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 :مستخلص البحح

التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس  الكشف عن أىميةىدف البحث إلى     
والتعرف عمى أساليب  ي ضوء معطيات العصر الرقمي،ألميرة نورة بنت عبد الرحمن فبجامعة ا

التنمية المينية اإللكترونية  ومعوقاتيا  التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس، ولتحقيق ذلك تم 
عمى أعضاء (االستبانة البحث )م المنيج الوصفي التحميمي،  حيث طبقت الباحثة أداة ااستخد

بكمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وقد توصمت نتائج البحث ىيئة التدريس 
إلى مقترحات يمكن أن تسيم في االرتقاء بمستوى التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة 
لى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة  التدريس في الجامعات، وا 

وره بنت عبد الرحمن حول واقع التنمية المينية في ضوء معطيات التدريس بجامعة األميرة ن
 .العصر الرقمي من وجية نظرىم ترجع لمتغيرات التخصص، والرتبة األكاديمية

 ، العصر، الرقمى، جامعة االميرة نورةاإللكترونية ،المينية ،التنميةالكممات المفتاحية: 
Reality of Electronic Professional Development in the Light of Digital Age 

Findings among Faculty Members at College of Education, Princess Nourah 

Abdul Rahman University  

Abstract    

The current study attempts to identify the importance of electronic professional 

development among faculty members at Princess NourahAbdulrahman 

University (PNU) in the light of the digital age. It also aimed at identifying the 

techniquesand the challengesof electronic professional development among 

faculty members. To achieve the study objectives, analytic descriptive 

approach utilized and a questionnaire applied to faculty members at the 

College of Education, PNU. Resultsconcluded providing suggestions that could 

contribute to the advancement of electronic professional development of 

faculty members in universities. There are no statisticallysignificantdifferences 

among faculty members at PNU about the reality of electronic professional 

development in light of the digital age from their viewpoint due to the variables 

of specialization and academic rank. 

Keywords: Electronic Professional Development,Digital Age, Princess Nourah 

University 
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 مكدمة:

فاي التجوياد الترباوي والتعميماي الاذي تطمباو حياتناا  لو دور فعاال إن عضو ىيئة التدريس    
ىميااة مكانااة عضااو ىيئااة التاادريس الجااامعي ماان أاليوميااة فااي ىااذا العصاار المتسااارع، وتنبااع 

يس والمشاارك الفعماي فاي نوعياة التعمايم العاالي وبالتاالي مساتقبل نوعياة حيث إنو المحدد الرئ
 التعميم الذي يسيم في التنمية.

ويجب عمى عضو ىيئة التادريس أن يعمال كباحاث وأن يكاون ذا صامة مساتمرة ومتجاددة      
مع كل جديد في مجال تخصصو، وفي طرق تدريسو، وما يطرأ عمى مجتمعاو مان مساتجدات، 

بااًا لمعماام مااا اسااتطاع، مطمعااًا عمااى كاال مااا ياادور فااي مجتمعااو المحمااي واإلقميمااي وأن يظاال طال
والعالمي مان مساتحدثات، حتاى يساتطيع أن يمباي حاجاات ط باو مان استفسااراتيم المختمفاة، 
ويمااد لياام يااد العااون فيمااا يغمااض عمااييم وينخااذ بياادىم إلااى نااور العماام والمعرفااة، وأن يصااب  

زارة عمماو. فقبال أن يحقاق لط باو الاتعمم الاذاتي عمياو أن عضو ىيئة التدريس نموذجًا فاي  ا
 يحقق ىذا التعمم الذاتي في ذاتو، وأن يطور نفسو باستمرار.

والتنميااة المينيااة حجاار األساااس فااي التطااوير، وتاانتي تنميااة المجاااالت األخاارى بعاادىا،       
ربياااة الياااوم، لصاااورة الواقاااع الاااذي تعيشاااو الت المساااتقبل الترباااوي يكاااون مغاااايراً خاصاااة وأن 

(، 2004ومانالواض  أن التكنولوجيا المتغيرة توجاد بيئاات تعميمياة متجاددة )الحاماد ونخاارون،
وىاااذايتطمب تعميمااا وتاادريبًا ماان نااوع جديااد، يسااتوعب تكنولوجيااا المعمومااات واالتصاااالت التااي 

لمحياااااة فااااي مجتمااااع ديمقراطااااي  الطاااا ب ويؤىاااالالحياااااة االجتماعيااااة،  أصاااابحت جاااازء ماااان
 (42، ص 2002)نوفل،
والتنمياااة المينياااة لعضاااو ىيئاااة التااادريس تعناااي الجياااود التاااي تااانتي قصااادا حيااااث تقااااوم      

فييااالجامعة أو  يرىا من المؤسسات المينية لتنمياة عضاو ىيئاة التادريس مينياا بماا يمكناو 
ماان تحقياااقوظائف الجامعااة األساسااية، وىااي: التاادريس، والبحااث العممااي، وخدمااة المجتمااع 

 (9، ص 2004)حداد،
وتتااي  التنميااة اإللكترونيااة الااتعمم  والتاادريب ماان خاا ل انظمااة الكترونيااة بشااكل مفتااوح       

دون التقيد بحدود الزمان والمكان، واالنخراط في نظام تعميمي فعال يعمل عمى تادريب أعضااء 
ليب ىيئة التدريس عمى الميارات العقمية العميا وميارات حال المشاك ت وذلاك باساتخدام األساا

التعميميااة التااي يعتمااد فييااا عضااو ىيئااة التاادريس عمااى نفسااو )الااتعمم الااذاتي( وفقااا لقدراتااو 



 ........ واقع التنمية المهنية اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

- 416 - 

مكاناتااو ونمااط تعممااو ويتاااح لااو فييااا كافااة المصااادر التعميميااة ليختااار ماان بينيااا مااا يناساابو  وا 
بمااا ويباادأ ماان حيااث انتيااى، وكااذلك ينتقااي ماان بااين العديااد ماان األنشااطة التعميميااة المصااممة 

 .ع احتياجاتويتوافق م
 مشهلة البحح:

تمثل التنمية المينياة لعضاو ىيئاة التادريس بالجامعاات عنصارًا أساسايًا مان أساسايات تطاوير 
التعمااايم ليكاااون قاااادرًا عماااى الوفااااء باحتياجاااات المجتماااع وتحقياااق أىدافاااو، كماااا أن االىتماااام 

التكنولوجياة، والثاورة بالتنمية المينية ألعضاء الييئة التعميمية يعد تحاديا مان تحاديات الثاورة 
المعرفية، وتكنولوجيا المعمومات، وظيور صاي  تعميمياة جديادة تعتماد عماى الاتعمم اإللكتروناي 
وبيئااات الااتعمم االفتراضااية، وماان ثاام كااان البااد ماان االىتمااام بالتنميااة المينيااة ألعضاااء الييئااة 

 التعميمية ليكونوا قادرين عمى التعامل مع تمك التحديات.
ماان الضااروري االىتمااام بتوظيااف تقنيااات التعماايم والااتعمم فااي مجااال التنميااة  وأصااب        

نتااااجيتيم، ولمواكباااة  المينياااة ألعضااااء الييئاااة التعميمياااة لتااادريبيم عميياااا، ورفاااع أداءىااام وا 
متطمباااات التعمااايم فاااي العصااار الرقماااي، حياااث لاااوحظ ضاااعف الواقاااع الاااراىن فاااي مجاااال تقنياااة 

ماااااااااايم ألعضاااااااااااء ىيئااااااااااة التاااااااااادريس باااااااااابعض المعمومااااااااااات ومساااااااااااتحدثاتتكنولوجيا التع
 (  2008الجامعات)س مة،

وقااد تطمااب ذلااك ضاارورة االىتمااام بالتنميااة المينيااة االلكترونيااة  ألعضاااء ىيئااة التاادريس،  
فميس من المقبول أن تظل التنمية المينياة لعضاو ىيئاة التادريس بمنانى عان تانثيرات العصار 

يا، بل وزمان ومكاان ووساائل تقاديميا الرقمي، خاصة بعد أن أصب  مضمونيا وأسموب تقديم
 متاحًا لو في كل وقت وفي كل مكان يتواجد بو.

أصاابحت التنميااة المينيااة اإللكترونيااة ألعضاااء ىيئااة التاادريس مطمبااًا ممحااًا فااي ظاال لقااد و    
المساااؤوليات واألدوار الجديااادة الممقااااة عماااى عااااتقيم، بسااابب التطاااور فاااي العماااوم والتقنياااات 

لمحاجااة إلااى وجاااود أساااليب تتصااف بالكفااااءة والجااودة لتنميااة مياااارات  التعميميااة، ممااا دعاااا
ييادف البحاث أعضاء ىيئة التدريس وتمبي حاجااتيم فاي الميادان الترباوي، مان ىاذا المنطماق 

واقااع التنمياة المينيااة اإللكترونيااة ألعضاااء ىيئاة التاادريس فااي كميااة التربيااة إلاى الكشااف عاان 
 في ضوء معطيات العصر الرقمي.بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
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 أسئلة البحح:

 األسئمة التالية:عن جيب ييحاول ىذا البحث أن 
ما اىمية التنمية المينية اإللكترونية ألعضااء ىيئاة التادريس بجامعاة األميارة ناورة بنات  .1

 عبد الرحمن في ضوء معطيات العصر الرقمي؟
التدريس بجامعة األميارة ناورة بنات ما أساليب التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة  .2

 ضوء معطيات العصر الرقمي ؟  فيعبدالرحمن 
مااا معوقااات التنميااة المينيااة اإللكترونيااة التااي تواجااو أعضاااء ىيئااة التاادريس بجامعااة  .3

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء معطيات العصر الرقمي؟
وجياة نظار أعضااء ىيئاة ات العصر الرقماي مان واقع التنمية المينية في ضوء معطيما  .4

لمتغيااارات التخصاااص، والرتباااة  تبعااااً  التااادريس بجامعاااة األميااارة ناااوره بنااات عباااد الااارحمن
 ؟األكاديمية
 أٍنية البحح:

 ترجع  أىمية البحث الحالي وما توصل إليو من نتائج وتوصيات إلى ما يمي:
ماان  يتواكااب البحااث الحااالي مااع طبيعااة العصاار الحااالي وتطوراتااو السااريعة، ومااا يفرضااو .1

صي  جديدة فاي مجاال التنمياة المينياة لممعمام كالتادريب اإللكتروناي، والتادريب عماى رأس 
 العمل، والتدريب االفتراضي.

قااد يساااعد البحااث الحااالي القااائمين عمااى التعماايم الجااامعي، فااي إعااادة النظاار فااي باارامج  .2
 التنمية المينية التي تقدم ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات.

فادة ماااان البحااااث فااااي معرفااااة احتياجااااات التنميااااة المينيااااة اإللكترونيااااة إمكانيااااة االساااات .3
 المستقبمية ألعضاء الييئة التعميمية بالجامعات.

