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 ملخص

ف أبرز مؤىبلت األستاذ الجامعي والسبؿ البلزمة لتطويرىا مف منظور ىدؼ البحث الحالي إلى بيا      
إسبلمي، ولتحقيؽ اليدؼ المذكور اتبع الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، وتـ تقسيـ البحث إلى مبحثيف 
ىما عمى الترتيب: مؤىبلت األستاذ الجامعي، وسبؿ تطويرىا، وتـ التوصؿ إلى عدد مف االستنتاجات 

ف مف سبؿ تطوير مؤىبلت األستاذ الجامعي مف منظور إسبلمي: توفير البيئة التزكوية في أبرزىا: أ
التقدير المعنوي لؤلستاذ الجامعي ورفع مكانتو المعنوية في نفوس الطمبة في العمؿ، والمتضمنة لػ: 

ء النتائج . وفي ضو المؤسسة التي يعمؿ بيا، وتفعيؿ قيـ العدالة، وقيـ الشورى واختيار الشخص المناسب
يوصي الباحثاف المؤسسات المعنية بالتعميـ العالي بمزيد مف الدعـ المادي والمعنوي معًا لؤلستاذ 

 الجامعي، ما يمكنو مف تحقيؽ أىداؼ التعميـ ورسالتو النبيمة.
 األستاذ الجامعي، المؤىبلت، سبؿ التطوير، منظور إسبلمي. الكممات المفتاحية:

Abstract 
      The current research aimed at revealing the most important university professor 

qualifications and the required suggestions to develop them, from Islamic perspective. 

In order to achieve this purpose, the researchers followed the Analysis descriptive 

methodology; the research was divided into two courses, which are: the university 

professor qualifications, and the ways of developing them. 

      A set of conclusions were reached into, such as: one of the way of developing 

university professor qualifications, from Islamic perspective is : saving the selective 

environment in the work, that included the immaterial estimating for the university 

professor and rising his immaterial position within the students in the organization 

where he works, and activating the justice values, and the values of consulting and 

choosing the suitable person. In light of the findings, the researchers recommend the 

high education institutions with more support for the university professor to achieve the 

purposes and message of education. 
 

 

 :دقدمةامل

 اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمقَ : الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيد المرسميف أوؿ التاليف لقولو تعالى       
لتشيد عمى مكانة العمـ وفضمو؛ ، أف تنطؽ ثبلثة حروؼ، فمف عظيـ دالالت أولى آيات اهلل تعالى نزواًل "اقرأ"، [ٔالعمؽ: ]

 د أف العمـ سبيؿ لتنمية المجتمع، ونيضة األمـ ورقييا، ومعيار لترتيبيا في مصاؼ الحضارات؛ وبذلؾ ندرؾ الحكمةما يؤك
 .(ٔ)«طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ»: في قوؿ النبي 

 فنونو بحر فيحمؿ أمانتو وتبميغيا لؤلجياؿ، وبذؿ الوسع لمت الذيف أخذوا عمى عاتقيـومكانة العمـ تعكس مكانة أىمو        
 

 .اليرموؾكمية الشريعة، جامعة ، مشارؾ أستاذ  *
 .باحث **
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ِإفَّ اهلَل َوَمبَلِئَكَتُو َوَأْىَؿ السََّمَواِت َواأْلََرِضيَف َحتَّى »بقولو:  فنونو وتخصصاتو ما أمكف، فكاف ليـ مف األجر ما يذكره النبي 
، ولـ يبمغوا تمؾ المكانة إال لتوافر عدد مف الصفات ٕ()«َصمُّوَف َعَمى ُمَعمِّـِ النَّاِس اْلَخْيرَ النَّْمَمَة ِفي ُجْحِرَىا َوَحتَّى اْلُحوَت َليُ 

 المميزة والتي يطمؽ عمييا اليـو المؤىبلت التي تعددت مستوياتيا بدءًا مف األستاذ المدرسي ولغاية األستاذ الجامعي.
ر في تحديد مؤىبلت األستاذ الجامعي المقبوؿ لمعمؿ في ىذه الجامعة وتعد مؤسسات التعميـ الجامعي، المعني المباش       

ما يشير ، بمدخبلتوأو تمؾ؛ لذا تحرص عمى اختيار أفرادىا بمؤىبلت عالية، ومف مسممات القوؿ أف مخرجات التعميـ مقترنة 
تطوير تمؾ المؤىبلت وتنميتيا إلى متانة الصمة بيف مؤىبلت األستاذ الجامعي وتمؾ المخرجات؛ ما يؤكد أىمية العمؿ عمى 

 تطويرىا.في خضـ متغيرات العصر وتحدياتو، وعميو جاء البحث الحالي ليوضح مؤىبلت األستاذ الجامعي وسبؿ 
 : ىما بالترتيب اآلتي، وفي ضوء ما سبؽ تضمف البحث الحالي مبحثيف       

 .مؤىالت األستاذ الجامعي من منظور إسالمي: المبحث األول
 .مؤىبلت شخصية لمطمب األول:ا       
 .مؤىبلت عممية المطمب الثاني:       
 .مؤىبلت اجتماعية المطمب الثالث:       

 .سبل تطوير مؤىالت األستاذ الجامعي من منظور إسالمي: المبحث الثاني
 .توفير البيئة التزكوية في العمؿالمطمب األول:        
 .معيشي البلئؽرفع المستوى الالمطمب الثاني:        
 .تنمية ميارات البحث العممي المطمب الثالث:       
 .نشر ثقافة جودة التعميـالمطمب الرابع:        

 

  :مشكلة البحث وأسئلته
ونظرًا ألىمية ، وأحد عبلمات النيضة ألي أمة، انطبلقًا مف اعتبار التعميـ رسالة نبيمة ذات تأثير في بناء األجياؿ       

و األستاذ الجامعي في العممية التعميمية والتربوية؛ فمـ يعد مجرد ناقؿ لممعمومات، إنما يعد مف مصادر المعرفة ما يقـو ب
األساسية، والموجو لمطمبة عمميًا ومينيًا وتربويًا لما بعد الحياة الجامعية، والمساىـ في بناء السموؾ وتعديمو، بالتدريس الفعاؿ 

ميـ العالي، المكونة مف: األستاذ الجامعي، والطالب واإلدارة، وألداء الميمات سابقة الذكر، الذي يعمؿ عمى دمج ركائز التع
يستمـز العمؿ عمى تأىيؿ األستاذ ورفع كفاياتو، ما يعني أف التركيز عمى أىمية مؤىبلت األستاذ الجامعي والعمؿ عمى 

 الحالي.سات التعميمية؛ وعميو جاء البحث تطويرىا، مف أولويات الجامعات التي تسعى ألف تكوف في مصاؼ المؤس
منظور تتحدد مشكمة البحث بالسؤاؿ الرئيس: ما أبرز مؤىبلت األستاذ الجامعي وسبؿ تطويرىا مف في ضوء ما سبؽ        

 إسبلمي؟ ويتفرع عنو السؤاليف اآلتييف، وىما: 
 ما أبرز المؤىبلت المنشودة لؤلستاذ الجامعي مف منظور إسبلمي؟  -ٔ
 ؿ تطوير مؤىبلت األستاذ الجامعي مف منظور إسبلمي؟ما سب -ٕ

 

 :أهنية البحث
 : يتوقع مف البحث الحالي أف يفيد الجيات اآلتية       

 البحث الحالي مرجعًا، لما يطرحو مف سبؿ والمعنية بمتابعة التدريس الجامعي: حيث يشكؿالمؤسسات ذات الصمة  -ٔ
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 لمتطوير يضعيا بيف أيدي صناع القرار.
ثيف في الدراسات المتعمقة بجودة التعميـ، التي تركز عمى المواصفات المميزة وأسس االختيار الجيد لؤلستاذ، حيث الباح -ٕ

 يقدـ البحث الحالي مواصفات المؤىبلت الشخصية والعممية واالجتماعية.
 

 :ميهجية البحث
محؿ الدراسة والنظر، وبياف أبرز عناصرىا  اتبع البحث الحالي النتيج الوصفي التحميمي، الذي يعنى بسبر الظاىرة       

 وتنظيميا بما يتناسب واألىداؼ المرجو تحقيقيا.
 

 املبحث األول
 

 مؤهالت األستاذ اجلامعي مً ميظور إسالمي

 

 تتطمب ميمة التعميـ عمومًا والعالي منو خصوصًا اإلعداد لمكفاءات التي تتولى مسؤولية تمؾ الميمة؛ لما تعكسو تمؾ       
كفاءات مف أثر في نتاجات التعميـ؛ واعتبار أعضاء الييئة التدريسية أحد المرتكزات األساسية التي ُيعتمد عمييا في نجاح ال

توافر العممية التعميمية المساىمة في النيوض الحضاري، وتمبية متطمبات المجتمع؛ وعميو جاء الحديث عف ضرورة 
 مؤىبلت لؤلستاذ الجامعي. 

