليب التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العـالي              

  )14 (:في نوعين هما

 : األساليب الذاتية •

 :وتقع مسؤولية تنفيذ هذه األساليب على عضو هيئة التدريس نفسه، فعليه

ات اإليجابية نحو مهنته العلمية والتربوية بحيث يؤدي ذلك إلى رضاه عن تنمية االتجاه 

  .عمله وسعادته به

يتوقف نمو األستاذ الجامعي مستقبال على طموحه الشخصي : الطموح الشخصي لألستاذ 

وقابليته للتقدم ومدى تأثره بالتشجيع وبعوامل التطور المحيطة به، وعلى المستوى العلمي 

في الذي يود الوصول إليه، وعلى قدرته على رؤية نواحي القوة والضعف والتربوي والثقا

وعلى األستاذ الجامعي الذي يريد أن تصل كفاياته المهنية والتدريسية إلى درجات . لديه

عالية أن يوسع من طموحاته الشخصية بما يجعله دائما على قناعة أن هناك مستوى أعلى 

وللوصول إلى ذلك المستوى عليه أن يدرب نفسه . مما هو فيه، ويجب عليه الوصول إليه

  . على قابلية التقدم في عمله

إن االطالع الواسع لألستاذ الجامعي عامل أساسي وهام لنموه العلمي : االطالع الواسع 

ويشمل . فمما الشك فيه أن مهنة التدريس الجامعي تتطلب التثقيف الذاتي لألستاذ. والثقافي

تخصص كما يشمل أيضا مجاالت الثقافة المختلفة، فهي تتيح له االطالع هنا مجاالت ال

  .فرصا واسعة للنمو المهني

 :األساليب المهنية •
إن تنمية وتطوير كفايات وفعالية عضو هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي تقتضي تنمية 

ساليب التنمية كما ظهر أسلوب آخر من أ. وتحسين أساليبه المهنية كمعلم ومرّب في المقام األول

، وهو عبارة عن إدخال أعضاء هيئة Train The Trainer" تدريب المدربين"المهنية، وهو أسلوب 

التدريس في مجال العمل والتدريب، حيث يطلب من أحد أعضاء هيئة التدريس االجتماع بزمالئه 

ت التدريسية، وبعد وقيادة إحدى ورش العمل والقيام بتدريبهم على التمكن من بعض المهارا. اآلخرين

  ) 15 (.ذلك يكون المتدربون أنفسهم مدربين لغيرهم من زمالء العمل فيما تدربوا عليه من قبل

      

يالحظ من مراجعة أساليب التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي تنوعها فيما بـين               

نية الذاتية والمؤسسية وتنـوع هـذه       أساليب ذاتية وأساليب مؤسسية وهذا اتساق مع أهداف التنمية المه         

  .األساليب مفيد في تلبية متطلبات مجتمع المعرفة
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ومن الالفت للنظر أن أساليب التنمية المهنية سالفة الذكر من الممكن أن تندمج معاً في عدة 

  .أشكال أو صيغ تتبناها الدول في إنتاجها تنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي مهنياً

. ن هناك عدة صيغ تنتهجها دول العالم من أجل تنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي مهنياًوعليه فإ

ومن المفترض أن تستهدف هذه الصيغ مواكبة طبيعة مجتمع المعرفة وأيضاً الجانب الذاتي لعضو هيئة 

  .التدريس

  

لدول صيغ تنمية أعضاء هيئة تدريس التعلم العالي مهنيا في بعض ا: القسم الثاني

  :األجنبية
تتعدد صيغ التنمية ألعضاء هيئة التدريس التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدول 

  .األجنبية، وربما من أبرز هذه الدول الواليات المتحدة األمريكية واليابان وأستراليا وتايالند

مهنيا من كل دولة وعليه فقد تم اختيار صيغة واحدة لتنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي 

  .من الدول األجنبية األربع المشار إليها سابقا

  :بوالية أوهايو األمريكية" كنت" جامعة –مركز التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس  -1

Faculty Professional Development Center – Kent University State – Ohio 
State 

التدريس بالكلية في مجاالت عملهم المختلفة مثل تتلخص رسالة المركز في دعم أعضاء هيئة 

البحث العلمي، وعملهم المهني بالمجال التدريسي للطالب، يضاف إلى ذلك أنشطتهم اإلبداعية المتعددة 

والخدمات التي يقومون بها، إضافةً ألعمالهم المعتادة، ويمكن تلخيص الهدف األساسي طويل األمد 

جتمع من العلماء والباحثين، ويمكن تفصيل ذلك الهدف بالنظر إلي للمركز في المساهمة في إعداد م

أنشطة المركز، والتي تشمل توفير فرص التنمية المهنية لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تلك 

ويقدم المركز باستمرار إعالنات ودعوات . الفرص التي تساعد علي مواكبة التغيرات الحادثة بالعالم

 المتاحة ألعضاء هيئة التدريس لتنميتهم مهنياً، وباختصار يسعى المركز إلي تقديم مستمرة عن الفرص

  .تنمية وظيفية طويلة األجل ألعضاء هيئة التدريس، وإثراء البحوث العلمية التي يقومون بها

  

ويقدم المركز خدماته إلي أعضاء هيئة التدريس، والطالب، واإلداريين، ويعمل المركز تحت 

، ذلك Professional Development Councilة، وبالتعاون مع مجلس التنمية المهنية لواء الجامع

المجلس الذي يقرر سياسات العمل التي يسير المركز وفقاً لها، كما يوصي بتقديم بعض البرامج 

 لمجموعات العمل بالمركز، ويتيح فرص التعاون بين ةألعضاء هيئة التدريس، ويوفر القيادات الالزم

  )16(. هيئة التدريس بالجامعة من مختلف التخصصاتأعضاء
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  )17(:ويقدم المركز خدماته في عدة مجاالت أساسية، هي

التواصل عبر الشبكات والدعم المتصل لفرص التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس  •

  .بالجامعة

 .اإلعالن عن الفرص المتاحة لتنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة •

أو علي . الفردي عضاء هيئة التدريس في مجال عملهم، سواء علي المستويتقديم الدعم أل •

مستوى المجموعات وزمالء العمل، وذلك من أجل إثراء فرص التنمية المهنية لألعضاء 

  .وتحقيق التطور والتنمية علي المستوي طويل األمد، وقصير األمد

دريس مثل برنامج التدريس للعلماء ويقدم المركز عددا من البرامج التدريبية ألعضاء هيئة الت

Teaching Scholars وفيه يتم التأكيد علي إثراء تعلم الطالب، والقيام بالمشروعات العملية ،

التعاونية لدعم أسلوب العمل التعاوني، ويقوم جميع المشاركين بالتعاون مع بعضهم البعض من أجل 

  )18(.تحقيق النجاح للمشروع البحثي

عددا من البرامج األخرى، والتي منها مجتمعات التعلم، وعضو هيئة التدريس  كما يقدم المركز

الجديد، ومجموعة من ورش العمل عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكيفية تنمية حديثي التخرج 

  )19(.لمساعدتهم علي االندماج في سوق العمل

ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من االستشارات العلمية  باإلضافة إلي ذلك، يقدم المركز مجموعة

استشارات حول أفضل الممارسات واألدوات المستخدمة في تقييم الطالب، استخدام التكنولوجيا : منها

التعاونية داخل قاعات المحاضرات، تصميم المواقع اإللكترونية، وغيرها من الخدمات التي من الممكن 

  )20(.اسةأن تثري عمل عضو هيئة التدريس داخل قاعات الدر

  

 )21(: ورش عمل وبرامج للتنمية المهنية -2

 باليابان مجموعة من ورش العمل University of Tsukuba: بهوكايدو" تعقد جامعة توسكوبا

 لجامعة توسكوبا هو المسؤول عن عقد المركز الدوليلتحقيق التنمية المهنية لصغار الباحثين، ويعد 

ورشة " ه للمشاركين فيه، وتحتوي ورشة العمل األولي المعنونة البرنامج وتنظيمه، وتقديم تفاصيل عن

  :علي مجموعة من الموضوعات كالتالي" العمل الدولية عن التنمية المهنية لصغار الباحثين

  .Rubricsعمل واستخدام المؤشرات  •

 .تقديم البحث من خالل العرض الشفهي والتحريري •

  

  : فتحتوى على" جديدة للتعليم العام والتنمية المهنيةمداخل"أما ورشة العمل الثانية، والمعنونة 