 ميَج البحح:

 لتحقيق أىداف البحث فقد تم االعتماد عمى ما يمي:  
 لتحدياااد  لمناساابتو لطبيعاااة البحااث واىدافاااو ، وقااد اساااتخدم الماانيج الوصااافي التحميمااي: وذلاااك

اليب التنمية المينية االلكترونية ألعضاء ىيئة التدريس ومعوقاات ذلاك، وفاي إعاداد اساىمية و 
أدوات البحااث وذلااك ماان خاا ل االطاا ع عمااى الدراسااات واألدبيااات السااابقة العربيااة واألجنبيااة 

 المرتبطة بالمحاور العممية التي اشتمل عمييا البحث.
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 أداة البحح:

يااة المينيااة اإللكترونيااة ألعضاااء ىيئااة التاادريس  واقااع التنم الكشااف عاان ىاادف البحااث الااى   
في كمية التربية بجامعاة األميارة ناورة بنات عباد الارحمن، ولتحقياق ىاذا اليادف قامات الباحثاة 

عمى شكل استبانة وزعت عمى أعضاء ىيئاة التادريس بالكمياة، وقاد وزعات  البحثبإعداد أداة 
اسي )موافق بشدة، موافق، محاياد، ( وفق تدرج ليكرت الخم5 -1درجات ىذه االستبانة من )

 يااار موافاااق،  يااار موافاااق بشااادة( ولمتحقاااق مااان صااادق األداة، تااام اساااتخراج داللاااة الصااادق 
( ل ساتبانة، وذلاك بعرضايا عماى مجموعاة مان المحكماين مان Logical Validityالمنطقاي)

عماى أعضاء الييئة التعميمية في جامعاة األميارة ناورة بنات عباد الارحمن، وطماب مانيم الحكام 
صاا حية االسااتبانة بشااكل عااام، وصاا حية فقراتيااا فااي قياااس مااا وضااعت لقياسااو، وساا مة 
عادة الصايا ة، ولمتنكاد مان ثباات االداة  الصيا ة المغوية، وقد تم التعديل بالحذف واالضافة وا 

 تم استخدام معامل ثبات الفا كرونباخ.
 حدود البحح:

 احلدود املوضوعية: -

ل التنمياااة المينياااة اإللكترونياااة مااان حياااث مفيومياااا وأىااادافيا تنااااو ا البحاااثفاااي ىاااذ تااام   
ومتطمباتيااا ومعوقاتيااا، ويااتم تناااول واقااع ىااذه التنميااة المينيااة اإللكترونيااة ألعضاااء ىيئااة 

ىااذه اىميااة التاادريس فااي كميااة التربيااة بجامعااة األمياارة نااورة بناات عبااد الاارحمن والتعاارف عمااى 
 الى مقترحات أعضاء ىيئة التدريس حول ذلك.واساليبيا و معوقاتيا، باإلضافة التنمية 

 احلدود البشزية: -

عمى أعضاء ىيئة التادريس فاي كمياة التربياة بجامعاة األميارة ناورة بنات  بحثالا ىذ اقتصر   
( عضااو ىيئااة تااادريس ماان مختمااف تخصصااات كمياااة 64عبااد الاارحمن، وبماا  عااادد العينااة )

 التربية.. 
 بحح:مصطلحات ال

مينيااة عمااي أنيااا:  عمميااة تنمويااة بنائيااة تشاااركيو مسااتمرة تسااتيدف تعاارف التنميااة ال      
المعممين وسائر العاممين في الحقل التربوي لتغيير وتطاوير أدائيام، وممارسااتيم، وميااراتيم، 

 (.8، ص 2017وكفاياتيم المعرفية والتربوية والتقنية واإلدارية واألخ قية.)عمار، 
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لكترونيااة إجرائيااًا بننيااا: تطااوير الكفايااات التربويااة لعضااو وتعاارف الباحثااة التنميااة المينيااة اإل 
ىيئااة التاادريس الجااامعي، وكفايااات اسااتخدام تكنولوجيااا التعماايم وكفايااات البحااث العممااي ماان 
ى خاا ل الباارامج التدريبيااة اإللكترونيااة التااي تشااتمل عمااى خباارات تربويااة حديثااة وتعتمااد عماا

 أساليب تدريب إلكترونية جديدة.
 ي:اإلطار اليظز

يبرز االىتمام بالتنمية المينية لممدرسين الجامعيين نظرًا لتعدد الوظائف في      
الجامعاةالحديثة، وتنوع ميام عضو ىيئة التدريس، وانتشار التحديات العالمية المعاصرة 
وزياادة الطماب عماىالتعميم والمشك ت المينية التي يواجيا التعميم الجامعي، فقد أصبحت 

 .مينياة ضارورةتربوية وعمى أنيا الحافز لعضو الييئة التدريسيةالتنمية ال
 :واٍدافَا مفَوو التينية املَيية اإللهرتوىية

يقصد بالتنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس   عمميات تيدف إلى تطوير       
الجامعة  مياراتنعضاء ىيئة التدريس وسموكيم، لتكون أكثر كفاءة وفعالية لسد حاجات

والمجتمع،وحاجات أعضاء ىيئة التدريس أنفسيممن خ ل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 
 )( Knipe and Speck,2005,p32 )والثقافة التكنولوجية   

ىناك العديد من البرامج اإللكترونياة التاي يمكان أن تساتخدم فاي التادريب اإللكتروناي وتسااعد و 
الجامعااات ورفااع كفاءتيااا وزيااادة فاعميتيااا وتحقيااق أ راضاايا، عمااى تطااوير العمميااة التعميميااة ب

ويمكااان االساااتعانة بياااا فاااي تحقياااق التنمياااة المينياااة اإللكترونياااة ألعضااااء ىيئاااة التااادريس 
، ومااؤتمرات Interactive Videoبالجامعااات، وماان أمثمااة تمااك الباارامج: الفيااديو التفاااعمي 

 Hypermedia  ديا ، وأنظمااااة اليااااايبر ميااااComputer Conferenceالحاسااااوب 
Systems وأنظمااااة الوسااااائل المتعااااددة ،Multimedia Systems وأنظمااااة الفيااااديو ،
  (.17، ص 2004و يرىا. )أحمد،  Video Conferenceكونفرانس 

مجموعاة مان األىاداف،  الى تحقيق التنمية المينية اإللكترونية لعضو ىيئة التدريستيدف    
 (23، ص 2015( ، )محمد والحربي، 190ص ، 2010من أىميا ما يمي:)ابن سعود، 

 مواكبة المستجدات في مجال التخصص وتطبيق كل ما ىو جديد ومستجد. .1
ترسيخ  مبادأ الاتعمم المساتمر والاتعمم مادي الحيااة واإلعتمااد عماي أسااليب الاتعمم الاذاتي  .2

 اإللكترونية.     
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 تعميق اإللتزام بنخ قيات مينة التعميم والتعمم والتقيد بيا.  .3
تحااااديث معمومااااات أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس ومياااااراتيم وفااااق المعطيااااات الجدياااادة فااااي  .4

 .المعرفةاإلنسانية
تنمية ميارات توظيف تقنيات التعميم المعاصرة  واستخداميا في ايصال المعمومة لمماتعمم  .5

 بشكل فاعل.
 التغمب عمىمشك ت التنمية المينية وأساليب التدريب التقميدية. .6
 تدريس لمحياة في عصر الثقافة المعموماتية.إعداد أعضاء ىيئة ال .7
تمكين عضو ىيئة التدريس من ميارات استخدام مصادر المعمومات والبحاث عان كال ماا  .8

 ىو جديد ومتطور.
 تطوير كفايات وميارات التقييم بننواعيا وخصوصا ميارات التقييم الذاتي. .9

تنمياااااة عااااااضو أن (9، ص Killion&Williaams ،2009ويااااارى )ويميمياااااز وكيمياااااون     
ىيئاةالتدريس وخاصة من خ ل وساائل االنترنتتيادف إلاى بنااء قادرات أعضااء ىيئاة التاادريس 
فيتوجيو الط ب بطرق فعالاة تراعاي الفاروق الفردياة بيانيم وأيضاا االساتفادة مان ىااذه التقنيااة 

 فيالممارسات الصفية.
أعضااء دياة اإللكترونياة تساعومن خ ل ىذه األىاداف تساتنتج الباحثاة بانن التنمياة المين     

ىيئة التدريس في تجديد وتطوير أدائيم الميني وأيضا فاي خماق بيئاة تعميمياة وتثقيفيةتفاعمياة 
 بينيم من خ ل تبادل الخبرات والحوارات والمناقشات اليادفة لمتنميةالمينية لدييم.

 أٍنية التينية املَيية اإللهرتوىية ألعضاء ٍيئة التدريس باجلامعات:

تحتاال التنميااة المينيااة لعضااو ىيئااة التاادريس مكانااة ميمااة فااي التنظيماااات الجامعياااة        
لمجامعاااتالمتقدمة، ولعاال السابب فااي ذلاك ىااو الادور الااذي تمعباو فااي تنمياة الكفايااات البشاارية، 
وما يترتابعمى ذلك مان تطاوير لكافاة مجااالت العمال الجاامعي وتحقياق أىاداف الجامعاة بكفاااءة 

باإلضافة إلى تحقيق مستوى عال من اإلشباع الشخصي لعضو ىيئة التادريس نفساو، وفعالياة،
حياث إنالشعور من قبل عضو ىيئة التدريس بالحاجة إلى التنمياة المينياة ىاو شاعور صاحي  
ياااادل عمااااىحرصو لتغييااار ساااموكو فاااي االتجااااه المر اااوب فياااو بماااا يعاااود باااالنفع عماااى الجامعاااة 

 .والمجتمع بشكل عام
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يااة التنميااة المينيااة اإللكترونيااة ألعضاااء ىيئااة التاادريس بالجامعااات فيمااا يمااي:) وتتضااج أىم
 (65، ص 2007إبراىيم، 

يساااعد التاادريب اإللكترونااي فااي التغمااب عمااى معوقااات التاادريب التقمياادي لممعماام حيااث  .1
يساعد عمى تحسين مستوى التدريب وتحديث المحتوى التدريبي وزيادة أعداد المتادربين 

درب بتكرار األنشاطة التدريبياة، إضاافة إلاى إمكانياة االساتفادة مان مختماف والسماح لممت
تاحاة الفرصاة ألعضااء ىيئاة التادريس ل شاتراك  المواقع اإللكترونية الموجية لمتادريب وا 

 بالبرامج التدريبية في أي وقت وفي أي مكان. 
م شاابكة تطاوير األداء التدريساي لعيضاو ىيئااة التادريس، حياث ياتم تدريبااو عماى اساتخدا .2

اإلنترناات والتجااول فااي الصاافحات اإللكترونيااة والبحااث عاان معمومااات محااددة ماان خاا ل 
محركااات البحااث المختمفااة، ونقاال الممفااات التااي تفيااده، واالسااتفادة ماان مصااادر المعرفااة 
المتاحااة، حياااث يمكناااو مااان خااا ل اإلنترنااات الوصاااول لمصاااادر عديااادة وبااارامج وبحاااوث 

 وقدراتو. ودراسات تساعده عمى تنمية مياراتو
يسااعد التاادريب اإللكتروناي عضااو ىيئاة التاادريس عماى االطاا ع عماى الجديااد فاي مجااال  .3

تخصصو ويقدم لو العديد من المصادر التي تعينو عمى معرفاة نتاائج البحاوث فاي مجاال 
مان  العمل الميني والمجال األكاديمي المتعماق بتخصصاو والتاي يسايل الحصاول عميياا 

 خ ل اإلنترنت.
  مما سبق أن التنمية المينية اإللكترونية ليست لرفع األداء الميني لعضو ىيئة ويتض     

