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 املهخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع األدء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة      
بورسعيد فى جوانب األداء الثالثة : ) البحث العممى ، التدريس ، خدمة المجتمع ( ، ووضع تصور 

ة بورسعيد فى ضوء معايير لتحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس بجامع مقترح
الجامعة المنتجة، وقد توصمت الدراسة إلى أف تحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة 
التدريس بجامعة بورسعيد قد يكمف فى إيجاد آليات ُتساعد وُتمكف عضو ىيئة التدريس مف تحسيف 

لمنتجة التى تنظر لعضو ىيئة التدريس أدائو البحثى والتدريسى والخدمى وتمؾ اآلليات ُتوفرىا الجامعة ا
الجامعى كأحد أىـ المقومات التي تمتمكيا الجامعة وُيمكف االستفادة منو واالعتماد عميو لخدمة مجاؿ 
يجاد مصادر تمويؿ إضافية لمجامعة ؛ وذلؾ مف خالؿ إجراء البحوث والدراسات،  العمؿ واإلنتاج، وا 

ثـ تحقيؽ أىدافيا التى تسعى لتحقيقيا ، ومف ثـ اقترحت وتقديـ االستشارات المختمفة وغيرىا ومف 
الدراسة ضرورة تبنى جامعة بورسعيد لنموذج الجامعة المنتجة وذلؾ عبر توجيو البجوث العممية 
ألعضاء ىيئة التدريس واستثمارىا بما ُيوفر مصادر تمويمية إضافية لمجامعة ُيمكف مف خالليا أف 

إلىيا عمى نحو أكثر إيجابية و أكثر فاعمية مع البيئة المحيطة بيا ،  ُتعمؽ الجامعة األدوار الموكمة
ومشاركة كافة مؤسسسات المجتمع المختمفة فى تنفيذ برامجيا وتطويرىا وتقديـ المشورة لما تمتمكو 

 مف كوادر بشرية مؤىمة عمى أعمى مستوى لمواجية المتغيرات العالمية المعاصرة .
 األكاديمى والمينى ، عضو ىيئة التدريس ، الجامعة المنتجة . : األداء انكهمبث املفتبحيت
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      This study aimed to identify the reality of the academic and professional 

performance of Port Said University staff in the following three aspects of 

performance- academic research, teaching and community service, in 

addition to set a proposed conceptualization for the development of the 

academic and professional performance of Port Said university staff in light 

of the productive university standards. The study has reached that the 

development of the academic and professional development of Port Said 

University staff lies in finding mechanisms that help and enable the faculty 

staff to develop their academic, instructional and service performance. 

Those mechanisms are provided by the productive university that consider 

the university staff one of the most important components that the 

university can make use of and depend on in the field of work and 

production as well as finding additional funding resources 

throughconducting academic research and studies, providing consultations 

and other ways of funding resources, so as to fulfill the goals the university 

seeks. Thus, the study suggested the necessity for Port Said University to 

adopt the model of the productive university by investing the academic 

research of the university staff to provide additional funding resources for 

the university in a way that deepens the roles of the university to be more 

positive and effective with the surrounding environment, as well as by the 

participation of the different community institutions in implementing and 

developing the university programs and providing consultations  due to the 

highly-qualified human resources the university possesses to encounter the 

contemporary global changes. 

 

: academic and professional performance, faculty member, 

Prodective University. 
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 قذمت امل
يرتبط التقدـ االجتماعى واالقتصادى فى المجتمع بمستوى تقدـ الجامعات وفاعميتيا فى تحقيؽ     

تقدـ أدوارىا ، حيت ُتمثؿ الجامعة كمؤسسة مجتمعية العقؿ المفكر لممجتمع ، فيى المسئولة عف ال
العممى والمينى والتكنولوجى فى المجتمع بما تمتمكو مف كوادر بشرية وعممية مؤىمة لمنيوض 
بالمجتمع ، كما أنيا تتحمؿ عبء نشر العمـ و إعداد الكفاءات البشرية المتخصصة فى مختمؼ فروع 

 العمـ والمعرفة بما يتناسب مع حاجات المجتمع .
الركائز التى تقـو عمييا منظومة التعميـ الجامعى ، حيث ُيمثؿ و ُيعد أستاذ الجامعة أحد أىـ      

مستواه األكاديمى والمينى مؤشرًا أساسًيا لمحكـ عمى جودة المنظومة التعميمية ومستواىا، كما أنو 
المسئوؿ الرئيسى عف تحقيؽ أىدافيا والقياـ بوظائفيا ، فيو محور اإلرتكاز فيما ُتؤديو الجامعة 

عة بال أستاذ ، وىو موصؿ المعمومات األوؿ لطالبو والمؤثر فى بنائيـ العممى ، كما لممجتمع فال جام
ـ ،  0222أنو صاحب الباع فى مجاؿ البحث العممى وفى ربط جامعتو بمجتمعيا المحمى )العجمى ، 

43 . ) 
شكؿ وعمى الرغـ مف ذلؾ ُيعانى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مف أزمات ومشكالت أثرت ب        

كبير عمى أدائيـ األكاديمى والمينى ، لعؿ أىـ ىذه المشكالت ما يتعمؽ باألداء البحثى لعضو ىيئة 
التدريس الجامعى ؛  فإنتاج المعرفة في الجامعات ُيعاني مف الضعؼ والتدني الشديد في امكانياتو 

ؾ فييا أعضاء ىيئة والغياب شبو التاـ ألى خطة لمبحوث تنبع مف قبؿ األقساـ العممية بحيث ُيشار 
التدريس بيا ومعاونييـ ، إذ ُتجرى األبحاث العممية ألغراض الترقيات فقط وليس لمتطوير واإلبتكار 

( ، وبذلؾ بات البحث العممى فى معظـ الجامعات المصرية مجرد أداء  046ـ ،  0204) المراغى ، 
حاجة المجتمع ، األمر الذى  وظيفى يقـو بو عضو ىيئة التدريس لتحقيؽ أىداؼ ذاتية منفصمة عف

جعؿ ىذه البحوث روتينية مكررة ، فأصبحت أىميتيا وقتية والفائدة منيا محدودة وأصبح مصيرىا أرفؼ 
المخصص لمبحث العممى ( ، وذلؾ إلى جانب  ضعؼ التمويؿ  06ـ ،  0223المكتبات ) الصغير ، 

 . ىفى الجامعات المصرية واالعتماد الكامؿ عمى التمويؿ الحكوم
ولـ يسمـ األداء التدريسى لعضوىيئة التدريس مف المشكالت ؛ فمقد أدت زيادة الطمب عمى التعميـ     

الجامعى فى ضوء عجز الموارد واإلمكانيات المادية إلى غمبة الطابع النظرى عمى المقررات الدراسية ، 
وعدـ  جامعىراج الكتاب الباإلضافة إلى ضعؼ الرقابة مف جانب األقساـ العممية لمحتوى وطريقة إخ

وجود توصيؼ دقيؽ لو يمنع التكرار واإلزدواجية وندرة استخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة مف قبؿ 
أعضاء ىيئة التدريس وتقادـ التقنيات والوسائؿ التعميمية المستخدمة فى التدريس مما جعمو تدريس 

عاممة ال ترِؽ لممستويات التى يتطمبيا سوؽ  تقميدى ال ُيواكب مقتضيات العصر ومف ثـ تخريج أيدى
 ( . 42ـ ،  0202العمؿ ) فتحى ، 
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و عمى الرغـ مف أف خدمة المجتمع ُتمثؿ إحدى مياـ عضو ىيئة التدريس الجامعى إال أف الواقع     
ُيبيف ضعؼ اإلىتماـ الكافى بيذه الوظيفة سواء مف قبؿ مؤسسات التعميـ الجامعى أو مف قبؿ أعضاء 

ة التدريس مما يجعميا تأتى فى مرتبة متأخرة بعد البحث العممى والتدريس ، األمر الذى جعؿ ىيئ
البعض يصؼ العمؿ فى مجاؿ خدمة المجتمع بأنو ميمش لمغاية أو رمزى أو عمى سبيؿ التطوع أو 

 ( . 001ـ ، 0226مقابؿ لألجر ) حجى ، 
دريس األكاديمى والمينى الذى ُيمثؿ ومف ىنا ظيرت الحاجة إلى تطوير أداء عضو ىيئة الت    

انعكاًسا لوظائؼ الجامعة ، حيث أصبح الزاًما  عمى الجامعات في القرف الواحد والعشريف أف ُتحدث 
تحواًل جذرًيا في أدوارىا التعميمية لُتواكب التوجيات العالمية نحو زيادة إنتاجية الجامعات؛ مف خالؿ 

قتصادية والخدمية، وتييئة فرص النمو االقتصادي داخميا، تكويف شراكة مجتمعية مع القطاعات اال
الجامعة و الجامعة الشاممة ، والجامعة المفتوحة ، وفؽ ما تقـو عميو الصيغ الحديثة لمجامعات ك

( ) المجالس القومية الجامعة المنتجةو  اإلفتراضية ) الجامعة اإللكترونية وجامعة اإلنترنت ( ،
 .(066ـ ، 0222المتخصصة ، 

وُتعد صيغة الجامعة المنتجة مف أىـ األساليب الحديثة التى ُيمكنيا معالجة المشكالت التى ُيعانى      
منيا عضو ىيئة التدريس إذ ُيشير مفيـو الجامعة المنتجة  إلى الجامعة المتفاعمة مع المجتمع مف 

يع مف دور الجامعة خالؿ مجموعة مف النشاطات المضافة لدورىا األساسى ؛ مف خالؿ تعميؽ وتوس
فى التعميـ والبحث العممى وخدمة المجتمع ، حيث تيدؼ إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية 
مف خالؿ النتاج العممي التطبيقي والدراسات واإلستشارات مف ناحية، وتوفير مصادر تمويمية غير 

 ( .72ـ ،  0227تقميدية لمجامعة مف ناحية أخرى ) عشيبة ، 
وُيعد تبنى مفيـو الجامعة المنتجة  توجًيا جدًيدا ُيعزز مف دور الجامعة  وعضو ىيئة التدريس فى     

نجاز ميامو مف خالؿ توسيع فرص استجابة الجامعة لحاجات المجتمع ، وذلؾ مف  التقدـ المجتمعى وا 
األخر سمًبا و إيجابًيا ؛ خالؿ الربط بيف الوظائؼ الثالثة والنظر إلييا ككؿ متكامؿ و أف كاًل منيا يتأثر ب

مى وظيفتى التدريس وخدمة ُيؤثر ع –عمى سبيؿ المثاؿ  –فالتقصير فى الوظيفة البحثية مثاًل 
، فضعؼ البحث العممى ُيؤدى بدوره إلى جمود محتوى التعمـ وعقمو ، وُيقمؿ مف فرص خدمة المجتمع

 ( .74ـ ،  0227المجتمع وتنميتو ) عشيبة  ، 
ساس فالجامعة المنتجة صيغة ميمة لمتعميـ الجامعى موضوعة لمقياـ بمياـ وعمى ىذا األ     

لتزمات أكاديمية واجتماعية ، قواميا العمؿ مف أجؿ انتاج البحث العممي األصيؿ و التدريس المثمر  وا 
والنيوض بالمجتمع القومي و اإلنساني مما سينعكس عمى األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة 

جامعى وبخاصة فى ظؿ الثورة المعرفية والتكنولوجية وغيرىا مف المتغيرات العالمية التدريس ال
 المعاصرة  المحيطة بو والمؤثرة فى أدائو .
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 بحجمشكهت ان
ُتواجو الجامعات المصرية العديد مف التحديات والمتغيرات السريعة ؛ بعضيا خارجى كثورة     

وثورة االتصاالت واإلنترنت والثورة التكنولوجية وما المعمومات وما يرتبط بيا مف انفجار معرفى 
ُيصاحبيا مف تقدـ عممى مذىؿ ، وبعضيا داخمى كقمة المخصصات المالية المرصودة لمبحث العممى ، 
وتدنى مرتبات أعضاء ىيئة التدريس، وندرة فرص التدريس الميدانى الجيد والفعاؿ فى مواقع اإلنتاج 

وبيف مؤسسات المجتمع مما أثر داخمًيا عمى عضو ىيئة التدريس الذى والعمؿ ، وضعؼ الروابط بينو 
 ( .64ـ ،  0206يقع عمى عاتقو القياـ بوظائؼ الجامعة  ) جاد اهلل ، 

ويتأثر عضو ىيئة التدريس بمثؿ ىذه التحديات والمتغيرات المعرفية والثقافية واإلقتصادية     
معى والمؤثرة فيو عند قيامو باألدوار المطموبة منو فى والسياسية والمجتمعية المحيطة بالنظاـ الجا

انصراؼ معظـ  مفالبحث العممى والتدريس الجامعى وخدمة المجتمع ؛ حيث ُيعانى البحث العممى 
أعضاء ىيئة التدريس عف البحوث العممية التطويرية والتطبيقة والجماعية بسبب انشغاليـ بالتدريس 

، تدنى دراية المجتمع والبيئة  رقية إلى وظيفة أعمى فى السمـ الوظيفىواىتماميـ بالبحوث الالزمة لمت
 ( 24ـ ،  0200بأىمية البحث العممى وضعؼ قنوات اإلتصاؿ بيف الجامعات ومجتمعاتيا )حجى، 

وفى مجاؿ خدمة المجتمع ؛ يوجد ضعؼ فى العالقات المجتمعية بيف الجامعة بأعضاء ىيئتيا     
المدنى بمؤسساتو ، مما جعميا بمعزؿ عف المجتمع وعف اإلنغماس فى  التدريسية وبيف مجتمعيا

مشكالتو وقضاياه وكذلؾ قمة اىتماـ العامميف فى مواقع اإلنتاج أيضا باإلمكانيات المتاحة لمجامعات 
ـ( ،  0226حيث ُتوجد فجوة واضحة بيف دور الجامعة البحثي ومؤسسات المجتمع )عبد الوىاب ، 

 ـ ( : 0227الفجوة وأبعادىا فيما يمى ) القصبى ، وتتمثؿ مظاىر ىذه 
غياب السياسة الواضحة لمدراسات العميا والبحوث داخؿ الجامعة الواحدة وضعؼ التنسيؽ بيف  -

الكميات و األقساـ المتناظرة والمدارس العممية القائمة عمي مستوى الجامعات مما يؤدي إلي 
 ضعؼ فاعمية اإلنتاج العممي  البحثي .

البحوث العممية يندر أف تصؿ إلي أبعد مف القسـ أو المعمؿ الذي أجريت فيو ، ونشر  نتائج -
األبحاث العممية يتـ بجيود شخصية أو جيود مؤسسات أو جامعات ُتموؿ وُتسيؿ عممية 

 النشر .
غمبة الطابع األكاديمي و النظري عمي رسائؿ الماجستير والدكتوراه والكثير مف األبحاث  -

 العممية . 
 . تكويف الفرؽ البحثية المتكاممة والمتعاونة ىف وع الفردية في إجراء البحوث مع النقصشي -

ـ( إلى أف واقع التعميـ يغمب عميو 0202وفى مجاؿ التدريس فقد أشارت دراسة عنتر عبد العاؿ )     
ظـ أعضاء قياـ عضو ىيئة التدريس بالتعميـ النظرى دوف االىتماـ بالجانب العممى التطبيقى ، وأف مع
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ىيئة التدريس مستمريف فى تصميـ المناىج و إعداد الكتب والمواد التعميمية باألساليب التقميدية التى 
ُتكرس لحفظ المعمومات واسترجاعيا فى عممية التقويـ مما اثر عمى مستوى خريِج الجامعة  وقدرتيـ 

 عمى حؿ المشكالت ومواجية المواقؼ والتحديات المتجددة .
ىذا المنطمؽ كاف مف الضرورى وضع تصور مقترح لتحسيف األداء األكاديمى والمينى ومف      

ألعضاء ىيئة التدريس لمواجية المتغيرات العالمية المعاصرة المحيطة بو والمؤثرة فيو، حيث صار 
عضو ىيئة التدريس فى حاجة إلى تحسيف أدائو األكاديمى والمينى وعالج ما بو مف قصور سواء فى 

البحث العممى أو فى وظيفة التدريس أو فى وظيفة خدمة المجتمع وذلؾ مف خالؿ صيغة وظيفة 
تعميمية ميمة و حديثة وىى الجامعة المنتجة ؛ تمؾ الجامعة التى تربط بيف أدوار عضو ىيئة التدريس 
الثالثة ككؿ متكامؿ ، جاعمة مف أداء عضو ىيئة  التدريس وبحوثو العممية والتطبيقية بحوث ذات 
جدوى اقتصادية يمكف استثمار نتائجيا عممًيا واستثمار مواردىا لتطوير النشاط الجامعى وتحسيف 

 التعميـ والبحث العممى وخدمة المجتمع .
 ومف ىنا ُيمكف أف تتبمور مشكمة البحث فى التساؤالت التالية :   

 س : ما األطر الفمسفية والفكرية التى ترتكز عمييا الجامعة المنتجة ؟
ما أىـ التحديات التي تحتـ تحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة  س:

 بورسعيد؟
: كيؼ ُيمكف تحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس فى ضوء معايير الجامعة  س

 المنتجة ؟
 بحجأهذاف ان

 إلى : البحث الحاليىدفت   
 عة المنتجة وأىـ متطمباتيا وأسسيا كصيغة ميمة لمتعميـ الجامعى .تحديد أىـ معايير بناء الجام -0
التعرؼ عمى أىـ التحديات التي تحتـ تحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس  -0

 بجامعة بورسعيد

وضع تصور مقترح لتحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس فى ضوء معايير  -1
 جة  .الجامعة المنت

  بحجأهميت ان
 مف : البحث الحالينبعت أىمية      
أىمية عضو ىيئة التدريس لكونو الركيزة األساسية لمعممية التعميمية بالجامعة  ؛ حيث يتوقؼ  -0

جودة التعميـ الجامعى عمى الكفاءة العممية لعضو ىيئة التدريس الجامعى وأدائو المينى ودوره 
 وخدمة مجتمعو وحؿ مشكالتو . الفعاؿ فى إعداد الثروة البشرية
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االستفادة مف صيغة الجامعة المنتجة فى تحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة  -0
 التدريس الجامعى .

