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 مستخلص البحث

: أساليب تقوًن أعضاء ىيئة  عنوان البحثـ ،  2016، علي عمر موسى موسى 
التدريس ّتامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية سورايايا ، دراسة كيفية  رسالة ماحستَت 

مقدمة اىل كلية الدراسات العليا قسم اإلدارة اإلسبلمية جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج

: الدكتور ٤تمد عبداٟتميدالمشرف الثاني  -عابدين  : الدكتور منَت الالمشرف األول   

امعة سناف أمبيل معرفة أنواع التقوًن لعضو ىيئة التدريس ا١تتبعة ّت ىدفت الدراسة اىل
اإلستفادة من برنامج التفوًن يف ترقية أعضاء معرفة مث  ية اٟتكومية بسورابايا إندكنيسيااإلسبلم

امعة لتقوًن أعضاء ىيئة معرفة الصعوبات كالتحديات اليت تواجو اٞت مثىيئة التدريس باٞتامعة 
 ة تقوًن عضو ىيئة التدريس باٞتامع معرفة اٟتلوؿ ا١تتبعة ٟتل التحديات اليت تواجومث  التدريس

عن  ا١تسؤكلةكلتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجراء ا١تقاببلت الشخصية مع العينة 
  الوصفي . تخدـ الباحث يف ىذه الدراسة ا١تنهج الكيفيسأك  ، التقوًن يف اٞتامعة

إف إعتماد اٞتامعة على الطرؽ الثبلثة يف التقوًن كىي ها لصت الدراسة اىل نتائج ا٫تكخ
طريقة تقوًن الطبلب لعضو ىيئة التدريس كطريقة التقوًن الذايت كطريقة تقوًن رؤساء األقساـ 

أشارت العديد من  أعضاء ىيئة التدريس حيثعترب نقيصة تسجل على عملية تقوًن تفقط 
وب الدراسات إىل أ٫تية استخداـ عدد من الوسائل لعملية التقوًن نظران لوجود العديد من العي

إستفادت اٞتامعة من نتائج التقوًن الذم يتم تطبيقو يف ٖتديد مت  اليت تؤتر على نتيجة التقوًن
زيزىا كتطويرىا كٖتديد جوانب القصور جوانب القوة يف أداء أعضاء ىيئة التدريس لتع

عند كضع ا٠تطو اإلسًتاتيجيو مل مت  ىيئة التدريس لتقوٯتها كٖتسينهاكالضعف لدل أعضاء 
 . زانية اليت ٗتصصها اٞتامعة لذلك يتم حساب تكلفة الربنامج كالذم يكوف من ضمن ا١تي
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ABSTRAK 

Ali Omar Mousa Mousa, 2016. Metode Evaluasi untuk Staf Pengajar di Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (penelitian kualitative). Tesis. Progam Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing I: Dr. Munirul Abidin, M.Ag. Pembimbing II: Dr. M. Abdul 

Hamid, MA. 

Kata Kunci: Metode, Evaluasi, Staf Pengajar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis evaluasi untuk staf pengajar 

yang dipraktekkan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya- Indonesia, 

mengetahui manfaat dari program evaluasi dalam menigkatkan staf pengajar di 

Universitas, mengetahui problem-problem dan tantangan-tantangan yang dihadapi 

universitas untuk melakukan evaluasi terhadap staf pengajar, dan mengetahui solusi 

yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi staf 

pengajar. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

pribadi dengan jenis yang bertanggung jawab untuk evaluasi di Universitas. Peneliti 

menggunakan metode deskriftif- kualitatif.  

Hasil penelitian ini adalah bahwa Universitas menggunakan tiga prinsip 

dalam meng-evaluasi, yaitu metode evaluasi mahasiswa untuk staf pengajar/dosen, 

Metode evaluasi diri (Metode self-assessment), dan metode evaluasi para kepala/ 

pimpinan; metode dianggap kurang diperhatikan dalam evaluasi untuk proses staf 

pengajar, padahal banyak penelitian telah menjelaskan pentingnya menggunakan 

sejumlah metode untuk proses evaluasi, melihat ada banyak kekurangan yang 

menunjukkan dari hasil evaluasi. Universitas telah memperoleh hasil evaluasi yang 

diterapkan dan berfokus pada tingkat kinerja staf pengajar untuk diperkuat dan 

dikembangkan. Universitas juga sudah fokus pada kegagalan dan kelemahan mereka 

untuk dievaluasi dan ditingkatkan ketika menguraikan langkah strategis. 

Penganggaran program dan segala hal yang diperlukan untuk dianggarkan khusus 

oleh Universitas belum selesai. 
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ABSTRACT 

 Ali Omar Mousa Mousa, 2016. Evaluation Methods  for Teaching Staffs in State 

Islamic University of Sunan Ampel  Surabaya  (Qualitative Research). Thesis. Post 

Graduate Program, Department of Islamic Education Management, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  Advisor I : Dr. Munirul Abidin, 

M.Ag. Advisor II : Dr. Muhammad Abdul Hamid,MA 

Keywords: Methods, Evaluation, Teaching Staff 

This research aimed to know kinds of evaluation for teaching staffs which 

practiced in State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya Indonesia, to know 

the advantage of the evaluation program in upgrading teaching staffs of the 

university, to know its difficulties and challenges faced by the university in upgrading 

teaching staffs, to know its adopted solution to answer  the challenges faced by the 

program.  To attain the research objectives, the researcher held some personal 

interviews with stake holders in this evaluation at the university.  The researcher used 

descriptive-qualitative research method in his study. 

The study had some results, and the most essential  are : three methods which 

the university based its evaluation activity on them ; students' evaluation of teaching 

staffs- method, self-evaluation method, evaluation of department chiefs -method were 

considered less noted in the evaluation for teaching staffs process in which many 

studies showed that the importance of using many methods for evaluation process due 

to imperfections which effected the evaluation result.  The University had obtained 

the result of applied evaluation that focussed on performance level of the teaching 

staffs to be strengthened and developed.  Also it focussed on their failures and 

weaknesses to be evaluated and improved that were finished when it elaborated the 

strategical step.   The program budgeting  and  any means needed to be budgetted 

specially  by the university had not been finished. 
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 لمة الشكر والتقديرك

بسم اهلل الرٛتن الرحيم،اٟتمد اهلل رب العا١تُت كالصبلة كالسبلـ عل أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت 
 كعلي آلو كأصحابو أٚتعُت، كبعد .

يسر الباحث إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية، كىنا يريد الباحث أف يقدـ من صميم قلبو 
 لي كتابة ىذه الرسالة، كىم :العميق أجزؿ الشكر كأٙتن التقدير ١تن قد ساىم كساعده ع

   اٟتكومية  . الربفيسور الدكتور موجيا راىرجو ، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 1
 . ٔتاالنج       
    . الربفيسور الدكتور ْترالدين ، مدير الدرسات العليا جامعة موالنا مالك إبرىيم اإلسبلمية 2

 . اٟتكومية ماالنج         
 . الدكتور مشس الدين ، رئيس قسم اإلدارة اإلسبلمية جامعة موالنا مالك إبرىيم اإلسبلمية 3

 اٟتكومية ماالنج.    
شرؼ ا١تبصفتو  ٤تمد عبداٟتميدشرؼ األكؿ . كالدكتور ا١ت. الدكتور منَت العابدين بصفتو 4

 الثاين. 
 ألصػػدقػػػػػاء كمن ال يستطيع الباحػػث أفٚتيع األساتػػػذة يف الدراسػػػػػات العليا احملًتمُت، كا .5
 يذكرىم ٚتيعا ىنا.    

ىذا، كاهلل أساؿ أف تكوف أعما٢تم مقبولة كمثابة، كتكوف رسالة ا١تاجستَت ىذه نافعة كمفيدة 
 للعباد كالببلد، آمُت.
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 خلفية البحث - أ

إف عضو ىيئة التدريس ىو أحد أىم العناصر يف العملية التدريسية اليت تسعى بدكرىا       
اىل الوصوؿ للتميز كجودة ا١تخرجات، كيف ظل التنافس الكبَت بُت مؤسسات التعليم العايل 
يف ىذا العصر، الذم يشهد ثورة معرفية كتكنولوجية ىائلة كتنوعا يف أساليب التدريس 

لذلك أصبح من الضركرم على  ،داـ تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالتاٟتديثة باستخ
مؤسسات التعليم العايل ٖتسُت كتطوير األساليب اليت تطبق بشكل مستمر على عضو ىيئة 

 التدريس األمر الذم بدكره ينعكس إ٬تابا علي جودة ا١تؤسسة التعليمية .

كيراعي  لتدريس يف اٞتامعاتالبحث اىل إعداد اطار لتقوًن أعضاء ىيئة ا اكيهدؼ ىذ
التكامل يف اٞتوانب األكادٯتية كاألخبلقية كا١تعرفية من جهة التدريس كتتعدد طرؽ ككسائط 
التقوًن من البسيط ايل ا١تتقدـ الذم يأخذ بعُت االعتبار ٚتيع األمور اليت يقـو هبا عضو ىيئة 

اليت يبنيها عضو ىيئة التدريس التدريس من الناحية األكادٯتية أك التعليمية، كإف العبلقات 
بزمبلئو ا١تدرسُت أك اإلداريُت أك الطبلب ا١تستفيدين من ا٠تدمات اليت يقدمها  تنعكس 
علي ا١تستقبل كما تنعكس على حرص عضو ىيئة التدريس يف استخداـ األساليب األكثر 

عريف من ، كعلى جهوده يف مواكبة التطور العلمي كا١تالعلميفاعلية يف التدريس كالبحث 
للحاسوب كاإلنًتنت ، سواء كاف ذلك بتخطيط العملية التدريسية كالبحثية   واستخدام
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كتنظيمها مع ما ىو متاح ،كبتمكُت الطبلب من االستفادة من خرباتو كٖتفيزىم على 
 .1اإلبداع كٖتسُت قدرهتم

يف مؤسسات  كيهدؼ ىذا البحث اىل تقدًن إطار ٪توذج لتقوًن أداء أعضاء ا٢تيئة التدريسية
 التعليم العايل، كٯتتاز ىذا اإلطار بالشموؿ ألنو يغطي كافة كاجبات عضو ىيئة التدريس من

 ٯتتاز با١تركنة ألنو ٯتكن تكييفو تبعان ألىداؼ تدريس كْتث علمي كخدمة للمجتمع، كما
 .ا١تؤسسة اليت تنبثق منها كاجبات عضو ىيئة التدريس 

باٟتسباف الوصف الوظيفي لعضو ىيئة التدريس ككاجباتو األكادٯتية كاف اإلطار ا١تقًتح يأخذ 
كاإلدارية فيقـو كل ا١تهاـ كالوجبات كا١تسئوليات اليت يناط هبا عضو ىيئة التدريس حىت 
يتمكن من أداء ىذه ا١تهاـ، كا٢تدؼ منو التحسُت كالتطوير ا١تستمر، كمشاركو يف ٗتطيط 

يمها كتوجيهها كرقابتها، كما يأخذ باٟتسباف التصنيف عملية تقوًن عضو ىيئة التدريس كتنظ
الوظيفي حىت يضيف عضو ىيئة التدريس إضافة نوعية للعملية التدريسية كالبحثية ،٦تا يسهم 

 2.  يف تطوير اٞتامعة اليت ينتمي إليها

كباعتبار إف جامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية قد شهدت يف السنوات األخَتة تطوران 
ـ حيت مت أفتتاح عدد من الكليات اٞتديدة كىي أربع   2014وظان كخاصةن يف سنة ملح

كليات االمر الذم أدل اىل أزدياد يف عدد الطبلب كبالتايل أذت ىذه الزيادة أيضان اىل 

                                                           
1

.األردن.جامعـةالزرقاءاألهلٌة.أعضاءهٌئةالتدرٌستهٌئة"تقوٌمعضوهٌئةالتدرٌس"ورشةعمل.أبوالرب،عماد

 م( (2003
2
.مإتمرجودةالتعلٌمالجامعً ""االعتمادوضمانالجودة:تجربةجامعةالزرقاءاألهلٌـة.قدادةوعٌسى،غٌثعبدالسالم 

م(4005).254ص.مملكةالبحرٌن.جامعةالبحرٌن
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زيادة يف عدد أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة لتلبية إحتياجات ىذه الكليات من تدريس 
 . كْتث علمي كخدمو للمجتمع

الًتتيب األكؿ الوطٍت اىل اٞتامعة  ، كصلت2016ألخَتة، يف أكائل عاـ يف اآلكنة اك 
PTKIN  4)اٞتامعات اإلسبلمية اإلندكنيسية( من خبلؿICU (4   كليات كجامعات

 3دكلية(.

كباعتبار إف اٞتامعات تتباين يف طرؽ كأساليب التقوًن الذم ينعكس على حالة عضو ىيئة 
التدريس سلبان أك إ٬تابان كالذم ٬تب أف ٮتضع للتقوًن حىت يتم تطويره كالقضاء على 
السلبيات كاالىتماـ باإل٬تابيات من خبلؿ الًتكيز على االساليب العلمية للجودة كبالتايل 

رة دراسة ىذه االشكالية من خبلؿ أساليب التقوًن كمدل مبلئمتها يرل الباحث ضرك 
من خبلؿ اختيار عينة كمطابقتها لؤلساليب العلمية كفق معايَت جودة أعضاء ىيئة التدريس 

) جامعة ( من اٞتامعات االندكنيسية اٟتكومية تكوف ٦تثلة جملتمع الدراسة تتوفر فيها كافة 
امعات اٟتكومية يف اندكنيسيا كما يرغب الباحث اف تكوف الظركؼ اليت تتوفر يف اغلب اٞت

ايضا اكثر مشاهبة للجامعات العربية كخاصة ليبيا كحيث اف جامعة سناف امبيل االسبلمية 
اٟتكومية ٔتدينة سوربايا كىي ثاين اكرب ا١تدف يف ٚتهورية اندكنيسيا  ىي احد اٞتامعات 

كافة التخصصات كالكليات ا١توجودة يف   االندكنيسية االسبلمية اٟتكومية تتوفر فيها
اٞتامعات اٟتكومية يف اندكنيسيا ككذلك العربية ككذلك يوجد يف ىذه اٞتامعة كلية 
للدراسات العليا كطبلب كافدين من دكؿ اخرل كخاصة الدكؿ العربية كبالتحديد ليبيا 

                                                           
3
(.unisby.ac.idwwwالموقعاإلكترونًلجامعةسنانأمبٌلاإلسالمٌةالحكومٌة)

http://www.unisby.ac.id/
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كالتبعية كمشاهبة ايضا للجامعة اليت يدرس هبا الباحث من حيث التخصصات كالكليات 
االدارية كاللوائح كالقوانُت ا٠تاضعة ٢تا ، ككذلك يوجد هبا مكتب للجودة كالتطوير كما اف 
اعضاء ىيئة التدريس العاملُت هبا ىم مواطنُت اندكنيسيُت اٞتنسية ، ملزمة اٞتامعة بأختيارىم 

ية ٢تا ، كقد قاـ كفق ا١تعايَت كمتابعة تقييمهم كتقوٯتهم لتطوير اٞتامعة كزيادة القدرة التنافس
الباحث بعدة زيارات ٢تذه اٞتامعة كٖتصل على العديد من ا١تبلحظات اليت استفاد منها 
كاطمئن ٢تا ْتيث تكوف ىذه اٞتامعة ىي ٪توذج للدراسة كعينة ٦تثلة للمجتمع ا١تراد دراستو 

كافة كخاصة اف مشكلة تقوًن اعضاء ىيئة التدريس كتطوير ادائهم من ا١تشاكل اليت تواجو  
 .اٞتامعات اٟتكومية يف الدكؿ النامية ٔتا فيو العربية 

كبالتايل فإف الباحث يرل أف دراسة ىذه اإلشكالية سوؼ تتم من خبلؿ اإلجابة على 
 : االسئلة التالية

 

  أسئلة البحث - أ

  اإلسبلمية اٟتكومية  امعة سناف أمبيلّتتقوًن أعضاء ىيئة التدريس ي أنواع ما ى - 1س

 بسورابايا إندكنيسيا ؟        

 جامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية بسورابايا إندكنيسيا  إستفادتكيف   – 2س

 التقوًن لًتقية إداء أعضاء ىيئة التدريس ؟من برنامج          
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 ماىي الصعوبات كالتحديات اليت تواجو جامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية  - 3س

 ؟ يسيا يف تطبيق أساليب التقوًن بسورابايا إندكن        

 ما ىي اٟتلوؿ ا١تقًتحة ٟتل التحديات يف تقوًن أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة سناف  – 4س

 اإلسبلمية اٟتكومية بسورابايا إندكنيسيا ؟ أمبيل        

 أىداف البحث  -ج

امعة سناف أمبيل اإلسبلمية أنواع التقوًن لعضو ىيئة التدريس ا١تتبعة ّتكٖتليل معرفة  .1
 .اٟتكومية بسورابايا إندكنيسيا 

ّتامعة سناف أمبيل  لًتقية أعضاء ىيئة التدريسالتقوًن  اإلستفادة من برنامجمعرفة  .2
 . اإلسبلمية اٟتكومية بسورابايا إندكنيسيا

 . معرفة الصعوبات كالتحديات اليت تواجو اٞتامعة لتقوًن أعضاء ىيئة التدريس  .3
 اٟتلوؿ ا١تتبعة ٟتل التحديات اليت تواجو تقوًن عضو ىيئة التدريس باٞتامعة .معرفة  .4

 

 أىمية البحث  -د

 األ٫تية النظرية :



7 
 

  

إف ىذه الدراسة سوؼ يكوف ٢تا أ٫تية من حيث إبراز األساليب كالطرؽ العلمية       
ْتيث يتم تبليف كمعايَت اٞتودة يف تقوًن أعضاء ىيئة التدريس كمقارنتها باألساليب ا١تتبعة 

 األخطاء كتصحيحها كالتمسك بالطرؽ العلمية كفق معايَت اٞتودة .

 األ٫تية التطبيقية :

إف ىذه الدراسة سوؼ يكوف ٢تا إنعكاس على جودة التعليم كتطويره من خبلؿ تطوير      
عضو ىيئة التدريس بإعتباره احملور االساسي يف العملية التعليمية الذم يعترب ىو أىم أطرافها 

 . كىو ٤تور البحث األساسي 

  حدود الدراسة -ه

  : اٟتدكد ا١توضوعية

تقتصر ىذه الدراسة على  أساليب تقوًن أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة سناف أمبيل 
اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا إندكنيسيا كمعرفة ىذه األساليب ا١تتبعة ككضع اٟتلوؿ 

 . للتحديات كالصعوبات اليت تواجو تطبيق ىذه األساليب لتقوًن أعضاء ىيئة التدريس 

 : اٟتدكد ا١تكانية

 . امعة سناف إمبيل اإلسبلمية اٟتكومية يف مدينة سورابايا إندكنيسياج      

 : اٟتدكد الزمانية

 . ـ  2016ـ إىل سنة  2015من سنة       
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 الدراسات السابقة -و

دراسة العيدركس :  بعنواف " ٨تو تطوير نظاـ شامل لتقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس يف 
 4" ئولية اإلسبلميةاٞتامعات السعودية يف ضوء مبدأ ا١تس

ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على أىم مبلمح تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس باٞتامعات 
السعودية، كفقنا ١تبدأ ا١تسؤكلية اإلسبلمية كالتعرؼ على ٣تاالت كأساليب تقوًن أداء عضو 
 ىيئة التدريس باٞتامعات السعودية كذلك الكشف عن الصعوبات ك ا١تتطلبات اليت ينبغي

 .توافرىا يف األساليب ا١تستخدمة يف تقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعات السعودية

كقد استخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي ا١تسحي التحليلي، كاستخدمت االستبانة أداة ٞتمع 
ا١تعلومات كمشل ٣تتمع الدراسة أعضاء ىيئة التدريس السعوديُت كمن يتوىلى منهم مناصب 

عات منطقة مكة ا١تكرمة ) جامعة أـ القرل، جامعة ا١تلك عبد العزيز, جامعة قيادية ّتام
  :فردنا، ككانت أبرز النتائج اليت توصلت إليها الباحثة  ( 2409الطائف ( كالبالغ عددىم ) 

أف من أىم مبلمح تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس كفقنا ١تبدأ ا١تسؤكلية اإلسبلمية من كجهة 
الدراسة : ٘تٌكن عضو ىيئة التدريس من مادتو العلمية كالتزامو باألداء على نظر أفراد ٣تتمع 

أكمل كجو دكف إ٫تاؿ، ٖتقيق العدؿ كا١تساكاة يف تقوًن الطبلب، انضباطو كدقتو ٔتواعيد 
احملاضرات، تطوير منهجو كاستخداـ اسًتاتيجيات كطرؽ كتقنيات متعددة كحديثة للتدريس، 

انة العلمية كالدقة يف إجراء البحث العلمي، احملافظة على سرية ا١توضوعية كالنزاىة، األم
                                                           

4
المسئولٌةمبدأضوءفًالسعودٌةالجامعاتفًالتدرٌسهٌئةأعضاءأداءلتقوٌمشاملنظامتطوٌرنحوالعٌدروس.سالمأغادٌر 

اإلدارةقسم(.منشورهغٌر)دكتوراهرسالةقٌادٌة.مناصبمنهمٌتولَّىومنالتدرٌسهٌئةأعضاءنظروجهةمناإلسالمٌة

(ه0240).المكرمةالقرى.مكةأمجامعةالتربٌة.كلٌة.والتخطٌطالتربوٌة
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البيانات، بذؿ قصارل اٞتهد لتحقيق التميُّز كاإلبداع يف اإلنتاج العلمي، استخداـ الشورل 
كاالعتماد على التعاكف كالعمل بركح الفريق يف اإلنتاج العلمي، التحلي بسلوؾ القدكة كغرس 

التعامل اإل٬تايب مع الزمبلء  ،ب، انضباطو بواجبات القسمالقيم اٟتميدة يف نفوس الطبل
  .كالطبلب كإعداد مشاريع نافعة للمجتمع 

: بعنواف تقوًن الطبلب ألداء أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة العلـو  دراسة اٟتدايب كخاف
 5كالتكنولوجيا اليمنية يف ضوء بعض الكفايات التدريسية

تول أداء أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة العلـو ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على مس
كالتكنولوجيا اليمنية من خبلؿ رأم الطبلب يف ضوء بعض الكفايات التدريسية، كقد 

فقرة مقسمة إىل ستة كفايات ) تدريسية  22استخدمت ٢تذا ا٢تدؼ استبانة مكونة من 
  )التعلم، التنمية الشخصية التعليم، التغذية الراجعة، الدعم األكادٯتي، إدارة احملاضرة، مصادر

إناث ( ، مت  32ذكور،  88عضو ىيئة  )  120مستخدما ا١تنهج الوصفي، كبلغ إٚتايل 
اختيارىم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، كقد أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات 

ىل عند داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس تعزل إىل متغَت ا١تؤ 
( ،  كما أظهرت النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  0.05مستول الداللة ) 

بُت متوسطات درجات أعضاء ىيئة التدريس تعزل إىل متغَت النوع عند مستول 
 ( . 0.05(الداللة

                                                           
5
فًضوءالٌمنٌةوالتكنولوجٌاالعلومبجامعةالتدرٌسهٌئةأعضاءألداءالطالبخان.تقوٌمعمرخالد ،.الحدابًالملكعبدداود 

(م4008.)2العدد.الجامعًالتعلٌمجودةلضمانالعربٌةالتدرٌسٌة.المجلةالكفاٌاتبعض
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باٞتامعات  : بعنواف " تعدد األساليب لتقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس دراسة الغامدم
 6 "و ٖتسُت جودة األداء ا١تؤسسيطريقنا ٨ت

ىدفت ىذه الدراسة إىل استعراض األساليب ا١تختلفة ا١تستخدمة يف عملية تقوًن أداء عضو 
ىيئة التدريس اٞتامعي كتوضيح خصائص كل منها كا١تميزات اليت تتميز هبا عن األساليب 

 .األخرل كإجراءات تطبيقها

مد على مراجعة البحوث كالدراسات ا١تتعلقة استخدـ الباحث ا١تنهج االستقرائي حيث اعت
 :ٔتجاؿ تقوًن عضو ىيئة التدريس، توصل الباحث إىل النتائج التالية

أف تنوع أساليب تقوًن أعضاء ىيئة التدريس يضمن التوصل إىل أحكاـ أكثر دقة 
كموضوعية, كأنو يفضل أف تتكامل أساليب التقوًن مع بعضها بعضا، كاف عضو ىيئة 

  .ن أىم العناصر اليت تسهم يف ٖتقيق رسالة اٞتامعة يف اجملتمع التدريس م

دراسة شحاتو ، كا١تزركع : بعنواف التقوًن الذايت ألعضاء ىيئة التدريس كقيادات كلية البنات 
 7 با١تملكة العربية السعودية مدخل لتطوير األداء اٞتامعي .

ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة اٞتوانب الرئيسية أل٫تية كسائل التقوًن الذايت من كجهة نظر 
 . أعضاء ىيئة التدريس ، كقيادات كلية البنات 

                                                           
6
األداءجودةتحسٌننحوطرٌقنابالجامعاتالتدرٌسهٌئةأعضاءأداءلتقوٌماألسالٌبتعدد.الغامديزهٌدمحمدبنعلً

للتنمٌةالعربٌةالمإسسً.المنظمةاألداءجودةوتحسٌناإلداريالتطوٌرفًالحدٌثةاالتجاهاتندوةفًمقدمالمإسسً.بحث

(م4000).المغربٌةالمملكة.طنجة.اإلدارٌة
7
لتطوٌرمدخلالسعودٌةالعربٌةبالمملكةالبناتكلٌةوقٌاداتالتدرٌسهٌئةألعضاءالذاتًالتقوٌم.والمزروع،شحاتةحسن 

(م4004)سعود.الملكجامعة.البحوث.مركزالرٌاض.الجامعًالمعلمتطوٌرندوةالجامعً.األداء
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( عضو من عضوات ىيئة التدريس اٟتاصبلت على درجة 236مت اختيار عينة عددىا )
ميدات بكليات البنات الدكتوراه كعلى قيادات الكليات من رئيسات أقساـ ك ككيبلت كع

 . التابعة للرئاسة العامة للبنات مت تطبيقو استبانة عن أسلوب التقوًن الذايت 

  : كتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت أعضاء ىيئات التدريس كقيادات كليات  -
اه التقوًن الذايت ، حيث البنات من ناحية التخصص )العلمي ، األديب( يف آرائهم ٕت

  . أكدت ٚتيعان على أ٫تية التقوًن الذايت 

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت أعضاء ىيئة التدريس )من السعوديات(  -
 . كأعضاء ىيئة التدريس )غَت السعوديات( يف ٦تارسة التقوًن الذايت 

امعي التدريسي، ندكة تنمية دراسة القرين : بعنواف طرؽ كأساليب تنمية أداء األستاذ اٞت
 8أعضاء يف مؤسسات التعليم العايل)التحديات كالتطوير(

ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على طرؽ كأساليب تنمية أداء األستاذ اٞتامعي التدريسي، كقد 
حققت الدراسة ىذا ا٢تدؼ من خبلؿ مسح استطبلع أدبيات التدريس اٞتامعي كقد 

الطرؽ كاألسػػاليب ككذلك ٣تموعة من خطوات التدريس انتهت الدراسة إىل ٣تموعة من 
 :  الواجب إتباعها من قبل أستاذ اٞتامعة ا١تتميز فيما يلي عرض موجز لبعض منها 

                                                           
8
التعلٌممإسساتفًأعضاءتنمٌةندوة.التدرٌسًالجامعًاألستاذأداءتنمٌةوأسالٌبطرق.القرنًهزاعآلسعدبنعلى 

(م2004).الرٌاض.سعودالملكجامعةالتربٌةكلٌة.(والتطوٌرالتحدٌات)العالً
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ٖتديد أىداؼ كل مقرر دراسي ، كمفرداتو ، كمراجعة ، كمتطلبات تنفيذه ، كطرؽ  .1
 . تقوٯتو ) خطة ا١تقرر ( يف أكؿ لقاء لؤلستاذ مع الطلبة يف بداية كل فصل دراسي 

  .تنويع طرؽ كأساليب التدريس .2
 . تشجيع الطلبة على ا١تشاركة الفاعلة يف حجرة الدراسة  .3

 أداء أعضاء ا٢تيئة التدريسية من قبل الطلبة كبياف مدل تأثَت دراسة طوقاف : بعنواف "تقوًن
 . 9ا١تتغَتات الدٯتوغرافية فيها يف جامعة النجاح الوطنية يف ٤تافظة نابلس"

ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ إىل نتيجة تقوًن أداء أعضاء ا٢تيئة التدريسية من الطلبة كما 
 معرفة أىم اقًتاحات الطلبة لتحسُت األداء ا١تتغَتات الدٯتوغرافية فيها، كاىل تأثَت مدل

 .للمحاضرين  األكادٯتي

اقتصرت عينة الدراسة على طلبة مرحلة البكالوريوس باستثناء طلبة سنة أكىل يف اٞتامعة 
( طالب كطالبة, كاستخدمت الباحثة االستبانة أداء ٞتمع  233عددىم )  حيث بلغ

 الدراسة  ا١تعلومات من عينة

جامعة  ئج ىذه الدراسة أف درجة تقوًن أعضاء ا٢تيئة التدريسية من قبل الطلبة يفكمن أبرز نتا
 :النجاح الوطنية كانت كبَتة كىي بالًتتيب اآليت 

                                                           
9
جامعة فٌها.فًالدٌموغرافٌةالمتغٌراتتؤثٌرمدىوبٌانالطلبة قبلمنالتدرٌسٌةالهٌئةأعضاءأداءتقوٌم.طوقانعونًأرٌج

 ( م2002).فلسطٌننابلس،.الوطنٌةالنجاحجامعة.ماجستٌررسالة.نابلسبمحافظة الوطنٌةالنجاح
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الصفات الشخصية كالعبلقات اإلنسانية يف ا١ترتبة األكىل، إدارة البيئة التعليمية كالتخطيط 
لثالثة كيف ا١ترتبة الرابعة التخصص األكادٯتي للتدريس يف ا١ترتبة الثانية، التقوًن يف ا١ترتبة ا

 كالثقافة العامة .

تقييم الطلبة  دراسة اٟتويل : بعنواف إتاىات أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة اإلسبلمية ٨تو
 10. ٢تم

ىذه الدراسة للتعرؼ على إتاىات أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة اإلسبلمية ٨تو   ىدفت
كعرض ٕتربة اٞتامعة اإلسبلمية يف تقييم أداء عضو ىيئة التدريس من تقييم الطلبة ٢تم ، 

خبلؿ رأم الطالب يف أداء األستاذ اٞتامعي, مستخدمان ا١تنهج الوصفي التحليلي، كبلغت 
( عضو ىيئة تدريس يف اٞتامعة اإلسبلمية، كاستخدمت استبانة تكونت من 131العينة ) 

الٕتاه ٨تو تقييم األداء التدريسي، االٕتاه ٨تو استبانة ا ( ثبلثة أبعاد كتضمن ثبلثة ٤تاكر ىي
التقييم ، االٕتاه ٨تو إدارة عملية التقييم ( باإلضافة إىل عدد من األسئلة ا١تفتوحة كىي : 
مقًتحات خاصة باالستبانة، مقًتحات خاصة بعملية التقييم، مقًتحات خاصة بعملية إدارة 

 : التقييم  ككانت أىم نتائج الدراسة 

إف ٕتربة اٞتامعة اإلسبلمية يف تقييم عضو ىيئة التدريس على الرغم من حداثتها إال أهنا ثرية 
كمتنوعة يف أدكاهتا كنتائجها، كتشَت النتائج إىل أف إتاىات أعضاء ىيئة التدريس ٨تو تقييم 

بلمية الطلبة ٢تم كانت ٤تايدة يف ٣تملها، كأف إتاىات أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة اإلس
                                                           

جامعاةلهام.مجلاةالطلباةتقٌاٌمبغازةنحاواإلساالمٌة الجامعاةفاًالتادرٌسهٌئاةأعضااءاتجاهاتالحولً.علٌان   10

 م(4007).20مجلد00صاإلنسانٌة(. )العلوملألبحاثالنجاح
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٨تو تقييم الطلبة كانت مرتفعة إ٬تابية يف العديد من الفقرات ، كأشارت نتائج الدراسة أيضا 
إىل،  إف إتاىات أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة اإلسبلمية ٨تو تقييم الطلبة كانت 

 .منخفضة )سلبية( يف العديد من الفقرات 

 : أوجو االتفاق 

عض الدراسات السابقة يف دراسة أساليب تقوًن أعضاء ىيئة تتفق الدراسة اٟتالية مع ب      
ـ ( يف أساليب تقوًن  2010التدريس ، كما تتفق بشكل كبَت مع دراسة الغامدم ) 

 . أعضاء ىيئة التدريس

 أوجو االختالف :

اختلفت الدراسة اٟتالية عن الدراسات السابقة يف ا١تكاف كالزماف الذم أجريت فيو       
  . الدراسة 

 : أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 

استفاد الباحث من ىذه الدراسات يف ٖتديد الكثَت من ا١تراجع اليت استعاف هبا يف       
 . ىذه الدراسة ككذلك يف اختيار منهجية كأدكات البحث 
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 مصطلحات الدراسة -ز

 أساليب التقوًن 

اليت يتبعها ا١تقـو لتنفيذ عملية التقوًن  أساليب التقوًن :"ىي الطرؽ كاإلجراءات       
كيستعاف يف ىذه الطرؽ كاإلجراءات بعدد من األدكات أك الوسائل اليت ٘تكن من اٟتصوؿ 

   ." 11على ا١تعلومات كالبيانات اليت تعُت على إجراء عملية التقوًن

ـ كىذا يعٍت أف األسلوب كمصطلح أمشل من األداة أك الوسيلة فكل أسلوب قد يستخد
ليحصل من خبل٢تا على ا١تعلومات أك البيانات  –تتناسب مع طبيعتو  –عددا من األدكات 

 . تساعد يف إ٘تاـ عملية التقوًن 

 . علما بأف كل أسلوب من ىذه األساليب يندرج ٖتت عدد من األدكات أك الوسائل 

عها كمستوياهتا ، فمثبل من أساليب التقوًن االمتحانات ، كمن أدكاهتا االختبارات ّتميع أنوا
  . االمتحانات إذف ىي أسلوب ، لكن االختبارات ىي أدكات ككسائل ىذا االسلوب 

 أعضاء ىيئة التدريس 

 12كىم ٛتلة شهادة ا١تاجستَت كالدكتوراه الذين يقوموف بعملية التدريس يف اٞتامعات.  

