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 السلوك المهني وكفاية عمليات 
 التنظيم الذاتي لألستاذ الجامعي

 

  
 أ . مني سالم أحمد العوجزي

 جنزور  -كلية التربية 
 جامعة طرابلس

 :صــــــــملخ

التعدر  لىد  السدىال اليهودف اة عمد  ليىمدعظ التوذدمي الدتاتف ل سدتعت  إلد  الفراسد تهدف  
الجددعيعفو اتلددل يددد ادد ح فراسدد  كددفاف السددىال اليهوددف ل سددتعت الجددعيعفو ايجع تدد و االعاايددح 
التف تؤثر فف سىال األستعت الجعيعف اليهوفو اةتللو يفي ة عم  ليىمعظ التوذمي التاتف ل ستعت 

 . زي تاافرهع فم الجعيعفو االة عمعظ ال

الددتي ميةددد يددد ا لدد  ي كذدد  السددىال اليهوددف  ا سددتارا،فواليددوه  ااسددتافيظ الفراسدد  
اة عمد  ليىمدعظ التوذدمي الدتاتف ل سدتعت الجدعيعف ليدةح ةىدّف ت بدمىّفو  لدراز يدفي يسدعهيت  فددف 
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ثرا،  لىلكاث اليىتكي  لعلثارة العىيم  االتطار أثراء  التةوالاجفو اأمضًع الربمف العىيف لىطعلبو اا 
 االيجتيع.  لراز فاره فف افي  اللم، 

 يددددد ادددد ح الاددددراءة اليددددعيى  االيتلبددددرةاتابددددىظ الفراسدددد  إلدددد  لددددفة وتددددع،  اتابددددمعظو 
 لياضاع الفراس .

Abstract: 

The objective of the present study is to identify the professional 

behavior and the adequacy of the self-organization processes of the 

university professor by studying the limits of the professional behavior of 

the university professor and its fields, the factors affecting the behavior of 

the professional university professor. 

The study used the full inductive method, through which the 

professional behavior and the adequacy of the self-organization processes 

of the university professor can be observed in a detailed manner to 

highlight the extent of his contribution to conveying the student's 

scientific balance and enriching him for research related to scientific 

revolution and technological development. 

The study reached several conclusions and recommendations, 

which will be read by the reader through a comprehensive and insightful 

reading. 

 

 :ةمقدمـــــــ
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لادف أبددلال ا هتيددعي لتطدامر سددىال األسددتعت الجدعيعف أةعفميمددًع ايهومددًع أيدرًا كتيمددًع فددف هددتا 
العبرو التي مااج  تغمراظ لىيم  سرمع و ةيع مااج  ألفافًا يتزامفة يد اليىتكامدو اأمضًع تااج  

 الجعيع  اكتجعجًع لعفي الرضع لد يستاي التعىمي التي تااي ل .
ةمد  تااجد   وewis Elton & Gaye Manwaring,1981) )(1)اقدف أاضدكظ فراسد  

جعيعددعظ الدددفاح الوعيمددد  ييدددة ظ اكتمعجدددعظ اليجتيدددع فدددف العبدددر الكدددفمثو ا  ميةدددد أد تااجددد  
الجعيعدعظ تىدل الييددة ظ إ  إتا قعيدظ لتددفرمب أسدعتتتهع لتكامددا يتطىلدعظ العبددر الكدفمث اكددح 

 هتيدددعي فدددف العبدددر الكدددفمث لتطدددامر أفاء و الادددف زاف العدددش ييدددة ظ الترلمددد  فدددف هدددتا العبدددر
 األستعت الجعيعف أةعفميمًع ايهومًع يع الترةمز لى  السىال اليهوف.

اوكد فف يجتيعوع العرلدف لبد   لعيد و االيجتيدع الىملدف لبد   اعبد و ةثمدرًا يدع ويدةا 
يددد إوتعجمدد  الجعيعددعظ يددد كمددث جددافة إلددفاف الطعلددب ليجتيددع يتغمددرو يجتيددع ميددا طرمادد  وكددا 

لتطامر. ةيع تةثر اليدةاي يدد لدفي يااةلد  لكداث أسدعتتة الجعيعدعظ لىتطدار التةوالداجف االثدارة ا
جهد   اليجتيعمد  يددييدة ظ الالعىيم  يد جه و الفي استجعل  اللكداث فدف ةثمدر يوهدع ليااجهد  

 أاري.
د لدفظ يسدتجمل  لدفاالف التطدامرو فًود  ةثمدرًا يدع  يد هودع ددفظ اللكداث تاىمفمد و كتد  اا 
تهفر وتع،جهع ا  تري الوارو ةيع   تتعح أيعيهع فرب  التطلماو العظ اللكث العىيدف مهدف  قلدح 

يااةلددد  الثدددارة العىيمددد  أا افيددد   إلددد الكبددداح لىددد  الترقمددد و فاد أفوددد  التلدددعر  إلددد  ءيدددفةدددح 
ام كذ أد كذ الطعلب يد جهف األستعت دفا قىدمً  ألسدلعب ةثمدرةو االتدف يوهدع اويدغعل  و يجتيعال

 لى  كسعب العيىم  التعىميم .لألكعث  
ددح اهتيعيهددع  يااجهدد  تىددل الييددةى و ااجهددظ إلمهددع  إلدد يددد هوددع اجهددظ الددفاح اليتافيدد  جا

عظ التوذدددمي الدددتاتف الوادددف الةدددعففو لكمدددث ترةدددز كددداح الابدددار فدددف ا لدددفاف اليهودددفو اة عمددد  ليىمددد
ل سدددتعت الجدددعيعفو االدددتي يدددد يذدددعهره لدددفي قدددفرة لعدددش أسدددعتتة الجعيعدددعظ لىددد  يسدددعمرة التطدددار 

استافاي لعدش يعطمدعظ التةوالاجمدع لىم  التةوالاجف االيعرفف فف العبر الكفمثو كمث متكتي 
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ا ا،دد  فددف طر الةيلمدداترو إضددعف  إلدد  اليسددتكفثعظ الترلامددالاعبدد   اليععبددرة أثوددعء ليىمدد  التعىددمي
 . عالتفرمس اأسعلمله

افف هتا البفف أةفظ العفمف يد الفراسدعظ لىد  ضدرارة الياا،يد  لدمد العيىمد  التفرمسدم   
اقتهي يد أجح الامعي لهته اليهعي و  اااللكثم  اافي  اليجتيع و فمجب لى  األةعفميممد أد مةرسا 

الر،مسدددمتعدو الدددعلردي يدددد أد  الاعبددد   التدددفرمس االلكدددث العىيدددف لىددد  التلدددعر اوهيدددع اليهيتدددعد
ال علىمدد  األةعفميمدد  هددف التددفرمسو فددًد الوذددعي الددااقعف فددف أدىددب الجعيعددعظ معتيددف لىدد  الويددعط 
اللكثفو لتا فًد تةمم  الع ق  لمد ليىم  التفرمس المد الويعط اللكثف ميثح يعضى  تااجد  لم،د  

و اهدته اليعضدى  قدف تدزل  الةثمدر يدد التعىمي الععلف فف يعذي الجعيععظ العرلم و اتكدفف يسدتالىهع
 (2)  ألضعء هم،  التفرمسو ابابًع اليستجفمد يوهي أثوعء ترقمتهي

 مشكلة الدراسة:
لددددا افترضددددوع أد أسددددتعت الجعيعدددد  الىملمدددد  مددددال  اهتيعيدددد  لىلكدددداث لىدددد  كسددددعب العيىمدددد  

و فًد اللكداث فدف كدف تاتهدع العلفرجد  التدف لىمهدعو سدااًء أةعودظ لكاثدًع يجتيع التفرمسم  اافي  ال
لكاثدددًع تدددتي فدددف إطدددعر الاطدددط اللكثمددد   يفةتددداراه(و أ –)يعجسدددتمر   الفرجددد  العىيمدددلىكبددداح لىددد  

ل قسعي األةعفميم  )إد اجفظ(و التف موتياد إلمهع أا ليلعفرتهي الاعبد و هدته اللكداث توعدفي فدف 
ااقع الكمعة فف يجتيعوعو كمث ترةز لى  ييدة ظ تادفي  تطامرفعفة يوهع فف وتع،جهع إيةعوم  ا 

فددف الياددعي األاح اللكددثو العلتددعلف موتهددف الكيددعس لهددع ليجددرف الكبدداح لىدد  الىاددب أا الترقمدد  أا 
 إثلعظ التاظ.

يد هوع متضال الجفب فف العطعء العىيف فف الل ف العرلمد و االدتي ملدفا فدف لدفي ذهدار 
اتاىدد  الجهدداف الوذرمدد  الددفي ارتلعطهددع لعيىمددعظ التويمدد  فددف ةددح  تةوالاجمدد مدد  أا ويددعطعظ إلفال

امتجى  تلل يد ياعرو  ا و عا لى  اللكث العىيف فف الدل ف العرلمد  ليدع مكدفث فدف الدل ف  فال و
  .(3) اليتافي و ايوهع: المعلعدو األيعومع الغرلم 
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عظ الىملمدددد  لىددددد  تامددددمي الرؤسدددددعء مرتةددددز تامددددمي أفاء ألضدددددعء همددددأة التددددفرمس فدددددف الجعيعدددد
االييرفمد أا التامميعظ التف تبفرهع لجو  الترقمعظو االتف تهتي دعللًع لى  ا وتدع  العىيدفو ايدد 
ثي   مكذ  الجعوب التفرمسف اافي  اليجتيع لو س فرج  ا هتيعيو لةس يع ها ياجاف لعلفاح 

لتاامي فف دعللم  يؤسسعظ التعىمي الععلف اليتافي  ةع ةوفا لى  سلمح اليثعح   الكبر فوجف أد ا
مرتةز لى  اللكث العىيف االتفرمسو فعلجفارة اللكثم  ميةد قمعسهع يد ا ح كجي التيامدح الدفف 

 . (4)األلكعث اليويارةو فف كمد جافة التفرمس يد البعب تامميهع

ليمدد  أد جعيععتوددع لددي تسددتطع لعددف أد تسددعمر كرةدد  التغمددر العع العددرشوامتضددال يددد هددتا 
العيما  التف تساف الععليو ألد تىل اليؤسسعظ التعىميم  يعزالظ لفا،م  فف ييعرستهعو ايتاى د  فدف 

 . (5)االوذرمعظو الفمي  ال علىم  يد كمث تأثمرهع فميد متىااد التعىمي فمهع الي عهميآلمعتهع يد 

ري ةمد  الا ترةوع ييدةى  اللكدث العىيدف فدف جعيععتودعو اهدا إكدفي اذدع،  الجعيعد و لود
أد أفاء هدددته الاذم ددد    تادددح سددداًء لدددد سدددعلاتهعو تلدددل أد الااقدددع  الطددد ب لاجدددفوع الجعيعددد تعدددف 

اىدا تيعيدًع يدد ياايدعظ ا لدفاف  الطد ب اهديأد الجعيعد  تعدف  العمدعد ةمد الييعهف مةيد  لدتي 
عيىم  فدف لي مةتسلاا يد الالراظ اكاع،ا العىاي يع مؤهىهي لىييعرس  الط ب ليتطىلعظ الكمعةو فعل

فددف كددح ييددة ت و  اليجتيددع اا سددهعيالكمددعةو هددتا فضددً  لددد إا ددعا الجعيعدد  فددف تكامددا افيدد  
 اهف الاذم   الثعلث  لىجعيع .

لددتا فددًد السددىال اليهوددف اة عمدد  ليىمددعظ التوذددمي الددتاتف ل سددتعت الجددعيعف يددد اليااضددمع 
الجعيعدد  لىدد  يددع فمهددع يددد يوددعه  تعىميمدد و فًوهددع لددد تكاددا ال ع،ددفة  تطددارالهعيدد و كمددث متاقدد  

اليرجاة يوهعو إتا لي مو تهع أسعتتة أة عء ميتىةاد سىاةًع أةعفميمًع ايهومًع اة عمعظ ترلام و ايفرلاد 
 تفرملًع ةعفمًعو ايؤهىاد تأهمً  يوعسلًع. 

 التعلم :ييةى  الفراس  كاح ا جعل  لد األس،ى   تيكارلةح يع سلا ت
 يع كفاف السىال اليهوف ألستعت الجعيع و ايع ي هاي تطامره؟ -1

 الجعيع ؟يع هف يجع ظ السىال اليهوف ألستعت  -2
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 يع العاايح التف تؤثر فف فرج  سىال أستعت الجعيع ؟ -3

 يع ي هاي الة عمعظ التاتم  ل ستعت الجعيعف؟ -4

 يع هف الة عمعظ ال زي تاافرهع فف األستعت الجعيعف؟ -5

 ليىمعظ التوذمي التاتف ل ستعت الجعيعف؟يع هف  -6

 : تهف  الفراس  الف تكاما ا تفالدراسة: الهدف من 
التعر  لى  الياق  الكعلف فميع متعىا ليفي تكاما أستعت الجعيع  لااجلعت  سااء فف إوجعز  -1

 اللكاث أا فف كاح التفرمس أا افي  اليجتيع.

 أهي اليعاقعظ التف تكاح فاد إوجعز ااجلعظ أستعت الجعيع . الةي  لد -2

 إلراز العاايح التف تعمد أستعت الجعيع  فف تكاما  لااجلعت . -3
 تولع أهيم  الفراس  يد:أهمية الدراسة: 

 وفرة اللكاث التف تىتكي لعلثارة العىيم  االتةوالاجم  )ويطم  اللكاث(. -

مافيدد  أسددتعت الجعيعدد  لىطعلددب الددمد ا طددعر التجرملددف  الهدداة الةلمددرة لددمد ا طددعر الوذددري الددتي -
 التي مجب أد مكرزه.

 اليجتيع.دمعب الالف لأهيم  فار أستعت الجعيع  فف افي   -

يادددفار الكعجددد  ليعرفددد  ة عمددد  ليىمدددعظ التوذدددمي الدددتاتف ل سدددتعت الجدددعيعفو ييدددع ميهدددف الطرمدددا  -
يهدعرة التوذدمي الدتاتفو تىدل اليهدعرة لتاضمال أهيمد  تالمد  األسدتعت الجدعيعف فدف الجعيعد  لىد  

 التف تؤفي إل  تكاما الوجعح اليهوفو الوعء ل قعظ اجتيعلم  إمجعلم  افا،ي .

 
 
 

 حدود الدراسة:
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 الددتاتف ل سددتعتفراسدد  السددىال اليهوددف اة عمدد  ليىمددعظ التوذددمي  ه الفراسدد  لىدد اتبددر هددتت
 الجعيعفو يد ا ح اليكار الوذري. 

 منهج الدراسة:
اهددا ا وتاددعح يددد الاددعع إلدد  العددعيو ايددد  ا سددتارا،فو هددته الفراسدد  اليددوه فددف  اسددتافي

 لعسدددتاراء السدددىالفمددد    اددداي اللعكثدددتالوتددع،  إلددد  اليلدددعف و أا يدددد الذدددااهر إلددد  قااوموهددعو اسدددا  
اليهوددددف اة عمدددد  ليىمددددعظ التوذددددمي الددددتاتف ل سددددتعت الجددددعيعف ليددددةح ةىددددّف ت بددددمىّفو  لددددراز يددددفي 

ثرا،ددد  لىلكددداث اليىتكيددد  لدددعلثارة العىيمددد  االتطدددار د الطعلدددب يعرفمدددع الىيمدددعتيةدددميسدددعهيت  فدددف  و اا 
 اليجتيع.التةوالاجفو اأمضًع  لراز فاره فف افي  

 مبررات الدراسة:
اسددددتافاي الطرمادددد  التاىمفمدددد  فددددف و ا لددددفي يااةلدددد  اليكتدددداي الوذددددري لعلجعيعدددد  لىتطددددار العىيددددف -

اي اليوعه  )فدف ةثمدر يوهدع( لدد الييدة ظ الدد التىامد(و ااو بعح يكت –ا لاعء التفرمس )
 إلد ااقع اليجتيعو ااىا ليىم  التفرمس يدد الجعودب التجرملدف االعيىدفو كمدث تيمدح اللكداث 

 الجعوب الوذري لى  كسعب التطلماف

ويطمدد  لكدداث أسددتعت الجعيعدد و لضدد ل  ا و ددعا لىمهددعو ادملدد  فار أسددتعت الجعيعدد  فددف افيدد   -
ليوددعه  الدفي يسددعمرتهع لىيتغمددراظ اليععبدرةو ييددع معجزهدع لددد افيدد  وذددرًا لجيداف ا اليجتيدعو
الزلتهع لدد ااقدع الكمدعة فدف اليجتيدع اليكىدفو اضد ل  ا سدهعي الكامادف فدف جهداف  اليجتيعو
 التويم .