ة ػػػػػػت األستاذ الجامعي إلى أبرز المواصفات التي ينبغي توافرىا لمتحقؽ مف المكنة البلزمة قبؿ مزاولتشير مؤىبل       
التعميـ الجامعي، حيث تحقؽ أىدافو المرجوة في الحصوؿ عمى المعرفة، والتفكير الناضج والمقدرة عمى حؿ المشكبلت، 

، الشخصيةوالميارات، وتقسـ تمؾ المؤىبلت إلى ثبلثة أنواع ىي:  ورفد المجتمع بالكفاءات المطموبة، وبذلؾ تشمؿ المعارؼ
 والعممية واالجتماعية.

ومما يؤكد تقسيـ الباحثاف سابؽ الذكر ما أشارت إليو بعض الدراسات الميدانية مف التبايف في آراء الطمبة بالصفات        
، العامؿ األوؿلى ثبلثة عوامؿ: الصفات الشخصية التي يرغبوف توافرىا في عضو ىيئة التدريس في الجامعة، وتقسمت إ

 .(ٖ)والعامؿ الثالث عكس عبلقات المدرس مع الطمبة، في حيف أساليب التدريس كانت العامؿ الثاني
 

 :املؤهالت الشخصية: املطلب األول
المرجو توافرىا؛ بما الصفات المرغوبة المتعمقة بالسمات الشخصية لؤلستاذ الجامعي، و : تعني المؤىبلت الشخصية       

 : يسيـ في تحقيؽ رسالتو التربوية. وتشمؿ تمؾ المؤىبلت اآلتي
إف النية الصالحة المنبثقة عف اإليماف باهلل تعالى بالجزاء عمى الحسف إحسانًا : اإليمان الصادق واألخالق الرفيعة (ٔ
 ُْحَسان ْحَساِن ِإَّلَّ اإلِْ ؛ حري ذلؾ اإليماف أف يدفع صاحبو ٗ()«ِإنََّما اأْلَْعَماُؿ ِبالنِّيَّةِ »:  ، وقوؿ النبي[ٓٙالرحمف: ]َىْل َجزَاء اإلِْ

إذا عمؿ أحدكـ إف اهلل يحب »: البتغاء األجر مف عند اهلل تعالى، وأف يرفع درجة اإلتقاف في العمؿ مستحضرًا  قوؿ النبي 
 .(٘)«عمبل أف يتقنو

 خبلؽ، إذ األخيرة ثمرة لؤلولى والتي تبلمس إنسانية اإلنساف بوصفوومما ال يغض الطرؼ عنو ارتباط اإليماف باأل       
، ويدخؿ في ىذا الجانب أيضًا (ٙ)«إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ»: مخموقًا مكرمًا، وبذلؾ ندرؾ الحكمة مف قوؿ النبي 

ِعنَد المَِّو َأن وا ِلَم َتُقوُلوَن َما ََّل َتْفَعُموَن  َكُبَر َمْقًتا َيا أَيَُّيا الَِّذيَن َآَمنُ رفض الثنائية بيف الفكر والعمؿ مصداقًا لقولو تعالى: 
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 وىو أقرب ما نسميو بالقدوة الحسنة، وىذا مف شأنو أف يسيـ في االلتزاـ الفعمي والقولي [ٖ-ٕالصؼ: ]َتُقوُلوا َما ََّل َتْفَعُمونَ 
أىمية توافر األخبلؽ الحميدة كالصدؽ واألمانة والتسامح حيث أشارت الدراسات الميدانية بتنوع أمكانيا إلى ، لدى الطمبة

 .(ٚ)واإلخبلص في العمؿ والسيولة في التعامؿ والقدوة الحسنة والتواضع في األستاذ الجامعي
ضاءة لمعقوؿ ودعوة لمتفتح وقبوؿالنظرة لمعمم والتعميم أنو رسالة َّل مينة (ٕ  : أف ينظر لمتعميـ أنو رسالة تنوير وتبصير وا 

فكرًا وثقافة، وليس مينة أو حرفة يؤدييا مقابؿ مبمغ مف الماؿ، فمف تعمقت نيتو في األولى أدى العمـ بصورتو الرائدة،  اآلخر
إلى ذلؾ وبذؿ قصارى جيده في التكويف الشخصي والعممي والنفسي لطبلبو، أما مف تعمقت نيتو في الثانية، فإنو ال يرقى 

 .  (ٛ)يو فقط لمحصوؿ عمى األجر الماديالتكويف وينطمؽ مف مبدأ أنو واجب يؤد
 )انفعاليًا( ومع : يشير مفيـو الصحة النفسية عمومًا إلى: حالة دائمة نسبيًا مف توافؽ الفرد مع نفسوالصحة النفسية (ٖ

ف ٜ())اجتماعيًا( ما يمكنو مف الشعور بالرضا عف نفسو وعمف حولو لتحقيؽ سعادتو وتطوير قدرتو في حؿ مشكبلتو غيره . وا 
يجاد االستعداد والميوؿ والرغبة ألداء  تواجدىا لدى األستاذ الجامعي يعني المقدرة عمى التعامؿ مع الذات بصورة إيجابية، وا 

، وكما (ٓٔ)رسالة التعميـ، والمقدرة عمى التكيؼ ومواجية المواقؼ التعميمية والسموكية، في أداء المحاضرة والتعامؿ مع الطمبة
، أف ينقؿ ذلؾ لآلخريفينضح، فمف امتؤل وعاء شخصو بالطموح واإلقداـ والراحة النفسية استطاع  يقولوف: كؿ وعاء بما فيو

 أما مف فرغ منو فبل تطالبو بذلؾ لغيره.
ف ػػػػلى أىمية دور الديا  ومما ال يغفؿ قولو أف "عمماء النفس لـ يوجيوا أي اىتماـ نحو الجانب الروحي في اإلنساف و        

حة النفسية... كما أف إغفاؿ عمماء النفس المحدثيف لمجانب الروحي في اإلنساف في دراستيـ لمشخصية والعبادة في الص
والصحة النفسية، قد أدى إلى قصور واضح في فيميـ لمشخصية اإلنسانية وفي معرفتيـ لمعوامؿ المحددة لمشخصية السوية 

تعريفًا لمصحة النفسية مف منظور إسبلمي  بعضيـقدـ  ؛ لذا(ٔٔ)وغير السوية وتحديد دالالت مفيـو الصحة النفسية..."
يشير إلى: "تحقيؽ التوازف بيف تمبية حاجات الروح وتمبية حاجات الجسد، وتحقيؽ التوافؽ البيئي واالجتماعي وفؽ الضوابط 

، وبذلؾ قيا . ما يعني أف مؤشرات الصحة النفسية مرتبطة بمعرفة طبيعة النفس اإلنسانية كما أوجدىا خال(ٕٔ)الشرعية"
، كما يرتبط مفيـو الصحة النفسية بتنمية [ٗٔالممؾ: ]َأََّل َيْعَمُم َمْن َخَمَق َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبيرُ ندرؾ الحكمة في قولو تعالى: 

، وفي التقرب إلى اهلل تعالى [ٕٛالرعد: ] وبُ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُموُبُيم ِبِذْكِر الّمِو َأََّل ِبِذْكِر الّمِو َتْطَمِئنُّ اْلُقمُ اإليماف 
ََْحَسِن َما َكاُنوْا َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن َذَكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن  َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّيْم َأْجَرىُ بالعمؿ الصالح:  م ِب

الناس ليتقربوا إلى اهلل تعالى باعتبار ذلؾ محققًا لمسعادة  مة مف توجيو النبي . كما ندرؾ بذلؾ الحك[ٜٚالنحؿ: ]َيْعَمُمونَ 
وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافؿ حتى أحبو فإذا أحببتو إف اهلل قاؿ: ...»: اإلنسانية، ففي الحديث القدسي، قاؿ النبي 

ف سألني ألعطينو ول  .(ٖٔ)« ئف استعاذني ألعيذنو...كنت سمعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو... وا 
والتزامو موضع الميف في وقتو وموضع الشدة في وقتو ، والمتمثؿ في اليدوء واالتزاف االنفعالي: التوازن اَّلنفعالي (ٗ

تعصر"، ومعالجة أخطاء الطمبة بروية وىدوء حسب ما يقتضيو الموقؼ. ف"ال تكف شديدًا فتكسر وال لينًا : كالحكمة القائمة
 .(ٗٔ)ارة إلى أف التوازف االنفعالي يشير إليو بعض عمماء النفس بمسمى "السيطرة عمى االنفعاالت"وتجدر اإلش

 
 :املؤهالت العلنية: املطلب الثاىي

تشير المؤىبلت العممية إلى التكويف العممي لؤلستاذ الجامعي، وتمكنو مف تخصصو، فاألستاذ ضعيؼ المعرفة، والمقدرة        
 بلتػيشؾ في قدرتو عمى المساىمة في تكويف جيؿ ريادي يخدـ نفسو ويخدـ مجتمعو. ومف أبرز المؤى اإلبداعية والفكرية
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 : العممية لؤلستاذ الجامعي
 : وذلؾ بأف يمتمؾ فيمًا عميقًا لمبنى واألطر المعرفية في الموضوع الذي يدرِّسو والمفاىيـالتمكن من التخصص المعرفي (ٔ

وىذا ال يتـ إال ، (٘ٔ)ىذه المفاىيـ وأنواع الرسائؿ والقرارات التي تستخدـ فييا ىذه البنىاألساسية لمموضوع والعبلقات بيف 
 في ضوء االطبلع والقراءة الواسعة في ذات الموضوع متتبعًا لكؿ جديد.