 

                                                           
11

ه(0244–0240الدراسًللعام).الثانً.الفصلالتقوٌماسالٌب.فهدالبشربنمحمد 
12
ثالثفًوالتدرٌسوالمكافآتالعلمًالبحثنحوالتدرٌسهٌئةوأعضاءاإلدارٌٌناألكادٌمٌٌناتجاهات.الثبٌتًمعٌضملٌحان

).270صعشر.الخامساإلسالمٌة.المجلدوالدراساتوالتربٌةالعلومسعودالملكجامعةمجلة.خلٌجٌةعربٌةجامعات

(م4004
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 الثاني  الفصل     

 اإلطار النظري

 أوال : التقويم وأساليبو

 مفاىيم التقويم  -أ

 أىمية التقويم  -ب

 أىداف التقويم -ج

 خصائص التقويم  -د

 وظائف التقويم -ه

 أنواع التقويم -و
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 مفاىيم التقويم - أ

خىلىٍقنىا  كرد مصطلح التقوًن يف ٤تكم التنزيل ٔتعٌت التعديل كاالستقامة يف قولو تعاىل ) لىقىد
 13اإًلنسىافى يف أىٍحسىًن تػىٍقًوًنو ( .

كيف اللغة كرد مصطلح التقوًن ٔتعٌت االستقامة كاالستواء كاالعتداؿ، كقٌوـ ا١تعوج أم عدلو 
 14كأزاؿ اعوجاجو .

كجاء يف لساف العرب، أف القيمة ىي كاحدة القيم، كاألصل الواك ألنو يقـو مقاـ الشيء 
  15كيقاؿ فقمت السلعة، كقـو الشيء فهو قدًن أم مستقيم.

دار األحكاـ أك الوصوؿ إىل قرارات بالنسبة إىل قمة خربة من كيعرؼ بأنو عملية إص
  16ا٠تربات. 

التقوًن بأنو "إصدار حكم عن األفكار كاألعماؿ كطرؽ التدريس  ( Bloom ) كعرؼ بلـو
كا١تواد كغَتىا من األمور الًتبوية, كيتطلب ىذا التقوًن استخداـ احملكات كا١تستويات أك 

دقة األمور أك األشياء كفعاليتها كٖتديد اٞتدكل االقتصادية من ا١تعايَت كذلك لتقييم مدل 
 17."كرائها

                                                           
13

(2القرآنالكرٌم)سورةالتٌناآلٌة 
14

ه(0499.)42ص.الشروقدار.جده.والنفسٌةالتربوٌةالمصطلحاتزٌدان.معجممصطفىمحمد 
15

م(0997.)422ص.والنشرللطباعةصادرداربٌروت..العربلسان.منظورابنالدٌنجمال 
16

م(0987.)25ص.القلمدار.الدراسً.الكوٌتالتحصٌلوتقوٌم.قٌاسعالمأبومحمودرجاء 
17

للنشرالفالحمكتبةالعشرٌن.الكوٌت.والحاديالقرنفًالمدرسًالمنهجإبراهٌم.محمدهللاوعبدسعادة،أحمدجودت 

م(0997.)228ص.والتوزٌع
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فيعرؼ التقوًن بأنو "العمليات اليت بواسطتها يتم ٚتع كتفسَت  (  Dressel ) أما درسل
ا١تعلومات ا١تناسبة بطريقة منظمة لتكوف أساس اٟتكم العقبلين على نتيجة أك جدارة أك تأثَت 

 18فرد معُت" . برنامج أك إجراءات أك

"عملية تصدر منها  مفهـو التقوًن بأنو: (  Kimball Wiles ) كيوضح كيمبوؿ كايلز
أحكاـ تستخدـ كأساس للتخطيط، كأهنا عملية تشتمل على ٖتديد األىداؼ كتوضيح 

 ا٠تطط كإصدار األحكاـ على األدلة كمراجعة األساليب كاألىداؼ يف ضوء ىذه 
 19األحكاـ". 

الًتبوم بأنو العملية اليت ٭تكم هبا على مدل ٧تاح العملية الًتبوية يف ٖتقيق كيعرؼ التقوًن 
األىداؼ ا١تنشودة، أم معرفة مدل ٖتقق التغَتات ا١ترغوبة يف سلوؾ ا١تتعلمُت، أك معرفة 

 20مدل تقدمهم ٨تو األىداؼ الًتبوية ا١تراد ٖتقيقها.

 21قان ١تستويات حددت سلفا.التقوًن بأنو إعطاء قيمة لشيء ما كف Downi يعرؼ دكاىن

 22.أما أبو حطب فيعرؼ التقوًن بأنو إصدار حكم على مدل ٖتقيق األىداؼ الًتبوية

 أىدف التقويم -ب

 :كتتمثل أىداؼ تقوًن األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس باٞتامعة فيما يلي 

 . . ٖتسُت األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس يف قاعات الدراسة 1

                                                           
18

العربٌةالسعودٌة.المملكةفًالعالًالتعلٌمندوة.العالًالتعلٌممإسساتالزهرانً.تقوٌمهللاعبدسعد-فًاألمرٌكٌةالتجربة 

(ه0208.)224ص.الرٌاضالثالث.الجزءمستقبلٌة.رإى
19

م(4000)042ص.الرشدمكتبة.المدرسً.الرٌاضالعملوتقوٌمالطرٌقً.المدٌرأحمدصالح 
20

م(0998.)04ص.والنشرللطباعةالفكردار:عمان.التربٌةفًوالتقوٌمالقٌاسالزٌود.مبادئنادر 
21

).24ص.الرابعةالطبعة.التعاونٌةالمطابععمالجمعٌة.عمان.التربويوالتقٌٌمالنفسًالقٌاسمبادئ.لبدهابومحمدسبع 

(م 0992
22

(م 0980).49.صالمصرٌةاالنجلومكتبة.القاهرة.النفسًالتقوٌم.سٌداحمد،حطبابوعثمانفإاد 
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    . تزكيد عضو ىيئة التدريس بنوع من التغذية الراجعة اليت ٘تكنو من تشخيص جوانب 2
 . الضعف يف أدائو التدريسي  أك القوة    

 . تزكيد اإلداريُت من رؤساء األقساـ كعمداء الكليات با١تعلومات البلزمة الٗتاذ القرارات 3
  . التدريس اإلدارية ا١تتعلقة بالنواحي الوظيفية لعضو ىيئة     

  . تزكيد الطبلب با١تعلومات اليت تساعدىم يف اختيار ا١تقررات الدراسية ككذلك ا١تدرسُت 4

 اٞتامعة  . تكوين قاعدة علمية ْتثية جيدة عن التدريس اٞتامعي باعتباره إحدل كظائف5
 . الرئيسية     

 23. ا١تسا٫تة يف تقوًن مدل ٖتقيق ا١تنهج ألىداؼ الًتبية . 6

   ية التقويمأىم -ج

اٟتلقات  التقوًن حلقة من حلقات ا١تنظومة التعليمية كما أشار الشيخ؛ كيكاد يكوف أكثر
أثرا يف ا١تنظومة كلها. كلذلك فإف أم تطوير للتقوًن يتضمن يف جوىرة تطويران للمنظومة 

 .بأسرىا 

ٯتثل مطلبان مهمان أماـ ك٦تا يؤكد أ٫تية التقوًن أف االستفادة من التقوًن اٟتديث كرفع فاعليتو 
الًتبية العملية ا١تعاصرة، اليت تواجو ٖتديات كبَتة، منها ما يتصل بتعدد أىداؼ التعليم 
كاتساع نطاقها، ْتيث تشمل كافة اٞتوانب يف شخصية ا١تتعلم، كلذلك تتعدد أ٫تية التقوًن 

 24 :كتتضح فيما يلي

                                                           
23

(م0994).58ص.0ع.2ج.م.االسكندرٌةجامعة–التربٌةكلٌةمجلة.المعلمتقوٌمفًومعاٌٌراتجاهات.جامعحسن 
24

ه(0245.)70ص.العربًالفكردار:اإلسالمً.القاهرةالعملفًالشاملةالجودةالشٌخ.محمودبدوي 
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ا١تؤسسة التعليمية يف ٖتقيق أىدافها  . ٭تٌسن من مسار التعلم كالتعليم، ألنو ٭تدد إتاه1
كمدل التقدـ الذم ٖترزه يف ىذا اجملاؿ، فهو يوضح لنا إتاه ٪تو الطالب كما اكتسبو من 

ا١تعلم يف عملو، كيعمل التقوًن أيضان  أىداؼ سلوكيو، كما يبُت من ناحية أخرل مدل ٧تاح
كشف نقاط الضعف لدل على تقدير مدل فاعلية طرؽ التدريس كالوسائل فضبلن عن أنو ي

 .الطبلب كيعمل على عبلجها 

  .. يشخص التقوًن التكويٍت ما يواجو الطبلب كا١تعلمُت من صعوبات 2

      مواقف  . ٭تفز الطبلب على التعلم ٔتساعدهتم على الوقوؼ على مدل ٧تاحهم يف3
  .ا١تختلفة  التعلم    

 .. للتقوًن أ٫تية كربل يف توجيو كإرشاد الطبلب 4

 . التقوًن ٣تاؿ ٯتكن للطالب أف يتدرب فيو على تقوًن األمور، كاٟتكم على نفسو كمعرفة 5
 .إتاىو كتقدير مدل ٖتقيقو ألىدافو     

 .. للتقوًن أ٫تية تربوية يف الكشف عن التأخر الدراسي كاألسباب اليت أدت إليو 6

 .. الكشف عن ا١توىوبُت من خبلؿ التقوًن 7

 خصائص التقويم -د

إف عملية التقوًن ٬تب أف تكوف عملية مدركسة تسَت كفق سياسة معلومة كخطة كاضحة 
 مستندة إىل ٣تموعة من ا٠تصائص اليت ٖتدد من خبل٢تا مسارىا كإجراءاهتا . 

 : كقد كضح العلماء ٚتلة من ا٠تصائص كىي 

 ارتباط التقوًن باألىداؼ   .1
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واع السلوؾ ا١تتضمنة يف األىداؼ كنواتج يقصد بارتباط التقوًن باألىداؼ أف تكوف أن      
التعلم اليت تشَت إليها ىي احملور الذم يدكر حولو التقوًن، كمن الضركرم أف يتم قبل البدء 
يف عملية التقوًن ٖتديد األىداؼ كا١تخرجات التعليمية اليت سيتم تقوٯتها، ٔتا تتضمنو من 

 .معارؼ كمهارات كقيم كإتاىات 

 الشموؿ  2. 

٬تب أف يكوف التقوًن شامبلن لكل أنواع كمستويات األىداؼ، كحىت يكوف التقوًن       
 :عملية شاملة متكاملة ال بد من توافر عدة عوامل منها 

 . التخطيط للتقوًن على مدار العاـ 
  تنوع أدكات القياس ا١تستخدمة لتشمل كل اٞتوانب الشخصية، كٖتديد ا١تعايَت اليت تقـو

 .نب يف ضوئها ىذه اٞتوا
 25.تعاكف أكثر من جهة كأكثر من فرد يف التقوًن 

 . االستمرارية 3

يقصد باالستمرارية امتداد عملية التقوًن مع العملية التعليمية، كىذه االستمرارية تساعد       
    :يف ٖتقيق التقوًن ألىدافو اليت منها 

 ٖتديد جوانب القوة كالضعف. 
 اكتشاؼ معوقات التعلم. 
 ب يف ٥تتلف اٞتوانبتتبع ٪تو الطبل. 
 26.تقوًن تقدـ ا١تتعلمُت  
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(م4000.)047ص.مرجعسبقدكره.الطرٌقً 
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 التكامل  4. 

  :كا١تقصود بالتكامل ىو أف يتضمن التقوًن عدة ٣تاالت منها       

 التكامل بُت عملية التقوًن كعملية التدريس . -

 .التكامل بُت الوسائل ا١تختلفة ا١تستخدمة يف عملية التقوًن  -

 .التكامل بُت التقوًن كالنظم ا١تختلفة للتعليم كالتعلم  -

 أف يكوف التقوًن كسيلة كليس غاية  .5

للحكم  إف عملية التقوًن ىي كسيلة يتبعها القائموف هبا من أجل الوصوؿ إىل ٥ترجات     
على العملية التعليمية، كٖتديد جودة ىذه النتائج كإمكانية تعزيز مدخبلت كعمليات 

 27.مة الًتبوية لتحسُت ا١تخرجات غَت ا١ترغوبةا١تنظو 

 . أف يبٌت التقوًن على أساس علمي 6

كالتميز  ينبغي أف تتصف أدكات التقوًن ا١تستخدمة بالصدؽ كالثبات كا١توضوعية كالتنوع     
 28.حىت تعطي نتائج دقيقة

للتعليم العايل  ا٠تصائص الرئيسة لعمليات التقوًن الناجحة كاليت كضعتها الرابطة األمريكية 
American Association for Higher Education))    كىي كالتايل: 

 :القيم الًتبوية ىي القوة الرئيسة احملركة لعمليات التقوًن   -
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إف التقوًن ليس ىدفان يف حد ذاتو بل كسيلة لتطوير التعليم، كيكتسب أ٫تيتو من الربط بينو   
 .و كرسالتو كبُت أىداؼ الربنامج العلمي كرؤيت

 التقوًن مبٍت على أساس أف التعلم عملية ذات جوانب متعددة كٯتكن تقوٯتها من خبلؿ  -
 :تقوًن أداء الطلبة   

حيث أف التعلم ال يقتصر على ما يعرفو الطلبة فقط بل يتضمن ما يستطيع الطلبة أداؤه،    
كالعادات، كبناء على  فبالتايل ال يقتصر على ا١تعارؼ فقط بل يتضمن القيم كاالٕتاىات

ذلك كنظران لتعدد جوانب التقوًن ال بد من تنوع أدكات التقوًن ككسائلو، كاف تتم عملية 
 .التقوًن خبلؿ مدة زمنية كافية 

 أال يقتصر التقوًن على ا١تخرجات التعليمية فقط  -

التقوًن الناجح ال يقتصر على ا١تخرجات التعليمية فقط بل يشمل ا٠تربات التعليمية اليت   
 .أدت إىل تلك ا١تخرجات 

 التقوًن عملية متواصلة  -

التقوًن الناجح ال بد أف يكوف متواصل كأف يتم بُت اٟتُت كاآلخر تقوًن عملية التقوًن   
 .نفسها

 وًن  تعدد اٞتهات ا١تشاركة يف عملية التق -

 تشًتؾ يف عمليات التقوًن الناجحة أكثر من جهة كأعضاء ىيئة التدريس كالطلبة كمسؤكؿ  
ا٠تر٬تُت كجهات  الوحدات ا١تساندة، كأعضاء ىيئة تدريس من خارج التخصص، ك٦تثلي

 .العمل كجهات االعتماد األكادٯتي 
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 أ٫تية القضايا اليت يتناك٢تا التقوًن  -

كجود  بيانات كٖتليلها كتزكيد اٞتهات ا١تعنية فقط، بل البد من التقوًن ليس ٣ترد ٚتع   
تصبح عملية التقوًن مهمة  قضايا جوىرية يؤدم تقوٯتها إىل ٖتسُت العملية التعليمية فبالتايل

 .كذات فائدة 

  كجود  بيئة جامعية مساعدة  -

وامل اليت ٕتعل ال ٯتكن أف تكوف عملية التقوًن ناجحة ما مل تكن مقًتنة بعدد من الع   
 29االستفادة من نتائج التقوًن كتنفيذىا ٦تكنان .

   موقع التقوًن يف منظومة التعليم

تعرؼ منظومة التعليم بأهنا "٣تموعة من ا١تكونات كالعناصر اليت تتفاعل فيما بينها بصورة 
  30مستمرة كتعمل ٣تتمعة يف تآلف كانسجاـ من أجل ٖتقيق أىداؼ تعليمية ٤تددة".

 ف ىذا النظاـ التعليمي من أربعة عناصر رئيسة :كيتكو 

 ا١تدخبلت   .1

مثل  كتشكل كل ما يدخل يف نظاـ التعليم من مكونات بشرية كمادية كمعنوية، البشرية
التجهيزات كا١تعدات  ا١تعلم, كالتبلميذ، كالفنيُت كمسؤكيل اإلدارة، كتتمثل ا١تكونات ا١تادية يف

ا١تكونات ا١تعنوية فهي األىداؼ التعليمية كأساليب اٟتفز كالتعزيز كاألدكات كالوسائل، أما 
 .كغَتىا
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 العمليات  2.

كىي مرحلة يتم فيها تفاعل ٚتيع العناصر لتحويل ا١تدخبلت إىل ٥ترجات تعليمية تتناسب  
مع أىداؼ عملية التعليم، كيتم خبلؿ ىذه ا١ترحلة إتباع االسًتاتيجيات ا١تبلئمة، كاستخداـ 

النظاـ، كيعتمد ٧تاح العمليات على نوعية  األساليب كاألنشطة ا١تناسبة لتحقيق أىداؼ
 كمدل توظيفها للمدخبلت بطريقة مناسبة . ا١تدخبلت ككفاءة العمليات نفسها

 ا١تخرجات 3. 

كتتحدد ىذه  كىي النتاجات النهائية ١تدخبلت النظاـ التعليمي، كما مت من عمليات عليها، 
 خبلؿ الوقوؼ على ما ٖتقق من أىداؼ النظاـ التعليمي  النتاجات من 

 التغذية الراجعة 4. 

التعليمي  يف ىذه ا١ترحلة يتم ٖتديد نقاط القوة كنقاط الضعف يف كل مكونات النظاـ 
كذلك يف ضوء ٥ترجات ىذا النظاـ، حيث يتم اٗتاذ القرارات كاإلجراءات البلزمة للتعديل 

يطلق عليو عملية " التقوًن "، فالتغذية الراجعة يف النظاـ  كالتحسُت، كىذه ىي حقيقة ما
   31التعليمي ما ىي إال خطوة ٘تهيدية لعملية التقوًن .

 :كتفصل الفتبلكم منظومة اٞتودة الشاملة يف التعليم إىل اآليت 

 :ا١تدخبلت كتشمل  .1

 .خصائص الطبلب   •

 .خصائص ا١تعلم العلمية كالًتبوية كالشخصية   •
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 .صائص اٞتهاز اإلدارم خ  •

 .ا١تناخ العاـ كالركح ا١تعنوية   •

 .تسهيبلت ا١توارد ا١تادية من مبافو كٕتهيزات كمواد تعليمية ككسائل   •

 .خصائص البيئة العامة احمليطة با١تؤسسة التعليمية   •

 .ٖتفيز خطط اٞتودة   •

 .خصائص البيئة ا٠تاصة با١تؤسسة التعليمية   •

 .الربامج التعليمية   •

 .متطلبات اٞتودة من ا١توارد البشرية   •

 العمليات : كىي البد أف تتناسب مع عملية ا١تدخبلت كتتمثل يف عملييت التعليم  2.
 :ككسائل نقل ا١تعرفة من  كالتعلم كأدكات

 .ا١تناىج التعليمية  •

 .طرائق كأساليب التدريس  •

 .أساليب التعلم الذايت  •

 .ـ تقنيات التعلم كالتعليم استخدا •

 .األنشطة العلمية كالعملية كاالتصالية كاالجتماعية  •

 .ا١تكتبة كمراكز تقنيات ا١تعلومات  •
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 .العمليات اإلدارية يف التخطيط كالتنظيم كالرقابة  •

        تطبيق معايَت كمواصفات اٞتودة يف العملية اإلدارية كالتعليمية كالتدريسية كالبحثية  •
 .كاالتصالية   

 .الرقابة على عملييت التعليم كالتعلم  •

 .عمليات القياس كالتقوًن  •

   .تأكيد اٞتودة  •

 .الكتب كموارد التعليم كنظم ا١تعلومات  •

 .األداء كالتغذية الراجعة •

. ا١تخرجات: كىي ا٠تدمات كا١تنتجات اليت تذىب إىل ا١تستفيد لتلبية حاجاتو كٖتقق 3
 :رضاه كتتمثل يف 

 . )كالوجدانية  . النواتج التعليمية لدل الطالب يف جوانب التعلم ا١تختلفة ) ا١تعرفية كا١تهارية

 .. نواتج ا٠تصائص الشخصية لدل الطالب من اٞتانب ) الصحي كالنفسي كالعقلي(

 .. القيادة الفاعلة ألفراد اجملتمع كمؤسساتو كحل مشكبلتو 

 .. تبليف العيوب كاألخطاء 

  32. مدل تطابق ا١تخرجات با١تعايَت كا٠تصائص احملددة .
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كبذلك يتضح أف التقوًن يلعب دكر مهم يف منظومة التعليم من حيث اٟتكم على مدل 
ف، كبالتايل يتم اٗتاذ القرارات ا١تناسبة ٧تاح ا١تنظومة، كمن حيث ٖتديد نواحي القوة كالضع

 لتحسُت كتطوير ا١تنظومة التعليمية. 

 وظائف التقويم -ه

 ٖتدث ركجرز عن ثبلث كظائف اساسية للتقوًن      

  التوجو كاالرشاد  - أ

كأف نتحقق ، كٖتصل ىذه الوظيفة عندما يستعمل التقوًن كأساس يف توجيو ا١تتعلم كإرشاده
قوًن من أىلية ا١تتعلم للدخوؿ إىل حلقة أك مرحلة دراسية فيقبل فيها على بالرجوع إىل الت

ضوء نتائج التقوًن، أك يوجو إىل نوع آخر من التعليم ) من العاـ إىل ا١تهٍت أك التقٍت( ، أك 
 . اختصاص إىل آخر مناسب أكثر لو   يوجو من الفرع العلمي إىل األديب أك من 

 التحكم بالتعلم كضبطو -ب

ضبط عملية   صل ىذه الوظيفة عندما يعطينا التقوًن معطيات كمعلومات نرجع إليها يف كٖت
 للمتعلمُت من خبلؿ   ) التعليم أك التعلم ( ، كالتحكم فيها كتكييفها مع الفركقات الفردية 

  33اٗتاذ إجراءات دعػػػم كاستلحاؽ كتقوية .
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      اإلشهاد أك إعطاء شهاده -ج

حصوؿ التعلم يف  الوظيفة عندما يتم عرب التقوًن، التحقق من حصوؿ أك عدـكٖتصل ىذه 
تعلم  ( كيتخذ قرار على ا١تتعلم، على ضوء النتائج ، تثبت يف شهادة  –هناية عملية ) تعليم 

 . أك إفادة خطية 

، ألهنا  مل ندكر عملية تشخيص ا١تكتسبات التعليمية كوظيفة مستقلة من كظائف التقوًن 
 يف مقدمات كل الوظائف ا١تذكورة  آنفا . تدخل 

 أنواع التقويم -و

ىناؾ العديد من التصنيفات للتقوًن ٗتتلف فيما بينهما حسب ما يتناكلو كل تقوًن       
 : كىذه األنواع ا١تختلفة للتقوًن ٯتكن إٚتا٢تا كالتايل

 أكالن : التقوًن حسب كقت تطبيقو 

 : يصنف التقوًن إىل أربعة أنواع ىييعترب كقت التقوًن ىو العامل الذم 

 التقوًن التمهيدم ) ا١توائمة (  -أ 

كيقصد بو عملية التقوًن اليت تتم قبل ٕتريب الربنامج الًتبوم للحصوؿ على معلومات 
أساسية حوؿ عناصره ا١تختلفة فيتم التعرؼ على كل الظركؼ الداخلة بالربنامج للحكم على 

 34. يف التقوًن لواقع الربنامج ا١تراد تقوٯتومدل مناسبة األساليب ا١تتبعة 

 التقوًن التطويرم ) التتبعي أك البنائي (   -ب
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ىو تقوًن مستمر يتم أثناء تطبيق الربنامج من اجل تطوير الربنامج فيتعرض لؤلىداؼ 
  كالعمليات كالنتائج ك٬تب أف يتوفر فيو طابع ا١تركنة ليسمح بالتطوير كالتعديل يف األفكار.

  التقوًن النهائي  –ج 

ىو التقوًن الذم يتم يف هناية الربنامج كيستخدـ للحكم على برنامج ككل من اجل اٗتاذ 
 . قرار فيو لبلستمرار فيو أك إيقافو أك تعديلو كفقا ١تدل قدرة الربنامج على ٖتقيق أىدافو 

 (  تقوًن ا١تتابعة ) الصيانة -د

مل الذين طبق عليهم الربنامج لتحديد اآلثار ا١تًتتبة ىو التقوًن الذم يتم باالتصاؿ ّتهات ع
 35.  على الربنامج للحفاظ على فاعلية ككفاءة الربنامج كما كاف عند ٕتريبو

 36ثانيان : التقوًن حسب تعددية القائمُت بو 

 : تقوًن فردم : يقـو بو فرد كاحد كيتضمن جانبُت -أ 

ن ٚتيع اٞتوانب باستخداـ كسائل قياس تقوًن الفرد لغَته : كتقوًن ا١تعلم للتلميذ م .1
 .  متنوعة كتقوًن خبَت مناىج ١تنهج بناه خبَت آخر

تقوًن الفرد لنفسو ) التقوًن الذايت ( : كتقوًن التلميذ لنفسو أك ا١تعلم لنفسو أك تقوًن  .2
 . خبَت مناىج للمنهج الذم بناه بنفسو 

 : تقوًن ٚتاعي : كيتضمن ثبلثة جوانب ىي  -ب
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   اٞتماعة لنفسها ككل : تقـو اٞتماعة بتقوًن نفسها بشكل تعاكين بُت أفرادىا  . تقوًن 1
 . بعد االنتهاء من األنشطة ا١تكلفة بالقياـ هبا    

 . تقوًن اٞتماعة ألفرادىا : ينحصر التقوًن ىنا يف تقوًن عمل كل فرد كمدل مسا٫تتو يف  2
     كل فرد للعمل ا١تكلف بو من قبل النشاط الذم تقـو فيو اٞتماعة مثل مدل تنفيذ      
   .اٞتماعة ك مدل تعاكف الفرد مع اآلخرين أثناء تنفيذ العمل   

 . تقوًن اٞتماعة ٞتماعة أخرل : التقوًن ىنا يتم من خبلؿ مقارنة اٞتماعة ّتماعو أخرل  3
 ريق آخر ١تنهج كضعو ف تقـو بنفس العمل أك بأعماؿ مشاهبو مثل تقوًن فريق من ا٠ترباء     
 . يف التخصص ذاتو     

  37ثالثان : التقوًن حسب الغرض من التقوًن 

تقوًن تشخيصي : كىو الذم يهتم بتقوًن ككصف كتشخيص الوضع اٟتاضر للموقف  -أ 
 . بالنسبة للوضع ا١ترغوب فيو 

تقوًن تكويٍت : ىو التقوًن الذم يركز على مدل سرعة ٖترؾ العمليات الًتبوية  -ب 
 . كاالسًتاتيجيات التعليمية كاألساليب اإلدارية كاألجزاء ا١تختلفة من ا١تنهج 

تقوًن هنائي : ىو الذم يقيس كيقـو كيصور أحكامان على الناتج النهائي أك على  -ج 
  . يد فاعلية الربنامج اإلٚتايلالربنامج التعليمي من حيث ٖتد

 38رابعان : التقوًن حسب الشمولية 
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تقوًن مكرب: كىو تقوًن كلي يتناكؿ ٥ترجات النظم ككل كعبلقتها بأىداؼ السياسة  -أ 
  العامة للنظاـ .

تقوًن مصغر : يهتم باٟتالة اليت ٬ترم تقوٯتها دكف ربطها بإطار اكرب منها أك بدراسة  -ب 
 . أثرىا على حاالت أنظمة فرعية أدىن 

 خامسان : التقوًن حسب اٞتهة القائمة بو 

تقوًن رٝتي : أم تسهم اٞتهة الرٝتية ا١تسئولة عن الربنامج يف االشًتاؾ بتقوٯتو بدرجة   -أ 
  . الوسائل كاألساليب ا١تستخدمة يف التقوًن تكوف أساليب ككسائل علمية كبَته كذلك 

تقوًن غَت رٝتي : يكوف إسهاـ اٞتهة الرٝتية ا١تسئولة عن الربنامج يف االشًتاؾ بتقوٯتو ك  -ب 
 . علمية الوسائل كاألساليب ا١تستخدمة يف التقوًن اقل من النوع السابق 

 اليت يعتمد عليها سادسان : التقوًن حسب ا١تعلومات 

تقوًن كمي : كىو التقوًن الذم يعتمد على النتائج الرقمية اليت ٭تصل عليها من خبلؿ  -أ 
القياس ا١تستخدمة كاالستبانات كاالختبارات كغَتىا كمعاٞتة ىذه النتائج إحصائيان  أدكات

 . استنتاجات مبنية على أسس علمية  للحصوؿ على

الذم يعتمد على اآلراء كاالنطباعات الشخصية كا١تبلحظات تقوًن نوعي : ىو التقوًن  -ب 
 . 39حوؿ الربنامج أك التجربة الًتبوية

 سابعان : التقوًن حسب القائمُت بو 
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  تقوًن داخلي : ىو التقوًن الذم يكوف القائمُت بالتقوًن من داخل الربنامج أك ا١تشركع  -أ 
 . ا١تراد تقوٯتو    

  ًن الذم يكوف فيو القائمُت بالتقوًن من خارج الربنامج ا١تراد تقوًن خارجي : ىو التقو  -ب 
 . تقوٯتو      

        تقوًن داخلي ك خارجي : ىو التقوًن الذم يشًتؾ فيو أناس من داخل الربنامج  -ج 
 . كخارجو كذلك للجمع بُت مزايا اٞتانبُت يف تقوًن الربنامج بصوره صحيحة     

 عة معاٞتة البيانات ثامنان : التقوًن حسب طبي

تقوًن كصفي : كىو التقوًن الذم يعتمد على عرض البيانات يف جداكؿ كأشكاؿ بيانية  -أ 
  . كالغرض من ذلك ىو كصف كاقع ا١توقف أك الربنامج 

تقوًن مقارف : كىو التقوًن الذم يتم فيو مقارنة النتائج اليت أسفر عنها تقوًن الربنامج  -ب 
 . لربامج ٦تاثلة أك بنتائج عمليات تقوًن ٘تت للربنامج نفسو  بنتائج عمليات تقوًن

تقوًن ٖتليلي : ىو ٖتليل النتائج بإ٧تابيتها كسلبياهتا كتفسَتىا كالتعليق عليها من اجل  -ج 
 اٟتكم على الربنامج بشكل دقيق كالتعديل فيو إذا لـز األمر.
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 ثانيا : أساليب تقويم أعضاء ىيئة التدريس 

 عضو ىيئة التدريسمفاىيم  - أ

 صفات ومعايير عضو ىيئة التدريس -ب

 معايير جودة المعلم وطرق التدريس  -ج

 مهام وواجبات عضو ىيئة التدريس -د

 تقويم عضو ىيئة التدريس -ه

 أساليب تقويم أداء عضو ىيئة التدريس -و

 أىداف تقويم أداء عضو ىيئة التدريس -ز

 ثالثا : الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تواجو تقويم أعضاء ىيئة التدريس 

 تقويم أعضاء ىيئة التدريس تحديات رابعا : بعض المقترحات لحل 
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  عضو ىيئة التدريسمفهوم  -أ

يعرؼ الثبييت ، مليحاف : أعضاء ىيئة التدريس بأهنم ٛتلة شهادة الدكتوراه يف       
عينُت على رتب أستاذ ، كأستاذ مشارؾ ، كأستاذ مساعد الذين تتمثل أىم اٞتامعات ا١ت

 . 40كاجباهتم ا١تهنية يف التدريس كالبحث العلمي 

( أك ما Ph.Dكيعرؼ زيتوف عضو ىيئة التدريس بأنو " الفرد الذم ٭تمل درجة الدكتوراه )
أك  Assistant Professorيعاد٢تا، كيعُت يف اٞتامعة برتبة جامعية كأستاذ مساعد 

 Professo  "41أك أستاذ  Associate Professorأستاذ مشارؾ 

 صفات ومعايير عضو ىيئة التدريس  - ب

نظران أل٫تية دكر عضو ىيئة التدريس يف تطور اٞتامعة علميان كثقافيان، كيف تثقيف اجملتمع       
شخصية الطالب  كتدعيم القيم كا١تبادئ كاالٕتاىات اليت يتبناىا، كدكره الرئيس يف بناء
 :كتوسيع آفاقو كمداركو، كاف كال بد من أف يتحلى بعدة صفات كما يلي 

 .أف ٯتتلك قاعدة عريضة من العلـو األساسية كالتطبيقية ا١تتعلقة بتخصصو  .