  



   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد السلوك المهني وكفاية عمليات التنظيم الذاتي لألستاذ الجامعي
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 الدراسات السابقة:
( بعندوان: االكفايدات التعليميدة الدتزم توا رهدا 2015دراسة )عبدد المجيددط طدح محمدد سدعيدط -1

 . (6)لألستاذ الجامعي بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلستمية  ي ضوء معايير الجودةا
هدددففظ الفراسددد  إلددد  التعدددر  لىددد  ي هددداي الجدددافة اليدددعيى و الىددد  ي هددداي الة عمددد و الىددد  
ابددع،ع اليعىددي الةدد ءو الىدد  يبددعفر ايددتاعا الة عمددعظو اةددتلل الة عمددعظ الدد زي تاافرهددع فددف 

هددته الفراسدد  اليددوه  فددف   اللعكثدد ظضدداء يعددعممر الجددافة اليددعيى و ااسددتافي األسددتعت الجددعيعف فددف
الاب فو اتابىظ الفراس  إلد  لدفة وتدع، و يوهدع: ضدرارة ا هتيدعي لًلدفاف لضدا هم،د  التدفرمس 

 إلفافًا يتةعيً و ليع مت ا يع يععممر الجافةو اتكاا فعلىم  العيىم  التعىميم .
  ال زيددد  التدددف تدددزاف ألضدددعء هم،ددد  التدددفرمس لعلة دددعءاظ اةدددتللو إلدددفاف الدددفاراظ التفرملمددد

اليهوم  أثوعء قمعيهي لعيىم  التفرمسو اتزامفهي لعليهعراظ التف تيةدوهي يدد ااتمدعر طدرا التدفرمس 
 اليوعسل و العلتعلف متاافااد يهومًعو امبلكاد أةثر فععلم  يع ط لهي.

بعنوان: ابرنامج تددريبي مقتدر   (ط1993دراسة محمدط  تحية حسن وسليمانط سعيد احمد )-2
 (7)إلعداد معلم الجامعةا

اهففظ إل  تبيمي لروعي  تفرملف ياترح  لفاف أستعت الجعيع  فف ضاء كعجعت  اليهوم  
يد اجه  وذر أهح الالرة يد أسدعتتة الجعيعد و اتابدىظ إلد  أد هودعل ات عقدع يدل  تدعي لدمد أفدراف 

الجددعيعف لكعجدد  يىكدد  لىتددفرب لىدد  ألددفاف ا اتلددعراظ  ال ،ددعظ الياتى دد  لىعمودد  لىدد  أد األسددتعت
ايلدددعف  التدددفرمس ايعدددعممر ألدددفاف اليدددااف التعىميمددد  لىطعلدددب الجدددعيعف اتةوالاجمدددع التعىدددمي اأسدددس 

 تاذم هع فف تعىمي الط ب ااستراتمجم  إفارة الاقظ اتوذمي .
الفعليددة والملاليددة  (ط بعنددوان: االمهددارات التدريسددية2000دراسددة اليليلددةط هنددد بنددت ماجددد ) -3

 (8)كما تراها الطالبة  ي جامعة الملك سعود ا

اسدددتهففظ تكفمدددف اليهدددعراظ التفرمسدددم  ال عىمددد  التدددف ميعرسدددهع األسدددتعت الجدددعيعف االيهدددعراظ 
التفرمسددم  اليثعلمدد  التددف مولغددف أد ميعرسددهع اتلددل يددد اجهدد  وذددر ط لدد و اتابددىظ الفراسدد  إلدد  



 أ . مني سالم أحمد العوجزي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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لط ب ااجه  وذرهي ةأفاة وبدح لهدع إلد  ااقدع التعىدميو ايدد أهيم  الاقا  لى  والم  يععر  ا
 ثي وتج  لهع إل  سلح تكسمد يستاي األفاء لىتعىمي الجعيعف. 

(ط بعنوان: االكفايدات المهنيدة لألسدتاذ الجدامعي 2014دراسة محمد إبراهيم محمد الفضلط ) -4
  (9)من وجهة نظر الطتبا

الة عمددعظ اليهومدد  ل سددتعت الجددعيعفو ايعرفدد  أةثرهددع هددففظ هددته الفراسدد  إلدد  إلددفاف قع،يدد  
ت ضم  لفي األستعت الجعيعف يد اجه  وذر الط ب للعش الجعيععظ السدافاوم و االةيد  لدد 
اليتغمددراظ التددف ميةددد أد مةدداد لهددع تددأثمر فددف األكةددعي البددعفرة يددد الطدد ب لىدد  هددته الة عمددعظ 

ابددظ الة عمددعظ اليهومدد  ل سددتعت الجددعيعف يددد ااوتهجددظ الفراسدد  اليددوه  الابدد ف التكىمىددفو اتى
اجهددد  وذدددر الطددد ب فدددف اجددداف فدددراا فدددف فرجدددعظ ت ضدددمح طددد ب الجعيعدددعظ لىة عمدددعظ اليهومددد  
ل ستعت الجعيعفو اتيمح جيمعهع إل  ضرارة تاافر يع اكتات  الاع،ي  التف تابىظ إلمهع الفراسد و 

لعيىمد  فددف يتاسدطعظ فرجددعظ ت ضددمح اةدتلل تاجددف فدراا لددمد طد ب الةىمددعظ الوذرمد  االةىمددعظ ا
الة عمدددعظ اليهومددد  فدددف يكددداري )ا لدددفاف لىيكعضدددرة اتو مدددتهعو اأسدددعلمب الك دددز االتعزمدددز( لبدددعلال 
الةىمعظ العيىم و أيع لام  الة عمعظ   فراا فمهع لمد الةىمدعظو اأمضدًع   تاجدف فدراا لدمد اجهدعظ 

 عظ اليهوم  ل ستعت الجعيعف.وذر ط ب اليستاي األاح ااألامر فف فرج  ت ضمح الة عم

اتابددىظ الفراسدد  إلدد  ضددرارة ا سددت عفة يددد قع،يدد  الة عمددعظ ااضددعهع فددف فلمددح مددزاف لدد  
األستعت الجعيعفو اةتلل ضرارة لاف فاراظ تفرملمد  فدف ا لدفاف الترلداي ل سدعتتة اعبد  أسدعتتة 

 الةىمعظ دمر ةىمعظ الترلم .

(ط بعنددوان: االتنظدديم الددذاتي لددد  أعضدداء 2017دراسددة عبددد الهدداديط سددامر عدددنان شددو ي )-5
 .(10)هيئة التدريس  ي جامعة أبو ظبي  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةا

هدددففظ الفراسددد  إلددد  التعدددر  لىددد  فرجددد  التوذدددمي الدددتاتف لدددفي لموددد  يدددد ألضدددعء هم،ددد  
لابد فو التفرمس فف جعيع  ألدا ذلدف ييدد متكدفثاد الىغد  العرلمد و ااسدتافيظ الفراسد  اليدوه  ا
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اطلاددظ لىدد  لمودد  يددد ألضددعء هم،دد  التددفرمس يددد كيىدد  يددهعفتف )اليعجسددتمر االددفةتاراه(و فددف 
 التاببعظ العىيم و اا جتيعلم و االترلم و اا فارةو االعىاي ا وسعوم .

الموددددظ الفراسدددد  يسددددتاي يرت ددددع يددددد التوذددددمي الددددتاتف لددددفي ألضددددعء هم،دددد  التددددفرمس ييددددد 
أد التوذدددمي الدددتاتف قبدددمر اليدددفي ةدددعد يتاسدددطًعو لمويدددع ةدددعد  متكدددفثاد الىغددد  العرلمددد و اأاضدددكظ

التوذمي التاتف طامح اليفي يرت عًعو اتابىظ الفراس  إلف اجاف فراا فال  إكبع،مًع لمد ألضدعء 
هم،  التفرمس تلعع ليتغمري الجوس االيؤهح العيىف لبعلال كيى  الفةتاراه البعلال ا وعثو الدفي 

ع ليتغمدددري الالدددرة االتابدددعو اأابدددظ الفراسددد  لأهيمددد  تالمددد  اجددداف فدددراا فالددد  إكبدددع،مًع تلعددد
 اليجتيع ا ةعفميف ليهعرة التوذمي التاتف.

هددد(ط بعنددوان: القيمددة التنبنيددة لتنظدديم الددذات وحددل 1437دراسددة الحيدددريط محمددد سددليمان )-6
 .(11)المشكتت للتنبن بالتحصيل االكاديمي لد  طتب كلية المعلمين بجامعة الملك سعودا

هففظ الفراس  إل  التعر  لىد  طلمعد  الع قد  لدمد اليعدفح التراةيدف اةدح يدد الدتاظ    
اكح اليية ظ لط ب ةىم  اليعىيمد لعلرمدعشو االةيد  ليدع إتا ةدعد هودعل فراقدًع لدمد يرت عدف 
ايوا ضف اليعفح التراةيف فف توذمي التاظ األععفه اكدح الييدة ظو اليدع إتا ةدعد هودعل فراقدًع 

التراةيددف اكددح الييددة ظ لددعات   يسددتامعظ التوذددمي الددتاتف االتعددر  لىدد  ا سددهعي  فددف اليعددفح
 الوسلف لةح يد توذمي التاظ اكح اليية ظ فف التولؤ لعليعفح التراةيف.

( طعلب لةىم  اليعىيمد لجعيع  اليىل سدعافو لى بدح 200اتةاوظ لمو  الفراس  يد )   
ذرمدد  الىيمدد و ييددع مجعىهددع ييثىدد  لةىمددعظ الجعيعدد . الفراسددف الثددعوفو  كتاا،هددع لىدد  تاببددعظ و

اتددي اسددتافاي اليددوه  الابدد ف ا رتلددعطف الياددعردو اتابددىظ الفراسدد  إلدد  اجدداف ل قدد  ارتلعطمدد  
تاظ ف لدد  إكبددع،م  لددمد التكبددمح األةددعفميف اةددح يددد توذددمي الددتاظ اكددح الييددة ظو اةددتلل 

التكبدمح ا ةددعفميف فدف توذددمي الددتاظ اجداف فددراا تاظ ف لد  إكبددع،م  لدمد يرت عددف ايوا ضددف 
ةةدددح األعدددعفه اكدددح الييدددة ظ لبدددعلال يرت عدددف التكبدددمحو اأمضدددًع أاضدددكظ الفراسددد  أد يرت عدددف 
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التوذمي التاتف مةاد تكبدمىهي األةدعفميف اكدح الييدة ظ لدفمهي ألىد  يدد يتاسدطف ايوا ضدف 
 التوذمي التاتف.

بدين  ءاألداتاذ الجدامعي   وتدوازن األسد( بعنوان :  2011دراسة آل مقبلط علي بن ناصر )  -7
 .(12) (تحليلية)دارسة األكاديميةوالمتطلبات  اإلداريةاألعباء 

سعظ الفراسد  إلد  الةيد  لدد التكدفمعظ التدف تعمدا األسدتعت الجدعيعف لجعيعد  طملد      
هتا فف تكاما التاازد فف األفاءو لمد األللعء ا فارم  المد اليتطىلعظ األةعفميم و اةم م  تكاما 

التاازدو ااستافيظ الفراس  اليوه  الاب فو ااستععوظ الفراس  لأفاة الياعلى  يع لمو  يةاو  يد 
( لضدددا هم،ددد  تدددفرمس لجعيعددد  طملددد و كمدددث يددديىظ تىدددل العموددد  اةددد ء الجعيعددد و اليدددفاءو 35)

 ارؤسعء أقسعي.

 تعليق على الدراسات السابقة:
فًوهدددع رةدددزظ يعذيهدددع لىددد   :سدددتعت الجدددعيعفلعلوسدددل  لىفراسدددعظ اليتعىاددد  لعلسدددىال اليهودددف ل  -

جعوب تاامي أفاء األسعتتة الجعيعممد ادمرهيو لمويدع اهدتي الدلعش ا ادر لتادفمي لرودعي  ياتدرح 
 لفاف األستعت الجعيعف يهومعو ارةز قسي ثعلث لى  الةي  لد الجااوب ا مجعلمد  االسدىلم  

 اقعظ تو مته.فف وذعي تاممي ة عءة اليعىي لب   لعي  لىاقا  لى  يع

ةيع أد الةثمر يد الفراسعظ أجرمدظ فدف لم،دعظ لرلمد  يدتف ييدع ميدمر إلد  ا هتيدعي لهدتا 
اليمفادو اةي ظ دعللم  الفراسدعظ لدد تدفوف يسدتاي الة عمدعظ التفرمسدم  ل سدتعت الجدعيعفو كمدث 

% يددد أي قع،يدد  لىة عمددعظ قددف تددي اسددتافايهع فددف تىددل 50لددي تبددح فددف اكسددد كددع ظ إلدد  وسددل  
ألسددتعت الجددعيعف لددي مبددح لعددف فددف يسددتاي أفا،دد  إلدد  رجدد  الة عمدد  اليتاقعدد  يودد و الفراسددعظو ااد ا

اةيددد ظ الفراسدددعظ إجيدددعع الالدددراء فدددف يجدددعح التدددفرمس لىددد  أهيمددد  الة عمدددعظ التفرمسدددم  ل سدددتعت 
الجعيعفو اأةفظ أمضًع لى  أد األسدتعت الجدعيعف فدف كعجد  إلد  ا لدفاف اليهودف الجمدف االتدفرمب 
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تمجمعظ تفرمسددم  يتعددففةو ااسددتافاي تاومددعظ تعىميمدد  ااسددتافاي الكعسدداب فددف لىدد  اسددتافاي اسددترا
 التفرمس.

 لعلوسدددل  لىفراسدددعظ السدددعلا  اليتعىاددد  لعلة عمدددعظ التاتمددد  ل سدددتعت الجدددعيعف: فادددف اقتبدددرظ لىددد  -
التعر  لى  فرج  التوذمي التاتف لفي لمو  يد ألضعء هم،  التفرمسو ايفي ا ات   فدف 

الالدددرة االتابدددع  الوددداع اسدددوااظبدددمر اليدددفي اطامدددح اليدددفيو لدددعات   التوذدددمي الدددتاتف ق
أاضددددكظ أد التوذددددمي الددددتاتف ماعددددف لددددعيً  يهيددددًع فددددف ليىمدددد  الددددتعىي االيؤهددددح العىيددددفو ةيددددع 

االتكبددمح الفراسدددفو اأةدددفظ الفراسدددعظ لىددد  أهيمددد  التوذددمي الدددتاتف لىدددتعىي فدددف يجدددعح التعىدددمي 
الدتاتف لىدتعىي لىد  أسدىاب كدح الييدة ظ لدفي طد ب الجعيعفو ةيع أاضكظ تأثمر التوذمي 

 الجعيع .

