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 ملخص

 ,البحث إىل التعرف علي بعض العوامل ادلؤثرة يف كفايات أعضاء ىيئة التدريس جبامعة بنغازي ىذا يهدف
 وادلتمثلة يف العوامل الشخصية, والعوامل ادلهنية, والعوامل العلمية, والعوامل الفنية يف ضوء معايري اجلودة

الشاملة, وربديد مستويات التباين احلادث بني ىذه العوامل وانعكاسو على جودة أداء أعضاء ىيئة 
 : تايلالتدريس ادلهين والعلمي. حيث تبلورت ادلشكلة البحثية يف السؤال ال

 ؟( بنغازي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة )ما العوامل ادلؤثرة يف تطور كفايات أعضاء ىيئة التدريس جبامعة
وقد وضعت فروض البحث للكشف عن داللة العالقة اإلحصائية القائمة بني العوامل ادلؤثرة يف 

إىل الكشف عن تأثري التباين  أداء أعضاء ىيئة التدريس وبني جودة أدائهم ادلهين والعلمي, باإلضافة
ادلتبادل بني ىذه العوامل, وانعكاسو على جودة األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس جبامعة 

 بنغازي.
اعتمد البحث علي استعمال ادلنهج الوصفي باستعمال أسلوب مسح أساليب ادلمارسة, حيث ُصممت 

خاصة بأعضاء ىيئة التدريس جبامعة بنغازي, وذلك دلسح استجاباهتم, وربديد العوامل  ةاستمارة استبيان
ادلؤثرة يف األداء والكفاية, حيث خضعت االستمارة إىل إجراءات الصدق والثبات ادلعتادة يف البحث 

 العلمي, وربصلت علي درجة ثبات مناسبة تسمح بتطبيق األداة.
عضاء ىيئة التدريس بكليات جامعة بنغازي الواقعة يف نطاق اختريت عينة عشوائية مقصودة من أ

 ( عضو ىيئة تدريس شلن استجابوا فعلياً لالستمارة ادلوزعة إلكًتونياً.131ادلدينة, وعددىم )
توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج تلخصت يف رفض الفرض األول للبحث واعتبار أن 

ان بشكل واضح يف أداء أعضاء ىيئة التدريس, وال ينعكس النوع والتخصص والدرجة العلمية ال يؤثر 
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حدعلا على اآلخر إال بشكل طفيف, وكذلك قبول الفرض الثاين والثالث والرابع واخلامس للدراسة واعتبار أ
 وجود تباين متبادل بني معظم العوامل ادلؤثرة يف أداء أعضاء ىيئة التدريس.

  .معايري اجلودة الشاملة ,جامعة بنغازي ,لتدريسكفايات أعضاء ىيئة االكلمات ادلفتاحية: 
 

Some factors influencing the development of competencies faculty 

members at the University of Benghazi in light of the overall quality 

standards 

 

Research Summary 

    The research aims to identify some factors affecting the competencies of 

faculty members at the University of Benghazi and to determine the levels of 

discrepancies between these factors and their impact on the quality of 

professional and scientific performance. The problem was solved in the 

following (What are the factors affecting the development of faculty 

competencies in Benghazi University in the light of the overall quality 

standards?) The hypotheses aimed at revealing the significance of the 

statistical relationship between the factors affecting the performance and the 

quality of their performance. The study reached a set of results summarized 

in rejecting the first hypothesis of the research and considering that the type, 

specialization and degree do not significantly affect the performance of 

faculty members, and is not reflected One on the other only slightly, as well 

as accept the second, third, fourth and fifth of the study and consider the 

existence of a mutual difference between most factors affecting the 

performance of faculty members. 
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زبضع مؤسسات التعليم العايل دلعايري رلتمع ادلعرفة ادلتميز بالتطوير والتغيري ادلستمر, واالعتماد 
التعليمية الشاملة اليت تليب متطلبات ادلستفيدين ذوي علي اجلودة كمعيار ملزم يقيس مستوى خدماهتا 

العالقة من الطلبة, واألساتذة, واإلدارة, واجملتمع, وتطلعاهتم للمنافسة يف سوق العمل, وبذلك صار لزاماً 
علي مؤسسات التعليم العايل إعادة النظر يف أساليبها التقليدية من أجل تقدمي خدمات تعليمية متميزة 

اء ادلوارد البشرية, وتطويرىا, وتأىيلها بشكل مستمر, من أجل تزويد اجملتمع خبرغلني مؤىلني تساىم يف بن
 للمنافسة يف سوق العمل, وقادرين على صناعة التنمية ادلستدامة يف كافة اجملاالت.

 وألن نظام اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل يقوم على مشاركة مجيع أعضاء ادلنظمة ويستهدف
النجاح طويل ادلدى, وربقيق منافع للعاملني يف ادلنظمة وللمجتمع ومسيت بالشاملة ألن ادلسئولية تشمل 
مجيع فريق العمل كل فرد يف حدود رلال عملو وصالحياتو, باإلضافة إىل أن اجلودة تشمل مجيع رلاالت 

يل ىو عملية توثيق للربامج العمل وعناصره صغريىا وكبـريىا , لذلك فإن نظام اجلودة يف التعليم العا
واإلجراءات وتطبيق لألنظمة واللوائح والتوجيهات, وىو بذلك يهدف إىل ربقيق نقلة نوعية يف عملية الًتبية 
والتعليم واالرتقاء دبستوى الطالب يف مجيع اجلوانب العقلية واجلسمية والنفسية والروحية واالجتماعية, وال 

 (42, ص 2014حسن إدارهتا . )رقاد, يتحقق ذلك إال بإتقان األعمال و 
كما تعد اجلودة الشاملة فلسفة إدارية متطورة تستند علي مفهوم النظم اليت تنظر إيل ادلؤسسة بشكل شامل 
إلحداث تغيريات إغلابية فيها وذلك بتناول كل جزء داخل ادلؤسسة وتطويره بالشكل ادلرغوب للوصول إيل 

ت التعليم العايل ادلهتمة بتطبيق منهج معايري اجلودة للحصول علي جودة أفضل, وذلذا تزايد عدد مؤسسا
نوعية أفضل من التعلم, وتقدمي برامج متطورة وعصرية تساعد يف تزويد اجملتمع وسوق العمل خبرغلني قادرين 

( رلموعة من ذبارب 2016علي شلارسة دورىم بصورة أفضل, وقد أوضحت دراسة باديس؛ وبو خرية )
يم العايل الرائدة يف رلال اجلودة الشاملة, منذ بدايات االىتمام العادلي بتطبيق اجلودة يف مؤسسات التعل

( ومروراً ببدايات تطبيق اجلودة الشاملة يف بعض مؤسسات التعليم العايل 1996اجلامعات األمريكية عام )
 يف الوطن العريب, مثل اجلامعات السعودية, واجلامعات العمانية واجلزائرية. 

( مستوى االىتمام العايل من طرف وزارة التعليم باجلزائر 2012كما أوضحت دراسة بروش وبركان )
دبؤسسات التعليم العايل من أجل تطبيق ضمان اجلودة الشاملة يف ىذه ادلؤسسات,  وذلك من خالل 

أساسية لالرتقاء االىتمام باالتصال الفعال ومشاركة أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي يف ىذه العملية كعوامل 
 دبستوى اجلودة يف ادلؤسسات اجلامعية. 
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( فقد تناولت مدى اىتمام وزارة التعليم العايل بسوريا بًتسيخ ثقافة اجلودة 2011أما دراسة الطرابلسية )
دبؤسسات التعليم العايل, من خالل توفري وسائل وطرق تطبيق رلاالت التقومي الذايت, وربديد معايري اجلودة 

سات التعليم العايل والبحث العلمي السورية, باعتبارىا مؤشرات على جودة اخلدمات التعليمية يف مؤس
 والبحثية وعلى أداء ادلؤسسات يف ظل وجود ىيئة وطنية للتقومي واالعتماد االكادؽلي. 

 ( أظلوذج مقًتحاً لالعتماد وضبط اجلودة يف2010بينما قدمت دراسة )اخلطيب, أمحد؛ واخلطيب, رداح )
مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب , حبيث يسهم ىذا األظلوذج يف ربسني أداء اجلامعات العربية 

 لتتالءم سلرجاهتا مع متطلبات سوق العمل واحتياجات خطط التنمية الشاملة وادلستدامة يف الوطن العريب. 
س بأعلية ضمان جودة التعليم , كشفت دراسة أبو فارة عن مستويات اىتمام جامعة القد 2004ويف عام 

العايل كمدخل يقود إىل التبين الكامل دلفاىيم معايري اجلودة, وذلك من خالل اختبار واقع ضمان جودة 
 التعليم العايل يف جامعة القدس. 

