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وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف 
يرى مث جيزاء اجلزاء األوىف وأن إىل ربك املنتهى 

(صدق اهللا العظيم)





ث

اإلهــــــــــــــــــــــــــــــداء

الرحـــــــــــيمبســــــــم اهللا الــــــــرمحن 

إىل من بلغ الرسالة وأدي األمانة وإيل نيب الرمحة ونور العاملني

سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم

إىل من كلله اهللا بإهليبة والوقار إىل من علمين العطاء بدون أنتظار وإىل من أمحل أمسه بكل افتخار أرجو 

قطافها بعد طول أنتظار.من اهللا أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حان 

(والدي العزيز)

(أمي احلبيبة)

إىل إخويت تقديراً واحرتاماً 

إىل أساتذيت إجالالً وإكراماً 

هم احد دعائم مواصليت هلذه الرسالةاايل اصدقائي االعزاء الدين كانو 

ايل بلدي احلبيب الدي ترعرعت يف أحضانه الدافئة 



ج

كلمة الشكر وتقدير

احلمد اهللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، واسأله جزيل النوال، والثبات يف احلال 
ر امليامني والتابعني ومن تبعهم واملال، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله أصحابه الغ

إىل يوم الدين، أما بعد:
أمحد اهللا عز وجل أوالً على ما مّن وفتح به علّي من إجناز هلذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، 

فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين بعد محد اهللا تعايل _ أن 
وتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إيل حيز الوجود ومل يبخل اتقدم بالشكر 

أحدهم بشيء طلبت ، ومل يكن حيدهم إال العمل اجلاد املخلص ومنهم:
مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج موجيا راها رجو، مساحة األستاذ الدكتور: 

.
، عميد كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مـهيـمـنلدكتور: مساحة األستاذ ا

احلكومية مباالنج. 
،رئيس قسم اإلدارة الرتبوية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك بحر الدينمساحة األستاذ الدكتور: 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
املشرف األول الذي أفاد الباحث علمياً وعملياً ووجه خطواته يف كل عابدين، منير المساحة الدكتور: 

مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث 
عظيم الشكر والتقدير.
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شكره وتقديره فقد قدم ، املشرف الثاين فحقاً يعجز لساين عن محمد عبدالحميد مساحة الدكتور: 
للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن 
مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله من اهللا 

عظيم الثواب واجلزاء ومن الباحث جزيل الشكر والتقدير.
تقدم بالشكر والتقدير اىل أفراد أسريت وعلى رأسهم أيب وأمي الذي يطوق فضلهما عنقي، وكان كما أ

دعائهما املستمر خري معني يل يف حيايت.
وكما أتقدم بالشكر والتقدير اىل أصدقائي وزمالئي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع اىل 

ص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خال
وكما أتقدم بالشكر والتقدير اىل دولة إندونيسيا حكومتاً وشعباً على رحبة صدرها وطيبة شعبها.

وختاماُ أسال اهللا العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الكريم
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ندونيسياة إمجهوري
الدينيةوزارة الشؤون
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تقریر المشرفین

العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ الحمد هللا رب 
وسلم تسلیماً كثیراً إلي یوم الدین.
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اعتماد لجنة المناقشة
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إقرار الطالب

أنا املوقع أدناه وبينايت كاآليت:
صالح االميننورالدين رمضان االسم بالكامل: 
12710053رقم التسجيل: 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت عنوان: 
)التعليمتقويم االداء االعضاء هيئة التدريس في جودة (

مية ماالنج.الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو 
اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.رغبيت هذا، وحررت هذا اإلقرار بناًء على 
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مستخلص البحث

نورالدین رمضان صالح االمین. : اعداد الطالب 

دراسة في (تقویم االداء ألعضاء ھیئة التدریس في جودة التعلیم بعنوان"رسالة بحت

)بجامعة موالنا مالك ابراھیم االسالمیة الحكومیة ماالنج"قسم اللغة العربیة وادبھا 

تحث اشراف الدكتور. منیرالعبدین والمشرف الثاني .محمد عبدالحمید2014للعام الجامعي:

ویھدف ھذه البحث الى إعداد اطار شامل لتقویم أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات 

یراعي التكامل في الجوانب األكادیمیة واألخالقیة والمعرفیة من جھة التدریس من جھة 

أخري، وتتعدد طرق ووسائط التقویم من البسیط الي المتقدم الذي یأخذ بعین االعتبار جمیع 