تعدد الفئات المستفيدة مف ىذا البحث ، حيث مف المتوقع أف يستفيد مف ىذا البحث الفئات  -1
 التالية :

  بتحسيف أساليب المشاركة والرؤية المشتركة ورصد مسئولو التعميـ العالى بشكؿ عاـ ، وذلؾ
 سبؿ التعاوف الجامعى.

  أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ، حيث تصبح ميمتيـ أسيؿ و أعمؽ ، وُيصبحوف
 أقدر عمى اإلنتاج المعرفي وتبادلو .

 حيث مساعدتيـ فى تحويؿ مؤسساتيـ الجامعية إلى مؤسسات منتجة،  اإلدارات الجامعية ؛
ُتدعـ التنمية االقتصادية والمجتمعية مف خالؿ النتاج العممي التطبيقي والدراسات واإلستشارات 

 مف ناحية، وتوفير مصادر تمويمية غير تقميدية لمجامعة مف ناحية أخرى .
 . طمبة الدراسات العميا  ؛ بصفتيـ باحثوف في ميداف التربية بصفة عامة 

 انبحجمنهج 

لمنيج الوصفى ؛ وذلؾ لتناسب ىذا المنيج مع طبيعة البحث الحالى حيث تستخدـ الباحثة ا      
يقـو المنيج الوصفي بوصؼ الوضع الراىف وتحديد الظروؼ والعالقات بيف الوقائع واليقتصر البحث 
الوصفى عمى جمع البيانات وتبويبيا فقط بؿ يتضمف قدرًا مف التفسير ليذه البيانات ) جابر ، كاظـ ، 

( ، فاستخدمتو الباحثة لتحميؿ وتشخيص واقع األداء األكاديمى والمينى ألعضاء  012ـ ،  0773
ىيئة التدريس بجامعة بورسعيد لوضع تصور مقترح لتطويره فى ضوء متطمبات وأسس الجامعة 

 المنتجة .
 انبحجمصطهحبث 

 تمثمت مصطمحات الدراسة فى :       
 أوًلا اجلبمعت املنتجت :

المنتجة عمى أنيا  تمؾ الجامعة التى تقـو ببعض األنشطة التى ُتحقؽ مف خالليا  ُينظر لمجامعة      
موارد مالية تنعكس بالفائدة عمييا وعمى العامميف بيا ، بشرط أال تتعارض ىذه األنشطة مع الوظائؼ 

ث األساسية لمجامعة والُتؤثر عمييا فى تأدية ىذه الوظائؼ ، وتعتمد عمى الربط بيف الوظائؼ الثال
والنظر إلييا عمى أنيا كؿ متكامؿ ُيؤثر كؿ منيا فى األخر، وعمى حرية الجامعة فى تسير شئونيا 
ووضع قوانينيا ولوائحيا التنظيمية واإلدارية والمالية وموقفيا مف القضايا المجتمعية ) حامد وأخروف ، 

 ( .050ـ ،  0226
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يدة لمتعميـ الجامعى ُتعمؽ األدوار الموكمة إلى وُتعرؼ الباحثة الجامعة المنتجة إجرائًيا كصيغة جد    
الجامعة عمى نحو أكثر إيجابية و أكثر فاعمية مع البيئة المحيطة بيا ، ومشاركة كافة مؤسسسات 
المجتمع المختمفة فى تنفيذ برامجيا وتطويرىا وتقديـ المشورة لما تمتمكو مف كوادر بشرية مؤىمة عمى 

إلى تحقيؽ وظائفيا المتمثمة فى التعميـ والبحث العممى وخدمة أعمى مستوى ، فيى جامعة تسعى 
المجتمع مف خالؿ أساليب جديدة متعددة يقـو بيا عضو ىيئة تدريس جامعى مؤىؿ أكاديمًيا ومينًيا 

 لمواجية المتغيرات العالمية المعاصرة .
ب األداء األكبدميً واملهىن نعضى هيئت انتذريش :

ا
 حبني
كاديمى بأنو الطريقة التى تحدد مف خالليا كيفية قياـ عضو ىيئة التدريس بميامو ُيعرؼ األداء األ    

الجامعية بيدؼ إثراء المعرفة مف خالؿ البحث ونقميا مف خالؿ التدريس ، ومف خالؿ خدمتو وتنميتو 
 ( .6ـ ، 0203‘ لمجتمعو ) بدح 

ة والبحثية وخدمة المجتمع الموكمو وُيعرؼ األداء المينى بأنو محصمة الميمات الوظيفية والتدريسي    
لعضو ىيئة التدريس والتى يقـو بيا عمى أكمؿ وجو لتحقيؽ األىداؼ الوظيفية لمينتو )العمرى ، 

 ( .142ـ ، 0203
وُتعرؼ الباحثة األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة التدريس إجرائًيا بأنو ما يقـو بو عضو        

ات فى الجامعة أو خارجيا مف أجؿ إحداث التغييرات المنشودة فى ىيئة التدريس مف أدوار ونشاط
 أركاف العممية التعميمية ولتحقيؽ أىداؼ الجامعة ورسالتيا وتوقعات المجتمع .

 انذراصبث انضببقت :

تنوعت الدراسات السابقة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية ، ُروعى فى ترتيبيا أف تكوف مف        
 قدـ ، وذلؾ عمى محوريف : األحدث إلى األ

 المحور األوؿ : ويتضمف الدراسات والبحوث التي تناولت الجامعة المنتجة . -
المحور الثاني : ويتضمف الدراسات والبحوث التى تناولت األداء األكاديمى ألعضاء ىيئة  -

 التدريس الجامعى .

 ى جزئيف :الدراسات المتعمقة بالجامعة المنتجة وسوؼ يتـ تقسيميا إل:  أوًلا 
 : انذراصبث انعربيت - أ
ـ ( :بعنواف " تصور مقترح لبناء االتجاىات التنظيمية االستثمارية  0207دراسة " الطراونة  " )  (0

 لدى القادة األكاديمييف فى الجامعات األردنية الحكومية فى ضوء مبادىء الجامعة المنتجة  "
لدى القادة األكاديمييف فى  ة االستثماريةىدفت الدراسة إلى بناء تصور لالتجاىات التنظيمي      

الجامعات األردنية الحكومية فى ضوء مبادئ الجامعة المنتجة. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفى 
وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا : أف تقديرات القادة األكاديمييف في الجامعات 
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دئ الجامعة المنتجة في الجامعات األردنية الحكومية قد جاءت األردنية الحكومية عف درجة تطبيؽ مبا
بدرجة مرتفعة بصورة عامة ، وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية ُتعزى لمتغير الموقع القيادي 
في مجاالت االتجاىات التنظيمية االستثمارية ، مع وجود فروؽ ذات داللة احصائية ُتعزى لمتغير 

ات العممية في مجاؿ االستثمار في البرامج األكاديمية ومجاؿ االستثمار في الكمية ولصالح الكمي
األنشطة والمشاريع االستثمارية لدى القادة االكاديمييف في الجامعات األردنية الحكومية . وقد أوصت 
ة الدراسة بالعديد مف التوصيات منيا اقتراح تصور لبناء االتجاىات التنظيمية االستثمارية لدى القاد

األكاديمييف في الجامعات األردنية الحكومية في ضوء مبادئ الجامعة المنتجة باستخداـ برنامج بيرت 
 (PERT  . ) 

ـ ( :بعنواف " " دور اإلدارة الجامعة فى تطبيؽ مفيـو  0206دراسة " عمى ، عاشور " ) (0
 الجامعة المنتجة فى جامعة اليرموؾ  : العقبات والحموؿ "

إلي التعرؼ عمى دور اإلدارة الجامعة في تطبيؽ مفيـو الجامعة المنتجة فى جامعة ىدفت الدراسة     
اليرموؾ ، ودراسة العقبات التي تواجو تطبيؽ مفيـو الجامعة المنتجة، وما الحموؿ المقترحة التي 

 المنيج الوصفى يقدميا أفراد عينة الدراسة حوؿ تطبيؽ مفيـو الجامعة المنتجة.واعتمدت الدراسة عمي
  لوصؼ الوصؼ الوضع الراىف لجامعة اليرموؾ .

وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا وجود عدًدا مف العقبات التى تعترض             
مفيـو الجامعة المنتجة وكاف أبرزىا : قمة مصادر التمويؿ ، والتى نتج عنيا قمة استحداث تخصصات 

ت العممية الالزمة ، وذلؾ إلى جانب تزايد أعداد الطمبة وعدـ تفرغ ُتواكب سوؽ العمؿ ، وقمة التجييزا
أعضاء ىيئة التدريس لدعـ الجامعة فى عممية التحوؿ إلى جامعة منتجة ، إذ أنيـ مشغولوف بشكؿ 
كبير فى تغطية المتطمبات ليذه األعداد المتزايدة مف الطمبة مف حيث المساقات األكاديمية وتوفير 

ة وغير المنيجية وقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات : ضرورة مساعدة األنشطة المنيجي
الجامعات لُتصبح قادرة عمى االعتماد عمى التمويؿ الذاتى نتيجة لمموارد المالية المتحققة لتطبيقيا 

 مفيـو الجمعة المنتجة .تييئة القادة األكاديميف لتطبيؽ مفيـو الجامعة المنتجة .
ـ ( :بعنواف "دور البحث العممي في تحوؿ الجامعات الحكومية  0204) دراسة " المحياء " (1

 " السعودية إلى جامعات منتجة استراتيجية مقترحة
 العممي البحث تواجو التي والتحديات المعوقاتو العممي  البحث تعرؼ عمى واقعىدفت الدراسة إلي ال    

ث العممى لتحويؿ الجامعات الحكومية السعودية وتقديـ إستراتيجية الستخداـ البح الجامعات في
المنيج الوصفى لجمع البيانات والتعرؼ عمى واقع  واعتمدت الدراسة عميالسعودية لجامعات منتجة .  

 البحث العممى فى المممكة وأىـ التحديات والمعوقات التى ُتواجيو .   
لبحثى لممممكة العربية مف حيث وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا نمو اإلنتاج ا      

إجمالى عدد األبحاث التى ُنشرت وتـ اعتمادىا ، وذلؾ مع وجود عدد مف التحديات والمعوقات التى 
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ُتواجو البحث العممى فى الجامعات السعودية والتى ُصنفت إلى تحديات متعمقة ببيئة البحث العممى 
البحث العممى وتحديات متعمقة بتمويؿ البحث وتحديات متعمقة بالباحث ، وتحديات متعمقة بمخرجات 

 مجتمعية شراكات لألبحاث وعقد وطنى مرصد إنشاءوقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات :  العممى 

 .البحثية والمؤسسات االنتاج مؤسسات بيف المقترح المرصد طريؽ عف
 : األجنبيت انذراصبث –

عات واإلنتاجية : لمحة عف نواحى الجامعة ـ "بعنواف "الجام 0206، أسوؾ ، برونادراسة  (0
 " المنتجة فى المؤسسات الحكومية بالتعميـ الجامعى

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الوضع الراىف لمؤسسات التعميـ الجامعى الحكومية بألبانيا       
عة المنتجة .وقد لمساعدة السمطات العميا بالدولة لتحسيف ىذه المؤسسات وفؽ ما يتطمبو نموذج الجام

وصؼ الوضع الراىف لخمس جامعات حكومية بألبانيا  وقد توصمت استخدمت الدراسة المنيج الوصفى ل
الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا : أف مؤسسات التعميـ الجامعى الحكومى وبخاصة فى ألبانبا قد 

ة لتمؾ المؤسسات ،إف الجامعات شيدت تغيرات مختمفة ، ىذه التغيرات جمبت تداعيات وتحديات مختمف
% مف  42% إلى 32الحكومية بألبانيا لدييا مصادر دخؿ محدودة لمغاية جدا ، حيث يأتى أكثر مف 

دخميا مف الحكومة ، فقى تفتقر إلى مصادر تمويمية متنوعة ، كما توصمت إلى أف القيادة الجامعية  
ة ، فيى المسئولة عف وضع رسالة ورؤية تمعب دور بالغ األىمية فى دفع الجامعة نحو اإلنتاجي

واضحة لمجامعة المنتجة بحيث أنيا ُتدعـ التعميـ المنتج وتوفر سبؿ التدريب فى مواقع اإلنتاج ،وكذلؾ 
وضع نظاـ رسمى لمحوافز والمكافآت يستيدؼ كؿ العامميف بالجامعة وباألخص أعضاء ىيئة التدريس 

س . وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة عقد البحوث العممية المتميزيف فى مجاؿ البحث العممى والتدري
والصناعية والقياـ بتسويقيا لتوفر موارد إضافية لمجامعات وزيادة المنح مف المشاريع الوطنية والدولية 

 وذلؾ إلى جانب جمع التبرعات مف المجتمع التى تتواجد فييا الجامعة .
الجامعة المنتجة وخدمة المجتمع : بعنواف " ـ : Pugh,R  ،Lamine,w   ،0206دراسة  (0

 ما الدور الخدمى لألقساـ األكاديمية لمجامعة المنتجة "
لقاء       ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيـو الجامعة المنتجة وعالقتيا فى خدمة المجتمع ، وا 

ائج الدخؿ الضوء عمى األنشطة التى تقـو بيا و توضيح دور األقساـ األكاديمية بيا فى تعزيز تن
القومى والتنمية االقتصادية فى النطاؽ اإلقميمى التى تقع فيو الجامعة واستخدمت ىذه الدراسة منيج 

ومعيد ريادة األعماؿ  وتطوير  EMLYONدراسة الحالة ، وذلؾ فى القسـ الريادى في معيد 
ية .وتوصمت الدراسة المشاريع بجامعة النكستر  لتعزيز دور الجامعى فى التنمية االقتصادية اإلقميم

إلى أف األقساـ األكاديمية بالجامعات المنتجة ُتتيح الفرصة لتحقيؽ شراكة بيف الجامعات والمؤسسات 
اإلنتاجية والصناعية والتجارية ، ىذه الشراكة ُتوفر ألعضاء ىيئة التدريس والجامعات مف ناحية فرصة 
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معارفيـ لمواجية التحديات والمتغيرات المعاصرة التطبيؽ الميدانى ألبحاثيـ العممية وتوظؼ مياراتيـ و 
، ومف ناحية أخرى ُتوفر الفرصة لتمؾ المؤسسات اإلنتاجية لُتغير وُتطور برامجيا ومشاريعيا ، وبذلؾ 

 يتـ تبادؿ الخبرات بيف الطرفيف  بما ُيحقؽ التنمية االقتصادية اإلقميمية .
( :بعنواف: "ما روابط قطاعات ـ 0202،الكسند روكروز )  Alexandre& Cruzدراسة  (1

 الجامعة المنتجة  ذات األىمية داخؿ بمد صغير؟"
ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع استرايجية لتعزيز قنوات التفاعؿ بيف الجامعة والقطاع اإلنتاجي في      

ة األكثر بمد إفريقى صغير وىو كابو فيردي ،كما تناولت الدراسة اآلثار المترتبة الستغالؿ الموارد البشري
معرفة فى خمؽ دور جديد لمجامعة فى تحقيؽ التنمية المجتمعية  واستخدمت ىذه الدراسة منيج دراسة 
الحالة فى كابو فيردى لتجميع البيانات الالزمة وتحميميا وتطبيقيا عمى البمداف المشابية لكابو فيردى 

ذه الدراسة إلي العديد مف النتائج مف لتحقيؽ التقدـ والتنمية فى البمداف اإلفريقية النامية  وتوصمت ى
أىميا : أف البمداف اإلفريقية ذات إمكانيات محدودة مما يدفعيا إلى استخداـ مجموعة مف قنوات 
التفاعؿ تقـو عمى نشاطات تستثمر المعارؼ والبحوث لتوفير مصادر تمويمية لمجامعات لتعويض 

صاؿ بينيا وبيف الدوؿ المتقدمة كالواليات التمويؿ الحكومى الضعيؼ ، وىذا يتطمب فتح قنوات ات
األمريكة والمممكة المتحدة لإلستفادة مف تجاربيـ وأخذ ما يتناسب مع إمكانيات البمداف األفريقية 
النامية وقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات مف أىميا : ضرورة تعزيز روابط القطاع اإلنتاجي 

ية والتكنولوجية لألوساط األكاديمية ومستوى القدرات التكنولوجية الجامعي ، وفًقا لنضج القدرات العمم
الجامعي عمى اإلمكانيات لمقطاع اإلنتاجي ، حيث ترتكز االستراتيجية المقترحة لتعزيز القطاع اإلنتاجي 

المحددة لبمد جزري صغير ، وذلؾ مف خالؿ أشخاص مدربيف تدريًبا عالًيا وذلؾ إلحداث روابط جديدة 
 ومة والجامعة والقطاع اإلنتاجي لدعـ دور جديد لمجامعة في عممية التطوير.بيف الحك

ب 
ا
: الدراسات المتعمقة باألداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس  وسوؼ يتـ تقسيميا إلى حبني

 جزئيف :
 : انذراصبث انعربيت - أ

المينى لدى أعضاء  بعنواف " العالقة بيف الرضا الوظيفى واألداء:ـ (0203دراسة العمرى ) (0
 ىيئة التدريس بجامعة اليرموؾ "

 أعضاء لدى الميني واألداء الوظيفي الرضا بيف االرتباطية العالقة عف الكشؼىدفت الدراسة إلي     

 لدى  الميني واألداء الوظيفي الرضا بجامعة  اليرموؾ ، وذلؾ بالتعرؼ عمى مستوى التدريس ىيئة

وتوصمت الدراسة إلي   الوصفي المنيجواعتمدت الدراسة عمي  .يرموؾال بجامعة التدريس ىيئة أعضاء
 اليرموؾ بجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا مستوى أفالعديد مف النتائج مف أىميا :

 المرتفع المستوى عمى والمحافظة التدريس، ىيئة ألعضاء الميني األداء متوسًطا .وضرورة تعزيز كاف
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 الحوافز نظاـ بتفعيؿ وذلؾ الدراسة، نتائج أظيرتو ما خالؿ مف التدريس ىيئة أعضاء حققو الذي