  .الكتابة األكاديمية لعضو هيئة التدريس القادم •
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  .التحديات التي تواجه إنشاء نظام للتدريب عن بعد في التعليم العالي •

  .خبرة العام األول في الجامعات اليابانية، وتنمية خبرة العام األول لدي الباحثين الصغار •

 .ين التعليم العام وفقاً لمعايير جامعة توسكوباتنمية وتحس •

  

  

  

  :وتهدف ورش العمل إلي تحقيق ما يلي

  .تهيئة أعضاء هيئة التدريس وصغار الباحثين نشر أعمالهم بنجاح •

  .إعداد أعضاء هيئة التدريس القادمين الستخدام مقاييس عادلة لتقويم الطالب •

  .الكتابة الصحيحة لعرض أعمالهم بكفاءةتمكين أعضاء هيئة التدريس من استخدام مهارات  •

 .إشراك أعضاء هيئة التدريس في عمليات تحسين وتنمية الجامعة •

  :وتقدم البرامج في أشكال متعددة لتتالءم مع أوقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فهناك

ى  ويتم لمدة يوم واحد أو يومين حسب محتوي البرنامج التدريبي، ويركز عل:برنامج مختصر 

أهم النقاط المكونة للبرنامج التدريبي، وهو يختص بمساعدة عضو هيئة التدريس على أن 

  .يكونوا ناجحين في مهام محددة من جملة المهام المكلفين بها

وهي عبارة عن سلسلة من البرامج التي تعقد : التنمية المهنية) سلسلة من برامج(برامج  

تي تهدف إلي توفير فرص أعمق ألعضاء هيئة شهرياً وتستخدم المناقشات وورش العمل ال

  .التدريس لتعلم مجاالت التدريس والتأقلم مع الحياة األكاديمية ومتطلباتها

وهو عبارة عن مقرر يمد كل مشترك فيه بمعرفة متعمقة : مقرر خاص بالتدريس الجامعي 

 من المفاهيم عن المقرر الدراسي الذي سيقوم بتدريسه في المستقبل، ويضم البرنامج مجموعة

وأهم المهارات . الخاصة بالتدريس والتعلم، واألسس الرئيسية لتصميم البرنامج التدريبي

العملية المصاحبة للبرنامج، ويستمر البرنامج لمدة عام دراسي كامل، ويوجه للهيئة المعاونة 

  . ألعضاء هيئة التدريس أو المعيدين المعينين حديثاً بالجامعة

 :أعضاء هيئة التدريس مهنياًبرنامج لتنمية  -3

 برنامجا عاما لتنميـة   Charles Darwin University أستراليا –" تشارلز داروين"تقدم جامعة 

  )21(: أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك على النحو التالي

  :أهداف البرنامج

تكون لديهم تمكين أعضاء هيئة التدريس الذين يسعون إلي تحسين قدراتهم التدريسية من أن 

  :الفرصة لـ
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  .إنجاز البحوث •

  .الحصول علي مجموعة من الكفاءات البحثية •

  .اكتساب مهارات فنية ومهنية إضافية •

اكتساب أو تنمية بعض المهارات والقدرات الخاصة بالفرد، والتي لها قيمة كبيرة في مجال  •

  .األعمال والتجارة

ي من شأنها أن تضيف قيمة كبيرة للجامعة اكتساب وتنمية المهارات اإلدارية والقيادية، والت •

  .والعاملين بها

  .تحسين المعايير المهنية بما في ذلك الخبرات العملية في مجال التكنولوجيا •

االطالع علي كافة الكتب المتاحة لتحقيق أعلى قدر من االستعداد لتحقيق التحسين والتطوير  •

 .بالجامعة

هيئة التدريس في مجال التدريس والتعلم، والبحث كما يسهم البرنامج في زيادة قدرة أعضاء 

ويستخدم . العلمي، وتحسين المجتمع وتطويره، والمساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة

البرنامج مدخل حضور المؤتمرات في مجال موضوعات البرنامج التدريبي، وتتراوح مدة البرنامج ما 

  .ات العلمية ذات الصلة بموضوع البرنامج شهور، يتخللها حضور المؤتمر6- 5بين 

  

ويقدم البرنامج ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتعتبر الجامعة مسؤولة عن تقديمه لألعضاء 

 الموجود بالجامعة مسؤوالً عن Counseling Departmentالمقيدين بها، حيث يعتبر قسم اإلرشاد 

  .مواعيده ومحتواهإمداد أعضاء هيئة التدريس بتفاصيل عن البرنامج و

 )23(: برنامج تشاركي للتنمية المهنية -4

 – Chiang Mai University:  تايالند–" تنظر كلية إدارة األعمال بجامعة شيانج ماي

Thailand وهيئة التعليم العالي Commission of Higher Education ووزارة التربية والتعليم ،

، إلى أعضاء هيئة Asian institute of Technology بتايالند، والمعهد اآلسيوي للتكنولوجيا

التدريس على أنها أفضل الموارد البشرية المتاحة للتعليم العالي، وعلي هذا تشترك كل هذه الهيئات في 

عقد برنامج تدريبي عن مهارات التنمية المهنية في مجال البحث في إدارة األعمال ألعضاء هيئة 

من المهارات البحثية لدي الباحثين، باإلضافة إلي تحقيق فهم عميق التدريس، وذلك لبناء مجموعة 

  .للمهارات الضرورية الالزم توافرها ونقلها ألعضاء هيئة التدريس والباحثين

 إلي حث المشاركين على تحديث معرفتهم، وإثراء الطرق ويهدف هذا البرنامج التشاركي

لي إثراء مهارات االتصال مع اآلخرين، وكذلك والمنهجيات والمهارات البحثية لديهم، باإلضافة إ
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لتوجيه هدف تنمية الجامعة والباحثين للقيام بالبحوث الالزمة للوفاء باحتياجات المستقبل، كما يساعد 

  .هذا البرنامج علي تسهيل تبادل اآلراء والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في شمال تايالند

  

  :أهداف البرنامج

 البرنامج ألعضاء هيئة التدريس والباحثين بمعاهد التعليم العالي بشمال تايالند، ويتمثل صمم هذا

الهدف األساسي للبرنامج في العمل علي تحسين قدرات المشتركين وفقاً للمعايير الدولية في مجال 

  : عليوبعد إنهاء المشتركين للبرنامج، سيكونون قادرين. البحث واالتصال في مجال إدارة األعمال

  .تطبيق المعرفة التي تحدد النجاح في إنجاز البحوث في التعليم العالي بشمال تايالند •

 والباحثين من   نتبادل الخبرات في المنهجيات المالئمة للبحث واالتصال بين الخبراء األكاديميي          •

  .معاهد التعليم العالي المختلفة

 .مالبناء شبكة لتنمية الموارد البشرية في مجال إدارة األع •

 :المدخل التدريبي

نظم البرنامج التدريبي في شكل مجموعة من المحاضرات التفاعلية، والمناقشات الجماعية، وتحليل            

الحاالت، والتدريبات الفردية، وعمل مشروع، وتقوم تلك األشكال علي المدخل التشارك بين األعضاء             

 ؛ ممـا يـؤدي إلـي إمـداد          AITجيـا   المشتركين، وبين أساتذة دوليين من المعهد اآلسيوي للتكنولو       

المشتركين بخبرة دولية يمكنهم تطبيقها داخل فصولهم الدراسية في طرح ومناقشة القضايا الحالية فـي               

  .مجال المهارات البحثية

  :محتوى البرنامج

   تنمية االتصال البحثي: الموديول األول 

  :      ويتضمن الموديول ما يلي

  .نظريات التدريس والتعلم  - أ 

  .التدريس في مجال اإلدارةطرق   - ب 

  .االتصال عن طريق بحثك مع اآلخرين  - ج 

  .الدفاع عن خطتك البحثية  -د 

  .تخطيط البحث للنشر  - ه 

  .نمو الخطة البحثية  - و 

  .عملية النشر  - ز 

  .كتابة البحث  - ح 

  تنمية القدرات البحثية في مجال إدارة األعمال : الموديول الثاني 

  :      ويتضمن الموديول ما يلي
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  .تصميم البحث - أ 

  . تحديد مشكلة البحث-1-   أ

  . تحديد األهداف-2-   أ

  . الخطة البحثية-3-   أ

  . إدارة المشروع البحثي-4-   أ

  : وضع اإلطار المفاهيمي للبحث - ب 

  . وضع الفروض البحثية-1-  ب

  . وضع نموذج مفاهيمي-2-  ب

  . تحديد طرق البحث-3-  ب

  . مقاييس جمع البيانات-4-  ب

  . العملتحديد البني وطريقة-5-  ب

  . استخدام مصادر البيانات الثانوية-6-  ب

  . تحديد وسائل الحصول علي البيانات األولية وجمعها وإدارتها-7-  ب

  . مفهوم العينة وتصميمها-8-  ب

  . تصميم االستبيان-9-  ب

  . اختبار صحة الفروض وتحليل البيانات الكمية-10-  ب

  

 والباحثون بالتعليم العالي، وعادة ما يكون الملتحقون        ويلتحق بهذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس     

من أصحاب الخبرة في مجال العمل، والتي ال تقل عن عامين، علي أن يكون المشترك من الحاصـلين                  

  .علي الشهادة الجامعية األولي، ولديه كفاءة متوسطة في استخدام اللغة اإلنجليزية

 ...  