وم بھا عضو ھیئة التدریس من  أكادیمیة او تعلیمیة ،ان العالقات التي یبنیھا األمور التي یق

عضو ھیئة التدریس بزمالئھ المدرسین أو اإلداریین أو الطالب المستفیدین من الخدمات التي 

یقدمھا  تنعكس علي المستقبل ،كما تنعكس على حرص عضو ھیئة التدریس في استخدام 

التدریس والبحث ،وعلى جھوده في مواكبة التطور العلمي األسالیب األكثر فاعلیة في

والمعرفي من استخدام  للحاسوب واإلنترنت ، سواء أكان ذلك بتخطیط العملیة التدریسیة 

والبحثیة وتنظیمھا مع ما ھو متاح ،أم بتمكین الطالب من االستفادة من خبراتھ وتحفیزھم على 

رح یأخذ بالحسبان الوصف الوظیفي لعضو ھیئة اإلبداع وتحسین قدرتھم. ان اإلطار المقت

التدریس وواجباتھ األكادیمیة واإلداریة ،فیقوم كل المھام والوجبات والمسئولیات التي یطلع 

عضو ھیئة التدریس حتى یتمكن من الواجبات .والھدف منھ التحسین والتطویر المستمر، 

ھا وتوجیھھا و رقابتھا، كما ومشاركھ في تخطیط عملیة تقویم عضو ھیئة التدریس وتنظیم
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یأخذ بالحسبان التصنیف الوظیفي حتى یضیف عضو ھیئة التدریس إضافة نوعیة للعملیة 

التدریسیة والبحثیة ،مما یسھم في تطویر الجامعة التي ینتمي إلیھا .إن بدایة السطر توفر تغدیة 

نقاط قوتھ وضعفھ. راجعة لكل من الموظف والمؤسسة عن األداء الذي یقوم بھ وتعرفھ على 

ویمكن ربط أنظمة المكافآت والحوافز مع األداء بحیث تصبح أنظمة التقویم أداة تحفیزیة  

یستفید منھا الموظف والمؤسسة تطویر أداءه، وتكتشف اإلدارة معھ األفراد الذین یتمتعون 

بالترقیة بصفات قیادیة واستثنائیة ویمكن االستفادة منھما في شغل الوظائف الشاغرة مستقبال

الداخلیة .



س

SUMMARY

Nouradeen saleh lameen 2014. Performance evaluation of the faculty
members in the quality of education Study in the Arabic Language and
its Literature Department at the University of Maulana Malik Ibrahim
Malang Islamic government.

Supervised by Dr . Muniralabdin and second supervisor. Mohammed
Hameed

The aim of this research to prepare a comprehensive framework for
evaluating faculty members at universities take into account the
integration in the academic , moral and cognitive point of teaching the
other hand. There are various ways and means calendar from simple to
advanced , which takes into account all the things that carried out by the
faculty member of the Academicals or educational , relations prescribed
by the faculty member with fellow teachers or administrators or students
are the beneficiaries of the services provided by will reflect in the future
, also reflect on the keenness of the faculty member in the most effective
use of the methods  in teaching and research , and for the efforts to keep
pace with scientific development and knowledge of the use of a
computer and Internet , whether it's planning process , research and
teaching organization with what is available , or enable students to
benefit from the expertise and creativity and motivate them to improve
their ability . The proposed framework takes into account the job
description for a faculty member and duties of the academic and
administrative, who shall all tasks, duties and responsibilities that inform
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the faculty member to the duties. And purpose of improvement and
continuous development of , and participation in the planning process of
evaluating a faculty member and organize and direct and control , also
takes into account the functional classification even adds a faculty
member qualitative addition to the process of teaching and research.
Thus contributing to the development of the university to which he
belongs. The beginning of the line, feedback provides both the employee
and the organization for which performance is doing and will know the
strengths and weaknesses. The systems can be linked to rewards and
incentives with the performance so that it becomes a motivational tool
systems Calendar benefiting the employee and organization
development performance , and discover administration with individuals
who have exceptional leadership qualities and can take advantage of
them in the filling of vacancies in the future upgraded interior.
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Ringkasan

Nouradeen saleh lameen 2014. Evaluasi kinerja anggota fakultas
dalam kualitas pendidikan Belajar di Bahasa Arab dan Departemen
Sastra di University of Maulana Malik Ibrahim Malang pemerintahan
Islam.