 القادة اىتماـ ضرورةوقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات :.المختمفة التقويـ أنظمة والترقيات،

 ىيئة ألعضاء الوظيفي الرضا في المؤثرة الوظيفية والظروؼ بالعوامؿ اليرموؾ جامعة في األكاديمييف

 الميني أدائيـ عمى ينعكس الوظيفي فرضاىـ الجامعات، في واألىـ الرئيس العنصر ألنيـ التدريس،

نجازىـ  .الوظيفي وا 
ـ(:بعنواف " تأثير صعوبات العمؿ فى جودة األداء األكاديمى : دراسة 0202دراسة أؿ سميـ ) (0

 حالة ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة السمطاف قابوس "
ي التعرؼ عمى التعرؼ عمى الصعوبات التي يواجييا أعضاء ىيئة التدريس في ىدفت الدراسة إل    

؛ وُتركز عمى أربعة متغيرات ىي: جامعة السمطاف قابوس، ومدى تأثيرىا عمى جودة التعميـ بالجامعة
المعامؿ واألدوات المساعدة في التدريس والترقية العممية واإلدارة وخدمة المجتمع، كما ىدفت الدراسة 

ا إلى التعرؼ عمى الفروؽ الفردية ذات الداللة اإلحصائية بيف أعضاء ىيئة التدريس في تعرضيـ أيض
لتمؾ الصعوبات.  واعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي  وتوصمت الدراسة إلي العديد مف 

عنصر عمى أخر النتائج مف أىميا :أف جميع عناصر جودة التعميـ تتكامؿ فيما بينيا، وال ُيمكف تغميب 
لموصوؿ بالتعميـ في جامعة السمطاف قابوس إلى الجودة المطموبة ؛ وصواًل إلى االعتماد األكاديمي 
لمبرامج  ، وأف عضوىيئة التدريس يقـو بجميع العناصر والمكونات التي تتكوف منيا عناصر الجودة 

لدراسة بالعديد مف الشاممة، مثؿ: التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع .  وقد أوصت ا
التوصيات :تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى اإلسياـ في البحوث العممية سواء أكانت مف 
خالؿ النشر العممي واإلنتاج الفكري، أـ مف خالؿ مساعدة زمالء آخريف باإلجابة عف استباناتيـ 

 وغيرىا مف أدوات البحث العممي.
نواف " تقييـ األداء المينى لعضو ىيئة التدريس بكمية بع( :ـ0201" عبد الوىاب " ) دراسة (1

التربية جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا فى ضوء المعايير الوطنية لضماف جودة مؤسسات التعميـ 
 العالى "

تقييـ األداء الميني لعضو ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة السوداف لمعمـو ىدفت الدراسة إلي 
مى ضوء بعض مع معايير ضماف جودة مؤسسات التعميـ الجامعي في السوداف مف والتكنولوجيا ع

واعتمدت الدراسة عمي  ـ.0202-0201وجية نظر طالب المستوى الرابع بكمية التربية لمعاـ الدراسي 
حقؽ عضو ىيئة وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا :يُ المنيج الوصفي التحميمي 

التربية جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا جميع معايير تقييـ األداء الميني في ضوء التدريس بكمية 
المعايير الوطنية لضماف جودة مؤسسات التعميـ العالي في السوداف التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه 

العالى ضرورة التطوير المستمر لمقررات التعميـ .  وقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات :الدراسة
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مف خالؿ تخصيص برنامج لمبحث والتطوير والميزانية المالية المناسبة والموارد البشرية المالئمة 
 لتفعيؿ المقررات الجامعية وتطويرىا مع المعرفة الحالية .

 : انذراصبث األجنبيت - ب
بعنواف " األداء التدريسى ألعضاء ىيئة ـ " : Punongbayan , Bauyon ،0203دراسة " (0

 المعمميف في جامعة والية واحدة في الفمبيف "التدريس 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في إحدى الجامعات  في      

ـ  لوضع خطة عمؿ لتعزيز  0201-ـ0200الفمبيف كما يراىا الطالب أنفسيـ خالؿ العاـ األكاديمي  
 لوصؼ وتحميؿ عتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي لمبحثأداء أعضاء ىيئة التدريس الجامعى .و ا

الظروؼ السائدة و لإلجابة عمى األسئمة المطروحة والوصوؿ إلى  الحقائؽ المتعمقة بالظروؼ القائمة 
األساتذة المدربيف ينظروف إلى أدائيـ التدريسي وتوصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج مف أىميا :أف 

يـ مؤىموف لتدريس الموضوعات التي يتعامموف معيا والدليؿ عمى ذلؾ وجود أنو  عمى أنو جيد جدا
أف أداء أعضاء ىيئة أما الطالب الجدد يعتقدوف تفاعؿ جيد بيف الطالب داخؿ الفصؿ الدراسي .

أف يمارس وقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات مف أىميا : ضرورة  التدريس كاف جيد فقط.
تيـ في التدريس ليصبحوا متميزيف مع ضروة توفير كافية اإلمكانيات والوسائؿ األساتذة كامؿ إمكانا

 . التعميمية التى ُتعينيـ عمى تقديـ أداء أكاديمى ومينى يتناسب مع المتغيرات  والتحديات المعاصرة 
ـ " بعنواف :"مصفوفة استراتيجية لتحسيف األداء األكاديمى والمينى  Chen  ،0200"  دراسة (0

 ىيئة التدريس بالتعميـ الجامعى وتعزيز رضاىـ الوظيفى "ألعضاء 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسيف األداء األكاديمى ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ الجامعى    

وتعزيز رضاىـ الوظيفى ةذلؾ انطالًقا مف عالقة الرضا الوظيفى عضو ىيئة التدريس بالجامعة 
نى ومدى إنتاجيتو ، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفى و مستعينة ومستوى أدائو االكاديمى والمي

باستبانة مقدمة لمجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة .وقد توصمت الدراسة إلي وضع 
مصفوفة استراتيجية لتحسيف األداء األكاديمى لعضو ىيئة التدريس بالجامعة ، والتأكيد عمى وضع 

لتدريس بالجامعة بما يسمح ليـ بالتفرغ ألداء رسالتيـ العممية ، أخذ نظاـ لرواتب أعضاء ىيئة ا
الترتيبات الالزمة لتقاعد أعضاء ىيئة التدريس وسف القوانيف التى تتناسب مع مكانة عضو ىيئة 
التدريس العممية واالجتماعية بما ُيحقؽ األمف الوظيفى ليـ ، وقد أوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات 

: ضرورة إتاحة الفرص أماـ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لممشاركة فى عممية اتخاذ مف أىميا 
القرارات التى تخص الحياة الجامعية ، واالىتماـ بزيادة الرواتب بحيث تغطى تكاليؼ المعيشة وبشكؿ 

،  يقمؿ مف شعورىـ بأف رواتبيـ تقؿ عف باقى فئات المجتمع عمى أف تتناسب مع مكانتيـ االجتماعية
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االىتماـ بعضو ىيئة التدريس المتميز مف خالؿ تقديـ الحوافز المادية والمعنوية والتى تسيـ فى رفع 
 .مستوء األداء لدييـ 

ـ" :بعنواف " أثر اإلجتماعات الدورية لإلدارة الجامعية عمى  Dolan"  ، "0200دراسة   (1
 األداء األكاديمى ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة "

الكشؼ عف تأثير اإلجتماعات الدورية بيف أعضاء ىيئة التدريس  ذه الدراسة إلى ىدفت ى     
اإلدارات الجامعية  ، وقد استخدمت الدراسة المنيج النوعي لتدرس طبيعة اإلجتماعات الجامعية التى 
تعقد بيف أعضاء ىيئة التدريس و اإلدارة بالجامعة  ، توصمت الدراسة إلى مجموعة  نتائج مف 

: أف عدد قميؿ مف المشكالت التى يتعرض ليا عضو ىيئة التدريس ُيمكف حميا ومعالجتيا مف أىميا 
خالؿ اإلجتماعات الدورية مع اإلدارات الجامعية ، عمى الرغـ جيودىا فى تعزيز شعور العامميف 

دائيـ بالجامعة مف أعضاء ىيئة ىيئة التدريس لالنتماء والوالء لمؤسستيـ ، بما ينعكس تمقائيا عمى أ
تقاف ،  كما أف أىـ القضايا الرئيسية التى  األكاديمى والمينى ويجعميـ يؤدوف عمميـ بكؿ إخالص وا 
ييتـ بيا أعضاء ىيئة التدريس ىى : قمة االعتراؼ بقيمة عضو ىيئة التدريس الجامعى مما ُيؤتر 

االتصاؿ ئة التدريس ، ندرة ت الذاتية لعضو ىيعمى أدائو أكاديمًيا ومينًيا ، ندرة الفرص لتطوير الميارا
بيف عضو ىيئة التدريس و اإلدارة الجامعية ، تعرض عضو ىيئة التدريس لالستغالؿ مف قبؿ الجامعة 

 لالشتراؾ فى البرامج األكاديمية دوف مقابؿ مادى مجزى مما يجعمو يشعر بقمة التقدير .
 انتعهيق انعبو عهً انذراصبث انضببقت :

 أوًل من حيج اهلذف :
ىدفت الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت الجامعة المنتجة بصفة عامة إلى التعرؼ عمى األطر     

المعرفية لمجامعة المنتجة وأىـ متطمبات األخذ بيا  و أىـ دواعى األخذ بنموذج الجامعة المنتجة وأىـ 
 األسس التى تقـو عمييا وأىـ النماذج العالمية والعربية لمجامعة المنتجة

بينما ىدفت الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت األداء األكاديمى والمينى بصفة عامة إلى     
التعرؼ عمى واقع األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات وتقييمو ووضح 

 استراتيجيات مقترحو لتطويره وتحسينو .
ب من حيج املنهج

ا
 : حبني
والبحوث السابقة عمى المنيج المستخدـ والذى تمثؿ فى المنيج الوصفى  اتفقت معظـ الدراسات    

باعتباره أكثر المناىج البحثية مالءمة لطبيعة مثؿ ىذه الدراسات والبحوث ، مع وجود بعض الدراسات 
 التى استخدمت المنيج التجريبي و المنيج اإلستقرائي .
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ب مذي اًلصتفبدة من انذراصبث وانبحىث انضبب
ا
 قت : حبنخ
استفادت الباحثة مف الدراسات والبحوث السابقة فى التعرؼ عمى ماىية الجامعة المنتجة وماىيتيا      

وفمسفتيا وأىـ األسس التى تقـو عمييا وأىـ وظائفيا ، كما استفادت الباحثة منيا فى التعرؼ عمى 
ة المختمفة ومحاوالت اإلرتقاء واقع األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العربي

 بو وتحسينو لُيواكب التحديات العالمية المحيطة بالنظاـ التربوى الجامعى والمؤثرة فيو .
 املعبجلت اننظريت نهذراصت

 : األطر انفهضفيت وانفكريت انىت ترتكز عهيهب اجلبمعت املنتجت احملىر األول 
 : اجلبمعت املنتجت أوًلا مبهيت

معة المنتجة عمى قياـ مؤسسات التعميـ الجامعي والعامميف بيا مف أعضاء ىيئة ترتكزالجا      
التدريس ببعض الممارسات التي تستطيع مف خالليا توفير بعض الموارد المالية بما يعود بالفائدة 
عمييا وعمى العامميف بيا ، مف عممائيا وباحثييا فى مختمؼ المجاالت والتخصصات، حيث ُيمكف 

منيـ لخدمة مجاؿ األعماؿ وقطاعات اإلنتاج الخاص والعاـ مف خالؿ إجراء الدراسات االستفادة 
والبحوث العممية التطبيقية وتقديـ المشورة بما ُيعود عمى الجامعة بموارد مالية إضافية، كما ُيمكف أف 

تاج، تمتمؾ الجامعة مزارع ومستشفيات وورش وغيرىا مف المراكز التي ُيمكف أف تستثمر كمراكز إن
بيذا إلى الدخوؿ في منافسة مع المؤسسات اإلنتاجية األخرى لتحقيؽ ربح  والجامعة ال تسعى

اقتصادي، ولكنيا تكتفي ببعض األنشطة التي ُتساعدىا عمى تحقيؽ ربح معقوؿ ُيساعدىا عمى تغطية 
 ( . 37ـ ،  0221نفقاتيا )الياللى ، 

التي تحقؽ مف خالؿ تتداخؿ وظائفيا الثالثة التدريس كما ُيقصد بالجامعة المنتجة تمؾ الجامعة       
والبحث العممي وخدمة المجتمع مع زيادة األنشطة اإلنتاجية لمجامعة، ورفع الكفاءة الداخمية والخارجية 
مكانياتيا البحثية، والمادية، بالشكؿ الذي ال  لمتعميـ الجامعي مف خالؿ تسويؽ منتجاتيا، وخدماتيا، وا 

نما يتعدى ذلؾ إلى ممارسة النشاطات اإلنتاجية المناسبة لمعممية يتعارض مع المفي ـو العاـ لمجامعة وا 
التعميمية، ومتابعة مشكالت اإلنتاج والتطوير في حقؿ العمؿ، وكما ُيمكف لمجامعة أف تمتمؾ مزارع 
 ومستشفيات وورش ومراكز، يمكف أف ُتستغؿ كمراكز إنتاج، وُيمكف لمجامعة أيًضا أف تدخؿ مجاؿ
الصناعة بالتدريج مستغمة إمكاناتيا العممية والبشرية المتميزة مف أعضاء ىيئة التدريس في ىذا 
الصدد، األمر الذي ُيحقؽ ليا موارد مالية بما ُيقمؿ مف اعتمادىا عمى التمويؿ الخارجي، ويعزز دورىا 

 ( .157ـ ،  0203ووظائفيا ) بوفالطة ، 
ب فهضفت اجلبمعت املنتجت :

ا
 حبني
إلى أف فمسفة الجامعة المنتجة تكمف فى عدة نقاط ُيمكف  (000ـ ،  0224أشارعبد الحسيب )  وقد

 :  ىإجماليا فيما يم
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جعؿ الجامعة بمثابة بيت الخبرة لممجتمع مف خالؿ ما يقـو بو عضو ىيئة التدريس مف أدوار  .0
، مقابؿ موارد متعددة ، وما ُتؤديو  الجامعة مف أنشطة مختمفة ألفراد المجتمع ومؤسساتو 

 إضافية ُتستخدـ لتحسيف العممية التعميمية .   

التداخؿ والتكامؿ بيف وظائؼ الجامعة الثالث التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع. تنويع  .0
التخصصات والكميات تبًعا لتنوع البيئات المحمية بحيث تتناسب مع طبيعة كؿ بيئة محمية 

 وقطاعات اإلنتاج فييا .
معة مركزًا لإلنتاج المعرفي والفكري وذلؾ مف خالؿ إنتاج المعرفة مف قبؿ أعضاء جعؿ الجا .1

 .عالميةالىيئة التدريس الجامعى ونشرىا، وتقديـ إنتاج عممى قادرعمي المنافسة 
القياـ بتسويؽ ؛ بيدؼ الوفاء باحتياجات و القياـ بمختمؼ أنواع البحوث في شتى القطاعات  .2

المناخ المالئـ لمبحث العممي التطبيقي الذي ُيسيـ في زيادة  المجتمع ومتطمباتو، وتييئة
 العمميات اإلنتاجية داخؿ كؿ مف الجامعة والمؤسسات المجتمعية .  