( مراحل تطور اجلودة واالعتماد يف التعليم يف ليبيا اليت بدأت 2016ويف ليبيا أوضحت دراسة مرجني )
از اإلداري للجنة حيث تضمن اذليكل اإلداري للجودة ربت مسمى "إدارة البحوث ومراقبة تنظيم اجله

اجلودة يف التعليم العايل( وأعطيت لو مهام وضع اللبنة األوىل لضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم العايل, 
م(, 2004وذلك عام )وتشكيل جلنة مركزية تقوم بوضع األسس العامة لنظام اجلودة يف اجلامعات الليبية, 

مت تشكيل اللجنة ادلركزية لضمان جودة التعليم العايل يف العام , وكان من أىم إصلازاهتا  2005ويف عام 
وضع الوثيقة الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العايل يف ليبيا, اليت اشتملت على عشرة أجزاء تنظم 

م, فقد مت إنشاء مركز ضمان جودة 2006يف علم  عملية إدارة اجلودة دبؤسسات التعليم العايل, أما
واعتماد مؤسسات التعليم العايل, والذي يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة ادلالية ادلستقلة, ووضع دليل 
ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل, إضافة إىل مراجعة وتطوير معايري للتعليم اجلامعي, ,إعداد 

 ات العليا, ومن ضمنها معايري جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس. معايري خاصة بالدراس
وقد اىتمت برامج اجلودة  بتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس لتطبيق نظام اجلودة الشاملة باعتباره من أىم 
ادلدخالت الًتبوية يف نظام التعليم العايل, وىو األساس الذي تعتمد عليو اجلامعات يف االرتقاء بالعملية 
التعليمية, حيث ورد يف دليل ادلقاييس النوعية وادلؤشرات الكمية لضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية 
األعضاء يف االرباد؛ إن عضو ىيئة التدريس اجلامعي ىو األساس يف عملية التقومي الذايت للمؤسسات, 

ية عالية اجلودة من الطالب وعلى عاتقو تقع مسؤولية التميز يف جودة ادلخرجات, واحلصول علي نوع
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القادرين علي إحداث التطور والتحسني اجملتمعي, شلن سوف ػلوزون ثقة اجملتمع مستقباًل, ويسهمون يف 
 (164, ص 2017تطوره ورقيو.)رللس ضمان اجلودة واالعتماد,

ب ادلستمر ومن ىذا ادلنطلق ظهرت ضرورة سبيز األستاذ اجلامعي دبجموعة من الكفايات ادلختلفة والتدري
الذي غلعلو قادراً علي تطبيق مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي, وىذا ػلتم االىتمام بالعوامل ادلؤثرة 
يف رفع الكفايات الوظيفية مثل العوامل الشخصية والعوامل ادلهنية, والعوامل األكادؽلية, والعوامل الفنية, 

كار وسياسات نظام اجلودة الشاملة, وترمجتها إيل مهارات فعلية ليكون األستاذ اجلامعي قادرًا علي تبين أف
 (2012تسهم يف االرتقاء دبستوى الربنامج اجلامعي. )الغامدي,

وقد أجريت عدة دراسات هتدف إىل دراسة تقومي أداء أعضاء ىيئة التدريس, منها دراسة حبيب وحسني 
أربع رلاالت رئيسة تتكامل مع بعضها  ( حيث حددت الدراسة أدوار أعضاء ىيئة التدريس يف2016)

 (71البعض, وتتمثل يف التايل )ص 
أدوار عضو ىيئة التدريس ذباه طالبو: وتتمثل يف التدريس, والتقومي, واإلرشاد, والتوجيو, واإلشراف  .1

 العلمي, وتيسري العملية التعليمية, وإعداد ادلواد التعليمية. 
ؤسسة: وتشمل العمليات اإلدارية, وادلشاركة يف ازباذ القرارات, ورسم أدوار عضو ىيئة التدريس ذباه ادل .2

السياسات, وزبطيط الربامج, وادلشاركة يف االجتماعات, واذليئات, واللجان ادلتخصصة, وسبثيل اجلامعة 
 يف احملافل الرمسية والشعبية.

قة يف اجملتمع احمللي, أدوار عضو ىيئة التدريس ذباه اجملتمع: وتشمل خدمة ادلؤسسات ذات العال .3
والعمل على نشر الثقافة ادلتخصصة فيو, وتقدمي االستشارات, وإجراء البحوث, وادلساعلة يف حل 

 ادلشكالت وتذليل العراقيل يف اجملتمع.
أدوار عضو ىيئة التدريس ذباه نفسو: وتشمل الرفع من مستوى خرباتو وتأىيلو, وتطوير ذاتو أكادؽلياً  .4

اً, وادلشاركة يف ادلؤسبرات وورش العمل, والدورات التدريبية, وذلك لصقل خرباتو وقدراتو ومهنيًا وعلمي
 الذاتية. 

وما مل ػلصل تغيري لدى أعضاء ىيئة التدريس أنفسهم فلن تتغري العملية التعليمية, ولن تتطور, ولن ػلصل 
, إذ أن أعضاء ىيئة التدريس شيء مهم يف سبيل ربسني جودة الربامج التعليمية يف الكليات واجلامعات

باجلامعات ومؤسسات التعليم العايل يواجهون عدداً كبرياً من العوامل اليت تؤثر يف أدائهم, سواء سلباً أم 
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إغلابًا  لذلك قد تتحول ىذه العوامل إىل مشكالت ينبغي أن نتفهم أبعادىا ادلختلفة حىت نأخذىا 
 ىيئة التدريس. باحلسبان أثناء التخطيط لرفع كفايات أعضاء

وقد خلص دليل اجلودة العريب العوامل ادلؤثرة  يف أداء أعضاء ىيئة التدريس يف النقاط التالية )رللس ضمان 
 ( 1(  )168, ص 2017اجلودة واالعتماد,

العوامل الشخصية: وادلتمثلة يف النوع االجتماعي, والفرص ادلتاحة لكل نوع, وادلهام وادلسؤوليات ادللقاة  .1
عاتقهم, وكذلك تأثري الدرجة العلمية, وما ينتج عنها من اختالف اخلربات وادلهارات العلمية,  على

وطبيعة التخصص والدرجة العلمية اليت تفرض علي عضو ىيئة التدريس ازباذ طريقة أو أسلوب معني يف 
أداء  أدائو, إذ قد يكون التدريس يف بعض التخصصات رتيب لطبيعة التخصص النظري, لذلك يصبح

عضو ىيئة التدريس أداء تقليدياً حبكم العادة وىذا ينعكس علي تطوير ادلقررات, وعدم تفحص جودة 
 األداء.

ضعف اإلعداد الًتبوي لعضو ىيئة التدريس: إذ يالحظ بأن عددًا شلّن يلتحقون بالكادر األكادؽلي يف  .2
دلقررات الًتبوية, ال يتلقون تعليمًا تربوياً اجلامعات, خاصة ادللتحقني بالكليات التطبيقية اليت ال تدرس ا

يف دراستهم اجلامعية األوىل, لذلك يكون أعضاء ىيئة التدريس ىؤالء بأمس احلاجة إىل إعداد تربوي 
منظم يفيد يف ربقيق األىداف الًتبوية للجامعة اليت يعملون هبا, كما أن ىناك من أعضاء ىيئة التدريس 

موعة من ادلعطيات الًتبوية اليت قد يكون بعضها غري مناسب لألجيال القدامى, والذين اعتادوا رل
 اجلديدة الذين تعلموا يف ادلدارس وفق نظريات تربوية حديثة. 

التدفق اذلائل لإلنتاج العلمي ادلتزايد: حيث يتناول ىذا اإلنتاج العلمي ادلتزايد األفكار والنظريات  .3
عليم اجلامعي, وىذا غلعل عضو ىيئة التدريس يف حرية كبرية, واألساليب ادلتعددة اليت تتحدث عن الت

وال يعرف كيف ؽلكنو أن يكون إطار مفاىيمي للصورة الكربى للتعليم, يساعدىم يف ازباذ قرار واضح 
 حول ما يتبنونو من أفكار وقضايا وتوجهات.

ور ادلتالحق من الفجوة ادلعرفية بني التطور ادلتالحق للتقنية اإللكًتونية وادلعلوماتية: فقد يزيد ىذا التط .4
األفراد واألجيال, لذلك ما مل يطور عضو ىيئة التدريس نفسو, وما مل تعتمد اجلامعات الربامج اليت 

                                                 
1

كل كبري يف   . مت االستفادة من ىذه العوامل ادلؤثرة يف أداء أعضاء ىيئة التدريس بتحويلها إىل ادلتغريات الرئيسة للبحث باعتبارىا عوامل تؤثر بش 
 كفايات أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي.
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تطور أداء األساتذة يف ىذا األمر ستزيد اذلوة ويظهر الفرق بني األستاذ والطالب, وىذا يشكل ربدى 
 ة التدريس اجلامعي.خطري يؤثر بشكل واضح يف كفايات عضو ىيئ

االصطدام بنوعية الطلبة غري ادلتعاونني والرافضني للتعلم والتغيري: خاصة حينما يتخذ الطلبة مواقف  .5
معارضة جملهود عضو ىيئة التدريس وسعيو إىل التطور, فإن عضو ىيئة التدريس قد يصاب باإلحباط 

 والضيق وعدم الرغبة يف التطور.
ة من قبل الزمالء وادلسئولني: فحينما يواجو عضو ىيئة التدريس هبذه الالمباالة مواجو ثقافة الالمباال .6

أثناء تبنيو لألفكار ادلبتكرة وذبربتها علي أرض الواقع, خاصة إذا ما اقًتنت ىذه الالمباالة بالغرية وعدم 
 االىتمام, فإن أدائو ومحاسو يتأثر سلباُ هبذه العوامل. 