 أواًل: حدود السلوك المهني لألستاذ الجامعي ومفهوم تطويره:
تيددهف الجعيعددعظ الىملمدد  إقلددعً  يتزامددفًا لىدد  التعىددمي الجددعيعف االعددعلفو ييددع ميددةح لعلتددعلف 

ع لىد  ةعهىهدع وجدعحو أا فيدح لل،ًعو سااًء لىجعيعد  ةيؤسسد  أا ألسدتعت الجعيعد  ةاداي ليدرم و ماد
 رسعل  الجعيع و اتكاما اذم تهع لى  أةيح اج .

تا ةعد العبر الكفمث مااج  تكفمعظ تتيثح فف سرل  التغممدرو فدًد هدتا مىادف لعلتلعمد   اا 
لىددد  الترلمددد و العلتدددعلف الجعيعددد و كمدددث متطىدددب الكدددعح اللكدددث لدددد بدددمغ  جفمدددفة ليااجهددد  هدددتا 

 التكفي الكضعري.
ع  اليجتيع الترلاي لةعف  أطمعفد  ايةاوعتد  إلد  رؤي جفمدفة ارسدعل  يتجدففة ايد هوع مكت

    (13) تااةب يستجفاظ العبرو اتتاافا يع يتغمراظ اليجتيع

يددد هددتا اليوطىددا مبددلال تطددامر السددىال اليهوددف ألسددتعت الجعيعدد  ضددرارة كتيمدد و كتدد  
 معظ اليستالح.تستجمب الجعيع  ليتطىلعظ التغممرو اتتوعدي يع طلمع  العبر اتكف
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امعوف ي هاي تطامر السىال اليهوف ألستعت الجعيع و جيمع اللراي  ااألويدط  االتدفرملعظ 
التدفرمس ليدع مكادا  أةرفدع الة دعءة اليهومد  ااألةعفميمد  لعضدا همد إل اا ستراتمجمعظو التف تهف  

يوددد  يدددد قلدددح أجدددح زمدددعفة قفرتددد  لىددد  الامدددعي لعليهدددعي اليطىالددد   ليىددد و يددددأطددداح فدددف  اسدددتيرارمت 
التفرمسو ةًوسعدو اةبدعكب  أةالجعيع و التف معيح لهعو االتطامر ال ععح مةاد يعيً  لعضا هم

  يهو و اةعضا فف اليجتيع األةعفميف.
التددفرمس ارفددع يسددتااه لددمس لعلذددعهرة الجفمددفة فددف  أةتطددامر األفاء األةددعفميف لعضددا همددف

أة ىيددددفو التددددف تيوكهددددع الجعيعددددعظ لعضددددا همددددتددددعرمت التعىددددمي العددددعلفو فيددددع هددددف إجددددعزاظ الت ددددر  الع
التدددفرمس لىددد  كضدددار أة التدددفرمسو االدددفلي اليدددعلف الدددتي تافيددد  الجعيعدددعظو لتيدددجمع لضدددا همددد

االتجددعرب ا الفراسددعظ العىيمدد  اليتاببدد  االييددعرة  فمهددع لددًجراء اللكدداث  االوددفااظاليددؤتيراظ 
الجدددفح كدددداح طلمعددد  اوالمدددد   هدددتا امددددفارو العىيمددد و إ  ويدددعطعظ لتطددددامر أفاء األسدددتعت الجددددعيعف

أي يوهددع يددد  التلددعرالتددفرمسو ايددفي  أة األويددط  االلددراي  االتددفرملعظو التددف مادداي لهددع لضددا همدد
 بيمي سىال األستعت الجعيعف.

التددفرمس تلددفا فددف ةددح ويددعط أة و أد يهودد  ألضددعء همددParsonsمادرر تددعلةاظ لعرسدداوز ا 
يهومددًع أةعفميمددًع أا أةعفميمددًع  –ر و سددف يهومدًع أةدعفميف ماايدداد لدد . امسددتطرف قدع،ً : أأكددب أد ألتلدد

ازوسدر الددامس  Blauو امابددر لد ا  (14)يهومدًع أمهيدع ت ضدحو ايددد ثدي فدأووف لدعلي اجتيددعع يهودف
Zinser Lewis   الابددع،ع اليهومدد  يددد جعوددب ااكددف فاددط يددد جااوددب العيددح األةددعفميف هددا

ف جعدح الكاداا الييواكد  لىيهومدمدو إلد AAUPاللكث العىيف. اتيمدح رالطد  األسدعتتة األيدرمةممد 
تبددفا فاددط لىدد  األلضددعء الاددع،يمد لعللكددث االتددفرمسو لمويددع توةرهددع لىدد  دمددرهي يددد العددعيىمد 
لعلجعيع و ا  ماتبر الجفح فاط لى  طلمع  األويط  االلدراي  ألسدتعت الجعيعد و لدح تتعدفاهع إلدف 

 أةأد لضددا همدد Wilsonلسدداد ليهوددتهيو امددري لاجددعد ا  همددأة التددفرمسيددفي اسددتا لم  ألضددعء 
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التدددفرمس ياذددد  فدددف ةىمددد و امعيدددح لهدددعو العلتدددعلف فهدددا ياتىددد  لدددد الطلمدددب االيكدددعيفو الىدددتاد 
 .(15)ميعرسعد ليً  كراً 

(و الددتي مددري أد أسددتعت الجعيعدد  أةثددر يددد يجددرف 1990رأي )يددمك و إلدد   يمددح اللعكثددتا 
أودد   إلدد و لددح متعددفي تلددل ياذدد و كمددث أد ليىدد  ميتددف أةثددر يددد تو مددته ألليددعح مكددففهع دمددره

تا ةعوددظ تويمدد   ماطددط امو ددت أويددطت و التددف تتبددح لعلتددفرمس االلكددث العىيددف اافيدد  اليجتيددع. اا 
اليؤسسدد  التددف معيددح فمهددعو فددًد تويمدد  بددعكب اليهودد  ترةددز  ألهددفا الياذدد  تتكددفف فددف تكامادد  

يعددًعو فدد   توطلددا لىمدد  الاعبددتمد همددأة التددفرمسلىدد  الويددا اافيدد  العيدد ءو اكمددث أد لضددا 
  (16)يكعل  يد األات فف لروعي  تويمت  لعأليرمد يعًع.

و ايدمك و للدف اليجمدف للدف التداابو 2011تؤةف فراسعظ ةد  يدد )اليدوعايو يكيدف سدمفو 
( أد سددوااظ الريدددف تتطدددار اتويدددا يددأوهع يدددأد يراكدددح الويدددا 1990و اترةددف للدددف ال تدددعحو 1990

اليهو  لعلتلعرهع ليىمد  تطارمد و أيدع  Superاليتععقل  ل ط عحو فهف لمسظ ثعلت . امب  سالر 
التددفرمس  أةفمرمددعد أد هوددعل فراقددًع فرفمدد  لددمد ةلددعر ألضددعء همدد Ladd & Lipset ف اللسددظ 

أةثدر تكدررًا اأقدح يكعفذد  يدد  همدأة التدفرمسابغعرهي فف ا تجعهعظ السمعسم و فبغعر ألضعء 
التفرمس تتغمدر  أةأد إوتعجم  ألضعء هم أPelz Andreusأهتا اتلمد فراس  لىز اأوفراز  وةلعرهي

يوفو ةيع أوهدع تأادت يدةح السدر  أي ترت دع ثدي تدوا ش ثدي ترت دع يدرة أادري افاًع لطلمع  العير الز 
   (17)فف الايسموعظ

راه يوعسددددلًع لتطددددامر األفاء األةددددعفميف تددددي هدددداي  إلدددد يددددد هددددتا التكىمددددح   اىددددع اللعكثددددتا 
التدف وكدد لبدففهعو اماداي هدتا الي هداي لىد  تدافمر ث ثد  لوعبدر  الفراس االيهوفو افاًع لطلمع  

 التفرمس(. أة: أهفا  الجعيع و االتيامحو االااي الليرم  )ألضعء همأسعسم و هف
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أزمددعفة ة ددعءة الادداي الليددرم    العلتددعلف فددًد ي هدداي التطددامر معوددف يددد اجهدد  وذددر اللعكثدد
التفرمس(و اقفرتهع لى  إوجعز اليهعي اليواط  لهعو افاًع لىيجع ظ الاذم مد  ألسدتعت  أة)ألضعء هم

وعظ اليعفم  اليتعك و الى  ضاء أهفا  الجعيع و التف أقرتهع الفال  ليع الجعيع  فف كفاف ا يةع
 مكاا افي  اليجتيع يد جه و اا ستجعل  ليتطىلعظ التغمراظ الععليم  السرمع  يد جه  أاريأ.

فف الكفمث لد يجع ظ السىال اليهوف ألستعت الجعيعد  )اذم د  أسدتعت  وستطرفاقلح أد 
ري أد الجعيعددعظ الىملمدد  لددي تبددح لعددف إلددف ي هدداي ااضددال لتطددامر أفاء تدد   الجعيعدد (و فددًد اللعكثدد

أسددتعت الجعيعددد و كمدددث اقتبدددرظ أا ةددعفظ اذم ددد  الجعيعددد  توكبدددر فددف العيىمددد  التعىميمددد  فاادددح 
لىعيداا،م  فدف األفاءو امتضدال هدتا يدد اد ح  يجتيدع اليفرجعظو تعرة  اللكاث العىيمد  اافيد  ال

و أيددع اللكددداث فأوهدددع دعللددًع يدددع تدددأتف تكدددظ يجتيدددع اافيددد  ال فرجدد  تاجددد  أسدددتعت الجعيعدد  لىلكددداث
ضغط الضرارة )الترقم  أا كضار يؤتير(و ييع مدفح لىد  ضدع  األثدر لىجعيعد  لىد  اليسدتاي 

و فدددعلااقع الييدددعهف مرمودددع ال جددداة الةلمدددرة فدددف ارتلدددعط سدددىال الجعيعددد  يجتيدددع اللكثدددفو أيدددع افيددد  ال
يجتيدددع وثدددي إد الدددفلاة إلدددف يأسسددد  اللكدددث العىيدددف ليايدددًع اأسدددتعت الجعيعددد  ابابدددًع لافيددد  ال

لعلجعيعدددعظ ستسدددعلف لىددد  إبددد ح التيددداهعظ فدددف العيىمددد  التعىميمددد  لعلجعيعددد   االكدددف يدددد إلدددعفة 
إوتعجهع ةيع سمعيح لى  التكاح فدف سمعسدعظ الجعيعد  وكدا الييدعرة  فدف إوتدع  اليعرفد  اتطلمدا 

ع ال عرا لمد األيي فميع تكرزه يد تادفي فدف التةوالاجمع فف كح اليية ظ اليجتيعم و فعلتي مبو
ياتى  يمعفمد الكمعة معزاه الةثمرمد إلف الت عاظ فدف الوجعلد  لدمد الجعيعدعظ فدف يأسسد  اللكدث 
العىيدددف لىددد  يسدددتاي اللودددعء ا الاذم ددد  إلدددف يؤسسددد  لكثمددد  تيدددعرل فدددف إوتدددع  اليعرفددد  اتطلمدددا 

 . (18)التةوالاجمع فف كح اليية ظ اليجتيعم 
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 مجاالت السلوك المهني ألستاذ الجامعة:: لانيا
تتعفف يجع ظ أفاء أستعت الجعيع  ةيع تتعفف اذم   الجعيع و فةيع أد اذم   الجعيعد    
كبددر لهددعو فددًد يجددع ظ أفاء أسددتعت الجعيعدد  أةلددر يددد أد تكبددر أا تتعددففو إ  أودد  قددف ات اددظ 

دي يددد أد يجددع ظ أفاء أسددتعت الجعيعدد  اال ةددرو لىدد  أودد  لددعلر  الترلمدد يعذددي آراء اللددعكثمد ارجددعح 
  .(19) تتعففو إ  أو  ميةد كبرهع فف التعلف

الادداي الليددرم  اليددزافة لعليهددعراظ ال ومدد  اا فارمدد  فددف جيمددع التاببددعظو التددف تسددهي  إلددفاف -
فدددف لودددعء اليجتيدددع افدددف ياتىددد  يااقدددع العيدددحو يدددد أجدددح الوهددداش لعلجااودددب ا قتبدددعفم و 
اا جتيعلم و االثاعفم . افف ضاء هتا اليجعح مااي أستعت الجعيع  لعلتفرمس لىط ب يد أجح 

الياتى  و الوعء الةاافر العىيم و اتويم  يابم  الطعلب فف جيمع  إلفافهي فف التاببعظ
 لوعء ا وسعد اليتةعيح. إل جااولهع العىيم و الاىام و السىاةم و االجيعلم و اباً  

اليسعهي  فف إوجعز اللكداث فدف ياتىد  اليجدع ظ اليعرفمد  اتطلماعتهدع العىيمد  االتةوالاجمد   -
 االعيح لى  تطامرهع.

االييدعرة  فددف تادفي اليعرفدد  االوهداش لددعلامي األا قمد  االطلاددعظ ا جتيعلمدد  تيددع يجافيد  ال -
ال امددرةو اتلددل فددف سددلمح التاددفي ا قتبددعفي اا جتيددعلفو يددد ادد ح الييددعرة  ا مجعلمدد  فددف 

 األويط  االوااكف ا فارم .

امفار جفح كاح أهيم  تىل اليجع ظ اأي يوهع تةاد لهع األالامد و أا مدؤثر إمجعلمدًع فدف 
وجددعز اللكدداثو كمددث مددري قطددعع ةلمددر يددد العددعيىمد  ا ادرو ابابددًع لددمد الااجلددعظ التفرمسددم  اا 

أد يهيدددد  أسددددتعت الجعيعدددد  تاجدددد  أسعسددددًع لىلكددددث االتددددألم  الددددمس ترلمدددد  اليددددلعب  الجعيعددددعظفددددف 
لفافهيو يد ه وع مري أبكعب هته الوذرم  أد يهيد  أسدتعت الجعيعد  تترةدز لعلفرجد  األالد  فدف اا 

  إوجعز اللكاثو اواح اليعرف  لبر  الوذر لد الترلم  اا ريعف لىوعي، 
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امؤةف تارمر الماوسةا لىترلم  فف الفاح العرلم  لى : أيع يد يل أد لىجعيععظ أةثر يد 
.. الدتلل ةدعد  لدف يدد إلدفاف ألضدعء هم،د  التددفرمس اذم د  ةعللكدث االتدفرمس اافيد  اليجتيدع .

لييعرسدددد  الاذددددع،  الث ثدددد و ايرالددددعة ةددددح يوهددددع لوددددف إقددددرار وذددددي الكدددداافز االرااتددددب  لعلجعيعددددعظ
االترقمعظ أللضعء هم،د  التدفرمسو فعلغعللمد  العذيدف يدد الجعيعدعظ   تأادت لع لتلدعر لودف إقدرار 

يعذيهدددع مرةدددز لىددد  لكددداث لضدددا هم،ددد  التدددفرمس تىدددل الكددداافز ا يتمدددعز فدددف التدددفرمسو ةيدددع أد 
  .  (20)لبر  الوذر لد ة عءت  التفرمسم  اويعطعت  فف يجعح افي  اليجتيع.