اء هيئة تدريس التعليم العالي في بعض الدول يتضح من عرض صيغ التنمية المهنية ألعض

للتنمية المهنية، ) مركز(فإحدى هذه الصيغ تنطوي على هيئة . األجنبية تنوع هذه الصيغ وتعددها

وصيغة أخرى تجمع بين ورش العمل والبرامج، وصيغة ثالثة تتمركز حول البرامج الطويلة، وصيغة 

برنامج تشاركي للتنمية (يم برنامج للتنمية المهنية رابعة تتمحور حول اشتراك عدة هيئات في تقد

  ).المهنية

ومهما تباينت هذه الصيغ فالمالحظ أنها تفيد في التنمية الذاتية لعضو هيئة التدريس والتنمية 

المؤسسية وهذا اتساق مع طبيعة أهداف التنمية المهنية من حيث تنوعها بين أهداف ذاتية وأخرى 

  .مؤسسية
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وهذا ملمح . لك الصيغ متعددة األساليب ومعتمدة على تقنيات تكنولوجية متنوعة والمالحظ أن ت

آخر من مالمح اتساق هذه الصيغ مع مجتمع المعرفة ومتطلباته التكنولوجية والثقافية والمعلوماتية،  

  ).أعضاء هيئة التدريس(وأيضا اتساق مع تأكيده على العمل الجماعي والتواصل الدينامي بين األفراد 

  

  

  

  

  

  

  

صيغ تنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي مهنياً في بعض الدول : القسم الثالث

  : العربية
  

شهد التعليم العالي العربي في النصف الثاني من القرن العشرين تطوراً ملحوظاً وتحوالً كبيراً 

ديات منها االنفجار وذلك استجابة لعدة تح. في أساليب التدريس وأنماط التعليم ومجاالته وتقنياته

  .المعرفي والتكنولوجي وتغير متطلبات سوق العمل

وكغيرها من مؤسسات التعليم العالي في الدول األجنبية، اهتمت مؤسسات التعليم العالي في 

الدول العربية بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بها، حرصا منها على أداء وظائفها الثالثة 

  .احتاللها مكانة مناسبة بين نظيراتها من مؤسسات التعليم العالي الغربيةبفاعلية، وبالتالي 

ومن هنا برزت جهود مؤسسات التعليم العالي العربي في التنمية المهنية ألعضاء هيئة 

التدريس بها، وأضحت الصيغة المميزة لديها هي صيغة استحداث هيئة مختصة بالتنمية المهنية 

  .ألعضاء هيئة التدريس

م فيما يلي تناول جهود بعض مؤسسات التعليم العالي العربية في انتهاج هذه الصيغة، وسيت

  :وذلك على النحو التالي

  

  :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي السعودية -1

   هـ 1407 مركزا لتطوير التعليم الجامعي عام جامعة الملك عبد العزيزفي السعودية، أنشأت 

المركز الرائد في تطوير التعليم والتعلم الجامعي على "، والذي تتمثل رؤيته في أن يكون )م1987(

تطوير العملية التعليمية بالجامعة من خالل "، كما تتمثل رسالته في "المستوى العربي واإلسالمي
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 العلمي، تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في مجاالت التدريس والبحث

واستخدام التقنية والمهارات اإلدارية والقيام بالبحوث التربوية والدراسات التطويرية للتعليم الجامعي 

ويسعى ". وتنمية قدرات طالب الجامعة التحصيلية، وإكسابهم المهارات الحياتية الالزمة للنجاح

  )24(:المركز إلى تحقيق األهداف التالية

  

  .ريس والبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعةتنمية وتطوير مهارات التد .1

 . ترسيخ استخدام التقنية في مجاالت التعليم والتعلم .2

 .تقويم جودة األداء التعليمي للمعلم الجامعي .3

  .تنمية المهارات الشخصية واإلدارية .4

  .تنمية مهارات التعلم واالتصال لدى الطالب الجامعي .5

 من الدورات التدريبية القصيرة والطويلة، حيث قدم المركـز          وتتمثل أنشطة المركز في تقديم عدد     

  :دورات ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المحاور التالية
 

 .محور كفايات التدريس 

 .محور البحث العلمي 

 .محور القيادات األكاديمية 

 . محور استخدام التقنية في التعليم 

  

إجراء بحوث ودراسات متخصصة، باإلضافة إلى عقد ورش عمل، وندوات ومحاضرات، و

  )25 (.وإصدارات، وتقديم استشارات

وحدة التدريب والتنمية "ويضم مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز 

عداد إهذه الوحدة بتنسيق ومتابعة برامج أعضاء هيئة التدريس عن طريق  تختص، حيث "المهنية

  )26(: المحاور التاليةفيالتدريس وتنفيذ دورات وورش عمل ألعضاء هيئة 

  

  .كفايات التدريس 

 .البحث العلمي 

 .التقنية والتعليم 

 .القيادات اإلدارية األكاديمية 

  :وتسعى الوحدة إلى تحقيق األهداف التالية

  .العلميتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مهارات التدريس الفعال ومهارات البحث  
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  .ستخدام التقنية في مجال التعليم هيئة التدريس في اأعضاءدعم  

  . للقيادات األكاديميةاإلداريةتنمية المهارات  

 .مجاالت عمل المركز إعداد مدربين من أعضاء هيئة التدريس في 

 وحدة للتنمية المهنية، حيث عمادة تطوير التعليم الجامعي، تضم جامعة الملك فيصلوفي 

تقوم وتشرف على األنشطة المختلفة  صةصصت عمادة تطوير التعليم الجامعي وحدة متخصخ

وتشرف هذه . لفئة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين المتعلقة بالتطوير والتنمية المهنية

المهنية لدى عضو  تصميم وتنفيذ البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير وتنمية الجوانب الوحدة على

العلمي والقيادة والتعليم اإللكتروني  ريس والبحث وبشكل أساسي في مجاالت التد،هيئة التدريس

  )27 (. الفعالواالتصالوإدارة الوقت 

وفي هذا السياق، نفذت وحدة التنمية المهنية بجامعة الملك فيصل عددا من البرامج والدورات 

   ـ هـ1428  األول والثاني لعامينخالل الفصلالتدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

  )28 (: وذلك على النحو التالي،هـ1429

  WebCT عداد االختبارات اإللكترونية باستخدام نظام الويب سيتيإ 

تعريف المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين على  تهدف هذه الدورة التدريبية إلى 

.  النظام وأدواته المختلفة وبالتحديد على طرق إعداد االختبارات باستخدام هذا نظام الويب سيتي

الدورة وتحفيزهم الستخدام هذه الوسيلة   البرنامج في تنمية مهارات المستفيدين من هذه هذايسهمو

  .تعليمية رائدة على مستوى العالم  مؤسساتفيشائعة االستخدام 

  :التدريس الفعال باستخدام نظم إدارة التعلم 

 األساسية للتعليم اإللكتروني ونظم هيئة التدريس بالمفاهيم يهدف هذا البرنامج إلى تزويد أعضاء

النظم التعليمية، مع  والتعريف بأهم نظم إدارة التعلم، وأهم أداوت التعلم والتعليم في هذه إدارة التعلم،

تحسين العملية التعليمية ويجعل التعليم عبر  التركيز على كيفية استخدامها بشكل فعال يؤدي إلى

عملياً  يتضمن البرنامج تعريفاً بهذه األدوات وتدريباًو. فعال والجيدالتدريس ال النظم متفقاً مع معايير