التدريس فحسب؛ بمتتعدى ذلك لتصل إلى العممية التعميمية، فالجامعة تستفيد من إنتاجية 
العضو وكذلك المجتماعالخارجي، ومن خ ل التنمية المينية اإللكترونية يزود عضو ىيئة 

واإلعداد  البحثمن ميارات أساسيةلم يتطرق ليا خ ل فترة  التدريس بما قد ينقصو
لمتخصص وكذلك يتم االساتفادة مان الثاورةالتكنولوجية واألساليب والطرق الحديثة التي 

 .يتطمبيا تخصصو ويتم التخمص من الطرق التقميدية
 :واساليبَا آليات التينية املَيية اإللهرتوىية ألعضاء ٍيئة التدريس

ليات التنمية المينية اإللكترونية ما بين تدريبات أثناء الخدمة وما بين تتعدد ن  
 (25، ص 2010التطوير الذاتي، ويتض  ذلك فيما يمي:)ابن سعود، 

 أواًل: التنمية المينية  من خ ل برامج التدريب والتطوير اإللكترونية أثناء الخدمة. 
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 الذاتي من خ ل التعميم المبرمج، ويشمل:ثانيًا: التنمية المينية من خ ل نليات التطوير  
  التطوير الذاتي من خ ل برمجيات الحاسوب 
  التطوير الذاتي  من خ ل التعميم اإللكتروني 
  التطوير الذاتي  من خ ل  التعميم عن بعد 

التنمية المينية االلكترونية ، والتي تقع مسئولية اساليب وتعد التنمية الذاتية من أىم 
عضو ىيئة  تجاىاتايضا تنمية ا ومن االساليب عضو ىيئة التدريس نفسو،  مىتنفيذىا ع
اإليجابية نحو مينتو العممية والتربوية بحيث يؤديذلك إلى رضاه عن عممو  التدريس

 ه المينييتوقف نمو  الجامعي حيث الطموح الشخصي لألستاذباإلضافة الى  وسعادتو بو، 
لمتقدم ومدى تنثره بالتشجيع وبعوامل التطور  مستقبً  عمى طموحو الشخصي وقابميتو

المحيطاةبو، وعمى المستوى العممي والتربوي والثقافي الذي يود الوصول إليو، و قدرتاو 
االّط ع الواسع لألساتاذ الجاامعي كما يعد  نواحي القوة والضعف لديو عماى رؤياة

ن مينة التدريس الجامعي عاماألساسي وميم لنموه العممي والثقافي، فمما ال شك فيو أ
تتطمب التثقيافالذاتي لألستاذ، ويشمل االّط ع ىنا مجاالت التخصص كما يشمل أيضًا 

، ص 2010)الشخيبر، .، فيي تتي  لو فرصًا واسعة لمنمو الميني,مجاالت الثقافة المختمفة
ساعد التعمم ي  ،حيثالتنمية المينية اإللكترونية اساليبمن أىم كما يعد التعمم عن بعد  (17

عن بعد عضو ىيئة التدريس في الحصول عمى المعرفة والعمم والتدريب الاذييحتاجو، فيو 
يعمل عمى توفير فرص التعمم ونقل المعرفة لممتعممين وتنمية مياراتيم في 
مختمافالتخصصات عن طريق وسائل وأساليب تختمف عن تمك المستخدمة في نظم التعميم 

 .العادية
 ة املَيية اإللهرتوىية ألعضاء ٍيئة التدريس: مربرات التيني

إن التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس من أىم متطمبات التعميم الجامعي، 
 ومن أىم مبرراتيا ما يمي:

التطور التقني وانعكاساتو عمى العممية التعميمية، مان حياث توظياف تقنياات  .1
يم والتعمم، فقد أثرت عمى نظم التعميم وأساليبو مما تطمب المعمومااتواالتصال وتقنيات التعم

زيادة االىتماامبالتنمية المينية  اإللكترونية ألعضاء الييئة التدريسية بغية تحسين 
 (2، ص2002فعالياة المخرجاات التعميمياة )مادني، 
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شّكل تحدي جودة النوعية في التعميم العالي، فتحقيق جودة النوعية في التعميم أصب  ي .2
 Naidoo,2002,p32 )و مسئولي مؤسسات التعميم العالي ) تحاديًايواج

التغير الذي حصل عمى أدوار أعضاء ىيئة التدريس، فتطور تقنيات االتصال، وتعدد  .3
مصادرالتعّمم أّديا إلى إحداث تغييرات جوىرية في متطمبات الموقف التعميمي من حياث 

ئة التدريسية التي تحولت من األدوار التقميدية التي وساائل نقا لمعرفة وأدوار أعضاء اليي
ُتعاد المادرسمجرد ناقل لممعرفة إلى ميسر ليا ومرشد لط بو، وبالر م من ذلك فقد أشارت 
الدراسات إلاىنن معظم المدرسين في الجامعات الغربية ينقصيم التدريب عمى ممارسة 

 (86، ص . 2002ربية )مرسي، التدريس وىذا الوضاعينطبق أيضًا عمى الجامعات الع
االنفجار المعرفي: فالعالم شيد منذ منتصف القرن العشارين تزايادًا فاي إنتااج  .4

المعرفاةبننواعيا، وقد أشارت الدراسات في أوائل الثمانينات إلى أن المعرفة صارت 
تتضاعف كل سابعسنوات،  وفي أواخر التسعينات كان الحديث عن تضاعف حجم المعرفة 

مياة كال عاامينونصف تقريبًا، بل ىناك دراسات تشير إلى أن تضاعفيا كل ثمانية العم
عشر شيرًا كما ورد في أحدخطابات الرئيس األمريكي األسبق بل كمينتون )مطير، 

 ( 19، ص 2005
ظيور بعض القضايا في عمميات اإلعداد والتدريب مثل التنكيد عمى االحتياجات  .5

ت الحالية، والموضوعية مقابل الذاتية، والثبات االنفعالي المساتقبميةمقابل االحتياجا
واإلتقان مقابل العمومية، والتقييم العالمي مقابل معيار التقييم  ,مقابال عادم الثباات

 ,Lilian and James). المحمي، والممارسة اإلبداعية مقابل الممارسة الحالية. 
1992.P 376) 

دراك .6 الع قات التبادلية فيما بينيا، وشمول ذلك في  إدراك وحدة العموم والمعارف وا 
 (9، ص 2004الحادودالموضوعية لمعموم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية )الصيرفي، ، 

وترى الباحثة أن من أىم مبررات التنمية المينية اإللكترونية لعضو ىيئة التدريس      
تعميم العالي وفي مخرجاتو، والتوجو الجامعي ىاو تحقياقالجودة النوعية في برامج مؤسسات ال

نحو التقييم العالمي لياا،باإلضافة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في شتى المجاالت 
 .والتفاعل معيا واالستفادة منيا
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 دلاالت التينية املَيية اإللهرتوىية ألعضاء ٍيئة التدريس:

ىيئة التدريس، فقد قسم  تتعدد وتتنوع مجاالت التنمية المينية االلكترونية ألعضاء
مجاالت التنمية المينية تبعًا الحتياجاتنعضاء Jasbir1993 and Henna) ىينا وجاسبر)

ونمو  , development Academic ىيئة التدريس الجامعي إلى: نمو أكاديمي
 ونمو مياارات تدريساية, Professional and Personal شخصيوميني

Instructional ,ريةونماوميارات إدا Management ,   ومتابعة المتغيرات التكنولوجية 
changing Coping technologywith    ودعم المناخ المؤسسيOrganizational 

environment and support   ( أىم المجاالت التي يمكن 2004وقد فّصل نل زاىر )
التطوير التدريسي،  أن يشامميا موضاوع التطاويرالميني اإللكتروني لعضو ىيئة التدريس وىي:

واإلداري، والتقويم، وسيتم اإلشارة إلى أىم ث ثة  ,والمنيجي، والبحثي، والتقناي، والاذاتي
مجاالت رئيسية وفييا تكامل منياج التعميم الجامعي وىي: )التدريس، والبحاث العمماي، 

 وخدماةالمجتمع(.
 وفيما يمي عرض ليذه المجاالت بالتفصيل:

 أواًل: التدريس:

ُيعد التدريس الجامعي )الفّعال( عممية ذات طبيعة نشطة كونيا تتنثر بعادد كبيار       
مانالعوامل، منيا ما يتصل باألستاذ الجامعي من حيث إعداده العممي وتعمقو في التخصص 
عدادىالميني )التربوي والمسمكي(، وسمات شخصيتو وص تو البيئية مع الطمبة وتعاممو  وا 

يتصل بالطالب الجامعي نفسو من حيث خصائصو الشخصاية وقدراتاو وميولاو  معيم. ومنيااما
ومساتواه االقتصادي واالجتماعي، واستعداده لمتعمم الجامعي، ومنيا ما يتصل بطبيعة المناىج 

الجامعية والخطط الدراسية والتدريسية في الجامعة من حيث طبيعتياا، وأىادافيا،  ()البارامج
يا ومتطمباتيا األخرى، ىذا إضافة إلى اإلدارة الجامعية الرشيدة التي تييئ وتقويم ,ومحتواىاا

 (37،  1995مناخًا تعميمياًامناسبا.)زيتون، 
لمتطمبات والتنمية المينية اإللكترونية توفر لعضو ىيئة التدريس تييئة المناخ الم ئم        

 .اللكترونيعصر االقرن الحادي والعشرين في  الرقمي  التعميم والتعمم
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يتناول البحث العممي إعداد البحوث وأوراق العمل والمشاركات البحثية،  :ثاىيًا: البحح العلني
والجامعة ىايالمورد األكبر والمنبع األعظم لمبحث العممي لما ترصده من ميزانياة وتسايي ت 

 (31، ص 2004وتعزيازات.)عمي،
دما يخطط األستاذ لمعممية التعميمية فإنو ويكامل البحث العممي عممية التدريس، وعن      

يمجانإلى النقاط اآلتية والتي ُتعد جزء ال يتجزأ من خطوات البحث العممي: التعريف باألىداف 
العامةلممساق، وخصائص الطمبة الذين يدرسون المساق )المجتمع المستيدف(، واختيار 

قيا، ووضع قائمة بمحتوياات كال الموضاوعاتالتي ستدرس واإلشارة إلى األىداف المراد تحقي
ووضع اختبار قبمي لممادة أو محتويات معينة لغايات تحديد مستوى الطمبة وفيما  ,موضاوع

إذا كانوا بحاجةإلى تعميم ع جي، وتحديد طرائق التعميم والنشاطات الضرورية إليصاال 
نجااز األىداف، واستخدام الوسائل التعميمية والمصادر الض رورية لمتعّمم، وتطوير المحتاوى وا 
نجاز األىداف التدريسية.  اختباارات أو أدواتتقييم لقياس عممية التعّمم وا 

 ثالجًا: خدمة اجملتنع:

تنّشط الجامعة خدمة المجتمع من خ ل تقديم االستشارات، وىاذه النشااطات       
لحكومياة خادماتيقدميا أعضاء ىيئة التدريس كٌل في مجال تخصصو لمؤسسات المجتمع ا

وكذلك ألفراد المجتمع الذين يشعرون بالحاجة إلى مثل ىذه الخدمات. وتعد  ,واألىمياة
االستشاارة وتبااداللرأي واالستعانة بنحد األساتذة لمعمل بصفة مؤقتة في أحد قطاعات اإلنتاج، 

ُتعد أو الخادمات، ماناألساليب المباشرة لمع قة بين األكاديميين ومؤسسات اإلنتاج، كما 
، ص 2010وسيمة من أىام وساائمتبادل المعرفة بين الجامعة وىذه المؤسسات.)الشخيبر،

26) 
أنو يمكن تصنيف مجاالت التنمية المينية لعضو ىيئة  (2010مع ابن سعود ) الباحثة وتتفق

 التدريس فيما يمي:
 التطويز والتجديد والتحديح يف اجملال األنادميي التخصصي. -

عمى كل ما ىو جديد في مجال  واالط عامل مع التكنولوجيا الحديثة فمن خ ل التع   
اكتساب المعارف والمعمومات التي تسيم في التخصص، يتمكن عضو ىيئة التدريس  من 

 االرتقاء بمستواه العممي.
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مجال الع قات اإلنسانية واإلرشاد والتوجيو الط بي والتفاعل والتواصل في المواقف  -
 التعممية.