( فدددف لدددفي التسدددىمي لأهيمددد  اللكدددث ةأكدددف 1990ت دددا يدددع )يدددمك و أاعدددود وأ دددول انندددي و 
ة لىدد  الاذددع،  األسعسددم و التددف مجددب أد مادداي لهددع أسددتعت الجعيعدد و إ  فددف ضدداء لمددعد أد الاددفر 

اللكددث يددرتلط لعلاددفرة لىدد  أفاء الاذددع،  األاددريو ةعلتددفرمس اافيدد  اليجتيددعو امتضددال تلددل يددد 
 يوذارمدو هيع:

الدددتي ماددداي لىددد  افتدددراش يسدددادعظ ل قددد  ياجلددد  اسدددعلل  لدددمد اللكدددث  المنظدددور التددد ملي: -
  االتفرمسو فعللكث ميةد أد مؤثر إمجعلًع لى  التفرمسو ألو  معمد اللعكث فف الكباح لىد
 إلد أفةعر جفمفة ترق  ليستاي تفرمس و ةيدع تسدتثمر لودفه اليغدعيرة العاىمد و التدف ميةدد واىهدع 

 ةيع تعمو  اللكاث لى  توذمي  لىيارراظ التف مااي لتفرمسهع لط ل . الط بو

ميةددد أد تددؤثر اللكدداث سدددىلًع لىدد  العيىمدد  التعىميمدد و كمدددث أد اللكددث معددزح اللعكدددثو ا 
ييع مكاح لمو  المد تويم  اليهعراظ الضرارم و التف متكتي تافمرهع فدف  امكبره فف يجعح لكث و

لضدددا هم،ددد  التدددفرمسو ابابدددًع إتا ةعودددظ اللكددداث تدددفار فدددف يسدددتاي م ددداا يسدددتاي يدددع مافيددد  
لىطعلددب يددد يعىايددعظو إضددعف  إلددف يددغح اقددظ لضددا هم،دد  التددفرمس فددف اللكددثو الددتح يجهددافه 

 .فمهعو ييع متعتر يع  الجيع لمد اليجعلمد
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مااي لى  أد اللكث االتفرمس ذعهرتعد يسدتاىتعد ا  ل قد  لموهيدعو امؤةدف  منظور امبريقي: -
افوددظ الددامس  Harry & Goldnاهددعري اجالددفور  Vocxsهددتا اليوذددار ةددح يددد: فدداةس 

Dent & Lewis. 
و فتري أد هوعل ل قد  ضدعم  و Michalok & Fredrichأيع فراس  يتي ل افرمفرمل 

لمد اللكث االتفرمسو ةيع أد هدته الع قد  أقداي قىدمً  لودف بدغعر ألضدعء هم،د  ( 0.32يافارهع )
التفرمس فاطو اأد التأثمر يتلعفح لمد اللكث االتفرمس لودفهيو إ  أود  لدمس ةثمدرًاو يدد هودع الودعًء 
لى  هتا اليوذدارو فد  مولغدف افتدراش أد ألدفاف لضدا هم،د  التدفرمسو اتزامدفه ليهدعراظ اللكدث 

  .(21) مو  لى  أفاء الاذع،  األاريو ةعلتفرمس اافي  اليجتيعالعىيف سمع
فددًد السددىال اليهوددف ألسددتعت الجعيعدد  متسددع لميدديح العيىمدد   :ةومددن وجهددة نظددر الباحلدد

التعىميم  االلكث العىيف اافي  اليجتيعو ا لدف أد معدف لضدا هم،د  التدفرمس لىد  هدتا األسدعسو 
اكددفة فاد أاددري يدددد تىددل اليجددع ظو فأسدددتعت فىمسددظ يهيدد  لضددا هم،ددد  التددفرمس قعبددرة لىددد  ا 

الجعيع  يهيتد  أةثدر يدد أد توكبدر فدف اللكدث العىيدف فادط أا التدفرمس فادطو لدح  لدف أد ماداي 
لفاره فف تويم  يابدم  الطعلدب يدد جيمدع الجااودب العىيمد  االاىامد  االو سدم  اا جتيعلمد و ةيدع 

تددتي فااددح الجعيعدد  ايوهددع اتكددعف الطدد ب   لددف ألسددتعت الجعيعدد  أد مسددهي فددف جيمددع األويددط  التددف
التف مةاوهدع الطىلد و االييدعرة  فدف كضدار ا كت دع ظ االودفااظو ةيدع مسدهي فدف افيد   للراي  اا

اللم،دد  يددد ادد ح الييددعرة  ا مجعلمدد  فددف يااجهدد  الييددة ظ ا جتيعلمدد  االلم،دد و لكمددث مبددلال 
 مهع.ال يوتسبىمعظ الةلضاًا فععً  يع سع،ر اليؤسسعظ فااح ال

اماي أد وسدىي لأهيمد  اللكدث العىيدف ةأكدف اليجدع ظ الهعيد  لعضدا هم،د  التدفرمسو فأوودع 
وسددىي لددتلل لىدد  أودد  يددد لددعب أد اللكددث االتددفرمس اجهددعد لعيىدد  ااكددفةو ليعودد  أد اللكددث معددمد 
لى  التفرمس الجمفو ةيع أد اللكث لفاد تفرمس   جفاي ل  ا  يغدزي متكادا يدد ارا،د و اوكدد 
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اللكددث العىيددفو لىيددًع لأودد  ةثمددرًا يددع تهددفر وتددع،   إلدد اليجتيددع الىملددف وددري أد الترةمددز ميمددح فددف 
ييدع مؤةدف أد  كلمسد  الرفدا و  التطلمدا اتلاداللكاث ا  تدري الودارو ةيدع   تتدعح أيعيهدع فربد  

 الكباح لى  الترقم . إل  ءيففاط ليً  أةعفميمًع مهف  قلح ةح أبلال اللكث العىيف 
(و كمويع اضدع فراضدًع ث ثد  ملدمد يدد ا لهدع 1987اقف وعقش هته الاضم  )زاهرو  هتا

 الع ق و لمد اللكث المد التفرمس:

 :اجدداف ل قدد  طرفمدد  لددمد اللكددث االتددفرمسو ليعودد  أد اليت دداقمد فددف اللكددث  الفددرا األول
أودد   مت اقدداد فددف التددفرمسو ةيددع أد اليتااضددعمد فددف اللكددث يتااضددعمد فددف التددفرمس ليعودد 

لوددفيع مجمدددف اللعكدددث امسدددهي فدددف تويمددد  اليعرفددد  موتاددح تلدددل لطلمعددد  الكدددعح إلدددف ط لددد  أثودددعء 
التدددفرمسو ةيدددع أد األفاء الجمدددف فدددف التدددفرمس مةددداد يبدددفرًا ابدددلًع مسدددتاف يوددد  لضدددا هم،ددد  

 التفرمس ألكعث .
 :اجداف ل قد  لةسدم  لدمد اللكدث االتدفرمسو أي أد هدتا ال درش مؤسدس لىد   الفرا اللاني

اللعكث الييتعز مةاد يتااضعًع فف تفرمس و ةيع أد اليكعضر الييتعز مةاد يتااضعًع فف  أد
 لكث و امرجع تلل إلف أد لةح يد الاذم تمد يؤه ظ اسيعظ ياتى  .

 : تاجدددف ل قددد  بددد رم  لدددمد اللكدددث االتدددفرمسو أي   تاجدددف أمددد  ل قددد  لدددمد  الفدددرا اللالددد
  (22)اليهوتمدو فهيع يو ب ظ تيعيًع.

هوع تجفر ا يدعرة إلدف أهيمد  أد تتداازد فرجد  أفاء اللكداث يدع ليىمد  التدفرمسو يدد يد 
كمدددث اقدددظ أسدددتعت الجعيعددد  اجهدددفهو كتددد    مطغددد  أكدددفهيع لىددد  ا ادددرو ابابدددًع اأد كدددذ 
الطعلددب يددد جهددف األسددتعت الجددعيعف فددف لملمددع قىمددح ألةثددر يددد سددلبو ايددد تلددل اويددغعل  لألكعثدد و 

 يد لطع،  فااح قعلعظ التفرمس. االترةمز لىمهع أةثر لةثمر
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افف ضاء يع تافيو متكتي أد وىاف الضاء لى  أهي العاايحو التف تؤثر فدف فرجد  سدىال 
أسددددتعت الجعيعدددد  أةعفميمددددًع ايهومددددًعو سددددااًء العاايددددح اليابددددم و أا العاايددددح اليرتلطدددد  لع يةعوددددعظ 

 اليتعك .
 العوامل التي تنلر  ي سلوك أستاذ الجامعة المهني:  -3

 وامل شيصية:ع -أ

ليع ةعوظ رسعل  أستعت الجعيع  تتعفف لتييح التفرمس االلكدث اافيد  اليجتيدعو اجدب أد 
متدددافر فدددف األسدددتعت الجدددعيعف البددد عظ االابدددع،عو التدددف توعسدددب تىدددل اليسددد،المعظو كمدددث مدددري 

أد التددفرمس قددفرة لىدد  ا لاددعء اا قوددععو الضددا هم،دد  التددفرمس هوددع فددف كعجدد   (1983)اليدداىفو 
مجيع فف قفرات  لمد قفراظ اليرلف فدف قفراتد  الترلامد  االو سدم و اقدفراظ العدعلي فدف تيةود   إلف أد

تاعو  ليعفت   .  (23) اا 
( الاذم ددد  الثعلثددد  ألسدددتعت الجعيعددد و اهدددف الافيددد  الععيددد  1988امودددعقش )للدددف الياجدددافو 

 ظ ويدددعط تطلمادددف تكدددعاح يدددد ا لددد  اليسدددعهي  فدددف كدددح ييدددة أوهدددع)افيددد  اليجتيدددع(و املدددمد 
فةعفد  الادفراظ العاىمدد و االعىيمد و االيهومد  فددف لضدا هم،دد  و  (24)اليجتيدع اتطدامر ليىمدد  التويمد  

 التفرمسو أير جاهري اكمايو متاق  لىم  وجعك  فف رسعلت  اأفاؤه لااجلعت  العىيم  االيهوم .
الادددف أةدددفظ الةثمدددر يدددد الفراسدددعظ لدددأد سددديعظ التدددفرمس الجدددعيعف ةثمدددرةو إ  أد الطددد ب 

عجلاد لعألسعتتة امرتلطاد لهيو إتا اجفاا لودفهي العفالد  فدف ت دعل تهيو ااكترايدًع ليابدمعتهيو م
د اهددي البدد عظ اليابددم  التددف مجددب تاافرهددع فددف ا سددتعت الجددعيعفو هددف البدد عظ الجسدديم و  اا 
االبددد عظ العاىمددد و االبددد عظ الاىامددد و االبددد عظ ا جتيعلمددد و االبددد عظ اليهعرمددد و لددد اة لىددد  

 . (25)ح اليسىةم العااي
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أد لضدا هم،د  التدفرمس اليتيمدزو هدا الدتي لفمد  الادفرة لىد  أفاء (26) ةيدع مدري )امىمدعيز(
أمضددًع الددتي ميددف الطدد ب ليبددعفر اليعرفدد و امددردلهي فددف الكبدداح  اهدداليىمدد  التددفرمس لعقتددفارو 

  .لىمهعو ةيع مريفهي إلف أسىاب التكبمح اليعرفف لأو سهيو لأد مزافهي لي عتمال اليعرف

ؤةف  أو  لى  الدردي يدد التاسدميعظ التدف مسدجىهع اللدعكثاد فدف والمد  الادفراظ ت   االلعكث
لضددا هم،ددد  التددفرمسو إ  أد هودددعل قوعلدد  ةعفمددد  لتددفااح هدددته الادددفراظ  لهدددعالتددف مجدددب أد متسددي 

اتةعيىهع فميع لموهدع ليدع مكادا إوجدعز الااجلدعظ التدف متكدتي أفاؤهدع يدد لضدا هم،د  التدفرمس سدااء 
 ع اللكث أا التفرمس أا افي  اليجتيع. يوه
 العوامل البحلية: -ب

ااجلددعظ أسددتعت الجعيعدد  اسددتيرارم  اللكددث العىيددف اتويمدد   إكددفيلعددح يددد اليسددىي لدد  أد 
اليعرف  اتطامرهعو فعللكث العىيف مويف لضا هم،  التفرمس أةعفميمًع ايهومًعو ا  ا   لى  أد 
اللكث العىيف يتطىب أسعسف لاذم   لضدا هم،د  التدفرمس الجدعيعفو لدح أود  بد   يدد بد عت و 

   (27)د ا ارمد.و ااتجعه لىيف ميمزه لافةريااسط تهوف 
الىلكث العىيف فع،فة قبايو سااًء ألستعت الجعيع و أا لىيؤسس  التف معيح لهع الط ل  
الىيجتيدددعو فهدددا اسدددمى  لتعيمدددا اليعرفددد  اليتاببددد و ييدددع مدددؤفي إلدددف تكسدددمد فرجددد  األفاء فدددف 

راسدعظ ايدع التفرمسو اأمضًع تيمز أستعت الجعيع  ليةعو  رفمع  لمد أقراو  يد ا ح يع مويره يد ف
لد الترقف األةعفميف ارفع الراح اليعوام  االيعار لعلرضع يد اد ح  وعهملمااي ل  يد لكاثو 

اتاجم  اللكث العىيف لافي  اللم،  اا وسعوم  يد أهي لاايح   (28)إثرا،  لىتراث اليعرفف ا وسعوفو
 التطامر ال ععح لمس يد أجح الكباح لى  الترقم  فف كف تاتهع.

ا ف كفة تىل الييةى  فف الجعيععظ الىملم و كمث لعظ يد اليسىي ل  أد إوجدعز هتا ا  م
لىد  ضدغاط الترقمد و األيدر الدتي مىغدف تيعيدًع الفافعمد   -تارملدعً -اللكاث ألستعت الجعيع  ماتبدر 
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اي كادددد  الثددددارة  اللكدددداثو فضددددً  لددددد إثددددراء اللكدددداث العىيمدددد  لًوجددددعزالتاتمدددد و االيتعدددد  العاىمدددد  
االيسددعهي  الكامامددد  فددف افيدد  اللم،ددد و لتاجمدد  اللكدداث إلدددف اضددع الكىدداح اليوعسدددل  التةوالاجمدد  

 ليااجه  اليية ظ االتويم  الااقعم  لإلوتع .
ابددف لهددتا رفددش لعيددح )الترقمدد (و ةسددلب يددد أسددلعب تطددامر األفاء اللكثددف ت    االلعكثدد

 يل فمد  فدف أد الجعيعدعظ ألستعت الجعيع و يرمط  أد   مةاد هففًع ادعم  فف كف تات و اييع  
الىملم  افف الذرا  الراهو  تاقد يع لىلكاث يدد أهيمد  ايدد لع،دفو اتلدل يدد اد ح يدع تتابدح 

و إ  أد األيدددر السدددااء ا تسدددهي فدددف كدددح ييدددة ت  إلمددد  يدددد وتدددع،  ت مدددف الجعيعددد  االيجتيدددع لىددد  
ة أسددتعت الجعيعدد  لىدد  يرهدداد لتددافمر الاسددع،ح اليعفمدد  االيعوامدد  االتددف تسددهي لعلتددعلف فددف يسددعلف

 إوجعز لكاث .
لًمجدددعز فددف السدددطار   وددعقش اللعكثددتاكتدد  تتضددال البدددارة أيددعي ا يةعومددعظ الضدددرارم و 

التعلم  أهي العاايح التف تعمد لى  تاجم  اللكث العىيفو ليع م مف فف ليىم  تطدامر سدىال أسدتعت 
 ع يد جه  أاري.الجعيع  يد جه و ايع مسهي فف إثراء اللكث العىيف اتطامر اليجتي

مةددعف أد مةدداد أيددرًا يسددىيًع لدد  لددفي وضددو  اسددتراتيجية البحدد  العلمددي  ددي الجامعددة: -
اضدداح اسددتراتمجم  اللكددث العىيددف فددف الجعيعددعظ الىملمدد  ييددع مترتددب لىمدد  لعثددرة جهدداف اللددعكثمدو 

و ابابددًع اةيددع سددلا أد أيددروع أوهددع فددف يعذيهددع تتاجدد  لافيدد  اتاددزمد اللكدداث لىدد  األرفدد 
الترقمدد  فاددط. العلتددعلف فاددف أوسددكب هددتا لىدد  األقسددعي الددعظ ةددح لضددا هم،دد  تددفرمس متامددر لكثدد  
يةعومعت . ا  يل أد يد الرةع،ز األسعسم  لتاضمال أالامعظ اللكداثو اجداف  لو س  افاًع لذراف  اا 

ىلدددعظ اطددد  التويمددد  فدددف اليجتيدددع لعلتعدددعاد يدددع الجهدددعظ اطددد  لىددد  يسدددتاي الجعيعددد  تت دددا ايتط
اليس،ال  االيؤسسدعظ اليوتجد و لىد  أد تضدع الجعيعد  فدف التلعرهدع ا يةعودعظ االذدرا  الاع،يد  

 االيتاقع و االتف لهع تأثمر لى  اللكث العىيف.
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ا  ما ددف أد تددافمر تىددل ا يةعومددعظ سددا  موسددكب إمجعلددًع لىدد  اطدد  ةددح قسدديو لكمددث 
 ضاء استراتمجم  الجعيع  ايستجمل  لتاجم  اللكاث لافي  اللم، . تأتف فف

 تددو ير اإلمكانيددات الماديددة مددن أجددل )األجهددزة والمعدددات والمراجددع والكتددب واألدلددة(: -
الددعلوذر إلدد  جعيععتوددع الىملمددد  متضددال أد لوددف التيامدددح لىلكدداث يتعسددر تيعيدددًع ادمددر ةددع  لىافدددعء 

لكددداافز يددد أهددي العاايددحو التدددف تسددعلف اتك ددز لضددا هم،ددد  اللكدداثو ا  يددل أد تاددفمي ا لًوجددعز
التدددفرمس لىددد  إوجدددعز ألكعثددد و سدددااء يوهدددع الكددداافز اليعفمددد  أا اليعوامددد و تلدددل أد الكدددعفز اليدددعفي 
مجعح اللعكث مافي يجهافاظ أةثر اموت  لفرج  أةلرو سااء لسااء الكدعفز اليعودايو كمدث أود    

   (29)معح الو سف ألستعت الجعيع .ماح أهيم  فف تافمر الطيأومو  اا رت
تافمر هتا ال رما يد اليسعلفمد لعيح هدعي فدف تو ير الكوادر من مساعدي الباحلين: -

الامعي لعأللكعث اسرل  إوجعزهعو افف لعش الجعيععظ مااي ط ب الفراسدعظ العىمدع لهدته األليدعح 
  ف م  استثيعر لجهافهيو اتفرمب لهي لى  أسعلمب اللكث العىيف.