رفع معرفة أعضاء هيئة  ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في. عليها في ضوء نظام يتم اختياره

  .يحقق جودة التعليم اإللكتروني في مقرراتهم  في التعامل مع نظم إدارة التعلم بما ومهاراتهمالتدريس

  

  ات التدريس لطالب الجامعةاستراتيجي 

لطالب الجامعة إلى االرتقاء بمهارات أعضاء هيئة التدريس  يهدف برنامج استراتيجيات التدريس

لهـذه   على أنماط التعلم لدى طالبهم، واستخدام االستراتيجيات التعليمية المناسبة فيما يخص التعرف

البرنامج أثر واضح في تنمية  كون لهذاويتوقع أن ي. األنماط، ولخصائص التعلم لدى طالب الجامعة
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التدريس في تخطيط واستخدام االسـتراتيجيات والطـرق    المعرفة والمهارات التعليمية ألعضاء هيئة

  .بما يؤدي إلى تحسين المخرجات التعليمية التعليمية لطالب الجامعة

فيصل العديد من البرامج وباإلضافة إلى البرامج السابقة، تقدم وحدة التنمية المهنية بجامعة الملك 

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس، فعلى سبيل المثال قدمت الوحدة ونفذت عددا من البرامج التدريبية 

تنمية اإلبداع "مشروع   هـ، وذلك ضمن1430/ 1429 خالل العام الدراسيألعضاء هيئة التدريس 

لفعالية الشخصية ا"البرامج برنامج ، ومن هذه "والتميز ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

هندسة التفكير ودمجه في المناهج والمقررات "ومدته ثالثة أيام، برنامج " لعضو الهيئة التدريسية

، ومدته ستة أيام، وبرنامج "تنمية مهارات القيادات اإلدارية"، ومدته أربعة أيام، وبرنامج "الدراسية

، ومدته أحد "ى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمبناء مهارات أساليب التقويم الجامعي لد"

  )29 (.عشر يوما

السعي إلى تطوير التعليم  في عمادة تطوير التعليم الجامعي تتمثل رسالة جامعة الباحةوفي 

 وذلك ،القدرات المهنية للموارد البشرية بالجامعة الجامعي من خالل التطوير الذاتي المستمر لتنمية

 ،األكاديمية  وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات،لتنمية مهارات التعليم الجامعي جمن خالل تقديم برام

المؤسسات المماثلة داخل وخارج   والتعاون والتواصل مع،والمساعدة على تطبيق معايير الجودة

الجامعي بما يحقق مطالب سوق العمل والمستفيدين  المملكة، بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم

  )30(. مع تحديات العصروالتكيف

والمهنية بالجامعة عن طريق تنمية  تحسين القدرات المؤسسية للعمادة في الهدف الرئيسويتمثل 

 ووضع اآلليات ،للموارد البشرية بالجامعة بشكل خاص وتحديث المهارات األكاديمية والقيادية

 عي وتطوير العملية التعليميةاألفكار الجديدة في مجاالت التعليم الجام والطرق الحديثة الستحداث

لمجال األكاديمي واإلداري ا واالستفادة من الخبرات والبرامج العالمية بعد مواءمتها لتعزيز وتطوير

   .في الجامعة

  :يتفرع من الهدف الرئيس للعمادة مجموعة من األهداف الفرعية أهمهاو

التدريس والبحث العلمي تطوير وتنمية الجوانب المهنية ألعضاء هيئة التدريس في مجال  

  .وخدمة المجتمع بالقدر والشكل الذي يسهم في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية

مواكبة التطورات في أساليب التعليم المستحدثة وإيجاد السبل لتكييف أعضاء هيئة التدريس  

  .عليها وتطبيقها في العملية التعليمية

يادات األكاديمية والكادر اإلداري القائم على العملية تطوير القدرات القيادية واإلدارية للق 

  .التعليمية بما يمكنهم من إحداث التغيير المستهدف بنجاح

  .إنشاء وتطوير البنية األساسية واآلليات التنفيذية التي تضمن استمرارية التطوير المستمر 
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وتطبيقها في التخصصات دراسة أنماط التعليم المتطورة كالتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد  

  .المناسبة في الجامعة

اقتراح المساهمة في عقد الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية بالمشاركة مع  

  .الكليات لتطوير التعليم الجامعي

في مجاالت التنمية ) خارج الجامعة(تقديم االستشارات والدعم الفني للجهات ذات العالقة  

 )31 (.الخ…إلداري والتدريب والدراسات واألبحاث المهنية والتطوير ا

قوم ، والتي توحدة للتنمية المهنية تضم عمادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الباحةو

المتعلقة بالتطوير والتنمية المهنية لفئة أعضاء هيئة التدريس  وتشرف على األنشطة المختلفة

 )32 (:حدةمن أهم مهام هذه الو، ووالمدرسين والمحاضرين

اإلشراف على تصميم وتنفيذ البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير وتنمية الجوانب المهنية لـدى               

عضو هيئة التدريس وبشكل أساسي في مجاالت التدريس والبحث العلمي والقيادة وإدارة الوقت             

  .واالتصال الفعال

  .ميةتصميم برامج تدريبية متخصصة للتنمية المهنية للقيادات األكادي 

  .تقديم االستشارات للوحدات اإلدارية بالجامعة في مجال التنمية المهنية اإلدارية 

  .اقتراح وتنفذ ورش العمل والندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالتنمية المهنية 

تقديم الدعم والمشورة للجهات المجتمعية ذات العالقة بالتنمية المهنية في مجال النمو المهنـي               

  . بمؤسسات المجتمعللعاملين

        هـ1421 مركزا للتطوير األكاديمي عام جامعة الملك فهد للبترول والمعادنكما أنشأت 

بهدف اإلبداع في التدريس وفي البحث ولضمان الجودة في البرامج التعليمية واإلرشاد ) م2000(

تمثل رسالة العمادة في ، وتم إلى عمادة للتطوير األكاديمي2003تطور المركز عام األكاديمي، ثم 

 كما نظمت .وضع اآلليات والمعايير والطرق الالزمة لرفع جودة األنشطة األكاديمية وكفاءة األداء

.  في مجال التطوير األكاديميةحلقات دراسية وعلميو، قصيرةدورات وعدة ورش عمل، العمادة 

رنامجا شامال لتطوير أعضاء إدراكا ألهمية هذه البرامج فقد طورت عمادة التطوير األكاديمي بو

  :، تمثلت أهدافه فيما يليهيئة التدريس بالجامعة

  

 . إيجاد مناخ يتيح التطوير األكاديمي المستمر .1

  . تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس للتميز في التدريس واألبحاث .2

  . مساعدة أعضاء هيئة التدريس في اكتساب وتطبيق مهارات التدريس الجامعي الحديثة .3

   )33 (.ية قدرات أعضاء هيئة التدريس على تصميم البرامج والمقررات الدراسيةتنم .4
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  :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي اإلماراتية -2

المركز المهني الستقطاب وتنمية  "جامعة اإلمارات، أنشأت اإلمارات العربية المتحدةفي دولة 

م، والذي يقدم برامج خاصة إلعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد 1990عام " أعضاء هيئة التدريس

وغير الجدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن أهم تلك البرامج ما يتعلق بتطوير طرق 

التدريس الجامعية الفاعلة، وتقويم أعضاء هيئة التدريس ألداء الطالب ومهارات استخدام التدريس 

 ويالحظ أن من خطط المركز تقديم منح مالية ألعضاء هيئة التدريس .المصغر في التعليم الجامعي

م 1993وقد أقام المركز عام . لتمويل البحوث التي تهدف إلى االرتقاء بالتدريس ورفع كفاءته

برنامجا يختص بتنمية أساتذة الجامعة من خالل تنسيق زيارات للجامعات األخرى، وكذلك تنسيق 

  )34 (.ندوات العلمية في الخارجالمشاركة في المؤتمرات وال

 في مطلع شهر عمادة الخدمات األكاديمية المساندة باإلمارات تأسست الشارقةوفي جامعة 

للقيام بالتخطيط والتقييم والتطوير المستمر للوحدات األربع التابعة للعمادة، وهي  2006سبتمبر لعام 

برات المركزية، والمكتبات، فضالً عن مركز تقنية المعلومات، ووحدة القبول والتسجيل، والمخت

وإضافة إلى ذلك، تهدف العمادة إلى تقديم أفضل خدمات تكنولوجيا . أداء هذه الوحدات اإلشراف على