نية لعضو ىيئة التدريس: حيث يعاين بعض أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي من غموض مفهوم اذلوية ادله .7
غموض ربديد أدوارىم يف ظل ادلنظومة التعليمية اجلديدة, لذلك قد يعتقد بعض أعضاء ىيئة التدريس 
بأن مهمتهم تتمحور حول شرح وتوصيل ادلعلومات فقط, متناسيني بأن مؤسسات التعليم العايل احلالية 

لية ىي مؤسسات تعلم هتيئ اخلرغلني للجودة والتميز وادلنافسة يف سوق العمل, وأن أعضاء وادلستقب
ىيئة التدريس ىم شركاء يف ىذه ادلؤسسة وعلي عاتقهم تقع ادلهام الثقافية واالقتصادية والتعليمية 

وظيفة  واالجتماعية, وبذلك يتبدل مفهوم وظيفة عضو ىيئة التدريس من التعليم والتلقني فقط, إىل
ادلرشد األكادؽلي الذي يعاون الطالب علي التعلم والتطور الذايت ادلستمر, وىكذا يصبح أعضاء ىيئة 
التدريس مهنيني ووكالء لنشر ادلعرفة, ومشاركني يف العملية التحويلية االجتماعية والشخصية, وميسرين 

 اجملتمع.  لإلنتاج البشري ادلستدام, وبذلك يكونون ىم قوة العمل اجلوىرية يف
الضغوطات الناذبة عن طبيعة اإلدارة ادلؤسسية واحلوكمة: إذ أن أعضاء ىيئة التدريس ليسوا منيعني يف  .8

مواجهة ضغوطات العمل احلالية والناذبة عن العمليات التجارية واإلنتاجية ومبادرات الكفاءة ومقاييس 
ضع عالقات العمل يف الوقت احلايل إىل ادلسئولية اليت يتم توليدىا ضمن مؤسساهتم التعلمية, إذ زب

تبديل يف االستجابة إىل القوى العادلية, إذ أن ىذه ادلؤسسات توجو بشكل عملياهتا باذباه اقتصاد 
السوق, وىذا قد يبدو لبعض أعضاء ىيئة التدريس متناقض مع اذلدف التقليدي للتعليم اجلامعي 

تحوالت ادلؤسسية يف التخطيط االسًتاتيجي والفين إىل ادلتمركز حول نقل ادلعرفة, وبذلك تشكل ىذه ال
 مصدر ضغوطات عالية تؤثر بشكل واضح يف كفايات أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي. 
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( على رلموعة من النقاط الفنية ادلهمة اليت تساعد 2016ومن جهة أخرى ركز كل من  حبيب؛ وحسني )

م يف تطوير مهاراهتم وقدراهتم, وادلتمثلة يف رلموعة يف تدعيم كفايات أعضاء ىيئة التدريس, وتساعدى
 (59النقاط التالية )

معرفة أىداف اجلامعة اليت يعمل هبا عضو ىيئة التدريس, إذ من ادلهم أن يعرف أىداف ادلؤسسة اليت  .1
 يعمل فيها اخلاصة والعامة, ويسعى إىل إغلاد توافق بينها, وبني أىدافو, وكذلك بني أىداف اجملتمع,

 وادلساعلة يف ربقيق أىداف ادلؤسسة بشكل فاعل. 
معرفة مناىج التدريس ادلختلفة, باعتبار أن ىذه ادلعرفة مهّمة لكي يتمكن عضو ىيئة التدريس من  .2

اختيار طريقة مناسبة لتعميم الربنامج الدراسّي للمساقات اليت يدّرسها, فيتمكن من إعداد خطة دراسيّة 
 األسس اليت تعّدىا ادلؤسسة.مناسبة لكّل مساق وفق 

معرفة طرائق التعلم احلديثة والعوامل اليت تؤثر يف أداء عضو ىيئة التدريس, فمن ادلهم أن يتعّرف إىل  .3
طرائق تعلم الكبار ادلتنّوعة, وأن ؼلتار منها ما يناسب الطلبة الذين يدرَّسهم يف اجلامعة, مع مراعاة 

لطلبة اجلامعيني مثل اذباىات كل طالب ضلو التعليم اجلامعي, وقدرة وجود عوامل كثرية تؤثّر يف تعّلم ا
 الطالب اخلاصة والعامة, ومستوى الطالب االجتماعّي واالقتصادّي.

معرفة أساليب التقومي ادلتنّوعة وطريقة تنفيذىا حبيث يكون على معرفة بأساليب تقومي ادلساقات اليت  .4
ا يف التقييم, وكيفية تعميم االختبارات ادلختلفة, إذ إن معرفة يدرسها, واألدوات اليت ؽلكن استخدامه

ىذه األساليب ادلتنوعة تدفع عضو ىيئة التدريس إىل االختيار منها دبا يناسب ادلساقات اليت يدرسها, 
 واألىداف اليت يسعى إىل ربقيقها يف كل مساق. 

علم وتوجهاتو احلالية, وبأساليب سبّكن تقدمي ادلقررات ادلختلفة بطرق حديثة تتناسب مع نظريات الت .5
الطلبة من احلصول على ادلعرفة وادلهارة ادلطلوبة يف شكل أىداف تعليمية زلّددة, وىذا يتطلب من 

 عضو ىيئة التدريس الذي يريد إتباع ىذه الطريقة تفكرياً إبداعيا سلتلفاً عن التفكري التقليدي السابق.
لألداء العلمي والتعليمي, خاصة وإن ما يتلقاه طلبة اجلامعات من معلومات االلتزام بإجراء التقييم ذايت  .6

وقيم تربوية وأخالقية يتأثر بادلمارسات واألساليب التعليمية اليت يقوم هبا عضو ىيئة التدريس أثناء 
العملية التعليمية يف الصف اجلامعي, لذلك فإنّو من ادلهم لعضو ىيئة التدريس أن يقوم بني احلني 
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اآلخر بإجراء تقييم ذايت ألدائو التعليمي يف ادلساقات اليت يدرسها, ِإْن مل يكن كّل فصل دراسي, و 
 فعلى األقل كّل سنة دراسية ما غلعلو قادراً على تاليف كل ما شعر أنو غري مناسب.

 مشكلة البحث ومنطلقاهتا
 انبثقت ادلشكلة البحثية للبحث احلايل من ادلنطلقات التالية:

نتائج بعض الدراسات السابقة اليت أجريت حول العالقة بني العوامل ادلؤثرة يف كفايات أعضاء ىيئة  .1
التدريس اجلامعي, وانعكاساهتا علي أدائهم وفق متطلبات سوق العمل, واليت دعت إىل تفعيل األدوار 

 (2عات احمللية وتطويرىا. )الًتبوية واألدوار اجملتمعية ألعضاء ىيئة التدريس وتأثرياهتا يف تنمية اجملتم
أجندة القرن الواحد والعشرين اليت أكدت علي مفهوم التنمية ادلستدامة من خالل االىتمام بتطوير  .2

قدرات ومهارات أعضاء ىيئة التدريس لتنمية وتطوير العملية التعليمية ومطابقتها لسوق العمل. )أجندة 
 (2003‘21القرن 

نية للتنمية ادلستدامة اليت أكدت علي االىتمام باإلنسان باعتباره قوة زلركة سًتاتيجية الوطمنطلقات اإل .3
دلختلف ادلوارد ادلادية والتقنية, وطاقة دافعة لإلصلاز وربقيق األىداف وحل ادلشكالت, وضرورة التنمية 

ماية االجتماعية البشرية اليت تدعو إىل االىتمام بتنمية اجلوانب التقليدية للتنمية باإلضافة إىل ربقيق احل
 (13, ص2008و التمكني واحلريات الشخصية. )جلنة التنمية ادلستدامة, 

 وقد تبلورت ادلشكلة البحثية يف السؤال الرئيس التايل :
 )ما العوامل ادلؤثرة يف تطور كفايات أعضاء ىيئة التدريس جبامعة بنغازي يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ؟(

 فروض البحث
ة دالة إحصائيًا بني العوامل )الشخصية وادلهنية واألكادؽلية والفنية( ادلؤثرة يف أداء أعضاء توجد عالق .1

 ىيئة التدريس وبني جودة أدائهم ادلهين والعلمي.
يتباين تأثري العوامل الشخصية ادلتمثلة يف )النوع االجتماعي, وطبيعة التخصص األكادؽلي, والدرجة  .2

شلا يؤثر يف مستوى األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس جبامعة  العلمية( بشكل دال إحصائياً 
 بنغازي, وينعكس على جودة أدائو الوظيفي.

                                                 
2

الدراسات السابقة ضمن الًتاث ادلعريف للبحث, ومل يُفرد ذلا جزء خاص لتكون ضمن نسيج البحث, باإلضافة إىل دواعي شروط اجمللة يف أدرلت .  
 عدد الصفحات.



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

195 

 

يتباين تأثري العوامل ادلهنية ادلتمثلة يف )نوعية اإلدارة ادلؤسسية, وأسلوب التوظيف والتعاقد, وربديد  .3
مستوى األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس  اذلوية األكادؽلية( بشكل دال إحصائياً شلا يؤثر يف
 جبامعة بنغازي وينعكس على جودة أدائو الوظيفي.

يتباين تأثري العوامل العلمية ادلتمثلة يف )الربنامج العلمي, ونظام الًتقية العلمية, واإلنتاج العلمي( بشكل  .4
لعضو ىيئة التدريس جبامعة بنغازي, وينعكس دال إحصائياً شلا يؤثر يف مستوى األداء العلمي والتعليمي 

 على جودة أدائو الوظيفي.
يتباين تأثري العوامل الفنية ادلتمثلة يف )استعمال التقنية للتعلم وتطوير الذات, واستعمال التقنية لتعليم  .5

اء الطالب, واستعمال التقنية يف التواصل مع الطالب( بشكل دال إحصائيًا شلا يؤثر يف مستوى األد
 العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس جبامعة بنغازي, وينعكس على جودة أدائو الوظيفي.