فهدددتا البدددو  يدددد يسدددعلفي اللدددعكثمد   متدددافر فدددف الجعيعدددعظ   لىددد  كدددف لىدددي اللعكثدددا 
الىملمددد و فددد  تاجدددف تىدددل اليدددرمك  يدددد الاددداي الليدددرم و اكتددد  طددد ب الفراسدددعظ العىمدددع االيعمدددفمد 

لىدد  يزاالدد  أويددط  تاددفي فراسددعتهي لعلفرجدد  األالدد و  يجهددافهيااليفرسددمد اليسددعلفمدو فماتبددر 
ش األليعح ا فارم و التف تاع الاسي االتابع التي موتياد إلم . ا  ارليع مسعلفاد فف لع

يل أد تىل ثغرة فف توذمي الجهعز ال وف اتيةمح األقسعي العىيم و تؤةف ضدرارة اللكدث لدد ويدط 
 جفمف لىتيةمح ال وف اا فاري ل قسعي العىيم  لعلجعيععظ الىملم .

جدددازات التفدددر  العلمدددي:- جعيعدددعظ العدددعلي تيدددوال لضدددا هم،ددد  إد الةثمدددر يدددد  المدددنإ واز
التفرمسو التي تتاسي فم  اليسعهي  فف تطامر تات و إجعزة ت ر  لىيفو ميةو  فمهع الس ر  كدفي 

امادفي لضدا هم،دد    (30)الجعيعدعظ اليتافيد  لإلسدهعي فددف تطدامر أفا،د  األةدعفميف االلكثددف االيهودف
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ع كااد  يدد إوجدعزاظ األيدعح أثودعء تىدل التفرمس لعف رجال  يد إجعزة الت ر  العىيف تارمرًا كداح يد
 ا جعزة.

األادددت ليلدددفأ الت دددر  العىيدددف أبدددلال ضدددرارة يىكددد  ابابدددًع يدددع  إلددد  الكعجددد لدددتلل فدددًد 
اليععوعة التف مير لهع التعىمي الجعيعف الىملف فف العبر الراهدو ايع الاضع الكعلف لعضا هم،  
التددفرمس الددفي تددافمر الاقددظ الةددعففو الددتي مددتيةد يددد ا لدد  أد ماددفي لكاثددًع تسددهي فددف التطددامر 

  رة.ا جتيعلف اكرة  التكفمث اليععب

العىيمدد  اللددفمهف أد كضددار الوددفااظ االيددؤتيراظ حضددور الندددوات والمددنتمرات العلميددة: مددن  -
لًمجعلمددد  فدددف تكامدددا رسدددعل  الجعيعددد  ارفدددع يسدددتااهع اسددديعتهع العىيمددد و ارفدددع يسدددتاي  مسدددهي

   (31)لضا هم،  التفرمسو اتطامر أفا،  األةعفميف.
أيدددعي أسدددتعت الجعيعددد  لىييدددعرة  أوددد  يدددد األهيمددد  ليةدددعد إتعكددد  ال ربددد   ةر  الباحلدددتدددو 

االيددؤتيراظو لكمددث تتاسددع الددفا،رة لىييددعرةمد فددف تىددل اليددؤتيراظ  الوددفااظا مجعلمدد  لكضددار تىددل 
و  ليد األهيم  ليةعد الترةمدز  اتتعح ال رب  لىةثرة لإلسهعي للكاثهي يد ا ح تىل اليؤتيراظو اا 

 سد  ةلعكدث اةيعىدي اةعضدا فعدعح فدف لى  هتا الععيح ال ععحو فيد ا ل  مري أسدتعت الجعيعد  و
اليجتيددع افددف الاطددعع األةددعفميفو اييددعرة  لضددا هم،دد  التددفرمس تاق دد  لىدد  أكددفث اليسددتجفاظ 
فدف السدعك  العىيمدد و ييدع مسدهي ليددةح جداهري فددف إثدراء األفاء األةدعفميف ألسددتعت الجعيعد و ةثيددرة 

فه أا يددد يجتيعددعظ أاددري لىاددعء ال ةددري الددتي متبددح فمدد  لألوددعء يهوتدد و اتاببدد  سددااء يددد لىدد
 لتلعفح ا راء الرش وتع،  اللكاث ايععلج  اليية ظ.

 العوامل التعليمية:  -ج 
 تاجف لفة لاايح تسعلف لى  تطامر السىال اليهوف ل ستعت الجعيعفو اهف:
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فهدتا ا رتلدعط مكدتي فدف الاقدظ الدراهد أد ارتباط األداء باللورة العلمية والتطور التكنولدوجي:  -
الجعيعدد   لددفاف اليددلعبو ليددع مكاددا التدداا،ي االتدداازد االتوددعديو لددمد اةتسددعب الطعلددب  تتبددفي

لىكاع،ا االيعىايعظ االوذرمعظ المد قفرت  لى  تطلماهعو يد ا ح الييعرس  الكامام  لىعيدح 
فدف سدع،ر يجدع ظ الكمدعة الياتى د و ا  يدل أد هدتا مىاد  لعلتلعد  لىد  أسدتعت الجعيعد  ايددفي 

التطدداراظ فدددف الثددارة العىيمدد و العلتدددعلف قفرتدد  لىدد  تأبدددمح هددته التطدداراظ لدددفي  إفراةدد  لتىددل
   (32)الط ب.

يدد اليؤسد  أد يعذدي الجعيعدعظ الىملمد و لودف إقدرار  تحدي  وتطوير طريقة التددريس:-
و   تأاددت لعددمد ا لتلددعر ا يتمددعز فددف التددفرمسوذددي الكدداافز االرااتددب االترقمددعظ أللضددعء هم،دد  

الوذر لد الة عءة فف التفرمسو االويعط فف  بعرف تىا  يعذي ثاىهع لى  اللكاثو  التفرمسو لح
يجددعح الافيدد  الععيدد و ايددد هوددع تكددتي األيددر فراسدد  اليعاقددعظ التددف تكدداح فاد تكددفمث اتطددامر 
طرمادد  التددفرمسو االعيددح لىدد  تددفرمب ألضددعء هم،دد  التددفرمس لىدد  الطددرا ااألسددعلمب الكفمثدد  فددف 

 ح جهف يوذي اويعط هعف و تتافر ل  ياايدعظ اللرودعي  التدفرملف اليتيمدز التفرمسو اتلل يد ا
 االتاامي اليستير.  االيفربيد كمث الاط  االيعفة ااألسىاب 

فاف وعقش )لزظ للف الياجاف( قضم  ا هتيعي لعلتكفمث االتطار لطرما  التفرمس ألستعت 
معس  اتاامي و العلتدعلف التدفرب لىد  التفرمس لىي ل  أبال  اقاالفه ميةد قالجعيع و ااضال أد 

يهعرات و ةيع أد التفرمس ماتى  لد اللكث يد كمث طلمع  ايهعراظ ةح يوهيدعو الدردي الع قد  
 الاثما  لمد اللكث االتفرمسو فًد الافرة لى  اللكث   تعوف الافرة لى  التفرمس.

مددد  التدددفرمسو اةدددتللو اضدددال )للدددف الياجددداف( أد الجااودددب ا وسدددعوم    تتعيدددا فدددف ليى
اتتطددار الع قدد  لددمد أسددتعت الجعيعدد  االطدد ب إ  لع لددفاف الترلدداي الجمددف لعضددا هم،دد  التددفرمسو 
اتطددار التددفرمس الجددعيعف مددرتلط جاهرمددًع لتطددامر الجااوددب الةم مدد  فددف التعىددمي الجددعيعفو العلتددعلف 
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اا لددفاف الترلدداي  مرت ددع اليددرفاف لىجعيعددعظ اتبددلال ط ،ددع يسددتومرة تادداف كرةدد  التاددفي االيجتيددعو
ألسددتعت الجعيعدد  أيددر كتيددفو ابابددًع يددع لجددز وذددعي الفراسددعظ العىمددع الكددعلف لددد الافددعء لهددتا 

ايددد أجددح أد تضددطىع الجعيعدد   (33)ا لددفاف االترةمددز لىدد  األويددط  اللكثمدد  االتابددع الضددما.
تعىميمد  لىدد  ث التعىدميو لىمهدع أد تدافر ا كتمعجددعظ األسعسدم  لىعيىمد  الملدفارهع فدف تطدامر اتكددف

   (34)الويط الكفمث.
إلف التلعر هدتا الععيدح لتطدامر   يمح اللعكثتلفام  حضور الدورات والبرامج التدريبية: -

  أفاء لضددا هم،دد  التددفرمس فددف الجعيعددعظ الىملمدد  دمددر يكاددا لعلفرجدد  الةعفمدد و االااقددع أد اللعكثدد
لدددددمس فادددددط اليعمدددددفمد االيفرسدددددمد  الدددددفاراظكضدددددر تي مابدددددف لوددددداع لضدددددا هم،ددددد  التدددددفرمسو الدددددت

ويع متضيد الكضار أمضًع اليفرسمد االفرجعظ األلى .  اليسعلفمدو اا 
اهددتا معوددف ا هتيددعي لتطددامر أفاء أسددتعت الجعيعدد و اي كادد  اليسددتكفث فددف يجددعح العىدداي 
التةوالاجمدددد  االتاومددددعظو اي كادددد  الثددددارة العىيمدددد  اليتففادددد  ليااةلدددد  يتطىلددددعظ العبددددر ايتغمددددراظ 
التكفمثو امهيوع  أد ولرز فف هتا الياعي أد لعش الجعيععظ فف كف تاتهع لي تابع اليمزاومد  
اليوعسل  لعاف يثح تىل الفاراظو وعهمدل لدد دمدعب الاطد  لىد  اليسدتاي الجدعيعف أا كتد  لىد  

 يستاي ةح ةىم  لى  كفة.
اء اتكسدمد الة عمد  اميةد الااح: إد الفاراظ التفرملم  تاعدف اسدمى  فععلد  لرفدع يسدتاي األف

ا وتعجم و فيد اد ح التدفرمب تويدا قدفراظ ال درفو فمةتسدب يهدعراظ جفمدفة تعدفح اتجعهعتد  اتاسدع 
ي عهميدد  اترسددت فمدد  الاددفرة لىدد  ا لتةددعر االتجفمددف اا لددفاعو ةيددع تعيددح الددفاراظ التفرملمدد  لىدد  

ح العبدر الدتي وعدمش تاىمع ال رفو ييدع ألتدعف لىمد  يدد أسدعلمب ااتجعهدعظ لدي تعدف تتوعسدب ارا 
   (35)فم .
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تعتلددر تىددل اليراةددز ةمددعد يسددتاح يعفمددًع افومددًع  .إنشدداء مراكددز لتطددوير التعلدديم الجددامعي:-
فارمدًعو فهدف اكددفة تاظ طدعلع ادععو ايددد كمدث األفاء فهددف وهضد  ثاعفمد  اتعىميمدد  جدعءظ لهددع  اا 

يدد أجدح و العىيدف االلكدثالتدفرمب لتطدامر  يوذاي  التعىمي الععلف فدف جعيعدعظ ةثمدر يدد الدفاحو
 . تكاما ألى  فرج  ل فاء األةعفميف االيهوف ألستعت الجعيع  فف العبر الكفمث

ارسي السمعسعظ التعىميمد  التدف تسدهي  ا ستراتمجم اضع الاطط  اتهف  تىل اليراةز إل 
  لىتطامرو فف تطامر التعىمي الجعيعفو اتزامف اليس،المد لعليلعف  ااألسس العىيم  الكفمث  ال زي

تويم  ألضدعء هم،د  التدفرمس ايعدعاومهي يهومدًعو تطلمدا وذدي ا فارة الكفمثد  فدف اليؤسسدعظ  اةتلل
تاددددفمي ا ستيددددعراظ العىيمدددد  اليتاببدددد  الوذرمدددد   و لدددد اة لىدددد ا يددددراقم التعىميمدددد  ااذع، هددددع 

جدراء اللكداث االفراسدعظ العىيمد  التدف تسده االتطلمام  فف يجع ظ تطامر التعىدميو ي فدف ا رتادعء اا 
االتادددامي اليسدددتير لددد فاء الجدددعيعف لىددد  ةعفددد  اليسدددتامعظو اتطدددامر  ليسدددتاي التعىدددمي الجدددعيعفو

اللددراي  الفراسددم  فددف ضدداء يعددعممر الجددافة اليددعيى و إضددعف  إلدد  تعذددمي فار الجعيعدد  فددف افيدد  
   (36) اللم،  اتويم  اليجتيع اليكىف االاايف

الفراسدددم  اتطامرهددددعو اتكسدددمد طدددرا اأسددددعلمب  اتهدددف  تىدددل اليراةدددز إلدددد  تادددفمي الاطدددط
التفرمس لعستافاي األسعلمب التةوالاجم  االترلام  الكفمث و ااسدتيرار الويدا اليهودف أللضدعء هم،د  
التفرمس افا يتطىلعظ العبرو اتافمي ا ريعف االتاجم  ال درفي ل لضدعء الدتمد ميدعراد لكعجد  

   (37)إلف يسعلفة يعمو .