المعلومات واالتصال بجودة عالية إلى الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية لتصبح جامعة 

 )35 (.الشارقة بذلك جامعةً رقمية

توفير أفضل الخدمات األكاديمية المساندة ألسرة الجامعة والمجتمع، بما ية العمادة في وتتمثل رؤ

يعكس قدرات الجامعة المتقدمة في مجال استخدام تقنية المعلومات في العمل األكاديمي واإلداري، 

المطبوعة والرقمية في المكتبات واإلمكانيات الحديثة في المختبرات  وتوفير مصادر المعلومات

التسهيالت للطلبة  المواكبة للبرامج األكاديمية ورسالة البحث العلمي، وكذلك توفير أفضل المركزية

جامعة الشارقة سعيا لوضع اسم الجامعة في  وأولياء أمورهم فيما يتعلق بإجراءات القبول والتسجيل في

  )36 (.العالي في المنطقة أعلى مستويات مؤسسات التعليم

تتمثل في التخطيط والتقييم والتطوير المستمر للوحدات األربع التابعة للعمادة، أما رسالة العمادة ف
المالي المتوفر لهذه  واإلشراف على أداء هذه الوحدات بما يكفل استخدام الموارد البشرية والدعم

األكاديمية للمستفيدين من الطلبة وأعضاء الهيئتين  الوحدات على أفضل صورة لتوفير أفضل الخدمات
وتستند استراتيجية العمادة في تحقيق رسالتها إلى توفير وتطوير . والمجتمع لتدريسية واإلداريةا

الجامعة على اإلنترنت لتفعيل  المعلومات ونماذج الخدمات والتسهيالت اإللكترونية المتوفرة على موقع
الالزمة في أي وقت المرغوبة والقيام باإلجراءات  دور المستفيد وتمكينه من الحصول على المعلومات

  )37 (.ومن أي مكان

  :التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الكويتية -3
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 اهتمامها بالتنمية المهنية من خالل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تعكس الكويتفي 

 للتعليم التطبيقي والتدريب، شأنها حيث حرصت الهيئة العامة، مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية

المختلفة، على توفير كل الفرص الممكنة أمام أعضاء هيئتي التدريس  شأن مؤسسات التعليم العالي

وتزويدهم بمجموعة من البرامج التأهيلية  تحسين أدائهم التدريسي والتدريبي والتدريب العاملين فيها

ومهارات االتصال، وبما يكفل لهم  رق البحث العلميوثـيقة الصلة بتطوير قدراتهم في التدريس وط

 ويعمل المركز على تيسير فـرص االشتراك في. بين الجانب العلمي والتطبيقي الجمع القدرة على
هيئتي التدريس والتدريب،  الدورات والمناسبات العلمية المختلفـة ذات الطبيعـة التأهيلية ألعضاء

مصادر  من النهوض بمستوى ما يقدم لهم ربوية والعلمية وذلك بغيةالت ويوفر لهم قاعدة من المعلومات

 )38 (.ومعلومات بحثية مساندة

  )39 (:وتتمثل أهداف مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية فيما يلي

 .تطوير كفاءة و مهارة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية واالرتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي )1

يئة التدريسية والتدريبية على استخدام أحدث الطرق وأساليب التدريس تدريب أعضاء اله )2

 .المطورة

  .وكيفية تحديثها الدراسية إكساب الهيئة التدريسية والتدريبية المهارات الالزمة لتطوير المناهج )3

 .تدريب أعضاء هيئتي التدريس والتدريب على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية )4

ة التدريب ودوره في تحقيق التنمية المهنية ألعضاء الهيئة التدريسية زيادة الوعي بأهمي )5

 .والتدريبية

 .تقديم برامج تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية في مهارات طرق البحث العلمي )6

 الطلبة من خالل المناهج ىإدخال الكمبيوتر في العملية التعليمية لتنمية روح االبتكار لد )7

 . التقنية المتقدمةباستخدام هذه

  

  )40 (:وفي سبيل تحقيق هذه األهداف يمارس المركز االختصاصات التالية

 .قياس وتقويم مستوى أداء أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كليات ومعاهد الهيئة )1

تحليل نتائج ومؤشرات القياس الخاص بأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بناء علـى األسـس               )2

  .وضعها لهذه المقاييسوالقواعد التي تم 
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إعداد التقرير الختامي لنتائج قياس مستوى األداء ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب وواقع  )3

  .المقررات الدراسية المطروحة بكليات ومعاهد الهيئة

 إعداد قاعدة من البيانات والمعلومات عن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات الهيئة )4

  .ومعاهدها

اجات الوظيفية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة وترجمتها دراسة االحتي )5

  . إلى خطط وبرامج تدريبية

إعداد خطة الدورات التدريبية السنوية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب في ضوء ما تسفر  )6

  .عنه نتائج دراسة االحتياجات التدريبية

  .شراف عليهاتنفيذ خطة الدورات التدريبية ومتابعة اإل )7

 .إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ خطة الدورات التدريبية )8

وقسم التنمية ، قسم األداء التدريسي: ويضم مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية قسمين هما

بقياس وتقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس وتنمية ، حيث يعنى قسم األداء التدريسي المهنية

م التدريسية واألكاديمية، وذلك عن طريق السعي لمعرفة المستوى األكاديمي والتدريسي مهاراته

ألعضاء هيئة التدريس عن طريق تقديم االستبيانات التي تتناول عدة جوانب أكاديمية وتربوية وأخرى 

تقيس العالقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس، وذلك لتزويد عضو هيئة التدريس بالمعلومات عن 

الطالب، مما يتيح له مواطن القوة فيعمل على تدعيمها وتطويرها،  خصائص تدريسه كما يراها

القسم  فهو قسم التنمية المهنيةأما . المناسبة لها إن وجدت فيعمل على وضع الحلول ومواطن الضعف

يفي في الوظ كفاءة ومهارة أعضاء هيئة التدريس والتدريب، واالرتقاء بالمستوى  بتطوير الذي يعنى

  )41 (.يقومون به من مهام ومسؤوليات جميع ما

  )42 (:وتتمثل اختصاصات قسم التنمية المهنية فيما يلي

ومعاهدها دراسة االحتياجات الوظيفية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات الهيئة  )1

 .وترجمتها إلى خطط وبرامج تدريبية

يئتي التدريس والتدريب في ضوء ما تـسفر        إعداد خطة الدورات التدريبية السنوية ألعضاء ه       )2

  .عنه النتائج دراسة االحتياجات التدريبية

  .تابعة اإلشراف عليهامتنفيذ خطة الدورات التدريبية و )3

المشاركة في إعداد قاعدة من البيانات والمعلومات عن أعضاء هيئتي التدريس والتدريب  )4

  .بكليات ومعاهد الهيئة
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  . يذ خطة الدورات التدريبيةعداد التقرير الختامي عن تنف )5

وفي ذات السياق، يقدم المركز عددا من الدورات التدريبية التي تغطى العديد من المجاالت، 

، ومدتها ثمانية عشر يوما بواقع ثالثة أيام أسبوعيا، دورة البحث العلميوالتي تتفاوت في مدتها، ومنها 

  :التدريبية إلى تحقيق األهداف التاليةوتستمر الدورة لمدة ستة أسابيع، وتسعى هذه الدورة 

 .ف على طبيعة وأهمية البحث العلمي والدراسات الميدانيةالتعّر )1

  . وعناصرهف على مكونات البحث العلميالتعّر )2

  .د بآليات وأدوات البحث العلمي وطرق استخدامهاالتزّو )3

التوثيق  على الدراسات السابقة ومصادر المعلومات والمراجع العلمية وأسس االطالع )4

  .واإلنترنت في البحث العلمي

  .وكيفية تحليل النتائج وتفسيرها ،SPSSالتدرب على األساليب اإلحصائية والتحليل اإلحصائي  )5

تنمية االتجاهات والقيم التي تسهم في تكوين القناعة بأهمية البحث العلمي ودوره فـي تنميـة                 )6

  )43 (.المجتمعات وتقدمها

، ومدتها خمسة عشر يوما، بواقع ثالثة أيام "التأهيل التربوي" كما يقدم المركز دورة بعنوان

عدت هذه الدورة إلكساب أعضاء هيئة التدريس أسبوعيا، وتستمر الدورة لمدة خمسة أسابيع، حيث أ

بعملية التدريس، وتزويدهم باألسس  بالمهارات المرتبطة) غير المؤهلين تربويا(بالهيئة  والتدريب