و : إف معرفة األستاذ الجامعي بالتخطيط لمتدريس الفعاؿ، ولنظريات التعميـ وأساليبو وطرقالتمكن من التدريس الفعال (ٕ
الفّعالة، وأدواتو، مف السياقات التي تسيؿ التعمـ وتعيف عميو، وتقدـ النماذج القادرة عمى توضيح المفاىيـ والعبلقات بينيا 

الطالب المساىـ في تقديـ ، سيما أف لذلؾ مردود إيجابي في العممية التعميمية في إيجاد (ٙٔ)في المحتوى المراد تدريسو
 الحضاري. الخدمة االجتماعية وفي النيوض

 ينطمؽ التدريس الفعاؿ مف قاعدة تقوؿ: "إذا درس المعمـ الطالب ال يعني أف الطالب تعمـ"، وذلؾ ألف التعميـ ليس حشو       
 : ىي، وىذا يتطمب ثبلثة أمور رئيسة، إنما ىو تطوير المعارؼ وتطوير المقدرة عمى توظيفيا، عقمي لممعارؼ

مف مواصفات خطط الجودة العالمية وبرامجيا: مف إعداد ممؼ تدريسي شامؿ لممساقات التخطيط لمتدريس الفعاؿ ض أوًَّل: 
متطمبات الجودة التي يدرسيا في كؿ فصؿ، ومتابعة التطورات التي تطرأ عميو بمرور الوقت وتطور المعرفة.  وغيرىا مف 

 في التخطيط لمتدريس الفعاؿ.
 عمميتي التعمـ والتعميـ: مثؿ الحاسوب، والعروض التقديمية، واالستخداـ الفعاؿالتمكف مف استخداـ التقنيات الحديثة في ثانيًا: 

 لئلنترنت، والتعميـ اإللكتروني، والمواقع اإللكترونية التعميمية....
 : األساليب والطرؽ في التدريس تكوف قادرة عمى ثالثًا:

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة. -
يجاد ا -  لرغبة فيو ألف العمـ يبدأ مف الرغبة.شحذ اليمـ نحو التعميـ وا 
 : ومنيا عمى سيبؿ المثاؿ ال الحصر، التركيز عمى مفاتيح التعميـ الفعاؿ -

  .الثقة 
  .التعاوف 
  .االحتراـ 
  .المطؼ 
 .االستقبللية 

 تطوير قدرة الطالب عمى حؿ المشكبلت مف خبلؿ مشاريع وأنشطة تحقؽ ذلؾ. -
 ديميا؛ ألف التعميـ مف مبادئو معرفة نقاط الضعؼ وال يوجد في التعميـ شيء اسموالتركيز عمى أخطاء الطمبة وتقبميا لتع -

 سؤاؿ سخيؼ.
 استخداـ األساليب التي تدفع الطالب عمى توظيؼ قدرات ومستويات إدراكية عالية حتى يتعمـ، عف طريؽ تصميـ نشاطات -

 ومشاريع تؤدي ىذا الغرض. 
دراسة ممف تناولت تعميـ الطمبة في الجامعة، مشيرة إلى أف االستراتيجيات إف ما سبؽ مف معايير قد أكدتو غير        

التفكير واألساليب التي يتعمميا الطمبة في الجامعة ال تؤدي بوجو عاـ إلى تمثؿ المعرفة المتخصصة وال إلى حذؽ ميارات 
 رابػيـ عمومًا يظيروف الكثير مف االضطفي المواد الدراسية التخصصية إال أن ينجحوف الطمبةواالستقصاء المنشودة، فمع أف 
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 .(ٚٔ)وسوء الفيـ عندما يطمب إلييـ أف يحموا مشكمة جديدة عمييـ
: يعرؼ الباحثاف مفيـو البحث العممي بصورة ممخصة أنو: التمكن من مناىج البحث العممي وميارات التفكير العميا (ٖ

أشارت بعض الدراسات إلى اعتبار البحث العممي  إجابة واضحة عف سؤاؿ واضح، أو فحص لفرضية أو حؿ لمشكمة. كما
 ،(ٛٔ)منيجًا معمقًا في التفكير الذي يسيـ في النيضة الحضارية، بؿ أصبح يعد معيارًا لمحضارة ورافدًا الشعوب في رقييا وتقدميا

ألماـ، وتحقيؽ األىداؼ وعميو فإف امتبلؾ األستاذ الجامعي لميارات البحث العممي يسيـ في دفع عممية التعمـ والتعميـ إلى ا
العميا مف التعمـ البحثي، الذي يعد ممارسة إنسانية ومنيجًا في الحياة فضبًل عف كونو متطمبًا أكاديميًا؛ إذ تساؤالت العمـ 
لمكشؼ عف المجيوؿ طرقيا ال تنتيي، والبحث الدؤوب لمتوصؿ إلى المعرفة ديدنة العاقؿ، وبذلؾ ندرؾ الحكمة في قولو 

 .[٘ٛاإلسراء: ]َوَما ُأوِتيُتم مِّن اْلِعْمِم ِإَّلَّ َقِميالً  ...تعالى: 
 إف الحديث عف البحث العممي يتطمب بطريقة أو بأخرى إيراد سياؽ ميارات التفكير العميا، ومنيا التفكير االبتكاري       

ر ػػفالتفكي، (ٜٔ)مرحمة مف مراحمو فيناؾ مف يعتبر أف البحث العممي مصطمح مطابؽ لمتفكير االبتكاري أو، والتفكير الناقد
، طبلقة الفكر: محاولة البحث بطريؽ غير مألوؼ لحؿ مشكمة جديدة أو قديمة ويتطمب ذلؾ: )اإلبداعي( ىو االبتكاري
 . وىذا أحوج ما تتطمبو عممية التعمـ والتعميـ.(ٕٓ)وحساسيتو لممشكبلت ومعايير الحؿ، ومرونتو
مية منطقية يتـ مف خبلليا إخضاع الفكرة لمتحقؽ والتقصي وجمع األدلة والشواىد بموضوعية أما التفكير الناقد فيو: عم       

يعني أف التفكير . ما (ٕٔ)وتجرد عف مدى صحتيا، ومف ثـ إصدار الحكـ بقبوليا أو عدمو اعتمادًا عمى معايير وقيـ معينة
النفس واآلخريف وعدـ التسميـ بالمعرفة قبؿ فحصيا، إذ الناقد ينمي القدرة عمى البحث الجاد والحوار البناء والمصداقية مع 

يتطمب التفكير الناقد الموضوعية والتجرد عند إصدار األحكاـ سواء بالقبوؿ أو الرفض، وىذه قمة النزاىة العممية التي يجب أف 
َيا َأيَُّيا : تعالىـ في قولو يتحمى بيا األستاذ الجامعي، وبذلؾ ندرؾ الحكمة في دعوة اآلية الكريمة لمتثبت قبؿ إصدار الحك

 .[ٙالحجرات: ]ُتْم َناِدِمينَ الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍَ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمى َما َفَعمْ 
يسيـ األستاذ الجامعي إيجابيًا في التنمية  : فمف الضروري بمكاف أفاإلسيام في التنمية الفكرية واإلبداعية لدى الطمبة (ٗ

الفكرية والثقافية واالجتماعية لطمبتو، ويكمف ذلؾ في زيادة مقدرة الطمبة عمى استخداـ المعرفة الجديدة في دراسة المشاكؿ 
وير تمؾ ، أو تط(ٕٕ)وتنمية حب االستزادة لممعرفة لدييـ، وتنمية ثقتيـ بقدراتيـ في الحصوؿ عمى المعرفة مف مصادرىا

 المعرفة، أو نقدىا، أو مقارنتيا بغيرىا، أو الحصوؿ عمييا بطرؽ غير مألوفة؛ ىو مما يسيـ في تنمية اإلبداع لدى الطمبة.
يجاد البدائؿ والحموؿ الناجحة         وتعد تنمية الميارات الفكرية وتكويف المقدرة اإلبداعية، والمقدرة عمى حؿ المشكبلت، وا 

يقاظ فكرىـ في التعامؿ مع المشكبلت مف المؤىبلت العممية الضرورية لممشكبلت التي يتع لؤلستاذ رض ليا الطمبة وا 
 الجامعي؛ لتحسيف نوعية الطمبة محؿ الدراسة والغاية مف التعميـ.