إويدددعء يثدددح تىدددل اليراةدددز ابابدددًع يدددع تدددفوف  إلددد كعجددد  ال فدددف أيدددفجعيعدددعظ الىملمددد  اال
قسي لح اةح أستعت مو رف لسىال يهودفو  اةحيستاي التفرمس إلف أةلر فرج  ييةو و فةح جعيع  

فاد أفو  يس،الم  لىترةمز لى  تةامد ال رف فف قعلب يتاكف ايتاازد مت دا يدع اليععبدرة امدؤيد 
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ىدددل اليراةدددز أبدددلال ضدددرارة يىكددد  تكتدددع  إلمهدددع الجعيعددد  فدددف لدددعلتطامرو ا  يدددل أد إويدددعء يثدددح ت
 الكفمث ابابًع يع وفرة ال رب  فف ا كتةعل الاعرجف أللضعء هم،  التفرمس. العبر

تازمددع سددعلعظ العيددح ال عىمدد  ألسددتعت الجعيعدد و لددمد  إدتددوازن األعبدداء التدريسددية واإلداريددة:  -
االلكددث العىيددفو ااألليددعح ا فارمدد   مدد الجعيعالتددفرمسو االتكضددمرو اا يددرا  لىدد  الرسددع،ح 

اليواطدد  إلمدد و ااألويددط  الرمعفمدد و ةددح تلددل مكددف يددد فرجدد  أفا،دد  فددف العيىمدد  التعىميمدد  لىدد  
تا ةددعد يددأد أسددتعت الجعيعدد  أد مةدداد يرلمددع العكثددًع ايكعضددرًا اقع،ددفًاو فددًد  الاجدد  األةيددحو اا 

ةثرة الضدغاط لىمد  قدف تجعىد  م ادف أفاؤهع يطىب أسعسفو ا  يو التاازد لمد األللعء اليطىاب 
 تاازو و العلتعلف مابر فف فرج  سىاة  اليهوف.

يد هوع فتافمر الذرا  الي ،ي  اتكاما التداازد لتا مد  األللدعء اليىادعة لىمد  ماىدح يدد 
الضدددغاطو العلتدددعلف مسدددعلفه لىددد  إجدددراء األلكدددعث العىيمددد  الوعضدددج و ةيدددع مسدددعلفه فدددف تكامدددا 

 لعيىم  التعىميم .األهفا  الكامام  يد ا
تكامدا هدتا التداازدو فهودعل لعدش ألضدعء هم،د   إلد أيدس الكعجد   الىملم  فدفجعيععظ الا 

التددفرمس مسددتغرقاد فددف اللكدداث أقبددد  فرجددعظ ا سددتغرااو ييددع مدددؤثر لىدد  أفا،هدديو فددف ليىمددد  
ؤثر التفرمسو االعةس بكمال فهوعل يد موهل قااه ال ةرم  فف الوهاش لعلعيىم  التعىميمد و ييدع مد

لىدد  إوتعجدد  فددف اللكدداثو يددد هوددع فتكامددا التدداازد لددمد األللددعء دددفا أيددرًا كتيمددًع اضددرارمًع فددف 
 الذرا  الراهو و ابابًع يع اليوعفاة لأهيم  تطامر اتكفمث التعىمي.

 :المجتمع عوامل يدمة  -د
فددف التويمدد  ا قتبددعفم  اا جتيعلمدد  االثاعفمدد و االجعيعددعظ الجعيعددعظ لددفار أسعسددف تادداي 

تؤفي هتا الدفار لتسدهي فدف التاسدع الرأسدف ااألفادف لععيدح اليعرفد و الدتي ميثدح لدعيً  ر،مسدمًع فدف 
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يدددفا ظ التويمددد  ا قتبدددعفم  اا جتيعلمددد و امبدددلال رأس اليدددعح اليعرفدددف فدددف اليجتيدددع يجيددداع 
   (38)يد الوعس التمد معرفاوهعالكاع،ا اليعراف  ضرارمًع فف لفف 

د ويط اأسىاب أفاء أستعت الجعيعد  معتلدر كجدر  فدف وجدعح هدتا الدفار لىجعيعد و  الزاامد اا 
ايددد أهددي يددع ميةددد أد مسددهي لدد  لضددا هم،دد  التددفرمس فددف تطددامر يجتيعدد و إجددراء اللكدداث لكددح 

ييدددارة االدددرأي فميدددع لييدددة ظ التدددف تااجهددد و اتطامدددع التةوالاجمدددع االيعرفددد  لافيتددد و اا ف ء لعلا
   (39)متبح لتويم  اليجتيع.

اةدددددتللو إلطددددددعء ا ستيددددددعراظ لىيؤسسددددددعظ ا جتيددددددعلفو االيسددددددعهي  فددددددف إلاددددددعء لعددددددش 
اليكعضراظ الععي  االييعرة  فف الوفااظ  ريعف ألوعء اليجتيع اتزامفهي لعلالراظ االيععر  فف 

ليجدعحو اأمضدًع ا سدهعي فدف التابع التي مافي فم و ابابدًع إتا ةعودظ لد  وتدع،  لكداث فدف ا
الفاراظ التفرملم  التف تاميهدع اليؤسسدعظ التعىميمد  لتأهمدح اتدفرمب الةداافر الليدرم و اا سدهعي فدف 

   (40)إلفاف الاطط التعىميم  ايستامعتهع اليتابب  اتوذمي اليوعه  اطرا تااميهع.

 و متضدال أد يد ا ح العرش السعلا ليس،المعظ لضا هم،د  التدفرمس تجدعه افيد  اللم،د
التكددعي أسددتعت الجعيعدد  لددعليجتيع أيددر ياددررو لددح ايددد أاجددب الااجلددعظ فددف اليجتيددع اليععبددرو 

ألددفاف فيعددرا  أد الجعيعدد  يؤسسدد  تعىميمدد  أقعيهددع اليجتيددع اأو ددا لىمهددع يددد يعلدد  الهددف إلمهددع ل
رتاددعء اآيعلدد  يعىادد  لعلجعيعدد و سددااًء يددد كمددث التطددامر اا االةدداافر اليؤهىدد  لةعفدد  التاببددعظ 

لددعل ةر ا وسددعوف لى ددرف فددف تاتدد و أا يددد كمددث تطددامر اسددع،ح الكمددعة ازمددعفة الويددا ارفددع يسددتاي 
 اليعمي  لى رف الىيجتيع.

اهوع متكتي لىموع أد وى ظ ا وتلعه أد التكعي جعيععتوع ليية ظ اللم،  يدعزاح يتعسدرًاو الدي 
يمددد  ادمرهدددع ا فارمددد  االافيمددد  التعىمميدددعر اليجتيدددع لعدددف لدددأثر الجعيعددد  فدددف تطدددامر اليؤسسدددعظ 
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لافيعظ الجعيع و األير التي مستاجب ضدرارة إلدعفة  لم،  اليكىم  لعفةيع لي تيعر ال لعليجتيعو
 الوذر فف تطامر اط  الجعيععظو كت  تبلال أةثر إمجعلم  فف افي  اليجتيع.

 الكفايات الذاتية لألستاذ الجامعي. -4
وعددرش فميدددع مىددد  ي هددداي الة عمدد و ايدددد ثدددي ي هددداي التوذددمي الدددتاتفو لىابددداح إلددد  ة عمددد   

 ليىمعظ التوذمي التاتف ل ستعت الجعيعف: 
 مفهوم الكفاية: -

لي مدرف تعرمد  جدعيع يدعوع لىة عمد و فادف تعدففظ تعرم دعظ الة عمد و إ  أد يعذدي التعرم دعظ 
لأوهدع: أالادفرة  (Howsam, & Houston)تت دا لىد  لدففًا يدد الابدع،عو فادف لرفهدع ةدً  يدد

 .(41)لى  ليح يئ أا إكفاث وتع  يتاقعأ. 
. لأوهدع: أيجيالد  يدد ا تجعهدعظ اأيدةعح (42) ( 1999اقف لرفهع طعيم و ريفي أكيدف )

ال هددي االيهددعراظ التددف يددد يددأوهع أد تمسددر لىعيىمدد  التعىميمدد  تكامددا أهددفافهع العاىمدد و االاجفاومدد و 
( لأوهدددع: أالادددفرة لىددد  إوجدددعز الوتدددع،  اليردالددد  يدددع اقتبدددعف فدددف الجهدددف Good)االو سدددم و الرفهدددع 
 .(43) االاقظ االو اعظ. 

لأوهدددع: أللدددعرة لدددد يجيالددد  يدددد اليددداارف التاتمددد )يععر و 44) (2005الرفهدددع )التدددايفو 
يهدددعراظو قدددفراظو سدددىاةمعظ....(و التدددف تدددوذي فدددف يدددةح لودددعء يرةدددب متدددمال الادددفرة لىددد  تعل،تهدددع 

 امىهع فف اضعمعظ يكففةو افف اقظ يوعسب إل  إوجعز ي ،يأ.افيجهعو اتك
لرفهددع أكددف اللددعكثمد لأوهددع: أأفاء ال ددرف لىيهددعي اليودداط لدد  افددا يعمددعر يكددففو لوددعًء لىدد  ا 

يعىايعت  ااتجعهعت و فعألفاء اليالاح الاعلح لىي كذ  االامدعس معلدر لدد الجعودب الذدعهر لىة عمد و 
 .(45) ر لد الجعوب الةعيد لهعأ ايعىايعظ ال رف ااتجعهعت  تعل
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متضددال يددد ادد ح التعرم ددعظ السددعلا و أوهددع توطىددا يددد تبددارمد ياتى ددمد لىة عمدد و األاح: 
التبددار السددىاةفو الددتي معددر  الة عمدد  لأوهددع أليددعح أا يهددعراظو ميةددد ل سددتعت الجددعيعف أفا،هددعو 
االثعوف: التبار اليعرففو التي مري أد الة عم  للعرة لد استعفاف لاىف افتراضدفو أي أد ة عمد  

عت الجددددعيعف لهددددع يددددة دو أكددددفهيع: ةددددعيدو اهددددا الاددددفرة تتضدددديد يجيالدددد  يددددد اليعددددعر  األسددددت
االيهعراظ اا تجعهعظ التدف متطىلهدع األسدتعت الجدعيعفو االيدةح الثدعوف: ذدعهرو امتيثدح فدف األفاء 
الددتي ميةددد ي كذتدد  اتكىمىدد  ات سددمره اقمعسدد . اةددتللو ة عمدد  األسددتعت الجددعيعف يددعيى  ايفيجدد و 

  فددف الاددفرة لىدد  فيدد  اليعددعر  االيهددعراظ اا تجعهددعظو اتددرتلط أمضددًع ة عمتدد  فددف اتذهددر ة عمتدد
اضعمعظ يستجفةو ةيع أد ة عمتد  قدفرة يةتسدل و اأمضدًع ماجدف تدفااح لدمد الة عمد  االيهدعرة ااألفاء 

 االهف  السىاةفو لكمث مبعب التيممز لموهيع.
تددأرجال ليددةح لددعي لددمد ال هددي ةيددع اجددفوع فددف تكىمىوددع لياتىدد  تعددعرم  الة عمددعظو لأوهددع ت

السىاةفو اها سىسى  يد األليعح ااألويط  الاعلىد  لىي كذد و أي جيىد  يدد السدىاةمعظ الوالمد  
الاعبدد  )اعرجمدد  ادمددر يابددم (و الددمد ال هددي الددتهوفو اهددا إيةعومددعظ ااسددتعفافاظ تهومدد  يددد 

 ال رف. طلمع  تاتم  ايابم و تتجسف اتذهر فف لفف يد ا وجعزاظ التف مااي لهع
ة عمد  األسدتعت الجدعيعف لأوهدع: أقدفراظ لاىمد  افتراضدم و  لىلعكثد  تعرمد اييع تافيو ميةدد 

تتجسف فف استعيعل  ليهعراظ يتوال و يدد اد ح إوجعزاتد  اأفا،د و الدتي ماداي لد  لفرجد  لعلمد  يدد 
 ا تاعدو الأقح اقظ اجهف ييةدو لتكاما جيى  يد األهفا أ.

 :(46)توا رها  ي األستاذ الجامعي:الكفايات التزم  -5
تتيثدح فدف اكتدراي الوذدعي الجدعيعف اتعىميعتد و اتادفمر يهود  التعىدمي الكفايات المهنيدة:  -أ

لةاو  أستعتا فف الجعيعد و اا ليدعي لأهدفا  التعىدمي الجدعيعف اةم مد  تكاماهدعو اأمضدًع ا سدهعي فدف 
يمددد  الع قدددعظ ا وسدددعوم  ا مجعلمددد  يدددع تطددامر قسدددي  الدددتي معيدددح فمددد  االةىمددد  االجعيعدد و ةدددتلل تو
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ذهدعر يسدتاي لدعلف يدد األاد ا متسدا يدع أا قمدعظ  الط ب االتععيح يعهدي لدعلاف اا كتدرايو اا 
اليدددرلمد األفعضدددحو فضدددً  لدددد العيدددح لىددد  التطدددار الدددتاتف اتطدددامر األفاء ا ةدددعفميف االيهودددف 

 ايهعراظ اللكث العىيف.
لىددد  التاطدددمط االتكىمدددحو ااتادددعت الادددراراظ لأسدددىاب  ةيدددع تيددديح الة عمدددعظ اليهومددد  الادددفرة

مجددعف طددرا العدد  و االاددفرة لىدد  الت سددمرو ااأللددفاف  اتيددامعلىيددفو  الاىددح ايااقددع الضددع  اا 
الجمف لىيعفة العىيم و اتكفمف األهفا  لبارة سىمي و الرش اليعفة لتسىسح يوطافو االافرة لى  

أسدددعلمب دمدددر تاىمفمددد  فدددف اليدددرحو ااسدددتافاي اسدددع،ط  إفارة الكددداار االيوعقيددد  اا قودددععو ااسدددتافاي
 التعىميو اتوذمي األفةعر االكاع،ا االي عهمي لفق .

: تتيثدح فدف التكىدف لادفراظ ايهدعراظ الت ةمدر العىيدف ااتجعهعتد و الكفايات الشيصية -ب
 أقاال اةتلل ا لتزاي فف سىاة  يع ا ارمد لعليوه  الرلعوفو كت  مةاد قفاة بعلك  لط ل  فف 

اأفععلددد و لددد اة لىددد  اليتيتدددع لعلبدددك  الجسدددمي  االو سدددم  التدددف تؤهىددد  لىامدددعي لاذع، ددد  الياتى ددد و 
اا كت ددعذ لددتكةي او عددعلف يوعسددبو فدد  مددفع فربدد  لىغضددب أد متيىةدد  ا  معطدد  أكةعيددع سددرمع  

وجددعز األليددعح االيسددؤالمعظ ل جفمدد  لىيااقدد  الياتى دد و االثادد  لددعلو سو اا ادد ع فددف العيددحو اا 
 .(47)ااهتيعي

تتيثدددح فدددف التكىدددف لعلبدددلر فدددف الت علدددح يدددع الطددد ب فاادددح الكفايدددات األكاديميدددة:  -ج
اكرمدد   اليوعقيدد البدد  ااعرجدد و الددتيةد العىيددفو تكفمددف اليددوه  الفراسددف تكفمددفا ااضددكًعو إتعكدد  

فمد و ة عمدعظ التعلمرو الافرة لى  التواع االتجفمف أثوعء إلاعء اليكعضراظو التعر  لى  ال راا ال ر 
 .(48)تاطمط الفرسو ة عمعظ تو مت الفرسو ة عمعظ التاامي

: تتيثح فف ايدت ل الادفرة لىد  التاجمد  ا ريدعف الو سدفو اأد مةداد الكفايات التربوية -د
اوياتجدددع لىسدددىال الاددداميو االادددفرة لىددد  تيدددجمع الطددد ب لىددد  ا لدددفاع اددد ح تويمددد  ت ةمدددرهي  قدددفاة
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ط  التدددف تدددفرلهي لىددد  كدددح الييدددة ظو اتويمددد  راح اللكدددث االوادددف العىيدددفو االترةمدددز لىددد  األويددد
االردلددد  فدددف التجفمدددفو االادددفرة لىددد  اسدددتثعرة فافعمددد  الطددد ب لىدددتعىيو االادددفرة لىددد  إويدددعء يابدددم  

 .(49)ط ل 
 مفهوم عمليات التنظيم الذاتي لألستاذ الجامعي:-6

لتطددامر يسددتاي أفا،دد  هددا  إد ا هتيددعي لة عمدد  ليىمددعظ التوذددمي الددتاتف ل سددتعت الجددعيعفو
يكار ر،مسف لعيح الةثمر يد أوذي  التعىمي فف ياتى  فاح الععليو ألو  العوبدر األسدعس الدتي 

ااي لىم  العيىم  التعىميم و التف   ميةد وجعكهدع إ  لاجدافهو امةداد يدؤهً  ترلامدًع اتاببدمًعو ت
عيعف التاتمدد  لياتىدد  الاسددع،ح ايدد هددتا اليوطىددا سدعظ الجعيعددعظ إلدد  تطدامر ة عمدد  األسددتعت الجد

الييةودد و اتتجىدد  أهيمدد  اللكددث فددف يددفي تدداافر ة عمدد  ليىمددعظ التوذددمي الددتاتف ل سددتعت الجددعيعفو 
 التف تجعى  تا ة عءة اقفرهو ةأكف أسعلمب تطامر اليؤسس  الجعيعم . 