، وتسعى هذه الدورة التدريبية إلى تحقيق األهداف طرق التدريس ونظريات التعلمالفلسفية والتربوية ل

  :التالية

 .التدريب إعدادا تربويا ومهنيا/ إعداد عضو هيئة التدريس )1

 .التدريب/ التدريب المواصفات المطلوبة لمزاولة مهنة التدريس/ اكتساب عضة هيئة التدريس )2

 .ة في التدريساكتساب األساليب والطرق الحديثة المتبع )3

  )44 (. على أحدث التقنيات التربوية المستخدمة في عملية التدريساإلطالع )4

باإلضافة إلى دورات أخرى عديدة تغطي العديد من المجاالت، وتتفاوت في مدتها ما بين ثالثة 

، "إدارة الفصل واالجتماعات والمؤتمرات"، ودورة "الوعي اإلعالمي"أيام وخمسة أيام، مثل دورة 

االتجاهات الحديثة "، ودورة "التدريس الفعال"، ودورة "االتجاهات الحديثة في العملية التدريبية"دورة و

  )45 (".في اإلشراف التربوي
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م يعنى بتنظيم ورش عمل 1990 عام مركز للتنمية األكاديمية، تم إنشاء جامعة الكويتوفي 

االت التدريس المتميز ونقل المادة ألساتذة الجامعة حديثي التخرج بهدف زيادة خبراتهم في مج

العلمية إلى الطالب، كما يقدم المركز محاضرات تخصصية وورش عمل في أساليب تقويم طالب 

ويسعى المركز إلى توفير المناخ العلمي المالئم لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس . الجامعة

ر في عمليات التعيين وترقية أعضاء وللمركز دو. وتدريبهم على أساليب القياس والتقويم الحديثة

هيئة التدريس وإعداد اإلحصائيات المختلفة بغرض تقييم العملية التعليمية بالجامعة؛ لذا فالمركز 

 .يتصف بالتوسع في مهامه وأهدافه، وليس مقتصرا على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

)46(  

 :سات التعليم العالي المصريةالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤس -4

م في جامعات القاهرة واإلسكندرية وعين شمس 1973تنظم كليات التربية في مصر منذ عام 

دورات عدة بهدف تنمية االتجاه اإليجابي لدى األستاذ الجامعي نحو مهنة التدريس ومسؤولية التعليم 

وكان من اهتمام جامعة اإلسكندرية . بالجامعة، ورفع مستوى المهارة في األداء التدريسي الجامعي

على سبيل المثال أن أنشأت مركزا متخصصا بالتطوير المهني والعلمي ألعضاء هيئة التدريس 

بالجامعة بميزانية مستقلة، وربط إداريا بنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كما تم إنشاء 

تدريسية بالجامعات العربية، ومقرها بجامعة الشبكة العربية للتطوير المهني ألعضاء الهيئات ال

م، بهدف ربط مراكز التطوير العربية ببعضها البعض من أجل تفعيل التطوير 1993اإلسكندرية، عام 

   )47(.المهني ألساتذة الجامعات األعضاء بالشبكة

 عليمالت تطوير مشروعات تم تقديم الدولة، لتحديث القومي البرنامج إطار م، وفي2000وفي عام 

 وزارة حالًيا وتقوم ،)2000(العالي  التعليم لتطوير القومي المؤتمر تبناها وأقرها والتي بمصر، العالي

 تطوير في إسهاماتها في واألبرز أولوياتها في األهم هي قومية ستة مشروعات بتنفيذ العالي التعليم

 هيئة أعضاء قدرات نميةت "بمصر، ومن هذه المشروعات مشروع  التعليم العالي منظومة وتحديث

 العالي التعليم تطوير وتحديث عملية إحداث في األهم اآللية المشروع ، حيث يمثل"التدريس والقيادات

 بالجامعات الموارد البشرية ونقصد التعليمية، العملية في مكون أهم على يركز أنه ذلك بمصر،

 إلي المشروع ويهدف. )الجامعية ياداتوالق التدريس هيئة أعضاء(العالي  التعليم ومؤسسات المصرية

 ترقى جامعات عصرية إلي تقليدية جامعات من: بمصر الجامعي التعليم في نوعية نقلة إحداث

 جودة والتمتع بمستوى المعلومات، تكنولوجيا وتوظيف التدريس، أساليب حيث من العالمي للمستوى

 برنامج التطوير وتتبنى تحقق التي قياديةوال المهنية بالقدرات تتمتع بشرية موارد خالل من متميز

  )48 (.المستمر التحديث
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 للقدرات المستمر الذاتي التطوير وممارسات مفاهيم وتطبيق وتتمثل رسالة المشروع في تبني

 التعليم مخرجات جودة لتحسين العالي، التعليم ومؤسسات بالجامعات المصرية البشرية للموارد المهنية

 األخالقي السلوك قواعد مع التوافق وكذلك العصر، تحديات التكيف مع يحقق بما والعالي الجامعي

 المؤسسية القدرات تحسين في للمشروع العام الهدف  كما يتمثل.الجامعي بالتعليم للمشتغلين المهني

 للموارد والقيادية األكاديمية المهارات وتحديث خالل تنمية من العالي التعليم لمؤسسات والمهنية

 )49(: إلى يهدف فإن المشروع التحديد وجه وعلى .المؤسسات بهذه يةالبشر

 مـن  يمكـنهم  بما العالي التعليم بمؤسسات التدريس هيئة ألعضاء التطويرية القدرات تنمية  

 .العالي التعليم مخرجات تحسين جودة

 في اريتهاستمر يحقق بما المشروع ألنشطة المستمر التطوير تدعم التي الذاتية الخبرات تنمية  

 .أداء رسالته

من  يمكنهم بما اإلداري والكادر األكاديمية للقيادات اإلدارية والمهارات القدرات وتحديث تنمية  

 .بنجاح المستهدف التغيير إحداث

 .العالي التعليم ومؤسسات بالجامعات التدريب مراكز تدعيم  

   .الذاتي والتطوير التدريب ثقافة نشر  

هداف، يقدم المشروع عددا من البرامج التدريبية التي تغطي عدة وفي سبيل تحقيق هذه األ

  )50 (:مجاالت، وذلك على النحو التالي

، ومن برامجه برنامج التدريس الفعال، وبرنامج االتجاهات الحديثة في مجال التدريس )1

  .التدريس، وبرنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس

مج أساليب البحث العلمي، وبرنامج كتابة البحوث ، ومن برامجه برنامجال البحث العلمي )2

  .ونشرها دوليا، وبرنامج اقتصاديات وتسويق وتمويل البحوث

، ومن برامجه برنامج إدارة األزمات، وبرنامج اتخاذ القرارات وحل مجال القيادة )3

  .المشكالت، واإلدارة الفعالة لالجتماعات، وبرنامج الجوانب المالية بالجامعات

 ومن برامجه برنامج مهارات العرض الفعال، ،صال أو التعامل مع اآلخرينمجال االت )4

  .وبرنامج مهارات االتصال الفعال

، ومن برامجه برنامج مهارات التفكير، وبرنامج أخالقيات وآداب المهنة، مجال الشخصية )5
  .وبرنامج إدارة الوقت وضغوط العمل
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وبرنامج جه برنامج الساعات المعتمدة، ، ومن برامتطوير التعليم العالي ثقافة جدارة مجال )6

   .توكيد الجودة واالعتماد

المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء "هذا وقد تحول المشروع بعد ذلك إلى مركز تحت مسمى 

على الصعيد األكاديمي (ويهدف المركز إلى تنمية الموارد البشرية  ،"هيئة التدريس والقيادات

 القيادة ، البحث العلمي،والمعاهد التعليمية العليا في مجاالت التدريسبالجامعات المصرية ) اإلداريو

 ،األخالقيات المهنيةو ،استخدام التكنولوجياو ،كما يؤكد المركز على تنمية المهارات. والسلوك واإلدارة

 ينيطبق المركز معايير الجودة الدولية والمعتمدة من الفرع كما .ومهارات العرض واالتصال

 تدريب المدربين فييتخصص المركز حيث  ،للمجلس الدولي للمدربين المعتمدين واألمريكياألوروبي 

هيئة التدريس والقيادات أعضاء  ويعتبر المركز القومي لتنمية قدرات .وتأهيلهم لالعتماد الدولي

ن لمنح شهادة االعتماد الدولي عند اكتمال التدريبات مرخصا من قبل المجلس الدولي للمدربين المعتمدي