ابتداء، ف األستاذ الجامعي لف يتمكف مف اإلسياـ في التنمية اإلبداعية لطمبتو حتى يحصؿ عمييا ىو إومف بداىة القوؿ        
لؤلستاذ فاقد الشيء ال يعطيو؛ وبذلؾ تـ تقديـ بند التمكف مف مناىج البحث العممي وميارات التفكير العميا مؤىبًل ضروريًا أّف إذ 

 الجامعي. 
 

 :املؤهالت االجتناعية: املطلب الثالث

 والخبرات ذات الصمة في التفاعؿ مع المجتمعويقصد الباحثاف بالمؤىبلت االجتماعية: ميارات )فنيَّات( التواصؿ اإليجابية        
 الداخمي )الزمبلء والطمبة( أو في التعامؿ مع المجتمع الخارجي.
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األستاذ ليس وسيطًا لمتمقيف إنما ىو إنساف ويتعامؿ مع أناسي، وفي الطرح  أفّ  ف باعتباريوينبثؽ ىذا المؤىؿ برأي الباحث       
طرح المشار إليو يتطمب جانبًا اجتماعيًا يمكنو مف التواصؿ الفعاؿ مع مف حولو، الفكري اإلنساف لئلنساف استثمار، وال

نما يمتد إلى المحيط الخارجي، ولذلؾ فيناؾ جممة  ويضاؼ إلى ما سبؽ أف األستاذ ال يقتصر وجوده داخؿ الغرفة الصفية وا 
 وليسيـ في إيصاؿ رسالتو العممية والتربوية.   مف المؤىبلت االجتماعية التي يجب أف يتحمى بيا ليحؿ اسمو أينما حؿ وارتحؿ؛

 وارتأى الباحثاف أف تقسـ المؤىبلت االجتماعية إلى قسميف األوؿ: المؤىبلت االجتماعية في المجتمع الداخمي )مع       
 زمبلئو وطبلبو(، والثاني المؤىبلت االجتماعية في المجتمع الخارجي.

 

 : مع الداخميأوًَّل: المؤىالت اَّلجتماعية في المجت
 : يتمثؿ ىذا الجانب في إقامة عبلقات طيبة مع الطمبة، وفتح مجاؿ الحوار والنقاش وتبادؿالرقي اَّلجتماعي مع الطمبة -ٔ

ح ػػػػاألفكار، وتفيـ مشكبلت الطمبة وظروفيـ، والموضوعية في التعامؿ معيـ، واالبتعاد عف التعصب، والعدالة في تصحي
بداء ا ، وعمى الرغـ مف إيجابية التفاعؿ البناء مع الطمبة القائـ عمى التسامح (ٖٕ)لمرونة في مراجعتياأوراؽ االمتحانات، وا 

والحرية وحسف الخمؽ، إال أنو يعوزه الضبط الذي يمنع كفتيو مف النزوع إلى اإلفراط أو التفريط، أي ال بد مف وجود حد 
ومعممو التجاوز والجرأة فيما ال ُيقبؿ متناسيًا حؽ أستاذه فاصؿ شفاؼ أو خيط رفيع بيف األستاذ والطالب يمنع األخير مف 

 بقصد أو بغير قصد.
الحواجز إف التوازف االجتماعي لؤلستاذ يمكف أف يطمؽ عميو "الرقي االجتماعي"، وىو الوسط بيف اإلفراط في تراكـ        

نسانية الطالب  يسقط ىيبة األستاذ في النفوس. وبيف التفريط الذي، الصمبة والقاسية بيف إنسانية األستاذ وا 
ر أو ػػػػوتجدر اإلشارة إلى أف تفعيؿ الرقي االجتماعي مع الطالب وخاصة في مرحمة اإلشراؼ عمى رسالة الماجستي       

أطروحة الدكتوراه، تشعره بسيولة التجاوب مع توجييات األستاذ فيما يراه مناسبًا؛ ومف الرقي االجتماعي أيضًا توجيو الطالب 
رشاده برفؽ في النواحي: النفسية، واألخبلقية، واالجتماعية، والتربوية والمينية، وىذا يؤكد ما تـ طرحو بأف يتمثؿ األستاذ أف  وا 

َمْف ُأعطي َحظَُّو ِمَف الرِّْفِؽ؛ فقط ُأعطي َحظَُّو ِمَف اْلَخْيِر؛ : »التعميـ رسالة وليس مينة، وبذلؾ ندرؾ الحكمة في قوؿ النبي 
ْفِؽ؛ َفَقْد ُحِرـَ َحظَُّو ِمَف اْلَخْيِر. َأثَْقُؿ َشْيٍء ِفي ِميَزاِف اْلُمْؤِمِف َيْوـَ اْلِقَيا َوَمفْ  فَّ المََّو ليبغض ُحِرـَ َحظَُّو ِمَف الرِّ َمِة ُحْسُف اْلُخُمِؽ، َواِ 

 .(ٕٗ)«الفاحش البذيء
ة عمييا مف المؤىبلت االجتماعية لؤلستاذ الجامعي؛ كما تعد متابعة النشاطات الطبلبية والمشاركة في المجاف المشرف       

الندوات فيي ِبُرمَّتيا تمثؿ الجانب المكمؿ لمعممية التعميمية، سواء كانت في النشاط الثقافي، ولجاف المسابقات، ولجاف 
 . (ٕ٘)واألنشطة الترفييية، والمحاضرات واألمسيات الشعرية

 إيجابية التواصؿ مع الزمبلء في المؤسسة التعميمية يوجد بيئة مريحةإف التدريب عمى فنيات التواصل مع الزمالء:  -ٕ
نفسيًا لئلنتاج، كما يفتح أفقًا لمتعاوف البحثي البناء، ونبذ الصراعات والعمؿ في دائرة التنافس الشريؼ، والحرص عمى التوازف 

 بيف روح "األنا" والػ"نحف".
عزؿ تاـ في مكتبو أو بيف طبلبو فقط، دوف االحتكاؾ المباشر أو غير إف االستاذ الجامعي ال يستطيع أف يعيش بم       

المباشر مع زمبلئو، فيـ يمثموف أسرتو العممية المعنوية، بيـ يتقوى، ويجد نفسو معيـ في السعي نحو تحقيؽ مصالح الطمبة 
بيف جماعة الزمبلء، وبذلؾ ندرؾ  والمؤسسة؛ وال يتأتى ذلؾ إال بإيجاد حمقة مف التفاىـ العميؽ وشبكة مف التواصؿ الراقي

ـْ َأْف َيْنَفَع َأَخاُه َفْمَيْفَعؿْ : »الحكمة في قوؿ النبي   .(ٕٙ)«َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك
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 :ثانيًا: المؤىالت اَّلجتماعية في المجتمع الخارجي
؛ (ٕٚ)المستوى المأموؿيعد األستاذ الجامعي موضع تقدير المجتمع واحترامو وثقتو؛ لذا يحرص أف يحافظ عمى ذلؾ        

ويعمؿ مف جانب آخر دور المرشد والموجو لحؿ مشكبلت ، فيو يجود بمعرفتو ليساىـ في خدمة المجتمع وتنميتو وترقيتو
والمتابعة الدائمة لممتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛ ليكوف قادرًا عمى تكويف رأي ، المجتمع والنظر في قضاياه

وىذه التطمعات ، ورفده بالكفاءات الصالحة المصمحة فكرًا وعمبلً ، (ٕٛ)عمـ والمعرفة والخبرة الواسعةناضج مبني عمى ال
 أصبحت اليـو مف معايير جودة التعميـ ما يطمؽ عميو "خدمة المجتمع".

 : ما يأتي، ومف وجوه خدمة المجتمع التي يقدميا األستاذ الجامعي       
ا قنوات البث الفضائي لتحمؿ مسؤولية التأثيرات اإليجابية االجتماعية عمى المشاركة عبر وسائؿ االتصاؿ ومني -

 . (ٜٕ)والصحي والديني والسياسي، واالجتماعي، الجماىير في التثقيؼ العممي والعممي
إجراء البحوث ذات القيمة االجتماعية، وبمعنى أوسع ذات قيمة معرفية تحقؽ الصالح العاـ لمناس؛ واالبتعاد عف الشروع  -

 في بحوث فارغة المحتوى مما سبؽ.
 المشاركة في ندوات ومحاضرات مؤسسات المجتمع المدني لمواضيع تشخص الواقع الجتماعي وتقدـ حمواًل لمشكبلتو. -
ف ػػػػػما يكوف حمقة وصؿ لمربط بي، وتطوير قدراتيا، تسيـ في تنمية مؤسسات المجتمع، تقديـ استشارات تخصصية -

 التظير والتطبيؽ.
 