 .أف يكوف لديو القدرة كا١تهارة على توصيل ا١تعلومة بأسلوب صحيح كشيق  .

  .أف يكوف لديو اٟتماس لتطوير ذاتو  .

   42أف يكوف لديو القدرة على مواكبة التغَت السريع يف التكنولوجيا . .
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إضافة إىل ما سبق فقد كرد يف البلئحة ا١تنظمة لشؤكف منسويب اٞتامعات السعودية يف ا١تادة 
 :الثامنة كالثبلثوف الصفات الواجب أف يتصف هبا عضو ىيئة التدريس كىي كالتايل 

 .ا١ترعية تزاـ باألنظمة كالتعليمات كقواعد السلوؾ كاآلداباألمانة كا٠تلق القوًن كاالل -

       متابعة ما يستجد يف ٣تاؿ ٗتصصو، كاف يسهم من خبلؿ نشاطو العلمي يف تطور  -
 .ٗتصصو    

  .أف يثَت يف طبلبو حب العلم كا١تعرفة كالتفكَت العلمي السليم  -

 .أف ينقل لطبلبو أحدث ما توصل إليو العلم يف ٣تاؿ ٗتصصو  -

 أف يشارؾ بفعالية يف أعماؿ ٣تلس القسم كغَته من اجملالس كاللجاف كيف أنشطة اٞتامعة  -
 اجملتمع . يف خدمة   

 معايير جودة المعلم وطرق التدريس   -ج

 توجد ٣تموعة من ا١تعايَت ا٠تاصة با١تعلم كطريقة تدريسو، كىي :    

 تركيز التدريس على األىداؼ التعليمية للمؤسسة التعليمية كالتوقعات األكادٯتية . -

      كعمليات تطوير التدريس الذم يتطلب من الطبلب أف يستخدموا ا١تعرفة كا١تهارات -
 التطوير.   

 كعمليات التفكَت كاحملتول عرب كل الفركع .الربط بُت ا١تهارات  -

 خلق كتسهيل خربات تعلم تتحدم كتدفع كتقـو بإشراؾ ا١تتعلم . -

 خلق كاستخداـ خربات تعلم مناسبة للمتعلمُت. -
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  تطوير كاستخداـ اإلسًتاتيجيات اليت تتناكؿ اٞتوانب البدنية كاالجتماعية كالثقافية كاليت  -
 ختبلفات كالفركؽ .تظهر حساسية ٕتاه اال   

 ترتيب حجرة الدراسة لكي تدعم أ٪تاط التعليم كالتعلم اليت ٖتدث داخلها.  -

    إدراج االستخداـ ا١تبتكر كا١تبلئم للتقنيات )مثل ا١تعدات السمعية، كا١ترئية كاٟتواسب  -
 ( من أجل ٖتسُت تعلم الطالب . اآللية، كمعدات ا١تعامل  

 قييم ا١تناسبة .تطوير كتنفيذ عمليات الت -

 استخداـ كصيانة ٩تبة من ا١تواد الدراسية كاالجتماعية ا١تناسبة يف دعم التعلم . -

 تنمية كاستخداـ خربات تعلم تشجع الطبلب على التطبيق كا١تركنة كاالبتكار. -

 43استخداـ ا١تعرفة ا١تكتسبة من خربات التدريس ا١تاضي يف توقع التحديات التعليمية . -

 معايَت جودة ا١تعلم لبعض ا١تتطلبات منها :كٗتضع    

 كفايات التدريس اٞتيد ككفايات التوجيو العلمي للطبلب .  -

 القدرة على التعامل مع مؤسسات اجملتمع . -

 القدرة على اٗتاذ القرارات إداريان كماليان كتنظيميان . -

 إتقاف التعامل مع التقنيات اٟتديثة يف ٣تاؿ التعليم . -

 على التقييم الذايت .القدرة  -
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 ا١تعرفة الواسعة يف ٣تاؿ التخصص . -

 أف يتصف عضو ىيئة التدريس بالكفاءة يف التدريس كخدمة اجملتمع . -

 ا١تقرر. أف يكوف ىناؾ تعاكف بارز بُت أعضاء ىيئة التدريس الذين يقوموف بتدريس نفس -

 أف ٭تلل ا١تعلومات ا١تتاحة كيدرب الطبلب على ذلك . -

 44يستنتج معارؼ جديدة من معلومات متاحة لديو .أف  -

 أف يشجع الطبلب على نقد ا١تألوؼ كعدـ التسليم با١تعطيات ا١توركثة . -

 أف يوظف مادتو العلمية يف أنشطة تعليمية، ك٭تلل بينتها . -

    أف يستخدـ إسًتاتيجية متنوعة لشرح مفاىيم ا١تادة الدراسية كمهارهتا ٞتميع الطبلب  -
 بسهولة كيسر.   

 التوسع يف ٤تتول ا١تعرفة كتدريسو عرب الفركع الدراسية . -

 نقل معرفة حالية للمادة اليت يقـو بتدريسها . -

 إعداد معرفة عامة تسمح بًتابط األفكار كا١تعلومات عن ا١تواد الدراسية . -

 ربط ٤تتول ا١تعرفة بالتطبيقات يف الواقع . -

 د التعليمية اليت تعكس ا١تعرفة با١تفاىيم اٟتالية كمبادئ ا١تواد ٗتطيط الدركس كتطوير ا١توا -
 اليت يتم تدريسها .   
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 45ٖتليل مصادر ا١تعلومات الواقعية من أجل الدقة .- 

  مهام وواجبات عضو ىيئة التدريس  -د

تتكوف ا١تهاـ األساسية لعضو ىيئة التدريس من أربعة أنشطة رئيسة ىي التدريس كالبحث 
خدمة اجملتمع باإلضافة إىل اإلدارة األكادٯتية، ىذه األدكار تنبثق من األىداؼ العلمي ك 

 .كالوظائف األساسية للجامعة 

 :كتتلخص مهاـ عضو ىيئة التدريس يف النقاط التالية 

التدريس يف اٞتامعة.. كيتضمن الًتبية الطبلبية كالتعليم اٞتامعي للطلبة كما يبلزمو من  -أ
إرشاد الطلبة كتوجيههم أكادٯتيان كاجتماعيان كتربويان، كاالشًتاؾ يف اللجاف إجراء االمتحانات ك 

كاجملالس األكادٯتية كاإلدارية اليت تؤدم إىل خدمة الطالب كتأىيلو للتكيف كالعمل يف اٟتياة 
 .بصورة أفضل 

 :البحث العلمي .. كيتضمن قياـ عضو ىيئة التدريس ٔتا يلي -ب

 .إجراء البحوث العلمية النظرية كاإلجرائية كالتطبيقية  1.

 . اإلشراؼ على دراسات كْتوث) طلبة الدراسات العليا (  2.

       خدمة اجملتمع ، كيتضمن خدمة اجملتمع األسرم كالبيئي كاحمللي كالوطٍت كالقومي  -ج
 46كاإلنساين . 

ضو ىيئة التدريس يف اٞتامعة مسؤكؿ اإلدارة األكادٯتية .. حيث يرل أحد العلماء أف ع -د
عن ا١تشاركة يف اإلدارة اٞتامعية بشكل مباشر، كيف ىذا اجملاؿ يلـز التمييز بُت أعضاء ىيئة 
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التدريس الذين يتولوف مناصب إدارية كغَتىم، كمن الطبيعي أف يشارؾ رؤساء األقساـ 
قابل ٗتفيض العبء التدريسي كقد يكوف ذلك م ،كمدراء ا١تراكز كالعمداء يف اإلدارة اٞتامعية

 47لكل منهم أك مقابل مكافأة مالية على شكل عبلكة إدارية . 

 تقويم عضو ىيئة التدريس  -ه

 :أعضاء ىيئة التدريس 

يعترب عضو ىيئة التدريس أىم ركيزة من ركائز التعليم العايل فهو نواة العملية التعليمية ك٤تور 
توقف ٧تاح اٞتامعة على كفاءة كجودة عضو ىيئة االرتكاز لتحقيق أىداؼ اٞتامعة، حيث ي

التدريس فهو الدعامة الرئيسة يف قوة اٞتامعة كمستواىا كٝتعتها، كىو بتحمل العبء األكرب 
يف عملية صناعة العقوؿ كبناء ا١تلكات الذىنية ا١تقبلة على التحصيل بإبداع كإتقاف كصوالن 

 .رية إىل مرحلة التعليم الذايت القادر على االستمرا

إف عضو ىيئة التدريس ىو عضو يف اللجاف اإلدارية كيف ٞتاف اٞتامعة اليت ترسم السياسات 
العامة، ّتانب ما يقـو بو من دكر يف إرشاد الطلبة يف األمور األكادٯتية أك غَت األكادٯتية, 
كيقـو بإجراء ْتوث على مستويات ٥تتلفة كىو يتعامل مع الطبلب يف مستويات تطورىم 

   .نوعة ا١تت

كتعترب اٞتامعة مصدران للمعرفة كناقلة للثقافات، فعلى عاتق عضو ىيئة التدريس تبٌت ا١تعرفة 
كتقـو اٟتضارات، كحياؿ ذلك يظل عضو ىيئة التدريس يتعلم كجزء من مسؤكليتو ا١تهنية 
فهو مطالب على الدكاـ بالقراءة كاالطبلع كالبحث عن ا١تعارؼ اٞتديدة، كمن ىذا ا١تنطلق 

دعوات تنادم بضركرة اإلصبلح اٞتامعي، ككخطوة أكىل يأيت االىتماـ بتقوًن عضو  ظهرت
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ٖتقيقان للجودة كمواكبان للتغَتات ا١تعاصرة كا١تستقبلية اليت ٕتعل من التطور  ىيئة التدريس
بد منها فعملية التقوًن كالتطوير عملية متكاملة حيث أف نتائج التقوًن  كاإلصبلح ضركرة ال

 .التطوير األساس لعملياتىي 

كإف عضو ىيئة التدريس ٯتثل العمود الفقرم للجامعة، فمكانة اٞتامعة مرتبطة بأساتذهتا، 
  48كأصبحت ٝتعة كقوة اٞتامعة تقاس بارتفاع أك ا٩تفاض أداء كمكانة علمائها . 

 لذلك أصبح تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس معياران تتخذ يف ضوئو بعض دكر متجدد بصفة
مستمرة ٦تا جعل الكثَت من اٞتامعات العا١تية تركز على التطوير األكادٯتي لعضو ىيئة 
التدريس هبدؼ تطوير العملية التعليمية كاستيعاب التطورات اٞتديدة ا١تتسارعة يف ٣تاالت 
كأدكار عمل عضو ىيئة التدريس ا١تتعددة كاليت تشمل التطوير التدرييب كا١تعلومايت كالتقٍت 

  49ي كاإلدارم كالبحثي كالتقوٯتي كالتخصصي .كا١تنهج

 أساليب تقويم أداء عضو ىيئة التدريس  -و

دراسة  أشارت العديد من الدراسات إىل أ٫تية استخداـ عدد من الوسائل لعملية التقوًن منها
حيث أكد أنو ال ٯتكن االعتماد على كسيلة كاحدة يف التقوًن مثل االكتفاء بتقوًن ا٢تويد 

 50 .ألعضاء ىيئة التدريس كا١تقرر الدراسي بل البد من اللجوء إىل كسائل أخرلالطبلب 

كذلك دراسة ا٠تطيب إذ أكد على االعتماد على أكثر من طريقة كاحدة يف تقوًن أداء 
 51   عضو ىيئة التدريس كتقوًن الطبلب كالزمبلء كالتقوًن الذايت كتقوًن رئيس القسم
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وعية يف عملية التقوًن بعدـ اقتصارىا على جهة معينة كأكدت دراسة جاد الرب على ا١توض
كمشاركة ٚتيع األطراؼ ذات العبلقة بالعملية التعليمية من طلبة كرئيس قسم كعميد كزمبلء 

يضمن التوصل  التقوًن تنوع أساليب القسم الواحد إضافة إىل عضو ىيئة التدريس نفسو ك
 52 .إىل أحكاـ أكثر دقة كمشولية

أكثر من مصدر يف عملية التقوًن ٯتٌكن من ٚتع معلومات دقيقة كمتنوعة إف استخداـ 
للحكم على عضو ىيئة التدريس، لذلك البد من ذكر األساليب ا١تستخدمة يف التقوًن 

 .كخصائص كل منها

 أوال : التقييم الذاتي

قد عملية الن كيقصد بو أف يتوىل عضو ىيئة التدريس بنفسو عملية التقوًن فهي تشجعو على
أساليب التقوًن قبوالن  الذايت كبالتايل التعرؼ على نقاط القوة كنقاط الضعف، كىو من أكثر

 يف األكساط اٞتامعية ١تا يتميز بو من السرية كا٠تصوصية.

انو ال ٯتكن ٢تذه الطريقة أف تستخدـ    Centra إال أف ٢تذا األسلوب عيوب يذكرىا 
إلعطاء أنفسهم تقديرات أعلى من التقديرات اليت  لًتقية أعضاء ىيئة التدريس كأيضا ميلهم

يعطيها ٢تم غَتىم، كىذا ما يؤكده البواردم إف من سلبيات ىذا األسلوب أف يعتقد من 
يستخدمو يف بعض األحياف أنو قد كصل يف تدريسو إىل الكماؿ كبذلك يفسد ىدؼ 

 53 .التقوًن كيعوؽ ٖتسُت عملية أداءه التدريسي
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 من خبلؿ استخداـ ٪تاذج مقننة يقـو عضو ىيئة التدريس بتعبئتها مث كيتم التقوًن الذايت
ٕتمع كٖتلل من قبل جهة معينة يف اٞتامعة، أك عن طريق تسجيل فعاليات احملاضرة على 
شريط فيديو مث عرضها عليو مرة أخرل لتحديد إ٬تابياتو كسلبياتو كىي أكثر الطرؽ 

  . 54موضوعية

 ثانياً: تقييم الزمالء

يعترب تقييم الزمبلء أقدر يف اٟتكم على أداء أعضاء ىيئة التدريس بصورة أكثر دقة       
كتأثَتان كفاعلية يف تطوير األداء، حيث ٯتثل تقييم اؿ زميل للزميل فرصة للحصوؿ على 

 .التغذية الراجعة اليت من شأهنا أف تسهم يف تعزيز قدراتو 

على فرضية " أنو البد من توافر ٣تموعة  كيوضح رٝتي أف ىذا األسلوب يف التقييم يستند
من السمات كا٠تصائص الفنية كالسمات الشخصية كالتخصص العلمي كعامل ا١تعايشة 
كالزمالة، كٚتيعها مؤشرات عن توافر القدرة على التناكؿ كا١تعاٞتة كالتحليل هبدؼ إصدار 

 .55أحكامان تتعلق ٔتدل فاعلية أداء الفرد"

وب من خبلؿ قياـ زميل من أعضاء ىيئة التدريس يتميز ٓتربة كاسعة كيتم التقييم هبذا األسل
كلو مكانة علمية بأخذ ا١تبلحظات عند زيارتو لو يف القاعة أثناء احملاضرة, كيوضح الغامدم 
أف ذلك يتم من خبلؿ تشكيل فريق مكوف من ثبلثة أعضاء ٮتتار أحد٫تا عضو ىيئة 

لث يكوف باالتفاؽ بينهما عليو, كيقـو الفريق التدريس كٮتتار الثاين رئيس القسم كالثا
 بفحص اٞتوانب التالية :
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كفاية ا١تادة التعليمية ا١تقدمة كمناسبتها للطبلب، مناسبة كسائل التقوًن ا١تتبعة يف ا١تقرر   
الدراسي، كيعتمد الفريق يف فحصو ٢تذه اٞتوانب على ما يقدمو عضو ىيئة التدريس ٢تم 

    56تدريسو .كعلى مبلحظتهم لو أثناء 

كعلى الرغم من أف ىذه الطريقة قد تكوف فعالة ك٣تدية إال أنو يعترب أقل ثباتان كدقة كىذا ما 
أشار إليو البواردم ١تا قد ٭تصل من تبادؿ اجملامبلت كا٠تدمات بعضهم لبعض ك١تا قد يسببو 

 .ضامن بعض اٟتساسيات كاآلثار السلبية يف عبلقات أعضاء ىيئة التدريس ببعضهم بع

 57:كيرل خليل كآخركف أف ٢تذا األسلوب سلبيات من أ٫تها

  .أف ا١تبلحظات اليت تدٌكف إ٪تا تكوف ٣ترد انطباعات شخصية  .1
  .أف نتائج التقوًن غَت موضوعية  .2
زيارة ا١تسؤكلُت لعضو ىيئة التدريس ٕتعلو يف كضع غَت جيد كتؤدم إىل تدين الركح  .3

 .ا١تعنوية لديو 
  .يف احملاضرة يؤدم إىل إرباؾ اٞتو العاـ للمحاضرةأف كجود مبلحظ خارجي  .4

 ثالثاً:  تقييم الطالب لعضو ىيئة التدريس

يعترب أسلوب تقييم الطبلب لعضو ىيئة التدريس من أكثر األساليب شيوعان يف       
اٞتامعات فالطالب مدخل مهم من مدخبلت العملية التعليمية فبالتايل يتمتع بالقدرة على 

ـ تتصف با١تصداقية كونو لو عبلقة مباشرة بعضو ىيئة التدريس كيتم التقييم من إصدار أحكا
خبلؿ استبانة لكل مقٌرر على حدة, تعتمد من قبل القسم أك الكلية أك اٞتامعة بالتعاكف مع 
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ا١تتخصِّصُت على مستول اٞتامعة، لتحقيق االستفادة من نتائج ٖتليها كتوزىع على الطبلب 
 .دراسي يف هناية كل فصل 

 :كيتميز أسلوب تقييم الطبلب ألداء أعضاء ىيئة التدريس بأنو 

  .يتميز بدرجة ثبات عالية كدرجة صدؽ جيدة  1.

  .أف ىذا األسلوب ذا نتائج موضوعية كغَت متميزة  2.

 58   يعترب ىذا األسلوب من أفضل أساليب تقييم األداء الوظيفي . 3.

   :ككأم أسلوب فإف ىناؾ عيوب يعًتم ىذا األسلوب منها 

  أف غالبية الطبلب ليس لديهم ا٠تربة الكافية كا١توضوعية البلزمة اليت ٘تكنهم من تقوًن  1.
 األداء التدريسي بشكل جيد .   

إف الطبلب عند تقييمهم يركزكف على السمات كالصفات الشخصية لعضو ىيئة  .2
 59 .نواحي العلمية كا١تهارات التدريسيةال التدريس أكثر من

 إف تقييم الطبلب يتأثر كليان بعدد من ا١تتغَتات يف قاعة احملاضرات منها عدد الطبلب,  3.
 .نوع ا١تقرر كالتخصص    

      إف تقييم الطبلب لعضو ىيئة التدريس غالبان ما يؤدم إىل زعزعة الثقة كالتقليل من  4.
  60     مكانتو يف اٞتامعة.    
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 رابعاً: تقييم رئيس القسم

يعترب تقييم رئيس القسم ألداء عضو ىيئة التدريس من األمور ا١تهمة كونو ا١تسؤكؿ       
األكؿ كا١تباشر لعضو ىيئة التدريس فا١تفًتض أف يكوف على علم كدراية ٔتستول أداءه 

قيق موضوعية باإلضافة إىل الكفاءة كمدل تعاكنو كنشاطو يف العمل كذلك من اجل ٖت
أفضل تساعد على اٗتاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بالوضع الوظيفي كالًتقية كالتثبيت 

 .كمنح اٟتوافز كغَتىا من األمور ا١تتعلقة باٞتانب اإلدارم

كلقد أشار الدىشاف كالسيسي أف مسؤكليات رئيس القسم العلمية كالتعليمية كضع تقوًن 
سم كتوجيو أدائهم كمعاٞتة كٗتطيط برامج كدكرات لنموىم أداء أعضاء ىيئة التدريس بالق

ا١تهٍت، كمتابعة التزامهم بآداب السلوؾ الذم تقننو مهنتهم، كاقًتاح خطة للبحوث يف القسم 
كمتابعة تنفيذىا كتشجيع أعضاء القسم على البحث الفردم كاٞتماعي، حيث إف ىذه 

 61األعماؿ من مسؤكلياهتم "  .

 ء عضو ىيئة التدريسأىداف تقويم أدا -ز

يعترب تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس من األمور ا١تهمة يف التعليم العايل فمن خبللو       
يتخذ الكثَت من اإلجراءات كالقرارات اليت ٗتدـ مسَتة التعليم كىو كسيلة للتطوير كالتجديد, 

 :فعملية التقوًن ٖتقق األىداؼ التالية 

 .يئة التدريس كمتابعة مستول التقدـ يف ذلك . تقييم مستول األداء لعضو ى
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 عرب . الكشف عن نواحي القوة يف األداء لتعزيزىا كاالستفادة منها كإمكانية نقلها لآلخرين
 .كسائل متعددة، كٖتدد نقاط الضعف لتبلفيها ككضع اٟتلوؿ لتحقيق ذلك    

   ر ذلك يف جوانب متعددة. التأشَت كاإلشادة باألداء ا١تتميز لعضو ىيئة التدريس, كاستثما
 .٠تدمة اجملتمع عرب بوابة البحث العلمي كاألنشطة العلمية كاجملتمعية األخرل   

   جوانب عملية التقوًن تساعد يف توفَت مؤشرات كبيانات عن مستول اال٧تاز كضعفو يف .
 .عديدة تسعى اٞتامعة إىل ٖتقيقها   

    امعة بكل تفصيبلهتا كتزكد صانعي القرار . تساعد يف توفَت قاعدة بيانات عن برامج اٞت
  .عن كل ما يريدكف من معلومات تعتمد يف ترشيد القرارات اٞتامعية  راجعة بتغذية  

 . تعطي فكرة عن اإلمكانات كالكفاءات ا١تتاحة لئلستفادة القصول من طاقاهتا كجهودىا 
  62يف ٖتقيق مهاـ اٞتامعة .   

  :كنظران أل٫تية تقوًن األداء لعضو ىيئة التدريس فقد أكردت ٣تموعة من األىداؼ منها 

 .. ٘تكن مؤسسات التعليم العايل من ا١تشاركة يف الًتقيات كاٟتوافز بطريقة عادلة 

. ٖتديد احتياجات األعضاء من التدريس كالتطوير للكشف عن السلبيات كدراسة طرؽ 
 .اء تبلفيها كالتحسُت من األد

 .. ٖتفيز األعضاء إلتاحة الفرصة ٢تم كفتح اجملاالت أمامهم 

  63 . العمل على ٖتسُت اإلجراءات ا١تتعلقة بنظاـ تقوًن األداء.
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 كتأكيدان أل٫تية التقوًن ألداء عضو ىيئة التدريس فقد رؤم أف التقوًن يهدؼ إىل "إعانة عضو
كاضحة للوصوؿ إىل أعلى الغايات يف  ىيئة التدريس على التطوير الذايت ا١تستمر كٔتنهجية

إطار مهامو األساسية يف التدريس ا١تتميز كالبحث العلمي الراقي كا٠تدمة ا١تهنية كاجملتمعية 
  64ا١تتقدمة" .
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 ثالثا : الصعوبات والتحديات والمشاكل التي تواجو تقويم أعضاء ىيئة التدريس 

 65  ا١تشكبلت ا١تتعلقة باإلدارة العليا- أ

 :إف من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو اإلدارة العليا يف عملية التقوًن ىي       

 (. تكلفة التقوًن ،عواقب النتائج السلبية، التقوًن سوؼ يفتح ما يسمى ) صندكؽ باندكرا

 _ تكلفة التقوًن 1

تأخذ  من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو اإلدارة العليا إف التكلفة ا١ترتبطة بعملية التقوًن      
% من 75أشكاال ٥تتلفة كأىم تكلفة ىي التكلفة ا٠تاصة بتقوًن العاملُت حيث ٘تثل حوايل 

  .إٚتايل ا١تبلغ الذم يصرؼ على التقوًن

كاف تكلفة إجراء قياسات األداء ٗتتلف ْتسب نوع األداة ا١تستخدمة كرٔتا يشمل تكاليف 
عاملُت يف إدخاؿ البيانات كمتطلبات أخرل مثل : تكاليف ا١تراقبُت، كا١تصححُت كال

كتصميم األكراؽ كاألجهزة اإلضافية كما كتشمل التكاليف اإلضافية أعماؿ التلخيص ككتابة 
التقارير عن البيانات كيف بعض اٟتاالت يتم استخداـ عمليات كأساليب إحصائية مع ما 

ا تقدر يصاحب ذلك من تكلفة العاملُت كالوقت ا٠تاص باستخداـ اٟتاسب اآليل، كعادة م
 .% من إٚتايل تكاليف األداء أك النشاط الذم تقـو بو ا١تنظمة 9تكلفة التقوًن ب 

 عواقب النتائج السلبية _2

من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو اإلدارة  ىي بعض النتائج السلبية اليت تظهرىا عملية       
تنمية ا١توارد البشرية   التقوًن كيف الواقع إف ىذا ا٠توؼ من النتائج السلبية يواجهو أخصائيو
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فعند توفر بيانات التقوًن فاف ىؤالء ا١تدراء يطلبوف االطبلع عليها مع توقع إف النتائج لن 
مرضية  كذلك ينعكس على ىؤالء ا١تديرين فتستويل عليهم ا٢تمـو الشديدة ٔتجرد  تكوف

 . التفكَت ببدء عملية التقوًن 

 :دكرا ( _ التقوًن سوؼ يفتح ما يسمى ) صندكؽ بان3

إف التقوًن يشَت إىل ا١تشكبلت اليت ينبغي إلدارة ا١توارد البشرية أف تتصدل ٢تا فعلى       
  :سبيل ا١تثاؿ قد يكشف التقوًن عما يلي 

  إف ما مت تقديره من احتياجات مل يكن كافيا . -

ضعيفة  أف ينتج عن عملية تقوًن العاملُت كجود موظفُت يستخدموف برامج ٢تا صلة -
 .بعملهم 

  . إف الربامج ٖتتاج إىل مراجعة أساسية لكي تؤدم إىل التقوًن الفعاؿ  -

كبالنسبة ١تديرم ا١توارد البشرية فاف التقوًن سبلح ذك حدين فهو من ناحية يكشف عن    
عدد من ا١تشكبلت اليت ينبغي تصحيحها عندئذ كمن ناحية أخرل فاف التقوًن ىو الطريقة 

 .البيانات البلزمة لزيادة فعالية تنمية ا١توارد البشرية على الوحيدة للحصوؿ

 66ا١تشكبلت ا١تتعلقة با١تقيم-ب

  عدـ كجود معايَت كاضحة لقياس األداء _1

كىي إحدل ا١تشكبلت اليت تواجو ا١تقيمُت كاليت تؤدم إىل تقييمات غَت سليمة نتيجة       
الختبلؼ كتنوع  كعدـ كضوح ا١تعايَت كإذا مل يتمكن الرؤساء كا١ترؤكسُت من االتفاؽ على 
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معايَت كاضحة ك٤تددة ٖتدد ما ىو مطلوب لتحقيق األداء اٞتيد فاف ذلك سوؼ يؤدم إىل 
ائج ك٥ترجات متباينة عن فعالية األداء باإلضافة إىل ذلك فيجب الًتكيز عند كصو٢تم إىل نت

كضع ا١تعايَت على ا١تهارات كالسلوكيات ا١تطلوبة لتحقيق األداء باإلضافة إىل األىداؼ 
 . كالنتائج اليت مت التوصل إليها

  يقيموا _ إف ا١تشرفُت ال يعرفوف جيدا ما يقـو بو العاملوف كمن مث ال يستطيعوا أف 2
كما أف ىناؾ بعض ا١تشرفُت الذين يًتددكف يف إعطاء تقييمات  أداءىم بشكل موضوعي

 .للعاملُت السيما إذا كانت تلك التقييمات سلبية

 _ األخطاء اليت يقع هبا ا١تقيموف أثناء التقييم 3

  خطأ ا٢تالة- أ

العامل الذم يقـو كيقع ىذا ا٠تطأ عندما يقع ا١تقيم ٖتت تأثَت جانب كاحد من أداء       
بتقييمو ٦تا يؤثر على تقديره العاـ لذلك األداء كأف يتم تقييم أداء عامل ما بأنو مرتفع 
بسبب أف ا١تقيم يعرؼ أك يعتقد أف العامل متفوؽ يف صفة معينة من صفاتو اليت ٭تبها ا١تقيم 

 . 

  با١تيل إىل التقوًن العشوائي - ب

قة يف تقييمو كتقديراتو عن األفراد الذين يقـو بتقييمهم ، كىنا ال يهتم ا١تقيم ٔتراعاة الد      
فانو يعطي كبشكل عشوائي  بل يكوف أكثر اىتمامو أف يقاؿ عنو أنو غَت متحيز كمن مث

 .تقديرات متفاكتة للعاملُت دكف أف تعكس ىذه التقديرات حقيقة أداء أكلئك العاملُت 
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  خطأ اٟتداثة   -ج

اس األداء تنم عن فًتة زمنية سابقة مثل ستة شهور أك سنة ، إف معظم عمليات قي      
كلذلك ٬تب أف ٯتثل ىذا التقييم متوسط أك حقيقة سلوؾ األفراد خبلؿ تلك الفًتة ، لكن 
الذم قد ٭تدث ىو إف يتم  التقييم ١تا ٯتكن إف يتم تذكره بسهولة أم تقييم السلوؾ 

الشخص خبلؿ الفًتة كلها اليت يتم التقييم  اٟتديث للفرد ، لكن ذلك التقييم ال ٯتثل سلوؾ
  عنها خاصة إذا كاف العامل مدركا للتاريخ الذم سيتم فيو تقييمو. 