إتاحة طاقات وكفاءات الجامعة البشرية مف أعضاء ىيئة تدريسية وأساتذة أجالء وكذلؾ  .3
مكاناتيا المادية ؛ ليستفيد منيا المجتمع مقابؿ عو   ائد مادية مناسبة .مرافقيا وا 

تحقيؽ الترابط الوثيؽ بيف اإلعداد األكاديمي لمطالب، والبحث العممي المرتبط بالعمميات  .4
اإلنتاجية داخؿ المؤسسات االقتصادية والمجتمعية، وزيادة الكفاءة الداخمية والخارجية لكؿ مف 

 .المؤسسات التعميمية الجامعية، والمؤسسات االقتصادية المجتمعية 

قنوات الشراكة مع مؤسسات المجتمع اإلنتاجية والخدمية مف خالؿ تمبية احتياجاتو مف فتح  .5
الكوادر البشرية المدربة الماىرة القادرة عمي البحث والمشاركة في إيجاد حموؿ مشكالتو 
وقضاياه وتنظيـ برامج تعميمية وتدريبية لمؤسسات المجتمع مثؿ برامج التدريب التحويمي، 

 اوب، والتعمـ المستمر.والتعميـ المتن
ب أهذاف اجلبمعت املنتجت

ا
 :  حبنخ

 فى ضوء مفيـو الجامعة المنتجة وفمسفتيا تسعى إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ ، منيا:        
توفير مصادر تمويؿ ذاتية لمجامعات مف خالؿ تفعيؿ الدور اإلنتاجي لرأس الماؿ المادي  -

قاللية الجامعات و زيادة قدرة الجامعات التنافسية والمعرفي المتاح لمجامعات وتحقيؽ است
 ( .022ـ ، 0201لتتوافؽ مع متغيرات العصروالنظـ العالمية )الخميفة،

ترسيخ مفيـو الشراكة المجتمعية بيف الجامعات وقطاعات اإلنتاج والخدمات والعمؿ عمي  -
بيف مخرجات التعميـ لتحقيؽ المواءمة  عمي الثنائية بيف النظرية والتطبيؽ تفعيميا لمقضاء

الجامعي واحتياجات المؤسسات اإلنتاجية والخدمية مف الكوادر البشرية وصواًل لتحقيؽ التعميـ 
عداد الكوادرالبشرية القادرة المؤىمة لإلنتاج ومف ثـ تتحوؿ الجامعات إلى بيوت خبرة  المنتج وا 
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لمجتمع ا داخؿدعائـ األمف حقيؽ النفع بيف قطاع التعميـ وقطاع األعماؿ واإلنتاج ، ويرسي تُ 
 ( .16ـ ،  0223) صائغ ، متولى ، 

رفع مستوي الكفاءة الداخمية والخارجية وزيادة إنتاجية التعميـ الجامعي الفكري والمادي،  -
وتطوير أداء نظاـ التعميـ الجامعي ضماًنا لتحقيؽ الجودة الشاممة لمنظاـ والمساىمة في عالج 

معات.، و تنمية االقتصاد الوطني باعتبار أف التعميـ واالقتصاد مشكمة البطالة لدي خريجي الجا
وجياف لعممة واحدة، وتوفير أىـ عناصراإلبداع واإلنتاج وىو اإلنساف، وتحقيؽ التنمية 

 ( .06ـ ،  0222المستمرة المجتمع )عمى ، 

يجاد الخبرة التقنية وتطويرىا والمساع ىالمشاركة المباشرة ف - دة في تطويعيا التطوير واإلبتكار وا 
ولتقديـ االستشارات الفنية لمؤسسات القطاع العاـ والخاص ومعالجة مشكالت حقؿ العمؿ 
واإلنتاج وتوسيع برامج التعميـ والتدريب المستمر و القياـ بالبحوث التطبيقية التي يتـ إجراءىا 

تيدؼ إلى في مجاالت العمؿ التطبيقي في المؤسسات الصناعية واإلنتاجية والخدمية والتي 
 (051ـ ، 0221)الخطيب، التنمية تحقيؽ عمى تطوير األساليب التقنية المختمفة التي تنعكس

ب معبيري اجلبمعت املنتجت ومتطهببتهب :
ا
 رابع
ـ ( تصور ألىـ معايير الجامعة  0226ـ ( و ) محمد ،  0201وضع ) زاىر وأخروف ،       

 المنتجة وذلؾ عمى النحو التالى :
 ير خاصة بالفمسفة واألىداؼ :أواًل معاي

يجب عمى واضعى األىداؼ أف يضعوا في أذىانيـ ضروروة أف تتحوؿ أىداؼ الجامعات مف     
مع توجيو ذلؾ لخدمة  والتعميـ واإلنتاج ىتركيزىا عمى وظيفة التدريس إلى تركيزىا عمى البحث العمم
 واألىداؼ فيى كما يمی:المجتمع ،  وأما عف المعايير التي يجب توافرىا في الفمسفة 

 االستيعاب لفمسفة الجامعة المنتجة استيعاًبا موضوعًيا. -
إذابة الفوارؽ بيف وظائؼ الجامعة التدريس، البحث العممي، خدمة المجتمع والنظر إلييا  -

عمى أنيا منظومة متكاممة ُتؤثر وتتأثر ببعضيا حتى ُيمكف االنفتاح عمى المجتمع 
 بمؤسساتو المختمفة.

 معايير خاصة بعضو ىيئة التدريس : ثانيًا
يقع عمى عضو ىيئة التدريس مسئولية كبيرة في عممية إعداد طالب الجامعة المنتجة، وىناؾ    

 :ىمجموعة مف المعايير الواجب توافرىا في عضو ىيئة التدريس، وىي عمى النحو التال
تماعًيا فى ضوء فمسفة االىتماـ بإعداد أعضاء ىيئة التدريس مينًيا وعمميا وثقافًيا واج -

 الجامعة المنتجة وعالقتيا بسوؽ العمؿ .
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التنمية المينية واألكاديمية لعضو ىيئة التدريس، وذلؾ مف خالؿ عقد برامج دورات  -
تدريبية حوؿ اإلبداع وتنميتو، وكيفية الكشؼ عف المبدعيف وسبؿ رعايتيـ، وطرؽ 

 لمؤتمرات.التدريس اإلبداعي، وكذلؾ االىتماـ بعقد الندوات وا
تحسيف األوضاع المادية لعضو ىيئة التدريس، بما يتفؽ مع مستواه االجتماعي وما  -

تقتضيو الظروؼ االقتصادية، حتى يتفرغ ألعمالو التدريسة والبحثية دوف االنشغاؿ 
 بأعماؿ أخرى ال عالقة ليا بوظيفتو لزيادة موارده المالية.

تدريس وخبراء اإلنتاج والتعرؼ عمى توفير فرص تبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئة ال -
المشكالت اإلنتاجية ومف ثـ يتـ توجيو أبحاث أعضاء ىيئة التدريس بما يخدـ القطاع 

 .ىاإلنتاج
 ثالثًا معايير خاصة بالوظيفة التعميمية والتدريسية :

التعميـ مف الوظائؼ األساسية لمجامعة المنتجة ويشتمؿ عمى طرؽ تدريس، ومناىج تعميمية،    
وأساليب االمتحانات والتقويـ، والمباني والتجييزات التعميمية حتى تكوف مالئمة مع فمسفة الجامعة 

 :  ، وسوؼ يتـ تناوؿ كؿ معيار عمى حدا وذلؾ عمى النحو التالي المنتجة
 معاييرخاصة  بطرؽ التدريس الجامعية: -
مالئمة لمجامعة  امعي حتى تكوفىناؾ ثمة معايير ينبغى توافرىا في طرؽ وأساليب التدريس الج      

 المنتجة، وىي كالتالى :
االبتعاد قدر اإلمكاف عف األساليب التقميدية في التدريس كالمحاضرات، والتركيز عمى الطرؽ  -

الحديثة التعمـ الذاتي، وأسموب حؿ المشكالت، وغيرىا مف األساليب التي تجعؿ الطالب متعمـ 
 منتج وفعاؿ.

لطالبو الطرؽ التى ُتساعدىـ عمى التعمـ النشط والمستمر ،  تقديـ عضو ىيئة التدريس -
 في الحديثة التكنولوجية والوسائؿفيتعرض الطالب لطرؽ البحث والتنقيب ولطرؽ التعمـ النقدى 

 .التعميـ 

إعداد الطالب لسوؽ العمؿ واإلنتاج ، لتحمؿ مسئولياتيـ االجتماعية لُيصبحوا مشاركيف عمى  -
ـ ومروجيف لمتغييرات االجتماعية اإليجابية واإلصالحية عمى أساس مف نحو كامؿ فى مجتمعاتي
 العدالة والديمقراطية .

 ، لربط التعميـ بمواقع العمؿ واإلنتاج.ىزيادة فعالية التدريب الميدان -
 :والتقويـ معايير لممناىج والمقررات الدراسية  -
المقررات الدراسية ألنيا ُتشكؿ عقمية و تطوير المناىج ىو الجامعة المنتجة  مف أىـ ما تيتـ بو     

 وذلؾ عمى النحو التالى :الطالب 
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دخاؿ برامج دراسية جديدة تتطمبيا مجاالت اإلنتاج، وىذا  - تطوير المناىج التعميمية وا 
يفرض عمى الجامعة ضرورة دراسة خطط التنمية دراسة عممية أي أف تكوف مرتبطة 

 بواقع المجتمع وقضاياه ومشكالتو .

النظر فى صياغة المناىج لُتراعى تسييؿ اكتساب الميارات وكفايات وقدرات إعادة  -
االتصاؿ والتحميؿ االبتكار والنقدى والتفكير المستقؿ والعمؿ الجماعى فى سياقات 

 متعددة الثقافات .
 صياغة المناىج والمقررات الدراسية بشكؿ يشجع عمى البحث والتعمـ الذاتی. -
 وير آلياتيا وتنويع وسائميا .و تط شمولية عممية التقويـ -
 قناعة عضو ىيئة التدريس بأف عممية التقويـ وسيمة وليست غاية .  -

 معايير لمبنية والتجييزات التعميمية : -
والمعامؿ والمختبرات والمكتبات، مف الضروري توفيرىا لضماف  ىىناؾ معايير خاصة بالبن    

 يا:، ومنوالطالب  أعضاء ىيئة التدريسعمى د سيروتيسيرالعممية التعميمية وتوفير الوقت والجي
ومرافؽ وكافة التجييزات داخؿ الجامعة، مناسبة لجذب أعضاء  ىتوفير بنية أساسية ومبان -

 ىيئة التدريس والطالب لتمضية أطوؿ وقت ممكف داخؿ كمياتيـ .
 تزويد المعامؿ والمختبرات باألدوات واألجيزة التكنولوجية الحديثة. -
ت الجامعية متطورة وفًقا لمتقنيات الحديثة، ومزوردة بشبكة معمومات قومية تطوير المكتبا -

 .ومربوطة بالشبكات العالمية ، ومزودة بالمراجع والكتب العممية الحديثة
 :ىرابعًا معايير خاصة بوظيفة البحث العمم

العممي الجامعية ، ومف المعايير األساسية لمجامعة المنتجة االىتماـ بالبحث العممى ومراكز البحث     
 ومنيا ما يمي:
وأولوياتو ، مع مراعاة الدراسة العممية والتقييـ الموضوعي  ىتحديد أىداؼ البحث العمم -

 ألوضاع التعميـ الجامعي والواقع االجتماعي واالقتصادی .

إعادة النظر فى االنفصاؿ التاـ بيف العمـو الدقيقة والطبيعية وبيف العمـو االجتماعية  -
نية ، وتشجيع تشارؾ وتكامؿ حقيقى داخؿ البحوث العممية و بيف الفروع واإلنسا

والبحوث    Inter disciplinaryوالمجاالت العممية مف خالؿ البحوث البينية  
 .  Multi disciplinaryمتعددة المجاالت 

وضع خرائط بحثية تتشارؾ فى وضعيا الجيات وعمى رأسيا عضو ىيئة التدريس  -
فيديف ، عمى أف ُتراعى احتياجات القطاعات المختمفة وُتوازف بيف بالجامعة والمست

نوعية البحوث وتنظر إلى احتياجات المدى البعيد والقريب وتيتـ بالبحوث البينية 
 متعددة المجاالت .
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التوجو نحو عقد الندوات والمؤتمرات العممية بالجامعات وزيادة مشاركة أعضاء ىيئة  -
الصناعة والميتميف بالبحث العممي، وذلؾ إلثراء المعرفة التدريس فييا، وأيضا رجاؿ 

 العممية والتوجو نحو البحوث الميتمة باإلنتاج.
اعتماد صيغة العقود بيف الجامعة ومؤسسات العمؿ المختمفة لضماف حقوؽ الطرفيف  -

 وتحديد دور كؿ منيما.
 االستفادة مف براءات االختراع واالبتكار والعمؿ عمى تطبيقيا. -
في المخصصات المالية مف قبؿ الحكومة لإلنفاؽ عمى البحث العممي ، مع  زيادة -

 البحث عف مصادر بديمة لزيادة اإلنفاؽ عمى البحث العممي.
وضع سياسة واضحة لتطوير مؤسسات ومراكز البحث العممي داخؿ الجامعة، والتأكيد  -

 عمى دور ىذه المراكز في تطوير المؤسسات اإلنتاجية .

ات بتكامؿ السياسات العممية والسياسات الصناعية ، وتحقيؽ االنسجاـ اىتماـ الحكوم -
 بيف عمؿ المؤسسات الجامعية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .

 : خامسًا معايير خاصة بوظيفة خدمة المجتمع
 ىناؾ معايير ينبغي توافرىا في الوظيفة الخدمية لممجتمع، وىي عمى النحو التالي:

 ية بحاجات ومشكالت المجتمع المحمي التى تنتمى إليو .ربط األبحاث العمم -

تحوؿ الرصيد  ىتناسب الجامعة مع احتياجات سوؽ العمؿ المتغيرة مف العمالة المدربة الت -
مكانات معرفية ىائمة   األكبر منيا إلى عماؿ معرفة ، بحاجة إلى ميارات وقدرات متطورة وا 

حاجات قطاعات اإلنتاج والصناعات المتقدمة  قادرة عمى اإلنتاج واإلبداع والتكيؼ لتمبية
 والمستحدثة .

تقوية العالقة بيف الجامعات ومراكز اإلنتاج بالمجتمع، بما يحقؽ التفاعؿ المستمر بيف  -
الجامعات ومراكز اإلنتاج ؛ وذلؾ مف خالؿ مكاتب ومراكز استشارية داخؿ الجامعات لتقديـ 

وجود مراكزلتسويؽ  ية واإلنتاجية،وكذلؾالخبرة والمشورة المؤسسات المجتمع الصناع
جراء اتصاالت  جراء البحوث التعاقدية، وا  البحوث العممية والتطبيقية التي ُتفيد اإلنتاج، وا 
دورية برجاؿ األعماؿ لمتابعة مشروعاتيـ وبرامجيـ في ضوء التطورات العالمية، 

في التدريس وخاصة في واالستعانة بذوي الخبرة مف مديري المؤسسات اإلنتاجية وخبرائيا 
مجاؿ الدراسات العميا، وقياـ أساتذة الجامعات بالتدريس لمفنييف والميندسيف العامميف 

 بمواقع اإلنتاج.

 تقديـ برامج توعية وبرامج تعميـ الكبار بمقابؿ أجر رمزى يعود لمجامعة. -
 :ا معايير خاصة بالقيادة واإلدارة الجامعيةادسً س

 ، ىي عمى النحو التالي: القيادة الجامعيةى ينبغي توافرىا ف مف أىـ المعايير التي    
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الجامعية ، بحيث تكوف قيادات  وجود معايير عممية وعالمية الختيار القيادات اإلدارية -
 إحداث التغيير والتطوير . ُيمكنيا

وال تتناسب مع الجامعة  ىعطؿ العمؿ الجامعاالبتعاد عف البيروقراطية والروتيف، والتي تُ  -
 منتجة. ال

دارة العمؿ  - تاحةاستخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة لتنظيـ وا  الفرصة لمعظـ العامميف  وا 
 لممشاركة في إداراتيا .المنتجة بالجامعة 

 ا معايير خاصة بالتمويؿ:سابعً 
 :ى وىي عمى النحو التال        

امعية لمقطاع تقديـ برامج تدريبة لكافة قطاعات المجتمع، وتقديـ االستشارات الج -
 .ىالصناعی واإلنتاجي بالمجتمع وذلؾ بمقابؿ ماد

إقامة المشاريع والبرامج التي ُتساعد عمى التفاعؿ بيف المجتمع وكافة منظومة التعميـ  -
، كإجراء البحوث التسويقية واالستشارات وتحديث برامج ى والبحث العمم ىالجامع

 تأىيؿ العامميف في القطاعات العامة والخاصة.
مف الموازنة السنوية لُيوضع  نشاء صناديؽ استثمار جامعية : حيث ُيخصص مبمغ معيفإ -

 في صندوؽ ُيطمؽ عميو "صندوؽ االستثمار"، ويمكف أف تدعـ الحكومة ىذا الصندوؽ .

 . عممًيا والمتميزيف القادريف لغير الدراسية الرسـو تخفيض مع ، الدراسية الرسـو رفع -

وانيف والموائح المنظمة لمعمؿ في كميات الجامعة المنتجة لكي توفير حرية ومرونة في الق -
 . الجامعةإدارة تتالئـ مع ما يطرأ عمى المجتمع مف تغيرات تستدعي التدخؿ مف قبؿ 

وضع خطة عمؿ وضوابط لمرقابة الداخمية واإلشراؼ العاـ عمى أنشطة الجامعة، مع إحكاـ  -
، وفي نفس الوقت يتـ مراجعة اإلنفاؽ بما الرقابة عمى بنود اإليرادات ومتابعة تحصيميا

 يضمف حسف توظيؼ الموارد .

 احملىر انخبني :األداء األكبدميً واملهىن نعضى هيئت انتذريش
 أوًل جمبًلث األداء األكبدميً واملهىن نعضى هيئت انتذريش اجلبمعً :

ؽ الوظائؼ األساسية ُيمثؿ عضوىيئة التدريس الجامعى عنصر أساسى التى ُيعتمد عميو فى تحقي    
وليذه فإف  لمجامعة ، حيث ُيصاغ ويتشكؿ أداء عضو ىيئة التدريس في الجامعة وفؽ ىذه الوظائؼ،

مينة أستاذ الجامعة ُتعد مف أرفع الميف و أرقاىا فى جميع المجتمعات وتبذؿ الجامعات جيدا كبيرًا فى 
مة مف الجيد والتفكير والبحث والتى إعداده وتدريبو وفقا لسياسات وبرامج خاصة تستمر سنوات طوي

ُتكمؿ فى النياية بالحصوؿ عمى أعمى الدرجات العممية ، وعمى الرغـ مف تعدد وظائؼ الجامعات في 
العالـ، إال إف القاعدة العامة والشائعة في الوقت الراىف تقوؿ  بأف رسالتيا تقـو عمى ثالث وظائؼ 
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المجتمع، لذلؾ فإف األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة رئيسة ىي: التعميـ، والبحث العممي، وخدمة 
 ( .42ـ ،  0203التدريس الجامعي يتمركزحوؿ تمؾ الوظائؼ وبدرجات متفاوتة ) رفع اهلل ، 

ومف ثـ ُيمكف تحديد أىـ األداءات األكاديمية والمينية لعضو ىيئة التدريس الجامعى كما حددىا     
، وصالح الناقة ، عبد الواحد الكبيسى ، وغيرىـ ( فى ثالث مجاالت  ) عبد الباسط دياب ، حاـز عيسى

 وىـ : التدريس والبحث العممى وخدمة المجتمع .رئيسة 
 أوًلا انتذريش :

ُيعد التدريس العمود الفقرى لألداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة التدريس والوظيفة األساسية      
رًاإلى أنو يشغؿ حيزًا  كبيرًا مف وقت عضو ىيئة التدريس ، لجميع مؤسسات التعميـ الجامعى ؛  نظ

باإلضافة إلى أثره البالغ عمى طالب الجامعة مف حيث دوره فى تكويف شخصياتيـ وتنمية قدراتيـ 
ومواىبيـ ، فضاًل عف إكسابيـ كثيرًا مف المعارؼ والمعمومات والميارات المينية المتخصصة مف ناحية 

 أخرى .
التدريس طريقة عضو ىيئة التدريس فى التفاعؿ المباشر بينو وبيف طالبو ؛ وذلؾ مف  إذ ُيعتبر    