 ث الثاىياملبح
 

 سبل تطوير مؤهالت األستاذ اجلامعي مً ميظور إسالمي

 

يتحدد أداء أي فرد في المجتمع لمعمؿ بعامميف رئيسيف: المقدرة والحافز، والعبلقة بينيما عبلقة تبادلية تكاممية وذلؾ        
ألكمؿ، ىذا مف جانب، ومف جانب آخر عمى افتراض أف توافر المقدرة مع انعداـ الحافز ال يمكنو مف أداء عممو عمى الوجو ا

الفضمى، وعميو فقد تتوافر حوافز عالية مع ضعؼ في المقدرة؛ فإف الحوافز بذلؾ تفقد فاعميتيا في إنتاج العمؿ عمى صورتو 
 .(ٖٓ)فالمقدرة والحافز ضرورياف لضماف األداء الفعاؿ لؤلستاذ الجامعي

يف: األوؿ الحافز، وفيو محوراف: توفير البيئة التزكوية، ورفع المستوى وفي ضوء ما سبؽ تـ تقسيـ المبحث إلى مطمب       
ثقافة جودة المعيشي البلئؽ عمى الترتيب، والمطمب الثاني: المقدرة ويتضمف محوراف: تنمية ميارة البحث العممي، ونشر 

 التعميـ عمى الترتيب. 
 

 :احلافز: املطلب األول
 

 :أوًَّل: توفير البيئة التزكوية لمعمل
 تشير معاني البيئة التزكوية إلى مدى توافر النزاىة والشفافية في العمؿ، ويتضمف ذلؾ: التقدير المعنوي لؤلستاذ الجامعي،       

 واختيار الشخص المناسب.، وقيـ الشورى، وقيـ العدالة
 ية المشجعة لمعمؿ،ربو البيئة التويتطمع إلى المؤسسة التعميمية التي تحتضف األستاذ الجامعي في قدرتيا عمى توفير        

 : وذلؾ عف طريؽ
  وػػػ: ما يدفعالتي يعمل بيا المعنوية في نفوس الطمبة في المؤسسةالتقدير المعنوي لألستاذ الجامعي ورفع مكانتو 



 وعبد الكريه الرفاعي مسرية الرفاعيـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٖ٘ٗ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ ه1431، (4)، ع (13)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 : وصدؽ الشاعر حيف قاؿ، ويحسف مف عطائو الذي يسيـ في النيوض الحضاري، لمرضا الوظيفي
                     كػاد المعمػـ أف يكػوف رسػوالقػـ لممعمـ وفػو التبجيبل

 ومف أجمؿ ما قيؿ في العدؿ، ما ورد في تفسير اآلية الكريمة: قيم العدالة : يتَاء َُْمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ  ِإنَّ الّمَو َي
، حيث ُعدَّ العدؿ واإلحساف وباقي ما [ٜٓالنحؿ: ]َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ  ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَيى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكمْ 

ورد في اآلية مف أىـ المبادئ التي تكفؿ تماسؾ الجماعات، واطمئناف األفراد والشعوب، والثقة بالمعامبلت والعيود؛ 
فرد ولكؿ جماعة ولكؿ قـو قاعدة  بالعدؿ الذي يكفؿ لكؿ-أي اإلسبلـ-ذلؾ ألف اإلسبلـ رسالة عالمية شاممة، "فقد جاء

ثابتة لمتعامؿ، ال تميؿ مع اليوى، وال تتأثر بالود والبغض، وال تتبدؿ مجاراة لمصير والنسب، والغنى والفقر، والقوة 
؛ فتصبح قيـ العدالة في أي (ٖٔ)والضعؼ، إنما تمضي في طريقيا تكيؿ بمكياؿ واحد لمجميع، وتزف بميزاف واحد لمجميع"

 المجتمع مف مشكمة ىجرة العقوؿ.مة عامؿ جذب ألفرادىا وكفاءاتيـ ال عامؿ طرد، وتخمص مؤسسة فاع
 إف التسمسؿ في المناصب اإلدارية ألي مؤسسة ال يتعارض مع مشورة األعضاء، سيما في األمور قيم الشورى :

لخطط الدراسية، وقضايا التأميف المتعمقة بيـ بصورة مباشرة، ومف أمثمتيا لؤلستاذ الجامعي: تعديؿ أنظمة الترقيات، وا
: الكريـ الصحي وغيرىا؛ إذ االستبداد بالرأي مانع لصوابيتو، وبذلؾ ندرؾ الحكمة في قولو تعالى في خطابو لنبيو 

 ... َِوَشاِوْرُىْم ِفي اأَلْمر...[ :ٜ٘ٔآؿ عمراف]. 
 مؤسستو بما يعرؼ ال بمف يعرؼ"،  : بمغة أخرى رفع شعار "أف يكوف األستاذ الجامعي فياختيار الشخص المناسب

فالتركيز عمى فيناؾ فرؽ بيف اختيار األستاذ الجامعي بناء عمى كفاءتو وبيف اختيار ال يقيـ لمكفاءة إال النزر اليسير؛ 
ف وضع أبناة األجياؿ في حقيقتو خطوة أساسية في صناعة ىذا الجيؿ واستثمار طاقتو نحو التقدـ والرفعة. كما 

ردًا عمى مف سألو عف الساعة:  كانو المناسب تضييع لؤلمانة، وبذلؾ ندرؾ الحكمة في قوؿ النبي الشخص في غير 
 .(ٕٖ)«ِإَذا ُوسَِّد اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْىِمِو َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ »، َقاَؿ: َكْيَؼ ِإَضاَعُتَيا؟ َقاَؿ: «َفِإَذا ُضيَِّعِت اأَلَماَنُة َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ »

 

 :انيًا: رفع المستوى المعيشي الالئقث
فمسؤوليتو ، عمى مؤسسات التعميـ العالي أف ال تغفؿ عف متطمبات الحياة لؤلستاذ الجامعي خارج حـر الجامعة       

بؿ ربما تزيد؛ ولذلؾ ، (ٖٖ)ال تقؿ أىمية عف مسؤوليتو في تعميـ طمبتو وتطوير قدراتيـ، باعتباره قوامًا ليا، نحو أسرتة
 : مؤسسات التعميـ العالي أف تعمؿ بما يميؽ بمستوى األستاذ الجامعي وأسرتو في المجتمع المحمي وذلؾ عف طريؽ فعمى
 الراتب الجيد الذي يسد حاجة األستاذ وأسرتو ويفيض، باإلضافة إلى التأميف الصحي الشامؿ في المستشفيات الراقية 

 .(ٖٗ)وبالدرجة المناسبة
 ت السمعة الجيدة وتقديـ كافة العمـو والمعارؼ التي تميؽ بيـ، والعمؿ عمى رفع مستوى تأميف أوالده في المدارس ذا

ىناؾ مف دراستيـ، وىذا مف شأنو أف يحفز األستاذ في تقديـ كؿ ما ىو مفيد بروح اإلخبلص إلى طمبتو؛ لنظره أف 
 ييتـ بأبنائو ويقدـ الخدمات البلزمة ليـ.

  ياًبا إلى الجامعة عمى غرار ما يفعؿ مع النواب والميندسيف.تأميف سيارات خاصة لنقؿ األستاذ مف  بيتو ذىابا وا 
  تأميف أوالد األستاذ الجامعي في الجامعات الرسمية وبدوف أي تكاليؼ تدفع وبمقاعد دراسية خاصة تحت عنواف

 مكرمة " أبناء أعضاء ىيئة التدريس".
  مع إنجازه العممي وتقدمو األكاديمي.تقديـ العبلوات البلزمة لعضو ىيئة التدريس بما يتناسب 
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 ،النظر بخصوصية إلى األستاذة الجامعية باعتبارىا أنثى، بتخفيؼ عبئيا الدراسي عند قدـو مولود جديد في ذلؾ العاـ 
 ساعات لؤلمومة. ٖساعات واعتبار  ٜساعة عبء تصبح  ٕٔبداًل مف 

 

 :املدقدرة: املطلب الثاىي
 

 :ميأوًَّل: تنمية ميارة البحث العم
األستاذ الجامعي معمـ بالدرجة األولى وباحث بالدرجة الثانية وليس إحداىما مقدـ عمى اآلخر، سيما أف البحث العممي        

لكؿ ما لو يسيـ بشكؿ فعاؿ في إنتاجية العمـ وزيادة المعرفة لدى األستاذ الجامعي، ويمكنو مف االطبلع الواسع والمتجدد 
 صمة بالعممية التعميمية.