 منهج البحث وأدواتو
اعتمد البحث احلايل علي استعمال ادلنهج الوصفي من خالل طريقة الدراسات ادلسحية, باستعمال 

يئة التدريس جبامعة خاصة بأعضاء ى ةأسلوب مسح أساليب ادلمارسة, حيث ُصممت استمارة استبيان
بنغازي, وذلك دلسح استجابات أعضاء ىيئة التدريس, وربديد العوامل ادلؤثرة يف األداء والكفاية, 
وانقسمت أسئلة االستمارة إىل أربعة أبعاد توزعت علي متغريات البحث ادلتمثلة يف العوامل الشخصية, 

, كمتغريات مستقلة, وقياس تأثريىا على ادلتغري التابع والعوامل ادلهنية, والعوامل األكادؽلية, والعوامل الفنية
 وادلتمثل يف )مستوى األداء ادلهين والعلمي لعضو ىيئة التدريس اجلامعي(.

وقد خضعت االستمارة إىل إجراءات الصدق والثبات ادلعتادة يف البحث العلمي, وربصلت علي درجة 
 مناسبة تسمح بتطبيق األداة.( وىي درجة 0.89ثبات بالتجزئة النصفية بلغت )

 عينة البحث
اُختريت عينة عشوائية مقصودة من أعضاء ىيئة التدريس ادلسجلني يف رلموعات التواصل االجتماعي اليت 
تشًتك فيها الباحثة, وادلنتميني لبعض كليات جامعة بنغازي الواقعة يف نطاق ادلدينة, وىم أعضاء ىيئة 

اإلعالم, واآلداب, والقانون, واالقتصاد, واذلندسة, والعلوم, وتقنية ادلعلومات, التدريس ادلسجلني بكليات 
( عضو ىيئة تدريس شلن استجابوا فعليًا لالستمارة ادلوزعة إلكًتونياً, بينما استبعدت 131وعددىم )

( واضلراف معياري 21.4الكليات الطبية خلصوصية نظام الدراسة هبا, وذلك بوسط حسايب قدره )
(1.99.) 
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 ويوضح اجلدول التايل توزيع أفراد العينة حسب ادلتغريات الدؽلوغرافية للعينة: 
 ( توصيف عينة البحث1جدول رقم )

 نوع  الكلية
 ادلستوى

 اجملموع كليات تطبيقة كليات نظرية
 إناث ذكور إناث ذكور

 % ت % ت % ت % ت % ت
 51.9 68 11.4 15 15.3 20 9.2 12 16.1 21 محلة ماجستري
 48.1 63 13.7 18 15.3 20 8.4 11 10.7 14 محلة دكتوراه

 100 131 25.2 33 30.5 40 17.6 23 26.7 35 اجملموع
 ادلعامالت اإلحصائية ادلستخدمة لتحليل البيانات:

 مت استخدام ادلعامالت اإلحصائية التالية يف ربليل بيانات البحث:
تأثري ادلتغريات ادلستقلة ادلتمثلة يف العوامل الشخصية اختبار )ت( للداللة اإلحصائية لقياس  .1

والعوامل ادلهنية, والعوامل العلمية, والعوامل الفنية, على ادلتغري التابع ادلتمثل يف مستوى جودة 
 أداء أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي.

( (  للكشف عن التباين Three- Way ANOVA (x2x22ربليل التباين الثالثي ) .2
ر العوامل الشخصية, والعوامل ادلهنية, والعوامل العلمية, والعوامل الفنية يف مستوى جودة يف أث

 أداء أعضاء ىيئة التدريس.
 تعريفات اإلجرائية اخلاصة بالبحثال

 أواًل: تعريف العوامل ادلؤثرة يف كفايات أعضاء ىيئة التدريس:
ر يف قدرات وكفايات أعضاء ىيئة التدريس جبامعة يقصد هبا يف إطار البحث احلايل رلموعة العوامل اليت تؤث

 بنغازي أثناء أدائهم ألدوارىم التعليمية والعلمية والًتبوية واجملتمعية, وتتمثل يف اآليت:
 العوامل الشخصية وتشمل النوع االجتماعي, وطبيعة التخصص, والدرجة العلمية. .1
 ادلؤسسية, وأسلوب التوظيف, و ربديد اذلوية األكادؽلية.العوامل ادلهنية وتتمثل يف نوعية اإلدارة  .2
 العوامل العلمية ادلتمثلة يف الربنامج العلمي, ونظام الًتقية العلمية, واإلنتاج العلمي. .3
العوامل الفنية ادلتمثلة يف استعمال التقنية للتعلم ادلقنن وتطوير الذات, واستعمال التقنية لتعليم  .4

 التقنية يف االتصال والتواصل مع الطالب.الطالب, واستعمال 
 ثانياً: تعريف معايري اجلودة:
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ويقصد هبا يف إطار البحث احلايل استعمال منهج معايري اجلودة ادلعتمد من قبل مركز ضمان جودة واعتماد 
دلهين مؤسسات التعليم العايل بليبيا, الذي تستخدمو اجلامعات الليبية يف تقييم األداء العلمي والفين وا

ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعي, وىو منهج يهدف إيل احلصول علي نوعية أفضل من التعلم سواء من 
حيث جودة ادلؤسسة, أم جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس, أم جودة تأىيل اخلرغلني, وذلك لضمان كوادر 

 (103, ص2005علمية مؤىلة للمنافسة يف سوق العمل احمللي والعادلي. )إبراىيم, 
 نتائج الدراسة ادليدانية ومناقشتها

مت االعتماد يف ربليل نتائج البيانات ادليدانية على إدراج ادلتغريات الرئيسة الواردة ضمن فرضيات البحث يف 
جدول واحد, وذلك للتعرف بشكل أوضح علي درجة تأثري العوامل الشخصية وادلهنية واألكادؽلية علي 

عليمي ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة بنغازي أثناء األداء الوظيفي, باإلضافة مستوى جودة األداء العلمي والت
إىل قياس مستوى التباين بني ادلتغريات يف كل زلور على حدا, وذلك من أجل تسهيل ادلقارنة بينها, وقد 

 توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج وفق احملاور التالية:
 الداللية بني متغريات البحث الرئيسة:احملور األول: نتائج قياس العالقة 

ينص الفرض األول للبحث على وجود عالقة دالة إحصائيًا بني العوامل )الشخصية وادلهنية واألكادؽلية 
والفنية( ادلؤثرة يف أداء أعضاء ىيئة التدريس وبني جودة أدائهم ادلهين والعلمي, حيث يوضح اجلدول التايل 

 ادليدانية:نتائج ربليل بيانات الدراسة 
 ( نتائج ربليل العوامل ادلؤثرة يف جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس2جدول )

 (3االحتمال ) ت احملسوبة االضلراف ادلعياري الوسط احلسايب الوسط النظري عدد الفقرات العوامل

 0.005 ≥ 1.75- 4.39 9.33 10 20 الشخصية
 0.005 ≥ 5.017 3.08 9.85 8.5 17 ادلهنية

 0.005 ≥ 10.39 2.82 9.06 6.5 13 األكادؽلية
 0.005 ≥ 7.60 1.43 4.45 5.5 7 الفنية

( لكل متغري مع متوسط العينة, أن متوسط 4توضح نتيجة اختبار الداللة اإلحصائية بني ادلتوسط النظري )
درجات درجات العوامل الشخصية كان أقل من ادلتوسط النظري بفارق دال إحصائيا, وأن متوسط 

                                                 
3

 1.645تساوي  130ودرجة حرية  0.005قيمة ت اجلدولية عند مستوى  ..  
4

 2.58تساوي  130ودرجة حرية  0.005قيمة ت اجلدولية عند مستوى .  
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ادلتغريات الثالثة الباقية ) ادلهنية واألكادؽلية والفنية( كانت أعلى من ادلتوسط النظري بفارق دال إحصائياً, 
وتدل ىذه النتائج علي أن العوامل )ادلهنية واألكادؽلية والفنية( تؤثر يف أداء أعضاء ىيئة التدريس بشكل 

امل الشخصية, وىي نتيجة متوقعة إذ يتقارب رلتمع أكثر فاعلية, يف مقابل الضعف النسيب لتأثري العو 
البحث يف خصائصهم الشخصية نتيجة طبيعة ادلهنة والتقارب العمري والدرجة العلمية بفارق ال يُذكر كثرياً 

 وإن كان لطابع التخصص تأثري نسيب, إال أنو مل يؤثر بالشكل الواضح.
فقد كان ذلا تأثري واضح على األداء العلمي وادلهين نظراً أما ما ؼلص العوامل ادلهنية واألكادؽلية والفنية, 

النعكاساهتا الواضحة على األداء, وىذه نتيجة متوقعة, حيث ؼلتلف تأثر أعضاء ىيئة التدريس يف 
استجاباهتم للعوامل ادلهنية, خاصة فيما يتعلق بفئة أسلوب التعاقد, وكذلك احلال مع فئة أسلوب ربديد 

ومعرفتهم هبا, أما العوامل الفنية فإن تأثريىا يرجع إىل ادلستويات ادلختلفة يف تبين األساتذة  اذلوية األكادؽلية,
 للتقنية احلديثة يف أدائهم ادلهين شلا ينعكس بوضوح على جودة أدائهم العلمي والفين.