ن لعضو ىيئة التدريس أن يتواصل مع زم ءه ويتبادل الخبرات معيم ويمكنو ويمك  
تكوين ع قات طيبة معيم من خ ل التدريبات اإللكترونية والمنتديات التي تسم  بتبادل 
الخبرات والمعمومات، كما يمكنو االط ع عمى كل ما ىو جديد في مجال االرشاد الط بي 

المواقف المختمفة والتغمب عمى بعض المشك ت التي  وكيفية التعامل مع الط ب في
 عضو ىيئة التدريس مع ط بو.  يواجيا

 دلال البحح العلني واإلشزاف األنادميي.  -
يتمكن عضو ىيئة التدريس من االط ع عمى كل ما ىو جديد في مجالو، والتعرف 

داث التي حولو عمى نخر ما توصل إليو البحث العممي ليكون عمى عمم ودراية تامة بالح
والتطورات العممية، ويمكنو مواصمة البحث العممي من خ ل التكممة بعد ما توصل إليو 
زم ءه، كما يمكنو االط ع عمى بعض مشك ت االشراف االكاديمي لمحاولة ت فييا 

 والتغمب عمييا.
 دلال التينية  والتطويز الذاتي  والتكييه والتكويه الذاتي. -

عضو ىيئة التدريس عمى كل ما ىو جديد ومتابعة نخر التطورات في من خ ل اط ع 
مجال تخصصو والمجاالت األخرى يمكنو تقويم نفسو ذاتيًا، وتحديد نقاط القوة لديو ومحاولة 
تنميتيا وتوجيييا التوجيو السميم والمشاركة في كافة األنشطة التي تسيم في نموه الميني، 

 ا. والسمبيات ومحاولة التغمب عميي
 يف اجملال التعليني. واالتصاالتدلال توظيف تكييات املعلومات  -

من متابعة عضو ىيئة التدريس لكل ما ىو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة وكيفية 
التعامل معيا، يمكنو استغ ليا في التعامل مع ط بو من حيث طرق التدريس وأساليب األداء 

استخدام التكنولوجيا في تحسين مستواىم وتحصيميم  والتعامل معيم وتوجيييم إلى ضرورة
موقع تعميمي خاص بو ويضم جميع  بإنشاءالدراسي، ويمكن أن يقوم عضو ىيئة التدريس 

 ط بو، ويتعامل معيم ويتمقىاستفساراتيم ويحل مشك تيم من خ ل ىذا الموقع.
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 معوقات التينية املَيية اإللهرتوىية:

لمينياااة اإللكترونياااة ألعضااااء ىيئاااة التااادريس بالجامعاااات بعاااض تواجاااو التنمياااة ا         
 المعوقات التي تعوقيا عن تحقيق اليدف منيا، ومن ىذه المعوقات ما يمي:

عدم التحمس من قبل أعضاء ىيئة التدريس لدراسة طرق التدريس الجامعي وأساليبو،  -
أناو لايس  وقناعة بعض أعضاء ىيئة التدريس بفعالية طرق التدريس التقميدية أو

( مقاومة بعض 2006باإلمكااناستحداث طرق تدريس جديدة، حيث أكدت دراسة حسين)
أعضاء ىيئة التدريس لعممية التنمية المينية بسبب ر بتيم فاي ثباات العمامبالجامعة أو 
الخوف عمى المصال  الشخصية، وعزوف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور البرامج 

 .ليبيا واقتصاارىاعمى المحاضرات وورش العملالتدريبية لعدم تنوع أساا
اعتماد الترقية في سمم الوظائف األكاديمية أساسًا عمى البحث العممي أكثار مان  -

التادريسوالخبرة، مما يؤثر عمى دافعية عضو ىيئة التدريس لمبحث في أساليب تحسين 
 .تدريسية

حصاءاتعدم وجود قاعدة بيانات تزود الباحثين بما يحتاجون من معم -  .ومات وا 
تعقيد الموائ  والبيروقراطية التي تحول دون االستجابة السريعة لمتطمبات البحث  -

 .العممي
حثًا ومن ال  ياب التشجيع المعنوي والمادي حيث يتساوى في الجامعة من يجري ب -

قواعد من  جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية مما ال يتي  يجريو، ووجود خمل في 
 ).2004يئاةالتدريس المتميزين الحصول عمييا )البندري،ألعضااء ى

( إلااى أن معوقااات التنميااة المينيااة اإللكترونيااة لعضااو 31، 2004ويشااير الخطيااب )      
ىيئااة التاادريس قااد تقاال أوتزيااد فااي قااوة تنثيرىااا، إال أن ىناااك مااا يؤكااد عمااى أن بعااض ىااذه 

تاذ الجاامعي، وعاادة ماا يانتي أعضااء المعوقات يعرقل فعمياا مسايرة النماوالعممي الميناي لألسا
ىيئااة التاادريس إلااى مؤسسااات التعماايم العاليبعااد تخاارجيم وحصااوليم عمااى الاادرجات العمميااة 
المر وبة وىم في  اية الحمااس والدافعياة إال أنيسارعان ماا يحبطاون نتيجاة ىاذه المعوقاات، 

حقااال الميناااة  وقماااة مااانيم ىاااي التاااي تواصااال مسااايرة العماااال الاااادؤوبواإلنتاجية الفاعماااة فاااي
والتخصص، أما األ ماب مانيم فتتحاول اىتماماتااو إلاى أشااياءأخرى ال تمات لمعمال األكااديمي 

 .بصمة
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 :احتياجات التينية املَيية اإللهرتوىية ألعضاء ٍيئة التدريس 

يمكن تصنيف احتياجات التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس في 
 ( 26، ص 2012ما يمي:)العجمي، الجامعات إلى ث ثة مجاالت ك

 أواًل:  دلال الهفايات الرتبوية للنعله اجلامعي:

 التمكن من المعمومات النظرية حول التعمم والسموك اإلنساني. .1
 التمكن من المعمومات في مجال التخصص الذي سيقوم بتدريسو . .2
 التمكن من المعارف و الميارات الخاصة بالتدريس .3
 حديثةاستراتيجيات التدريس ال .4
 التعرف عمى الجديد من نظريات التعميم والتعمم .5
 تبني نظريات التعمم المناسبة لمموقف التعميم .6

 ثاىيًا: دلال استخداو تهيولوجيا التعليه:

 معارف استخدام بيئات التعمم والتدريب االلكتروني. .1
 ميارات استخدام بيئات التعمم والتدريب االلكتروني. .2
 عميم المتطورة . أن يتقن استخدام تقنيات الت .3
أن يتقن التطبيقات العممية الستخدام الكمبيوتر وشبكات المعمومات وقواعد البيانات  .4

 في تدريس مادة التخصص. 
أن يتقن التطبيقات العممية عمى استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مادة  .5

 التخصص.
 ان يتمكن من معارف وميارات توظيف المستحدثات التقنية. .6
 من ميارات انتاج المحتوى التعميمي الرقمي.ان يتمكن  .7
 ان يتمكن من اساليب وادوات العصر الرقمي وتوظيفيا في التعميم والتعمم .8
 التمكن من معارف وميارات اساليب التقييم اإللكترونية .9

 التمكن من معارف وميارات اعداد ودودة االختبارات اإللكترونية .10
 تصميم وبناء مقرر الكتروني .11
 ع اإللكترونيةتصميم المواق .12
 التمكن من التصميم  التعميمي لمبرامج الدراسية والتدريبة بطريقة رقمية . .13
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ثالجًا:  دلال البحح العلني:                                                                                                  

أن يكون عضو ىيئة التدريس ذا صمة مستمرة ومتجددة مع كل جديد في مجال  .1
 تخصصو.

أن يكون عضو ىيئة التدريس ذا صمة مستمرة ومتجددة مع كل جديد في مجال طرق  .2
 التدريس.

 الحاجة لمدعم المعموماتي. .3
 مجال التخصص.الحاجة لمتابعة التطورات العممية في  .4
 التعرف والتمكن من معارف وميارات البحث واستخدام مصادر المعمومات اإللكترونية .5
 معارف وميارات االشراف األكاديمي اإللكتروني. .6

 الدراسات السابكة:

 (:8112دراسة سالمة)

 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الواقع التقني لعضاو ىيئاة التادريس فاي كمياة المعممااين      
رياااض، واقتااراح نمااوذج تقنااي لتطااويره، تاام بناااء اسااتبانو وزعاات عمااى جميااع أعضااااء ىيئاااة بال

( عضااوا فااي مختمااف األقسااام، وتوصاامت الدراسااة إلااى ضااعف الواقااع  279التااادريسوعددىم )
الراىن في مجال تقنية المعمومات ومساتحدثاتتكنولوجيا التعميم ألعضاء ىيئة التادريس، وبنااًء 

ونتاائج بعاض الدراسااتاألخرى تم اقتراح نموذج تقناي يصام  ألعضااء ىيئاة  عمى ىذه النتاائج،
التاادريس فااي كميااة المعممااين بالرياااض خاصااةوكميات المعممااين بالمممكااة العربيااة السااعودية 

 .عامة
 (:8112دراسة العنزي)

ىدفت الدراسة إلى تعرف برامج النمو الميناي المتبعاة لادى أعضااء الييئاة التدريساية 
البمقااااء التطبيقياااة وتحديااادىا، وبياااان واستقصااااء أثااار كااال مااان الجااانس والمؤىااال  فيجامعاااة

العمميوالتخصااص والرتبااة األكاديميااة فااي أساااليب النمااو المينااي ألعضاااء الييئااة التدريسااية 
فيجامعااة البمقاااء التطبيقيااة، واسااتخدم الباحااث الماانيج الوصاافي، واسااتبانةلتحديد االحتياجااات 

لتدريساية، وأظيارت الدراساة أن درجاة تاوفر أسااليب النماو الميناي التدريبية ألعضااء الييئاة ا
متوسااطة عنااد أعضاااء الييئااة التدريسااية فيجامعااة البمقاااء التطبيقيااة، كمااا أكاادت عاادم وجااود 
فاروق ذات داللاة إحصااائية فاي أساااليب النماو المينااي المتبعاة لاادى أعضااء الييئةالتدريسااية 
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مان: الجنس،والمؤىال العمماي، والرتباة األكاديمياة، في جامعة البمقاء التطبيقياة تعازى إلاى كال 
 .والخبرة التدريسية، والتخصص

 (:8108دراسة على)