فميارة األستاذ الجامعي في إعداد البحوث العممية يجعؿ منو أستاذًا ممًما بأحدث المعمومات التي تتعمؽ بتخصصو،        
 ، في سبيؿ تنمية مياراتو في البحث العممي، وعمى مؤسسات التعميـ العالي مساعدتو في(ٖ٘)وتقميص حدود الظبلـ الفكري

 : عف طريؽ ما يأتي، ذلؾ
  يبية ألساتذة الجامعات بيدؼ تدريبيـ عمى كيفية كتابة البحث العممي وتنمية مياراتيـ البحثية وتطويرىاتنظيـ دورات تدر ،

 وىذه العممية تتكوف مف عدة خطوات متتالية لكؿ خطوة متطمباتيا ومشكبلتيا؛ إذ انعداـ الميارات البلزمة يؤدي إلى
 .(ٖٙ)ة األولىالفشؿ أو إنتاج أبحاث ال تتحمى بالصبغة العممية بالدرج

 والزيادة في عدد المشاريع الممولة لؤلبحاث مع إزالة ، الزيادة في مستوى الميزانية لمبحث العممي عمى سبيؿ العمـو
 جميع العقبات مف طريؽ الباحث وتشجيع الباحث عمى حضور الندوات العممية والتقميؿ مف األعباء الدراسية واإلدارية

 . (ٖٚ)عمى الباحث
 ر المراجع المطموبة لمبحث وتوفير الجو العممي المشجع لمبحث وتوفير باحثيف مساعديف مثؿ طبلب العمؿ عمى توفي

 .(ٖٛ)كافيةالدراسات العميا، وتوفير كافة التسييبلت والخدمات البلزمة لمبحث مع وجود حوافز مادية ومعنوية بدرجة 
 العربية لمتربية والثقافة والعمـو حيث أف  العمؿ عمى إيجاد مجمة متخصصة ومحكمة في كؿ حقؿ تحت إشراؼ المنظمة

وفي أمور الترقيات تعتمد عمى النشر في مجبلت دورية محكمة ومتخصصة مع توفير المجبلت الدورية في حقمو 
 والتقميؿ مف التعقيدات والشروط التي تفرضيا بعض المجبلت.، (ٜٖ)الجامعات لو مجانا

 ف ذلؾ يسيـ في تبادؿ الخبرات المعرفية بيف أعضاء ىيئة التدريس تشجيع العمؿ الجماعي في إعداد البحوث سيما أ
المتميز ال يشجع وتنمية ميارات البحث العممي لدييـ: فالتركيز عمى التعاوف وبناء روح الفريؽ بالغة األىمية، فالتعميـ 

نما يركز عمى التعاوف وجماعات العمؿ؛ ألف ىذا يتيح الفرصة إلظي  ار المواىب والطاقاتعمى ظيور الشخص الخارؽ وا 
تاحة الفرصة لبناء المعمومات والخبرات.اال  بتكارية وا 

 عمى أف يكوف ذلؾ ، تسييؿ وتشجيع مشاركة أعضاء الييئة التدريسية في المؤتمرات العالمية والمسابقات العممية
 .(ٓٗ)مع توفير أماكف لئلقامة واإلعاشة، عمى نفقة الجامعة

 كميؼ عضو ىيئة التدريس بأعماؿ ال تخدـ العممية التعميمية؛ ليتسنى لو الوقت التخفيؼ مف العبء العممي وعدـ ت
العممية التي ترى أف عدـ تفعيؿ ذلؾ يؤدي إلى اإلحباط  اآلراءالكاؼ لمبحث العممي الرصيف: وما سبؽ يتوافؽ مع بعض 

البحث عف سدي والسعي إلى النفسي مف سوء التوافؽ مع ضغوط العمؿ مما يؤدي إلى االنييار النفسي والعقمي والج
 .(ٔٗ)مخرج لميروب مف الموقؼ أو أداء العمؿ بصورة آلية وببل مباالة وقمة الدافعية وعدـ الرضا الوظيفي
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   االستمرار في إيجاد دورات تدريبية مستمرة لتطوير األداء التعميمي بمشاىدة أساتذة متميزيف في العممية التعميمية
 . (ٕٗ)األبحاث ومشاركتيـ في اإلشراؼ ومناقشة

 توفير مساعدي بحث وتوفير كؿ اإلمكانات التي يتطمبيا عممو عمى أف يكوف ىؤالء المساعدوف ممف يفيموف عممو 
فكؿ ىذه الظروؼ ، ويجيزوف لو معممو ويحافظوف عمى نتائج تجاربو باإلضافة إلى المساعدة في نشر أبحاثو

 .(ٖٗ)الدراسة واالطبلع عمى كؿ ما ىو جديدوغيرىا تجعؿ األستاذ الجامعي يتفرغ تماًما لمبحث و 
 

 :ثانيًا: نشر ثقافة جودة التعميم
ؽ ػػػػػػإف التربية والتعميـ لـ تكف بمعزؿ عف التقدـ العممي والتسارع المعرفي، وما يتبعو مف تغيير في المفاىيـ والحقائ       

ي مجاؿ التدريس أحدث عنو تغيرات في الطريقة والمادة، العممية، وما نتج عنو مف استخدامات تطبيقية لمتكنولوجيا الحديثة ف
، (ٗٗ)تتطمب متابعة المعرفة مف عضو ىيئة التدريس حتى يحافظ عمى مستواه األكاديمي ويرفع مف قدرتو ومياراتو الوظيفية

لمامو بالمعرفة باإلضافة إلى الطريقة  المناسبة لتوصيؿ فكفاءة األستاذ الجامعي في ىذا المجاؿ تتحدد عف طريؽ خبراتو وا 
 الفكرة لطبلبو؛ لضماف تخريج طبلب ذو كفاءة عالية في كافة المجاالت.

ولضماف ذلؾ برز مفيـو الجودة في التعميـ ويقصد بو "مدى تحقؽ أىداؼ البرنامج الجامعي والخطط الدراسية في        
بما  بًل عف جودة عناصر تقديـ الخدمة التعميميةمخرجاتو وتوافر الخصائص المعرفية والميارية والوجدانية في الخريجيف، فض

 . (٘ٗ)يحقؽ رضا المستفيديف وىو الطالب الجامعي"
ومفيـو الجودة في الحقؿ التربوي يعني: "مجموعة مف المعايير واإلجراءات ييدؼ تنفيذىا إلى التحسيف المستمر في        

تتحقؽ يات واألنشطة التي معة في المنتج التعميمي وفي العمالمنتج التعميمي، كما تشير إلى المواصفات والخصائص المتوق
 .(ٙٗ)مف خبلليا تمؾ المواصفات"

 : (ٚٗ)وثمة ركائز تعتمد عمييا جودة التعميـ وتتمثؿ في       
جودة البرامج التعميمية التي تقدميا وتحديث البرامج وتطويرىا دورًيا وفًقا لممتغيرات المستمرة في مجاالت : التميز -ٔ

 والتكنولوجيا. العمـ
 التحسيف والتطوير: وذلؾ بإيجاد أجيزة متخصصة عمى مستوى عاؿ مف الكفاءة العممية والعممية لتولي ميمة التقييـ -ٕ

المستمر لبرامج التكويف وتحديثيا أو تطويرىا بالشكؿ الذي يتناسب مع احتياجات السوؽ ويشمؿ: التطوير، وطرائؽ 
 ليب المستخدمة.التدريس، والوسائؿ التعميمية واألسا

نما بدراسة مستفيضة  -ٖ تحقيؽ التطابؽ بيف المواصفات المنتج" الخريجيف"، واحتياجات سوؽ العمؿ فالعبرة ليست بالكـ وا 
 الحتياجات سوؽ العمؿ.  