 خطأ االنطباعات ا١تسبقة  -د 

حيث ٯتيل الرئيس لتقييم مرؤكسيو سلبا أك إ٬تابا بشكل ٤تايد متأثرا بانطباعاتو       
، صغار السن، النساء،  الرجاؿ ، خر٬تي الشخصية عن تقييم معُت من الناس ) كبار السن 

ا١تدارس العربية ، خر٬تي ا١تدارس األجنبية ( فهو يتصور إف كل تقسيم من الناس لديو ٝتات 
مشًتكة طيبة أك غَت طيبة كيلصقها بأم فرد ينتمي لتقسيم معُت كعلى ذلك فاالنطباع 

تقسيم مث بالتبعية عن الفرد الشخصي للرئيس ىنا ىو انطباع غَت مباشر إ٪تا ىو انطباع عن ال
 . الذم ينتمي إليو 

 ا١تيل ناحية الوسط يف التقييم  -ق

ىذا ا٠تطأ ىو من أكثر األخطاء شيوعا يف التطبيق العملي حيث يقـو ا١تقيم بإعطاء       
تقدير متوسط للكفاءة ٞتميع أك لغالبية العاملُت كالواقع أف ا١تقيم ىنا قد يكوف يف شك من 

ال تتوافر لديو البيانات كا١تعلومات الكافية للتقدير السليم أك ليس لديو الوقت تقديره أك 
الكايف لوضع التقدير على أسس موضوعية سليمة أك انو غَت مهتم بوضع تقدير سليم كىنا 
أيضا تبدك أ٫تية تدريب ا١تقيم لتوجيهو إىل أ٫تية تقييم األداء سواء للمنظمة أك للعاملُت 

 .بصفة عامة 
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  ١تيل إىل اللُت أك التشدد يف التقييما -ك

يف حالة أف ا١تقيم ٯتيل إىل التشدد يف تقييمو فيعطي ا١تقيم تقييمات متوسطة أك حىت       
قليلة ٞتميع العاملُت حىت ا١تمتازين منهم ، أما إذا كاف ا١تقيم ٯتيل إىل اللُت فانو يعطي 

 .تقديرات عالية ٞتميع العاملُت 

 التحيز الشخصي -ز

كيف ىذه الطريقة يتجو بعض الرؤساء إىل تقييم ا١ترؤكسُت متأثرين ٘تاما ببعض قيمهم       
الشخصية كإحساساهتم كمشاعرىم ) حب، كراىية( كيف تلك اٟتالة يصبح التقييم غَت متأثر 

 . ٔتدل ٖتقيق األىداؼ بواسطة ا١ترؤكس كإ٪تا بقيم كإتاىات الرئيس 

 67 اىاالتأثر ٔتركز الوظيفة كمسم -ح

كىي من ا١تشكبلت اليت يتأثر هبا ا١تقـو إذ يبلحظ أف ىناؾ إتاىا لتقوًن األفراد       
شاغلي الوظائف العليا بأكثر من الواقع كإعطائهم تقديرات مرتفعة على عكس الوظائف 
الدنيا أك البسيطة فيتم إعطاء شاغلي ىذه الوظائف تقديرات منخفضة كمن العوامل ا١تؤثرة 

١تشكلة نوع العمل الذم يقـو بو ا١تقـو كعبلقتو بالرؤساء ا١تنفذين يف ا١تنظمة يف ىذه ا
 .كاإلدارة اليت يعمل هبا

 تقييم عوامل غَت قابلة للقياس  -م

حيث ٭تاكؿ بعض الرؤساء تقييم عوامل غَت قابلة للقياس كالتقدير مثل االىتماـ       
كاإلخبلص بالعمل ك٬تب لتجنب ىذا ا٠تطأ االلتزاـ ٔتا نستطيع رؤيتو أك ٝتاعو أك ١تسو 

  .كاالبتعاد عن العوامل اليت يتم استنتاجها ضمنا
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 68 ا١تشكبلت ا١تتعلقة بالعاملُت -ج

بالصورة الشخصية كىي إحدل ا١تشكبلت اليت تواجو عملية التقوًن فبعض االىتماـ  _1
األفراد العاملُت يركف أف عملية التقييم ىي فرصة عظيمة للتدليل على قدراهتم كقيمتهم 
بالنسبة للمنشاة ك٪توىم ك٧تاحهم يف العمل كأيضا فرصة الحتفا٢تم ٔتا حققوه من ا٧تازات يف 

ية التقييم بالنسبة لآلخرين تعٍت هتديدا أك مصدرا للقلق كالتوتر العاـ السابق بينما ٧تد عمل
األمر الذم ٬تعل األفراد يسخركف ٚتيع كسائل دفاعهم ١تواجهة ،  كتقليبل للقيمة كالشأف

ىذا ا١توقف كبالتايل عندما يوجو األفراد طاقاهتم لئلنكار أك لشرح مشكبلت العمل اليت 
بصورهتم كما يريدكف فاف ذلك قد يؤثر على ا١تقيم كعلى أدت إىل نتيجة معينة حىت ٭تتفظوا 

أداء عملية التقييم كيؤدم إىل إمكانية الوقوع بأخطاء يف التقييم كعدـ التوصل إىل نتائج 
 . سليمة كصحيحة 

اٟتايل  _ عدـ حصوؿ العاملُت على إرجاع األثر الذم يفيدىم يف التعرؼ على موقفهم 2
 . من األداء 

ا١ترؤكسُت بأف رؤسائهم ليس لديهم الصبلحيات كالسلطات الٗتاذ _ اعتقاد بعض 3
 . بًتقيتهم أك زيادة أجورىم  ا٠تاصة القرارات

كبأ٫تيتو  _ شعور العامل بالظلم كعدـ شعوره بأف عملو مت التعرؼ عليو كاالعًتاؼ بو4
 . كتقديره ماديا كمعنويا

 . التقييم  عدـ معرفة العامل ما ىو مطلوب منو كعدـ فهمو لنظاـ _5

  ._ كرب سن العامل ٦تا يدفع رئيسو إىل احًتامو كمنحو تقديرا مرتفعا 6
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 69مشكبلت أنظمة تقييم األداء -د

كجود  _ عدـ كجود نظاـ موضوعي منتظم ٞتمع البيانات البلزمة لتقييم أداء العاملُت أك1
 .قصور كضعف يف النظاـ ا١تطبق 

 كغَت ا١توضوعية ._ استخداـ بعض عناصر التقييم الشخصية 2

 . _ عدـ االىتماـ بعملية التخطيط كاإلعداد اٞتيد لعملية تقييم األداء3

 . _ عدـ كضوح أك تعقيد اإلجراءات ا٠تاصة بتطبيق نظاـ تقييم األداء4

 . _ تأثر عملية التقوًن بالقول كالضغوط السلبية السائدة يف ا١تنشأة5

 . _ صعوبة القياس الكمي لبعض عوامل التقييم6

 . _ ضعف كسطحية العديد من مقاببلت التقييم اليت تتم مع الرؤساء7

جهود  _ عدـ ٖتديد نظاـ التقييم للطرؽ البلزمة لتحسُت كتطوير األداء كأساليب متابعة8
 . التطوير

  70ق. األسباب ا١تتعلقة بإدارة نظاـ التقييم

 لنظاـ، كالتأكد منتعترب اٞتهة اليت كضعت نظاـ تقييم األداء مسؤكلة عن متابعة ا

عدـ كجود مشاكل تعيقو، ك٤تاكلة عبلج ا١تشاكل يف حالة كجودىا. كأىم األسباب اليت 
 -:تؤدم إىل عدـ ٧تاح النظاـ ىي 
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 نقص النشرات الدكرية: إف قلة إصدار كتوزيع النشرات الدكرية يف لوائح كأنظمة -1

 ا إىل ٚتيع الرؤساءكتعميم كتوجيهات كإرشادات ا١تتعلقة بتقييم األداء كعدـ كصو٢ت

 .ا١تباشرين، قد يكوف سببا من أسباب عدـ معرفة ىؤالء الرؤساء بالنظاـ كأىدافو

 قلة ا١تسا٫تة يف تدريب الرؤساء ا١تباشرين :  إف الرؤساء ا١تشرفُت سواء كانوا جددا -2

 أـ ال، ْتاجة إىل تدريب كتذكَت مستمر باألساليب اٟتديثة للتقييم كاألخطاء الشائعة

 كث ككيفية تفاديها، كمسؤكلية اٞتهة ا١تسؤكلة عن النظاـ ا١تسا٫تة مع جهاتاٟتد

 التدريب يف إعداد الربامج كا١تشاركة يف التدريب بعض حاالت من الواقع ١تناقشتها من

 .قبل ا١تشاركُت

 قلة ا١تتابعة :  مهما كاف النظاـ ا١توضوع جيدا، فإنو ْتاجة إىل متابعة من قبل اٞتهة -3

 النظاـ، كذلك بالبحث عن ا١تشاكل اليت تواجو اٞتهاز يف عملية التطبيق،اليت كضعت 

 كا١تسا٫تة معها يف الوصوؿ إىل حلوؿ، كعدـ ا١تتابعة قد يؤدم إىل تراكم ا١تشاكل،

 فمثبلن عندما تبلحظ اٞتهة ا١تسؤكلة عن النظاـ ا١تغاالة يف إعطاء تقديرات عالية أك

 ٞتهة، فًتؾ ا١تشاكل بدكف حلوؿ قد يؤدم إىلمنخفضة، فإنو البد من لفت نظر ىذه ا

 عدـ جدية ا١تقيمُت كعدـ االىتماـ من قبل اإلدارة العليا بنتائج التقييم، ٦تا يتسبب عنو

 ظهور نتائج ال تعكس الواقع الفعلي لؤلداء.
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 تقويم أعضاء ىيئة التدريس تحديات رابعا : بعض المقترحات لحل 

   ا١تعلم ا١تتغَتة  لتقوًن اداء ا١تعلم كيتم تصميمها كفق ادكارضركرة كجود اكثر من ٪توذج 1. 
 كما يرتبط هبا من مهاـ كمسئوليات .    

 كالضعف  تعديل النظرة اىل تقوًن ا١تعلم كالتأكيد على انو ال يستهدؼ ٖتديد نقاط القوة2. 
 يف اداءه هبدؼ احملاسبة فقط كا٪تا يكوف هبدؼ التطوير كالتحسُت ا١تستمر.    

 . دقة ا١تعلومات كتكاملها كموضوعيتها حيث يعترب ذلك اساس لنجاح عملية التقوًن3. 

 . اف تبٌت ٪تاذج التقوًن يف ضوء ٣تموعة معايَت تقوًن االداء4. 

        جانب عدـ اقتصار تقوًن اداء ا١تعلم على فرد كاحد بل يشارؾ يف ىذا العمل اىل5. 
    ا١تدرس االكؿ كزمبلئو فضبل عن تقوًن ا١تعلم من قبل ا١تشرؼ الًتبوم مدير ا١تدرسة ك     
  .استخداـ ٪تاذج التقوًن التبلميذ كاكلياء االمور بشرط    

 . من اال٫تية تدريب القائمُت بعملية التقوًن على االصوؿ العلمية ٢تذه العملية 6. 

 لتقوًن كاعطائو اٟتق يف علنية عملية التقوًن كاتاحة الفرصة للمعلم ١تناقشة القائم بعملية ا7. 
 . التظلم     

 71. . استمرارية عملية التقوًن كمشو٢تا جململ ادكار ا١تعلم كمسئولياتو8

 . اإلرشادات حوؿ رفع كفاءة عملية تقييم األداءكىناؾ بعض 

 ال توجد حلوؿ جذرية للمشاكل كأسباب الفشل لعملية التقييم، كلكن ىناؾ بعض
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  72:-االسًتشاد هبا للوصوؿ إىل نظاـ سليم للتقييم كىياالعتبارات اليت ٯتكن 

كجود أكصاؼ كظيفية مكتوبة لدل ٚتيع الرؤساء تتضمن معلومات دقيقة كصحيحة عن -1
 كاجبات كمسؤكليات شاغل الوظيفة كذلك لضماف معرفة الرؤساء ٔتهاـ مرؤكسيهم كتقييم

 .أدائهم على ضوئها

ة كمنطقية ٞتميع الوظائف، كما أنو ٬تب كضع كجود معايَت أداء معرفة ك٤تددة كاضح-2
سياسة موحدة للتقييم، ْتيث يستخدـ ٚتيع ا١تشرفُت نفس ا١تعايَت يف تقييم أداء موظفيهم، 
كيكوف ا١توظفوف على علم هبذه ا١تعايَت كأ٫تيتها كأكزاهنا النسبية، ٖتقيقنا ١تبدأ العدالة كا١تساكاة 

 .ا١تشرفُت ُت اليت تبلـز بعضيف التقييم، كعبلجا ١تشكلة الشدة كالل

ٖتديد أىداؼ كاضحة ك٤تددة لعملية التقييم يتم على ضوئها اختيار الطريقة كاألسلوب -3
كالنماذج ا١تناسبة للعملية، كتوضيح ىذه األىداؼ ٞتميع الرؤساء كا١ترؤكسُت ؛ ليكونوا على 

 .بينة من الغرض من التقييم

ينبغي أف تكوف ٪تاذج تقييم األداء كاضحة كدقيقة كفاءة ٪تاذج تقييم األداء الوظيفي: -4
ْتيث يتضمن النموذج إرشادات لكيفية التعبئة كتعريفات دقيقة لعناصر التقييم، باإلضافة 
إىل اشتمالو على ٚتيع العناصر الضركرية للتقييم كصياغة عباراتو كألفاظو بلغة كاضحة 

يات. كاألىم من ذلك كلو استخداـ كمفهومة. كما أف حسن الطباعة يف النماذج من الضركر 
 .٪تاذج متعددة كفقنا لنوعية الوظائف

 االعتماد على مصادر موثقة للمعلومات، كدفًت الدكاـ كسجل اإل٧تاز اليومي أك-5
اإلدارات  كينبغي على ، األسبوعي أك الشهرم، كملف ا١توظف أك أم سجبلت منظمة

 بتزكيدىم بنماذج ا١تصادر، كذلك تشجيع الرؤساء ا١تباشرين على االعتماد على ىذه
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موثقة للمعلومات ما ىي  لتسجيل األحداث اإل٬تابية كالسلبية لكل موظف. فوجود مصادر
مستول  معلومات دقيقة ككاملة عن إال عملية تقييم مستمرة للموظف تؤدم غالبا إىل توفَت

 .أسس سليمة أداء ا١ترؤكسُت، كبالتايل اٗتاذ قرارات مبنية على

    ا١تتابعة ا١تستمرة من قبل اٞتهة ا١تسؤكلة عن النظاـ للبحث عن ا١تشاكل كمعاٞتتها،-6
 .كالتأكد من ٖتقيق نظاـ التقييم ألىدافو احملددة

ٖتفيز أصحاب األداء ا١تتميز كمعاقبة أك ٤تاسبة أصحاب األداء الضعيف. إف ربط نتائج -7
أ الثواب كالعقاب شيء ضركرم لتحفيز تقييم األداء الوظيفي سواء اٞتيدة أك السيئة ٔتبد

كمثابرة أصحاب األداء ا١تتميز لبلستمرار يف أدائهم، كإغراء اآلخرين للعمل ّتد للوصوؿ إىل 
ىذه اٟتوافز. كيف ا١تقابل فإنو البد من ٤تاسبة أصحاب النتائج السيئة كمعاقبتهم لتحسُت 

 .أدائهم كليكونوا عربة لغَتىم

ا١تباشرين  دارة العليا بأ٫تية النظاـ كجدكاه، ك٤تاكلة إقناع الرؤساءاقتناع ا١تسؤكلُت يف اإل-8
التقييم حىت ال  بأنو يتم االعتماد كثَتا على ا١تعلومات كالبيانات اليت يضعوهنا يف ٪تاذج

قيامهم بتعبئتها  كبالتايل ،يتسرب إليهم الشعور بعدـ جدكل ىذه البيانات كالعملية ككل
 .بدكف دقة أك اىتماـ

جود رؤساء مباشرين قادرين على أداء العملية اإلشرافية كتقييم األداء بكفاءة يرتبط ك -9
تقييم األداء بالعملية اإلشرافية، فكلما كاف الرئيس ا١تباشر ملما جيدا، كتوضيح ما ٬تب 
على ا١ترؤكسُت أداؤه كإشعارىم بنواحي القوة كالضعف يف أدائهم باستمرار خبلؿ فًتة التقييم  

إعداده للتقرير مبنيا على أسس سليمة، إضافة إىل ذلك فإف الرئيس ا١تباشر  كلما كاف
 .مطالب با١توضوعية كالدقة كعدـ ربط التقييم بالعبلقات الشخصية كالعملية
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قادرين  التدريب ا١تستمر لؤلشخاص القائمُت بعملية التقييم ؛ لضماف كجود أشخاص-10
كإتقاف كبعيدا عن األخطاء الدارجة، فإنو البد من باستمرار على أداء العملية ٔتوضوعية 

 .تدريبهم ا١تستمر على ٚتيع األمور ا١تتعلقة بالتقييم

مناقشة ا١ترؤكس بنتيجة تقييم أدائو، يرل كثَت من الكتاب ا١تتخصصُت ضركرة كجود -11
مقابلة للتقييم تلي إعبلف النتيجة مباشرة بُت الرئيس كا١ترؤكس، على شكل حوار صريح 

عملية سهلة كإ٪تا  وؿ أداء ا١ترؤكس لعملو، كمناقشة نتيجة تقديره. كىذه ا١تقابلة ليستح
الواقع العملي ٧تد أف كثَتا من  ٖتتاج إىل تدريب كخربة كمهارات عالية من قبل الرؤساء. كيف

يؤدكهنا كيفما اتفق. كقد تكوف ا١تقابلة  الرؤساء يتهربوف من إجراء مثل ىذه ا١تقاببلت أك
كلكن األفضل أف  بالنتائج كاالستماع إليو، إخبار ا١ترؤكس بنتائج التقييم أك إخباره٣ترد 

 .كإشعار ا١ترؤكس بأف ا٢تدؼ ىو تطوير أدائو تكوف للتبليغ عن النتائج كٟتل ا١تشاكل

التزاـ الرئيس ا١تباشر با١تواعيد احملددة لتعبئة النماذج حىت ال تًتاكم لديهم كتفقد -12
حظ أف كثَتا من الرؤساء ا١تباشرين ينتظركف حىت يطلب منهم إعداد تقرير أ٫تيتها، حيث يبل

ا يف اعتباره ىذا  عن أحد ا١توظفُت لغرض ما كًتقية أك نقل، كبالتايل يعد تقريرا عنو آخذن
الشخصية يف إعداد التقرير. فإعداد  الغرض، كفاٖتا ٣تاالن كبَتا لدخوؿ ا١تؤثرات كالعواطف

 .احملددة يقلل كثَتا من اال٨تيازات التقارير يف مواعيدىا
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 الثالثالفصل 

 منهجية البحث

 مدخل منهجية البحث  - أ

 منهج البحث -ب

 مصادر البيانات -ج

 أسلوب جمع البيانات -د

 حضور الباحث -ه

 أدوات البحث -و

 تحليل البيانات -ز

 إثبات صحة البيانات -ر
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 أ_ مدخل  البحث 

من ا١تهم جدا أف يقرر الباحث قبل البدء يف إجراءات البحث الطريقة اليت       
سيستخدمها  لتوليد أك إ٬تاد بيانات تكوف مناسبة لنوع ا١تعلومات ا١تطلوبة لتحقيق أىداؼ 
البحث ، كسنتاكؿ يف ىذا الباب تقدًن األساليب ا١تستخدمة للحصوؿ على البيانات 

وية ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث كيف ىذا الباب سوؼ يتم شرح كتقرير كا١تعلومات األكلية كالثان
 طريقة البحث ا١تستخدـ كخاصة ا١تنهجيات ا١تستخدمة .

فالقرار األكؿ كا١تهم الذم يتم اٗتاده من خبلؿ الباحث ىو إختيار ا١تنهجية أك النهج الذم 
يد كقياس البيانات من شأنو أف يكوف مناسبا لنوع ا١تعلومات ا١تطلوبة للبحث ، كطرؽ تول

 الستخدامها يف ىذا ا١تنهج .

 ب_  منهج البحث 

من اجل ٖتقيق أىداؼ الدراسة سيقـو الباحث باستخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي       
كالذم يعرؼ بأنو طريقة يف البحث تتناكؿ أحداث كظواىر ك٦تارسات موجودة متاحة 

 .73للدراسة كالقياس

كهتدؼ ىذه الدراسة إىل دراسة، )  أساليب تقوًن أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة سناف أمبيل  
 .اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا إندكنيسيا ( 

كاختار الباحث ىذا ا١تنهج ألنو يتناسب مع طبيعة الدراسة كعلى ضوء ىذا ا١تنهج سوؼ 
ّتامعة سناف  ئة التدريسيقـو الباحث بوصف كٖتليل موضوع " أساليب تقوًن أعضاء ىي

 . أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية 

                                                           
0طبعة.  ( مناهجالبحثوطرقالتحلٌلاإلحصائًفًالعلومالنفسٌةوالتربوٌةواالجتماعٌة.)صادق،أمالوأبوحطب،فإاد
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كيعرؼ ا١تنهج الوصفي : بانو ٣تموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل بوصف الظاىرة اك 
ا١توضوع اعتمادان علي ٚتع اٟتقائق كالبيانات، كتصنيفها كمعاٞتتها كٖتليلها ٖتليبلن كافيان 

  .نتائج عن الظاىرة أك ا١توضوعكدقيقان، الستخبلص داللتها كالوصوؿ ايل 

كيعرؼ أيضا ا١تنهج التحليلي : علي انو يقـو بدراسة اإلشكاليات العلمية ا١تختلفة، تفكيكان 
 . اك تركيبان اك تقوٯتان 

 ج_  مصادر البيانات 

 :سوؼ تكوف مصادر البحث كااليت      

 ا١تصادر االساسية :  -1

يتم اختيار مفردات العينة التحكمية على ستكوف العينة التحكمية )القصدية( ، ك       
أساس االعتقاد بأهنا بالفعل ٘تثل ٣تتمع الدراسة أك ألهنا ٗتدـ أغراض الدراسة كعادة ما يتم 
اختيار ىذا النوع من العينات عندما يكوف حجم العينة صغَتا حيت أهنا تكوف أكثر 

  74.مصداقية من العينات االحتمالية

سية للبحث نظرا لعبلقتها ٔتوضوع الدراسة الف ىذه ا١تصادر ىي مث اختيار ا١تصادر االسا
 .ا١تسؤكلة على أساليب تقوًن أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة 

تتكوف ا١تصادر االساسية من مسؤكؿ إدارة اٞتودة ، كمدير إدارة أعضاء ىيئة التدريس ، 
١توضوع البحث  كعميد كلية الدراسات العليا ، كذلك للحصوؿ على البيانات ا١تطلوبة

باعتبارىم ىم ا١تسؤكلُت ا١تسؤكلية ا١تباشرة على أساليب تقوًن أعضاء ىيئة التدريس كتتكوف 
    -: مصادر البحث االساسية على النحو االيت

                                                           
م(0984.)400.ص0خلٌلعمرمعٌن.الموضوعٌةوالتحلٌلفًالبحثاإلجتماعً.داراآلفاقالجدٌدة.بٌروت.لبنان.ط
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 -أكال: مصادر البحث األساسية ّتامعة سناف أمبيل االسبلمية اٟتكومية ىي:

 . مدير قسم ضماف اٞتودة  1-

 . مدير إدارة أعضاء ىيئة التدريس  2-

 .عميد كلية الدراسات العليا 3-

  : فرعيةا١تصادر ال -2

أىم ىذه ا١تصادر، مرتبة حسب موثوقيتها، كىي ا١تنشورات األكادٯتية العلمية       
كا١تقاالت ا١تنشورة يف اجملبلت العلمية احملٌكمة كالكتب ا١تنشورة يف دكر نشر جامعية، تليها 
الكتب اٞتامعية، مث اجملبلت كالكتب اليت تصدرىا دكر نشر مرموقة، مث الصحف كاٞترائد 

 يكتب فيها الكتاب كاألكادٯتيُت كغَتىم من الباحثُت، ككذلك ما يصدركف الكربل. اليت
 من صحف ككتب كأْتاث منشورة .

كدراسة الوثائق ىي طريقة الباحث لطلب اٟتقائق كالبيانات من الوثائق كالكتب كالدراسات 
  . 75 السابقة كاجملبلت العلمية كا١تذكرات كغَتىا من ا١تواد ا١تكتوبة

 البيانات  أسلوب جمع -د

  -مت ٚتع البيانات من خبلؿ طريقتُت :ث يف اٞتانب ا١تيداين التطبيقي ك كذلك بالبح     

االكىل : ا١تبلحظة كستستخدـ ا١تبلحظة النوعية، فا١تبلحظ ) الباحث ( يف ىذه الطريقة ال 
يستخدـ تصنيفات كأ٪تاط ٤تددة سلفا، بل يسجل مبلحظاتو بشكل طبيعي كمسًتسل 
كمفتوح، فيقـو بتسجيل الواقع كما ٭تدث، كالفكرة األساسية ىنا ىي أف التصنيف 

                                                           
م(0984خلٌلعمرمعٌن.مرجعسبقدكره.)
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ات النإتة عن ا١تبلحظة ستظهر بعد ٚتع ا١تعلومات كالتوصيف الذم تتعرض لو ا١تعلوم
  .كٖتليلها، بدال من أف تفرض تعسفا على ا١تعلومات أثناء عملية ا١تبلحظة

كالثانية : ا١تقابلة الشخصية للمسؤكلُت يف جامعة سناف أمبيل االسبلمية اٟتكومية سورابايا 
 :إندكنيسيا كسيتم إستخداـ 

ابلة غَت مقننة، ذات أسئلة مفتوحة كعميقة ،  كيف ا١تقابلة غَت ا١تقابلة غَت ا١تنظمة: كىي مق
ا١تنظمة، يكوف دكر الباحث أقرب ١تدير اٟتوار أكثر منو مقاببل ، كىذا النوع ٯتكن الباحث 
من فهم تفكَت ا١تشارؾ كسلوكو دكف إسقاط فرضيات الباحث السابقة أك تصنيفاتو عليو، 

 .كاليت قد ٖتد من أقواؿ ا١تشاركُت 

  حضور الباحث -ه

سيقـو الباحث بزيارة ميدانية ١توقع اٞتامعة موضوع الدراسة ٞتمع ا١تعلومات كالبيانات       
اليت هتتم ٔتوضوع البحث كإجراء مقاببلت شخصية مع بعض ا١تديرين كمنهم مدير قسم 

كلة اٞتودة باٞتامعة كمدير ادارة اعضاء ىيئة التدريس كعميد كلية الدراسات العليا حملا
 . الوصوؿ إىل نتائج مهمة تفيد البحث

 و_ أدوات البحث 

 :ٖتديد أداة ٚتع البيانات األكلية 

ىناؾ عدة طرؽ ٞتمع البيانات األكلية عن طريق االستقصاء، يتم ٖتديدىا على ضوء ظركؼ 
 76  .كأىداؼ الدراسة ا١تراد القياـ هبا كمنها االستقصاء من خبلؿ ا١تقابلة الشخصية
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الباحث بعد با١تفاضلة بُت طرؽ االستقصاء ا١تتاحة مت اختيار طريقة االستقصاء  بعد اف قاـ
 77 .ا١تقابلة الشخصية

كا١تقابلة الشخصية: ىي احملادثػة اٞتػادة ا١توجهػة ٨تػو ىػدؼ ٤تػدد غَت ٣ترد الرغبة يف احملادثة 
  .لػذاهتا

   :كما إف ا١تقابلة الشخصية عدة أنواع كىي كآليت

 .ا١تقابلة غَت ا١توجهة 1-

 .ا١تقابلة نصف ا١توجهة 2-

 .مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة 3-

  .مقابلة ذات استمارة أسئلة مفتوحة 4-

  78.ا١تقابلة ا١تركزة 5-

كسيستخدـ الباحث ا١تقابلة الشخصية ، كىي مقابلة شخصية ذات أسئلة مفتوحة ٞتمع 
مع البحث ا١تتمثل يف جامعة سناف أمبيل ا١تعلومات كالبيانات كعن طريق مقابلة ٣تت

 اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا .

 تحليل البيانات  -ز

سيقـو الباحث ٔتراحل تبدأ من تنظيم البيانات لتسهيل الوصوؿ عن طريقها إىل كتابة       
 نتائج البحث )أك تقرير البحث( . 
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كٖتديد األنساؽ كاأل٪تاط،  كىي: تنظيم البيانات، كتصنيف البيانات، كتسجيل ا١تبلحظات،
 .كصياغة النتائج، كالتحقق من النتائج، كأخَتا كتابة تقرير البحث

 مراحل ٖتليل البيانات

 تنظيم البيانات .1

يف ىذه ا١ترحلة يكوف لدل الباحث كم كبَت من البيانات، اليت مت ٚتعها من اٞتامعة ، ما 
بُت مقابلة كمبلحظة، كما أف لديو كم من ا١تلحوظات األكلية اليت سجلها أثناء ٚتع 

 .ا١تعلومات، كىذه ا١تعلومات سوؼ يتم تنظيمها كترتيبها لكي يتم الرجوع ٢تا بشكل سريع 

  تصنيف البيانات .2

يف القراءة األكلية للبيانات اليت مت ٚتعها من اٞتامعة ، يبدأ الباحث يف تسجيل نظاـ       
تصنيف يسَت عليو أثناء التحليل، كىذا النوع من التصنيف ىو عبارة عن إعطاء عناكين 
للمعلومات اليت ٖتتويها البيانات اجملموعة، كىذه اٞتزئيات قد تكوف كلمة أك عبارة أك ٚتلة 

قرة كاملة، فهذا التصنيف يكوف عنواف أك اسم لتلك اٞتزئيات اليت يرل الباحث أهنا أك ف
  .ذات معٌت يف ْتثو، كبعض أسئلة البحث عامل أساسي يف ٖتديد كتوجيو نظاـ التصنيف 

 تسجيل ا١تبلحظات .3

بعد ىذا التصنيف، سيقـو الباحث بقراءة كيسجل مبلحظاتو بعد أف استقر يف ذىنو       
بدئي ٢تذا النظاـ التصنيفي، أم بعد أف أعطى عنوانا ٦تيزا لكثَت من جزئيات ىيكل م

البيانات اليت لديو، كبدأت تظهر لديو نقاط ٘تثل معامل كإف كانت باىتة اللمعاف يف بداية 
التكوف، كمل تكن ظاىرة عند اٞتمع األكيل للمعلومات، كتكوف ىذه ا١تبلحظات على شكل 

البحث سواء يف ا١تعلومات ا١تتوفرة أك للبحث عن معلومات أسئلة تؤدم إىل مزيد من 
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إضافية، أك على شكل تسجيل عبلقات بُت الفئات اليت كضعت، لكنها ٖتتاج إىل ٖتقق. 
ككلما تكررت القراءة زاد احتماؿ اكتشاؼ شيء جديد يف البيانات، كلذا فإف الباحث 

راءتُت، كيف ىذه ا١ترحلة يستطيع سوؼ يكثر من قراءة بياناتو كال يكتفي بالقراءة أك الق
الباحث أف ٭تدد ما إذا كانت العينة اليت حددىا مرضية كتفي بغرض البحث أـ ال، فكلما  
كثرت األسئلة دكف إجابات أك تعذر بناء نظاـ تصنيفي جيد كاف ذلك مؤشران على نقص 

 .العينة كاٟتاجة ١تزيد من البيانات 

 ٖتديد األنساؽ كاأل٪تاط .4

األنساؽ كاأل٪تاط نوع من التصنيف، لكنو يكوف على مستول أعلى من  ٖتديد      
التجريد، كلذا قد يسميو بعض الباحثُت التصنيف احملورم، ألنو ٬تعل الفئات تدكر على ٤تور 
كاحد، كقد يسميو آخركف أسر التصنيف، ألنو ٬تمع عدد من الفئات يف أسرة كاحدة ، كقد 

بل التصنيف الوصفي( ، فبعد أف يتم التصنيف يسمى التصنيف االستنتاجي )يف مقا
ا١تفتوح، كيتم كضع ا١تبلحظات عليها تعاد قراءة البيانات ا١تصنفة، لتصنف الفئات مرة 
أخرل على شكل أ٪تاط كأنساؽ يف مستول ٕتريدم أعلى من التصنيف ا١تفتوح الذم ىو 

 .عبارة عن عناكين ٞتزيئات ا١تعلومات 

 صياغة النتائج .5

     كوين األ٪تاط كاألنساؽ سوؼ يصوغ الباحث تلك األ٪تاط كاألنساؽ على بعد ت      
 .نتائج للبحث  شكل   

 التحقق من النتائج كمصداقيتها .6
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يف ىذه ا١ترحلة سوؼ يقـو الباحث ٔتراجعة للدراسات السابقة كأدبيات موضوع       
ما يرل تعديلو أك بياف الدراسة، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، كمناقشتها، كتعديل 

رأيو فيها. كىو يف ىذه ا١ترحلة يتأكد من أف ما توصل إليو بعد عمليات التصنيف ا١تختلفة 
ال يوجد يف البيانات األساسية ما يناقضو، أك ٬تعلو يعيد النظر يف االفًتاضات اليت توصل 

  79.إليها

 .يف كتابة تقرير البحث كعملية التحليل عملية متداخلة ا١تراحل، كتستمر إىل آخر ٟتظة 

 ر_ إثبات صحة البيانات 

طرحها على ا١تعنيُت يف ستخدـ الباحث نفس األسئلة اليت إإلثبات صحة البيانات       
غَت يف بعض األسئلة تغيَت إلثبات مصداقيتها من عدمها،  ك  اٞتامعة كمقارنتها ببعضها

 شكلي كليس جدرم ليتسٌت ٖتقيق ا١تصداقية ا١تطلوبة .