ونظراً ألن المركز القومي لتنمية قدرات . واالختبارات والتقييمات المطلوبة وفقاً لمعايير جودة محددة

هيئة التدريس والقيادات هو فرع الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمجلس الدولي للمدربين أعضاء 

 كما يوفر ،هذه البرامج والشهادات لكل المشاركين من داخل مصر وخارجهاالمعتمدين فإنه يقدم مثل 

  )51 (.م احتياجات المؤسسات التعليميةئبرامج تدريبية معدة خصيصاً لتال

والقيادات  هيئة التدريسأعضاء أن يصبح المركز القومي لتنمية قدرات وتتمثل رؤية المركز في 

عالميا لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في  عتمدامركزا رائدا ومتميزا محليا وإقليميا وم

 وإنتاج ونشر ،واستخدام التكنولوجيا، التعليم العالي المصرية واإلقليمية في مجاالت التعليم مؤسسات

  . ويكون للمركز فروع معتمده بالجامعات المصرية،واإلدارة  والقيادة،المعرفة

التدريس ة ركز فرصا للتنمية الذاتية والمهنية ألعضاء هيئيوفر المأما رسالته فتتمثل في أن 

كما يعد ويعتمد مدربين محترفين ومواد تدريبية  والقيادات بالجامعات المصرية واإلقليمية والعربية،

برامج خاصة للتأهيل العلمي والتكنولوجي  ومتطورة بمواصفات المراكز العالمية، وأيضا يتيح مالئمة

في مجاالت األعمال والخدمة  البحوث المصرية والعربية، كما ينمى قدرات القيادات للباحثين في مراكز

    )52 (.ةالعام

  
إن النظرة التحليلية لجهود بعض مؤسسات التعليم العالي العربية المشار إليها سلفا تفيد أن 

 تتضمن العديد صيغتها المتمثلة في استحداث هيئة مختصة بالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بها

  .من أساليب التنمية المعاصرة
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ومن ناحية أخرى تبرز هذه النظرة أن التنمية المهنية في تلك المؤسسات تحقق أهداف ذاتية 

وأخرى مؤسسية في مجال التنمية المهنية، وذلك من خالل تنوع أنشطة التنمية المهنية بما يناسب 

  .المؤسسات ذاتهاطموحات أعضاء هيئة التدريس وأيضا طموحات تلك 

ومن ناحية ثالثة توضح هذه النظرة أن التنمية المهنية في تلك المؤسسات تؤسس على 

ولعل هذا أحد مالمح مجتمع . التكنولوجيا وتستثمرها وتستهدفها بما يحقق مواكبة متطلبات التقدم

  . المعرفة الذي تحاول الدول العربية جاهدة أن تدخل حلبته

  

طار عمل لتنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي مهنياً في نحو إ: القسم الرابع

  : الدول العربية
تناولت الدراسة في أقسامها الثالثة السابقة المنظور المعاصر لتنمية أعضاء هيئة تدريس العالي 

  .مهنياً وتنميتهم مهنياً في بعض الدول األجنبية وكذلك تنميتهم مهنياً في بعض الدول العربية

  

 من عرض القسمين الثاني والثالث أن التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي وواضح

في الدول األجنبية والدول العربية المختارة لهذه الدراسة ذات أهداف تتسق مع أهداف التنمية المهنية 

الي في هذه كما أن أهداف التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم الع. في منظورها المعاصر

  .الدول أو تلك تتضمن أهدافاً تنحو إلى التنمية الذاتية وأخرى تنحو إلى التنمية المؤسسية

وأبرز تحليل التنمية المهنية في هذه الدول أو تلك تنوع األساليب التي تعتمد عليها هذه التنمية، 

ية وبلوغ أهدافها بكفاءة ومعظمها ينتمي إلى األساليب المعاصرة التي تفيد في تفعيل التنمية المهن

  .وفعالية

والمالحظ أن تحليل ما جاء بالقسمين الثاني والثالث من الدراسة يفضي إلى نتيجة مؤداها تنوع 

وهذا التنوع مفيد في تحقيق أهداف التنمية . صيغ التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي

لمالحظ أيضا أن الدول األجنبية والدول العربية المختارة المهنية، سواء الذاتية منها أم المؤسسية، وا

لهذه الدراسة تتشابه في انتهاج صيغة استحداث هيئة لتنمية أعضاء هيئة تدريس التعلم العالي مهنيا، 

  .وإن اختلفت إجراءات تطبيق هذه كأمر منطقي الختالف السياقات الثقافية لهذه الدول وتلك

  

من أقسام للدراسة تبين أن أوضاع التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس والنظرة المدققة لما تقدم 

التعليم العالي في الدول األجنبية والدول العربية المختارة لهذه الدراسة يقترب من مواكبة متطلبات 

  .مجتمع المعرفة، ربما بدرجات متفاوتة
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ترح لتنمية أعضاء هيئة واستفادة مما تقدم وبناء عما سبق يمكن القول إن إطار العمل المق

  :تدريس التعليم العالي مهنياً في الدول العربية يتضمن الجوانب التالية

  

  : المنطلقات األساسية-1

تتحدد أهم المنطلقات األساسية للتنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي مهنيا بالدول 

  :العربية في

مية المهنية القادرة على استثمار رأس المال الفكري في هي التن.  إن التنمية المهنية الفعالة-أ 

مؤسسات التعلم العالي وتعظيمه، بما يتسق مع مستجدات العصر والتأقلم مع الظروف البيئية 

  .العالمية واإلقليمية والمحلية وكذلك التقنيات التكنولوجية المتغيرة دوما

ن أركان التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس  إن التنمية المهنية الذاتية تعتبر ركنا أساسياً م- ب

التعليم العالي، فهي تلبى طموحات عضو هيئة التدريس ذاته وتحقق التفوق والتميز على 

  .مستوى العضو ذاته

 إن التنمية المهنية المؤسسية تعد ركنا أساسيا من أركان التنمية ألعضاء هيئة تدريس التعليم - ج

حات مؤسسات هذا التعليم، وتحقق لها التفوق على مثيالتها، العالي، فهي تختص بتلبية طمو

  .وكذلك التفرد الذي يميزها عن مثيالتها

 إن التنمية المهنية البعدية ال غنى عنها، وتعتبر ركنا أساسيا من أركان التنمية المهنية ألعضاء -د

دخولها حلبة هيئة تدريس التعليم العالي، فهي سبيل أساسي لمؤسسات هذا التعليم من أجل 

  .التنافسية والجودة والتميز وكذلك مجتمعية التنمية المهنية

 إن التنمية المهنية األكثر اتساقا مع متطلبات مجتمع المعرفة هي التي تؤسس على التنمية - هـ

المهنية الذاتية والتنمية المهنية المؤسسية والتنمية المهنية البعدية، ألن ذلك ييسر عملية الدمج 

عرفة الضمنية لدى أعضاء لهيئة تدريس التعليم العالي والمعرفة الصريحة لمؤسسات بين الم

  .هذا التعليم، األمر الذي يفيد في استثمار رأس المال الفكري في التعليم العالي على نحو أفضل

 إن إحداث التنمية المهنية الفعالة والمتسقة مع طبيعة مجتمع المعرفة هي تنمية مهنية مستدامة - و

مستقبلية في المقام األول، ألنها ترتبط بالمسار المهني للمؤسسة والمسار الوظيفي لعضو هيئة و

التدريس اآلني والمستقبلي، لذلك فهي تتطلب نوعاً من القيادة، يستطيع التعامل مع المتغيرات 

  .المستقبلية

  : أبعاد اإلطار-2

ار صيغة بعينها من صيغ التنمية المهنية بداية، يجب التنويه إلى أن اإلطار المقترح ال يعني اختي

لذلك فاإلطار المقترح . دون سواها، فهذا من الممكن أن يحقق ميزة األفضلية والفعالية للتنمية المهنية
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يستوعب أكثر من صيغة للتنمية المهنية، ويستوعب أيضا دمج صيغتين لها أو أكثر من أجل االتساق 

   .مع المنطلقات األساسية سالفة الذكر

وعليه فإن إطار العمل المقترح لتنمية أعضاء هيئة تدريس التعليم العالي في الدول العربية يشمل 