diawasi oleh Dr . Muniralabdin dan pengawas kedua. Mohammed
Hameed

Tujuan dari penelitian ini untuk mempersiapkan kerangka kerja yang
komprehensif untuk mengevaluasi anggota fakultas di universitas
memperhitungkan integrasi di titik akademik , moral dan kognitif
mengajar sisi lain . Ada berbagai cara dan sarana kalender dari yang
sederhana sampai yang canggih , yang memperhitungkan semua hal
yang dilakukan oleh anggota fakultas dari Academical atau pendidikan ,
hubungan ditentukan oleh anggota fakultas dengan sesama guru atau
administrator atau siswa adalah penerima manfaat dari layanan yang
diberikan oleh akan mencerminkan di masa depan , juga merefleksikan
kemauan anggota fakultas dalam penggunaan paling efektif dari metode
dalam pengajaran dan penelitian , dan upaya untuk mengikuti
perkembangan ilmiah dan pengetahuan tentang penggunaan komputer
dan Internet , apakah itu perencanaan proses , penelitian dan organisasi
pengajaran dengan apa yang tersedia , atau memungkinkan siswa untuk
mendapatkan keuntungan dari keahlian dan kreativitas dan memotivasi
mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka . Kerangka yang
diusulkan memperhitungkan deskripsi pekerjaan untuk anggota fakultas
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dan tugas akademik dan administratif , yang akan semua tugas , tugas
dan tanggung jawab yang menginformasikan anggota fakultas dengan
tugas . Dan tujuan peningkatan dan pembangunan berkelanjutan , dan
partisipasi dalam proses perencanaan mengevaluasi anggota fakultas dan
mengatur dan langsung dan kontrol , juga memperhitungkan klasifikasi
fungsional bahkan menambahkan anggota fakultas tambahan kualitatif
untuk proses pengajaran dan penelitian . sehingga memberikan
kontribusi bagi pengembangan universitas mana dia berada . awal baris ,
umpan balik memberikan baik karyawan dan organisasi yang kinerja
lakukan dan akan mengetahui kekuatan dan kelemahan . Sistem dapat
dihubungkan dengan penghargaan dan insentif dengan kinerja sehingga
menjadi sebuah sistem alat Calendar motivasi menguntungkan kinerja
pengembangan karyawan dan organisasi , dan menemukan administrasi
dengan individu yang memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa
dan dapat mengambil keuntungan dari mereka dalam mengisi
kekosongan di upgrade interior masa depan .
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االطار العام

المقدمة:1.1

بالعملیة التدریسیة عضو ھیئة التدریس أحد أھم العناصر التي تتظافر لالرتقاء 

وصوال الي التمیز وجودة المخرجات ،وخاصة في ظل التنافس الشدید بین مؤسسات التعلیم 

العالي في عصر العولمة ،الذي یشھد ثورة معرفیة وتكنولوجیة ھائلة ،وتنوعا في أسالیب 

التدریس الحدیثة با استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لذلك أصبح الزما علي 

مؤسسات التعلیم العالي وتحسین و تظویر من الطروف التي تمارس ، بشكل مستمر 

األمور الذي ینعكس إیجابا علي جودة المؤسسة التعلیمیة .

یھدف ھذا البحث الى تقدیم إطار نموذج لتقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات 

التعلیم العالي ،ویمتاز ھذا االطار بتغطیة كافة واجبات عضو ھیئة التدریس من تدریس 

وبحث علمي وخدمة للمجتمع ،كما یمتاز بالمرونة وأھدف المؤسسة لتي تنبثق منھا واجبات 

عضو ھیئة التدریس. 

ویھدف ھذه البحث الى إعداد اطار شامل لتقویم أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات 

یراعي التكامل في الجوانب األكادیمیة واألخالقیة والمعرفیة من جھة التدریس من جھة 

أخري، وتتعدد طرق ووسائط التقویم من البسیط الي المتقدم الذي یأخذ بعین االعتبار جمیع 

م بھا عضو ھیئة التدریس من  أكادیمیة او تعلیمیة ،ان العالقات التي یبنیھا األمور التي یقو

عضو ھیئة التدریس بزمالئھ المدرسین أو اإلداریین أو الطالب المستفیدین من الخدمات 

التي یقدمھا  تنعكس علي المستقبل ،كما تنعكس على حرص عضو ھیئة التدریس في 

التدریس والبحث ،وعلى جھوده في مواكبة التطور استخدام األسالیب األكثر فاعلیة في 

العلمي والمعرفي من استخدام  للحاسوب واإلنترنت ، سواء أكان ذلك بتخطیط العملیة 

التدریسیة والبحثیة وتنظیمھا مع ما ھو متاح ،أم بتمكین الطالب من االستفادة من خبراتھ 