ككذلك قاـ الباحث ٔتراجعة الوثائق كا١تستندات ا١تتعلقة بعملية التقوًن يف اٞتامعة كمقارنتها 
با١تعلومات اليت ٖتصل عليها يف ا١تقابلة الشخصية اليت أجراىا مع عينية البحث ا١تسؤكلة عن 

ستبيانات عملية التقوًن يف اٞتامعة ، كاليت تقـو اٞتامعة بإستخدامها يف عملية التقوًن مثل اإل
 كتقارير التقوًن من أجل التأكد من صحة البيانات اليت ٖتصل عليها الباحث .
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 

 إندونيسيا  نبذة عن جامعة سنان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا -المبحث األول :

تعترب اٞتامعات كمؤسسات التعليم العايل بصفة عامة مراكز إشعاع علمي كثقايف يف اجملتمع، 
كىي ا١تصدر األساسي إلعداد تنمية القول البشرية اليت تسهم يف برامج ك٥تططات التنمية 
اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية للمجتمعات، كذلك من خبلؿ نشر ا١تعرفة كالقياـ 

ة الًتبوية كاإلجتماعية كإعداد الدراسات كاإلحصائيات ا١تطلوبة كإعداد بالبحوث العلمي
( UINSA) اٟتكومية  ف أمبيل اإلسبلميةاجامعة سن كبالتايل تعتربالكوادر العلمية ا١تؤىلة 

سورابايا ىي كاحدة من أقدـ اٞتامعات  اإلسبلمية  UINSAيف سورابايا، ا١تعركفة باسم 
. كتقع يف سورابايا، عاصمة مقاطعة 1965يوليو  5اٟتكومية يف إندكنيسيا. أنشأت  يف 

جاكا الشرقية، كأف ىذه اٞتامعة لديها ا١توقف السياسي كالديٍت االسًتاتيجي. ككانت يف 
كتتكوف من أربعة فركع كىي )كلية بداية تأسيسها تسمى ا١تعهد العايل اإلسبلمي اٟتكومي 

( ك ) كلية الًتبية يف كولوف أغوف ( ك )كلية موالنا مالك إبراىيم ماالنج الًتبية سابقان  
أصوؿ الدين يف كيديرم ( ك ) باماكاساف مادكرا  (  كتعترب موطن ١تئات كحىت آالؼ من 

مدرسة  3.582باإلضافة إىل  ا١تؤسسات التعليمية النوعية يف ا١ترحلتُت االبتدائية كالثانوية
مدرسة دينية. كنظرا ١توقعها  9.895إسبلمية داخلية )ا١تدارس اإلسبلمية الداخلية( ك

سورابايا لديها ميزة كوهنا تعترب مركزا للتميز يف دراسة اإلسبلـ  UINSAاالسًتاتيجي، 
.  كالعلـو
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من صميم الدراسات سورابايا ٣تموعة كاسعة من الربامج الدراسية، بداءان  UINSAكتقدـ 
٪ منها 75اإلسبلمية يف العلـو التطبيقية اٟتديثة، كاليت مت إعتمادىا على الصعيد الوطٍت )

 معتمدة(، كالتكيف مع ا١تعايَت الدكلية يف إدارة التعليم العايل.

كاٞتامعة توفر أيضا أنظمة التعلم كا٠تربات حياتية ٦تتازة للطبلب تتميز بنمط دراسة تكاملية 
ية من خبلؿ ٖتقيق التكامل بُت نظاـ التعليم كالبحث العلمي كالتواصل مع اجملتمع. ٖتويل

كاٞتامعة توظف أيضا ٪تاذج التعلم التجرييب كمدعومة من قبل نظاـ التعلم اٟتديث باستخداـ 
٪تاذج التعلم ا١تختلط، كاليت ٕتمع بُت التعلم كجها لوجو كالتعلم عرب اإلنًتنت. كباإلضافة إىل 

 فهي مدرسة داخلية اسبلمية لتقوية العقل كالقيم اإلسبلمية ا١تتاحة للطبلب.ذلك، 

، كصلت إىل اٞتامعة اىل الًتتيب األكؿ الوطٍت 2016كيف اآلكنة األخَتة، يف أكائل عاـ 
PTKIN  4)اٞتامعات اإلسبلمية اإلندكنيسية( من خبلؿICU (4   كليات كجامعات

طالب قادمُت من ٥تتلف  13،000هبا حوايل  سورابايا يوجود UINSAدكلية(. كاآلف، 
ا١تناطق كالبلداف كأهنا ٕتلب عبقرية اإلبداع احمللي ٠تلق جو أكثر أكادٯتي . كاٞتامعة لديها 

عضو ىيئة تدريس الذين ىم على استعداد لتعليم الطبلب كدراسة  591أيضا حوايل 
 البحوث.

 ايا( سورابUINSAجامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية )

 الشعار : بناء الصفات الشخصية. كالذكية، الورع كاألمة الكراـ

 الرؤية : ٨تو جامعة إسبلمية ٦تتازة على الصعيد التنافسي كالدكيل .

لتوفَت تعليم عايل اٞتودة للدراسات اإلسبلمية كالعلـو كالتكنولوجيا ا١تمتازة اليت  البعثات :
اسات االسبلمية كالعلـو كالتكنولوجيا اليت ىي إلجراء ْتوث حوؿ الدر ك  قادرة على ا١تنافسة
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ذات الصلة مع مطالب اجملتمع كلتطوير النماذج ا١تستندة إىل األْتاث مع إشراؾ اجملتمع 
 80احمللي.

 كليات (  10كما توجد يف جامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا عشر كليات ) 

 -:فسمان ( كىي كالآليت  57كسبعة كٜتسوف قسم ) 

 -كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية كٖتتوم على اربعة أقساـ كىي :- أ
 قسم اللغة العربية كأدهبا -1
 قسم التاريخ كالثقافة اإلسبلمية -2
 قسم اآلدب اإل٧تليزم -3
 قسم اللغة اإلندكنيسية كأدهبا -4
 -كلية الدعوة كالتواصل كٖتتوم على ٜتسة أقساـ كىي :- ب
 قسم علم التواصل -1
 اإلسبلميةقسم التواصل كالدعوة  -2
 قسم تطوير اجملتمع اإلسبلمي -3
 قسم اإلشراؼ اإلسبلمي -4
 قسم إدارة الدعوة -5
 -كلية الشريعة كاألحكاـ كٖتنوم على سبعة أقساـ كىي :   -ج

 قسم االحواؿ الشخصية -1
 قسم أحكاـ اإلقتصاد الشرعي -2
 قسم القانوف اٞتنائي اإلسبلمي ) اٞتناية ( -3
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 قسم أحكاـ كمقارنة ا١تداىب -4
 شوكف الزكاةقسم األكقاؼ ك  -5
 قسم علم الفلك -6
 قسم الكفاءة السياسية -7
 -كلية الًتبية كالتعليم كٖتتوم على سبعة أقساـ كىي :    -د

 قسم اإلدارة الًتبوية -1
 قسم تعليم اللغة العربية -2
 قسم تعليم العلـو الدينية -3
 قسم تعليم علم اٟتساب -4
 قسم تعليم اللغة اإل٧تليزية -5
 قسم معلم ا١تدرسة اإلبتدائية -6
 معلم رياض األطفاؿقسم  -7
 -كلية أصوؿ الدين كالفلسفة كٖتتوم على سبعة أقساـ كىي :    -ق

 قسم الفلسفة الدينية -1
 قسم الفلسفة السياسية اإلسبلمية -2
 قسم األخبلؽ كالتصوؼ -3
 قسم علم العقيدة -4
 قسم علم القرآف كالتفسَت -5
 قسم علم اٟتديث -6
 قسم مقارنة األدياف -7
 -توم على ثبلثة أقساـ كىي :كلية علم اإلجتماع كالسياسة كٖت    -ك
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 قسم علم السياسة -1
 قسم العبلقات الدكلية -2
 قسم علم اإلجتماع -3
 -كلية العلـو كالتكنولوجياكٖتتوم على ستة أقساـ كىي :    -ز

 قسم العلـو البحرية -1
 قسم علم اٟتساب -2
 قسم الثقنية الطبيعية -3
 قسم علم البيولوجيا -4
 قسم الثقنية ا٢تندسية -5
 قسم نظم ا١تعلومات -6
 -كلية علم النفس كالطب كٖتتوم على قسمان كاحدان كىو :  -ع

 قسم علم النفس -1
 -كلية اإلقتصاد كالتجارة اإلسبلمية كٖتتوم على أربعة أقساـ كىي :   -ؿ

 قسم اإلقتصاد الشرعي -1
 قسم علم اإلقتصاد -2
 قسم احملاسبة -3
 قسم اإلدارة -4
 كلية الدراسات العليا   -ـ

 -: كٖتتوم على أربعة أقساـ للدكتوراه كىي

 قسم الدراسة اإلسبلمية -1
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 قسم علم التفسَت كالقرآف -2
 قسم اإلقتصاد اإلسبلمي -3
 قسم الًتبية اإلسبلمية -4

 -كٖتتوم أيضاه على تسعة أقساـ للماجستَت كىي :

 قسم الدراسة اإلسبلمية -1
 قسم علم التفسَت كالقرآف -2
 قسم اإلقتصاد اإلسبلمي -3
 قسم الًتبية اإلسبلمية -4
 قسم علم اٟتديث -5
 اللغة العربيةقسم تعليم  -6
 قسم فلسفة الدين -7
 قسم التواصل كنشر اإلسبلـ -8
 81قسم القانوف الدستورم -9
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 عرض البيانات

عليها الباحث من ا١تصادر األساسية للبحث  ٖتصل كيف ىذا ا١تبحث عرض للبيانات اليت
كتقتضي األمانة العلمية بعرض البيانات كفق مصادرىا كبل حسب إٝتو كصفتو كإجابتو علي 

سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية األسئلة اليت قدمت لو أثناء ا١تقابلة الشخصية  ّتامعة 
ة كاملة ٞتميع البيانات اليت مث بعد عرضها كفق لذلك يقـو الباحث بتقدًن خبلصسورابايا 

ٖتصل عليها كفق تساؤالت البحث، كيف ما يلي قائمة ٔتصادر البحث األساسية اليت 
 -أجريت معهم ا١تقابلة الشخصية :

 الدكتور خَت النعم  / الصفة : رئيس كحدة اٞتودة -1
الدكتور أصف سيف اٟتمداين   / الصفة : رئيس كحدة تقوًن جودة أعضاء ىيئة  -2

 التدريس
 الدكتور حسُت عزيز  / الصفة : عميد كلية الدراسات العليااألستاذ  -3

 عرض البيانات

عرض البيانات اليت ٖتصل عليها الباحث  كفقان ا١تقابلة الشخصية اليت أجراىا الباحث مع 
 . ا١تصادر األساسية للبحث

 أنواع التقويم المعتمدة في تقويم أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  -المبحث الثاني :

بناء على البيانات اليت ٖتصل عليها الباحث فيما ٮتص انواع التقوًن ا١تعتمدة اليت  تقـو هبا 
ادارة  اٞتامعة من اجل تقوًن اعضاء ىيئة التدريس ، فأف ىذه االنواع  تنحصر يف ثبلثة انواع 

 -عة كاليت سوؼ يعرضها الباحث على النحو التايل :معتمدة  تطبقها اٞتام

 



77 
 

  

 تقييم الطالب لعضو ىيئة التدريس-أ

      تقـو اٞتامعة بربنامج التقوًن على أعضاء ىيئة التدريس بطريقة تقوًن الطبلب ألعضاء 
   ىيئة التدريس عن طريق اإلستبياف ا٠تاص كا١تعد لتقوًن أعضاء ىيئة التدريس حيث       
   تم نشر اإلستبياف على موقع التواصل اإلجتماعي ا٠تاص باٞتامعة كبعدىا يقوموف ي      
 من كل سنة دراسية . فصل الطلبة بتعبئة ىذا اإلستبياف كيتم ذلك يف هناية كل      

 ـ كٞتنة اٞتودة  2015لسنة  44كينطلق ىذه الربنامج كفق معايَت اٞتودة الوطٍت رقم       
 اليت ٖتدد ىذه ا١تعايَت من الدستور الوطٍت كرؤساء األقساـ يف الكليات باٞتامعة ىي       
  ىم من يقوموف بعملية التقوًن مت تنقل النتائج اىل مكتب تقوًن أعضاء ىيئة التدريس       
 82مت بعد ذلك تنقل اىل مكتب اٞتوده باٞتامعة .      

أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة    كيعترب ىذا النوع من أسهل أنواع التقوًن الذم يطبق على
كيكوف عن طريق اإلستبياف ا١تعد من قبل إدارة اٞتامعة حيث يقوموف الطلبة بتعبئة االستبياف 
ا١تعد ، كإشراؾ الطلبة يف عملية التقوًن تعترب ضركرية ألهنم إحدل مدخبلت العملية 

 التعليمية.

        دريس اليت حددهتا إدارة اٞتودة كىذا الربنامج ينطلق كفق معايَت جودة عضو ىيئة الت
 83كاٞتهة ا١تسؤلة عن التقوًن ىي إدارة اٞتودة باٞتامعة . الشاملة      

                                                           
82

والدكتورأصفسٌفالحمدانً)رئٌس)رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09وحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42رٌخومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتا
ظهرا4:00ًم/الساعة4002

83
والدكتورأصفسٌفالحمدانً)رئٌس)رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09وحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتارٌخ
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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حيت ينطلق ىذا التقوًن كفق معايَت اٞتودة اليت حددهتا إدارة اٞتودة باٞتامعة كىم من 
جتماعي يقوموف باإلشراؼ كتنفيد ىذه العملية كنشر اإلستبياف على موقع التواصل اإل

 كٚتعو.

بأف ىناؾ تطابق يف اإلجابة بُت رئيس كحدة اٞتودة يف اٞتامعة كرئيس كحد  والحظ الباحث
تقوًن أعضاء ىيئة التدريس كعميد كلية الدراسات العليا فيما ٮتص تقوًن الطبلب ألعضاء 

 ىيئة التدريس باٞتامعة . 

 التقييم الذاتي-ب

معة كيعترب من األنواع األكثر شيوعان كقبوالن يف عمليات كىو أحد أنواع التقوًن ا١تعتمد يف اٞتا
 التقوًن السائدة ألنو يتميز بالسرية كا٠تصوصية كيسمى أيضاي التقوًن الشخصي .

 كىي عبارة عن تقرير خاص  يكتب من كل عضو ىيئة التدريس عن نفسو كيتم دلك أيضان 
 84من كل سنة دراسية . فصليف هناية كل       

ذا النوع ايل تشجيع عضو ىيئة التدريس لنقد نفسو ١تعرفة نواحي الضعف حيث يودم ى
 كالقوة يف أداءه كىو قادر على ذلك .

 التقوًن الشخصي لعضو ىيئة التدريس لنفسو كتتم عن طريق كتابة تقرير خاص  من عضو  
     ىيئة التدريس عن نفسة يتعلق ىذا التقرير ٔتهاـ عضو ىيئة التدريس الثبلثة كىي       
   من كل  فصل التدريسية كالبحتية كخدمة اجملتمع كتتم كتابة ىذا التقرير يف هناية كل      

                                                           
84

رأصفسٌفالحمدانً)والدكتو)رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09رئٌسوحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتارٌخ
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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      سنة دراسية كإف ىذا الربنامج ينطلق كفق معايَت اٞتودة الشاملة ألعضاء ىيئة التدريس 
 كٞتنة اٞتودة باٞتامعة ىي اليت تقـو بإعداد ىذا التقوًن كرؤساء األقساـ بالكليات ىم       
 من يقوموف بعملية التقوًن كمن الناحية اإلدارية فاف عملية التقوًن تقـو حسب تنظيم       
 دة يف اٞتامعة كمن الناحية اإلجرائية تقـو عملية التقوًن ٖتت إشراؼ ادارة  اٞتو  اٞتودة      
 85باٞتامعة .      

إف عملية التقوًن ىذه تتم عن طريق كتابة تقرير من عضو ىيئة التدريس عن نفسو موضحان 
فيو جوانب القصور كالقوة يف أداءه ألنو ىو األدرم ٔتعرفة ىذه النواحي من غَته كىو أيضان 

 ينطلق من ضمن معايَت اٞتودة يف اٞتامعة .

 ٖتصل عليها من رئيس كحدة اٞتودة كرئيس كحدة تقوًن بأف اإلجابات اليت والحظ الباحث
أعضاء ىيئة التدريس كعميد كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بالتقوًن الذايت لعضو ىيئة 

 التدريس كانت متطابقة . 

 تقييم رئيس القسم -ج

القسم ىو يعترب ىذا النوع من التقوًن من االنواع ا١تهمة يف عملية التقوًن حيث يعترب رئيس 
ا١تسؤكؿ االكؿ كاألقرب لعضو ىيئة التدريس كعلى دراية كافية ٔتهامو كنشاطاتو التعلمية 

 .كالعلمية
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والدكتورأصفسٌفالحمدانً)رئٌس)رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09وحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتارٌخ
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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 بعد هناية كل فصل دراسي يقـو رئيس القسم يف كل كلية بأعداد تقرير عن كل أعضاء ىيئة 
      التدريس بالكلية ك٭تتوم ىذا التقرير عن ا١تهاـ الرئيسة يف تقوًن  أداء عضو ىيئة       
 86كالتدريسية كخدمة اجملتمع . البحثيةالتدريس من الناحية       

ٔتا أف رئيس القسم كونو ا١تسؤكؿ ا١تباشر كا١تبلـز لعضو ىيئة التدريس فهو على دراية تامو 
٭تدد نواحي القصور كالضعف يف أداء عضو ىيئة التدريس ٔتهامو كنشاطاتو كيستطيع أف 

ككذلك يف ٖتديد نقاط القوة كيتم ذلك بكتابة تقرير عن ىذه النواحي يف أداء أعضاء ىيئة 
 التدريس باٞتامعة

 حيث ينحصر ىذا التقوًن الذم يقـو بو  رؤساء األقساـ يف الكليات بكتابة تقرير عن أداء 
 يف هناية كل فصل دراسي موضحُت فية اٞتوانب الوظيفية ألداء  أعضاء ىيئة التدريس      
 87أعضاء ىيئة التدريس خبلؿ ىذا الفصل الدراسي .      

 كينطلق أيضان من برنامج اٞتودة اليت حددهتا اٞتامعة على أعضاء ىيئة التدريس 

ًن أف ٚتيع البيانات اليت ٖتصل عليها من ٣تتمع البحث فيما ٮتص تقو  والحظ الباحث
 رئيس القسم لعضو ىيئة التدريس باٞتامعة كانت متطابقة اىل حد كبَت .

 النتائج التي توصل اليها الباحث فيما يخص اساليب وطرق  التقويم المتبعة بالجامعة:

                                                           
86

والدكتورأصفسٌفالحمدانً))سورباٌارئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌل(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09رئٌسوحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ثاء/بتارٌخومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثال
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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والدكتورأصفسٌفالحمدانً))رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًلساعةم/ا4002–5-09رئٌسوحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتارٌخ
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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كبعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كفقان ١تا ٖتصل عليو من ا١تصادر األساسية كحيث  إفى 
ٚتيع بيانات ا١تصادر كانت متوافقة كمتطابقة فإف الباحث مل ٬تد صعوبة يف التحقق من 
صدقيتها نظران لتطابقها كتوافقها مع بعضها  كبالتايل فإف الباحث حدد اساليب التقوًن 

 -:امعة على النحو التايل ا١تعتمدة للج

عن طريق اإلستبياف ا٠تاص كا١تعد لتقوًن طريقة تقييم الطلبة ألعضاء ىيئة التدريس   1-
 . أعضاء ىيئة التدريس

طريقة التقوًن الشخصي من عضو ىيئة التدريس لنفسو كتتم عن طريق كتابة تقرير  -2
اـ عضو ىيئة التدريس خاص  من عضو ىيئة التدريس عن نفسة يتعلق ىذا التقرير ٔته

من   فصل الثبلثة كىي التدريسية كالبحتية كخدمة اجملتمع كتتم كتابة ىذا التقرير يف هناية كل
 كل سنة دراسية

طريقة التقرير ا١تعد من  رئيس القسم العلمي  يف كل كلية  عن  أعضاء ىيئة التدريس  -3
أداء عضو ىيئة التدريس من الناحية بالقسم ك٭تتوم ىذا التقرير عن ا١تهاـ الرئيسة يف تقوًن  

 البحتية كالتدريسية كخدمة اجملتمع

 ؤساء األقساـ يف الكليات باٞتامعة ىم من يقوموف باإلشراؼ على عملية التقوًن.ك إف ر -4 

 إف برنامج التقوًن ا١تطبق يف اٞتامعة ينطلق كفق معايَت جودة أعضاء ىيئة التدريس . -5

ىي من تقـو بعملية التقوًن كبتحديد معايَت اٞتوده ألعضاء إف كحدة اٞتودة باٞتامعة -6
 ىيئة التدريس .
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كيفية استفادة الجامعة من عملية  التقويم في ترقية أداء أعضاء    -المبحث الثالث :
 ىيئة التدريس 

اف برنامج التقوًن من اىم الربامج اليت تساىم مسا٫تة مباشرة يف ا٧تاح برامج التطوير ا١تختلفة 
ا١تطبقة باٞتامعة كىو دائما ما يصاحب برامج تطبيق اٞتودة الشاملة باٞتامعات كا١تؤسسات 
ا١تختلفة كتستفيد منو اٞتامعات استفادة مباشرة لكي ٖتقق اىداؼ التقوًن كالتطوير كحيث 
اف ىذا الربنامج يتعلق بتقوًن اعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة فاف الباحث من خبلؿ ا١تقابلة 

ة اليت اجراىا مع ا١تصادر االساسية فيما ٮتص الكيفية اليت استفادة منها اٞتامعة الشخصي
 -فانو ٖتصل على البيانات التالية :

 تحديد االستراتيجية لترقية أداء أعضاء ىيئة التدريس -أ

 تقـو  اٞتامعة بعد  برنامج التقوًن اليت ٕتريو على أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة يف هناية كل 
 بعد ٕتميع نتيجة اإلستبياف كٚتع ا١تعلومات عن كل أعضاء ىيئة التدريس تقـو  فصل      
      كآخر مع أعضاء ىيئة  فصلأك مابُت  فصل بعقد إجتماع  تشاكرم يف هناية كل      
 88التدريس باٞتامعة إلطبلعهم على نتيجة اإلستبياف ككيفية االستفاده من ىذه النتائج      

حديد إجتماع يعقب كل عملية تقوًن تطبق لتوضيح كشرح ماٖتصل علية من حيث تقـو بت
نتائج مع أعضاء ىيئة التدريس ككيفية اإلستفادة منها كمعاٞتة نواحي القصور يف األداء 

 حسب ماٖتصل عليو من معلومات .

                                                           
88

والدكتورأصفسٌفالحمدانً)رئٌس)رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09وحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42رٌخومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتا
ظهرا4:00ًم/الساعة4002



83 
 

  

    خبلؿ كضع برنامج لكيفية  من حيث يتم االستفادة يف ترقية اعضاء ىيئة التدريس      
 89مع النتائج الصادره عن  ىذا التقوًن سواءاي كانت سلبيو أك إجابية . التعامل      

كتتم األستفادة بوضع خطة أك برنامج ١تعاٞتة جوانب القصور كالضعف كتعزيز جوانب القوة 
يف أداء أعضاء ىيئة التدريس كىذه ا٠تطة تنطلق كفق معايَت جودة عضو ىيئة التدريس 

 باٞتامعة لكي يتم تطويره كىذا ينعكس إ٬تابان يف تطوير اٞتامعة 

حديد اإلسًتاتيجية لًتقية أداء عضو ىيئة التدريس بأف اإلجابات ا١تتعلقة بت والحظ الباحث
جاءت متطابقة من كل من رئيس كحدة اٞتودة كرئيس كحدة تقوًن أعضاء ىيئة التدريس 

 كعميد كلية الدراسات العليا .

 جوانب القوه والضعف في أداء أعضاء ىيئة التدريس-ب

 ٖتسُت أك تطوير أعضاء  من خبلؿ ىذا التقوًن يتم االتفاؽ على كضع برنامج  حوؿ كيفية
   ىيئة التدريس يف بعض جوانب القصور كالضعف لديهم  كالبحث عن الكيفية اليت       
   شأهنا أف تودم اىل تطوير أكٖتسُت جوانب القصور لديهم مثل أعطائهم كرشة  من      
    ذا عن عمل أك أرسا٢تم اىل دكرات تدريبية أك إستكماؿ دراستهم التعليمية كيتم ى      
 90طريق خطة من إدارة اٞتامعة .      

حيث يتم يف ىذه ا٠تطة ا١تدركسة كا١تعده من قبل إدارة اٞتامعة  ٖتديد الطريقة أك الكيفية 
اليت من شأهنا تقوًن جوانب القصور كالضعف لدل أعضاء ىيئة التدريس مثل إقامة كرش 
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التدريس سواءان داخلية أك خارجية  عمل أك إقامة دكرات تدريبية لرفع من كفاءة عضو ىيئة
 ككذلك لتعزيز جوانب القوة لديهم .

     كايضا تتم معاٞتة جوانب القصور كالضعف يف األداء  لديهم كتعزيز جوانب القوة مثل 
 تكملة النواقص يف الوسائل التعليمية أك إعطائهم دكرات تدريبية كبلن حسب ٗتصصو       
      كإف ىذه اإلستفاده ضعيفة مقارنة ٔتا ىو مستهذؼ من ىذه العملية ألهنا غالبان       
 91ماتكوف اإلستفادة من ناحية الًتقية ا١تالية كليست الوظيفية .      

كٔتا إف ىذه اإلستفادة ضعيفة بعض الشي مقارنة ٔتا ىو متوقع بعد ٖتديد جوانب القصور 
النتائج اليت ٖتصلت عليها اٞتامعة من برامج التقوًن الذم يتم كالقوة يف األداء من خبلؿ 

 تطبيقو ، من الناحية الوظيفية كلكن غالبان ماتكوف ىذه اإلستفادة من الناحية ا١تالية .

من خبلؿ اإلجابات  اليت ٖتصل عليها من رئيس كحدة اٞتودة كرئيس  والحظ الباحث
الدراسات العليا فيما ٮتص بتحديد جوانب كحدة تقوًن أعضاء ىيئة التدريس كعميد كلية 

 القوة كالضعف يف أداء أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة كانت متطابقة . 

 

كيفية استفادة الجامعة من عملية  التقويم النتائج التي توصل اليها الباحث فيما يخص  
 في ترقية أداء أعضاء ىيئة التدريس
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١تصادرىا األساسية  توصل الباحث إىل نتائج  كبعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كفقان 
عامو للبيانات ا١تتعلقة هبذا السؤاؿ ، كٔتا إفى ٚتيع إجابات ا١تصادر كانت متوافقة كمتطابقة 
فإف الباحث مل ٬تد صعوبة يف التحقق من صدقيتها نظران لتطابقها كتوافقها مع بعضها كمع 

 -:ائجها  علي النحو األيتمبلحظات  الباحث كبالتايل فإف الباحث يعرض نت

إستفادت اٞتامعة من نتائج التقوًن الذم يتم تطبيقو يف ٖتديد جوانب القوة يف أداء  1-
أعضاء ىيئة التدريس لتعزيزىا كتطويرىا كٖتديد جوانب القصور كالضعف لدل أعضاء ىيئة 

 التدريس لتقوٯتها كٖتسينها .

تطبق يف اٞتامعة تأيت كفق خطة موضوعة من إف ىذه اإلستفادة من عملية التقوًن اليت 2- 
إدارة اٞتامعة لًتقية أعضاء ىيئة التدريس من الناحية الوظيفية كا١تالية اال اف اٞتانب الوظيفي 
ضعيف جدا مقارنة باٞتانب ا١تايل حيث ٭تتاج اىل العديد من االمكانيات كالظركؼ اليت 

 تبقى من التحديات اليت تواجو اٞتامعة  .

الصعوبات والتحديات التي تواجو جامعة سنان أمبيل اإلسالمية  -:لرابع المبحث ا
 الحكومية سورابايا في تطبيق أساليب التقويم

اف ا١تؤسسات التعليمية كيف مقدمتها اٞتامعات دائما ما تواجهها الكثَت من الصعوبات 
ة التنفيذ ، كمن كالتحديات اثناء تنفيذىا للخطط ا١تعتمدة عندما تنتقل ىذه ا٠تطط اىل مرحل

ضمنها برنامج التقوًن ، كتوصل الباحث من خبلؿ البيانات اليت ٖتصل عليها اىل ٚتلة من 
التحديات كالصعوبات اليت تواجو اٞتامعة عند تطبيقها لربامج  التقوًن ا١تعتمدة كىي على 

 -النحو التايل  :

 المشكالت المتعلقة بإدارة الجامعة -أ
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   ديات اليت تواجو اٞتامعة يف تطبيق أساليب التقوًن كثَتة كمنها إف الصعوبات كالتح      
      لعملية التقوًن ككذلك بعض النتائج السلبية اليت تظهرىا  ا١تصاحبةالتكلفة العالية       

         كاليت تؤثر سلبا يف أداء عضو  عملية التقوًن عن اداء أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة
 92التدريس .ىيئة       

حيث إف ىذه الصعوبات اليت تواجو إدارة اٞتامعة يف تطبيق أساليب التقوًن كالنتائج الصادرة 
منو كا١تتمثلة يف تكلفة التقوًن  كما يصاحبها من ٞتاف إشرافيو كإعداد الربامج كالقائمُت هبذه 

 العملية تؤثر سلبان على نتائج التقوًن كاالستفادة منها بالشكل ا١تطلوب .

  حيث اف االدارة ٖتتاج اىل ميزانية مالية تصرؼ على عملية التقوًن حيث اف تكلفة عملية 
   التقوًن من ا١تشكبلت كالتحديات الفعلية اليت تواجو إدارة اٞتامعة يف تطبيق التقوًن       
  كمايًتتب عنها من جهد ككقت ككذلك النتائج السلبية يف أداء عضو ىيئة التدريس       
 93اليت تؤتر يف ضعف أالداء الوظيفي .      

حيث أف ىذه الصعوبات تقيد إدارة اٞتامعة يف تنفيد برنا٣تها ا١تعد لئلستفادة من نتائج 
التقوًن كمن تطوير كفاءة عضو ىيئة التدريس إلف ىذه الربامج ٖتتاج للدعم ا١تايل الكايف 

 إلجراءىا .

اٞتودة كرئيس كحدة التقوًن كعميد كلية  بأف إجابات كبلن من رئيس كحدة والحظ الباحث
 الدراسات العليا فيما يتعلق با١تشكبلت ا١تتعلقة باإلدارة العليا باٞتامعة كانت متطابقة .
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 المشكالت المتعلقة بالمقيم-ب

    من الصعوبات اليت تواجو اٞتامعة يف تطبيق التقوًن اف ا٠تطة االسًتاتيجية لربنامج التقوًن 
 حو للكتَت من أعضاء ىيئة التدريس كاف ا١تشرفُت على ىذه العملية ليس ٢تم كاض غَت       
 94دراية تامو بكيفية إجراء عملية التقوًن بالصوره الصحيحو .      

كمن الصعوبات ا١توجوده أيضان كا١تتعلقة با١تقيم نفسو ىي عدـ كضوح ا٠تطو اإلسًتاتيجية 
الطريقة إلجراء عملية التقوًن كىذه الصعوبات مرتبطة لربنامج التقوًن كعدـ معرفة الكيفية أك 

 ك متأثرة باإلمكانيات ا١تادية ا١تتاحة للجامعة .

 بعدـ كجود معايَت كاضحو  ةمتعلقة كما توجد بعض ا١تشكبلت يف تطبيق التقوًن يف اٞتامع
 95إلسًتاتيجية عملية التقوًن .      

يمُت ىي عدـ كجود معايَت كاضحة لعملية ككذلك من الصعوبات كالتحديات اليت تواجو ا١تق
التقوًن يف اٞتامعة ألف الكثَت من ا١تقيمُت يهتموف باٞتوانب الشخصية ألعضاء ىيئة 

 التدريس يف تقييمهم ٦تا يؤتر سلبان على تقوٯتو كتطويره

كذلك بأف اإلجابات اليت ٖتصل عليها من رئيس كحدة اٞتودة كرئيس   والحظ الباحث
ء ىيئة التدريس كعميد كلية الدراسات العليا فيما يتعلق با١تشكبلت كحدة تقوًن أعضا

 ا١تتعلقو ا١تقيم نفسو كانت متطابقة .
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 بالعاملينة المشكالت المتعلق-ج

       عدـ حصوؿ أعضاء ىيئة التدريس بعد عملية التقوًن على إرجاع االثر كىي من أىم 
  على جدية كفاعلية ىذه العملية ككذلك  ثرتؤ ا١تشكبلت ا١تتعلقة بعملية التقوًن كاليت       
 96العملية ٓتصوص الًتقية الوظيفية . هعدـ حصو٢تم على القرارات النإتة من ىذ      

حيث أنو من ضمن الصعوبات ا١توجودة كاليت تواجو العاملُت أك أعضاء ىيئة التدريس ىي 
الًتقيات كا١تيزات كالدكرات  عدـ إرجاع األثر بعد نتائج عملية التقوًن أم عدـ حصو٢تم على 
 ا١تعدة ٢تم من أجل ترقيتهم كىذا يوثر على جدية التقوًن كفاعليتو .