ن وبالتايل ميكن رفض الفرض األول للبحث واعتبار أن النوع والتخصص والدرجة العلمية ال يؤثرا
 بشكل واضح يف أداء أعضاء ىيئة التدريس، وال ينعكس احدمها على اآلخر إال بشكل طفيف.

( إىل نتيجة مغايرة للنتيجة احلالية, حيث أشارت إىل أن العوامل 2005وقد تواصلت دراسة إبراىيم )
ة التدريس العلمي الذاتية والعوامل الوظيفية ىي عوامل دالة إحصائيًا وذلا تأثري واضح علي أداء أعضاء ىيئ

( إىل نتيجة مشاهبة, حيث أوضحت 2002(  وبادلثل توصل كل من مصطفي وزلمد )103الوظيفي. )
 (13الدراسة التأثري الواضح للعوامل الشخصية يف أداء أعضاء ىيئة التدريس مثلها مثل بقية العوامل. )

 
 الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس: ثانياً: نتائج قياس تأثري العوامل الشخصية يف مستوى جودة األداء

( يف تأثري العوامل 0.005ينص الفرض الثاين للبحث على وجود تباين دال إحصائيًا عند مستوى )     
الشخصية ادلتمثلة يف )النوع االجتماعي, وطبيعة التخصص األكادؽلي, والدرجة العلمية( بشكل دال 

ستوى األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس ( شلا يؤثر يف م0.005إحصائيًا عند مستوى داللة )
جبامعة بنغازي, وينعكس على جودة أدائو الوظيفي, وبتحليل بيانات الدراسة ادليدانية, توصل البحث إىل 

 رلموعة من ادلعطيات يوضحها اجلدول التايل:
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ية يف مستوى جودة ( للكشف عن أثر العوامل الشخص2×2×2( نتائج ربليل التباين الثالثي ) 3جدول )
 أداء أعضاء ىيئة التدريس

 øقيمة ف احملسوبة  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 1.37 2.57 1 2.57 طبيعة التخصص )أ(

 11.467 21.445 1 21.445 النوع االجتماعي )ب(
 0.161 0.301 1 0.301 الدرجة العلمية )ج(

 3.45 6.44 1 6.44 ب( x)أ 
 0.075 0.140 1 0.140 ج( x)أ 

 0.929 1.737 1 1.737 ج ( x) ب 
 1.938 3.624 1 3.624 ج(xب  x) أ 

  1.87 123 230.165 اخلطأ
( وجود تباين نسيب بني فئات العوامل Three- Way ANOVAتبني نتيجة ربليل التباين الثالثي )

احملسوبة( بأن متغريات النوع  øالشخصية ألعضاء ىيئة التدريس, حيث أوضحت نتائج ربليل )قيمة ف 
والدرجة العلمية والتخصص مل تكن دالة إحصائيًا عند أي مستوى من مستويات الداللة يف ادلتغريات 

التدريس يف الكليات النظرية وأعضاء ىيئة التدريس يف الكليات ادلهنية, إذ تقاربت النتائج بني أعضاء ىيئة 
التطبيقية, كما تقاربت بني حاملي درجة الدكتوراه وحاملي درجة ادلاجستري, بالرغم من وجود اختالف إىل 
حد ما بني الذكور واإلناث يف صاحل اإلناث, وىذه نتيجة متوقعة, باعتبار أن مجيع أعضاء ىيئة التدريس 

نظام إداري واحد, وربكمهم الئحة إدارية واحدة, وتتضح ىذه النتيجة من خالل التقارب الواضح يتبعون 
بني إفراد العينة يف إجاباهتم حول العوامل ادلؤثرة يف أداء أعضاء ىيئة التدريس, حيث أوضحت النتائج  بان 

يس وإجابتهم حول ىذه التخصص والدرجة العلمية ال يؤثران بشكل واضح يف استجابة أعضاء ىيئة التدر 
العوامل, إذ تقاربت إجابات األساتذة بالعلوم التطبيقية مع إجابات األساتذة بالعلوم النظرية, باإلضافة إىل 
تقارب إجابات احلاصلني علي درجة الدكتوراه مع إجابات احلاصلني علي ادلاجستري, وردبا تعود ىذه 

جلامعة, وتقارب النظام الدراسي يف الكليات النظرية النتيجة إىل التقارب يف أساليب إعداد أساتذة ا
 والكليات التطبيقية.

كما أوضحت النتائج بأن النوع قد يكون مؤثرُا يف تأثر األستاذ اجلامعي دبجموعة العوامل اليت أوضحتها 
مع العوامل أسئلة االستمارة يف البعد األول, حيث تبني من نتائج التحليل بأن اإلناث أكثر إدراكاً وتعاماًل 
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( 0.46ادلؤثرة يف أداء األستاذ اجلامعي من زمالئهم الذكور, حيث أوضحت قيمة معامل بريسون )
( الناذبة عن ربليل األسئلة ادلتعلقة هبذا البعد يف استمارة التحليل ضعف العالقة 0.55( )0.75)

 االرتباطية.
لشخصية ادلتمثلة يف )النوع االجتماعي, وبذلك ؽلكن قبول الفرض الثاين للدراسة واعتبار أن العوامل ا

وطبيعة التخصص, والدرجة العلمية( ىي عوامل مؤثرة يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس 
اجلامعي, حيث تقاربت عوامل طبيعة التخصص, والدرجة العلمية بني الذكور واإلناث, كما مل يكن ىناك 

ني عوامل التخصص والدرجة العلمية, بعكس عامل النوع داللة إحصائية منبئة عن وجود عالقة ب
 االجتماعي الذي أظهر وجود تأثري دال إحصائيا على األداء ادلهين والعلمي ألعضاء ىيئة التدريس.

( يف تأثري رلموعة 2002 -وقد تباينت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )امحد مصطفي واألنصاري زلمد
هين ألعضاء ىيئة التدريس, حيث أوضحت الدراسة التأثري الكبري جملموعة العوامل الشخصية يف األداء ادل

العوامل الشخصية على أداء أعضاء ىيئة التدريس, خاصة عامل النوع االجتماعي, واطلفاض فرص احلصول 
 على بعض التخصصات ادلرتبطة بتمكني النوع االجتماعي لدى اإلناث عنها لدى الذكور. 

 ;.Volkwein, J. ; Lattuca, L. ; Harper, Bة مع نتيجة دراسة ) كما تباينت ىذه النتيج
Domingo,  R. (2006 اليت أوضحت تأثري العوامل الشخصية بشكل واضح على األداء ادلهين )

للعاملني دبؤسسات التعليم, خاصة تأثري عامل النوع االجتماعي, حيث أوضحت نتائج الدراسة تفوق 
 (35ادلهين على نظرائهم من الذكور. )اإلناث يف االلتزام والتطور 

 ثالثاً: نتائج قياس تأثري العوامل ادلهنية  يف مستوى جودة األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس:
ينص الفرض الثالث للبحث على وجود تباين واضح يف تأثري العوامل ادلهنية ادلتمثلة يف )نوعية اإلدارة 

وربديد اذلوية األكادؽلية( بشكل دال إحصائيًا عند مستوى داللة  ادلؤسسية, وأسلوب التوظيف والتعاقد,
( شلا يؤثر يف مستوى األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس جبامعة بنغازي وينعكس على 0.005)

جودة أدائو الوظيفي, وبتحليل بيانات الدراسة ادليدانية توصل البحث إىل رلموعة ادلعطيات اليت يوضحها 
 التايل: اجلدول
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( للكشف عن أثر العوامل ادلهنية يف مستوى جودة أداء 2×2×2( نتائج ربليل التباين الثالثي )4جدول )
 أعضاء ىيئة التدريس

 احملسوبة øقيمة ف  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 0.075 0.729 1 0.729 اإلدارة )أ(

 3.195 30.85 1 30.85 أسلوب التعاقد )ب(
 0.302 21917 1 2.917 ربديد اذلوية األكادؽلية)ج(

 0.197 1.904 1 1.904 ب( x)أ 
 0.547 5.286 1 5.286 ج( x)أ 

 0.527 5.093 1 5.093 ج ( x) ب 
 0.079 0.759 1 01759 ج(xب  x) أ 

  9.654 123 1187.408 اخلطأ
( بأن متغري أسلوب التوظيف والتعاقد Three- Way ANOVAتبني نتيجة ربليل التباين الثالثي )

يؤثر إىل حد ما يف األداء العلمي والتعليمي لألستاذ اجلامعي, إذ زبتلف استجابات األساتذة ادلتعاونني عن 
استجابات األساتذة القارين, فاألستاذ ادلعني أصاًل بالكلية أو القسم العلمي أكثر التزامًا من األستاذ 

وانتمائو للقسم العلمي الذي يتبعو, وفيما يتعلق دبستوى اإلدارة ادلؤسسي, فهذا عامل ادلتعاون الرتباطو 
مؤثر بشكل كبري, إذ أن أعضاء ىيئة التدريس الذين ينتمون إىل الكليات واألقسام العلمية اليت تتبع نظام 

ساتذة الذين ينتمون إىل  اجلودة, وربتوي علي إدارة منظمة وفاعلة, كانوا أكثر تأثرًا وإدراكا للعوامل من األ
 كليات ذات إدارة تقليدية أو غري منظمة.