ح یأخذ بالحسبان الوصف وتحفیزھم على اإلبداع وتحسین قدرتھم. ان اإلطار المقتر



الوظیفي لعضو ھیئة التدریس وواجباتھ األكادیمیة واإلداریة ،فیقوم كل المھام والوجبات 

والمسئولیات التي یطلع عضو ھیئة التدریس حتى یتمكن من الواجبات .والھدف منھ 

التحسین والتطویر المستمر، ومشاركھ في تخطیط عملیة تقویم عضو ھیئة التدریس 

ا وتوجیھھا و رقابتھا، كما یأخذ بالحسبان التصنیف الوظیفي حتى یضیف عضو وتنظیمھ

ھیئة التدریس إضافة نوعیة للعملیة التدریسیة والبحثیة ،مما یسھم في تطویر الجامعة التي 

ینتمي إلیھا .إن بدایة السطر توفر تغدیة راجعة لكل من الموظف والمؤسسة عن األداء 

قاط قوتھ وضعفھ. ویمكن ربط أنظمة المكافآت والحوافز مع الذي یقوم بھ وتعرفھ على ن

األداء بحیث تصبح أنظمة التقویم أداة تحفیزیة  یستفید منھا الموظف والمؤسسة تطویر 

أداءه، وتكتشف اإلدارة معھ األفراد الذین یتمتعون بصفات قیادیة واستثنائیة ویمكن 

بالترقیة الداخلیة .االستفادة منھما في شغل الوظائف الشاغرة مستقبال

ومن تحدید بالدكر ان الرئیس المباشر عادة ما یقوم بعملیة تقدیم تقلیدیة للموظف اال ان 

بعضي المؤسسات المعاصرة وخصة الجامعات نتجھ االشرك عدة أطراف في عملیة 

التقویم دون االقتصار على رأي الرئیس ،فتقوم  بأخذ رأي الطلبة من خالل العملیة 

ة في مادة معینة.التدریسی



. مشكلة الدراسة:2.1

تقوم مؤسسات التعلیم العالي بمزید من االھتمام بجودة خدمات التعلیم، حیث تواجھ 

بیئة متمیزة وطلبا متزاید من المحلي على إمداده بالخریجین القادرین على تلبیة احتیاجاتھ 

بكفاءة وفاعلیة.

سات التعلیم العالي تنعكس على أداء خرجیھا. وأعضاء إن جودة الخدمات التي تقدمھا مؤس

ھیئة التدریس ھم الذین یترجمون الخطط واألھداف في مؤسسات التعلیم العالي إلى واقع 

ینعكس في أداء خریجیھم مستقبال.  لذلك كان من الضرورة تطویر إطار مقترح لتقویم 

السالمیة الحكومیة مالنج ،لقیاس أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة العربیة في الجامعة ا

تقویم وأداء أعضاء ھیئة التدریس وتطویر أسلوب التحسین المستمر في مجال العمل  

بأسلوب علمي حدیث، ضمن عملیة إدارة الجودة الشاملة لھذه الجامعة.

أسئلة البحث:3.1

بحث أ. كیف أداء تقویم أعضاء ھیئة التدریس في الجوانب الثالثة ھي ( التعلیم ، ال

العلمي ، خدمة المجتمع) ؟

ب. ما المحاولة التي یقوم بھا اإلدارة لتحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة 

العربیة بجامعة مواالنا مالك ابراھیم الحكومیة االسالمیة مالنج؟ 

ج. ما المشكلة التي تواجھ اإلدارة في تحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة 

العربیة بجامعة مواالنا مالك ابراھیم الحكومیة االسالمیة مالنج وكیف الحل ؟

أھداف الدراسة:4.1

تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف االتیة :



التعرف علي لتحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة العربیة بجامعة -أ

مواالنا مالك ابراھیم الحكومیة االسالمیة مالني

لمشكلة التي تواجھ اإلدارة في تحسین اداء أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة ا-ب

العربیة بجامعة مواالنا مالك ابراھیم الحكومیة االسالمیة مالنج وكیف الحل ؟

التعرف على واقع أداء أعضاء ھیئة التدریس في جوانب األداء الثالثة ھي ( التعلیم -ت

، البحث العلمي ، خدمة المجتمع).