تأميف جميع الحاجات الضرورية المطموبة لؤلستاذ الجامعي مف توفير قاعات لبلجتماعات والندوات وما يتفرع عنيا مف  -ٗ
لمرقي بمستوى صغيرة، وتوفير القاعات المطموبة لممحاضرات التخصصية وكؿ ما ىو مطموب مف وسائؿ حديثة لجاف 

 .(ٛٗ)التعميـ مف قاعات محوسبة وأجيزة عرض وغير ذلؾ
رعاية المعامؿ والمختبرات لمعمـو العممية وتنظيـ العمؿ فييا وتزودىا بكؿ ما يمزميا مف األجيزة والمعدات والمواد  -٘

 .(ٜٗ)ية إلجراء التجارب والبحوث عمييا بحيث تكوف دائمًا صالحة لبلستعماؿالضرور 
وبذلؾ يتوقع مف أعضاء ىيئة التدريس أف يقوموا بدور حيوي وأساسي في تحقيؽ جودة التعميـ العالي، استناًدا لما        

مف الجودة في التعميـ ال يتأتى أكمو إال يناط بيـ مف أدوار ومسؤوليات تمثؿ جوىر تمؾ الجودة وتطمعاتيا، والتأصيؿ لمفيـو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤهالت األستاذ اجلامعي وسبل تطويرها

ٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 ه /2017و ٘ٙ 

ََْنُفِسِيمْ خبلؿ مبدأ  ، فمبدأ التغيير لؤلحسف ينطمؽ مف القناعة الذاتية [ٔٔالرعد: ]ِإنَّ الّمَو ََّل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِب
 دعوة لؤلستاذ الجامعي لتقبؿ النقد البناء مف خبلؿ لضرورة ذلؾ التغيير، وكذلؾ تقبؿ النقد في سبيؿ التغيير األمثؿ، وفي ىذا

 وغيرىـ.، (ٓ٘)واإلدارات، ورؤساء األقساـ، والزمبلء، عيوف الطمبة
وبمعنى أو بآخر فإف ثقافة الجودة في التعميـ تركز عمى النوع التعميمي بحيث تجعؿ المعمـ قادًرا عمى امتبلؾ وممارسة        

تقاف وميارة، وىذا ال يتأتى إال مف خبلؿ تصميـ نظاـ يشتمؿ عمى الكفايات التعميمية بكؿ دقة وس جراءات رعة وا  سياسات وا 
 .(ٔ٘)تحقؽ متطمبات الجودة وتراقب استمرارىا في مؤسسات التعميـ العالي

 
 :استيتاجات البحث

 : يخمص البحث إلى االستنتاجات اآلتية       
 ر إسبلمي، إلى ثبلثة أنواع ىي: الشخصية، والعممية واالجتماعية،تتنوع المؤىبلت المنشودة لؤلستاذ الجامعي مف منظو  -ٔ

وتتضمف المؤىبلت الشخصية أبرز السمات الشخصية لؤلستاذ مف: اإليماف الصادؽ واألخبلؽ الرفيعة، والنظرة لمعمـ 
بالتخصص ػ: اإللماـ والتعميـ أنو رسالة ال مينة، والصحة النفسية واالتزاف االنفعالي. أما المؤىبلت العممية فتتمثؿ ب

واإلسياـ في تنمية الطاقات الفكرية واإلبداعية لمطمبة. أما المؤىبلت ، واستخداـ أساليب التدريس الفعاؿ، المعرفي
 والخارجية المتمثمة في خدمة المجمتع. ، الداخمية مع الطمبة والزمبلء: االجتماعية فتتضمف

نظور إسبلمي: توفير البيئة التزكوية في العمؿ والمتضمنة: التقدير مف أبرز سبؿ تطوير مؤىبلت األستاذ الجامعي مف م -ٕ
المعنوي لؤلستاذ الجامعي ورفع مكانتو المعنوية في نفوس الطمبة في المؤسسة التي يعمؿ بيا، وتفعيؿ قيـ العدالة، وقيـ 

ميارت البحث مية الشورى واختيار الشخص المناسب، ومف سبؿ التطوير كذلؾ رفع المستوى المعيشي البلئؽ، وتن
 العممي و نشر ثقافة جودة التعميـ. 

وفي ضوء ما سبؽ يوصي الباحثاف المؤسسات ذات الصمة بدعـ األستاذ الجامعي وتوفير البيئة المادية والمعنوية        
والوصفية كما توصي الباحثيف بمزيد مف الدراسات التأصيمية ، مح بتطوير مؤىبلتو ودفع عطائو نحو األفضؿمعًا بما يس

 في الموضوع.
 

 :اهلوامش
                                                 

د.ت، ، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دـ، دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة، سنننن ابننن ماجننوابػف ماجػػو، محمػػد بػػف يزيػػد القزوينػػي،  (ٔ)
 .ٔٛ، صٔ، جٕٕٗلعمماء والحث عمى طمب العمـ، حديث رقـ ، كتاب اإليماف وفضائؿ الصحابة والعمـ، باب فضؿ ا)د.ط(

، مػف الموسػوعة الشػاممة د.ت، )د.ط(دـ، المكتػب اإلسػبلمي، صحيح الجامع الصغير وزياداتو، األلباني، محمد ناصر الػديف،  (ٕ)
 . صحيح.ٖٙٚ، صٖٚٛٔلمحديث، حديث رقـ 

جنب توفيرىنا فني عهنو ىيئنة التندريس كمنا يراىنا طمبنة جامعنة الصفات الواأبو حميداف، يوسؼ عبد الوىاب وسواقد، ساري،  (ٖ)
 بتصرؼ. ٖٛٔـ، صٕٛٓٓ، ٔ( العددٕٔدمشؽ، المجمد ) -، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو التربوية، سوريا مؤتة

، د.ت، تحقيؽ: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، بيػروت، دار إحيػاء التػراث العربػي، صحيح مسمممسمـ، مسمـ بف الحجاج النيسابوري،  (ٗ)
 .٘ٔ٘ٔ، صٖ، جٜٚٓٔإنما األعماؿ بالنية، رقـ  ، كتاب اإلمارة، باب قولو )د.ط(

 . وقاؿ األلباني: حسف.ٖٖٛ، صٔ، جٓٛٛٔ، رقـ صحيح الجامع الصغير وزياداتواأللباني،  (٘)
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رؼ لمنشػػر ، الريػػاض، مكتبػػة المعػػاسمسننمة األحاديننث الصننحيحة وشننيء مننن فقييننا وفوائنندىااأللبػػاني، محمػػد ناصػػر الػػديف،  (ٙ)
 . وقاؿ األلباني: إسناده حسف.ٕٔٔ، صٔ، ج٘ٗ(، حديث رقـ ٔ)ط ،ـٜٜ٘ٔوالتوزيع، 

، مجمة عمػـ الػنفس،  الييئػة بعض خصائص األستاذ الجامعي الجيد كما يدركيا طمبة جامعة بيت لحمانظر: عبد اهلل، تيسير،  (ٚ)
الصننفات الواجنب توفرىننا فني عهننو ىيئننة وسػواقد،  أبػػو حميػداف .ٖٓٔ(، صٖٗالقػاىرة، المجمػد ) –المصػرية لمكتػاب، مصػػر 

 .٘ٛٔ، صالتدريس كما يراىا طمبة جامعة مؤتة
 .ٜٖٚ(، صٕ)ط ،ـٕٙٓٓ، القاىرة، دار الفكر العربي، تدريبو -إعداده -المعمم كفاياتوانظر: طعيمو، رشدي أحمد،  (ٛ)
 ، بتصرؼ.ٜ(، صٗ)ط ،ـٕ٘ٓٓعالـ الكتب، ، القاىرة، الصحة النفسية والعالج النفسيزىراف، حامد عبد السبلـ،  (ٜ)
، نػدوة بعنػواف تطػوير معوقات تطير األداء لمتدريس وطنرق تحسنين الكفاينة اإلنتاجينة لممعمنم الجنامعيفممباف، آماؿ برىاف،  (ٓٔ)

 بتصرؼ. ٕـ، المممكة العربية السعودية، صٜٜٜٔنوفنبر  ٖ-ٔالمعمـ الجامعي المنعقد بجامعة الممؾ سعود في الفترة 
، ٕٚٚ-ٕٙٚ، ٕ٘ٚ-ٕٗٚ(، ص ٘ـ، )طٕ٘ٓٓ، القاىرة، دار الشروؽ، الحديث النبوي وعمم النفسنجاتي، محمد عثماف،  (ٔٔ)

 بتصرؼ يسير.
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، فػي كميػة أصػوؿ الػديف، ، منيج القرآن في تحقيق الصنحة النفسنية لسنسنانزيارة، فريد فػرج (ٕٔ)

 .٘صـ، ٜٕٓٓالجامعة اإلسبلمية بغزة، 
 (، كتػػابٔىػػػ، )طٕٕٗٔدـ، دار طػػوؽ النجػػاة، صننحيح البخنناري، تحقيننق: محمنند زىيننر الناصننر، البخػاري، محمػػد بػػف اسػػماعيؿ،  (ٖٔ)

 .٘ٓٔ، ص ٛ، جٕٓ٘ٙالرقاؽ، باب التواضع،  حديث رقـ 
 .ٗٔٔ(، ص ٚـ، )طٕٔٓٓالقاىرة، دار الشروؽ، القرآن وعمم النفس، نجاتي، محمد عثماف،  (ٗٔ)
المنظمػة العربيػة لمتربيػة دليل مرجعي لمتطوير الميني ألعهناء ىيئنة التندريس الجنامعي، لرحمف والشيخ، عمر، عدس، عبدا (٘ٔ)

، تونس، دد،   بتصرؼ. ٚٔ – ٙٔ، ص )د.ط(، ـٜٜٛٔوالثقافة والعمـو
 .ٛٔ–ٚٔانظر: عدس والشيخ، دليؿ مرجعي لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي، ص (ٙٔ)
 بتصرؼ. ٕٛ، دليؿ مرجعي لمتطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي، صعدس والشيخ (ٚٔ)
، فعاليننة التنندريس القننائم عمننى البحننث فنني تنميننة ميننارات البحننث العممنني والتفكيننر اَّلبتكنناريحسػػاف، محمػػود عبػػد المطيػػؼ،  (ٛٔ)