ىاادفت الدراسااة إلااى تعاارف المقصااود بالتنميااة المينيااة فااي التعماايم اإللكترونااي ألعضاااء      
ىيئةالتاادريس بالجامعااات المفتوحااة وتحديااد أىاام أىاادافيا وأساااليبيا، وذلااك ماان خاا ل تحمياال 

بيات المرتبطةبالموضوع، ورصد لمتجارب بعض الادول العربياة واألجنبياة الرائادة فاي مجاال األد
التنمياااة المينياااة ألعضااااء ىيئةالتااادريس بالجامعاااات المفتوحاااة، واساااتخ ص أىااام النمااااذج 
العالميااة بيااا، ثاام التوصاال ألوجااو اإلفااادة منيااا، وذلااك ماانخ ل تحمياال تجااارب كاال ماان الينااد، 

وضااع تصااور مقتاارح لمتنميةالمينيااة وتوصاامت الدراسااة إلااى وفمسااطين،  بريطانيااا، وماليزيااا،
ألعضااااء ىيئاااة التااادريس بالجامعاااة المفتوحاااة فاااي الساااودان عماااى ضاااوء متطمباااات التعمااايم 

 .اإللكتروني ونلياتتنفيذه وذلك من خ ل االعتماد عمى عدة مرتكزات أساسية
 (:8108دراسة الغامدي)

ى واقع التنمية المينياة لعضاو ىيئاة التادريس فاي كمياات ىدفت الدراسة إلى التعرف عم       
التربيااة بالجامعااات الاااسعوديةوتقديم تصااور مقتاارح ليااا فااي ضااوء معااايير المجمااس الااوطني 

، وقااد اسااتخدم الباحااث الماانيج الوصاافي NCATE )األمريكااي العتماااد تعماايم المعممااين ) 
ينيااة لعضااو ىيئااة التاادريس فااي التحميمااي، وقااد بيناات نتااائج الدراسااة تاادني جيااود التنميااة الم

كميات التربية بالجامعاات الاسعودية،وخاصة فيما يتعماق باالعتمااد األكااديمي، كماا تباين تانخر 
معظاام كميااات التربيااة فااي الجامعااات السااعودية فيمااا يخااص التوجاااينحو االعتماااد األكاااديمي، 

يااة المينيااة لعضااو واألخااذ بمفاىيمااو، وأظياارت نتااائج تطبيااق أسااموب دلفاااي أن مجاااالت التنم
 ) ىيئاااة التااادريس فاااي كمياااات التربياااة بالجامعاااااتالسعودية فاااي ضاااوء معاااايير اإلنكيااات )

NCATE ،جاءت بدرجة أىمية كبيرة، أمااامعوقات التنمياة المينياة المتوقعاة فقاد كانات مؤكادة
كماااا قااادم الباحاااث تصاااورا مقترحااااالتنمية أعضااااء ىيئاااة التااادريس مينياااا فاااي كمياااات التربياااة 

 . NCATE ) ات السعودية في ضوء معايير اإلنكيت )بالجامع
 (:8102دراسة جامع)

ىدفت الدراسة إلاى الوقاوف عماى أثار برناامج إلكتروناي مقتارح لمتنمياة المينياة لمعمماات      
المرحمااة الثانويااة بالمممكةالعربيااة السااعودية لتنميااة ميااارات إنتاااج المقااررات اإللكترونيااة عباار 



 ........ واقع التنمية المهنية اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

- 431 - 

راساة المانيج شابو التجريباي، وتوصامت إلاى أناو ال توجاد فاروق ذات اإلنترنت، واستخدمت الد
داللااة إحصااائية بااين متوسااطات درجااات المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي بطاقااة تقياايم 

 المنتج اإللكتروني لممقررات اإللكترونية بالتطبيق القبمي.
 (:8102دراسة دسوقي)

التدريبية اإللكترونية في التنمية ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى أثر البرامج       
المينيةلباحثات الخدمة االجتماعية المدرسية بدولة الكويت، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفي والمنيج شبو التجريبي، كما استخدمت اختبار معرفي لمجانب المعرفي الخاص 

ثاتالخدمة االجتماعية المدرسية بدولة الكويت،وبطاقة م حظة لقياس بالكفايات المينية لباح
األداء المياري المرتبط بعمل باحثات الخدمةاالجتماعية المدرسية، وتوصمت الدراسة إلى أن 
استخدام البرامج التدريبياة اإللكترونياة ماع باحثاات الخدماةاالجتماعية قد ساعدىن بشكل عام 

مينية )المقابمة،تكوين الع قة المينية، م حظو، االتصال، التسجيل( في تنمية كفاياتين ال
وظيار ذلاكبوضوح في الفارق بين نتائج القياس القبمي/ البعدي، وترجع الباحثاةذلك إلى البيئة 
اآلمنة التي وفرىا التدريب اإللكتروني مع الدافع الذاتيممباحثات في المشاركة بالبرنامج 

 التدريبي. 
 (:8102يد)دراسة عب

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية استخدام المواقع اإللكترونياة فاي التنمياة المينياة      
لممعممااين بدولااة البحاارين، واسااتخدم الباحااث اسااتبيان ومقاااب ت شخصااية لموقااوف عمااي ماادي 

 باة فاعمية المواقع اإللكترونية في التنمية لممعممين، وأكدت النتاائج وجاود تقادم ممحاوظ فاي ر 
المعممين في التنمية المينية وتطاوير الاذات، إيجابياة تواصال الطا ب ماع المعمماين فاي حالاة 
تااوافر وساايمة إتصااال رساامية لتقااديم ساابل الاادعم والمساااندة عباار موقااع إلكترونااي لكاال معماام، 
وتنوع تقديم المنيج المدرسي لمطالب من خ ل موقع معمم المادة، ومن أىم التوصيات إنشااء 

 كتروني لكل معمم حتي ييسر تواصمو مع الط ب.موقع إل
 التعليل على الدراسات السابكة:

أكدت معظم الدراسات عمى أىمياة التنمياة المينياة لجمياع الييئاات التدريساية فاي الحقال      
التربااوي سااواء بالنساابة لممعممااين أو أعضاااء ىيئااة التاادريس بالجامعااات، حيااث أكاادت دراسااة 

البااارامج التدريبيااااة اإللكترونيااااة يسااااعد فاااي تنمياااة الكفاياااات  ( أن اساااتخدام2014دساااوقي)
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(  فاعمياااة اساااتخدام المواقاااع اإللكترونياااة فاااي التنمياااة 2017المينياااة، وأكااادت دراساااة عبياااد)
 المينية لممعممين.

(، 2009(، دراسااة العمااري)2006، دراسااة حسااين)(2002أمااا كاال ماان دراسااة أبااو وطفااة)
(، فقااد أكاادت أن التاادريب أثناااء الخدمااة 2010هلل)(، دراسااة عااوض ا2010دراسااة الشااخيبر)

وساايمة ميمااة ماان وسااائل التنميااة المينيااة ألعضااااء ىيئاااة التااادريسالجامعي، كمااا أكاادت ان 
بااارامج التنمياااة المينياااة تاااؤثر إيجاباااا عماااى منظوماااة التعمااايم الجااااامعي وثقافااااةأعضاء ىيئاااة 

ة التدريس الجاامعي بمختماف التدريس، وأظيرت أيضا عدة مبررات ودواعي لتدريب عضو ىيئ
الرتااب العمميااة تتمثاال فااي: التوسااع الكمااي لمؤسسااات التعماايم العااالي وتعاادد وظااائف الجامعااة، 
العولمااااة وتحاااادياتيا، قمااااة وضااااعف التاااادريب عمااااي وسااااائل وطرائااااق التاااادريس، أمااااا دراسااااة 

 (، فقد أكدت أن ىناك تدني في جياود التنمياة المينياة لعضاو ىيئاة التادريس2012الغامدي)
 في كميات التربية بالجامعاات الاسعودية،وخاصة فيما يتعمق باالعتماد األكاديمي.

وفيما يتعمق بالتنمية المينياة اإللكترونياة ألعضااء ىيئاة التادريس بالجامعاات، فقاد أكادت     
( ضعف الواقع الراىن في مجاال تقنياة المعموماات 2012(، دراسة عمى)2008دراسة س مة)

 يا التعميم ألعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات.ومساتحدثاتتكنولوج
 ميَجية البحح وإجزاءاتُ 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لتحديد اىمية واىداف التنمية  ميَج البحح: 
المينية االلكترونية ألعضاء ىيئة التدريس واحتياجاتيم منيا، والتعرف عمى 

عضاء ىيئة التدريس في ضوء معطيات نليات التنمية المينية اإللكترونية أل
 العصر الرقمي، والكشف عن معوقاتيا.

من أعضاء ىيئة التدريس من مختمف التخصصات بكمية  تكون مجتمع البحث دلتنع البحح:
بحسب  ه، والبال  عددىم 1439/ 1438لعام الدراسي في االتربية 

 ( عضو ىيئة تدريس.243)االحصائيات الرسمية 
( عضو ىيئة 64)بالطريقة القصدية، حيث بم  عددىم  البحث اختيار عينةتم  :بححعيية ال

 .التدريس من مختمف تخصصات كمية التربية
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 ٕصٚغ ػُٛخ انجحش حست انزخصص( ر1جذٔل)

 انُسجخ انؼذد انزخصص

 %1.51 11 رمُٛبد انزؼهٛى

 %1.51  9 ػهى َفس

 %1.51 11 طفٕنخ يجكشح

 %1.59 11 يُبْج ٔطشق رذسٚس

 %.115 . رشثٛخ أصٕل

 %1.51 11 رشثٛخ خبصخ

 %.85 . إداسح رشثٕٚخ

 %111 .1 اإلجًبنٗ 

 (رٕصٚغ ػُٛخ انجحش حست انشرجخ1جذٔل)

 انُسجخ انؼذد انشرجخ

 %1.51 11 أسزبر يشبسن 

 %.115 1.  أسزبر يسبػذ

 %156 . يحبضش

 %1.51 11  يؼٛذ 

 %111 .1 اإلجًبنٙ 

جراءاتو: الط ع عمى الدراسات السابقة تم بناء االستبيان لقياس واقع بعد اأدوات البحث وا 
التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء معطيات العصر الرقمي، 

 والتحقق من وجود فرق من وجية نظرىم يرجع لمتغيرات التخصصوالرتبة األكاديمية.
 المتخصصينعة من المحكمين ولمتنكد من صحة القائمة وس متيا تم عرضيا عمى مجمو 

بداء الرأي حول مدى  لمتعرف عمى ما يمى:مدى انتماء العبارات ل ستبانة ومدى م ئمتيا، وا 
مكانية اإلضافة  وقد أبدى ، أو الحذف أو التعديل باالستبيانوضوح الصيا ة المغوية لمعبارات، وا 

عادة بناء االستبيان في المحكمون بعض الم حظات، أخذتيا الباحثة بعين االعتبار عند إ
 صورتيا النيائية.