أھمیة البحث:5.1

تشیر أدبیات البحث العلمي إلى إن عملیة إعداد المدرس الجامعي تمثل إحدى الركائز 

األساسیة في تطویر التعلیم العالي، ویعد األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس في الجامعة  

التدریس تعد وظیفة11حجر الزاویة في تحقیق الكفاءة في التدریس والتعلیم والتأھیل"

الجامعي من أھم الوظائف التي تؤدیھا الجامعات وأكثرھا فاعلیة في إعداد الطلبة للحیاة 

االتجاھات السلوكیة اإلیجابیة والقیمیة وكل المستقبلیة، إذ تزودھم بالمعارف التخصیصیة و

ع، المھارات العلمیة والعملیة الالزمة لتأھیلھم كي یصبحوا أعضاء فاعلین في خدمة المجتم

إن مقیاس تفوق الجامعة یعتمد على امتالكھا ألعضاء ھیئة تدریس مؤھلین تأھیالً عالیاً، 

متوفرة لھم جمیع الظروف واإلمكانات، من جو أكادیمي مالئم وخدمات مختلفة تساھم في 

جودة العملیة التعلیمیة كي تكون قادرة على تلبیة حاجات التنمیة الشاملة ومتطلبات العصر 

إن عملیة التدریس الجامعي ال یمكن إثبات فاعلیتھا من دون عملیات فحص المتسارعة

التدریسي ألعضاء  ھیئة التدریس فیھا ، إذ تعد عملیة تقویم األداء التدریسي وتقویم لألداء 

لعضو ھیئة التدریس الجامعي من أھم المجاالت التي ینبغي االھتمام بھا لما لھا من أھمیة 

وھو الوسیلة الوحیدة للتحقق من أن األداء یتم 2األداء وزیادة فاعلیتھ"في تحسین مستوى 

على النحو المحقق لغرضھ، ویمكن كل القائمین بھ والمطبق علیھم من الوقوف على 

)، "ثقافة المعرفة أم سوق المعرفة2003وولفجانج (. فروھوالد 1
Miller, R.I (1987), Evaluation facutaly for promotion and Tenure san Francisco: Jossey - 2



مواطن القوة لیتم تعزیزھا، ومواطن الضعف لیتم تقویتھا. والتقویم ضرورة ملحة لتحقیق 

الجامعة والمنھج وكل الوسائل األخرى التي التطور المستمر لعضو ھیئة التدریس في

رسالتھا .ویلعب عضو ھیئة التدریس دوراً رائداً في تستخدم لتحقیق أھداف الجامعة و

إعداد وبناء مخرجات التعلیم الجامعي وتأھیلھا بما یتناسب مع متطلبات العصر وكونھا 

یسھم في تحقیق اآلتي:تلبي حاجات المجتمع ومتطلباتھ لذلك فإن البحث الحالي یمكن أن

إطالع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة بأھمیة عملیة التقویم في تطویر العملیة - 1

التعلیمیة.

تبصیر أعضاء ھیئة التدریس بأھمیة تقویم األداء التدریسي.- 2

وإطالع أعضاء ھیئة التدریس بكیفیة تحسین األداء التدریسي.- 3

ھیئة التدریس بانعكاسات تحسین األداء التدریسي على تبصیر وإطالع أعضاء - 4

جودة التعلیم العالي.

حدود الدراسة6.1

في التعرف على معاییر الممارسة األكادیمیة والمتطلبات التدریبیة تقتصر ھذه الدراسة

ألعضاء ھیئة التدریس في مجاالت األداء الثالثة (التعلیم، البحث العلمي، خدمة المجتمع ).

تحدید المصطلحات17.

التقویم: عرفھ بلوم  بأنھ عملیة إصدار حكم على األفكار واألعمال واألنشطة والحلول 

، Criteriaوطرق التدریس وغیرھا من األمور التربویة وان یتضمن استخدام المحاكات 

، لتقدیر مدى كفایة األشیاء ودقتھا وفعالیتھا Normsوالمعاییر Standardالمستویات 



فھ بأنھ عملیة منھجیة تحدد مدى تحقیق األھداف التربویة من قبل المتعلمین وأن وعر

یتضمن وصفاً كمیاً ونوعیاً باإلضافة إلى حكمھ على القیمة أما التعریف األداء:

األداء: تعني كلمة "أداء" في قاموس المنجد، إیصال الشيء إلى المرسل إلیھ وعرف األداء: 

ن سلوك لفظي أو مھاري وھو یستند إلى خلفیة معرفیة بأنھ "ما یصدر عن الفرد م

ووجدانیة معینة، وھذا األداء یكون عادة على مستوى معین یظھر منھ قدرة الفرد او عدم 

قدرتھ على عمل ما.