(و أد التوذمي التاتف لوعء Crundwell, 2001( الييعر إلم  لوف )Kopp, 1982امري )
ةددب ميثددح الاددفرة لىدد  ا يتثددعح يددع اليطعلددب الياق مدد و االعيددح لىدد  تعددفمح يددفة أفعددعح ل ذمدد  ير 

اكرةمدد  اتةرارهددع ااسددتيرارمتهع فددف اليااقدد  اليهومدد  اا جتيعلمدد و االعيددح لىدد  تأجمددح التبددر  
اال عح لوعًء لى  هف  يرداب ل و يع الافرة لى  تالمف سىال يالاح اجتيعلمًع فف دمدعب الرقعلد  

 .(50) لاعرجم ا
 أاليلعفرة لأو :التاتف  التوذمي (وZimmerman,1997)  &Rizembergوعرف كًت من 

فارة التاتمد و لىاباح إلف هدته األهدفا و االيراقلد  تتضيد تكفمف األهفا  االيثعلرةو التف التاتم   اا 

 (51).ا جتيعلم أ االلم،  اللفوفو اتوذمي الجهف الاقظو
أد هددتا التعرمدد  متضدديد الددتكةي لع وففعلمدد  االاددفرة لىدد  تأجمددح ا يددلعع   املددفا لىلعكثدد

و يع التلعر التوذمي التاتف اذم م  تو متم و اهدا الجدزء اليسدؤاح لدد أفعدعح الجعيعفلفي األستعت 
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  تادداي لعلسددىال أا تددتكةي لدد  أا  -ضدديد هددتا التعرمدد -أسددتعت الجعيعدد و لدد اة لىدد  أد الددتاظ
ويع ت  ةاد يسؤال  لد ا اتمعر يد لمد يجيال  يد اللفا،ح اليتافرة. تضلط  فاطو اا 
أد التوذددمي الددتاتف ل سددتعت الجددعيعف مادداي   السددعلا  متضددال لىلعكثدد التعرم ددعظايددد ادد ح 

 لى  ث ث لوعبر ر،مسم و ةيع ميتيح لى  يجع ظ يعمو و اها يع ووعقي  فف السطار التعلم :
 مي التاتف لى  ث ث لوعبر ر،مسم و هف:مااي التوذعناصر التنظيم الذاتي: -أ

التوذدمي الدتاتف   ميةدد أد متكادا فاد يعمدعرو اال درف ملدتح الجهددف  االلتدزام بالمعدايير: -
ايكعا ظ جعفة لتلفمح اتعفمح سىاة  لى  اليفي اللعمفو لمتوعسب االيعمعر التي متضيد اليثعلم  

د التوذدمي الدتاتف هد ا أيدر تغممدر الدتاظو لةدد هدتا التغممدر قدف مةداد االتاقععظ ااألهفا  االاميو اا 
لياا،مًعو أا ل  تكفمف لىتاظ ليةىهع اليثعلفو اقف تذهر اليية ظ كاح اليععممرو ييع مسهي فدف 

 ال يح فف التوذمي التاتف.
امهدف  إلد  الدالف لعلدتاظو فيدد البدعب تغممدر السدىال يدعلي  مرا بة الذات والسلوك: -

 السىالو فعليراقل  لوبر أسعسف اهعي لتوذمي السىال.مةد ال رف لى  الف لهتا 
اهدف الادفرة لىد  إكدفاث تغممدراظ تذهدر لىد  يدةح سدىاةمعظو  القدرة على التغييدرات: -

 .(52)ميةد أد تاىح ال جاة لمد التاظ المد اليععممر
إد ليىمدد  التوذددمي الددتاتف ل سددتعت الجددعيعفو هددا يدددع   ري اللعكثددتددافددف ضدداء يددع سددلاو 

  لىدد  التاطددمط االتاجمدد  ايراقلدد  السددىال اليهوددف ااألةددعفميفو االيراودد  فددف تغممددر معةددس قفرتدد
الاطددط لوددعًء لىدد  الذددرا و فددًد السددىال اليهوددف ل سددتعت الجددعيعف متلددع اطدد  اأهددفا  يكددففة 

 يسلاًعو اميةد تعفمىهع ليراو  لتكاما األهفا  اليكففة تاتمًع. 
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 مجاالت التنظيم الذاتي:  -ب
ر،مسدم و اتىدل اليجدع ظ يرتلطد  فااىمدًع لعدفة  ظث ثد  يجدع مييح ي هاي التوذمي الدتاتف 

طرا امبعب ال بح لموهيعو إ  أو  ميةد ال بح لمد تىل اليجع ظ ي عهميمًعو اوتةر فميدع مىدف 
 تعرم  تىل اليجع ظ:

إلد   ( أود  التعلمدر الدتي ميدمرZimmerman, 1990مدري )التنظيم الذاتي المعر دي:  -
اب  التعىي الياج  تاتمدًع يدد قلدح ليىمدعظ ال ععلد  ليدع اراء اليعرفد  )التاطدمطو اليراقلد و التادامي 

متضيد هتا اليجعح الافرة لى  ترةمدز ا وتلدعه االيراود  ط و(53)التاتف( افا يععممر التعىي افافعمت 
لفاف األهفا  االيراقل  التاتم و االعزا السللفو اكدح الييد ة ظو ااألادت لاجهد  وذدر اليعرفم و اا 

 ا ارو االتامميو ااتاعت الاراراظو االتاجم  وكا اليستالحو االافرة لى  ا وتاعح لع وتلعه.
مذهددددر التوذددددمي الددددتاتف ل و عددددع ظ فددددف ا رافة ال علىدددد   التنظدددديم الددددذاتي االنفعددددالي: -

و امسددتاجب هددتا التوذددمي لىييددعلر دمددر السددعرة االابدداح إلدد  التةمدد  فددف اليااقدد  اليثمددرة او ععلمددعً 
فارة الضدما الدفااىفو كمدث مدري )  ,Eisenbergالالف اال هي االتالح لىييعلر االتهف،  التاتم  اا 

( اأارادو أد توذمي ا و عع ظ ماعوف لتكفمف زيد ذهار ا و عع ظو اةم م  التعلمر لوهع 2014
لةم مدد  التعلمددر لددد ا و عددع ظ  اقددظ اليددفةو اتلددل لوددفيع متعددرش ال ددرف  سددتثعرة او ععلمدد و امعوددف

 سىاةمًع االعيىمعظ التف تستافي لتغممر الكعل  ا و ععلم .

مييح هتا اليجعح اتلعع الاااومدو اتأامر ا رضعء االياعاي  التنظيم الذاتي السلوكي:  -
   .(54)اضلط ا وففعع اكح الوزالعظ اتويمط ا ستجعلعظو االسىال الياج  وكا الهف 

تادفي واىدع إلد  ضدرارة تداافر الة عمد  ل سدتعت الجدعيعف ليدامهعو الةدعيدو  افف ضداء يدع
االدددتي متضددديد يجيالددد  يدددد اليهدددعراظ االيعدددعر  اا تجعهدددعظو االيدددا الذدددعهرو االيتيثدددح فددددف 
السىال اليهوفو االتي مستفح لىمد  يدد اد ح إوجعزاتد  اأفا،د  اليهودفو اهدته الة عمد  ي ترضد  فدف 
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  ال زي تاافرهع فف األستعت الجعيعفو هف ة عم  يهوم و اة عم  يابم و األستعت الجعيعفو االة عم
اة عم  أةعفميم و اة عمد  ترلامد و اهدته الة عمدعظ تدرتلط لعيىمدعظ التوذدمي الدتاتف ل سدتعت الجدعيعفو 
اهف العيىمعظ الفااىم  التدف تتدمال لد  تاجد  أويدطت  وكدا الهدف  يدع يرالدعة الجهدف االاقدظو اتىدل 

ع ل ق  لعلعفمف يد اليتغمراظ الو سم و يثح: الالف لعلتاظو اال علىم  التاتم و االة عم  العيىمعظ له
 .ا و ععلم  ا جتيعلم 

ةددعد ااتمعروددع لياضدداع السددىال اليهوددف اة عمدد  ليىمددعظ التوذددمي الددتاتف ل سددتعت ويتامددا 
لدتاتف لدفي أسدعتتة الجعيعفو ليع ل  يد أهيمد  فدف ويدر الدالف العىيدف لعلسدىال اليهودف االتوذدمي ا

ويدع  الجعيع و ات عفمًع لىتةرار آثروع أد   وجعح اعتي  اللكث سرفًا اتةرارًا ليع توعالوعه فف ثوعمدعهو اا 
 لرضًع ألهي الوتع،  االتابمعظ.

 أواًل: النتائج.
السىال اليهوف ل ستعت الجعيعف متضديد ةعفد  األويدط  االلدراي  االتدفرملعظ اا سدتراتمجمعظو  -1

 تهف  إل  رفع ة عءت  اليهوم و ليع مكاا ا ستيرارم  فف العيح ألطاح اقظ.التف 

تطددددامر السددددىال اليهوددددف ل سددددتعت الجددددعيعف ضددددرارة كتيمدددد و ل سددددتجعل  ليتطىلددددعظ التغممددددرو  -2
االتوددعدي يددع طلمعدد  العبددر اتكددفمعظ اليسددتالحو االتطددامر ال عددعح ل سددتعت الجددعيعف يددعيً و 

 اليجتيع األةعفميف. ةًوسعدو ابعكب يهو و الضا فف

 السىال اليهوف ل ستعت الجعيعف مييح العيىم  التعىميم و االلكث العىيفو اافي  اليجتيع. -3

تاجددف لددفة لاايددح تددؤثر فددف سددىال أسددتعت الجددعيعف اليهوددفو اهددف: لاايددح يابددم و الاايددح  -4
 لكثم و الاايح تعىميم و الاايح افي  اللم، .

ل ستعت الجعيعف يد تبارمد ياتى مدو أكفهيع: تبار توطىا ة عم  ليىمعظ التوذمي التاتف  -5
 سىاةفو االتبار الثعوف: يعرفف.
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الة عمددد  الددد زي تاافرهدددع فدددف األسدددتعت الجدددعيعفو هدددف ة عمددد  يهومددد و اة عمددد و يابدددم و اة عمددد   -6
 أةعفميم و اة عم  ترلام .

لعليعددعممرو تاداي ليىمدعظ التوذددمي الدتاتف ل سدتعت الجددعيعف لىد  ثد ث لوعبددرو هدف: ا لتدزاي  -7
 ايراقل  السىالو االافرة لى  التغممر.

ر،مسددم  يرتلطدد  للعضددهع  ظث ثدد  يجددع تددفار ليىمددعظ التوذددمي الددتاتف ل سددتعت الجددعيعف فددف  -8
 اللعشو اهف: اليجعح اليعرففو االيجعح ا و ععلفو االيجعح السىاةف. 

 لانيًا: التوصيات.
وذددمي الدددتاتف األيثددح ل سدددتعت الجدددعيعف إد التابددح إلددد  سددىاةًع يهومدددًع اة عمدد  ليىمدددعظ الت

مولغدف  متطىب لاف لراي  تفرملم  ألسعتتة الجعيع  أثوعء الافي و اكت  ميةد تكاما تىدل التابدم 
 يرالعة ا تف:

أد مةاد كضار تىل اللراي  إجلعرمدًعو يدرمط  أد تاداي ةدح جعيعد  لتادفمي التسدهم ظ ال زيد   -1
 ل لتكعا لتىل الفاراظ.

 ح الةعفف.يرالعة التيام -2
عبر ياثاا فف ة عءتهع العىيم  لىامعي لعلتفرمس فف تىل اللراي  التفرملم و سااًء وا ستععو  لع -6

 يد فااح الجعيع  أي يد اعرجهع.
 تفلمي اللراي  التفرملم  لاسع،ح كفمث  تزايد العبر ات كا التغممر. -7
 يرالعة التاقمظ الجمف لعاف تىل الفاراظ. -8
تفرملمددد  التكىمدددح لاذدددع،  الجعيعددد و سدددااًء فدددف اللكدددث العيىدددفو أا ضدددرارة تضددديمد اللدددراي  ال -9

 إلفاف الطعلبو أا افي  اليجتيع.
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ضرارة تضيمد لراي  الفرااظ التفرملم  اليستكفثعظ العىيم  اليتبى  ليهو  التفرمسو ايوهع:  -10
 طرا التفرمسو تاومعظ التعىميو وذرمعظ التعىيو إل  دمر تلل.

 رفع يستاي السىال اليهوف االترلاي ل ستعت الجعيعف. أد تهف  لراي  التفرمب إل  -11

جعح اليسدتاي اليهودف ل سدتعت الجدعيعف ااألويدط  التعلعد  فدف ةىمتد  يدد أسدس ترقمتد و اتلدل  -12
يددد ادد ح تارمددر الاسدديو امرفددا لدد  إوتددع  أسددتعت الجعيعدد  العيىددفو امكتدداي لىدد  فرجدد  سددىال 

  يددع زي ،دد  فددف الاسدديو افرجدد  يععاوتدد  أسددتعت الجعيعدد  لىيكعضددراظو افرجدد  يععاوتدد  ات علىدد
فف ا يرا  لى  األلكعث العيىم و افرج  ييعرةت  فف الودفااظ االيدؤتيراظو افرجد  إسدهعي  

 فف تطامر العيىم  الترلام  فااح الجعيع  التف موتيف إلمهع.

لجودد  اعبدد   لددفاف يوددعه  الددفاراظ التفرملمدد  أللضددعء هم،دد  التددفرمسو اا هتيددعي  اسددتكفاث -13
لددددددعللكاث االفراسددددددعظ اليتبددددددى  لطددددددرا التددددددفرمس اا يتكعوددددددعظو االتعىددددددمي اليلددددددري و اتاددددددفمي 

 ا ستيعراظ ال وم   ستافاي التاومعظ الجفمفة.

ط ا وتلعه اا و عدع ظ ضرارة تالم  أسعتتة الجعيع  لأهيم  ضلط ا وففعع فف السىالو اضل -14
 لتكاما الوجعح ا جتيعلف اا ةعفميف.