 (  : 063،  0220خالؿ) أحمد ، 
إرشادىـ إلى مصادر المعرفة ؛ إذ ُيعتبر عضو ىيئة التدريس موجو ومرشد لطالبو لموصوؿ  -

 اعية والنقدية .لممعمومات والمعارؼ وكيقية توظيفيا فى حؿ مشكالتيـ وتنمية مياراتيـ اإلبد

االعتراؼ بمبدأ الفروؽ الفردية بيف الطالب ، توفير الفرص  التعميمية لجميعيـ بطريقة  -
تاحة الفرصة لمحوارمتساوية   . وأفكارىـ طالبو نظر وجية احتراـ مع والمناقشة وا 

 فيمو لطالبو ودراسة مشكالتيـ وحاجاتيـ وتفيـ ظروفيـ وطبيعتيـ . -
 التمسؾ بالقيـ والتقاليد الجامعية والعمؿ عمى بثيا فى نفوس الطالب . -
 المشاركة فى أنشطتيـ الطالبية وذلؾ لتحقيؽ بعض األىداؼ ومنيا : -

 . بث الروح الجامعية السميمة بيف أعضاء ىيئة التدريس والعامميف والطالب 

  خالقية لدييـ.وتنمية القيـ األتنظيـ اإلفادة مف طاقات الطالب فى خدمةالمجتمع 
وبذلؾ يكوف التدريس الجامعى مف أىـ األداءات التى يقـو بيا عضو ىيئة التدريس فى     

الجامعات،حيث يقـو بإعداد الطمبة لمحياة المستقبمية، وُيزودىـ بالمعارؼ التخصصية واالتجاىات 
ميـ كى ُيصبحوا أعضاء السموكية اإليجابية والقيمية وكؿ الميارات العممية والعممية الالزمة لتأىي

فاعميف فى خدمة المجتمع ، كما أف مقياس تفوؽ الجامعات يعتمد عمى مدى امتالكيا ألعضاء ىيئة 
التدريس مؤىميف تأىياًل عالًيا ، ولذلؾ يجب العمؿ عمى توفير جميع الظروؼ واإلمكانات مف جو 

ديمية وتكوف قادرة عمى تمبية حاجات أكاديمى مالئـ وخدمات مختمفة كى ُتساىـ فى ارتقاء العممية االكا
 ( . 015ـ ،  0221التنمية الشاممة ومتطمبات العصر المتسارعة ) فروىوالد ، 
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ب انبحج انعهمً    
ا
 : حبني

ُيعرؼ البحث العممى بأنو كؿ عمؿ ُممنيج ييدؼ إلى إنتاج معرفة جديدة أو تطوير معرفة قائمة     
بو ، فيو عمؿ منتج لكنو يحتاج فى الوقت نفسو إلى أمواؿ  ترتبط  بفيـ اإلنساف لمظواىر المحيطة

 ( .   Lisa , 2002,81كثيرة وتجييزات متطورة )
إذ ُيمثؿ البحث العممى الجزء المكمؿ ألدوار ووظائؼ عضو ىيئة التدريس إلى جانب العممية      

سد ميمات البحث العممي التعميمية ، فيو يأخذ موقًعا متميزًا فى جامعات العالـ المعاصر ، حيث تتج
في مختمؼ مستويات التنظيـ الجامعي ، حيث ُيعد البحث العممى أحد العوامؿ الميمة فى إنتاج المعرفة 
وتطويرىا ، وتحقيؽ التقدـ العممى والتقنى ، وأصبح مف الوظائؼ الميمة لمجامعات المعاصرة ، فالتقدـ 

ة واألسيوية وفى الواليات المتحدة  األمريكية ىو الذى يشيده العالـ فى الكثير مف البمداف األوروبي
نتيجة حقيقية لألبحاث الرائدة التى قامت وتقـو بيا الجامعات ومراكز البحث العممى فى مختمؼ 

 ( . 022ـ ،  0202المجاالت ) عبد الرحمف ، 
بالبحوث وبذلؾ ال تقتصر مسئولية عضو ىيئة التدريس عمى تعميـ الطالب بؿ تمتد إلى القياـ      

األكاديمية والتطبيقية والتطويرية ، وعميو يقـو عضو ىيئة التدريس بالمشاركة فى المؤتمرات العممية 
والندوات الفكرية التى تتصؿ بزمالئو ، األمر الذى ُيتيح فرص التعرؼ عمى الجديد فى مجاؿ تخصصو 

فى العمؿ الجامعى وىو الذى حيث ُيعد البحث العممى الجزء المبدع ورفع مستواه العممى والمينى ، 
يعمؿ عمى تنمية المعرفة واإلسياـ الجاد فى مسيرة العمـ إلثراء التراث العممى واإلنسانى  ومف ىنا ُيعد 
األداء البحثى مف أىـ مياـ األستاذ الجامعى ، حيث أف االنتاجية العممية ألستاذ الجامعة ما ىي إال 

حوث و دراسات عممية في مجاؿ تخصصو )عبد السالـ محصمة ما يقـو بو عضو ىيئة التدريس مف ب
 ( .173ـ ،  0223‘ 

ب خذمت اجملتمع :
ا
 حبنخ
ىو المجاؿ الثالث والرئيس مف مجاالت األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة التدريس والذي يتمثؿ     

فى إنشاء فى الوظيفة االجتماعية لعضو ىيئة التدريس الجامعى ، والذى مف أجميا فكر المجتمع 
الجامعة كمؤسسة ُتعايش مشكالت مجتمعيا وُتساىـ فى حميا ، ونظرًا لتزايد أىمية خدمة المجتمع 
أصبح ىذا المجاؿ  جزًءا أساسًيا مف األدوار التى تقـو بيا الجامعات فى الوقت الراىف ، بحيث كونت 

خدمة المجتمع )الكبيسى ، البعد الثالث لوظائؼ الجامعة ،  المتمثمة فى التعميـ والبحث العممى و 
 ( .022ـ ،  0220

ويقـو عضو ىيئة التدريس بيذا الدور الحيوى ، بما يمتمؾ مف معارؼ وميارات وخبرات عممية    
وعممية ، ولذلؾ يقع عميو العبء األكبر فى تقديـ المساعدة والعوف لممجتمع المحيط بالجامعة والتي 
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ات وأداءات عضو ىيئة التدريس فى خدمة المجتمع فيما يمى تتأثر بو وُتؤثر فيو وُيمكف إجماؿ ممارس
 ( :10:  07ـ ،  0200) عزب ، 

القياـ بالبحوث العممية والتطبيقية والمؤتمرات العممية والندوات التى ُتسيـ فى ترقية البيئة وحؿ  -
 مشكالتيا وزيادة اإلنتاج وتحسيف مستوى الخدمات .

المحمى مف خالؿ تقديـ كثير مف الخدمات واإلستشارات تدعيـ العالقة بيف الجامعة والمجتمع  -
 العامة لممواطنيف وحؿ مشكالتيـ وتحقيؽ أىدافيـ .

تقديـ المساعدة والمشورة لكبار الموظفيف الرسمييف العامميف فى مجاؿ تنمية المجتمع  -
 لإلستفادة مف خبرات و أبحاث عضو ىيئة التدريس الجامعى .

جراء دراسات لتطويرىا .تقييـ عمؿ المؤسسات اإلنتاجي -  ة والخدمية وا 

، ومحو أميتيـ بالمفيـو الواسع والشامؿ لألمية  اتعميـ الكبار فى جميع األعمار تعميًما مستمرً  -
، وتقديـ التدريب المستمر لممينييف لرفع كفايتيـ و إكسابيـ الخبرات الالزمة ألداء المينة 

كؿ ىذا ينعكس بالطبع عمى تحقيؽ التنمية ومالحقتيـ لركب التقدـ العممى والتكنولوجى ، و 
 .الشاممة وتقوية روح المشاركة وتوثيؽ العالقات اإلنسانية 

نشر الوعى البيئى ، وربط البرامج التعميمية بالبيئة المحيطة سواء ريفية أو زراعية أو  -
 صحراوية أو ساحمية .

ُتمكنيـ مف حؿ مشكالتيـ أبناء المجتمع بعض النظر عف أعماليـ ، ومف ثـ  بيفنشر الثقافة  -
والتكيؼ مع مجتمعيـ ، فعضو ىيئة التدريس ال يقتصر دوره عمى نقؿ وتوصيؿ الرصيد 

لى الجامعة ، بؿ ُيمكنو أف ُيطور ذلؾ الرصيد ويُ   . نميوالثقافى مف وا 
ومما سبؽ يتضح أف مجاالت األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة التدريس ثالث مجاالت أساسية     
اد يكوف ىناؾ شبو إجماع عمييا وىي  التدريس والبحث العممى وخدمة المجتمع ، وىى مجاالت يك

مترابطة ُتسيـ فى بناء وتطوير المجتمع، مف منطمؽ قياـ الجامعات بإعداد رأس الماؿ البشرى الذى 
عاع العممى ُيمثؿ أحد أىـ أسس التقدـ فى المجتمع المعاصر ، باإلضافة إلى كوف الجامعات مركزًا لإلش

والثقافى ، تقـو بدور فاعؿ فى تغيير الشعوب وتحسيف أدائيا واالرتقاء بمستوى معيشتيا ، فيى 
ُتحاوؿ االلتحاـ بواقع مجتمعاتيا ومناقشة مشكالتيا إليجاد الحموؿ ليا مف خالؿ إجراء بحوث عممية 

 فة .ُيستفاد مف نتائجيا فى التغمب عمى المشكالت فى قطاعات المجتمع المختم
 ثانيا: التحديات التى تُحتـ تحسيف األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة التدريس :

ُيواجو التعميـ الجامعى ومف ثـ عضو ىيئة التدريس العديد مف التحديات التى ُتؤثر عمى أدائو     
بيئتيا وأداء مؤسساتو ، كما تتطمب مف ىذه المؤسسات تطويرًا مستمرا لتكوف مرتبطة بمجتمعاتيا و 

 ( : 26ـ ،  0200لكى ال تكوف بمعزؿ  عنيا ومف ىذه التحديات ) يسف ، 
 تحدى النيوض بالتعميـ لتحقيؽ حاجات ومتطمبات المجتمع . -
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تحدى العولمة التى أدت إلى تغيير مسار حركة التعميـ الجامعى نتيجة لمشروط الجديدة التى  -
 سة فى السوؽ العالمى .فرضتيا عمى الدوؿ ومنيا إبراز منتج يستطيع المناف

تحدى الثورة المعموماتية وما قدمتو مف منجزات عممية وتكنولوجية كاف ليا أثر كبير فى تزايد  -
 . الغربية وسيطرة الثقافةالفجوة بيف دوؿ الشماؿ والجنوب 

تحدى تمويؿ التعميـ الجامعى ؛ حيث أف االعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجو نحو  -
بالمقارنة بحجـ الطمب المتزايد عميو ، ويعزى فى ذلؾ إلى النمو السكانى المتزايد النقص وذلؾ 

حيث يتزايد أعداد الطالب فى سف التعميـ العاـ ومف ثـ يرتفع عدد الراغبيف فى االلتحاؽ 
 بمؤسسات التعميـ الجامعى .

عضو ىيئة  وفى ضوء تمؾ التحديات ُيمكف توضيح بعض التحديات التى ُتحتـ تحسيف أداء    
 يمى :التدريس الجامعى إلى تحديات خارجية وتحديات داخمية كما 

 : أوًلا انتحذيبث اخلبرجيت
 : التقدـ التكنولوجي والتقدـ العممي -
والتقدـ العممي ىو أحد اإلنجازات الضخمة فى العقود األخيرة مف القرف العشريف حيث يتميز     

االكتشافات العممية والتكنولوجية كًما ونوًعا ، وىذا  بالعديد مف السمات والخصائص أىميا تسارع
التطور فتح آفاقًا غير مسبوقة حيث تـ التعرؼ عمى مكونات الذرة ونشوء عمـ فيزياء واكتشاؼ الطاقة 
النواوية وعمـو الفضاء وظيور عمـ فيزياء الجوامد وىو األساس في ثورة االلكترونيات التي أدت لثورة 

بات الشخصية وشبكة اإلنترنت التي ميدت لمثورة المعموماتية ما يدؿ عمى أف التقدـ الكمبيوتر ثـ الحاس
 ( . 04ـ ،  0226العممي أدى إلى إحداث تغيرات جوىرية في حياة األفراد ) ضاحى ، 

وعمى ذلؾ فيناؾ مسؤولية كبيرة تقع عمى عاتؽ عضو الييئة التدريسية اتجاه التطورات ، التى         
اؿ العمـ والمعرفة  ،  حيث إف التخصصات في تطور مستمر وسريع ، والبد لعضو الييئة تحدث فى مج

التدريسية في الجامعة مف متابعة ىذه التطورات والتعامؿ معيا ؛ لما ليا مف انعكاسات عمى مجاالت 
عممو الجامعي وىي: التدريس، والبحث العممي، وخدمة المجتمع، ىذا كمو يستوجب مف الجامعة، أف 
تساعده عمى النمو الميني فيما يتعمؽ بيذه المجاالت؛ فيى  مف شانيا رفع كفايات عضو الييئة 
التدريسية، وزيادة إنتاجيتو العممية اليادفة، وبذؾ ال تعوقو عف متابعة التطورات الحديثة في المعرفة 

 ( . 003ـ ،  0204العممية والتقنية المتعمقة بمجاؿ تخصصو ومواكبتيا ) يوسؼ ، 
 النمو السريع فى المعرفة :  -

ـ ( أثر النمو والتطور المعرفى عمى عضو ىيئة التدريس مف  0205يذكر محمد العامرى )       
 حيث: 
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مما تطمب مساعدة الطالب عمى اكتساب ميارات  التأثير الجذرى عمى النظـ الجامعية التعميمية -
 .تحسيف فعالية المخرجات التعميميةل فاالىتماـ بتحسيف أداء عضو ىيئة التدريس التعمـ الذاتى

التغير الذي حصؿ عمى أدوار أعضاء ىيئة التدريس، فتطور تقنيات االتصاؿ، وتعدد  -
مصادرالتعمـ أدت إلى إحداث تغييرات جوىرية في متطمبات الموقؼ التعميمي مف حيث وسائؿ 

تقميدية التي تعتبر نقؿ المعرفة وأدوار أعضاء الييئات التدريسية التي تحولت مف األدوار ال
المدرس مجرد ناقؿ لممعرفة إلى ميسر و مسيؿ ومرشد وموجو لطالبو وبالرغـ مف ذلؾ فقد 
أشارت الدراسات إلى أف معظـ أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات ينقصيـ التدرب عمى 

 ممارسة التدريس .
عضو ىيئة التدريس  النمو المعرفي في جميع التخصصات و المجاالت يتطمب ضرورة متابعة -

 لمتطورات العممية في مجاؿ تخصصو باعتبار ىذا األمر ضرورة لتحسيف الكفاءات التدريسية.
خالؿ العقود الثالثة الماضية في مختمؼ أنحاء العالـ،مما أدى إلى طالب الجامعة  تزايد أعداد -

 تزايد الطمب عمى أعضاء الييئات التدريسية بمختمؼ مؤىالتيـ تخصصاتيـ.
ف إل فادة مف أعضاء الييئة التدريسية في القطاعات المختمفة في الجامعة وذلؾ اإل -

العمماءالذيف يمتمكوف مواىب وقدرات يشكموف مجموعة مف المستشاريف واالخصائيف لدى ىذه 
مف المالحظ أف أغمب الجامعات التقميدية ال تبدي اىتمامًا كبيرًا باستخداـ تكنولوجيا  القطاعات

ديثة وسواء كاف السبب يتمثؿ في عدـ وجود اعتمادات مالية كافية لدى الجامعة االتصاالت الح
لتغطية ىذا الجانب، أو قمة اعتقادىـ ألىمية استخداـ ىذه التكنولوجيا، أو ألي سبب آخر، فإف 
ذلؾ سوؼ يؤثر ال محالة عمى مستوى الخريج العممي والثقافي بالسمب ، ومف ثـ عمى مدى 

 .  مجتمعإسيامو في تنمية ال
 التغيرات السريعة فى طبيعة الميف فى سوؽ العمؿ : -

وذلؾ نتيجة االعتماد عمى التكنولوجية الحديثة ؛ حيث اختفت ميف وحرؼ وصار غيرىا إلى       
طريؽ االختفاء ، فقد حدث تغيير ممموس في طبيعة كثير مف الميف والوظائؼ وفي معني العمؿ 

ـ  0222جديدة اقتضتيا ظيور المخترعات الحديثة ) الخميسى ، وظيرت كثير مف الميف والوظائؼ ال
( ، وتزايد أعداد ونوعيات العامميف في مجاؿ المعمومات بمختمؼ أنواعيا، وذلؾ العتماد  5، 

اقتصاديات مجتمعات المعموماتية عمي االبتكار واإلبداع واالختراع، وعمي تطويع ونقؿ واستخداـ 
(. وبذلؾ أصبح مطموًبا مف  04ـ،0200ضائع والخدمات ) جورج ، المعمومات أكثر مف إنتاج الب

أعضاء ىيئة التدريس بمختمؼ الجامعات القياـ بدورىـ فى تحديد االحتياجات المختمفة لألعماؿ 
المطموبة حالًيا ومستقباًل سواء لمسوؽ الداخمى أو الخارجى ، وبالتالى تحديد الكيفية التى ُيمكف أف 

 التعميـ لمواجية ىذا التغير .   تستجيب بيا مؤسسات 
 تزايد الرغبة فى توسيع مظمة التعميـ الجامعى مع االرتقاء بجودتو : -
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إف طبيعة عصر االنفجار المعرفي والتكنولوجي والعولمة والعالمية تتطمب نوعية متميزة مف األفراد      
ي التعميـ؛ لذا تحدث البعض عف الذيف يجمعوف بيف المستويات التعميمية العالية، والجودة المتميزة ف

ذا كانت دوؿ العالـ تتسابؽ في توسيع مظمة التعميـ الجامعي والعالى كمًيا،  التعميـ العالى المجميع ، وا 
فإنيا ُتحاوؿ أيضا أف تتسابؽ في مستويات الجودة في الميمة مف يكفؿ واند كميا، فإنيا تحاوؿ أيضا 