 .ٖٓٓ(، صٔـ، )طٖٕٔٓالرياض، مكتبة القانوف واالقتصاد، 
 .ٖٔٓقائـ عمى البحث في تنمية ميارات البحث العممي والتفكير االبتكاري، صحساف، فعالية التدريس ال (ٜٔ)
ىػػ، ٜٕٗٔ، الريػاض، الػدار الصػولتية لمتربيػة، تنمينة مينارات التفكينر رؤينة إشنراقية فني تطنوير النذاتزيتوف، حسف حسػيف،  (ٕٓ)

 بتصرؼ يسير. ٕٚٔ(، صٔ)ط
 .ٔٙٔ، صر الذاتتنمية ميارات التفكير رؤية إشراقية في تطويزيتوف،  (ٕٔ)
، نػدوة عضػو ىيئػة التػدريس المنعقػدة بجامعػة مسنؤوليات عهنو ىيئنة التندريس فني الجامعنات العربينةحمداف، محمد أحمد،  (ٕٕ)

 بتصرؼ يسير. ٔـ، المممكة العربية السعودية، صٖٜٛٔ/ٖ/ٕ–ٕ/ٕٚالممؾ سعود في 
 .٘ٛٔ، صلتدريس ىم يراىا طمبة جامعة مؤتةالصفات الواجب توفرىا في عهو ىيئة اانظر: أبو حميداف وسواقد،  (ٖٕ)
(، بػاب ٗـ، )طٜٜٚٔدـ، دار الصػديؽ لمنشػر والتوزيػع، صحيح األدب المفرد لسمام البخاري، األلباني، محمد ناصر الديف،  (ٕٗ)

 . صحيح.ٚٚٔ، صٗٙٗالرفؽ، رقـ
، ندوة عضو ىيئة التػدريس فػي جتمعمسؤوليات عهو ىيئة التدريس تجاه الجامعة وتجاه المإسماعيؿ، عبد الوىاب عمر،  (ٕ٘)

 بتصرؼ. ٚ–٘ـ، المممكة العربية السعودية، صٖٜٛٔ/ٖ/ٕ–ٕ/ٕٚالجامعات العربية المنعقدة بجامعة الممؾ سعود 
 .ٕٙٚٔ، صٗ، جٜٜٕٔكتاب السبلـ، باب استحباب الرقية مف العيف، رقـ  صحيح مسمم،مسمـ،   (ٕٙ)
 ،جػػػالخميلمكتب التربية العربي لدوؿ  ر العاـ الثامفػألخبلؽ مينة التعميـ، أقره المؤتم إعبلف مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج  (ٕٚ)

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤهالت األستاذ اجلامعي وسبل تطويرها

ٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )13(، ع )4(، 1431 ه /2017و ٘ٛ 

 

(، ٖتدريبػو، ممحػؽ رقػـ ) –إعػداده  –ـ، المشار إليو فػي: طعميػة، المعمػـ إعػداده كفاياتػو ٜ٘ٛٔ –مارس  – ٕٚ/ٕٗالدوحة   
 بتصرؼ يسير. ٖ٘ٗص

تدريبو،  –إعداده  –خبلؽ مينة التعميـ، المشار إليو في: طعمية، المعمـ: كفاياتو إعبلف مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج أل  (ٕٛ)
 بتصرؼ يسير. ٖ٘ٗص

ـ، ٕٛٓٓ، عمػاف، دار الشػروؽ، المسنؤوليات –المواصنفات  –المعنايير  –الجنودة فني التعمنيم: المفناىيم الفتبلوي، سييمة محسف،   (ٜٕ)
 بتصرؼ. ٛٛٔ(، صٔ)ط

 .ٖٕٚ، صتطوير األداء لمتدريس وطرق تسين الكفاية اإلنتاجية لممعمم الجامعيمعوقات انظر: فممباف،   (ٖٓ)
 ، مف المكتبة الشاممة لمتخريج.ٗٛٗ، صٗ، جفي ظالل القرآنقطب، سيد،   (ٖٔ)
 .ٕٔ، صٔ، جٜ٘، كتاب العمـ، باب مف سئؿ عممًا وىو مشتغؿ في حديثو، رقـ صحيح البخاريالبخاري،   (ٕٖ)
، ندوة عضو ىيئة التدريس في إعداده وتطويره –و ىيئة التدريس في الجامعات السعودية: اختياره عهتيـ، حسف أحمد،   (ٖٖ)

 بتصرؼ يسير. ٕٔـ، المممكة العربية السعودية. صٖٜٛٔ/ٖ/ٕ – ٕ/ٕٚالجامعات العربية، المنعقدة بجامعة الممؾ سعود 
 بتصرؼ يسير. ٚٛالتدريس في الجامعات العربية، ، ندوة عضو ىيئة معوقات البحث العمميمرسي، محمد عبد العميـ،   (ٖٗ)
 بتصرؼ يسير. ٜٕٙفممباف: معوقات تطوير األداء لمتدريس وطرؽ تحسيف الكفاية اإلنتاجية لممعمـ الجامعي، ص  (ٖ٘)
 بتصرؼ. ٚ، ندوة عضو ىيئة التدريس في الجامعات العربية، صبعض معوقات البحث العمميباشا، سيد حسيف،   (ٖٙ)
 بتصرؼ يسير. ٛٔ، مرحع سابؽ، صبعض معوقات البحث العممي باشا،  (ٖٚ)
 بتصرؼ. ٜ–ٛالمرجع نفسو، ص  (ٖٛ)
، ندوة عضو ىيئػة التػدريس مشكالتو –مسؤولياتو  –عهو ىيئة التدريس الجامعي: إعداده قاضي، صبحي عبد الحفيظ،   (ٜٖ)

 بتصرؼ يسير. ٜٔفي الجامعات العربية، ص
 سير.بتصرؼ ي ٖٗ٘المرجع نفسو، ص  (ٓٗ)
 .ٕٛٙ، صمعوقات تطوير األداء التدريسي وطرق تحسين الكفاية اإلنتاجية لمممم الجامعيانظر: فممباف،   (ٔٗ)
، نػدوة بعنػواف تطػوير بعض المشنكالت المنؤثرة عمنى دور المعممنة الجامعينة والحمنول المقترحنة لعالجينابنجر، آمنو ارشد،   (ٕٗ)

 بتصرؼ. ٕٛٛالمعمـ الجامعي، السعودية، ص
 بتصرؼ يسير. ٛالمرجع نفسو، ص  (ٖٗ)
، مجمػػة برنننامج مقتنرح لتطنوير كفنناءة عهنو ىيئنة التندريس فنني الجامعنات السنعوديةعػوض بػف مسػتور مرضػي، الثبيتػي،   (ٗٗ)

 بتصرؼ. ٖٖٙ، صىػٖٔٗٔ، ٚ( العدد٘جامعة أـ القرى لمبحوث العممية، جامعة أـ القرى، المجمد )
 .ٓٔٔ، صالمسؤوليات –المواصفات  –المعايير  –فاىيم الجودة في التعميم: المالفتبلوي،   (٘ٗ)
 . ٘٘، صد.ت، )د.ط(، اإلسكندرية، دار الوفا، دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرينجويمي، ميا،   (ٙٗ)
(، ٕـ، )طٕٚٓٓ، عّمػاف، دار الفكػر، منظومة تكوين المعمم فني هنوء معنايير الجنودة الشناممةإبراىيـ، محمد عبد الرازؽ،   (ٚٗ)

 بتصرؼ. ٘ٗٔ-ٗٗٔص
 بتصرؼ. ٖٗ٘، صبرنامج مقترح لتطوير كفاءة عهو ىيئة التدريس في الجامعات السعوديةالثبيتي،   (ٛٗ)
ندوة عضو ىيئة التػدريس فػي الجامعػات العربيػة،  معوقات البحث العممي في الجامعات العربية،الربيع، محمد عبد الرحمف،   (ٜٗ)

 بتصرؼ يسير. ٜص
، مجمػػة اتحػػاد دور عهننو ىيئننة التنندريس فنني تَصننيل الجننودة كمؤسسننات التعمننيم العننالي وتفعيمينناسػػالـ، بوزخػػار، فتحػػي  (ٓ٘)

 بتصرؼ. ٖٖٛ -ٖٖٚـ، صٕٚٓٓ، نيساف، ٗاألردف، العدد -الجامعات العربية، عماف
 تصرؼ يسير.ب ٖٔٔ(، صٔـ، )طٕٕٔٓ، عّماف، دار المسيرة، دراسات في الفكر التربوي المعاصرالخوالدة، محمد محمود،  (ٔ٘)