ضرارة لاف لاعءاظ لىيم  تهدف  إلد  ويدر الدالف العىيدف ليهدعرة التوذدمي الدتاتف لدفي أسدعتتة  -15
الجعيع  يد كيى  فرج  اليعجستمر االدفةتاراهو ال قتد  لعلعفمدف يدد اليتغمدراظ الو سدم و يثدح: 

 م و االة عم  ا و ععلم  ا جتيعلم .الالف لعلتاظو اال علىم  التات

 : ائمة المراجع
 

(1) Lewis Elton & Gaye Manwaring “Training and Education of Teacher 

in Higher Education in Developing Countries”, Highre Education, 

Elsevier Scientific Publishing Company Amastredam, 1981, p.132. 
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إفرمددسو جيددعح وددار الددفمدو فار األسددتعت الجددعيعف فددف افيدد  اللكددث العىيددفو جعيعدد  الاددرآد ( 2)
و 2010الةددرمي االعىدداي ا سدد يم و يددؤتير يعاقددعظ اللكددث العىيددفو أيددفريعدو ماوما رجددبو 

 .57ع
(و أيستالح الجعيععظ العرلم  لمد قبار ااقعهع اتكفمعظ 1990) وال تعح إلراهمي( ترةفو للف 3)

الثارة العىيم  جفح الل،  االاذع، أو يؤتير التعىمي الععلف فف الاطد العرلف آفعا يستالىم و 
 .133الاعهرةو ع –يو ةىم  الترلم  جعيع  لمد ييسو اليجىف األاح 1990مالما  10 – 8

)4(Mount Royal Unviersity, student Evaluation of instruction (SET), 

spring-summer semester, 2012, 
)فف(و أكيفو ل  للف الركميو اأكيفو أسديعء للدف السد يو بدارة أسدتعت الجعيعد  يدد اجهد  وذدر 

 .202و ع2018و 2و ع34ط ل  للر ثاعفم و يجى  ةىم  الترلم و جعيع  أسماطو ي 
ح إلددراهمي: أيسددتالح الجعيعددعظ العرلمدد  لددمد قبددار ااقعهددع اتكددفمعظ الثددارة للددف ال تددعترةددفو ( 5)

 .148العىيم  جفح اللوف االاذع، أ يرجع سعلاو ع 

أالة عمعظ التعىميمد  الد زي تاافرهدع ل سدتعت الجدعيعف  (:2012) ( للف اليجمفو ط  يكيف سعمفو6)
لجافةو يجىد  جعيعد  الادرآد الةدرمي لجعيع  الارآد الةرمي االعىاي ا س يم  فف ضاء يععممر ا

 .13و  ع18السو االعىاي ا س يم و 

لروددعي  تددفرملف ياتدددرح  لددفاف يعىدددي أ :(1993) و سددعمف اكيدددفاسددىميعدو فتكمدد  كسدددد يكيددف (7)
 .230-315و ةىم  الترلم و يبرو ع1و ع6و جعيع  ا سةوفرم و ي أالجعيع 

التفرمسم  ال عىم  االيثعلم  ةيع تراهدع الطعللد  فدف اليهعراظ (: أ2000) و هوف لوظ يعجفالاثمى  (8)
و 12و يجى  جعيع  اي الاري لىعىاي الترلامد  اا جتيعلمد  اا وسدعوم و يد أجعيع  اليىل سعاف

 .107-123و ع2ع

(و أالة عمددعظ اليهومد  ل سددتعت الجدعيعف يددد اجهد  وذددر 2014يكيدف إلدراهمي يكيددف ال ضدحو ) (9)
و جعيعددد  ددددرب ةرففدددعدو 8رففدددعد لىعىددداي ا وسدددعوم و العدددففو يجىددد  جعيعددد  لدددرب ةالطددد بأ

 .13ع
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أالتوذمي التاتف لفي ألضعء هم،  التفرمس فدف (و 2018للف الهعفيو سعير لفوعد ياقف ) (10)
جعيع  ألا ذلف فف فال  ا يدعراظ العرلمد  اليتكدفةو يجىد  جعيعد  الادفس الي تاكد  ل لكدعث 

و ومسددددعد  رجدددددبو جعيعدددد  الادددددفس الي تاكددددد و 12و ع 7االفراسددددعظ الترلامددددد  االو سددددم و يدددددال 
 .152و ع2018

لتوذددمي الددتاظ اكددح الييددة ظ لىتولددؤ  هددد(: الاميدد  التولؤمدد 1437الكمددفريو يكيددف سددىميعد ) (11)
لعلتكبمح ا ةعفميف لفي ط ب ةىم  اليعىيمد لجعيع  اليىل سعافو يجى  العىداي ا وسدعوم  

و 38اا جتيعلمددد و جعيعددد  األيدددعي يكيدددف لدددد سدددعاف ا سددد يم و ليدددعفة اللكدددث العىيدددفو ع 
 .3و ع2015

اء االيتطىلددعظ األةعفميمدد  )فراسدد  آح يالددحو لىددف لددد وعبددرو األسددتعت الجددعيعف اتدداازد األف (12)
 .1766و ع2011(و 15و يىكا)38تكىمىم (و يجى  العىاي الترلام و ي  

للددددفهو يكيددددف فددددعمزو تجفمددددف الاطددددعب الترلددددايو اليددددؤتير العىيددددف الثددددعيد ليددددرو الجيعمدددد  ( 13)
 .2و ع2016اليبرم  لىترلم  العىيم و مالما 

أث ثددد  ياايدددعظ لتويمددد  التدددفرمس لعلجعيعدددعظ (: 1990( يدددمك و للدددف اليجمدددف للدددف التددداابو )14)
مالمدا  10 – 8اليبرم أ يؤتير التعىمي الععلف فف الاطد العرلفو آفعا يستالىم و ال تدرة يدد 

 .30رالط  الترلم  الكفمث و ع 1990
(15)American Educational Research “Faculty development encyclopedia 

of educational research, Macmillan publishing Co. Inc, New York, 

pp. 646. 

( يدددمك و للدددف اليجمدددف للدددف التددداابو أث ثددد  ياايدددعظ لتويمددد  التدددفرمس لعلجعيعدددعظ اليبدددرم أ 16)
 .306 – 305يؤتير التعىمي الععلف فف الاطد العرلفو يرجع سعلاو ع ع 

هم،د  التدفرمسو (: أا لفاف الترلداي لعضدا 2011اليوعايو أكيف يكيف سمف أكيفو )( أوذر: 17)
فراس  كعل  لجعيع  قوعة السامسأو يؤتير التعىمي العدعلف فدف الداطد العرلدفو آفدعا يسدتالىم و 

أث ثددددددد   ويدددددددمك و للدددددددف اليجمدددددددف للدددددددف التدددددددااب؛ 208و 207و 206و 205و 202و 199ع
و 302و 301ياايعظ لتويم  ألضعء هم،  التفرمس لعلجعيععظ اليبرم أو يرجع سعلاو ع 
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ال تددعح إلددراهميو أيسددتالح الجعيعددعظ العرلمدد  لددمد قبددار ااقعهددع اتكددفمعظ  ترةددفو للددف؛ 303
 .130الثارة العىيم  جفح الل،ف االاذع، و يرجع سعلاو ع 

العجمىفو لبيعد سرةزو الطعهرو يبط   الارمشو يأسس  اللكث العىيفو ارق  لىيمد  ( 18)
يرةدددز اللكددداث لجعيعددد  يافيددد  لىودددفاة العىيمددد  كددداح ااقدددع اللكدددث العىيدددف لجعيعددد  الزاامددد و 

 .2017 3 28الزاام و لتعرمت 
أا لدددفاف الترلددداي لعضدددا هم،ددد  التدددفرمس. فراسددد  كعلددد  و ( اليدددوعايو أكيدددف يكيدددف سدددمف أكيدددف19)

 .202يرجع سعلاو ع   ولجعيع  قوعة السامسأ

ث ث  ياايعظ لتويم  ألضعء هم،  التفرمسو يرجع سعلاو أ( يمك و للف اليجمف للف التاابو 20)
 .301ع

(: فراسدددد  تااميمدددد  لىة عمدددد  الفااىمدددد  لىفراسددددعظ العىمددددع 1987( زاهددددرو يكيددددف ضددددمعء الددددفمدو )21)
الجعيعمددد  فدددف العىددداي الطلمعمددد و رسدددعل  يعجسدددتمر دمدددر يويدددارةو جعيعددد  لدددمد يددديسو ةىمددد  

 .49 – 48الترلم و ع ع 

لددددفاف هم،دددد  التددددفرمسأو فراسدددد1988)و (للددددف الياجددددافو يكيددددف لددددزظ22) عظ (و أالتعىددددمي العددددعلف اا 
 .48 – 47و الاعهرةو ع ع 11جزء  وترلام و اليجىف الثعلث

(و تطدددامر اليسددددتاي العىيدددف لىطعلدددب الجدددعيعفو فار ال ةددددر 1983( اليدددامىفو للدددف الادددعفر )23)
 .14و ع 1983لىوير االتازمعو ليعدو 

لفاف هم،  التفرمسأو يرجع سعلاو ع (24)  .48للف الياجافو يكيف لزظو أالتعىمي الععلف اا 

كيعريدد و للددف السدد يو بدد عظ األسددتعت الجددعيعف الي ضددى  لددفي الطىلدد  فددف جعيعدد  الاددفسو ( 25)
 .195و ع2013و موعمر 1و  33يجى  رالط  الترلاممد العربو ع 

(26) William George “Some of my best friends are professors” A Bel ard, 

Schuman, New York, 1958, p.p. 60-68. 

ألعدددددش يعاقدددددعظ اللكدددددث العىيدددددف فدددددف العىددددداي ا وسدددددعوم  (و 1983)سدددددمف كسدددددمد:  ولعيدددددع (27)
و فف الجعيععظ العرلم أ ضيد لكاث وفاة هم،  التفرمس فدف الجعيعدعظ العرلمد أ اا جتيعلم 
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و فلرامددر  رلمددع الثددعوف-و يددعرس1983جعيعدد  اليىددل سددعافو ليددعفة اللكددث العىيددفو الرمددعشو 
 .3ع 

أيس،الم  لضا هم،  التفرمسأ ضيد لكاث وفاة جعيعد  (و 1983)يكيف أكيف و كيفادو ( 28)
 .10ع فلرامر  رلمع الثعوفو -يعرسو 1983ليعفة اللكث العىيفو الرمعشواليىل سعافو 

و يرجددع سددعلاو (و تطددامر اليسددتاي العىيددف لىطعلددب الجددعيعف1983اليددامىفو للددف الاددعفر ) (29)
 .43ع

ا هم،دد  التددفرمسأ ضدديد لكدداث وددفاة لضددا : أإلددفاف لضدد(1983و )لط ددف لرةددعظأكيددفو ( 30)
الرمدعشو  ليدعفة اللكدث العىيدفو جعيع  اليىدل سدعاف وو هم،  التفرمس فف الجعيععظ العرلم 

 .9ع-و1983

وفاة جعيع  اليىل سعافو كسد أكيف: ألضا هم،  التفرمس فف الجعيععظ السعافم أو تميو ( 31)
 .2و ع 1983الرمعشو  ليعفة اللكث العىيفو

للددف ال تددعح إلددراهمي: أيسددتالح الجعيعددعظ العرلمدد  لددمد قبددار ااقعهددع اتكددفمعظ الثددارة  وترةددف (32)
 .146العىيم  جفح اللثف االاذع، أ يرجع سعلاو ع 

 .50 – 49( اليرجع السعلاو ع ع 33)

مالما  –( تارمر اليجىس الاايف لىتعىمي االلكث العىيف االتةوالاجمعو الفارة الاعيس و أةتالر 34)
1977 – 19978. 

: أكعجدد  التعىددمي العددعلف فددف اللىددفاد العرلمدد  ل اددت (2000و )للددف الددركيد سددعف والكيمددفي (35)
اليسددددتيرأ يجىدددد  أتكددددعف الجعيعددددعظ العرلمدددد و لددددفف يتابددددع لددددد التعىددددمي لسمعسددددم  التعىددددمي 

و 88 2 18 – 16الجددعيعف االعددعلف فددف الدداطد العرلددفو  اليددؤتير العددعي السددعفس ال تددرة يددد 
 .466و ع 1988بوععء 

(36) http://www.aun.edu.eg/dlearn/index.php. 
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أالذددددرا  الي ،يدددد  ألسددددتارار  (:1983و )و للددددف الددددركيدالددددفس للددددف اد زمددددفالةم وددددفو ( 37)
ليددعفة اللكددث العىيددفو جعيعدد  اليىددل سددعافو  وألضددعء هم،دد  التددفرمس فددف الجعيعددعظ العرلمدد أ

 .77ع و 1983الرمعشو 

يكيدددف إلدددراهمي يكيدددف أالتعىدددمي العدددعلف افاره فدددف التويمددد  لدددمد يكدددففاظ الااقدددع  واليدددط اي (38)
 .776 – 775ااستيراا اليستالحأو يرجع سعلاو ع ع 

 .18يكيف أكيف: أيس،المعظ لضا هم،  التفرمسأ يرجع سعلاو ع  وكيفاد (39)

 .9( اليرجع السعلاو ع40)

و فار ال رقدددعد لىويدددر 1الدددوذيو ط الة عمدددعظ التعىميمددد  فدددف ضددداء(: 1983)( يرلدددفو تافمددداو 41)
 .28االتازمعو ليعدو األرفدو ع

أاليعىدددديو ة عمتدددد و إلددددفافهو تفرملدددد أو الاددددعهرةو فار ال ةددددر : (1999( طعميدددد و ريددددفي أكيددددف )42)
 . 25العرلفو  ع

ة عمعظ التفرمس أالي هدايو التدفرمبو األفاءأو فار  :(2003) و( ال ت ايو سهمى  يكسد ةعذي43)
 .28و عاألرفدو ليعدو 1التازمعو طاليراا لىوير ا 

فار الهددددد حو الييىةددددد   و3الة عمدددددعظ أياعرلددددد  وسدددددام أو ط :(2005( التدددددايفو للدددددف الدددددركيد)44)
 .36اليغرلم و ع

(: يبطىال الة عم  اتدفااح الي هداي فدف الىسدعوعظ التطلمامد و اليجىد  2009)و ليوفيو اعلف( 45)
ومسدددعد و هدددد1430رلمدددع الثدددعوف و (2العدددفف ) و(5األرفومددد  فدددف الىغددد  العرلمددد  اآفالهدددعو اليجىدددف )

 .43األرفدو ع و2009

(و الة عمدعظ التعىميمد  الد زي تاافرهدع ل سدتعت الجدعيعف 2015للف الكيمفو ط  يكيف سعمف )( 46)
لجعيع  الارآد الةدرمي االعىداي ا سد يم  فدف ضداء يعدعممر الجدافة اليدعيى و رسدعل  يعجسدتمرو 

 .186و ع2015ا س يم و جعيع  الارآد الةرمي االعىاي 
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(: يعددعممر إفارة الجددافة اليابددم  لددفي رؤسددعء األقسددعي 2011بددلرم  لوددظ يسددىي)المكمددايو  (47)
اأسدددعلمب تعزمزهدددع لعلجعيعدددعظ السدددعافم و اليجىددد  األرفومددد  لىعىددداي الترلامددد و جعيعددد  المريدددالو 

 .42ع و 2011و 1و ع7ليعفة اللكث العىيفو ي  
 .53ع اليرجع السعلاو( 48)
(و الة عمعظ اليهوم  االابع،ع اليابم  اليردال  فف األستعت 2005معاابو وعفت ريمف ) (49)

الجددعيعف يددد اجهدد  وذددر طدد ب ةىمدد  اليعىيددمد فددف لم،دد  الييىةدد  العرلمدد  السددعافم و يرجددع 
 .102سعلاو ع

 .153(و يرجع سعلاو ع2017للف الهعفيو سعير لفوعد ياقف )(50)

 ..7(و يرجع سعلاو ع2015)الكمفريو يكيف سىميعد (51)

 .153(و يرجع سعلاو ع2017للف الهعفيو سعير لفوعد ياقف )(  52)

(و التوذددمي الددتاتف ال قتدد  لع جهددعف ا و عددعلف لددفي يفرسددف 2018( يكيددفو يكيددف للددعس )53)
  .481و ع2018و ةعواد األاحو 3و العفف 2الجعيع و جعيع  لغفافو ةىم  ا فابو ي  

 .154(و يرجع سعلاو ع2017سعير لفوعد ياقف )للف الهعفيو   (54)