ه المرحمة الميمة مف التعميـ، بما يكفؿ رفع جودة الخريج أف تتسابؽ في رفع مستويات الجودة في ىذ
 (. 100ـ ،  0222في عصر تسوده التنافسية، وال يعترؼ إال بالمنتج ذي الجودة العالية ) عابديف ، 

وىذا يتطمب عضو ىيئة تدريس مدرؾ ليذا التزايذ وُيساعد فى تطبيؽ الجودة فى المؤسسة التى    
وتحسيف مستوى أداء أعضائيا  الجامعةالطرؽ العممية لالرتقاء بمستوى  ينتمى إلييا ، فيى مف أىـ

وخريجييا وزيادة قدرتيـ التنافسية عمى كافة األصعدة اإلقميمية والعالمية ، ولذلؾ يتوجب عميو التعرؼ 
عمى الوضع الراىف مف خالؿ تحديد نقاط القوة والضعؼ والفرص المتاحة وتحديد ووضع التصورات 

 جيات لموصوؿ إلى األىداؼ المنشودة .واالستراتي
 الدواعى البيئية : -
مع تصاعد االىتماـ بقضايا البيئة ظيرت اتجاىات ُتنادى بإدخاؿ التربية البيئية في معظـ الجامعات     

 إذ، كما اتجيت بعض الدوؿ إلى إنشاء معاىد منفصمة  ووحدات مستقمة ومراكز خاصة داخؿ الجامعة 
مف خالؿ وظيفة البحث العممي توفر قاعدة مف البيانات والمعمومات حوؿ  ىمعيستطيع التعميـ الجا

القضايا البيئية وحموليا الفنية والتشريعية والسموكية إضافة إلي ما قامت بو بعض الجامعات العالمية  
المناىج  واألنشطة الطالبية  والندوات ووصؿ األمر إلى مف عمؿ مقررات في التربية البيئية، 

تمرات وأساليب التدريس التى يستخدميا عضو ىيئة التدريس الجامعى ، باإلضافة إلى تشجيع والمؤ 
البحوث والمشروعات المتعمقة بالقضايا البينية، وتنمية وعي أعضاء ىيئة التدريس البيئى ، وتنمية 

المشكالت  اتجاىاتيـ نحو إدماج القضايا البيئية فيما يقوموف بتدريسو ، وبناه عمى ذلؾ؛ تصبح دراسة
التدريسية عمى  اوىيئتي الجامعةالبيئية حاضرًا ومستقباًل، تشخيًصا ووقاية وعالًجا، أحد أىـ مسئوليات 

المستوى البحثي،؛ وذلؾ حرًصا عمى ما يطمؽ عميو بالتنمية البيئية المستدامة والتى تحفظ حقوؽ 
 ( .163ـ ،  0224األجياؿ القادمة ونصيبيا فى الموارد البيئية ) محمود و ناس ، 

 التعاوف الدولى وتشابؾ المصالح : -
والذى ترتب عمى تطور نظـ ووسائؿ االتصاؿ واالنتقاؿ  وتالشى المسافات والحدود وارتباط أجزاء      

العالـ بعضيا ببعض وىو ما انعكس بصورة مباشرة عمى العالقات الدولية ، مما انعكس عمى التعميـ 
دى ذلؾ إلى ظيور تخصصات بينية تجمع بيف أكثر مف منيج بحثى ، الجامعى بمختمؼ جوانبو ؛ إذ أ

واألخذ بفمسفة التعميـ المستمر فى التعميـ الجامعى والبحث كذلؾ عف مصادر بديمة أو إضافية لتمويؿ 
 ( . 21ـ ،  0200التعميـ الجامعى ) الدىشاف ، 
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ا عالمًيا صناعتو العممية التعميمية إذ لـ يعد التعميـ خدمة ُتقدـ إلنساف فقط ، بؿ أضحی اقتصادً     
وقطاعو اإلنتاج الفكري، کما أضحي العائد مف التعميـ ىو المحصمة النيائية والمنتج األخير لمعممية 
االقتصادية التعميمية ، وقد أصبح قياس معدؿ العائد عمى التعميـ أحد المجاالت التطبيقية اليامة في 

دير العائد عمى التعميـ فقد تطورت مناىج تطبيقية التقدير ىذا دراسات أسواؽ العمؿ و التعميـ، و تق
العائد عمى مستوى األفراد، حيث يتـ تقدير العائد الخاص عمى التعميـ بالتمعف في قرار االستثمار في 

 ( . 1ـ ،  0227التعميـ بواسطة األفراد ) عمى ، 
ب انتحذيبث انذاخهيت :

ا
 حبني
 :الحفاظ عمى الريادة فى المنطقة  -

كانت الجامعة المصرية األـ بمثابة النموذج الذى تحتذيو الجامعات الجديدة فى المنطقة ، حتى    
لتكاد بعض الجامعات العربية أف تكوف صورة مف جامعة القاىرة مثاًل ، ويرجع إلى الجامعة المصرية 

البالد بالطبع إلى  الفضؿ فى إزدىار الياة الجامعية فى كثير مف البمداف العربية ؛ حيث تطمعت ىذه
مصر واستعانت بيا بكؿ ما أمكنيا أف تستعيف بو مف أساتذتيا فى كافة العمـو وخبراتيـ الواسعة 

 ( . 31ـ ،  0222) الجوادى ، 
وعمى الرغـ مف التاريخ الحافؿ لمجامعات المصرية فإف قراءة الواقع برؤية موضوعية تكشؼ عف    

 ( : 2،  0227لمؤشرات ما يمى )الضبع ، عدد مف المؤشرات المزعجة ومف ىذه ا
في الدراسات التي أجريت حوؿ تقييـ الجامعات العالمية أظيرت أف الجامعات المصرية لـ تكف  -

بيف أفضؿ خمسمائة جامعة عمى مستوى العالـ ، وأيضا جاءت الجامعات المصرية في مواقع 
 متأخرة في تصنيؼ آخر عمى مستوى الجامعات األفريقية .

قع كثير مف الجامعات العربية في دوؿ الخميج العربي بصفة خاصة يكشؼ عف أف ىذه أف وا -
الجامعات قد سبقت الجامعات المصرية واف كثير مف الجوانب المطموبة لتحقيؽ الجودة 

 واالعتماد قد سبقت في األخذ بيا .
ى المستوى الكمى واألمر الذي ال شؾ فيو أف األستاذ الجامعي المصري يحتؿ مكانة متقدمة عم    

والكيفى عربًيا وأفريقًيا  و أف كؿ تقدـ حدث في الجامعات العربية فإف إسياـ األستاذ المصرى فيو كاف 
 اإلسياـ المتميز ، فعضو ىيئة التدريس المصرى إذا تييأت لو البيئة السميمة  أبدع وتميز.

قيؽ التنمية ، حيث يكفى ما ُيدفع عمى الجامعات أف ُتجاىد لتوظيؼ العمـ فى خدمة الصناعة وتح     
مف عمالت صعبة فى شراء ) حؽ المعرفة ( فى األجيزة المنزلية والسيارات ، األمر الذي يتطمب 
مراجعة شئوف التعميـ  بأطرافو المتعددة وعمى رأسيـ عضو ىيئة التدريس وكذلؾ إعادة النظر في كمفتو 

 ومردوده االقتصادي واالجتماعي .
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فاىيـ الخصخصة واقتصاديات السوؽ ومبادرات القطاع الخاص واالىتماـ الشديد إذ انتشرت م   
، وذلؾ لمواجية أحد أىـ  الجامعاتبعناصر الجودة الشاممة فى كافة مجاالت الحياة وبخاصة 

المشكالت التي ُيعانى منيا المجتمع المصرى وىي البطالة ، وخاصة ألنيا تنتشر بصورة كبيرة بيف 
، إذ ُتعد مشكمة البطالة في مصر مشكمة بالغة التعقيد فالسبب فييا ليس مجرد  خريجي الجامعات

نما  ضعؼ المستوي االقتصادي لمدولة مما يحد مف فرص االستثمار ومف ثـ فرص العمؿ المتاحة ، وا 
ُيؤثر سوء أحواؿ التعميـ وبمستوياتو المختمفة في زيادة حدة ىذه المشكمة بشكؿ كبير حيث ال يوجد 

 (.000ـ،0201ج المؤىؿ لشغؿ الوظائؼ المتاحة ) حنفى ، الخري
 ضعؼ مواكبة التخصصات الجامعية لمتطورات المعاصرة :  -

ُيالحظ عمى التعميـ أنو يفتقد إلى عديد مف التخصصات الجديدة، والتي أفرزتيا حركة التطور     
ي منذ السبعينيات مف العممي واالنفجار المعرفي والتكنولوجى ، واستمرار بعض التخصصات كما ى

القرف الماضي، وأنو عمى الرغـ مف التطوير التي تقـو بيا الجامعات حالًيا إال أنو لـ يطرأ أي تطوير 
عمى عديد مف األقساـ أو التخصصات بالجامعات المصرية ، األمر الذي يجعميا بمنأى عف التطوير 

خريج أفراد مف بعض التخصصات ال يحتاج الذي طرأ عمى عديد مف مجاالت العمؿ واإلنتاج، بما يعني ت
إلييـ سوؽ العمؿ وكذلؾ قمة وجود خريجيف مف تخصصات معينة برغـ حاجة أسواؽ العمؿ إلييـ؛ 
وذلؾ نتيجة لقمة ىذه التخصصات بالجامعات ، األمر الذي يستمـز استحداث تخصصات جديدة تتواكب 

لتعميـ الجامعي يحتاج إلى إحداث تغييرات في مع حركة التقدـ العممى والتكنولوجي ومف ثـ يتضح أف ا
طبيعة العالقة بيف أدواره واحتياجات سوؽ العمؿ؛ مف حيث االنتقاؿ مف اإلعداد لموظائؼ النمطية 
التقميدية إلى الوظائؼ المرنة والتحوؿ مف مؤسسات تعمـ مف أجؿ وظائؼ محددة سمًفا إلى مؤسسات 

عمؿ المحمي إلى األسواؽ العالمية ، حيث إف التيار تعمـ مدى الحياة  وذلؾ لتحوؿ مف سوؽ ال
تبنى مسارات دراسية قوية في مضمونيا العممي، وقابمة لمتحويؿ مف نحو التجديدي اآلف يسير 

 ( . 44ـ ،  0201تخصص إلى آخر حسب المسار الدراسى الخاص لكؿ  طالب ) المبودى ، 
 ومعاونييـ:ضعؼ برامج تنمية وتطوير أعضاء ىيئة التريس        

ُيعد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ دعامة رئيسة لبناء تعميـ جامعي يستطيع أف ُيواجو التحديات     
الحالية والمستقبمية المختمفة؛ ولذا فإف الجامعات ُتحاوؿ أف ُتوفر ليـ ما ُيمكنيـ مف ممارسة أدوارىـ 

والمراجع والمصادر العممية، واإلمكانات  المختمفة مثؿ : التمتع بالحرية، والحياة الكريمة اآلمنة،
والتقنية الحديثة، وتييئة السبؿ لتنمية معارفيـ، مف خالؿ المياـ العممية، والمؤتمرات والندوات، 
والدورات التدريبية  ، حيث ُتعتبر التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ إحدى المرتكزات 

تعميمي؛ لمواكبة التغيرات التي تسود العالـ في الوقت الحاضر، ومف األساسية في اإلصالح والتحسيف ال
 0203مظاىر القصورفي برامج التنمية المينية المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ ) حسيف ، 

 ( : 014ـ ، 
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 قصور إدارة الكميات في نشر ثقافة التنمية المينية لدى ىيئة التدريس. -
 اقتصارىا عمى المحاضرات، وورش العمؿ.ضعؼ تنوع أساليب التدريب و  -
إغفاؿ برامج التنمية المينية لالحتياجات الفعمية لممستيدفيف، وقصور االنطالؽ منيا لتخطيط  -

 البرامج، ورسـ إطار محتوياتيا، وأساليب تنفيذىا، وسبؿ تقويميا.
يس االفتقار إلى معايير اختيار المدرب الكؼء،وقمة وجود مدربيف متخصصيف في التدر  -

 .العممية الممارسات وُتيمؿ النظري، الجانب عمى ُتركز التدريبية البرامج فمعظـ الجامعي
 ضعؼ توافر المطبوعات المادة التدريبية لممشاركيف ببرامج تنمية قدرات ىيئة التدريس -
 .ىيئة التدريسعضو ل لمقياـ بتنفيذ برامج التنمية المينية تدريبية مؤىمة كوادر ضعؼ توافر -
 نتاجية العممية :ضعؼ اإل  -

ىناؾ العديد مف العوامؿ التي ُتؤثر عمى اإلنتاجية العممية ألعضاء التدريس ُتؤدي إلى ضعفيا ومنيا 
 ( : 024ـ ،  0220) أبو كميمة ، 

تنوع المياـ التي يقـو بيا أعضاء ىيئة التدريس وخاصة التدريس والمجاف االمتحانية وأعماؿ  -
 إلخ .رية الخاصة بمجالس األقساـ والكميات. . الكنتروالت وكذلؾ الوظائؼ اإلدا

ضعؼ المخصصات المالية، التي بدورىا ُيمكف أف تسمح ألعضاء ىيئة التدريس بحضور  -
المؤتمرات العممية، مما ُيحمؿ عضوىيئة التدريس أعباء إضافية، بما قد ُيؤدي إلى أف بعضيـ 

 قد يحجـ عف حضور تمؾ المحافؿ العممية.
 تضمف البقاء جديدة واتجاىات نماذج وتبني منظومتيا وتطوير لجامعات إلى إصالحولذلؾ سعت ا     

 النماذج ىذه بيف مف ولعؿ ، وعمى رأسيـ عضو ىيئة التدريس بيا  عناصرىاليا ولجميع  واالستمرارية

 .المنتجة الجامعة نموذج ىو نجاحيا أثبتت التي
عضبء هيئت انتذريش جببمعت بىرصعيذ انتصىر املقرتح نتحضني األداء األكبدميً واملهىن أل

 فً ضىء معبيري اجلبمعت املنتجت
 ويتمثؿ اإلطار العاـ لمتصور المقترح فى ثالثة محاور عمى النحو التالى :    

 احملىر األول :
ويتناوؿ المنطمقات الفكرية لمتصور المقترح والتى تتمثؿ فى فمسفة التصور المقترح و أىدافو     

 ومنطمقاتو .وأىمية تطبيقو 
 احملىر انخبنً :

ويتناوؿ مالمح التصور المقترح لتحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس حيث     
يتـ عرض عدد مف المقترحات الالزمة لتحسيف األداء األكاديمى والمينى لعضو ىيئة التدريس فى 

 ضوء معايير الجامعة المنتجة . 
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 : احملىر انخبنج
اوؿ آليات تطبيؽ التصور المقترح وتمثؿ فى بعض اإلجراءات العممية التى يجب اتخاذىا لضماف ويتن   

 استمرارية تحسيف األداء األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة .
 احملىر األول : ويتنبول املنطهقبث انفكريت نهتصىر املقرتح :

 فمسفة التصور المقترح : -

صور المقترح عمى تضافر الجيود بيف أعضاء ىيئة التدريس و الجامعة والمجتمع تقـو فمسفة الت    
بمؤسساتو المختمفة لمعمؿ عمى إنتاج المعرفة واستثمارىا وتسويقيا لتحقيؽ وتوفير مصادر تمويمية 
مكممة لمتمويؿ الحكومى وذلؾ مف خالؿ صيغة الجامعة المنتجة التى ُتحقؽ التكامؿ بيف وظائؼ 

ثالث ) البحث العممى والتعميـ والتدريس وخدمة المجتمع ( والتى يقـو بيا عضو ىيئة الجامعة ال
التدريس الجامعى وتحويؿ الجامعات إلى مراكز لإلنتاج المعرفى والفكرى وربط التعميـ باإلنتاج لفتح 

لتعاوف قنوات لمشراكة مع مؤسسات المجتمع لتمبية احتياجاتيا مف الكوادر البشرية المدربة وتحقيؽ ا
 والعمؿ المشترؾ مع القطاعات االقتصادية واإلنتاجية والخدمية المتعددة.

 أىداؼ التصور المقترح : -

 فى ضوء الفمسفة التى ينطمؽ منيا التصور المقترح ُيمكف تحديد األىداؼ التالية :     
المتنامية  توفير مصادر تمويمية ذاتية لنظاـ التعميـ الجامعي ُتسيـ في سد احتياجاتو المالية -0

مف خالؿ تفعيؿ الدور األكاديمى والمينى ألعضاء ىيئة التدريس الستغالؿ األمثؿ لمموارد 
 المالية والبشرية المتاحة لمجامعات .

االىتماـ بأعضاء ىيئة التدريس بالجامية مينًيا وعممًيا وتوفير المناخ الى ُيشجعيـ عمى  -0
جامعى ىو محور األساسى لنجاح رسالة العطاء والعمؿ ، وذلؾ ألف عضو ىيئة التدريس ال

الجامعة وال ُيمكف تحقيؽ أى تطوير فى مجاؿ التعميـ الجامعى دوف وجود أعضاء ىيئة تدريس 
 متميزيف بالجامعة .

الربط والتكامؿ بيف وظائؼ الجامعة الثالث )البحث العممى والتدريس وخدمة المجتمع( والنظر  -1
ثر وتتأثر ببعضيا البعض حتى ُيمكف لعضو ىيئة إلييا عمى أنيا منظومة متكاممة ، ُتؤ 

التدريس االنفتاح عمى المجتمع بمؤسساتو المختمفة مف ناحية ولتتكامؿ الجامعة مع مؤسسات 
 المجتمع واألعماؿ واإلنتاج مف ناحية أخرى .