( إال أن ربليل التباين الثالثي يف 5وبالرغم من أن قيمة )ت( احملسوبة يف ىذا البعد كانت دالة إحصائيا )
دلهنية, العالقة بني العوامل الثالثة مل تكن دالة إحصائياً عند أي مستوى من مستويات الداللة يف ادلتغريات ا

وىذا يدل علي أن ىذه ادلتغريات رغم تأثريىا الواضح علي رلمل أداء عضو ىيئة التدريس, إال أهنا ال تؤثر 
يف بعضها البعض, وال يوجد ارتباط قوي بينها, وردبا يعود ىذا إىل طبيعة مقاييس الداللة اإلحصائية 

                                                 
5

 .احملسوبة يف ىذا البعديئة التدريس دلعرفة قيمة )ت( ( الذي يبني نتائج ربليل العوامل ادلؤثرة يف جودة أداء أعضاء ى2ؽلكن الرجوع إىل جدول ).  
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ألنو يعطي قيمة افًتاضية, لذلك ىو قد ادلستعملة, فمستوى الداللة قد يكون مضلاًل يف بعض األحيان, 
 (.6ػلتاج إىل وجو مكمل لو لتوضيح التأثري احلقيقي للنتائج. )

وبتطبيق معامل بريسون لالرتباط علي نتائج األسئلة الواردة يف ىذا البعد أوضحت وجود عالقة ارتباطية 
والتعليمي لألستاذ اجلامعي, ( بني العوامل ادلهنية وبني األداء العلمي 0.91( )0.84( )0.79واضحة )
 وبالتايل:

ميكن قبول الفرض الثاين للدراسة واعتبار أن العوامل ادلهنية ادلتمثلة يف )نوعية االدارة ادلؤسسية، 
وأسلوب التوظيف، وحتديد اذلوية األكادميية( ىي عوامل مؤثرة يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة 

 .صائية منبئة عن وجود عالقة بني العوامل الفنية وتطور األداءالتدريس اجلامعي، وذلا داللة إح
( اليت توصلت إىل 2005)  Speck, M. & Knipe,cوقد تقاربت النتيجة احلالية مع نتائج دراسة 

أن العوامل ادلهنية, وباخلصوص ربديد اذلوية األكادؽلية, من أكثر العوامل ادلؤثرة يف تطور أداء ادلعلمني, 
 وبالضرورة يف أداء أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي. 

ور ( وجود عالقة وثيقة بني العوامل ادلهنية بصفة عامة, وبني تط2004كما أوضحت نتائج دراسة احلويل )
 األداء ادلهين لعضو ىيئة التدريس..

( فقد كشفت عن العالقات االرتباطية القوية بني العوامل ادلؤثرة يف 2016أما دراسة حبيب وصالحني )
تطور كفايات أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي وبني ربقيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل 

 أن العوامل الذاتية والعوامل العلمية أكثر تأثريًا يف األداء من بالسعودية, كما توصلت الدراسة أيضًا إىل
 بعض العوامل ادلهنية والعوامل الفنية.
( التفاوت الواضح يف تأثري العوامل على أداء أعضاء ىيئة 2012وبادلثل أوضحت دراسة الغامدي )

ادلؤثرة األخرى, وبذلك تتفق نتائج  التدريس, غري أن العوامل ادلهنية أتت يف الًتتيب األول مقارنة بالعوامل
 ىذه الدراسة مع نتائج البحث احلايل. 

فقد أوضحت العالقة الوثيقة بني العوامل ادلؤثرة يف األداء Joeiien,K.,Chery,W  (2009 )أما دراسة 
ني ادلهين, وبني جودة األداء العلمي وادلهين لعضو ىيئة التدريس, كما بينت الدراسة مستوى تعرف ادلعلم
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, إذ تستعمل ىذه من الصعب إجراء معامالت مكملة للداللة اإلحصائية مثل معادلة بالك, ومعادلة حجم التأثري, وذلك لطبيعة البحث الوصفية. 
 (55, ص1997ادلعامالت اإلحصائية بالدرجة األوىل يف قياس الفاعلية يف البحوث التجريبية. )منصور, 
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بتأثريات معوقات التنمية ادلهنية الواضح على أدائهم, حيث كان مستوى تعرفهم على ىذه ادلعوقات مؤكداً 
 (.3( من أصل )2.74دبتوسط حسايب بلغ )

 رابعاً: نتائج قياس تأثري العوامل العلمية يف مستوى جودة األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس:
وجود تباين واضح يف تأثري العوامل العلمية ادلتمثلة يف )الربنامج العلمي, ينص الفرض الثالث للبحث على 

( شلا يؤثر يف 0.005ونظام الًتقية العلمية, واإلنتاج العلمي( بشكل دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
ي, مستوى األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس جبامعة بنغازي, وينعكس على جودة أدائو الوظيف

 وبتحليل بيانات الدراسة ادليدانية, توصل البحث إىل رلموعة من ادلعطيات يوضحها اجلدول التايل:
( للكشف عن أثر العوامل العلمية يف أداء أعضاء ىيئة 2×2×2( نتائج ربليل التباين الثالثي )5جدول )

 التدريس
 ف احملسوبة øقيمة  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين

 01342 2.817 1 2.817 الربنامج العلمي )أ(
 0.013 0.111 1 0.111 نظام الًتقية )ب(

 0.787 6.485 1 6.485 اإلنتاج العلمي )ج(
 0.44 3.64 1 3.64 ب( x)أ 
 0.99 8.16 1 8.16 ج( x)أ 

 0.145 1.193 1 1.193 ج( x)ب 
 0.147 1.216 1 1.216 ج( xب  x)أ 

   123 1013.89 اخلطأ
 

( بأن متغري الربنامج العلمي ادلتبع يف Three- Way ANOVAتبني نتيجة ربليل التباين الثالثي )
الكلية وتقسيمو من حيث النظام الفصلي ونظام السنة, وطبيعة ادلواد النظرية والتطبيقية اليت يدرسها عضو 

ساتذة التابعني للنظام الفصلي أكثر التزامًا باحملاضرات ىيئة التدريس تؤثر تأثريًا كبريًا يف أدائو العلمي, فاأل
والتدريس من أساتذة النظام السنوي, إال أن األسئلة ادلفتوحة يف االستمارة أوضحت اختالفات جوىرية بني 
األساتذة يف ىذه النقطة, فالوقت ادلتاح لألستاذ يف النظام السنوي أكثر اتساعًا من النظام الفصلي, 

نت لديهم فرصة أكرب يف الشرح وتنويع ادلادة, وإدخال بعض احملاضرات العامة الداعمة للمنهج, وبالتايل كا
عكس األساتذة بالنظام الفصلي حيث تقيد ادلدة الزمنية احملددة األستاذ دبعلومات زلددة ومقننة, وىذا يؤثر 
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ام الًتقية العلمية فقد أوضحت إىل حد ما يف األداء العلمي والتعليمي لألستاذ اجلامعي, أما فيما ؼلص نظ
نتائج ربليل وجود فروق دالة إحصائيًا بني نظام الًتقية ادلتبع يف اجلامعات الليبية وبني تطور األداء العلمي 

( أوجو القصور الواضحة 2017وادلهين لعضو ىيئة التدريس, وهبذا الصدد أوضح )حسني سامل مرجني, 
جلامعات الليبية, وانعكاساهتا على ضعف أداء عضو ىيئة التدريس, فيما يتلق بنظام الًتقية ادلتبع يف ا

وضعف نوعية البحوث العلمية ادلقدمة للًتقية العلمية, وذلك نتيجة عدم فهم فلسفة األداء التدريسي, 
 وضعف األداء البحثي والعلمي,  وغياب برامج التنمية ادلهنية. 

( إال أن ربليل التباين الثالثي يف 7كانت دالة إحصائيًا )  وبالرغم من أن قيمة )ت( احملسوبة يف ىذا البعد
العالقة بني العوامل الثالثة يف البعد مل تكن دالة إحصائيًا عند أي مستوى من مستويات الداللة يف 
ادلتغريات ادلهنية, ولكن بتطبيق معامل بريسون لالرتباط علي نتائج األسئلة ادلفتوحة الواردة يف ىذا البعد 

( بني العوامل العلمية وبني األداء 0.83( )0.83( )0.81وجود عالقة ارتباطية واضحة )أوضحت 
 العلمي والتعليمي لألستاذ اجلامعي.

ميكن قبول الفرض الثالث للدراسة واعتبار أن العوامل العلمية ادلتمثلة يف )الربنامج العلمي، ونظام 
اين فيما بينها يف األداء العلمي والتعليمي لعضو الرتقية، واإلنتاج العلمي( ىي عوامل مؤثرة بشكل متب

 ىيئة التدريس اجلامعي، وذلا داللة إحصائية منبئة عن وجود عالقة بني العوامل الفنية وتطور األداء.
( اليت توصلت إىل وجود العالقة 2016وقد توافقت النتيجة احلالية مع نتيجة دراسة حبيب وصالحني )

مل العلمية ادلؤثرة يف األداء العلمي ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعي وبني ربقيق ارتباطية متوسطة بني العوا
 تطور أدائهم العلمي, خاصة فيما يتعلق باإلنتاج العلمي لعضو ىيئة التدريس. 

وجود تأثري واضح لنوع النظام األكادؽلي ادلتبع يف  Buendia, A (2005)وبادلثل أوضحت دراسة  
ضعة للدراسة على تطور األداء ادلهين والعلمي للمعلمني, خاصة وأنو نظام أكادؽلي ادلؤسسة التعليمية اخلا

يعتمد على أسلوب التعلم التعاوين الذي يستدعي خصائص أكادؽلية معينة لدى ادلعلم وادلتعلمني, وبالتايل 
 ينسحب على جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس.