  :على عدة أبعاد أكدتها صيغ التنمية المهنية، وهذه األبعاد هي

  ):التفاعلي ( التواصل الدينامي   - أ

لبعض، يعبر هذا البعد عن التواصل اإلنساني الدينامي بين أعضاء هيئة التدريس بعضهم ا

األمر الذي يترتب عليه تفاعل بناء بينهم وتأصيل مبدإ التعاون وكذلك التمرس على القدرة على 

  .العمل الجماعي

ويعتبر هذا البعد من األبعاد األساسية لتحقيق أهداف التنمية المهنية، ويفيد في تحقيق التنمية 

دة المعرفة الضمنية لكل عضو الذاتية والتنمية المؤسسية، فضال عن مردوده اإليجابي على زيا

  . هيئة تدريس على حدة، األمر الذي يفيد في تفعيل استثمار رأس المال الفكري

  : التواصل المعرفي-ب

يختص هذا البعد بالبحث عن المعرفة وتبادلها وأيضا إنتاج معرفة جديدة، بناء على مخزون              

  .المعرفة المتجددة باستمرار

نمية الذاتية والتنمية المؤسسية، كما يفيد في تنامي المعرفة ويفيد هذا البعد في تحقيق الت

كما يفضي إلى . الضمنية لدى أعضاء هيئة التدريس وأيضا المعرفة الصريحة لدى مؤسساتهم

  .تفوق وتميز عضو هيئة التدريس ومؤسسته، عالوة على تمكن كليهما من قدرات التنافسية

  : التواصل البعدي-ج

لتكنولوجيا الفائقة على التنمية المهنية، إذا أن هناك تزايداً في توظيف يعكس هذا البعد أثر ا

هذه التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المهنية، وأيضا تجاوز التنمية المهنية للمكان، فتبرز 

  .التنمية المهنية لمؤسسات التعليم العالي عبر اإلقليمية، أو التنمية المهنية عابرة القارات

يغة جديدة هي صيغة التنمية المهنية عن بعد ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي، وتتبلور ص

  .ويكون التواصل فيها عبر الشبكات اإللكترونية

والواضح أن مردود هذا البعد يكون إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية الذاتية والمؤسسية، 

األمر الذي يتسنى معه . ؤسساتهموكذلك على تنامي المعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس ولدى م

  .دخول التعليم العالي العربي حلبة التنافسية مع مثيله في الدول المتقدمة

  : تحسين المهنية-د
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يعتبر بعداً مهما لبلوغ تنمية مهنية مستدامة ومستقبلية وذات اتساق مع متطلبات مجتمع 

  :المعرفة، ويتضمن هذا البعد عدة جوانب أساسية، هي

لبناء اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي من حيث صياغة رؤية مشتركة تعبر عن وضع ا) 1(

القيم التربوية واألخالقية للمشاركين في العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، وترجمة 

  .هذه الرؤية إلى رسالة وأهداف إستراتيجية وخطط عمل

لى االرتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم قيادة التعليم والتعلم، بحيث تركز الجهود ع) 2(

  .واالرتقاء بمستويات إنجاز أعضاء هيئة التدريس وأيضا االرتقاء بمستويات إنجاز الطالب

العمل مع اآلخرين، بحيث يتمكن أعضاء هيئة التدريس من إدارة عالقاتهم بكفاءة، ويقيمون ) 3(

  .أيضا اتصاالت فعالة مع اآلخرين

ة، بحيث يتمكن أعضاء هيئة التدريس من امتالك مهارات تحسين العمليات إدارة المؤسس) 4(

والهياكل والوظائف اإلدارية داخل مؤسسات التعليم العالي، وفنيات أساليب التطوير 

  .التنظيمي، وأيضا فنيات وإجراءات صنع القرار التربوي الرشيد

م وإجراءات المحاسبية العادلة المحاسبية، بحيث يتمكن أعضاء هيئة التدريس من معرفة نظ) 5(

  .على مستوى جميع األفراد وأيضا المفيدة في تطوير العمل المؤسسي

  : التعلم الذاتي-هـ

يختص هذا البعد بتطوير عضو هيئة التدريس لمعارفه ومهاراته من خالل التأمل في 

متخصصة، ومن ممارساته اليومية، ومن خالل مراجعة المراجع العلمية والمواقع اإللكترونية ال

  .خالل تحليله لممارسات زمالئه، ومن خالل التحاور مع زمالئه وطالبه

وال شك أن هذا البعد يزيد من المعرفة الضمنية لعضو هيئة التدريس، ومن الممكن أيضا أن 

  .يسهم في زيادة معرفة المؤسسة التي يعمل بها

  : مقومات نجاح تطبيق اإلطار-3

مات األساسية لنجاح تطبيق إطار العمل المقترح لتنمية أعضاء يمكن تحديد مجموعة من المقو

  :هيئة تدريس التعليم العالي مهنيا في الدول العربية، وهذه المقومات هي

  : النضج التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي-أ

يختص هذا المقوم بانتهاج مؤسسات التعليم العالي العربي أنماط التنظيم األكثر اتساقا مع 

،  Flat ) أفقية(ات مجتمع المعرفة، تلك التنظيمات التي تتسم بأنها تنظيمات مسطحة متطلب



 32

وأبرز أشكالها التنظيمات الشبكية، والتي بمقتضاها يتم الربط بين مؤسسات التعليم العالي العربي 

  .عبر اإلقليمية والمحلية

تضى ذلك يصبح ومن ناحية أخرى فإن هذا المقوم يؤسس على المشاركة في السلطة، وبمق

أعضاء هيئة التدريس صناع سياسات التعليم العالي العربي وأيضا صناع المعرفة الالزمة 

  .لتطوير مؤسسات هذا التعليم

ومن ناحية ثالثة يستهدف هذا المقوم تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى منظمات تعلّم، 

علمية أدواراً توجيهية واستشارية يمارس فيها أعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرات والمكانة ال

  .لألعضاء اآلخرين والمؤسسات المجتمعية

ومن ناحية رابعة ينطوي هذا المقوم على وضع معايير بجودة األداء المؤسسي للتعليم 

، وما يندرج تحتها من مؤشرات ومحطات )يشترك في وضعها المعنيون بالتعليم العالي(العالي 

  .األداءأساسية، يتم في ضوئها تقويم 

ومن ناحية خامسة يجسد هذا المقوم مبدأ استقالل مؤسسات التعليم العالي، بأشكاله 

االستقالل األكاديمي واالستقالل اإلداري واالستقالل المالي، وذلك بما يحقق طموحات : المتعددة

  .التعليم العالي والطموحات المجتمعية لمؤسساته

  

  : الشراكة في مسؤولية التنمية المهنية-ب

يقصد بهذا المقوم تعدد الهيئات واألطراف المشاركة في التنمية المهنية ألعضاء هيئة 

تدريس التعليم العالي العربي، بحيث تتجاوز المؤسسة ذاتها إلى مؤسسات مجتمعية ذات عالقات 

وثيقة بالتعليم العالي وأيضا مؤسسات تعليمية وبحثية مماثلة، سواء داخل المجتمع الواحد أو عبر 

  .المجتمعات العربية

وتنفيذ هذا المقوم يعتمد على استثمار التكنولوجيا في ميدان التنمية المهنية وتفعيلها، وأيضا 

التبادل المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس وبين مؤسسات التعليم العالي ذاتها، بهدف إنتاج 

  .معرفة متجددة

 المهنية البعدية ألعضاء هيئة والواضح أن هذا المقوم يجسد بصورة كبيرة صيغ التنمية

تدريس التعليم العالي، وفي الوقت ذاته فإنه يطور التنمية المهنية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس، 

  .وكذلك التنمية المهنية المؤسسية

  : المبادأة بالتغير وقيادته-ج
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 الذي يختص من منطلق أن التنمية المهنية تنمية مستدامة وتنمية مستقبلية يأتي هذا المقوم،

بتوقع التغير ورصده وتوقع التغيرات المستقبلية ورصدها وتحليلها واستنتاج اآلثار المتوقعة على 

 ألعضاء هيئة التدريس بغية أن يكون ذلك ضمن ةمنظومة التعليم العالي وأيضا األدوار المستقبلي

  .إطار التنمية المهنية ألعضاء هيئة تدريس التعليم العالي

رى فإن هذا المقوم يؤكد على قياده التغيير واآلليات والفنيات الفعالة لتحقيق ومن ناحية أخ

أهداف التغيير المستهدف، األمر الذي يعود بالنفع على عملية التنمية المهنية بمؤسسات التعليم 

  .العالي وأعضائها من هيئة التدريس

...
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