تفعيؿ دور الجامعة التنموى مف خالؿ فتح قنوات شرعية لالتصاؿ بالمجتمع وتحقيؽ الشراكة  -2
عية مع مؤسسات المجتمع المختمفة وتمبية احتياجات المجتمع مف الكوادرالبشرية المجتم

المدربة والقادرة عمى البحث والمشاركة في الوصوؿ لحموؿ لمشكالت وقضايا المجتمع سواء 
 المرتبطة بالعمميات اإلنتاجية أو العمميات الخدمية ، وتحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمع.
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 ترح :أىمية التصور المق -

 تتمثؿ أىمية التصور المقترح فى أنو يسعى إلى تحقيؽ المزايا التالية :    

اإلسياـ فى تفعيؿ دور الجامعة فى بحث مشكالت المجتمع المحمى والعمؿ عمى حميا وتقديـ  -0
 المشورة لمؤسساتو وأفراده وتدريب قواه البشرية وتوعيتيا .

لمجامعة بالموارد المالية أو العينية ، بيدؼ تشجيع المنظمات ورجاؿ األعماؿ عمى التبرعات  -0
 تخفيؼ الضغط عمى الحكومة فى تمويؿ التعميـ الجامعى بسبب إرتفاع تكمفة التعميـ الجامعى .

التنسيؽ بيف كميات الجامعة والمكاتب االستشارية لتنفيذ دراسات واستشارات عممية مشتركة  -1
 قطاع االقتصادى والمجتمع المدنى .تكوف نتائجيا وتوصياتيا قابمة لمتطبيؽ لصالح ال

التوجو نحو استقاللية مؤسسات التعميـ الجامعى باعتبارىا عنصرًا أساسًيا فى تحسيف وتطوير  -2
األداء الجامعى لعضو ىيئة التدريس ، وذلؾ مف خالؿ توفيرمصادرتمويؿ لجامعات لتتمكف مف 

وتعميؽ دورىا فى المجتمع، أداء وظائفيا بشكؿ جيد مف خالؿ تنمية االستثمار المعرفي ، 
وقياميا بعدد مف البرامج واألنشطة اإلنتاجية التى ُتحقؽ ليا عائًدا مادًيا ، مع المحافظة عمى 

 التزاماتيا العممية والثقافية تجاه المجتمع.
 منطمقات التصور المقترح : -

 يبدأ التصور المقترح مف المنطمقات التالية :      

ومتنوعة تحوؿ دوف تنمية ميارات عضو ىيئة التدريس الجامعى  وجود معوقات وعقبات كثيرة -
والوصوؿ إلى نتاجات أصيمة وذات قيمة بالنسبة لممجتمع لذلؾ يجب التعرؼ عمى ىذه 

 المعوقات وتحديدىا و إيجاد حموؿ مناسبة ليا كى يستطيع أف يقـو بدوره عمى أكمؿ وجو .
ورغباتو ُتطبؽ فيو األساليب والنظـ اإلدارية تقديـ تعميـ جامعى جيد يتناسب مع قدرات الفرد  -

المتقدمة وُتستخدـ فيو التكنولوجيا بما ُيساىـ فى نشر العمـ والثقافة لمنيوض بالمجتمع ؛ 
لمعالجة قضاياه المتعددة ومشكالتو المختمفة والستجابة الحتياجاتو الثقافية وتنشيط بنيتو 

 .. اإلجتماعية لالرتفاع بمستواه الفكرى والثقافى
التغييرات العالمية الحالية والشروط التى يفرضيا المحيط االجتماعى واالقتصادى والسياسى  -

والتكنولوجى فرضت عمى المؤسسات الجامعية اإلسراع مف أجؿ تدارؾ الوضع وتغيير أنماط 
المعرفة وضبط جودتيا وتحديث البرامج البرامج التعميمية واإلنخراط فى المجتمعات العممية 

نولوجية والمساىمة فى بناء قاعدة عممية وتكنولوجية والمشاركة فى تطويرىا حتى تتحوؿ والتك
الخبرة التكنولوجية المكتسبة والمتنامية إلى أداة فعالة فى تحفيز التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية.
ؽ ، تمؾ الجامعة التي تعمؿ عمى زيادة تمويميا ؛ لتحقي« الجامعة المنِتجة»أىمية  تطبيؽ  -

االكتفاء الذاتي مف خالؿ البحوث العممية ،  وتقديـ االستشارات وتنفيذ الدورات ؛ مف أجؿ 
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تطوير العممية التعميمية  وتحقيؽ موازنة تتناسب مع اإلنفاؽ عمييا لمواكبة الثورة المعرفية  
بيدؼ جعميا بمثابة بيت الخبرة لممجتمع مف خالؿ ما تقـو بو مف أدوار متعددة، وتوفير 

ادر تمويمية ذاتية لنظاـ التعميـ الجامعى ُتسيـ في سدِّ احتياجاتو المالية المتنامية مف مص
 خالؿ تفعيؿ الدور اإلنتاجي واالستغالؿ األمثؿ لمموارد المالية والبشرية المتاحة لمجامعات .

زيادة قدرة الجامعات التنافسية لمتوافؽ مع المعايير والنظـ العالمية ، ومتطمبات العصر  -
ومتغيراتو وتحدياتو ، وكذلؾ تحقيؽ المتطمبات التنموية  المتعددة :  كتنمية االقتصاد الوطنى ، 

 وتنمية روح اإلبداع واإلنتاج لدى األفراد ، وتحقيؽ التنمية المستمرة لممجتمع.

 : احملىر انخبني : ويتنبول عنبصر انتصىر املقرتح
المنِتجة تحقيؽ دورىا فى المجاالت الثالثة ؛ التعميـ يستطيع أعضاء ىيئة التدريس فى  الجامعة       

 والبحث العممى وخدمة المجتمع .
 أوًلا انتذريش :

 ويتضمف التصور المقترح فيما يخص التدريس والتعميـ بالجامعة المنتجة عمى :
التحوؿ مف نسؽ تعميمى جامعى مغمؽ إلى نسؽ تعميمى مفتوح وتحويؿ المجتمع إلى مواقع  -0

زالة مترابطة لع ممية التعمـ مف خالؿ توسيع النشاطات التعميمية خارج المؤسسة التعميمية وا 
الحواجز الفاصمة بيف النظاـ التعميمى الجامعى الرسمى وبيف النشاطات والمؤسسات في البينة 

 المجتمعية العامة لُيصبح ىذا التأثير المتبادؿ مصدرًا لإلبداع ويتـ ذلؾ مف خالؿ : 
 سسي لمتعميـ الجامعى .تنوع البناء المؤ  -
 تطوير مؤسسات جديدة تخدـ المدى الواسع مف األغراض التعميمية .  -
التدريب عمى االستخدامات الحديثة لتقنية المعمومات في عمميتى التعميـ والتعمـ المعتمدة عمي  -

 الحاسوب وتوفير المعمومات عبر الشبكات والتعميـ عف بعد .

ئة التدريس الجامعى فى كؿ تخصص مف التخصصات توفير العدد الكافى مف أعضاء ىي -0
 الموجودة بالجامعة والعمؿ عمى سد العجز فى التخصصات المطموبة .

تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى استخداـ االستراتيجيات اإلبداعية في التدريس  -1
لتدريس في التي تقـو عمى تحفيز الطالب نحو العمؿ المنتج ، عمى أف ُيشارؾ أعضاء ىيئة ا

مراجعة محتوى المناىج وصياغتيا بشكؿ ُيشجع عمى البحث والتعمـ الذاتي، وممارسة التفكير 
والتحميؿ والنقد ، مع ضرورة إصدار قرارات جامعية حوؿ ضرورة التكامؿ بيف الجانب النظري 

 والجانب العممي فى بناء المناىج.

البرامج التعميمية التي تمكف مف تخريج نوع تاكيد وحدة المعرفة وتقارب العمـو وتكامميا وتبني  -2
جديد مف المتخصصيف ىو " العامؿ ذو التخصص العريض " أو متعد د التخصصات"  كبديؿ 
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عف العامؿ ذي " التخصص الضيؽ " أو " التخصص الواحد " ولذلؾ ارتباط وتفاعؿ المؤسسات 
مف خالؿ تبنى برامج ونماذج التعميمية الجامعية  بؿ واندماجيا مع مواقع العمؿ واإلنتاج ، 

تعممية تجعؿ مف حياة المتعمـ عممية متصمة متداخمة متبادلة مف " الدراسة "  و " العمؿ " مف 
قبيؿ صيغة التعميـ المزدوج  ؛  إذ يتعمـ الطالب مف خالؿ برامج التعمـ خارج الجامعة تحمؿ 

 المناسب لتحقيؽ اإلبداع . المسئولية والعمؿ التعاوني ، كما أنو يساعد عمي توفير المناخ

تبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئة التدريس وبيف الخبراء فى مواقع العمؿ المختمفة فى إعداد  -3
البرامج الدراسية وتطويرىا لضماف الحفاظ عمى مستوى متقدـ ليذه البرامج ولتجنب وجود فجوة 

 فى الحياة العممية. كبيرة بيف ما يدرسو الطالب فى الجامعة وبيف ما ُيواجيو و ُيمارسو

تعظيـ و تعميـ االستفادة مما يتيحو التطور التكنولوجى مف أدوات تعميمية إلكترونية عديدة  -4
تاحة مصادر متعددة لمتعميـ والتعمـ،  ومتنوعة لمواجية الطمب المتزايد عمي التعميـ الجامعى وا 

خدمة في مؤسسات اإلنتاج وتوفيربيئة نفسية مناسبة لمتعمـ الفعاؿ، وتضميف التكنولوجيا المست
دخاؿ تخصصات جديدة ترتبط بحاجات المجتمع ورؤي  والخدمات في عمميات التعمـ ، وا 

 المستقبؿ يكوف اليدؼ منيا إعداد جيؿ قادر عمي مواجية المستقبؿ .

ب انبحج انعهمً :
ا
 حبني

 ويتضمف التصور المقترح فيما يخص البحث العممى بالجامعة المنتجة عمى :
بالبحث والتطوير فال بد أف توجد کيانات تأخذ عمي عاتقيا إنتاج المعرفة التي  االىتماـ -

تحتاجيا المجتمعات فوجود الجامعات كمراكزأصيمة  لمبحث  ، حيث  تتواصؿ مع احتياجات 
مجتمعيا واحتياجات الصناعة ووجود أنظمة وقوانيف لإلبداع واالبتكار تشجع المبدعيف وتحمي 

ترجمة ىذه اإلبداعات إلي تقنية تسيـ في العممية اإلنتاجية ورقي إنتاجيـ والسعي إلي 
 المجتمع معرفًيا مف الضروريات في ىذا العصر.

زيادة الوعى بأىمية البحث العممى ودوره الكبيرة فى خدمة المجتمع وتحقيؽ أىداؼ التنمية  -
 ممكو مف معرفة .االقتصادية لمبالد ؛ فقوة أى دولة فى الوقت الحالى تعتمد عمى مقدار ما ت

تفعيؿ دور البحث العممى فى االرتقاء بالجامعة نحو اإلبداع واإلنتاج والتحوؿ مف البحث  -
 لالستيالؾ إلى البحث مف أجؿ االستثمار .

 تقديـ حوافز تشجيعية وجوائز لألعماؿ اإلبداعية والبحثية التي تقـو بيا الييئة التدريسية . -

عمى مختمؼ مستوياتيـ بالمعايير عند إجراء بحوثيـ حتى  إلزاـ أعضاء ىيئة التدريس الجامعى -
 تكوف النتائج التى يصموف إلييا صادقة ومنطقية تستفيد مف نتائجيا مؤسسات اإلنتاجية.

قامة مشاريع متعددة  - إنشاء كراٍس لمبحث العممى، وتأسيس مشاريع وقفية لمجامعة ، وا 
 العممّية وتحويميا إلى منتجات استثمارية  المجاالت بالتعاوف مع القطاع الخاص لدعـ األبحاث



 ادا  األكااديم  والمنن  ألعاا  ييةة التدريس بجامعة بورسعيدالجامعة المنتجة مدخل لتحسين األ

    أميرة عباس حسيب الشوارب  -أ.م.اد/ محمـد ماير حنف  -راشد صبرى القصب  أ.اد/

 جبمعت بىرصعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         509                   (                    0202– أبريم) –  (43) انعذد

تبنى مشاريع اقتصادية تعود بالنفع عمى المجتمع، وتفيد في عمؿ شراكات مع المصانع  -
والشركات المختمفة وبذلؾ تتعّدد منتجاتيا بما يتوافر ليا وتممكو مف مقومات مادية ومعنوّية 

مكانات بشرية متنوعة االختصاصات والمج االت ، وبما ُيؤثر في بناء ثقافة وخبرات وطاقات وا 
 المجتمع وتوجيو فكرة تحقيؽ نيضتو وتنميتو.

ب خذمت اجملتمع :
ا
 حبنخ
يقػػع عمػػى عاتػػؽ الجامعػػة مسػػؤولية كبيػػرة تجػػاه مجتمعيػػا ، حيث ُيطالب عضو ىيئة التدريس     

فى الحياه اليومية والمجتمع ،  بعدـ اإلنخراط فى التدريس والبحث منعزؿ عف الجانب العممى التطبيقى
نما أصبح مطالب بإنتاج و بتكويف منتجات معرفية تخدـ المجتمع وأفراده ويتضمف التصور المقترح  وا 

 فيما يخص خدمة المجتمع بالجامعة المنتجة عمى :
إصدار تكميفات ألعضاء ىيئة التدريس بضرورة توجيو البحث العممي لحؿ قضايا ومشكالت  -

قضايا التنمية وتشجيع قياـ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية  المجتمع وخدمة
بزيارات ميدانية لمواقع العمؿ واإلنتاج، لمتعرؼ عمى مشكالتيا التي يجب التركيز عمييا في 
أبحاثيـ التطبيقية ،عمى  أف ُتدعـ الجامعات إنتاج البحوث والدراسات التطبيقية المنطمقة مف 

نتاج ، مع إمكانية انتداب أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ لفترات حاجات سوؽ العمؿ واإل 
 كمستشاريف بمواقع العمؿ واإلنتاج بتفرغ جزئى أو كمى.

تدعيـ عالقة أعضاء ىيئة التدريس والعامميف بالكميات والجامعات بالعمؿ ؼ خدمة المجتمع  -
دة التي ينبغي تحقيقيا توافًقا مع رسالة المؤسسات التعميمية، عالوة عف كونو أحد معايير الجو 

 ، وصواًل إلى تقديـ نماذج فاعمة في التميز العممى والخدمى .
فتح قنوات شرعية لالتصاؿ بمؤسسات المجتمع مف أجؿ دراسة واقع المؤسسات اإلنتاجية  -

والوقوؼ عمى المشكالت التى ُتواجييا سواء كانت ىذه المشكالت مرتبطة بالعممية اإلنتاجية أو 
 مية الخدمية .مرتبطة بالعم

إنشاء آليات محددة المسار لربط الجامعات بالشركات مف أجؿ تطوير االىتماـ المشترؾ  -
بالمنتجات االقتصادية واالجتماعية التى تعتمد عمى المعرفة والبحث العممى الذى يتـ تمويمو 
ـ مف قبؿ قطاع الصناعة أو التجارة ، إذ تقـو الشركات بتحديد موضوعات البحث التى يقو 

 بإنتاجيا أعضاء ىيئة التدريس الجامعى .

وبذلؾ ُتصبح جامعة بورسعيد جامعة منتجة تفتح أبوابيا لممجتمع الذي تتواجد فيو ، وليست     
نما ُتصبح مختبراتيا ومشاغميا وجميع إمكاناتيا وثرواتيا البشرية مف  كمؤسسة تدريسّية فقط ، وا 

 ساسًيا مف عناصر تنمية المجتمع وخدمتو.أعضاء ىيئة تدريس وطمبة وعمماء ، عنصرًا أ
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 احملىر انخبنج : ويتنبول آنيبث تطبيق انتصىر املقرتح 
 _ آليات تطبيؽ التصور المقترح 

اعتماد الجامعات كمراكز لمبحوث وحاضنات لممعرفة وبنوؾ الستثمار رأس الماؿ الفكرى وتوفير  -
 ما يمزميا مف تشريعات وقوانيف لدعميا.

ة لنقؿ الجامعة إلى مؤسسة معرفية تعتمد ثقافة اإلنتاج واالبتكار واإلبداع بيف وضع إستراتيجي -
 أبنائيا مف ّصناع المعرفة .

وضع سياسة قبوؿ تعمؿ عمي تحسيف المدخالت الجامعية مف الطالب بحيث ال تقتصر عمي  -
تيا  مجموع الدرجات فقط بؿ عمى شروط أخرى كرغبة الطمبة فى التخصاصات التي ُيريدوف دراس

 واختبارات لمقبوؿ المتقدميف لمطمبة الجامعة اھوكذلؾ النجاح في المقابمة الشخصية التى ُتحدد
 القدرات، وشخصية الطالب .

وضع نظاـ لتشجيع وتحفيز االعماؿ البحثية المتميزة وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف  -
 .زمالءال مف ـھعمى تبادؿ ما يمتمكونو مف معارؼ وميا ارت مع غير

عقد لقاءات عممية بشكؿ دورى فى األقساـ األكاديمية وعمي مستوي الكميات التخصصية  -
لعرض التجارب والخبرات وأفضؿ الممارسات المتميزة في األنشطة البحثية والتدريسية المختمفة 
وعمى سبيؿ المثاؿ: عرض أساليب متميزة في طرؽ التدريس القائـ عمي البحث وايجابية 

تقديـ المعمومة لمطالب، كما يتـ فييا مناقشة المشاكؿ التى تتصؼ بأنيا مشاكؿ المتعمـ و 
 مركبة وُيواجو عضو ىيئة التدريس صعوبة في التعامؿ معيا.