 : االستباىةصدم وثبات 
 حساب معامل ثبات االختبار:  

( ومعادلة Cronbach'sلقياس مدى ثبات األداة استخدمت الباحثة معادلة ألفاكرونباخ )     
 ( ، حيث طبقت عمى العينة االستط عية لقياس الصدق البنائيhalf–Splitالتجزئة النصفية )

(، بينما بم  في التجزئة النصفية 0.861معامل ثبات االستبيان بطريقة ألفا كرونباخ بم  )وكان 
 .(، وىذا يدل عمى أن األداة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات مما يطمئن الباحثة0.850)
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ولحساااب معاماال الصاادق الااذاتى تاام حساااب  Intrinsic Validityالصــدم الــذاتى:  -
ثبات االستبانة ، وكانت النتائج أنَّ االستبانة تتميز بدرجاة صادق  الجذر التربيعى لمعامل

(، وىااذا يااادل عماااى أن األداة 0.91معامااال الصاادق الاااذاتى ل ساااتبانة )، وكاااان  مناساابة
 .تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق

 حتليل اليتائج وتفسريٍا

 بحثعينة أفراد ال يتضمن ىذا الجزء عرضا لمنتائج التي تم التوصل إلييا من خ ل إجابة    
. وفيما ينتي النتائج البحث، كما تم عرض التوصيات التي انبثقت عن ومناقشتيا عن أسئمتو

 الخاصة بكل سؤال ومناقشتيا:
التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء  ما أىميةلإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى  : 

د تم ايجاد المتوسطات الحسابية ىيئة التدريس في ضوء معطيات العصر الرقمي   فق
 ( 5واالنحرافات المعيارية كما يوض  الجدول )

 (.جذٔل )

 أًْٛخ انزًُٛخ انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ ضٕء يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ

دسجخ 

 االَطجبق

االَحشاف  انشرجخ

 انًؼٛبس٘

انًزٕسظ 

 انحسبثٙ

 انشلى انفمشح

ارجبْبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس َحٕ  رًُٛخ 5.1. .151 1 يشرفؼخ

 يُٓز5ّ

1 

رحمٛك يفٕٓو انزًُٛخ انًسزذايخ نؼضٕ ْٛئخ  ..5. 1589 . يشرفؼخ

 انزذسٚس5

1 

رضٔٚذ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثًٓبساد جذٚذح  581. ..15 6 يشرفؼخ

رًكُّ يٍ حم يب لذ ٕٚاجّ يٍ يشكالد 

 رؼهًٛٛخ5

6 

بنًسزجذاد فٙ رضٔٚذ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ث 589. 15.1 1 يشرفؼخ

 انًجبل انزمُٙ ٔانؼهًٙ ٔانُظشٚبد انزشثٕٚخ5

. 

سفغ كفبٚبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثًب ٚزُبست  .51. 15.6 . يشرفؼخ

 ٔيزطهجبد يُٓز5ّ

. 

يٕاكجخ يب ٚسزجذ يٍ يُبْج ٔطشائك رذسٚس  511. 1516 . يشرفؼخ

 ٔرمُٛبد رؼهٛى5

1 

ٖ انًؤْالد رؤْٛم اػضبء ْٛئخ انزذسٚس رٔ ..5. 1581 8 يشرفؼخ

 غٛش انزشثٕٚخ5

8 

 . رًُٛخ انصفبد انمٛبدٚخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس5 5.6. .151 1 يشرفؼخ

 9 اربحخ االطالع ػهٗ خجشاد انضيالء5 .659 1591 9 يشرفؼخ

 انكهٗ نهًحٕس 511.  1599 يشرفؼخ

جاءت مرتفعة  البحث( أن المتوسطات الحسابية لفقرات 5يظير من الجدول )
حيث جاء المتوسط  البحثمجال المعمم واداؤه الميني إلجابات افراد عينة ومتوسطة ضمن 
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( وبانحراف معياري 4.62الحسابي الكمي بدرجة انطباق متوسطة بم  بمتوسط حسابي ت )
( التي تنص عمى   تنمية اتجاىات عضو ىيئة التدريس نحو 1( حيث جاءت الفقرة )0.99)

( بدرجة انطباق مرتفعة، ويؤكد ذلك أن 5.50بي )مينتو  في المرتبة االولى، بمتوسط حسا
التعامل مع التكنولوجيا يسيل لعضو ىيئة التدريس الحصول عمى المعمومات بشكل شيق 
وممتع ويوض  لو أىم ما توصل إليو البحث العممي مما ينمي اتجاىو نحو مينتو، وال يتفق 

مجال تقنية المعمومات ( حيث أكدت ضعف الواقع الراىن في 2008ذلك مع دراسة س مة)
 تكنولوجيا التعميم ألعضاء ىيئة التدريس ببعض الجامعات.  ومساتحدثات

( والتي تنص عمى  تزويد عضو ىيئة التدريس 4وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة )   
( بدرجة انطباق مرتفعة، ويعني ذلك 4.79بالمستجدات في المجال التقني  بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة يسيم في تزويد عضو ىيئة التدريس بكل ما ىو جديد  أن التعامل مع
( والتي تنص عمى  مواكبة ما يستجد من 6ومتطور في مجال التقنيات، كما جاءت الفقرة )

( بدرجة انطباق متوسطة، 6.60مناىج وطرائق تدريس وتقنيات تعميم  بمتوسط حسابي )
لعضو ىيئة التدريس تسم  لو باالط ع عمى كل ما ىو حيث إن التنمية المينية اإللكترونية 

جديد في مجال تخصصو وفي طرق التدريس واألداء الميني، وجاءت في المرتبة االخيرة 
( 3.94( والتي تنص عمى  اتاحة االط ع عمى خبرات الزم ء  بمتوسط حسابي )9الفقرة )

أعضاء ىيئة التدريس من بدرجة انطباق متوسطة، ويعني ذلك ضعف تبادل الخبرات بين 
خ ل التفاعل اإللكتروني، وربما قد يرجع ذلك إلى أن التنمية المينية اإللكترونية قد ال تسم  

 بالتفاعل المباشر بين أعضاء ىيئة التدريس.
والذي ينص عمى  ما أساليب التنمية المينية اإللكترونية  الثانيلإلجابة عن السؤال 
ء معطيات العصر الرقمي   فقد تم ايجاد المتوسطات ضو  فيألعضاء ىيئة التدريس  

 ( 6الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يوض  الجدول )
 (1جذٔل )

 ضٕء يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ  فٙأسبنٛت انزًُٛخ انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس  

دسجخ 

 االَطجبق

االَحشاف  انشرجخ

 انًؼٛبس٘

انًزٕسظ 

 انحسبثٙ

 شلىان انفمشح

انزذسٚت ػجش اإلَزشَٛذ يٍ خالل يؤرًشاد   ..65 15.9 11 يزٕسطخ

 Video Conference5انفٛذٕٚ 

11 

انزٕاصم ٔرجبدل انخجشاد ػجش يٕالغ انزٕاصم  .51. 15.1 1 يشرفؼخ

 Social Networks 5االجزًبػٙ

11 

انزجٕل فٙ انصفحبربالنكزشَٔٛخ ٔانجحش ػٍ  ..5. 15.1 6 يشرفؼخ 11 
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 ، َٔمم انًهفبد5يؼهٕيبد يحذدح

ٔإسسبنٓب إنٗ دٔس د كزبثخ األثحبس ٔانًمبال .51. 15.1 1 يشرفؼخ

 انُشش يٍ خالل انجشايج اإلنكزشَٔٛخ5

16 

رٕفٛش ثشايج رذسٚجٛخ رؼًم ػهٗ إكسبة أػضبء  .58. 1598 1 يشرفؼخ

 .ْٛئخ انزذسٚس يٓـبساد انزؼهى انزارٙ

1. 

ْٕ جذٚذ فٙ يجبل  االطالع ػهٗ كم يب 65.1 1581 11 يزٕسطخ

 رخصصٙ فمظ5

1. 

رؼمذ انجبيؼخ يؤرًشاد حٕل جٕدح انزؼهٛى  511. ..15 . يشرفؼخ

ٔطجٛؼخ يخشجبرّ ٔأسبنٛت رحذٚضّ فٙ ضٕء 

 .انزًُٛخانًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ

11 

رسبػذ انجبيؼخ ػهٗ َشش األثحبس  انؼهًٛخ فـٙ  .51. 1591 8 يشرفؼخ

 يجالرؼبنًٛخ ػجش يٕالغ اإلَزشَٛذ5

18 

اَشبء ٔرصًٛى انًٕالغ ػهٗ شجكخ االَزشَذ  519. 1581 . يشرفؼخ

 نُشش  انًؼهٕيبد ٔيشبسكزٓب5

1. 

انزذسٚت يٍ خالل انهمبء انًفزٕح ػجش شجكخ   511. 1591 1 يشرفؼخ

 MOOCs 5اإلَزشَٛذ

19 

انًشبسكخ ٔاالفبدح يٍ يُزذٚبد انُمبش   .51. .159 8 يشرفؼخ

Forums 5 

11 

يشاسهخ انجبيؼبد ٔرجبدل انخجشاد يٍ خالل  5.6. 1511 . يشرفؼخ

 E-mailانجشٚذ االنكزشَٔٙ 

11 

اداسح انحٕاساد ٔانهمبءاد االنكزشَٔٛخ داخم  6596 1586 9 يشرفؼخ

 Virtual Classroomsانفصٕل االفزشاضٛخ 

11 

 انًحٕس ككم .51. .159  يشرفؼخ

جاءت مرتفعة  البخث( أن المتوسطات الحسابية لفقرات 6يظير من الجدول )
حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباق  البحثفراد عينة أومتوسطة إلجابات 

( 14( حيث جاءت الفقرة )0.98( وبانحراف معياري )4.05متوسطة بم  بمتوسط حسابي )
التي تنص عمى   توفير برامج تدريبية تعمل عمى إكساب أعضاء ىيئة التدريس مياارات 

( بدرجة انطباق مرتفعة، ويعني 4.75في المرتبة االولى، بمتوسط حسابي )  .التعمم الذاتي
ذلك أن من أىم أساليب التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ىو توفير البرامج التدريبية 
التي تكسبيم ميارات التعمم الذاتي والتي تمكنيم من االط ع عمى كل ما ىو جديد في مجال 

 تخصصيم، 
( والتي تنص عمى  التواصل وتبادل الخبرات 11تبة الثانية الفقرة )وجاءت في المر 

( بدرجة 4.65  بمتوسط حسابي ) Social Networksعبر مواقع التواصل االجتماعي
انطباق مرتفعة، حيث أن التواصل مع الزم ء وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األخرى 
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( والتي 19خرى، كما جاءت الفقرة )سيم في تنمية ميارات التدريس وبعض الميارات األي
.  بمتوسط  MOOCsتنص عمى  التدريب من خ ل المقاء المفتوح عبر شبكة اإلنترنيت

( بدرجة انطباق متوسطة، ويعنى ذلك أن التدريب المفتوح يؤدي إلى تبادل 4.20حسابي )
، 8الخبرات واكتساب المعارف والميارات بشكل فعال، ويرى ويميميز وكيميون ) 

2009Killion&Williaams (   أن تنمية عاضو ىيئاةالتدريس من خ ل وسائل االنترنت
من أىم وسائل التنمية المينية، حيث تيدف إلى بناء قدرات أعضاء ىيئة التادريس فيتوجيو 

 الط ب بطرق فعالة، وأيضا االستفادة من ىاذه التقنياة فيالممارسات الصفية.
( والتي تنص عمى  االط ع عمى كل ما ىو 15فقرة )وجاءت في المرتبة االخيرة ال