 عن عملية التقوًن  على أعضاء ىيئة التدريس كاليت أدت  ةحيث عدـ تطبيق  القرارات النإت
 97. األثربدكرىا اىل جعلها عملية ركتينية بسبب عدـ تطبيق نتائجها يف إرجاع       

ا أف عدـ تطبيق القرارات النإتو عن عملية التقوًن كاليت تؤدم اىل جعل عملية التقوًن كٔت
عملية ركتينية ال تتعدم اٟتصوؿ على النتائج على ىيئة قرارات مكتوبو فقط بدكف تنفيد 
كىذا بدكره يودم اىل عدـ جدية التقوًن كعدـ التفاعل معو يف ا١تستقبل من قبل أعضاء ىيئة 

 التدريس .
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بأف ٚتيع اإلجابات جاءت متطابقة فيما ٮتص ا١تشكبلت ا١تتعلقة  والحظ الباحث
بالعاملُت من كل من رئيس كحدة اٞتودة كرئيس كحدة تقوًن أعضاء ىيئة التدريس كعميد  

 كلية الدراسات العليا باٞتامعة .

النتائج التي تحصل عليها الباحث فيما يخص الصعوبات والتحديات التي تواجو 
 الجامعة  في تطبيق برنامج التقويم

كبعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كفقان ١تا ٖتصل عليو من ا١تصادر األساسية كحيث  إفى 
ٚتيع بيانات ا١تصادر كانت متوافقة كمتطابقة فإف الباحث مل ٬تد صعوبة يف التحقق من 

ث  توصل اىل النتائج صدقيتها نظران لتطابقها كتوافقها مع بعضها  كبالتايل فإف الباح
 -:التالية

تواجو اٞتامعة بعض الصعوبات يف تطبيق التقوًن كنقص ا١توظفُت ا١تؤىلُت ألداء  -1
 عملية التقوًن .

 عدـ كضوح كفهم برنامج التقوًن للكثَت من أعضاء ىيئة التدريس . -2
 . اكما يصاحبهقلة اإلمكانيات ا١تادية إلجراء عملية التقوًن  -3
 ىيئة التدريس يف اٞتامعة ال يطبق نتائج التقوًن .الكثَت من أعضاء  -4
بعض أعضاء ىيئة التدريس ال يعًتفوف بنتيجة التقوًن عندما تكوف ىذه النتيجة  -5

 سلبية
 عدـ اٟتصوؿ على إرجاع األثر الكايف ألعضاء ىيئة التدريس بعد عملية التقوًن . -6
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في تقويم أعضاء  والصعوبات الحلول المقترحة لحل التحديات -: المبحث الخامس
 جامعة.الالتدريس بىيئة 

إف الصعوبات كالتحديات اليت تواجهو اٞتامعة يف تطبيقها لربنامج التقوًن يكوف من كاجب 
االدارة اف تدرس تلك الصعوبات كالتحديات كتضع ٢تا اٟتلوؿ كا١تقًتحات اليت تتصدل هبا 

برنا٣تها ، كلذلك ٖتصل الباحث عن كجهة لتلك العوائق اليت تقف حائل بينها كبُت ا٧تاح 
 -نظر االدارة  كخطتها ١تواجهة  ىذه الصعوبات كالتحديات كاليت تكمن يف النقاط التالية  :

     العمل علي تطوير كفاءة عضو ىيئة التدريس كتوضيح عملية التقوًن لو كالتعريف : اوالً 
   م كتوزيع اإلجراءات كا٠تطوات ا١تتبعو بعملية التقوًن قبل البدء هبا كالعمل على تقسي      
  لتنفيذ عملية التقوًن على أعضاء ىيئة التدريس كبل حسب ٣تالو  كتوضيح الغاية أك       
         ا٢تذؼ من عملية التقوًن كالعمل على توفَت اٞتهد كالوقت ا١تبلئم إل٧تاز ىذه       
 ، 98العملية      

لوؿ ٟتل التحديات كالصعوبات اليت تواجو عملية حيث تسعى اٞتامعة لوضع بعض اٟت
التقوًن كتوفَت الوقت الذم ٖتتاجو عملية التقوًن كتوضيح الغرض كا٢تدؼ منها كالتعريف هبا 
قبل البدء يف إجراء العملية كتوزيع ا١تهاـ على القائمُت بالعملية لكي يتم اٟتصوؿ على 

 اإلستفادة ا١تطلوبة من عملية التقوًن .
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والدكتورأصفسٌفالحمدانً))اٌارئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورب(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم  

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09رئٌسوحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42/بتارٌخومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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    توفَت الوقت ا١تناسب كاحملدد ٢تذه العملية كالعمل على توفَت الدعم ا١تايل الكايف  :  ثانياً 
 99الذم ٖتتاجو ككضع برنامج تدرييب للموظفُت على كيفية إجراء عملية التقوًن .      

نظرا الرتباط ٧تاح عملية التقوًن بتوفَت االمكانيات كمتطلبات عملية التقوًن كذلك يتوفر 
ايل كالتغطية ا١تالية لربنامج التقوًن الذم يعترب جزء من ا٠تطة االسًتاتيجية لتطوير الدعم ا١ت

اٞتامعة الذم ٬تب اف تتوفر لو ا١تيزانية ا١تخصصة لو اليت سوؼ تغطي متطلبات التنفيذ 
 كمتطلبات التطوير . 

 ما يتوصل  منها كالعمل كتنفيد كا٢تدؼعقد إجتماعات دكرية لتوضيح عملية التقوًن :  ثالثاً 
 اليو من عملية التقوًن من اٞتانب الوظيفي لًتقية اداء عضو ىيئة التدريس كال يقتصر       
 100على الًتقيات ا١تالية حىت اصبح برنامج التقوًن تقليدم يهتم باٞتانب ا١تايل فقط  .      

 اىدافو حيث سوؼ ينعكس ذلك على ٧تاح الربنامج ك٧تاح التنفيذ عند فهم الربنامج كتنفيذ

بأف ٚتيع اإلجابات اليت ٖتصل عليها فيما يتعلق باٟتلوؿ ا١تقًتحة ٟتل  والحظ الباحث
التحديات كالصعوبات اليت تواجو تقوًن أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة جاءت متطابقة من  
كبلن من رئيس كحدة اٞتودة كرئيس كحدة تقوًن أعضاء ىيئة التدريس كعميد كلية الدراسات 

 اٞتامعة .العليا ب
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والدكتورأصفسٌفالحمدانً)رئٌس)رئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌلسورباٌا(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09وحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثالثاء/بتارٌخ
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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والدكتورأصفسٌفالحمدانً))سورباٌارئٌسوحدةالجودةبجامعةسنانأمبٌل(مقابلةشخصٌةمعالدكتورخٌرالنعم 

صباحا00:00ًم/الساعة4002–5-09رئٌسوحدةالتقوٌمألعضاءهٌئةالتدرٌسبجامعةسنانأمبٌل(ٌومالخمٌس/بتارٌخ

–5–42ثاء/بتارٌخومعاألستاذالدكتورحسٌنعزٌز)عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةسنانأمبٌلسوراباٌا(ٌومالثال
ظهرا4:00ًم/الساعة4002
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النتائج التي توصل اليها الباحث فيما يخص الحلول المقترحة لحل التحديات  في 
 تقويم أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

كبعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كفقان ١تا ٖتصل عليو من ا١تصادر األساسية كحيث  إفى 
٬تد صعوبة يف التحقق من  ٚتيع بيانات ا١تصادر كانت متوافقة كمتطابقة فإف الباحث مل

صدقيتها نظران لتطابقها كتوافقها مع بعضها  كبالتايل فإف الباحث  توصل اىل النتائج 
 -:التالية

 كضع برامج تدريبية لتطوير كٖتسُت من كفاءة أعضاء ىيئة التدريس . -1
 كضع برنامج تدرييب للقائمُت بعملية التقوًن على األصوؿ العلمية كالصحيحة . -2
 برنامج للتعريف بعملية التقوًن ك٦تيزاهتا .كضع  -3
 العمل على ا١تتابعة ا١تستمره لعملية التقوًن كا٧تازىا يف ا١توعد احملدد ٢تا . -4
 العمل على توفَت الدعم ا١تايل كالكايف لعملية التقوًن كماينتج عنها . -5
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 الخامس الفصل

 نتائجالمناقشة 

أنواع التقويم المعتمدة في تقويم أعضاء ىيئة بيانات مناقشة  -المبحث األول :
 سنان أمبيل اإلسالمية الحكومية  التدريس بجامعة

بعد حصوؿ الباحث على البيانات من مصادرىا الرئيسية كالثانوية فيما ٮتص أنواع التقوًن 
ا١تعتمدة باٞتامعة اليت ٗتص أعضاء ىيئة التدريس كحيث أثرنا يف اٞتانب النظرم يف ىذا 

ٯتثل العمود الفقرم للجامعة، فمكانة اٞتامعة مرتبطة ث على اف عضو ىيئة التدريس البح
بأساتذهتا، كأصبحت ٝتعة كقوة اٞتامعة تقاس بارتفاع أك ا٩تفاض أداء كمكانة علمائها . 

101 

كحيث أف اٞتامعات ترتكز على العناصر العلمية كالتعليمية الثبلث كاليت يعترب أ٫تها عضو 
تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس يعترب معياران تتخذ يف ضوئو بعض دكر  فافىيئة التدريس 

متجدد بصفة مستمرة ٦تا جعل الكثَت من اٞتامعات العا١تية تركز على التطوير األكادٯتي 
لعضو ىيئة التدريس هبدؼ تطوير العملية التعليمية كاستيعاب التطورات اٞتديدة ا١تتسارعة 

ىيئة التدريس ا١تتعددة كاليت تشمل التطوير التدرييب كا١تعلومايت يف ٣تاالت كأدكار عمل عضو 
  102كالتقٍت كا١تنهجي كاإلدارم كالبحثي كالتقوٯتي كالتخصصي .
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.العددالثالث.المجلداألول..مستقبلالتربٌةالعربٌةكنموذجاألداءالبحثً..تقوٌمأداءاألستاذالجامعًضٌاءالدٌنزاهر 

(م0995).49ص
.مجاالتهاوطرقتنفٌذهاالتدرٌسفًالجامعاتالسعودٌةبرامجالتطوٌرالمهنًلعضوهٌئة.علًبنناصرشتويآلزاهر 102

  (م4002).2ص.مكةالمكرمة.) .معهدالبحوث)رسالةدكتوراهمنشوره.جامعةأمالقرىومقوماتنجاحهاومعوقاتها
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كتقـو اٞتامعة هبذا الربنامج كفق البيانات اليت ٖتصل عليها الباحث كذلك حسب معايَت 
أنيط هبا ٖتديد ا١تعايَت من  كٞتنة اٞتودة ياٞتامعة اليت 2015لسنة  44اٞتودة الوطٍت رقم 

الدستور الوطٍت كالذم ينطلق كفق معايَت اٞتودة الشاملة ألعضاء ىيئة التدريس كٞتنة اٞتودة 
باٞتامعة كيرل الباحث أف إعتماد اٞتامعة يف تقوٯتها ألعضاء ىيئة التدريس حينما ينطلق من 

تقوًن كاليت تتلخص يف النقاط تلك ا١تعايَت فانو يعترب من أىم ا٠تطوات لتحقيق ا٢تذؼ من ال
 التايل

 . . ٖتسُت األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس يف قاعات الدراسة 1

    . تزكيد عضو ىيئة التدريس بنوع من التغذية الراجعة اليت ٘تكنو من تشخيص جوانب 2
 . الضعف يف أدائو التدريسي  أك القوة    

 مداء الكليات با١تعلومات البلزمة الٗتاذ القرارات . تزكيد اإلداريُت من رؤساء األقساـ كع3
  . اإلدارية ا١تتعلقة بالنواحي الوظيفية لعضو ىيئة التدريس     

  . تزكيد الطبلب با١تعلومات اليت تساعدىم يف اختيار ا١تقررات الدراسية ككذلك ا١تدرسُت 4

 اٞتامعة  إحدل كظائف. تكوين قاعدة علمية ْتثية جيدة عن التدريس اٞتامعي باعتباره 5
 . الرئيسية     

  103. ا١تسا٫تة يف تقوًن مدل ٖتقيق ا١تنهج ألىداؼ الًتبية .6

                                                           
.58.ص0ع.2م.ج.جامعةاالسكندرٌة–لٌةالتربٌةمجلةك.اتجاهاتومعاٌٌرفًتقوٌمالمعلم.حسنجامع 103

م(0994)
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كىذا من حيث منطلق التقوًن أما من حيث الطريقة كنوعية التقوًن فاف اٞتامعة تعتمد على 
 -ستخداـ ثبلث طرؽ تنحصر يف التايل :إ

 تقييم الطالب لعضو ىيئة التدريس-أ

بربنامج التقوًن على أعضاء ىيئة التدريس بطريقة تقوًن الطبلب ألعضاء ىيئة  تقـو اٞتامعة
التدريس عن طريق اإلستبياف ا٠تاص كا١تعد لتقوًن أعضاء ىيئة التدريس حيث يتم نشر 
اإلستبياف على موقع التواصل اإلجتماعي ا٠تاص باٞتامعة كبعدىا يقوموف الطلبة بتعبئة ىذا 

 اية كل ٝتسًت من كل سنة دراسية .اإلستبياف كيتم ذلك يف هن

كىذا النوع من التقوًن الذم تقـو بو اٞتامعة ٬تمع العديد من اإلجابيات كالسلبيات قد أشار 
اليها الباحث يف اٞتانب النظرم حيث يتميز أسلوب تقييم الطبلب ألداء أعضاء ىيئة 

 -:التدريس بأنو 

  .يتميز بدرجة ثبات عالية كدرجة صدؽ جيدة  1.

  .أف ىذا األسلوب ذا نتائج موضوعية كغَت متميزة  2.

 104يعترب ىذا األسلوب من أفضل أساليب تقييم األداء الوظيفي . 3.

   :كما انو اىل جانب اإلجابيات ىناؾ عيوب تعًتم ىذا األسلوب منها 

  أف غالبية الطبلب ليس لديهم ا٠تربة الكافية كا١توضوعية البلزمة اليت ٘تكنهم من تقوًن  1.
 األداء التدريسي بشكل جيد .   

                                                           
 
104

التدرٌسكوظٌفةأساسٌةمنوظائفالجامعة)دراسةتحلٌلٌةنقدٌة(.رسالةالتربٌةوعلمالنفس..ملٌحانمعٌضالثبٌتً

ه(0207).48.صالجمعٌةالسعودٌةللعلومالتربوٌةوالنفسٌة.العددالسابعالرٌاض
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إف الطبلب عند تقييمهم يركزكف على السمات كالصفات الشخصية لعضو ىيئة  .2
 105.النواحي العلمية كا١تهارات التدريسي التدريس أكثر من

 يتأثر كليان بعدد من ا١تتغَتات يف قاعة احملاضرات منها عدد الطبلب, إف تقييم الطبلب  3.
 .نوع ا١تقرر كالتخصص    

 

      إف تقييم الطبلب لعضو ىيئة التدريس غالبان ما يؤدم إىل زعزعة الثقة كالتقليل من  4.
  106    مكانتو يف اٞتامعة.    

أشار اليو القحطاين كيقع ىذا ا٠تطأ كما اف ىذا االسلوب قد يقع يف خطأ ا٢تالة كىذا ما ك 
عندما يقع ا١تقيم ٖتت تأثَت جانب كاحد من أداء العامل الذم يقـو بتقييمو ٦تا يؤثر على 
تقديره العاـ لذلك األداء كأف يتم تقييم أداء عامل ما بأنو مرتفع بسبب أف ا١تقيم يعرؼ أك 

 107ا ا١تقيميعتقد أف العامل متفوؽ يف صفة معينة من صفاتو اليت ٭تبه

ٔتعٌت اف الطالب أثناء تقييمو لعضو ىيئة التدريس قد يكوف معجب بصفو من صفات عضو 
ىيئة التدريس كاليت ٭تبها الطالب كىذه الصفة سوؼ تطغى عنده سلبيات عضو ىيئة 

 التدريس احملببو اليو

 أما التقييم الذاتي  -ب
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بحث.تقوٌماألداءالتدرٌسًألعضاءهٌئةالتدرٌسفًالجامعةوانعكاساتهفًجودةالتعلٌمالعالً.رزاقشنٌنالجنابًعبدال 

(م4009).52ص..تشرٌنالثانًمقدمإلىمإتمرالجودةفًجامعةالكوفة
اتجاهاتاعضاءهٌئةالتدرٌسبكلٌةالتربٌةبجامعةالملكسعودنحواسالٌبوطرقتقوٌمادائهمالجمعٌة.محمودنصاروفاء 106

. السعودٌةللعلومالتربوٌةوالنفسٌةكلٌةالتربٌةجامعةالملكسعودالرٌاضاللقاءالسنويالثالثعشر
107

 005ص.إدارةالمواردالبشرٌة.محمدبندلٌمالقحطانً 
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التقييم تدريس كيطلق عليو فهو من االساليب ا١تعتمدة باٞتامعة لتقوًن عضو ىيئة ال
لغضو ىيئة التدريس كىي عبارة عن تقرير خاص  يكتب من كل عضو ىيئة  الشخصي

 من كل سنة دراسية .فصل التدريس عن نفسو كيتم دلك أيضان يف هناية كل 

 كحسب البيانات اليت ٖتصل عليها الباحث فاف ذلك يتم 

عن طريق كتابة تقرير خاص  من عضو ىيئة التدريس عن نفسة يتعلق ىذا التقرير ٔتهاـ 
عضو ىيئة التدريس الثبلثة كىي التدريسية كالبحتية كخدمة اجملتمع كتتم كتابة ىذا التقرير يف 
هناية كل ٝتسًت من كل سنة دراسية كإف ىذا الربنامج ينطلق كفق معايَت اٞتودة الشاملة 

ة التدريس كٞتنة اٞتودة باٞتامعة ىي اليت تقـو بإعداد ىذا التقوًن كرؤساء ألعضاء ىيئ
األقساـ بالكليات ىم من يقوموف بعملية التقوًن كمن الناحية اإلدارية فاف عملية التقوًن تقـو 
حسب تنظيم اٞتودة يف اٞتامعة كمن الناحية اإلجرائية تقـو عملية التقوًن ٖتت إشراؼ ادارة  

 .امعة اٞتودة باٞت

تقوًن الفرد لنفسو ) التقوًن الذايت ( : كتقوًن التلميذ لنفسو  كىذا النوع من التقوًن يطلق عليو
 .108 أك ا١تعلم لنفسو أك تقوًن خبَت مناىج للمنهج الذم بناه بنفسو 

كيرل الباحث اف ىذا النوع من التقوًن الٯتكن اف يعتمد عليو يف تقييم كتقوًن عضو ىيئة 
بصوره حقيقية حيث اليتصور اف يكوف الفرد حيادم يف تقييم نفسو النو دائما التدريس 

 مايعتقد يف نفسو التفوؽ عبلكة على اف اٞتامعة تعتمد على التقوًن يف الًتقيات ا١تالية فقط

                                                           
نموذجمقترحلتطوٌرأداءأعضاءهٌئةالتدرٌسفًمجالمستحدثاتتكنولوجٌاالتعلٌموالمعلوماتفً.مانتركًالتركًعث 108

).007ص.القاهرة.ناهجوطرقالتدرٌسمجلةدارساتفًالم.ضوءاحتٌاجاتهمالتدرٌبٌةبكلٌةالمعلمٌنجامعةالملكسعود
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انو ال ٯتكن ٢تذه الطريقة أف تستخدـ لًتقية أعضاء ىيئة التدريس  109(البواردم ) كيرل  
أنفسهم تقديرات أعلى من التقديرات اليت يعطيها ٢تم غَتىم، كىذا ما كأيضا ميلهم إلعطاء 

يؤكده البواردم إف من سلبيات ىذا األسلوب أف يعتقد من يستخدمو يف بعض األحياف أنو 
قد كصل يف تدريسو إىل الكماؿ كبذلك يفسد ىدؼ التقوًن كيعوؽ ٖتسُت عملية أداءه 

  .التدريسي
ا٢تذؼ ا١تنشود من التقوًن كىو تطوير عضو ىيئة التدريس كيرل الباحث اذا مامت ٖتقيق 

كتأىيلو كتدريبو يف اجملاالت اليت ٭تتاج اىل ترقية فيها فسوؼ يكوف تقريره على درجة عالية 
 من ا١تصداقية نظرا إلستفادتو من ذلك

كٔتا اف التقوًن يقتصر على اٞتانب ا١تادم فقط فاف تشخيص عضو ىيئة التدريس ١تواطن 
 لديو تعترب القيمو ٢تا كسوؼ ينعكس سلبيا عليو الضعف

 تقييم رئيس القسم -ج

كاف االسلوب الثالث يف تقييم عضو ىيئة التدريس باٞتامعة ىو تقييم رئيس القسم لعضو 
ىيئة التدريس كيعترب من اقدـ اساليب التقييم كالتقوًن يف ا١تنظمات كا١تؤسسات التعليمية 

بعد هناية كل فصل دراسي عن كل كتقـو اٞتامعة هبذا النوع من التقوًن عن طريق كتابة تقرير 
ئة التدريس بالكلية ك٭تتوم ىذا التقرير عن ا١تهاـ الرئيسة يف تقوًن  أداء عضو ىيئة أعضاء ىي

 التدريس من الناحية البحتية كالتدريسية كخدمة اجملتمع .

                                                           
اتجاهاتأعضاءهٌئةالتدرٌسبكلٌةالتربٌةفًجامعةالملكسعودنحوتقوٌمالممارسات.البوارديعبدالعزٌزمحمد 109

 (م0992).047ص.8.ربوٌةوالدراساتاإلسالمٌةالعلومالت.التدرٌسٌةمنقبلالطلبة
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أف من أنواع 110كىذا النوع من التقوًن يسمى تقوًن الفرد لغَته حيث أشار)  الًتكي ( 
 التقوًن ىو 

 التقوًن حسب تعددية القائمُت بو 

 د .تقوًن فردم : يقـو بو فرد كاح -أ 

حيث ينحصر ىذا التقوًن الذم يقـو بو  رؤساء األقساـ يف الكليات بكتابة تقرير عن أداء 
أعضاء ىيئة التدريس يف هناية كل فصل دراسي موضحُت فية اٞتوانب الوظيفية ألداء أعضاء 

 ىيئة التدريس خبلؿ ىذا الفصل الدراسي .

 يف الكليات باٞتامعة ىم من يقوموف باإلشراؼ على عملية التقوًنإف ركؤساء األقساـ ك 
إف ك ف برنامج التقوًن ا١تطبق يف اٞتامعة ينطلق كفق معايَت جودة أعضاء ىيئة التدريس حيث أ

كحدة اٞتودة باٞتامعة ىي من تقـو بعملية التقوًن كبتحديد معايَت اٞتوده ألعضاء ىيئة 
 . التدريس

القسم ألداء عضو ىيئة التدريس من األمور ا١تهمة كونو ا١تسؤكؿ األكؿ كيعترب تقييم رئيس 
كا١تباشر لعضو ىيئة التدريس فا١تفًتض أف يكوف على علم كدراية ٔتستول أداءه باإلضافة إىل 
الكفاءة كمدل تعاكنو كنشاطو يف العمل كذلك من اجل ٖتقيق موضوعية أفضل تساعد على 

تعلق بالوضع الوظيفي كالًتقية كالتثبيت كمنح اٟتوافز كغَتىا من اٗتاذ القرارات الصائبة فيما ي
 .األمور ا١تتعلقة باٞتانب اإلدارم

                                                           
110
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أف مسؤكليات رئيس القسم العلمية كالتعليمية كضع  111(الدىشاف كالسيسي ) كلقد أشار 
تقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس بالقسم كتوجيو أدائهم كمعاٞتة كٗتطيط برامج كدكرات 

ا١تهٍت، كمتابعة التزامهم بآداب السلوؾ الذم تقننو مهنتهم، كاقًتاح خطة للبحوث  لنموىم
يف القسم كمتابعة تنفيذىا كتشجيع أعضاء القسم على البحث الفردم كاٞتماعي، حيث إف 

 ىذه األعماؿ من مسؤكلياهتم "  .

ريس حيث كيرل الباحث اف ىذه الطريقة التقليدية التعطي تقوًن حقيقي لعضو ىيئة التد
الذم يرل اف مسألة التحيز الشخصي مؤترة يف  112(القحطاين )  يتفق الباحث مع رأم

تقييم رؤساء االقساـ ألعضاء ىيئة التدريس كيف ىذه الطريقة يتجو بعض الرؤساء إىل تقييم 
ا١ترؤكسُت متأثرين ٘تاما ببعض قيمهم الشخصية كإحساساهتم كمشاعرىم ) حب، كراىية( 

يصبح التقييم غَت متأثر ٔتدل ٖتقيق األىداؼ بواسطة ا١ترؤكس كإ٪تا بقيم  كيف تلك اٟتالة
 .كإتاىات الرئيس

بأف رؤساء األقساـ  ٭تاكؿ بعضهم تقييم  113(القحطاين  )كيتفق الباحث ايضا مع رأم
عوامل غَت قابلة للقياس كالتقدير مثل االىتماـ كاإلخبلص بالعمل ك٬تب لتجنب ىذا ا٠تطأ 

  .نستطيع رؤيتو أك ٝتاعو أك ١تسو كاالبتعاد عن العوامل اليت يتم استنتاجها ضمناااللتزاـ ٔتا 

اف اعتماد اٞتامعة على ىذه الطرؽ  فقط يعترب نقيصة تسجل على عملية تقوًن أعضاء ىيئة 
أشارت العديد من الدراسات إىل أ٫تية استخداـ عدد من الوسائل لعملية  التدريس حيث

                                                           
أداءرإساءاألقساماألكادٌمٌةلمسئولٌاتهمالمهنٌةوعالقتهبرضا.،وجمالأحمدالسٌسًالدهشانجمالعلً 111

.)لمركزالتطوٌرالجامعًالعربًالرابع)المإتمرالقومًالسنويالثانًعشر(.أعضاءهٌئةالتدرٌسعنعملهم

م(4005).98.صجامعةشمس(
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حيث أكد أنو ال ٯتكن االعتماد على كسيلة كاحدة يف  114ا٢تويد ( ) دراسة التقوًن منها
التقوًن مثل االكتفاء بتقوًن الطبلب ألعضاء ىيئة التدريس كا١تقرر الدراسي بل البد من 

  .اللجوء إىل كسائل أخرل

على ا١توضوعية يف عملية التقوًن بعدـ  115(جاد الرب )  كما يتفق الباحث مع دراسة 
معينة كمشاركة ٚتيع األطراؼ ذات العبلقة بالعملية التعليمية من طلبة  اقتصارىا على جهة

تنوع  كرئيس قسم كعميد كزمبلء القسم الواحد إضافة إىل عضو ىيئة التدريس نفسو ك
 يضمن التوصل إىل أحكاـ أكثر دقة كمشولية. التقوًن أساليب

ات دقيقة كمتنوعة إف استخداـ أكثر من مصدر يف عملية التقوًن ٯتٌكن من ٚتع معلوم
للحكم على عضو ىيئة التدريس، لذلك البد من ذكر األساليب ا١تستخدمة يف التقوًن 

 ا .كخصائص كل منه

كحىت كاف سلمنا بأف الطرؽ ا١تتبعة باٞتامعة قد ٖتقق أعلى مستويات الصدقية فاف ىناؾ 
اف  باحث كىواشكالية تواجو ىذا الربنامج باٞتامعة حسب البيانات اليت ٖتصل عليها ال

ا٠تطة االسًتاتيجية لربنامج التقوًن غَت كاضحو للكتَت من أعضاء ىيئة التدريس كاف ا١تشرفُت 
 على ىذه العملية ليس ٢تم دراية تامو بكيفية إجراء عملية التقوًن بالصوره الصحيحو .

 -وبناءاً على ذلك فقد توصل الباحث الى إستخالص النتائج التاليو :

                                                           
114

)رسالةماجستٌرغٌرمنشورة.مساهمةتقوٌمأداءعضوهٌئةالتدرٌسفًرفعجودةالتعلٌمالعالً.نداءعلًسالمالهوٌد 

(ه0242).جامعةأمالقرىكلٌةالتربٌةالمملكةالعربٌةالسعودٌة(
المجلةالدولٌةلضمان.تقوٌمجودةأداءأعضاءهٌئةالتدرٌسفًمإسساتالتعلٌمالعالً.،عٌسىقدادهعمادجادالرب 115

م(4008).90(ص5)ج.الٌمن.جودةفًالتعلٌمالعالًال
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 -ستخداـ ثبلث طرؽ تنحصر يف التايل :إف اٞتامعة تعتمد على إ

 تقييم الطبلب لعضو ىيئة التدريس-1

يعترب ىذا األسلوب من أفضل أساليب تقييم  كىذا النوع من التقوًن يسمى تقوًن الفرد لغَته
كما انو اىل جانب اإلجابيات ىناؾ  األسلوب ذا نتائج موضوعيةكإف ىذا األداء الوظيفي 

يركزكف على السمات كالصفات الشخصية  إف الطبلب عيوب تعًتم ىذا األسلوب منها
غالبان ما كإف ىذا التقييم النواحي العلمية كا١تهارات التدريسي  لعضو ىيئة التدريس أكثر من

  يف اٞتامعة ة عضو ىيئة التدريسمكان يؤدم إىل زعزعة الثقة كالتقليل من 

 التقييم الذايت-2

الذايت فهو من االساليب ا١تعتمدة باٞتامعة لتقوًن عضو ىيئة التدريس كيطلق عليو  أما التقييم
كأيضا ميلهم إلعطاء أنفسهم تقديرات أعلى من التقديرات اليت يعطيها  تقوًن الفرد لنفسو

إف من سلبيات ىذا األسلوب أف يعتقد من يستخدمو يف بعض األحياف أنو قد ك ٢تم غَتىم، 
الكماؿ كبذلك يفسد ىدؼ التقوًن كيعوؽ ٖتسُت عملية أداءه كصل يف تدريسو إىل 

 التدريسي

 تقييم رئيس القسم-3

 من اقدـ اساليب التقييم كالتقوًن يف ا١تنظمات كا١تؤسسات التعليمية ىذا األسلوب  كيعترب
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كيعترب تقييم رئيس القسم ألداء عضو ىيئة التدريس من األمور ا١تهمة كونو ا١تسؤكؿ األكؿ 
ر لعضو ىيئة التدريس فا١تفًتض أف يكوف على علم كدراية ٔتستول أداءه باإلضافة إىل كا١تباش

 الكفاءة كمدل تعاكنو كنشاطو يف العمل

 ف مسألة التحيزأل تقليدية التعطي تقوًن حقيقي لعضو ىيئة التدريستعترب  اف ىذه الطريقة 
كيف ىذه الطريقة يتجو بعض الشخصي مؤترة يف تقييم رؤساء االقساـ ألعضاء ىيئة التدريس 

الرؤساء إىل تقييم ا١ترؤكسُت متأثرين ٘تاما ببعض قيمهم الشخصية كإحساساهتم كمشاعرىم 
)حب، كراىية( كيف تلك اٟتالة يصبح التقييم غَت متأثر ٔتدل ٖتقيق األىداؼ بواسطة 

 ا١ترؤكس كإ٪تا بقيم كإتاىات الرئيس

ًن غَت كاضحو للكتَت من أعضاء ىيئة التدريس كاف ف ا٠تطة االسًتاتيجية لربنامج التقو إ -4
ا١تشرفُت على ىذه العملية ليس ٢تم دراية تامو بكيفية إجراء عملية التقوًن بالصوره الصحيحو 
كمل يتم تدريبهم على ذلك ، كما أنو مل تعقد إجتماعات لتوضيح ىذا الربنامج للمشرفُت 

 كا١تقيمُت كأعضاء ىيئة التدريس .

د اٞتامعة على ىذه الطرؽ  فقط يعترب نقيصة تسجل على عملية تقوًن أعضاء عتماإ إف -5
أشارت العديد من الدراسات إىل أ٫تية استخداـ عدد من الوسائل  ىيئة التدريس حيث

 .لعملية التقوًن 

مناقشة بيانات كيفية إستفادة جامعة سنان أمبيل اإلسالمية  -: المبحث الثاني
 الحكومية من برنامج التقويم على أعضاء ىيئة التدريس 
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يعترب  اليت تستفيد منها ا١تؤسسات التعليمية حيث الفوائدإف برنامج التقوًن لو الكثَت من 
ن خبللو يتخذ الكثَت تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس من األمور ا١تهمة يف التعليم العايل فم

اإلجراءات كالقرارات اليت ٗتدـ مسَتة التعليم كىو كسيلة للتطوير كالتجديد, فعملية  من
 :األىداؼ التالية العديد من التقوًن ٖتقق 

 .تقييم مستول األداء لعضو ىيئة التدريس كمتابعة مستول التقدـ يف ذلك  -1

 جوانب عملية التقوًن تساعد يف توفَت مؤشرات كبيانات عن مستول اال٧تاز كضعفو يف -2
 .عديدة تسعى اٞتامعة إىل ٖتقيقها     

  تساعد يف توفَت قاعدة بيانات عن برامج اٞتامعة بكل تفصيبلهتا كتزكد صانعي القرار  -3
 .القرارات اٞتامعية عن كل ما يريدكف من معلومات تعتمد يف ترشيد  راجعة بتغذية    

 تعطي فكرة عن اإلمكانات كالكفاءات ا١تتاحة لئلستفادة القصول من طاقاهتا كجهوده -4
 116يف ٖتقيق مهاـ اٞتامعة . 