د عالقة دالة بني العوامل العلمية وبني تطور ( فقد كشفت عن وجو 2016أما دراسة حبيب وحسني )
مهارات أعضاء ىيئة التدريس, خاصة يف رلال النظام العلمي ادلتبع الذي يعتمد على أشراك كافة أعضاء 
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 ( الذي يبني نتائج ربليل العوامل ادلؤثرة يف جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس دلعرفة قيمة )ت( احملسوبة يف ىذا البعد.2ؽلكن الرجوع إىل جدول ).  



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

205 

 

اذليئات التدريسية يف ربقيق السياسة التدريبية العامة لتطور ادلهين باعتباره مكماًل جلودة األداء, ويقود إىل 
 يف أداء أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي.  التحسني ادلستمر

 خامسًا: نتائج قياس تأثري العوامل الفنية يف مستوى جودة األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس:
ينص الفرض اخلامس للبحث على وجود تباين واضح  يف تأثري العوامل الفنية ادلتمثلة يف )استعمال التقنية 

تعمال التقنية لتعليم الطالب, واستعمال التقنية يف االتصال والتواصل مع للتعلم ادلقنن وتطوير الذات, واس
( شلا يؤثر يف مستوى األداء العلمي والتعليمي 0.005الطالب( بشكل دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

لعضو ىيئة التدريس جبامعة بنغازي, وينعكس على جودة أدائو الوظيفي., وبتحليل بيانات الدراسة 
 ية, توصل البحث إىل رلموعة من ادلعطيات يوضحها اجلدول التايل:ادليدان

( للكشف عن أثر العوامل الفنية يف أداء عضو ىيئة 2×2×2( نتائج ربليل التباين الثالثي )6جدول )
 التدريس

 احملسوبة øقيمة ف  متوسط ادلربعات درجة احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 2.106 41.261 1 41.261 الذات )أ( استعمال التقنية يف تطوير

استعمال التقنية يف تعليم الطالب 
 وتدريبهم )ب(

5.57 1 5.57 0.248 

استعمال التقنية يف االتصال والتواصل 
 )ج(

11.486 1 11.486 0.586 

 0.155 3.044 1 3.044 ب( x)أ 
 0.373 7.304 1 7.304 ج( x)أ 

 1.486 29.114 1 29.114 ج ( x) ب 
 0.034 0.659 1 0.659 ج ( xب   x) أ 

  1.87 123 2410.1 اخلطأ
بأن العوامل الفنية ادلتعلقة باستعمال عضو  (Three- Way ANOVA)تبني نتيجة ربليل التباين الثالثي 

ىيئة التدريس للتقنية يف التطور الذايت, ويف تدريس الطالب, ويف االتصال والتواصل بني األستاذ والطالب, 
تؤثر تأثريًا كبريًا يف أداء عضو ىيئة التدريس العلمي, وقد أوضحت نتائج ربليل األسئلة اخلاصة هبذا البعد 

فاوت بني أعضاء ىيئة التدريس يف استعمال التقنية, حيث وجد أن التخصص العلمي ىو يف االستمارة ت
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األكثر ارتباطاُ هبذا العامل, كما وجد أن الكليات التطبيقية ادلعتمدة علي التقنية احلديثة ىو أكثر تأثراً هبذا 
 استعمال التقنية هبا زلدود. العامل, ألهنم يعتمدون علي ىذه التقنية يف التعليم, أما الكليات النظرية فإن

كما أوضحت نتائج ربليل االستمارة بأن االعتماد علي التقنية يف رلاالت التطور الذايت اقتصر علي 
استعمال شبكة ادلعلومات يف استقاء ادلعلومات احلديثة, وفيما ؼلص استعمال التقنية يف تعليم الطالب, 

ادلعلومات كوسائل تعليمية, وبني توجيو الطالب  فقد تراوحت اإلجابات بني استعماذلا يف توصيل
الستعماذلا يف احلصول علي ادلعلومات, السيما طلبة الدراسات العليا, أما استعمال وسائل التقنية يف 

( , أو مواقع E.  mailاالتصال والتواصل, فقد تركزت اإلجابات حول استعمال الربيد اإللكًتوين )
 بالزمالء وببعض طالب الدراسات العليا. التواصل االجتماعي يف االتصال

( إال أن ربليل التباين الثالثي يف 8وبالرغم من أن قيمة )ت( احملسوبة يف ىذا البعد كانت دالة إحصائيًا )
العالقة بني العوامل الثالثة يف البعد مل تكن دالة إحصائيًا عند أي مستوى من مستويات الداللة يف 

تطبيق معامل بريسون لالرتباط علي نتائج األسئلة ادلفتوحة الواردة يف ىذا البعد ادلتغريات ادلهنية, ولكن ب
( بني العوامل العلمية وبني األداء 0.88( )0.79( )0.80أوضحت وجود عالقة ارتباطية واضحة )

 العلمي والتعليمي لألستاذ اجلامعي.
ة )ادلتمثلة يف استعمال التقنية وبذلك ميكن قبول الفرض اخلامس للدراسة واعتبار أن العوامل الفني

للتعلم وتطوير الذات، واستعمال التقنية يف تعليم الطالب، واستعمال التقنية يف االتصال والتواصل( 
ىي عوامل مؤثرة يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس اجلامعي  وذلا داللة إحصائية منبئة 

 األداء. عن وجود عالقة بني العوامل الفنية وتطور
( اليت أوضحت وجود فروق دالة 2008وقد توافقت النتيجة احلالية مع نتائج دراسة )احلدايب وخان )

إحصائيًا يف الكفايات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس تُعزى دلتغري استخدام التقنية يف التعلم والبحث 
 وتعليم الطالب. 

( اليت توصلت إىل وجود عالقة دالة 2013ئج دراسة اذلويد )وبالرغم من توافق نتائج الدراسة احلالية مع نتا
إحصائيا بني استخدام عضوات ىيئة التدريس للتقنية باعتبارىا من العوامل الفنية ادلؤثرة يف جودة األداء 
العلمي وادلهين لعضو ىيئة التدريس, غري أن ىناك تباين واضح بني وجهة نظر عضوات ىيئة التدريس وبني 

صوص ىذا ادلتغري, حيث أوضحت نتائج ربليل بيانات الطالبات عدم وجود عالقة دالة الطالبات خب
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 ( الذي يبني نتائج ربليل العوامل ادلؤثرة يف جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس دلعرفة قيمة )ت( احملسوبة يف ىذا البعد.2لرجوع إىل جدول )ؽلكن ا.  
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باخلصوص, حيث يُعزى ىذا الفرق إىل اختالف وجهات نظر بني عضوات ىيئة التدريس وبني الطالبات 
 خبصوص مدى مساعلة عضوات ىيئة التدريس يف التعلم باستخدام التقنية.

( أن أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل 2014ن )ومن جهة أخرى أوضحت دراسة رضوا
ؽلارسون الكفايات التكنولوجية بدرجة متوسطة, من وجو نظر الطلبة, حيث ال يعتمد أعضاء ىيئة 
التدريس, إال قليل منهم, على استخدام التقنية يف التعليم وتوصيل ادلعلومات, كما أهنم, وحبسب وجهة 

لتقنية يف التواصل مع الطالب, وال يستخدموهنا يف توجيههم للحصول على نظر الطلبة, ال يستخدمون ا
 ادلصادر وادلعلومات. 

 النتائج العامة للبحث

رفض الفرض األول للبحث واعتبار أن النوع والتخصص والدرجة العلمية ال يؤثران بشكل واضح يف  .1
 بشكل طفيف.أداء أعضاء ىيئة التدريس, وال ينعكس احدعلا على اآلخر إال 

قبول الفرض الثاين للدراسة واعتبار أن العوامل الشخصية ادلتمثلة يف )النوع االجتماعي, وطبيعة  .2
التخصص, والدرجة العلمية( ىي عوامل مؤثرة يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس 

عامل النوع االجتماعي الذي اجلامعي, غري أنو مل يكن ىناك داللة إحصائية منبئة عن وجود عالقة بني 
أظهر وجود تأثري دال إحصائيا على األداء ادلهين والعلمي ألعضاء ىيئة التدريس, بعكس عوامل 

 التخصص والدرجة العلمية اليت كان ذلا تأثري واضح ودال على األداء ادلهين. 
ية اإلدارة ادلؤسسية, وأسلوب قبول الفرض الثالث للدراسة واعتبار أن العوامل ادلهنية ادلتمثلة يف )نوع .3

التوظيف, وربديد اذلوية األكادؽلية( ىي عوامل مؤثرة يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس 
 اجلامعي, وذلا داللة إحصائية منبئة عن وجود عالقة بني العوامل الفنية وتطور األداء.

مية ادلتمثلة يف )الربنامج العلمي, ونظام الًتقية, قبول الفرض الرابع للدراسة واعتبار أن العوامل العل .4
واإلنتاج العلمي( ىي عوامل مؤثرة بشكل متباين فيما بينها يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة 

 التدريس اجلامعي, وذلا داللة إحصائية منبئة عن وجود عالقة بني العوامل الفنية وتطور األداء.
سة واعتبار أن العوامل الفنية )ادلتمثلة يف استعمال التقنية للتعلم وتطوير قبول الفرض اخلامس للدرا .5

الذات, واستمال التقنية يف تعليم الطالب, واستعمال التقنية يف االتصال والتواصل( ىي عوامل مؤثرة 
ة يف األداء العلمي والتعليمي لعضو ىيئة التدريس اجلامعي  وذلا داللة إحصائية منبئة عن وجود عالق

 بني العوامل الفنية وتطور األداء.
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 توصيات البحث ورؤاه ادلستقبلية
 يوصي البحث باآليت:

تنظيم رلموعة من احملاضرات والندوات للتعريف دبعايري جودة األداء لألستاذ اجلامعي, ونشر ثقافة  .1
 اجلودة باجملتمع.