( بدرجة انطباق متوسطة، ويعني 3.40جديد في مجال تخصصي فقط.  بمتوسط حسابي )
ذلك أنو البد من توافر الخبرات والميارات لعضو ىيئة التدريس في مجال تخصصو وفي  ير 

العمم والثقافة مجال تخصصو، حيث ينبغي أن يكون عضو ىيئة التدريس عمى قدر من 
( حيث 2010العامة بكل ما ىو جديد في مختمف العموم، ويتفق دلك مع دراسة الشخيبر )

أكدت أن مينة التدريس الجامعي تتطمب التثقيافالذاتي لألستاذ، ويشمل االّط ع ىنا مجاالت 
، فيي تتي  لو فرصًا واسعة لمنمو ,التخصص كما يشمل أيضًا مجاالت الثقافة المختمفة

 لميني.ا
لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عمى  ما معوقات التنمية المينية اإللكترونية 

التى تواجو أعضاء ىيئة التدريس في ضوء معطيات العصر الرقمي ؟   فقد تم ايجاد 
 ( 7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يوض  الجدول )

 نكزشَٔٛخ انزٗ رٕاجّ أػضبء ْٛئخ انزذسٚسيؼٕلبد انزًُٛخ انًُٓٛخ اإل(: 8جذٔل )

 فٙ ضٕء يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ 

دسجخ 

 االَطجبق

انشرج

 ح

االَحشا

ف 

 انًؼٛبس٘

انًزٕس

ط 

 انحسبثٙ

انشل انفمشح

 و

 16 .صٚبدحانؼتءانزذسٚسٛبنزٚٛزطهجًُؼضْٕٛئخانزذسٚسبنمٛبيجّ 5.8. 1511 1 يشرفؼخ

 .1 .ضْٕٛئخانزذسٚسفٛبنهغبربألجُجٛخلهخػمذانذٔساربنزذسٚجٛخنؼ 519. 1581 6 يشرفؼخ

لهخرٕفٛشفشصحمٛمخنؼضْٕٛئخانزذسٚسههزذسٚجؼهىبسزخذايبنزمُٛبربنحذٚضخ 519. ..15 6 يشرفؼخ

. 

1. 

لهخلٛبيبنجبيؼخثجؼضجشايجبنزًُٛخانًُٓٛخاإلنكزشَٔٛخ  581. 15.8 1 يشرفؼخ

 .ألػضبءْٛئخانزذسٚس

11 

 18 .ْٕٛئخانزذسٚسههجحضؼُُمبطجحضٛخػهًٛخػذيٕجٕدخشٚطخثحضٛخرٕجٓؼض .51. 1588 . يشرفؼخ

يُخفض

 ح

ٔجٕد يمبٔيخ يٍ جٓخ إداسح انكهٛخ نكم يب ْٕ غٛش يؤنٕف  1511 1591 11

 ٔيسزحذس5

1. 
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يُخفض

 ح

ػذو انزشجٛغ ٔٔجٕد ثؼض اإلحجبطبد يٍ جٓخ إداسح انكهٛخ أٔ ثؼض  1561 1511 11

 انضيالء5

19 

ٔسبد ٔانزٙ رزُبلم ثٍٛ أجٓضح انحبسٕة ٔجٕد انؼذٚذ يٍ انفبٚش 6516 1596 9 يزٕسطخ

 .يُخالل شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ

61 

 61 .ضؼفزًٕٚالنجحٕصبنؼهًٛخيُبنًؤسسبرٕانجٓبربنزٛزسزفٛذيُُزبئجٓب 516. 1586 . يشرفؼخ

ضؼف سغجخ ثؼض أػضبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ انزغٛٛش أٔ اسزخذاو كم  6581 1511 . يشرفؼخ

 يب ْٕ حذٚش ٔيزطٕس5

61 

رؼمٛذانهٕائحبنزٛزحٕنذَٔبالسزجبثخانسشٚؼخنًزطهجبربنجحضبنؼهًٙ  511. 15.1 1 ؼخيشرف

 .ٔانزًُٛخ انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ

66 

يُخفض

 ح

ٔجٕدضغٕطبلزصبدٚخػهىؤػضبءْٛئخانزذسٚسزذفؼًٓههؼًهفٛؤكضشيًُٕل ..15 .151  11

 .ع نًٕاجٓخيزطهجبربنحٛبح

6. 

 .6 .نجبيؼخانزشجٛؼٛخٔانزمذٚشٚخٔجٕدخههفٛمٕاػذيُحجٕائضا .659 1516 8 يشرفؼخ

 انًحٕس ككم 6581 .151 يشرفؼخ

جاءت مرتفعة  البحث( أن المتوسطات الحسابية لفقرات 7يظير من الجدول )
حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباق  البحثومتوسطة إلجابات افراد عينة 
( 26حيث جاءت الفقرة )( 1.24( وبانحراف معياري )3.72متوسطة بم  بمتوسط حسابي )

  .التي تنص عمى   قمةقيامالجامعةببعضبرامجالتنميةالمينيةاإللكترونية ألعضاءىيئةالتدريس
( بدرجة انطباق مرتفعة، ويعني ذلك أن من أىم 4.71في المرتبة االولى، بمتوسط حسابي )

مج التدريبية توفير البراضعف معوقات التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ىو 
ىذه البرامج، وقد أكدت دراسة مما يشير الى اىمية  العمل عمى توفير ، ألعضائيااإللكترونية 

( تدني جيود التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس في كميات التربية 2012الغامدي)
 بالجامعاات المختمفة.

 التدريسي العبء ( والتي تنص عمى   زيادة23وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة )   
( بدرجة انطباق 4.57القيامبو  بمتوسط حسابي ) التدريس ىيئة عضو من يتطمب الذي

مرتفعة، ويؤكد ذلك أن العبء التدريسي يعيق التنمية المينية لعضو ىيئة التدريس حيث إنو 
 . التي تيدر وقتو وتعيقو عن التنميةالميام يمتزم بنداء بعض 

 الجامعة جوائز من قواعد في خمل التي تنص عمى وجود( و 35كما جاءت الفقرة )   
( بدرجة انطباق متوسطة، ويعني ذلك أن عدم 3.98والتقديرية  بمتوسط حسابي ) التشجيعية

عدالة توزيع جوائز الجامعة تجعل عضو ىيئة التدريس ينصرف عن االىتمام بالتنمية 
 ياب التشجيع المعنوي  )2004المينية واألبحاث العممية، وقد أكدت دراسة )البندري،

والمادي لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس من قبل الجامعة حيث يتساوى من يجري 
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بحثًا ومن ال يجريو، ووجود خمل في قواعد من  جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية مما ال 
 يتي  ألعضااء ىيئاةالتدريس المتميزين الحصول عمييا. 

( والتي تنص عمى  وجود مقاومة من جية إدارة 28االخيرة الفقرة )وجاءت في المرتبة  
( بدرجة انطباق 2.20الكمية لكل ما ىو  ير منلوف ومستحدث  بمتوسط حسابي )

متوسطة، ويعني ذلك أن بعض الجامعات ال تقاوم الجديد أو المستحدث في األبحاث 
ة التدريس نفسو، وىذا ما العممية، ولكنيا تشجعو وقد تكون المقاومة من جية عضو ىيئ

( حيث أكدت مقاومة بعض أعضاء ىيئة التدريس لعممية 2006أكدتو دراسة حسين)
التنمية المينية بسبب ر بتيم فاي ثباات العمامبالجامعة أو الخوف عمى المصال  
الشخصية، وعزوف أعضاء ىيئة التدريس عن حضور البرامج التدريبية لعدم تنوع 

 .اعمى المحاضرات وورش العملأسااليبيا واقتصاارى
لإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص عمى  ما المقترحات التي يمكن أن تسيم في االرتقاء 
بمستوى التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء معطيات العصر الرقمي  

 ( 8  الجدول )  فقد تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما يوض
 انًمزشحبد انزٙ ًٚكٍ أٌ رسٓى فٙ االسرمبء ثًسزٕٖ انزًُٛخ انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ: (.جذٔل )

 ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ ضٕء يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ

دسجخ 

 االَطجبق

االَحشاف  انشرجخ

 انًؼٛبس٘

انًزٕسظ 

 انحسبثٙ

 انشلى انفمشح

 61 انًبدٚخ انالصيخ5رٕفٛش كبفخ اإليكبَبد ا 596. .151 6 يشرفؼخ

رٕفٛش لبػذح ثٛبَبد ثكم يب رٕصم إنّٛ  511. 15.8 11 يشرفؼخ

انجحش انؼهًٙ فٙ جًٛغ انًؤسسبد انؼهًٛخ 

 ٔانجحضٛخ5

68 

رٕافش لبػخ كجٛشح رضى ػذد يٍ أجٓضح  65.1 1518 16 يزٕسطخ

 انحبست ٔشجكخ اإلَزشَٛذ ثشكم يسزًش5

6. 

نجًٛغ األجٓضح  ػًم صٛبَخ دٔسٚخ 5.1. 1519 . يشرفؼخ

 اإلنكزشَٔٛخ انًٕجٕدح فٙ انجبيؼخ5

69 

رٕفٛش يٛضاَٛخ خبصخ ثبنزًُٛخ انًُٓٛخ  591. 1561 . يشرفؼخ

اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ 

 انجبيؼبد5

.1 

اطالع أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ كم يب ْٕ  518. 15.1 11 يزٕسطخ

 حذٚش فٙ يجبل ػًهٓى5

.1 

رشجٛغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ػهٗ اسزخذاو  591. 1518 1 يشرفؼخ

 انزكُٕنٕجٛب انحذٚضخ فٙ ػًهٓى5

.1 

رٕفٛش انحبفض انًبد٘ ٔانًؼُٕ٘ ٔانًكبفآد  ..5. .156 1 يشرفؼخ

ػهٗ األثحبس انؼهًٛخ انزٙ رضٛف كم يب ْٕ 

 جذٚذ إنٗ يكزجخ انجحش انؼه5ًٙ

.6 

دل انزؼبٌٔ ثٍٛ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔرجب 5.1. .156 8 يشرفؼخ .. 
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انخجشاد ٔانًؼهٕيبد ػٍ كم يب ْٕ جذٚذ فٙ 

 يجبل انجحش انؼهًٙ ٔغٛش5ِ

رٕفٛش لبػذح ثٛبَبد ثؤسًبء جًٛغ اػضبء  581. ..15 11 يشرفؼخ

ْٛئخ انزذسٚس  انؼبيهٍٛ  فٙ انجبيؼبد 

 انسؼٕدٚخ نزسٓٛم انزٕاصم ٔانزؼب5ٌٔ

.. 

رٕفٛش انزذسٚت االنكزشَٔٙ فٙ يجبالد  586. ..15 9 يشرفؼخ

اسزخذاو انزكُٕنٕجٛب انحذٚضخ ٔرطجٛمبرٓب فٙ 

 انزؼهٛى5

.1 

رشجٛغ سٔح انًُبفسخ ثٍٛ أػضبء ْٛئخ  5.9. 1561 . يشرفؼخ

 انزذسٚس فٙ يجبل انجحش انؼه5ًٙ

.8 

َشش كم يب رٕصم إنّٛ انجحش انؼهًٙ ػهٗ  5.1. 15.1 8 يشرفؼخ

 يٕالغ اإلَزشَٛذ أٔالً ثؤٔل5

.. 

نًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ نأللسبو انزؼهًٛٛخ رفؼٛم ا 596. .151 6 يشرفؼخ

ٔألػضبء ْٛئخ انزذسٚس  نزسٓٛم انزٕاصم 

 ٔانزؼبٌٔ فًٛب ثُٛٓى5

.9 

رخصص انجبيؼخ انًكبفآد انزشجٛؼٛخ  .59. 1511 1 يشرفؼخ

نهًزًٛضٍٚ فٙ يجبل انزًُٛخ انًُٓٛخ 

 اإلنكزشَٔٛخ5

.1 

 انًحٕس نهكم .58. 15.8 يشرفؼخ

جاءت مرتفعة  البحثتوسطات الحسابية لفقرات ( أن الم8يظير من الجدول )
حيث جاء المتوسط الحسابي الكمي بدرجة انطباق  البحثفراد عينة أومتوسطة إلجابات 

( 50( حيث جاءت الفقرة )0.87( وبانحراف معياري )4.74متوسطة بم  بمتوسط حسابي )
التنمية المينية التي تنص عمى  تخصص الجامعة المكافآت التشجيعية لممتميزين في مجال 

( بدرجة انطباق مرتفعة، ويعنيذلك 4.98اإللكترونية  في المرتبة االولى، بمتوسط حسابي )
ضرورة توفير التشجيع المادي والمعنوي ألعضاء ىيئة التدريس لتحقيق التنمية المينية ليم 

ويتفق ذلك  ولتشجيعيم عمى القيام باألبحاث العممية التي تسيم في تطوير العممية التعميمية،
فقد أكد  ياب التشجيع المعنوي والمادي لمتنمية المينية ألعضاء  )2004مع دراسة البندري)

ىيئة التدريس من قبل الجامعة حيث يتساوى من يجري بحثًا ومن ال يجريو، ووجود خمل في 
ميزين قواعد من  جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية مما ال يتي  ألعضااء ىيئاةالتدريس المت

 الحصول عمييا.
( والتي تنص عمى  تشجيع أعضاء ىيئة 42وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة )   

( بدرجة 4.96التدريس عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمميم  بمتوسط حسابي )
مجاالت، وخاصة في انطباق مرتفعة، ويؤكد ذلك عمى أىمية التكنولوجيا الحديثة فيكافة ال

 .التربويالمجال 
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( والتي تنص عمى  عمل صيانة دورية لجميع األجيزة 39كما جاءت الفقرة )   
( بدرجة انطباق متوسطة، ويؤكد 4.81اإللكترونية الموجودة في الجامعة  بمتوسط حسابي )

ذلك عمى أن بعض أعطال أجيزة الحاسب بالجامعات قد تعوق أعضاء ىيئة التدريس عن 
ة وقد تجعمين ينصرفون عنيا، مما يؤكد أىمية الصيانة الدورية االىتمام بالتنمية الميني

( والتي تنص عمى  توافر قاعة كبيرة تضم 38لألجيزة، وجاءت في المرتبة االخيرة الفقرة )
( بدرجة 3.40عدد من أجيزة الحاسب وشبكة اإلنترنيت بشكل مستمر  بمتوسط حسابي )

لقاعات الكبيرة بقدر أىمية وجود األجيزة  ير انطباق متوسطة، ويعني ذلك عدم أىمية توافر ا
 المعطمة ووجود شبكة اإلنترنت بشكل مستمر.

ل جابة عن السؤال الخامس والذي ينص عمى : ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن حول واقع التنمية المينية 

ر الرقمي من وجية نظرىم ترجع لمتغيرات التخصص، والرتبة في ضوء معطيات العص
بحسب إجابات أفراد  البخثاألكاديمية؟ فقد تم ايجاد اختبار تحميل التباين االحادي  لمجاالت 

 .البحثعينة 
 يزغٛش انشرجخ انزخصص: (9جذٔل)

يجًٕع  يصذس انزجبٍٚ  انًحٕس 

 انًشثؼبد 

يزٕسظ 

 انًشثؼبد 

لًٛخ 

 ف

يسزٕٖ 

 انذالنخ 

أًْٛخ انزًُٛخ انًُٓٛخ 

اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء ْٛئخ 

انزذسٚس فٙ ضٕء يؼطٛبد 

 انؼصش انشلًٙ 

 

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

191.518  1185.1   

1516

1 

 

151.8 

 

داخم 

 انًجًٕػبد 

181.1518   9.51. 

أسبنٛت انزًُٛخ انًُٓٛخ  

اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء ْٛئخ 

انزذسٚس  فٗ ضٕء يؼطٛبد 

 انؼصش انشلًٙ

 ٍ انًجًٕػبدثٛ

 

111..511. 1.1516 1511

1 

 

15.11 

 

داخم 

 انًجًٕػبد 

1..16518. 1.5.1 

يؼٕلبد انزًُٛخ انًُٓٛخ  

اإلنكزشَٔٛخ انزٗ رٕاجّ أػضبء 

ْٛئخ انزذسٚس  فٙ ضٕء 

 يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

11.1.511. 1.15169 1516

1 

15191 

داخم 

 انًجًٕػبد 

189.1518. 115.1 

انًمزشحبد انزٙ ًٚكٍ أٌ رسٓى  

فٙ االسرمبء ثًسزٕٖ انزًُٛخ 

انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء 

ْٛئخ انزذسٚس فٙ ضٕء 

 يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

18.65.1 1915..1 1511

1 

15111 

داخم 

 انًجًٕػبد 

111.1511 865161 
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فٙ يب ٚزؼهك ثًزغٛش انزخصص نى ركٍ راد  نجحشا( اٌ انفشٔق ثٍٛ اجبثبد افشاد ػُٛخ 9ٚظٓش انجذٔل )   

 =&(5  .151دالنخ احصبئٛخ فٙ جًٛغ انًجبالد حٛش كبَذ جًٛغ لٛى يسزٕٖ انذالنخ اػهٗ يٍ)

 يزغٛش انشرجخ األكبدًٚٛخ: (11جذٔل)

يجًٕع  يصذس انزجبٍٚ  انًحٕس 

 انًشثؼبد 

يزٕسظ 

 انًشثؼبد 

يسزٕٖ  لًٛخ ف

 انذالنخ 

اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء  أًْٛخ انزًُٛخ انًُٓٛخ

ْٛئخ انزذسٚس فٙ ضٕء يؼطٛبد انؼصش 

 انشلًٙ 

 

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

111.511  18651. 151.1 15611 

 15.1. 1.6695.6 داخم انًجًٕػبد 

أسبنٛت انزًُٛخ انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ  

ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس  فٗ ضٕء يؼطٛبد 

 انؼصش انشلًٙ

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

1119561  11.511 15... 15181 

 .151. 181685.6 داخم انًجًٕػبد 

يؼٕلبد انزًُٛخ انًُٓٛخ اإلنكزشَٔٛخ انزٗ  

رٕاجّ أػضبء ْٛئخ انزذسٚس  فٙ ضٕء 

 يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

..16518 1.15.1 15811 151.6 

 685.1 116.1561 داخم انًجًٕػبد 

انًمزشحبد انزٙ ًٚكٍ أٌ رسٓى فٙ  

رمبء ثًسزٕٖ انزًُٛخ انًُٓٛخ االس

اإلنكزشَٔٛخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس فٙ 

 ضٕء يؼطٛبد انؼصش انشلًٙ

 ثٍٛ انًجًٕػبد

 

1.1151. 1.1511 

 

15.11 15161 

 6511. 611815.6 داخم انًجًٕػبد 

ٛخنى ركٍ فٙ يب ٚزؼهك ثًزغٛش انشرجخ األكبدًٚ انجحشافشاد ػُٛخ  إجبثبد( اٌ انفشٔق ثٍٛ 9ٚظٓش انجذٔل )  

 =&(5  .151راد دالنخ احصبئٛخ فٙ جًٛغ انًجبالد حٛش كبَذ جًٛغ لٛى يسزٕٖ انذالنخ اػهٗ يٍ)

 ملخص اليتائج :

من أىم معوقات التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ىو قمة توفير  .1
التي تعد عمى أىمية ىذه البرامج  حرصالالبرامج التدريبية اإللكترونية ألعضائيا، وعدم 

 من اىم متطمبات العصر الرقمي. 
ضرورة توفير التشجيع المادي والمعنوي ألعضاء ىيئة التدريس لتحقيق التنمية  .2

المينية ليم ولتشجيعيم عمى القيام باألبحاث العممية التي تسيم في تطوير العممية 
 التعميمية. 

مى المعمومات بشكل أن التعامل مع التكنولوجيا يسيل لعضو ىيئة التدريس الحصول ع .3
شيق وممتع ويوض  لو أىم ما توصل إليو البحث العممي مما ينمي اتجاىو نحو 

 مينتو.
تسيم التنمية المينية اإللكترونية في تزويد عضو ىيئة التدريس بالمستجدات في  .4

 .مما ينعكس ايجابا عمى اداءه التدريسي والبحثي  المجال التقني، 
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نمية طمبمنعضوىيئةالتدريسالقيامبو، يعد من أىم معوقات التأن زيادةالعبءالتدريسيالذييت .5
 المينية لعضو ىيئة التدريس.

من أىم أساليب التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ىوتوفير البرامج التدريبية التي  .6
من االط ع عمى كل ما  اعضاء ىيئة التدريس تكسب ميارات التعمم الذاتي والتي تمكن

 تخصصيم.ىو جديد في مجال 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة نوره بنت  .7

عبد الرحمن حول واقع التنمية المينية في ضوء معطيات العصر الرقمي من وجية 
كماال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء ،نظرىم ترجع لمتغيرات التخصص 

نوره بنت عبد الرحمن حول واقع التنمية المينية في  ىيئة التدريس بجامعة األميرة
 ضوء معطيات العصر الرقمي من وجية نظرىم ترجع لمتغيرات الرتبة األكاديمية .

اليت ميهً أٌ تسَه يف االرتكاء مبستوى التينية املَيية اإللهرتوىية ألعضاء  التوصيات

 ٍيئة التدريس يف ضوء معطيات العصز الزقني 

 ، توصي الباحثة بما يمي:بحثرت عنو نتائج الفي ضوء ما أسف
 االىتمام ببرامج التنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات. .1
إنشاء جياز إداري مستقل لمتنمية المينية اإللكترونية ألعضاء ىيئة التدريس يكون  .2

ل زمة وتقدير مسؤواًل عن رسم السياسة العامة لمتدريب اإللكتروني ، ووضع الخطط ا
 االحتياجات الحالية والمستقبمية.

ألعضاء ىيئة التدريس مع التركيز عمى االلكترونية  لتنمية المينيةا حتياجاتدراسة ا  .3
مما يساعد القائمين عمى تصميم البرامج  م،المعارف والميارات المطموبة في مجال عممي

 .ليموما تحويو من مواد تدريبية وخبرات تطبيقية مناسبة 
االىتمام بتنمية اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في عممية التنمية المينية بتطوير نظام  .4

، وتجع لتميز في التدريس معيارًا أساسيًا االداء الحوافز المعنوية والمادية التي تعزز
 .لمترقية إلى جانب البحث العممي

اعضاء ىيئة  راتمن حيث مجاالت ميا المينية أن تجرى األبحاث لكشف مشك ت التنمية .5
 .والتقييم والترقية كة العممية والبحثية واالجتماعيةالمشار مجاالت  و التدريس
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