كبالنظر اىل البيانات ا١تتعلقة بكيفية إستفادة اٞتامعة من برنامج التقوًن كاليت تتفيد بأف 
تطبيقو يف ٖتديد جوانب القوة يف أداء أعضاء إستفادت من نتائج التقوًن الذم يتم  اٞتامعة

ىيئة التدريس لتعزيزىا كتطويرىا كٖتديد جوانب القصور كالضعف لدل أعضاء ىيئة التدريس 
 لتقوٯتها كٖتسينها .

إف ىذه اإلستفادة من عملية التقوًن اليت تطبق يف اٞتامعة تأيت كفق خطة موضوعة من إدارة 
دريس من الناحية الوظيفية كا١تالية اال اف اٞتانب الوظيفي اٞتامعة لًتقية أعضاء ىيئة الت

                                                           
116
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ضعيف جدا مقارنة باٞتانب ا١تايل حيث ٭تتاج اىل العديد من االمكانيات كالظركؼ اليت 
 تبقى من التحديات اليت تواجو اٞتامعة  .

كىذا مايتفق مع أىم أىذاؼ تقوًن عضو ىيئة التدريس كبإعتبار أف التقوًن ىو الذم سوؼ 
دد القصور كا٠تلل كمواطن الضعف كالقوة كمن مث برنامج لتحسُت كإصبلح ا٠تلل ككذلك ٭ت

بأف  117اإلىتماـ ّتوانب القوة كزيادة دعمها كتشجيعها كىذا مايتفق مع رأم ) اٞتنايب (
 عرب الكشف عن نواحي القوة يف األداء لتعزيزىا كاالستفادة منها كإمكانية نقلها لآلخرين

التأشَت كاإلشادة ك  كٖتدد نقاط الضعف لتبلفيها ككضع اٟتلوؿ لتحقيق ذلككسائل متعددة، 
٠تدمة اجملتمع عرب  باألداء ا١تتميز لعضو ىيئة التدريس, كاستثمار ذلك يف جوانب متعددة

 بوابة البحث العلمي كاألنشطة العلمية كاجملتمعية األخرل

نتائج تفيد عناصر القوة  على كلكن إستفادة اٞتامعة من ىذا الربنامج بالرغم من حصو٢تا
كالضعف يف أداء عضو ىيئة التدريس ستكوف ضعيفة كليس ذات قيمة ألف اٞتامعة مل 
تستفيد منو من الناحية الوظيفية كترقية عضو ىيئة التدريس كتطويره بل مت الًتكيز على 

واجهها اٞتانب ا١تايل فقط كقد بررت إدارة اٞتامعة ذلك اىل التحديات كالصعوبات اليت ت
 كاليت سوؼ يتناك٢تا الباحث أثناء ٖتليلو كمناقشتو للتحديات كالصعوبات

 كا٠تبلصة أف اٞتامعة مل تستفيد من يرنامج التقوًن إال يف اٞتانب ا١تايل فقط كلكن برنامج 

ك) 118التقوًن لو أىذاؼ كاليت ٬تب على اٞتامعة اإلستفادة منها كقد حددىا ) ٘تاـ (
 -حيث أشاركا اىل ٣تموعة من األىذاؼ منها : 119ا٠تضَت(
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 .٘تكن مؤسسات التعليم العايل من ا١تشاركة يف الًتقيات كاٟتوافز بطريقة عادلة  -1

ٖتديد احتياجات األعضاء من التدريس كالتطوير للكشف عن السلبيات كدراسة طرؽ  -2
 .تبلفيها كالتحسُت من األداء 

 .م كفتح اجملاالت أمامهم ٖتفيز األعضاء إلتاحة الفرصة ٢ت -3

 العمل على ٖتسُت اإلجراءات ا١تتعلقة بنظاـ تقوًن األداء. -4

 كتأكيدان أل٫تية التقوًن ألداء عضو ىيئة التدريس فقد رؤم أف التقوًن يهدؼ إىل "إعانة عضو
ىيئة التدريس على التطوير الذايت ا١تستمر كٔتنهجية كاضحة للوصوؿ إىل أعلى الغايات يف 

مهامو األساسية يف التدريس ا١تتميز كالبحث العلمي الراقي كا٠تدمة ا١تهنية كاجملتمعية  إطار
 ا١تتقدمة" .

 -: ويالالتإستخالص النتائج  وبناءاً على ذلك فقد توصل الباحث الى

تقييم مستول األداء لعضو ىيئة التدريس كمتابعة مستول التقدـ يف ذلك إستفادت يف  -1
 لديها يف التقوًن رغم العيوب اليت ترافق عملية التقوًن .كفق الطرؽ ا١تعتمدة 

عديدة  جوانب يف توفَت مؤشرات كبيانات عن مستول اال٧تاز كضعفو يفإستفادت  -2 
غَت إف تلك ا١تؤشرات مل يتم اإلستفادة منها يف اٞتانب الوظيفي  تسعى اٞتامعة إىل ٖتقيقها

 .تطويرة كتشخيصو لعضو ىيئة التدريس كيف رسم الربامج لًتقية ك 

 ا١تتاحة يف ٖتقيق مهاـ اٞتامعة . العلمية الكفاءات جهودمن  تستفادإ -3



107 
 

  

إستفادت من نتائج التقوًن الذم يتم تطبيقو يف ٖتديد جوانب القوة يف أداء أعضاء  -4
ىيئة التدريس لتعزيزىا كتطويرىا كٖتديد جوانب القصور كالضعف لدل أعضاء ىيئة التدريس 

 كٖتسينهالتقوٯتها 

إف ىذه اإلستفادة من عملية التقوًن اليت تطبق يف اٞتامعة تأيت كفق خطة موضوعة من  -5
إدارة اٞتامعة لًتقية أعضاء ىيئة التدريس من الناحية الوظيفية كا١تالية اال اف اٞتانب الوظيفي 

ليت ضعيف جدا مقارنة باٞتانب ا١تايل حيث ٭تتاج اىل العديد من االمكانيات كالظركؼ ا
 تبقى من التحديات اليت تواجو اٞتامعة  

يف أداء عضو لكشف عن السلبيات كدراسة طرؽ تبلفيها إستفادة اٞتامعة يف ٖتديد كا -6
 .ىيئة التدريس

 . ٖتسُت اإلجراءات ا١تتعلقة بنظاـ تقوًن األداء -7

للوصوؿ إىل ىيئة التدريس على التطوير الذايت ا١تستمر كٔتنهجية كاضحة  إعانة عضو -8
أعلى الغايات يف إطار مهامو األساسية يف التدريس ا١تتميز كالبحث العلمي الراقي كا٠تدمة 

 . ا١تهنية كاجملتمعية ا١تتقدمة

مناقشة بيانات الصعوبات والتحديات التي تواجو جامعة سنان  -المبحث الثالث :
 أمبيل اإلسالمية الحكومية في تطبيق أساليب التقويم 

الباحث على البيانات من مصادرىا الرئيسية كالثانوية فيما ٮتص التحديات بعد حصوؿ 
ت تواجو اىناؾ ٚتلو من الصعوبات كالتحديكالصعوبات اليت تواجو اٞتامعة فقد تبُت أف 

برنامج عملية التقوًن كخاصة فيما يتعلق بأساليبو ا١تختلفة فتتعدد التحديات كالصعوبات  
كلما تعددت الوسائل كالطرؽ اليت تنتهجها ا١تؤسسة أك ا١تنظمو كالباحث عند عرضو 
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للبيانات اليت ٖتصل عليها فيما التحديات كالصعوبات اليت تواجو اٞتامعة فكانت اكىل ىذه 
 ىي ا١تشكبلت ا١تتعلقة با١تقيم كنقص ا١توظفُت ا١تؤىلُت ألداء عملية التقوًن التحديات

من الصعوبات أيضا  اليت تواجو اٞتامعة يف تطبيق التقوًن اف ا٠تطة االسًتاتيجية لربنامج ك  
التقوًن غَت كاضحو للكتَت من أعضاء ىيئة التدريس كاف ا١تشرفُت على ىذه العملية ليس ٢تم 

 يفية إجراء عملية التقوًن بالصوره الصحيحو .دراية تامو بك

كما توجد بعض ا١تشكبلت يف تطبيق التقوًن يف اٞتامعو متعلقو بعدـ كجود معايَت كاضحو 
 إلسًتاتيجية عملية التقوًن .

كبالنظر اىل القرارات النإتو عن عملية التقوًن  على أعضاء ىيئة التدريس ٧تدىا أدت بدكرىا 
 وًن عملية ركتينية بسبب عدـ تطبيق نتائجها يف إرجاع األتر .اىل جعل عملية التق

كىذا التحدم يف عدـ كضوح الرؤيو كاالىذاؼ من عملية التقوًن الذم يعترب جزء اليتجزأ  
من ا٠تطو االسًتاتيجية اليت تنفذىا اٞتامعة من أجل االرتقاء بأعضاء ىيئة التدريس ككذلك 

وًن عبلكه على عدـ الدراية أك عدـ استعاهبم اٞتيد لطرؽ ا١تشرفُت كالقائمُت على عملية التق
 التقوًن ككيفية تنفيدىا بشكل يتفق مع الرؤية كاالىذاؼ من العملية فإف ىذا التحدم

 . سيجعل من عملية التقوًن ال فائده منها بالنظر اىل أىدافها كغاياهتا

يف معرض حديثو عن ىذه االشكاليو اليت 120 ( القحطاين) شار لو أ امكيتفق الباحث مع 
بأف عدـ كجود معايَت كاضحة ك٤تددة ٖتدد ما ىو مطلوب لتحقيق األداء تواجو التقوًن 

اٞتيد فاف ذلك سوؼ يؤدم إىل كصو٢تم إىل نتائج ك٥ترجات متباينة عن فعالية األداء 
وكيات ا١تطلوبة ا١تعايَت على ا١تهارات كالسل باإلضافة إىل ذلك فيجب الًتكيز عند كضع

 . لتحقيق األداء باإلضافة إىل األىداؼ كالنتائج اليت مت التوصل إليها
                                                           

120
005ص..مرجعسبقدكرهالقحطانًمحمدبندلٌم 



109 
 

  

أداءىم  كما إف ا١تشرفُت ال يعرفوف جيدا ما يقـو بو العاملوف كمن مث ال يستطيعوا أف  يقيموا
 بشكل موضوعي كما أف ىناؾ بعض ا١تشرفُت الذين يًتددكف يف إعطاء تقييمات للعاملُت

 .ا كانت تلك التقييمات سلبيةالسيما إذ

كالذم عن طريقو يستطيع ا١تقيم أداء دكره بوضوح  فعدـ كجود معايَت كاضحة لقياس األداء
 سليمة نتيجة غَت تعترب إحدل ا١تشكبلت اليت تواجو ا١تقيمُت كاليت تؤدم إىل تقييمات تاـ
 ختبلؼ كتنوع  كعدـ كضوح ا١تعايَت إل

عة أك غالبية اٞتامعات أك ا١تؤسسات أثناء التقييم كىو كما إف ىناؾ خطأ تقع فيو اٞتام
فمعظم عمليات قياس األداء تنم عن فًتة زمنية سابقة مثل ستة شهور أك سنة  خطأ اٟتداثة

كلذلك ٬تب أف ٯتثل ىذا التقييم متوسط أك حقيقة سلوؾ األفراد خبلؿ تلك الفًتة ، لكن 
يتم تذكره بسهولة أم تقييم السلوؾ  الذم قد ٭تدث ىو إف يتم  التقييم ١تا ٯتكن إف

اٟتديث للفرد ، لكن ذلك التقييم ال ٯتثل سلوؾ الشخص خبلؿ الفًتة كلها اليت يتم التقييم 
 121عنها خاصة إذا كاف العامل مدركا للتاريخ الذم سيتم فيو تقييمو. 

ٔتعٌت اف التقوًن ٬تب اف يشمل كل الفًته كليس جزء منها حيث يعكس ذلك التقوًن حقيقة 
 .الفصل الدراسي كامبل 

كمن التحديات اليت تواجو اٞتامعة يف تنفيذىا ٢تذا الربنامج ىو قلة االمكانيات ا١تادية كما 
التحدم  يصاحبها إلستكماؿ عملية التقوًن بالصوره الصحيحو ، كيرل الباحث أف ذلك

يعترب من ضمن اإلشكاليات اليت تواجو اٞتامعة عند كضع ا٠تطو اإلسًتاتيجيو كاليت من 
ضمنها يتم حساب تكلفة الربنامج كالذم يكوف من ضمن ا١تيزانية اليت ٗتصصها اٞتامعة 
لذلك ، كىذا ا١توضوع تناكلوه اساتدة متخصصُت يف تنمية ا١توارد البشرية حيث يعترب 
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من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو اإلدارة العليا كإف التكلفة  تكلفة التقوًن إف)122 ديكسوف (
ا١ترتبطة بعملية التقوًن تأخذ أشكاال ٥تتلفة كأىم تكلفة ىي التكلفة ا٠تاصة بتقوًن العاملُت 

  .% من إٚتايل ا١تبلغ الذم يصرؼ على التقوًن75حيث ٘تثل حوايل 

ب نوع األداة ا١تستخدمة كرٔتا يشمل تكاليف كاف تكلفة إجراء قياسات األداء ٗتتلف ْتس
كمتطلبات أخرل مثل : تكاليف ا١تراقبُت، كا١تصححُت كالعاملُت يف إدخاؿ البيانات 
كتصميم األكراؽ كاألجهزة اإلضافية كما كتشمل التكاليف اإلضافية أعماؿ التلخيص ككتابة 

أساليب إحصائية مع ما التقارير عن البيانات كيف بعض اٟتاالت يتم استخداـ عمليات ك 
يصاحب ذلك من تكلفة العاملُت كالوقت ا٠تاص باستخداـ اٟتاسب اآليل، كعادة ما تقدر 

 . % من إٚتايل تكاليف األداء أك النشاط الذم تقـو بو ا١تنظمة9تكلفة التقوًن ب 

كمن ا١تشكبلت كالتحديات أيضا ىو عدـ حصوؿ أعضاء ىيئة التدريس بعد عملية التقوًن 
إرجاع األثر كىي من أىم ا١تشكبلت ا١تتعلقو بعملية التقوًن كاليت تؤتر على جدية على 

كفاعلية ىذه العملية ككذلك عدـ حصو٢تم على القرارات النإتو من ىذه العملية ٓتصوص 
 الًتقية الوظيفية 

كبالتايل فإف ا٢تذؼ كالغرض االساسي من عملية التقوًن مل يتحقق كسوؼ تستمر عمليو 
  عمليو ركتينية مامل تقـو االداره العليا للجامعة من إصبلح ىذا ا٠تطأ أك اإل٨تراؼ التقوًن

بأف اقتناع ا١تسؤكلُت يف اإلدارة العليا بأ٫تية النظاـ كجدكاه،  123(عبدالباقي ) كيف ىذا يقوؿ 
ا١تباشرين بأنو يتم االعتماد كثَتا على ا١تعلومات كالبيانات اليت يضعوهنا  ك٤تاكلة إقناع الرؤساء
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التقييم حىت ال يتسرب إليهم الشعور بعدـ جدكل ىذه البيانات كالعملية ككل  يف ٪تاذج
 ـ .قيامهم بتعبئتها بدكف دقة أك اىتما كبالتايل

تؤدم إىل عدـ ٧تاح  كيتفق الباحث مع عبدالباقي يف إف أىم التحديات كالصعوبات اليت 
 -:النظاـ ىي 

كتعميم  نقص النشرات الدكرية: إف قلة إصدار كتوزيع النشرات الدكرية يف لوائح كأنظمة-1
ا١تباشرين، قد  كتوجيهات كإرشادات ا١تتعلقة بتقييم األداء كعدـ كصو٢تا إىل ٚتيع الرؤساء

 .يكوف سببا من أسباب عدـ معرفة ىؤالء الرؤساء بالنظاـ كأىدافو
أـ ال،  قلة ا١تسا٫تة يف تدريب الرؤساء ا١تباشرين :  إف الرؤساء ا١تشرفُت سواء كانوا جددا-2

اٟتدكث  ْتاجة إىل تدريب كتذكَت مستمر باألساليب اٟتديثة للتقييم كاألخطاء الشائعة
التدريب يف إعداد  ككيفية تفاديها، كمسؤكلية اٞتهة ا١تسؤكلة عن النظاـ ا١تسا٫تة مع جهات

 .ا١تشاركُت قبل امج كا١تشاركة يف التدريب بعض حاالت من الواقع ١تناقشتها منالرب 
اليت  قلة ا١تتابعة :  مهما كاف النظاـ ا١توضوع جيدا، فإنو ْتاجة إىل متابعة من قبل اٞتهة-3

كا١تسا٫تة  كضعت النظاـ، كذلك بالبحث عن ا١تشاكل اليت تواجو اٞتهاز يف عملية التطبيق،
فمثبلن عندما  وؿ إىل حلوؿ، كعدـ ا١تتابعة قد يؤدم إىل تراكم ا١تشاكل،معها يف الوص

منخفضة، فإنو البد  تبلحظ اٞتهة ا١تسؤكلة عن النظاـ ا١تغاالة يف إعطاء تقديرات عالية أك
عدـ جدية ا١تقيمُت  من لفت نظر ىذه اٞتهة، فًتؾ ا١تشاكل بدكف حلوؿ قد يؤدم إىل

ظهور نتائج ال تعكس  لعليا بنتائج التقييم، ٦تا يتسبب عنوكعدـ االىتماـ من قبل اإلدارة ا
 124الواقع الفعلي لؤلداء.

 كاليت عددىا يف ٚتلو من النقاط125دسليماف الفارسي (   )كأيضا يتفق الباحث مع
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 كجود _ عدـ كجود نظاـ موضوعي منتظم ٞتمع البيانات البلزمة لتقييم أداء العاملُت أك1
 .قصور كضعف يف النظاـ ا١تطبق 

 _ استخداـ بعض عناصر التقييم الشخصية كغَت ا١توضوعية .2

 . _ عدـ االىتماـ بعملية التخطيط كاإلعداد اٞتيد لعملية تقييم األداء3

 . _ عدـ كضوح أك تعقيد اإلجراءات ا٠تاصة بتطبيق نظاـ تقييم األداء4

 . لبية السائدة يف ا١تنشأة_ تأثر عملية التقوًن بالقول كالضغوط الس5

 . _ صعوبة القياس الكمي لبعض عوامل التقييم6

 . _ ضعف كسطحية العديد من مقاببلت التقييم اليت تتم مع الرؤساء7

جهود  _ عدـ ٖتديد نظاـ التقييم للطرؽ البلزمة لتحسُت كتطوير األداء كأساليب متابعة8
 . التطوير

 -الى إستخالص النتائج التالية :وبناءاً على ذلك فقد توصل الباحث 

أداءىم   إف ا١تشرفُت ال يعرفوف جيدا ما يقـو بو العاملوف كمن مث ال يستطيعوا أف  يقيموا-1
 . بشكل موضوعي

كالذم عن طريقو يستطيع ا١تقيم أداء دكره  عدـ كجود معايَت كاضحة لقياس األداء -2
سليمة  غَت ا١تقيمُت كاليت تؤدم إىل تقييماتبوضوح تاـ تعترب إحدل ا١تشكبلت اليت تواجو 

 ختبلؼ كتنوع  كعدـ كضوح ا١تعايَت إل نتيجة
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كما إف ىناؾ خطأ تقع فيو اٞتامعة أك غالبية اٞتامعات أك ا١تؤسسات أثناء التقييم كىو  -3
فمعظم عمليات قياس األداء تنم عن فًتة زمنية سابقة مثل ستة شهور أك سنة   خطأ اٟتداثة

ب أف ٯتثل ىذا التقييم متوسط أك حقيقة سلوؾ األفراد خبلؿ تلك الفًتة ، ٔتعٌت كلذلك ٬ت
اف التقوًن ٬تب اف يشمل كل الفًته كليس جزء منها حيث يعكس ذلك التقوًن حقيقة 

 الفصل الدراسي كامبلن 

 قلة االمكانيات ا١تادية كما يصاحبها إلستكماؿ عملية التقوًن بالصوره الصحيحو  -4

يتم حساب تكلفة الربنامج كالذم يكوف من ضمن مل ضع ا٠تطو اإلسًتاتيجيو عند ك  -5
 . ا١تيزانية اليت ٗتصصها اٞتامعة لذلك

عدـ حصوؿ أعضاء ىيئة التدريس بعد عملية التقوًن على إرجاع األثر كىي من أىم  -6
 ا١تشكبلت ا١تتعلقو بعملية التقوًن كاليت تؤتر على جدية كفاعلية ىذه العملية

قلة ا١تسا٫تة يف تدريب الرؤساء ك  نقص النشرات الدكريةالتقوًن ك نظاـ  عدـ ٧تاح -7
 . قلة ا١تتابعةك  ا١تباشرين

مناقشة الحلول المقترحة لحل التحديات التي تواجو جامعة سنان  -المبحث الرابع :
 أمبيل اإلسالمية الحكومية في تقويم أعضاء ىيئة التدريس 

بعد حصوؿ الباحث على البيانات من مصادرىا الرئيسية كالثانوية فيما ٮتص اٟتلوؿ  
ا١تقًتحة ٟتل التحديات اليت تواجو اٞتامعة يف تقوًن أعضاء ىيئة التدريس حيث إف 

برنامج يف أم منظمو أك مؤسسة تعليمية البد  التحديات كالصعوبات اليت تواجو تنفيد أم
يا للمؤسسة ٚتلة من اٟتلوؿ ا١تقًتحة ١تواجهة كالتصدم ٢تذه أف يكوف لدل االدارة العل
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الصعوبات كمن خبلؿ البيانات اليت تتعلق ٔتقًتحات اٞتامعة ٟتل ىذه االشكاليات كاليت مت 
 مناقشتها بأسهاب يف الفصل السابق .

 قبل البدء هبا كالعمل على تقسيم كتوزيع اإلجراءات كتعريفهاتوضيح عملية التقوًن  أكالن 
كا٠تطوات ا١تتبعو لتنفيذ عملية التقوًن على أعضاء ىيئة التدريس كبل حسب ٣تالو  كتوضيح 
الغاية أك ا٢تذؼ من عملية التقوًن كالعمل على توفَت اٞتهد كالوقت ا١تبلئم إل٧تاز ىذه 

 العملية .

توفَت الوقت ا١تناسب كاحملدد ٢تذه العملية كالعمل على توفَت الدعم ا١تايل الكايف الذم  كأيضا
 ٖتتاجو ككضع برنامج تدرييب للموظفُت على كيفية إجراء عملية التقوًن .

كىذا ا١تقًتح مهم جدا إل٧تاح عملية التقوًن كىذا يتفق مع رأم الباحث 
تبارات اليت ٯتكن االسًتشاد هبا للوصوؿ إىل االعحيث أف ىناؾ العديد من 126عبدالباقي((ك

  -كىي: نظاـ سليم للتقييم

ٖتديد أىداؼ كاضحة ك٤تددة لعملية التقييم يتم على ضوئها اختيار الطريقة كاألسلوب -1
كالنماذج ا١تناسبة للعملية، كتوضيح ىذه األىداؼ ٞتميع الرؤساء كا١ترؤكسُت ؛ ليكونوا على 

 .بينة من الغرض من التقييم

كفاءة ٪تاذج تقييم األداء الوظيفي: ينبغي أف تكوف ٪تاذج تقييم األداء كاضحة كدقيقة -2
ْتيث يتضمن النموذج إرشادات لكيفية التعبئة كتعريفات دقيقة لعناصر التقييم، باإلضافة 
إىل اشتمالو على ٚتيع العناصر الضركرية للتقييم كصياغة عباراتو كألفاظو بلغة كاضحة 

ما أف حسن الطباعة يف النماذج من الضركريات. كاألىم من ذلك كلو استخداـ كمفهومة. ك
 .٪تاذج متعددة كفقنا لنوعية الوظائف

                                                           
126

 402ص.مرجعسبقدكره.عبدالباقًصالح 
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أما توفَت الدعم ا١تايل فإف ذلك يتطلب إدراجو يف متطلبات تنفيد برنامج اٞتودة الشاملة  
أىم ا١ترتكزات اليت للجامعة كتنفيد ا٠تطة اإلسًتاتيجية اليت تتضمن التقوًن كالذم يعترب من 

تعتمد عليها اٞتامعات يف تنفيد برنامج اٞتودة الشاملة كالذم بدكنو الٯتكن للجامعة تنفيد 
 ا٠تطة اإلسًتاتيجية كينعكس ذلك على تطوير اٞتامعة ٔتا فيها أعضاء ىيئة التدريس 

تنفيد ما يتوصل اليو من عملية  على العملكمن مقًتحات اٞتامعة إل٧تاح عملية التقوًن 
التقوًن من اٞتانب الوظيفي لًتقية اداء عضو ىيئة التدريس كال يقتصر على الًتقيات ا١تالية 

 حىت اصبح برنامج التقوًن تقليدم يهتم باٞتانب ا١تايل فقط  .

كما إف اإلىتماـ ا١تستمر بتأىيل األشخاص القائمُت على عملية التقوًن ضركرة كإف يكوف 
التدريب ا١تستمر من أف  127لك دكريان كىذا الرأم يتفق مع ماأكرده  ) عبدالباقي (ذ

لؤلشخاص القائمُت بعملية التقييم ؛ لضماف كجود أشخاص قادرين باستمرار على أداء 
فإنو البد من تدريبهم ا١تستمر على  العملية ٔتوضوعية كإتقاف كبعيدا عن األخطاء الدارجة

 م .التقييٚتيع األمور ا١تتعلقة ب

كمن ا١تقًتحات اليت ترل اٞتامعة إهنا ضركرية ألجل التصدم للصعوبات كالتحديات اليت 
 . عقد إجتماعات دكرية لتوضيح عملية التقوًن كا٢تذؼ منهاتواجو التنفيد ىو 

كذلك ٞتعل عملية التقوًن عملية ا٢تذؼ منها تطوير عضو ىيئة التدريس كاليقتصر على 
يكوف القصد إذا مامت الكشف عن نقاط الضعف لعضو ىيئة التدريس اٞتانب ا١تايل أك أف 

ضركرة كجود ىو اإلنتقاص منو بل إلجل تطوير قدراتو يف ٣تاؿ عملو كما يرل عبدالباقي 
حوار صريح  مقابلة للتقييم تلي إعبلف النتيجة مباشرة بُت الرئيس كا١ترؤكس، على شكل 

عملية سهلة كإ٪تا  حوؿ أداء ا١ترؤكس لعملو، كمناقشة نتيجة تقديره. كىذه ا١تقابلة ليست 
                                                           

127
405ص.مرجعسبقدكره.صالحعبدالباقً 
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الواقع العملي ٧تد أف كثَتا  كيف،  ٖتتاج إىل تدريب كخربة كمهارات عالية من قبل الرؤساء
كقد تكوف  ، من الرؤساء يتهربوف من إجراء مثل ىذه ا١تقاببلت أك يؤدكهنا كيفما اتفق

كلكن األفضل  بالنتائج كاالستماع إليو، ا١تقابلة ٣ترد إخبار ا١ترؤكس بنتائج التقييم أك إخباره 
  أف تكوف للتبليغ عن النتائج كٟتل ا١تشاكل كإشعار ا١ترؤكس بأف ا٢تدؼ ىو تطوير أدائو

128 .  

 ٖتفيز أصحاب األداء ا١تتميز كمعاقبة أك ٤تاسبةإف  129ككما يرل أيضان  ) عبد الباقي (
إف ربط نتائج تقييم األداء الوظيفي سواء اٞتيدة أك السيئة ٔتبدأ  ك أصحاب األداء الضعيف

الثواب كالعقاب شيء ضركرم لتحفيز كمثابرة أصحاب األداء ا١تتميز لبلستمرار يف أدائهم، 
كإغراء اآلخرين للعمل ّتد للوصوؿ إىل ىذه اٟتوافز كيف ا١تقابل فإنو البد من ٤تاسبة 

 عربه لغَتىمتائج السيئة كمعاقبتهم لتحسُت أدائهم كليكونوا أصحاب الن
كيرل الباحث إف مبدأ العقاب ٖتديدان ٬تب أف ال يلجأ لو إال يف حالة عدـ إستجابة عضو 

 ىيئة التدريس لنتائج التقوًن يف ٖتسُت أدائو كتطوير اٞتانب الذم ٭تتاج منو اىل ترقيتة 

ينتظر حىت تقـو اٞتامعة بوضع برنامج لتطوير  كيرل الباحث إف عضو ىيئة التدريس ال
ا١تهارات اليت ينقصها عضو ىيئة التدريس حسب نتائج التقوًن نظران لعدـ توفر اإلمكانيات 
ا١تادية كاليت تعترب من التحديات اليت تواجو اٞتامعة يف تنفيدىا لربنامج التقوًن بل أف يقـو 

 بنفسو لذلك ذاتيان 

أف ىناؾ ٚتلو من ا١تقًتحات اليت تساعد يف مواجهة  130كيرل ) د. علي حسُت  (
 -التحديات كالصعوبات كاليت ٠تصها يف النقاط التالية :

                                                           
 405ص.مرجعسبقدكره.صالحعبدالباقً 128
129

407ص.مرجعسبقدكره.حعبدالباقًصال 
.الكوٌت.سلسلةعالمالمعرفة.دراسةمقارنة.ترجمةدعلىحسٌنحجاج،نظرٌاتالتعلم 130
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    ا١تعلم ا١تتغَتة  ضركرة كجود اكثر من ٪توذج لتقوًن اداء ا١تعلم كيتم تصميمها كفق ادكار1.
 كما يرتبط هبا من مهاـ كمسئوليات .   

 كالضعف  لم كالتأكيد على انو ال يستهدؼ ٖتديد نقاط القوةتعديل النظرة اىل تقوًن ا١تع2. 
 يف اداءه هبدؼ احملاسبة فقط كا٪تا يكوف هبدؼ التطوير كالتحسُت ا١تستمر.    

 . دقة ا١تعلومات كتكاملها كموضوعيتها حيث يعترب ذلك اساس لنجاح عملية التقوًن3. 

 .  االداءاف تبٌت ٪تاذج التقوًن يف ضوء ٣تموعة معايَت تقوًن4. 

        جانب عدـ اقتصار تقوًن اداء ا١تعلم على فرد كاحد بل يشارؾ يف ىذا العمل اىل5. 
    ا١تشرؼ الًتبوم مدير ا١تدرسة كا١تدرس االكؿ كزمبلئو فضبل عن تقوًن ا١تعلم من قبل     
  .استخداـ ٪تاذج التقوًن التبلميذ كاكلياء االمور بشرط    

 . القائمُت بعملية التقوًن على االصوؿ العلمية ٢تذه العملية  من اال٫تية تدريب6. 

 علنية عملية التقوًن كاتاحة الفرصة للمعلم ١تناقشة القائم بعملية التقوًن كاعطائو اٟتق يف 7. 
 . التظلم     

 و .. استمرارية عملية التقوًن كمشو٢تا جململ ادكار ا١تعلم كمسئوليات8

 -الباحث الى إستخالص النتائج التالية : وبناءاً على ذلك فقد توصل

توفَت الوقت ا١تناسب كاحملدد ٢تذه العملية كالعمل على توفَت الدعم ا١تايل الكايف الذم -1
 ٖتتاجو
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 . ٖتديد أىداؼ كاضحة ك٤تددة لعملية التقييم -2

 . كفاءة ٪تاذج تقييم األداء الوظيفي -3

يف متطلبات تنفيد برنامج اٞتودة الشاملة  توفَت الدعم ا١تايل فإف ذلك يتطلب إدراجو -4
 للجامعة كتنفيد ا٠تطة اإلسًتاتيجية اليت تتضمن التقوًن .

عملية التقوًن من اٞتانب الوظيفي لًتقية اداء عضو  يفتنفيد ما يتوصل اليو  على العمل -5
يهتم صبح برنامج التقوًن تقليدم اليىيئة التدريس كال يقتصر على الًتقيات ا١تالية حىت 

 . باٞتانب ا١تايل فقط

اإلىتماـ ا١تستمر بتأىيل األشخاص القائمُت على عملية التقوًن كضركرة إف يكوف ذلك  -6
 دكريان .