علي معايري اجلودة يف األداء لالرتقاء  وضع برنامج تدرييب لالرتقاء دبهارات أعضاء ىيئة التدريس مبين .2
 دبستوى العملية التعليمية.

تقدمي مقًتح ألصحاب القرار لتضمني شرط االشًتاك يف دورات تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس يف   .3
 كافة اجملاالت, ضمن شروط الًتقية العلمية.

 مصادر البحث

ادلتوقع ألعضاء ىيئة التدريس لتطبيق نظام اجلودة يف الدور (. 2005إبراىيم, فاطمة أبو النور زلمد )
غري منشورة ,كلية الًتبية, جامعة اإلسكندرية, مجهورية مصر  .)رسالة دكتوراهالتعليم اجلامعي ادلصري

 .  http://srv4.eulc.edu.egالعربية( مت االسًتجاع من موقع  

, يف كتاب اجلودة يف جلودة جبامعة القدسدراسة ربليلية لواقع ضمان ا(. 2004أبو فارة, يوسف أمحد )
 التعليم : دراسات تطبيقية, عمان, دار صفاء للنشر والتوزيع.

برنامج  ( ضلو إقامة رلتمع ادلعرفة,2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام )( 2003) 21أجندة القرن 
تماعي, ادلكتب اإلقليمي للدول العربية. مت األمم ادلتحدة اإلظلائي, الصندوق العريب لإلظلاء االقتصادي واالج

اريخ                        ت .https://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003االسًتجاع من موقع )
 صباحاً  6:12الساعة  2019/ 2/ 25الدخول: 

تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعة اجلزائرية بناء على ذبارب (. 2016ة, سامي) باديس, بو خلوة؛ وبو خري 
( جلزائر. مت االسًتجاع ادلوقع اإللكًتوين 9)ع:  رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية()  عادلية وعربية.

(https://platform.almanhal.com/Files/2/71519)  :14/2/2019تاريخ الدخول ,
 مساء. 3:30الساعة 

https://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/
https://platform.almanhal.com/Files/2/71519
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(. مشروع تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات , أبريل2012ربوش, زين الدين؛ وبركان, يوسفىةى
ثاين لضمان جودة التعليم , ورقة مقدمة إىل ادلؤسبر العريب الدويل الالتعليم العايل يف اجلزائر: الواقع واآلفـاق

 العايل, اجلامعة اخلليجية. البحرين

تطوير كفايات أداء أعضاء ىيئة التدريس (. 2016حبيب, صفاء طارق؛ وحسني, شيماء صالح )
رللة كلية الًتبية للبنات مج: . )اجلامعي وانعكاساهتا على ربقيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل

(. مسًتجع من ادلوقع االلكًتوين pdfد,   )بغدا , (6. )ع:(27
(http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=116690 ) :تاريخ الدخول

 .صباحاً  7:13, الساعة: 11/5/2019

يئة التدريس اجلامعي تطوير كفايات أعضاء ى(. 2016حبيب, صفاء طارق؛ وصالحني, شيماء )
 (26رللة كلية الًتبية للبنات, مج: . )وانعكاساهتا على ربقيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل

 لقاىرةا(. 6)ع: 

(. تقومي الطالب ألداء أعضاء ىيئة التدريس جبامعة 2008, داوود عبد ادللك؛ وخان, خالد عمر )احلدايب
العلوم والتكنولوجيا اليمنية يف ضوء بعض الكفايات التدريسية. )اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي( 

 ( 3)ع 

ة التعليم اجلامعي الفلسطيين. ورقة ( تصور مقًتح لتحسني جود2004احلويل, عليان عبد هللا احلويل. )
 مقدمة إىل مؤسبر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين. جامعة القدس ادلفتوحة. رام هللا.

(. االعتماد وضبط اجلودة يف اجلامعات العربية. علم الكتب 2010اخلطيب, أمحد؛ واخلطيب, رداح . )
 احلديث. اربد.

(. الكفايات ادلهنية الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة: 2014رضوان, بواب. )
طلبة جامعة جيجل ظلوذجا, كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. )دكتوراه غري منشورة( جامعة اسطيف 

 . اجلزائر.02

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=116690


  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

210 

 

عليم العايل اجلزائرية: آفاقو ومعوقاتو. (. تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات الت2014رقاد, صليحة ) 
 ., اجلزائر2دراسة ميدانية دبؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري )دكتوراه غري منشورة(. جامعة اسطيف 

. التعلـيم العـايل (. إدارة جـودة اخلـدمات التعليميـة والبحثيـة فـي مؤسسـات2011طرابلسية, شـرياز زلمـد )
 العريب للنشر والتوزيع. عمـان. مكتبـة اجملتمـع 

أظلوذج مقًتح لتقييم أعضاء ىيأة (. 2017العدوي, زلمد راضي؛ وزلمد, صالح األمني عبد هللا )
(.  14)ع:  التدريس يف مؤسسات التعليم اجلامعي يف ضوء معايري اجلودة واالعتماد. اجمللة الليبية العادلية

 كلية الًتبية ادلرج, جامعة بنغازي. 

التنمية ادلهنية لعضو ىيئة التدريس يف كليات الًتبية باجلامعات (. 2012دي, عمري بن سفر عمري )الغام
 (: تصور مقًتح.NCATEالسعودية يف ضوء معايري اجمللس الوطين األمريكي العتماد وتعلم ادلعلمني )

من ادلوقع اإللكًتوين )دكتوراه غري منشورة( . كلية الًتبية, جامعة أم القرى. السعودية. مت االسًتجاع 
(PDF created with pdf Factory Pro trial version www.pdffactory.com ساعة )

 صباحاً. 5:12, الساعة 12/2/2019الدخول: 

. االسًتاتيجية الوطنية للتنمية ادلستدامة. اجلزء األول: اجملاالت وادلؤشرات(. 2008جلنة التنمية ادلستدامة )
 مة للبيئة. طرابلس.منشورات اذليئة العا

ارباد اجلامعات  دليل اجلودة دلؤسسات التعليم العايل العربية,(. 2017رللس ضمان اجلودة واالعتماد )
 العربية, األمانة العامة. عمان

الفرص خالل  -ادلركز الوطين لضمان جودة التعليم يف ليبيا: لتحديات(. 2016مرجني, حسني سامل )
ادلؤسبر العريب الدويل السادس لضمان جودة التعليم العايل.  مقدمة  ىل . ورقة2014 -2006ادلدة من 

 فرباير(. عمان 11 -9جامعة الزرقاء  )

أعلية الًتقية العلمية ألعضاء ىيئة التدريس كمدخل لضمان اجلودة يف (. 2017مرجني, حسني سامل )
 مت االسًتجاع من موقع .(5486. احلوار ادلتمدن. )ع اجلامعات الليبية
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=554434&r  :12/9تاريخ اإلدراج /
 صباحاً. 10:25, الساعة: 2019/ 28/3, تاريخ الدخول: 2017

ادلركز برنامج معايري اجلودة وتطبيقاهتا يف اجملال الًتبوي. (. 2002مصطفى, امحد؛ وزلمد, األنصاري )
 . الدوحة2002العريب للتدريب الًتبوي لدول اخلليج. 

اجمللة ادلصرية للدراسات ) حجم التأثري: الوجو ادلكمل للداللة اإلحصائية.( 1997منصور, رشدي فام )
 . مكتبة األصللو ادلصرية. القاىرة16( ع 7النفسية, مج 

مساعلة تقومي أداء عضو ىيئة التدريس يف رفع جودة التعليم لعايل: ( 2013يد, ندى علي سامل )اذلو 
جامعة أم القرى,  دراسة ميدانية من وجهة نظر عضوات ىيئة التدريس والطالبات يف جامعة أم القرى,

 السعودية, مت االسًتجاع من ادلوقع االلكًتوين:

 http://thesis.mandumah.com/Record/134953/Details  :2019/ 22/5تاريخ الدخول .

 صباحاً. 6.11الساعة 
Volkwein, J. ; Lattuca, L. ; Harper, B.; Domingo,  R. (2006). The Impact of 

Accreditation on Student  Experiences and Learning Outcomes. Paper 

presented at the  Annual Meeting of the Association for Institutional 

Research .(Chicago, IL, May 17, 2006).pp 35. 10.  العدوي, زلمد راضي وزلمد, في(
(2017صالح األمني عبد هللا ,   

Joellen,K.;chery,W, (2009). Online Professional Development. Multimedia & 

Internet @ Scools,vol.16 Issue4,Jul/Aug راضي ودمحم، صالح األمين  .  في العدوي، دمحم

(2017عبد هللا :   
Buendia, A (2005). California Community Colleges: study of the need for 

Faculty Leadership and Management Development and Training for 

SelfSelected or Elected Division Chairs, Department Chairs and Program 

Coordinators. Dissertation Abstracts International, NO:4178998 )يف العدوي,  
(2017زلمد راضي وزلمد, صالح األمني عبد هللا ,  ) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=554434&r
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=554434&r
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