 ممى .ربط أقساـ الجامعة وتخصصاتيا باألقساـ المناظرة بالجامعات العالمية لمواكبة التقدـ الع -
كؿ ما يتـ جمعو مف معمومات عف جوانب األداء  إعداد قاعدة معمومات وبيانات يتـ فييا حفظ -

 ، بالمؤسسة الضعؼ ونقاط القوة وعناصر المختمفة اھالمختمفة بالمؤسسة الجامعية  وموارد
 تيديدات أو فرًصا ُتمثؿ والتى الجامعية لممؤسسة الخارجية بالبيئة تتعمؽ معمومات جمع وكذلؾ
ربط جامعة بورسعيد بالمواقع االلكترونية ب ، وذلؾ باستمرار ومتابعتيا تحديثيا عمى والعمؿ

المخصصة لتبادؿ المعرفة مع بعض الجامعات المنتجة العالمية والتى لدييا تجربة سابقة في 
تطبيؽ مشاريع وأبحاث قائمة عمى استثمار رأس الماؿ الفكرى لالستفادة مف تجاربيـ 

 واالستفادة مف تمؾ المواقع فى تبادؿ ومشاركة المعرفة .
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 عراجامل
 ، الوفاء دار ، واقتصادياتو التعميـ تخطيط فى دراسات( :  ـ 0220)  محمد ىادية ، كميمة أبو

 . 024: ص ، اإلسكندرية
 لجنة ، التربية عالـ مجمة ، إدارتو ونظـ الجامعى التعميـ فمسفة( :  ـ 0220)  إبراىيـ أحمد ، أحمد

 . 063 ص ، الثالث دالعد ، الحديثة التربية برابطة التربية مستقبميات
 حالة دراسة:  األكاديمى األداء جودة فى العمؿ صعوبات تأثير ـ ( :  0202) عيد نايفة ، سميـ أؿ

 كمية ، اإلجتماعية والعمـو األداب مجمة ، قابوس السمطاف بجامعة التدريس ىيئة ألعضاء
: 043 ص ص ، 0 المجمد ، 3العدد ، قابوس السمطاف جامعة اإلجتماعية، والعمـو األداب
067. 

 األداء أخالقيات بمعايير الخاصة األردنية الجامعات إدارات إلتزاـ درجة( :   ـ 0203) أحمد ، بدح
 جامعة ، التربية كمية ، التربية كمية مجمة ، التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف األكاديمى

 . 6 ص ، ، 0 المجمد ، 17 العدد شمس، عيف
 الجامعة إلى التحوؿ اتجاىات ( : " 0203)  النور عبد ، موساوي ، الديف سيؼ محمد ، بوفالطة

 مجمة ،"قسنطينة منتوري جامعة حالة دراسة: الذاتي  لمتمويؿ كمصدر" االستثمارية " المنتجة
 . 21 ع الجزائر، اإلنسانية ، العمـو

 دار ، النفس وعمـ التربية فى البحث مناىج( :  ـ 0773) خيرى أحمد ،  كاظـ ، الحميد عبد  ، جابر
 . 012 ص ، القاىرة ، العربية النيضة

 كصيغة بمصر األعماؿ منظمة جامعة لتطبيؽ مقترح تصور( :   ـ0206) سميماف باسـ ، اهلل جاد
 ، بنيا جامعة ، التربية ، كمية التربية كمية مجمة والجامعى، العالى التعميـ تطوير فى حديثة
 .64 ص ، 07 المجمد ،001العدد

 . 31 ص ، لمكتاب العامة الييئة ، المصرية الجامعة مستقبؿ( :   ـ 0222)  محمد ، ادىالجو 
 ضوء عمي الميني الحراؾ تجاه الجامعة دور تفعيؿ متطمبات( :   ـ0200)  دمياف جورجيت ، جورج

 السادس العدد المنصورة، جامعة بالمنصورة، التربية كمية مجمة العالمية، الخبرات بعض
 .04ص ،  الثاني الجزء والسبعوف،

 عالـ ، المعاصرة واتجاىاتو الجامعى التعميـ تمويؿ( :  ـ 0226)  وأخروف السالـ عبد محمد ، حامد
 . 050 ص ، ، القاىرة ، الكتب

 و عربية وخبرات نظرية أصوؿ)  البشرية والتنمية الجامعة( :  ـ0200)  إسماعيؿ أحمد ، حجى
 .24 ص ، قاىرةال ، الكتب عالـ ،( مقارنة أجنبية
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 لعضو اإلجتماعية المكانة فى المؤثرة المجتمعية المتغيرات( :  ـ 0226)  إسماعيؿ محمد ، حجى
 التعميـ فى دراسات مجمة ، ُتواجيو التى التحديات وأبرز بمصر الجامعى التدريس ىيئة

 ص ـ،0226 ،07العدد ، شمس عيف جامعة ، الجامعى التعميـ تطوير مركز ، الجامعى
001 . 

 والقيادات التدريس ىيئة ألعضاء المينية التنمية( :   ـ 0203)  العظيـ عبد سالمة ، حسيف
 . 014 ص ،"  بنيا بجامعة القدرات تنمية لمشروع تقويمية دراسة األكايمية

 مصر في الجامعي التعميـ عمي االقتصادي اإلصالح تأثير( :   ـ0201) محمود ماىر محمد ، حنفي
 التربية، كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،" تقويمية دراسة"  الدوؿ عضب خبرات ضوء في

 .000ص  ، بورسعيد، جامعة
 .القاىرة  والتوزيع، لمنشر المسيرة دار ، العالي والتعميـ العممي البحث(:  0221)  أحمد  ، الخطيب
 لمجامعات مجتمعيةال الشراكة لتفعيؿ مقترحة صيغة( :  ـ 0201)  عمى بف العزيز عبد ، الخميفة

 اإلسالمية سعود بف محمد اإلماـ جامعة – المنتجة الجامعة فمسفة ضوء قى السعودية
 . الرياض ، 24 العدد ، النفس وعمـ التربية رسالة مجمة ، أنموذًجا

  التربية كمية مجمة ووعوده، المستقبؿ حدود بيف العربية التربية( :  ـ0222) سالمو السيد ، الخميسي
 .5ص ،  األوؿ الجزء والثالثوف، الثالث العدد المنصورة، جامعة ، بدمياط

 ، والتوزيع لمنشر الزىراء دار ، الجامعى التعميـ فى التجديد( :   ـ 0200) عمى جماؿ ، الدىشاف
 .21 ص ، القاىرة

 أدائو تطوير إلى التدريس ىيئة عضو حاجة مدى( :  ـ0203) السيد اهلل خير حسف سيير ، اهلل رفع
 المصرية الجمعية ، التربية كمية ، شمس عيف جامعة ، ، والمعرفة القراءاة مجمة ، التدريسى
 .42 ص ، 047 العدد ، والمعرفة لمقراءة

 الدواعى:  المصرية بالجامعات المنتجة الجامعة صيغة( :  ـ 0201)  الديف ضياء محمد ، زاىر
 العدد ، بنيا ،  التربية ألصوؿ ريةالمص الجمعية – التربوية المعرفة مجمة ، والمتطمبات

 . 22: 10 ص ص ، األوؿ المجمد  ، األوؿ
 والتكامؿ التعاوف لتفعيؿ المرجعى اإلطار( :   ـ ۰۲۲3)  محمد ، متولي ، أحمد عبدالرحمف ، صائغ

 الثانى الدولى المؤتمر ،  واإلنتاج األعماؿ ومؤسسات والعاـ العالي التعميـ مؤسسات بيف
 لمتربية العربية المنظمة الرياض، ، أبريؿ(  ۰۷ - ۷۱)  الفترة فى المنعقد  لىالعا لمتعميـ
 . والعمـو والثقافة

 ورؤى الواقع تحديات العربى الوطف فى الجامعى التعميـ( :  ـ 0223) حسيف أحمد ، الصغير
 . 06 ص ، ،القاىرة والتوزيع والنشر لمطباعة الكتب دار المستقبؿ،
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 األلفية تحوالت ضوء فى  الجامعى لمتعميـ المستقبمية األداوار( :   ـ 0226 ) فرغمى حاتـ ، ضاحى
 . 04 ص ، ، الجيزة ، والتوزيع لمنشر العالمية الدار ، الثالثة

 الدار ، ميدانية ودراسة نظرية قضايا الجامعى التعميـ خصخصة( :   ـ 0227)  الرءوؼ عبد ، الضبع
 .2 ص ،  القاىرة ، والتوزيع لمنشر العالمية

 لدى االستثمارية التنظيمية االتجاىات لبناء مقترح تصور( :  ـ 0207)  نعيـ عودة عمى ، الطراونة
 رسالة ، المنتجة الجامعة مبادىء ضوء فى الحكومية األردنية الجامعات فى األكاديميف القادة

 . األردنية الجامعة ، العميا الدراسات كمية ، دكتوراه غير منشورة 
 دار ، والمحمية العالمية بيف واقتصادياتو التعميـ تخطيط قضايا( :  ـ 0222) عباس محمود ، عابديف

 . 100  ص   ، العربية الكتب
 والتوزيع، لمنشر المعتز دار ، التربوية اإلدارة في معاصرة قضايا( :  ـ 0205)  عمى محمد ، العامرى

 . 05 ص  ، األردف
 .022ص ، القاىرة ، العربي دار ، الجامعي التعميـ بؿمستق(: ـ 0202) عواطؼ ، الرحمف عبد
 ألستاذ الوظيفى بالرضا المرتبطة االكاديمية العوامؿ( :   ـ0223) كماؿ أحمد سناء ، السالـ عبد

 عيف جامعة ، التربية كمية ، الثامف العدد ، الجامعى التعميـ فى مجمة دراسات ، الجامعة
 . 173 ص ، شمس

 الجامعات بعض فى التدريس ىيئة أعضاء لتقويـ مقارنة دراسة( : ـ0202)  عنتر ، العاؿ عبد
مكانية األمريكية والجامعات العربية  التربية كمية ، التربوية المجمة ، مصر فى منيا اإلفادة وا 

 . 26:  0 ص ص ،  ، 13 الجزء ، سوىاج جامعة ،
 القاىرة جامعة حالة دراسة– تمعالمج تنمية فى الجامعة دور(  ـ 0226)  محمد سمير ، الوىاب عبد

 ،"  العربى الوطف فى العالى التعميـ لمؤسسات اإلستراتيجى التخطيط" مؤتمر أعماؿ ضمف ،
 . 044 ص ،   العربية الدوؿ جامعة مع باإلشتراؾ اإلدارية لمتنمية العربية المنظمة

 التربية بكمية التدريس ىيئة لعضو المينى األداء ـ ( : تقييـ 0201)  محمد فيصؿ ، الوىاب عبد
 التعميـ مؤسسات جودة لضماف الوطنية المعايير ضوء فى والتكنولوجيا لمعمـو السوداف جامعة
 ص ، ـ0201، 0 المجمد ، 030 ،العدد األزىر جامعة ، التربية كمية ، التربية مجمة العالى،

 .402:  360 ص
 الجامعية فمسفة ضوء في األزىري عيالجام التعميـ تطوير( :  ـ 0224)  رجب جماؿ ، عبدالحسيب

 كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة تطبيقيا، نحو التدريس ىيئة أعضاء واتجاىات المنتجة
 . 000 ص. زىر األ جامعة  ، بالقاىرة التربية
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 لمواجية المصرية بالجامعات األكاديمية لممينة اإلعداد( :  ـ0222)  حسنيف محمد ، العجمى
 كمية ، التربية كمية مجمة ، التدريس ىيئة أعضاء يدركيا كما ومتطمباتيا المستقبؿ تحديات
 . 43 ص ،00 العدد ، المنصورة جامعة ، التربية

 ، المصرية األنجمو مكتبة ، التنمية وقضايا الجامعى التعميـ( :  ـ 0200)   عمى محمد ، عزب
 . 10:  07ص ص القاىرة،

 التحديات ضوء عمى الجامعى التعميـ تطوير فى تدراسا( :  ـ 0227) درويش فتحى ، عشيبة
 . 72ص ، القاىرة ، والتوزيع لمنشر العالمية الروابط دار ، المعاصرة

 . 74 ص ، سابؽ مرجع( :  ـ 0227)  درويش فتحى ، عشيبة
 ، لمتخطيط العربى المعيد ، التعميـ عمى العائد معدؿ قياس( :  ـ 0227) القادر عبد عمى ، عمى

 . 1 ص الكويت،
 الجامعة مفيـو تطبيؽ فى اليرموؾ جامعة إدارة دور( :   ـ 0206) محمد ، عاشور ، نعيمة ، عمى

 ص ،  10 المجمد ، 004 العدد ، الكويت ، التربوية المجمة ، والحموؿ العقبات:  المنتجة
 . 004:  072 ص

 ضوء في المنتجة ةالمدرس مشروع لتفعيؿ مستقبمي تصور( :  ـ 0222)  السيد حسف نادية ، عمي
، كمية التربية ، جامعة بنيا  ببنيا التربية كمية مجمة ، المستقبؿ وسيناريوىات الواقع إشكالية

 .35 العدد ،
 ىيئة أعضاء لدى المينى واألداء الوظيفى الرضا بيف العالقة( :  ـ0203)  عمى نبيمة ، العمرى

 ، طيبة جامعة ، التربية كمية ، ربويةالت لمعمـو طيبة جامعة مجمة اليرموؾ، بجامعة التدريس
 . 142،ص 1العدد

 الجامعى التعميـ مخرجات بيف الفجوة لتجسير مقترحة استراتيجية( :   ـ 0202)  ياسر ، فتحى
 ، العربية التربية مستقبؿ مجمة ، الحديثة اإلتجاىات بعض ضوء فى العمؿ سوؽ واحتياجات

 .42ص  ، 00 المجمد ،67العدد والتنمية، لمتعميـ العربى المركز
 الجديدة االيدولوجية حوؿ ؟ المعرفة سوؽ أـ المعرفة ثقافة( :   ـ 0221) وولفجانج ، فروىوالد

 ، جنيؼ ، اليونسكو ، الدولى التربية مكتب ، المقارنة لمتربية الفصمية المجمة ، لمجامعة
 . 015:  010 ص ص ، 0المجمد ، 11 العدد

 محرر ،  الجامعي التعميـ في العممي البحث وتسويؽ استثمار( :  ـ 0227)  صبري راشد  ،  القصبي
 .   010 ، 010 ص ص ، المنيا ، فرحة دار"   الجامعي التعميـ تطوير   نحو"  في

 في العالي التعميـ مؤسسات دور( :  ـ0220) مصطفى محمود ،  قمبر  ، جمعة اهلل عبد ، الكبيسي
 . 022 ص ، الدوحة لثقافة،ا دار لممجتمع، االقتصادية التنمية
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 المينية التنمية أساليب لتطوير مقترح تصور( :  ـ 0201)  بسطويسى محمد سعد نشوة ، المبودى
 واالعتماد الجودة معايير ضوء فى المصرية بالجامعات ومعاونييـ التدريس ىيئة ألعضاء
 . 44 ص ،  السويس قناة جامعة ، باإلسماعمية التربية كمية ، الجامعى

 لمتعميـ القومية المجالس تقرير( :  ـ 0220)  الجميورية رئاسة ، المتخصصة القومية لمجالسا
 . 066: 064 ص ص ، والعشروف الثامنة الدورة ، والتكنولوجيا العممى والبحث

 ،دار والجامعى العالى التعميـ فى قضايا( :  ـ 0224) محمد السيد ، ناس ، طو سعيد ، محمود
 . 163 ص  ،  المصرية النيضة

 تحوؿ في العممي البحث دور( :  ـ 0204) أحمد محمد بف محمد ، الحربى ، نايؼ سارة ،  المحياء
 التربية رابطة مجمة ، مقترحة استراتيجية منتجة جامعات إلى السعودية الحكومية الجامعات
 . 033:  020 ص ص ،6 المجمد ، 06 العدد ، الحديثة

 القومي المركز ، والقانوني الجامعي التعميـ مستقبؿ( :  ـ 0204) الاله عبد أحمد ، المراغي
 .  046ص  ، القاىرة ، القانونية لإلصدارات

 المؤتمر ،"الجامعي التعميـ تمويؿ في حديثة اتجاىات( :  "  ـ 0221)  الياللي الشربيني ، الياللي
 في المستقبؿ جامعة" الجامعي، التعميـ تطوير لمركز الثاني العربي العاشر السنوي القومي
 .مصر  شمس ، عيف جامعة ، ـ 0221 ديسمبر 06-05 ، العربي الوطف

 . 26 ص ، القاىرة ، والتوزيع لمنشر طيبة ، معاصرة تربوية قضايا( :  ـ 0200)  أيمف ، يسف
 ىيئة ألعضاء المينية التنمية أساليب لتطوير مقترح تصور( :  ـ 0204)  محمود طو داليا ، يوسؼ

 مجمة ،(  األمريكية المتحددة الواليات خبرة ضوء فى العربية مصر بجميورية سالتدري
 ،3 العدد ، التعميمية اإلدارة و المقارنة لمتربية المصرية الجمعية ، والدولية المقارنة التربية

 . 003 ص
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Ahrweiler, P., Pyka, A., & Gilbert, N. (2011). A new model for 

university‐industry links in knowledge‐based economies. Journal of 

Product Innovation Management, 28(2), 218-235.  
Chen, S. H. (2011) : A performance matrix for strategies to improve 

satisfaction among faculty members in higher education. Quality & 

Quantity, 45(1), 75-89 . 

Lunenberg, M. (2002) : Designing a curriculum for teacher educators. 

European , Journal of Teacher Education, 25(2-3), 263-277.  
Prona, B., & Demo, E. (2018). Universities and entrepreneurship: An 

overview of albanian public HEI-s on entrepreneurial university 

model aspects. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 7(2), 

107 . 



 ادا  األكااديم  والمنن  ألعاا  ييةة التدريس بجامعة بورسعيدالجامعة المنتجة مدخل لتحسين األ

    أميرة عباس حسيب الشوارب  -أ.م.اد/ محمـد ماير حنف  -راشد صبرى القصب  أ.اد/

 جبمعت بىرصعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         545                   (                    0202– أبريم) –  (43) انعذد

Pugh, R., Lamine, W., Jack, S., & Hamilton, E. (2018). The entrepreneurial 

university and the region: what role for entrepreneurship 

departments. European Planning Studies, 26(9), 1835-1855.  
Punongbayan, E. J., & Bauyon, S. M. (2015). Instructional performance of 

teacher education faculty members in one state university in the 

Philippines. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(5), 

135-143.  
Vera-Cruz, A. O. (2014). What are the university–productive sector links 

that matter in a small island country The case of Cabo Verde. 

African Journal of Science, Technology, Innovation and 

Development, 6(2), 65-73.  
 