 . عقد إجتماعات دكرية لتوضيح عملية التقوًن كا٢تذؼ منها -7

 . كمناقشة نتيجة تقديره ضركرة كجود مقابلة للتقييم تلي إعبلف النتيجة مباشرة -8

إف ربط  ك ٖتفيز أصحاب األداء ا١تتميز كمعاقبة أك ٤تاسبة أصحاب األداء الضعيف -9
نتائج تقييم األداء الوظيفي سواء اٞتيدة أك السيئة ٔتبدأ الثواب كالعقاب شيء ضركرم 
لتحفيز كمثابرة أصحاب األداء ا١تتميز لبلستمرار يف أدائهم، كإغراء اآلخرين للعمل ّتد 

 فز للوصوؿ إىل ىذه اٟتوا

 ا١تعلم ا١تتغَتة  ضركرة كجود اكثر من ٪توذج لتقوًن اداء ا١تعلم كيتم تصميمها كفق ادكار -10
 . كما يرتبط هبا من مهاـ كمسئوليات      

 التقوًن .دقة ا١تعلومات كتكاملها كموضوعيتها حيث يعترب ذلك اساس لنجاح عملية  -11
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السادس الفصل  

 الخاتمة

النتائج -: أوالً   

-الباحث من ىذه الدراسة عدة نتائج منها :إستخلص   

إف إعتماد اٞتامعة على الطرؽ الثبلثة يف التقوًن كىي طريقة تقوًن الطبلب لعضو ىيئة -1
عترب نقيصة تسجل على تالتدريس كطريقة التقوًن الذايت كطريقة تقوًن رؤساء األقساـ فقط 

لدراسات إىل أ٫تية استخداـ أشارت العديد من ا عملية تقوًن أعضاء ىيئة التدريس حيث
 . وب اليت تؤتر على نتيجة التقوًنعدد من الوسائل لعملية التقوًن نظران لوجود العديد من العي

إستفادت اٞتامعة من نتائج التقوًن الذم يتم تطبيقو يف ٖتديد جوانب القوة يف أداء -2
ىيئة أعضاء ىيئة التدريس لتعزيزىا كتطويرىا كٖتديد جوانب القصور كالضعف لدل أعضاء 

اإلستفادة من عملية التقوًن اليت تطبق يف اٞتامعة تأيت  كإف ىذه التدريس لتقوٯتها كٖتسينها 
ضوعة من إدارة اٞتامعة لًتقية أعضاء ىيئة التدريس من الناحية الوظيفية كا١تالية كفق خطة مو 

اال اف اٞتانب الوظيفي ضعيف جدا مقارنة باٞتانب ا١تايل حيث ٭تتاج اىل العديد من 
 االمكانيات للتغلب على التحديات اليت تواجو اٞتامعة .

ربنامج كالذم يكوف من ضمن عند كضع ا٠تطو اإلسًتاتيجيو مل يتم حساب تكلفة ال -3
الدعم ا١تايل فَت الوقت ا١تناسب ك تو عدـ ، ككما أف  زانية اليت ٗتصصها اٞتامعة لذلك ا١تي

ىي من أىم عملية التقوًن  بعدكعدـ إرجاع األتر عملية التقوًن الكايف الذم ٖتتاجو 
 . ليةا١تشكبلت ا١تتعلقو بعملية التقوًن كاليت تؤتر على جدية كفاعلية ىذه العم



120 
 

  

ف يكوف ذلك أاإلىتماـ ا١تستمر بتأىيل األشخاص القائمُت على عملية التقوًن كضركرة -4
ضركرة كجود اكثر من ك وضيح عملية التقوًن كا٢تذؼ منها دكريان كعقد إجتماعات دكرية لت

كما يرتبط هبا من مهاـ  ا١تعلم ا١تتغَتة ٪توذج لتقوًن اداء ا١تعلم كيتم تصميمها كفق ادكار
كتوفَت الدعم ا١تايل لعملية التقوًن كفاءة ٪تاذج تقييم األداء الوظيفي كمسئوليات كالعمل على  
 .من أىم اٟتلوؿ ا١تقًتحو 

 التوصيات -ثانياً :

 -كمن خبلؿ نتائج البحث يوصي الباحث باأليت :

متطلبات كميزانية الربامج كضع خطة إسًتاتيجية للجامعة ٤تددة الرؤل ككذلك ٖتديد -1
 لكي يتم تنفيد مايتوصل اليو من نتائج يف ترقية أعضاء ىيئة التدريس .

إجراء برامج تثقيفية كتدريبية للقائمُت على برنامج القوًن ككذلك إجراء ندكات -2
كإجتماعات ألعضاء ىيئة التدريس كالطبلب لتوضيح الرؤل كاألىذاؼ من عملية التقوًن 

 وير اٞتامعة .كدكرىا يف تط

ًن كتبليف عيوب برامج التقوًن على اٞتامعة أف تعتمد طرؽ جديدة لتنفيد برامج التقو -3
 عتمدة لديها .ا١ت

تنفيد األىذاؼ من عملية التقوًن من خبلؿ اإلستفادة من نتائج التقوًن يف ترقية أعضاء -4
ككرش العمل دكف أف ىيئة التدريس ككذلك تشجيعهم كإقامة الدكرات الداخلية كا٠تارجية 

 يقتصر ذلك على اٞتانب ا١تادم فقط .

متابعة كتقوًن نظاـ التقوًن نفسو كصيانتو بشكل دكرم كالتأكد من صدؽ كثبات نتائجو -5
 . كمن ذلك القياـ بتجارب تطبيقية قبل إطبلؽ النظاـ يف اإلدارة
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 المصادر والمراجع

 ( . 4القرآف الكرًن ) سورة التُت اآلية 

            كرشة عمل هتيئة أعضاء ىيئة ." تقوًن عضو ىيئة التدريس "  .أبو الرب، عماد 
 ـ ( 2003 ) . األردف . جامعػة الزرقاء األىلية .التدريس      

              " االعتماد كضماف اٞتودة : ٕتربة جامعة .غيث، عبد السبلـ كقدادة، عيسى 
  . ٦تلكة البحرين . جامعة البحرين .مؤ٘تر جودة التعليم اٞتامعي  . "األىليػة  الزرقاء       
 (ـ  2005)       

  )www.unisby.ac.id ( ا١توقع اإلكًتكين ٞتامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية

     التدريس يف  أعضاء ىيئة أداء . ٨تو تطوير نظاـ شامل لتقوًن ، أغادير سامل العيدركس
    أعضاء ىيئة  اٞتامعات السعودية يف ضوء مبدأ ا١تسئولية اإلسبلمية من كجهة نظر       
       . رسالة دكتوراه )غَت منشوره( . قسم  قيادية يتوىلى منهم مناصب التدريس كمن      
 1430)  .مكة ا١تكرمة  القرل .جامعة أـ  . كلية الًتبية  .الًتبوية كالتخطيط  اإلدارة       

 ( ق      

  ىيئة التدريس  تقوًن الطبلب ألداء أعضاء .اٟتدايب، داكد عبد ا١تلك ، خاف، خالد عمر 
   اجمللة العربية . ّتامعة العلـو كالتكنولوجيا اليمنية يف ضوء بعض الكفايات التدريسية      
  .( ـ 2008 ).  4لضماف جودة التعليم اٞتامعي. العدد       

           التدريس تعدد األساليب لتقوًن أداء أعضاء ىيئة .الغامدم، علي بن ٤تمد زىيد 
 االٕتاىات مقدـ يف ندكة ْتث . باٞتامعات طريقنا ٨تو ٖتسُت جودة األداء ا١تؤسسي      

http://www.unisby.ac.id/
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    لتنمية ا١تنظمة العربية ل . التطوير اإلدارم كٖتسُت جودة األداء ا١تؤسسي اٟتديثة يف      
 .( ـ 2010) . ا١تملكة ا١تغربية  . طنجة . اإلدارية      

      التقوًن الذايت ألعضاء ىيئة التدريس كقيادات كلية البنات  .، حسن ك ا١تزركع  شحاتة
   .اٞتامعي  ا١تعلم ويربا١تملكة العربية السعودية مدخل لتطوير األداء اٞتامعي ندكة تط      
  ـ (  2002)  . جامعة ا١تلك سعود .مركز البحوث . الرياض       

           اٞتامعي األستاذ أداء طرؽ كأساليب تنمية. القرين، على بن سعد آؿ ىزاع القرين 
      كالتطوير(  )التحديات ندكة تنمية أعضاء يف مؤسسات التعليم العايل .التدريسي      
 ـ ( 2004)  .رياض ال . ا١تلك سعود كلية الًتبية جامعة.      

     الطلبة كبياف مدل تأثَت قبل . تقوًن أداء أعضاء ا٢تيئة التدريسية من، أريج عوين طوقاف
        . رسالة  ا١تتغَتات الدٯتوغرافية فيها يف جامعة النجاح الوطنية يف ٤تافظة نابلس      
 ـ ( 2002)  .فلسطُت  . نابلس ماجستَت. جامعة النجاح الوطنية .      

 اإلسبلمية بغزة ٨تو تقييم الطلبة  . إتاىات أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة اٟتويل، علياف
 ( ـ 2007)  . 41اجمللد  .٣تلة جامعة النجاح لؤلْتاث )العلـو اإلنسانية(  ٢تم .      

  .ـ ( 2001)  . كالتوزيع القاىرة دار كائل للنشر .لساف العرب  . ، ٥تتار  الصحاح

                 ) للعاـ الدراسي  .  الثاين الفصل .التقوًن  اساليب. البشر، ٤تمد بن فهد 
  ق (  1432 –1431.      

 البحث  ٨تو ىيئة التدريس إتاىات األكادٯتيُت اإلداريُت كأعضاء . ، مليحاف معيض الثبييت
   ٣تلة جامعة ا١تلك – عربية خليجية العلمي كالتدريس كا١تكافأت يف ثبلث جامعات      
 ـ ( 2003  )  اجمللد ا٠تامس عشر . . اإلسبلمية العلـو كالًتبية كالدراسات سعود      
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    دار الشركؽ .  جده: . كالنفسية معجم ا١تصطلحات الًتبوية  .، ٤تمد مصطفى  زيداف
 ق ( 1399)       

             كالنشر.  للطباعة . بَتكت: دار صادر لساف العرب .، ٚتاؿ الدين  ابن منظور
 ـ ( 1997)       

          القلم .  الكويت: دار . قياس كتقوًن التحصيل الدراسي .، رجاء ٤تمود  أبو عبلـ
 ـ ( 1987)       

         اٟتادم  ا١تنهج ا١تدرسي يف القرف . ك إبراىيم عبد اهلل ٤تمد، ت أٛتد سعادة، جود
 ـ ( 1997)  . مكتبة الفبلح للنشر كالتوزيع . الكويت: كالعشرين      

     . ندكة سعد عبد اهلل . تقوًن مؤسسات التعليم العايل ، الزىراين –التجربة األمريكية يف 
    الرياض . . رؤل مستقبلية، اٞتزء الثالث . التعليم العايل يف ا١تملكة العربية السعودية      

 ق ( 1418)     

             . الرياض: مكتبة الرشد . . ا١تدير كتقوًن العمل ا١تدرسي ، صاحل أٛتد الطريقي
  ـ ( 2000)       

        للطباعة كالنشر. الفكر دار :. عماف . مبادئ القياس كالتقوًن يف الًتبية ، نادر الزيود
 ـ ( 1998)       

            ٚتعية  . عماف .مبادئ القياس النفسي كالتقييم الًتبوم  .ابو لبده ، سبع ٤تمد 
 ( ـ 1996 الطبعة الرابعة . ) .عماؿ ا١تطابع التعاكنية       

                 مكتبة  .القاىرة  .التقوًن النفسي  .، فؤاد عثماف ، سيد اٛتد   ابو حطب
 ( ـ 1980 ) ا١تصرية . اال٧تلو      
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            جامعة  –الًتبية  كلية ٣تلة .إتاىات كمعايَت يف تقوًن ا١تعلم  .، حسن   جامع
 ـ ( 1993) . 1ع . 6.ج ـ . االسكندرية      

  اٞتودة الشاملة يف العمل اإلسبلمي. القاىرة: دار الفكر العريب .  . ، بدكم ٤تمود الشيخ
 ق( 1425)       

           . كالتوزيع  للنشر صفاء . التعلم كالتقوًن األكادٯتي. عماف: دار ، نعماف شحادة
 ـ ( 2009)       

   القاىرة: مكتبة  النظرية كالتطبيق. ، حسن . التعليم اٞتامعي كالتقوًن اٞتامعي بُت شحاتو
 ـ ( 2001)  .الدار العربية للكتاب       

 ـ ( 2005الدكيل . )  النشر . الرياض: دار ، مندكر عبد السبلـ. التقوًن الًتبوم فتح اهلل

 الرياض:  . . التقوًن الًتبوم أسسو كإجراءاتو اعيل ، ككامل، ٤تب ٤تمود، ماىر إٝت صربم
 ـ (  2005)  مكتبة الرشد .      

 الرياض:  . اٟتديثة توجهاتو . ٣تاالتو . التقوًن الًتبوم: أساليبو ىاشم، كماؿ الدين ٤تمد .
 ـ (2004مكتبة الرشد . )      

 ) ا١تسؤكليات -ا١تواصفات -ا١تعايَت ) ا١تفاىيم التعليم. اٞتودة يف  ، سهيلة ٤تسن الفتبلكم
 ـ (  2008)  عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع .      

 (ـ  2010) الطبعة الثالثة .  .دىر العلم للمبليُت . تقوًن التعلم . ىاشم عواضة 

  . عماف . اٞتنادرية للطباعة . النور، أٛتد يعقوب . القياس كالتقوًن يف الًتبية كعلم النفس
 (ـ  2008األردف . )       
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 جرير للنشر.   عماف: دار . . القياس كالتقوًن ٕتديدات كمناقشات الكبيسي، عبد الواحد
 ـ ( 2007)       

 يف ٣تاؿ مستحدثات  ٪توذج مقًتح لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس ، عثماف تركي . الًتكي
     ا١تعلمُت جامعة  ليم كا١تعلومات يف ضوء احتياجاهتم التدريبية بكليةتكنولوجيا التع      
 (ـ  2009)  القاىرة . .٣تلة دارسات يف ا١تناىج كطرؽ التدريس  .ا١تلك سعود       

        ا١تتحدة ٨تو العربية ، يوسف ك ٭تِت ابراىيم . إتاىات طلبة جامعة اإلمارات نرباكم
         . عدد٣4تلد  . الًتبوية اجمللة العربية للبحوث . الًتبوية، يف اٞتامعةا١تمارسات       

 ـ ( 1999)  ( . 79-63)     

 ـ (  1995)  الشركؽ. دار . عماف: أساليب التدريس اٞتامعي ، عايش ٤تمود. زيتوف

  . القاىرة: دار  الواقع كا١تأموؿ ( . أستاذ اٞتامعة الدكر كا١تمارسة ) بُت ، فاركؽ عبده قليو
 ـ ( 1997زىراء الشرؽ . )       

      الشاملة . منظومة تكوين ا١تعلم يف ضوء معايَت اٞتودة . ، ٤تمد بن عبد الرزاؽ إبراىيم
 ( ق  1424)  .عماف: دار الفكر للطباعة كالنشر      

     الدار  الرياض: . التعليم ضماف اٞتودة كاالعتماد يف . سبلمة بن عبد العظيم ، حسُت
 (ق  1426 ) الصولتية للًتبية .      

  ا٠تر٬تي للنشر  . التعليم العايل : قضايا كرؤل . الرياض: دار بن شحات، ٤تمد  ا٠تطيب
 (ق  1424 ) . كالتوزيع      

    يف اٞتامعات ا١تصرية يف ضوء  . تطور نظاـ تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس ، ٤تمود عطا
 ـ( 2006)  . ٣تلة اٞتمعية ا١تصرية . اٞتامعات األخرلخربة بعض       
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        مستقبل .  البحثي كنموذج األداء . تقوًن أداء األستاذ اٞتامعي . الدينزاىر، ضياء 
 ـ( 1995)  العدد الثالث . . اجمللد األكؿ . العربية الًتبية      

    التدريس يف اٞتامعات ىيئة لعضو برامج التطوير ا١تهٍت.  آؿ زاىر، علي بن ناصر شتوم
  .  . جامعة أـ القرل . ٣تاالهتا كطرؽ تنفيذىا كمعوقاهتا كمقومات ٧تاحها السعودية      
 ( ـ 2006)  مكة ا١تكرمة . . ) رسالة دكتوراه منشوره ( معهد البحوث      

     لتعليم ا ، نداء علي سامل . مسا٫تة تقوًن أداء عضو ىيئة التدريس يف رفع جودة ا٢تويد
     ) رسالة ماجستَت غَت منشورة جامعة أـ القرل كلية الًتبية ا١تملكة العربية  .العايل      
 )ق 1434( . (  السعودية      

   . . ٣تلة الًتبية التدريبية ك٪تاذجها . منهجية النظم يف ٖتديد االحتياجات ، أٛتد ا٠تطيب
 ـ ( 1981)  كالثقافة  . قطر: اللجنة الوطنية القطرية للًتبية . 44العدد       

    مؤسسات أعضاء ىيئة التدريس يف تقوًن جودة أداء جاد الرب، عماد، قداده، عيسى .
    ( .5ج  ( .اليمن  .التعليم العايل  اجمللة الدكلية لضماف اٞتودة يف .التعليم العايل       
 ـ ( 2008)      

  جامعة ا١تلك الًتبية يف بكلية إتاىات أعضاء ىيئة التدريس. عبد العزيز ٤تمد ،  البواردم
     العلـو الًتبوية كالدراسات  . الطلبة سعود ٨تو تقوًن ا١تمارسات التدريسية من قبل      
 ( ـ 1996 ) . 8 . اإلسبلمية      

 ف اٞتامعة )دراسة ٖتليلية كظائ التدريس كوظيفة أساسية من .الثبييت، ملحاف معيض الثبييت 
 اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية، العدد .  كعلم النفس رسالة الًتبية . نقدية(      
 ـ (1996  -ىػ 1417 ) السابع الرياض .      
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   .  الًتبية ببنها . ٣تلة كلية باٞتامعة ، ٤تمد حسن. تقوًن أداء أعضاء ىيئة التدريس رٝتي
 ـ ( 2006) .  جامعة الزقازيق      

   الًتبية جامعة أسيوط بكلية تقوًن برامج إعداد ا١تعلم . ، علي ، عمر ك عبد احملسن خليل
      .٣تلة كلية الًتبية  . من كجهة نظر جهات العمل يف ضوء بعض ا١تعايَت ا١تقًتحة      
 ـ (  2008 ) مصر . .األكؿ  اٞتزء .1عدد  . ٣24تلد  .جامعة أسيوط       

       اٞتامعة  التدريس يف ىيئة تقوًن األداء التدريسي ألعضاء ، عبد الرزاؽ شنُت . اٞتنايب
 .  مؤ٘تر اٞتودة يف جامعة الكوفة . ْتث مقدـ إىل كانعكاساتو يف جودة التعليم العايل      
 ـ( 2009تشرين الثاين. )       

     ٨تو سعود التدريس بكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك، ٤تمود نصار إتاىات اعضاء ىيئة  كفاء
     كالنفسية كلية الًتبية  تقوًن ادائهم اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية اساليب كطرؽ      
 . جامعة ا١تلك سعود الرياض اللقاء السنوم الثالث عشر      

 األكادٯتية ١تسئولياهتم  األقساـ أداء رؤساء.  ، ٚتاؿ أٛتد ، ٚتاؿ علي ك السيسي الدىشاف
     القومي السنوم  ا١تؤ٘تر . ) ا١تهنية كعبلقتو برضا أعضاء ىيئة التدريس عن عملهم      
 ـ ( 2005مشس. )  اٞتامعي. جامعة عُت عشر العريب الرابع ( ١تركز التطوير  الثاين      

        ا١تكتبة  مصر: . تقوًن األداء التدريسي ١تعلم التعليم لعايل . ، شاديو عبد اٟتليم ٘تاـ
 ـ( 2009) . العصرية      

         ق(، التعليم العايل يف ا١تملكة العربية السعودية بُت  1419ا٠تضَت، خضَت سعود.) 
 كاال٧تاز. الرياض: مكتبة العبيكاف . الطموح       
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   . الرياض:  البشرية سيلة ٖتسُت النوعية يف تنمية ا١توارد، نانسي.  تقوًن األداء ك  ديكسوف
 ـ( 1996معهد اإلدارة العامة . )       

 إدارة ا١توارد البشرية . .٤تمد بن دليم ، القحطاين 

 ا١ترحلة ا١تتوسطة ١تهارات  ، إيناس ٤تمد . درجة معرفة ٦تارسة  معلمات الرياضيات يف سناف
 جامعة أـ  . منشورةرسالة ماجستَت غَت  . صيلية يف مكة ا١تكرمةتبارات التحبناء االخ      
 ـ ( 2006)  .القرل       

 ( ـ 2004 (.  جامعة دمشق. أنظمة تقييم  االداء  .لدكتور سليماف الفارسي ا

 ـ ( 2000)  . عماف . الدار اٞتامعية للنشر.  إدارة ا١توارد البشرية .صبلح عبد الباقي 

        .ا١تعرفة  سلسلة عامل .دراسة مقارنة  .نظريات التعلم . ترٚتة د على حسُت حجاج 
 . الكويت       

       فؤاد ، أبو حطب ك أماؿ ، صادؽ . ) مناىج البحث كطرؽ التحليل اإلحصائي يف 
 1النفسية كالًتبوية كاالجتماعية (طبعة  العلـو      

 ـ ( 1983) .  1ط . االجتماعي كالتحليل يف البحػث، خليل عمر. ا١توضوعية  معن

            . اٞتامعية الدار . . نظريات ك٪تاذج كتطبيقات ، عبد الرٛتن إدريس ثابت      
 ـ ( 2005)  . اإلسكندرية       

     . مصر . القاىرة . . أصوؿ البحث االجتماعي مكتبة كىبة ، ٤تمد حسن عبد الباسط
  (ـ  1982)       

  .  
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           األستاد الدكتور حسُت عزيز ) عميد كلية الدراسات العليا ( ّتامعة سناف أمبيل 
 اٟتكومية سورابايا إندكنيسيا . اإلسبلمية      

        الدكتور خَت النعم  ) رئيس كحدة اٞتودة  ( ّتامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية 
 سورابايا إندكنيسيا .      

       الدكتور أصف سيف اٟتمداين ) رئيس كحدة التقوًن ( ّتامعة سناف أمبيل اإلسبلمية 
 اٟتكومية سورابايا إندكنيسيا .      

http://www.hrm group.com/vb/showthread.php4992       

 ـ ( 2004سليماف الفارسي . )جامعة دمشق  ) الدكتور 

RESEARCH METHODES IN SPECIAL EDUCATION 

 (ـ 2005 ) ترٚتة مقدمة من الباحثة نوؼ الفهد جامعة ا٠تليج العريب بتاريخ  
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األسئلة التي طرحت على مجتمع البحث في جامعة سنان أمبيل اإلسالمية الحكومية 
 سورابايا إندونيسيا

ا١تختصة بذلك ىل تقـو اٞتامعة بربنامج تقوًن إلعضاء ىيئة التدريس كماىي اإلدارة   -1س
                                            اٞتامعة ؟ يف      

    التدريس كماىي ىل ىذا الربنامج ينطلق كفق معايَت اٞتودة ا٠تاصة بأعضاء ىيئة  -2س
                                                     يَت ؟اليت حددت ىذه ا١تعا اٞتهة      

   ماىي الطرؽ ا١تتبعة لدل اٞتامعة يف تقوًن أعضاء ىيئة التدريس ككيف مت إختيار   -3س
  الطرؽ كىل ىذه الطرؽ ىي األفضل أك ترل أف ىناؾ طرؽ أخرل أفضل مل يتم ىذه      
         تنفيدىا ؟      

    ة متكاملة لعملية التقوًن معتمدة يتم تنفيدىا بدقة باٞتامعة مرتبطةىل ىناؾ خط  -4س
تطبيق اٞتودة الشاملة باٞتامعة ؟     بعملية        

كيف تتم عملية التقوًن من الناحية اإلدارية كاإلجرائية ؟  -5س  

  ٖتسُت كتطوير  بعد أف يتم برنامج التقوًن كيف يتم اإلستفادة من نتائج التقوًن يف  -6س
عضو ىيئة التدريس من الناحية العملية باٞتامعة ؟      كترقية        

      التدريس ىل أستفادت اٞتامعة من برنامج التقوًن يف ترقية كتطوير أعضاء ىيئة  -7س
كماىي ىذه اإلستفادة ؟        

 

التقوًن ؟ يةىل ترل أف الطرؽ ا١تتبعة للتقوًن يف اٞتامعة ٖتقق ا٢تدؼ من عمل  -8س  
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      أعضاء ىيئة  ىل توجد طرؽ أخرل للتقوًن ٗتطط اٞتامعة إلعتمادىا يف تقوًن  -9س
مستقببلن كماىي ؟  التدريس        

  الطرؽ ا١تناسبة ىل ىنلك صعوبات تقف أماـ اإلدارة يف عدـ إستطاعتها إختيار  -10س
للتقوًن ؟        

جو اٞتامعة يف تنفيد برنامج التقوًن ؟ماىي الصعوبات كالتحديات اليت توا  -11س  

               كالتصدم ماىي اإلجراءات اليت ٬تب إٗتادىا حىت تتم معاٞتة الصعوبات  -12س
       اليت ٖتوؿ دكف تنفيد برنامج التقوًن ؟         للتحديات
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 صورة ٞتامعة سناف أمبيل اإلسبلمية اٟتكومية سورابايا إندكنيسيا
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مع الدكتور خَت النعم رئيس كحدة اٞتودة يف جامعة سناف أمبيل اٟتكومية سورابايا  الباحث
صباحان  10:00يـو ا٠تميس الساعة ـ  2016 / 5 /19بتاريخ    
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مع الدكتور أصف سيف اٟتمداين رئيس كحدة التقوًن ّتامعة سناف أمبيل اٟتكومية  الباحث
اًظهر 1:00ـ يـو ا٠تميس الساعة  2016 / 5/ 19سورابايا بتاريخ   
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الدكتور حسُت عزيز عميد كلية الدراسات العليا ّتامعة سناف أمبيل األستاد مع الباحث 
ظهران  2:00ـ يـو الثبلثاء الساعة  2016 / 5 /24اٟتكومية سورابايا  بتاريخ     
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No.

Pernyataan

Bagaimana Kinerja 

Layanan Jelang dan 

Pasca Wisuda UINSA 

Menurut Tingkat 

Kepentingan 

(Harapan, Keinginan 

Bagaimana Kinerja 

Layanan Jelang dan 

Pasca Wisuda UINSA 

yang Anda Rasakan 

selama ini?

Persen Kepuasan 

(P/I) X 100%

1 2 3 4

A

1

Penyebaran informasi pelaksanaan dan 

persayaratan wisuda 1 1

2 Kecepatan pemberian layanan 1 1

3 Ketersediaan petugas pemberi layanan 1 1

4 Kemudahan akses layanan 1 1

B

1 Pemberian informasi tentang dunia kerja 1 1

2 Pelatihan memasuki dunia kerja 1 1

3 Penyelenggaraan bursa kerja di kampus 1 1

4 Pendampingan untuk mendapatkan pekerjaan 1 1

C

1

Pemberian informasi tentang pengurusan 

ijazah dan transkrip nilai 1 1

2 Kecepatan penyerahterimaan ijazah dan transkrip nilai 1 1

3

Ketepatan penulisan detil identitas dan nilai 

akademik 1 1

4

Penggandaan copy dan legalisir ijazah dan 

transkrip nilai 1 1

D

1

Penyebaran informasi akademik dan dunia 

kerja kepada alumni 1 1

2

Pemberian layanan administrasi kepada 

alumni 1 1

3

Penyelenggaraan layanan pengembangan 

kapasitas alumni 1 1

4

Penyelenggaraan jalinan komunikasi dengan 

alumni untuk pengembangan universitas 1 1

Layanan Ijazah dan Transkrip Nilai

Layanan Informasi Pasca Kelulusan

Berikan saran anda untuk peningkatan kualitas layanan perkuliahan UIN Sunan Ampel Surabaya!

Layanan Administrasi Wisuda

Layanan Memasuki Dunia Kerja

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
Jl.Jend.A.Yani 117 Surabaya 60237, Telp. 031 8410298 Fax. (031)8413300 Website : lpm.uinsby.ac.id

Email; info@uinsby.ac.id

INSTRUMEN KEPUASAN JELANG DAN PASCA KELULUSAN

PETUNJUK:

Berilah tanda "O" pada angka 1, 2, ... atau 7  dengan 1 = "paling rendah" dan 7 = "paling tinggi",  untuk setiap 

pernyataan berdasarkan tingkat KEPENTINGAN (harapan, keinginan, dan kebutuhan) Anda terhadap layanan Jelang 

Kelulusan di UIN Sunan Ampel Surabaya dan kinerjanya selama ini yang anda RASAKAN. 
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No.

Pernyataan

Ket.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

A

1

Penyebaran informasi pelaksanaan dan 

persayaratan wisuda 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2 Kecepatan pemberian layanan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3 Ketersediaan petugas pemberi layanan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 Kemudahan akses layanan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

B

1 Pemberian informasi tentang dunia kerja 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2 Pelatihan memasuki dunia kerja 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3 Penyelenggaraan bursa kerja di kampus 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 Pendampingan untuk mendapatkan pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

C

1

Pemberian informasi tentang pengurusan 

ijazah dan transkrip nilai 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2 Kecepatan penyerahterimaan ijazah dan transkrip nilai1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3

Ketepatan penulisan detil identitas dan nilai 

akademik 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4

Penggandaan copy dan legalisir ijazah dan 

transkrip nilai 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

D

1

Penyebaran informasi akademik dan dunia 

kerja kepada alumni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2

Pemberian layanan administrasi kepada 

alumni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3

Penyelenggaraan layanan pengembangan 

kapasitas alumni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4

Penyelenggaraan jalinan komunikasi dengan 

alumni untuk pengembangan universitas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
Jl.Jend.A.Yani 117 Surabaya 60237, Telp. 031 8410298 Fax. (031)8413300 Website : lpm.uinsby.ac.id

Email; info@uinsby.ac.id

INSTRUMEN KEPUASAN JELANG DAN PASCA KELULUSAN

PETUNJUK:

Berilah tanda "O" pada angka 1, 2, ... atau 7  dengan 1 = "paling rendah" dan 7 = "paling tinggi",  untuk setiap 

pernyataan berdasarkan tingkat KEPENTINGAN (harapan, keinginan, dan kebutuhan) Anda terhadap layanan 

Jelang Kelulusan di UIN Sunan Ampel Surabaya dan kinerjanya selama ini yang anda RASAKAN. 

Bagaimana Kinerja 

Layanan Jelang dan 

Pasca Wisuda UINSA 

Menurut Tingkat 

Kepentingan (Harapan, 

Keinginan dan 

Bagaimana Kinerja 

Layanan Jelang dan 

Pasca Wisuda UINSA 

yang Anda Rasakan  

selama ini?

 Rendah                       Tinggi  Rendah                       Tinggi

Layanan Administrasi Wisuda

Layanan Memasuki Dunia Kerja

Layanan Ijazah dan Transkrip Nilai

Layanan Informasi Pasca Kelulusan

Berikan saran anda untuk peningkatan kualitas layanan perkuliahan UIN Sunan Ampel Surabaya!



139 
 

  

 

KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

PASCASARJANA 
Jalan Ir. Soekarno. No.1. Kota Batu, Kode Pos. 65323, Telepon(0341) 531133 Faksimile (0341) 531130   

Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id   

 

 

Progress Kunjungan Lapangan 

(Peneliti(أسمالباحث : Ali Omar Mousa Mousa 

(Tempat) مكانالبحث :UIN Sunan Ampel Surabaya 

(Alamat) العنوان         :  JI. Jend.A.Yani No.117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota 

SBY, Jawa                                                                                                     

                                            Timur 

No 

 الرقم

Tanggal 

 تاريخ المقابلة 

Informan 

 االسم

Materi 

 المادة 

Tanda Tangan 

 التوقيع     

1 91/05/2016 Dr. Khairui Niam  

 د.خٌرالنعم 

رئٌسوحدةالجودة

 بالجامعة

 

2 91/55/2016 Dr. A. Saepul Hamdani 

ًد.أصفسٌفالحمدان   

رئٌسوحدةالتقوٌم

 بالجامعة

 

3 42/55/2016 Dr. Huseen Aziz  

 د.حسٌنعزٌز 

عمٌدكلٌةالدراساتالعلٌا

 بالجامعة

 

 

 

                 

             Peneliti, اسم الباحث    

       Ali Omar Mousa 

http://pasca.uin-malang.ac.id/