: عضو ھیئة التدریس في الجامعة

كل من یقوم بالتدریس في الجامعة من حملة شھادة الماجستیر آو الدكتوراه ویساھم في 

.قیق أھداف الجامعةتح

التعلیم العالي: أعلى مراحل التعلیم ویشمل الجامعات والمعاھد العلیا التي تمنح شھادة 

البكالوریوس والدبلوم العالي في الدراسات األولیة وشھادة الماجستیر والدكتوراه في 

الدراسات العلیا.

جودة التعلیم العالي:

لمخرجات المتمثلة بالكوادر المتخصصة من عرفھا بأنھا ھي التحسین المستمر لجودة ا

الخریجین لتحقیق رضا المستفیدین في ظل إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي التي تعد 

عن نظام یتم من خالل تفاعل المدخالت لتحقیق مستوى عال من الجودة باشتراك العاملون 

یجیة متكاملة للتطویر المستمر، بصورة فاعلة في العملیة التعلیمیة .وعرفھا  بأنھا استرات

فھي مسؤولیة جمیع عناصر منظومة الجامعة من أساتذة وموارد مادیة وقیادات إداریة 

تشترك لتحقیق أھداف الجامعة أما التعریف اإلجرائي لجودة التعلیم العالي ھو: تحقیق 

خالل عدة المعاییر العالمیة للجودة الشاملة او االقتراب منھا ویمكن أن یتحقق ذلك من

محاور، األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس في الجامعة احد ھذه المحاور المھمة 

والرئیسة.



الدراسات السابقة8.1
تم الحصول على عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالیة سواء فیما

لھا عالقة مباشرة بمتغیرات یتعلق بتقویم أداء عضو ھیئة التدریس أو بجودة التعلیم، والتي

.الدراسة

وقسمت الدراسات إلى محورین ھما:

.. الدراسات المرتبطة بتقویم أداء عضو ھیئة التدریس1

. الدراسات المرتبطة بجودة التعلیم الجامعي.2

وتم تناولھا من خالل تحلیل ھذه الدراسات، والتعرف على أھداف كل دراسة والمنھج 

التي استخدمتھا، والعینة التي طبقت علیھا، وأبرز النتائج التي توصلت واألدوات البحثیة 

إلیھا بغیة تحدید أوجھ االستفادة منھا وقد رتبت وفًقا لحداثتھا.

الدراسات المرتبطة بتقویم أداء عضو ھیئة التدریس:

م): 2011ا.  دراسة الصرایرة ( 
األردنیة الرسمیة من امعاتاألداء الوظیفي لدى أعضاء الھیئات التدریسیة في الج

وجھة نظر رؤساء األقسام فیھا.

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء الوظیفي ألعضاء الھیئة التدریسیة في 

الجامعات األردنیة الرسمیة من وجھة نظر رؤساء األقسام فیھا، استخدمت االستبانة أداة 

ئیس قسم أكادیمي تم اختیارھم ر77لجمع المعلومات ، طبقت على عینة مكونة من 

بالطریقة العشوائیة البسیطة، واستخدم المنھج الوصفي التحلیلي، وكانت أبرز نتائج الدراسة 

:ما یلي

أن مستوى األداء الوظیفي لدى أعضاء ھیئات التدریس من وجھة نظر رؤساء أقسامھم 

الجامعي السلیم بشكل عام كان مرتفع اً ، وھو مؤشر جید على توفر المناخ التنظیمي

ألعضاء ھیئة التدریس بعنوان نحو تطویر نظام شامل لتقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس 

في الجامعات في ضوء مبدأ المسئولیة اإلسالمیة.

ھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم مالمح تقویم أداء عضو ھیئة التدریس بالجامعات  

ة والتعرف على مجاالت وأسالیب تقویم أداء السعودیة، وفًقا لمبدأ المسؤولیة اإلسالمی



عضو ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة كذلك الكشف عن الصعوبات و المتطلبات التي 

ینبغي توافرھا في األسالیب المستخدمة في تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات 

مبدأ المسؤولیة اإلسالمیة السعودیة. أن من أھم مالمح تقویم أداء عضو ھیئة التدریس وفًقا ل

من وجھة

نظر أفراد مجتمع الدراسة: تمّكن عضو ھیئة التدریس من مادتھ العلمیة والتزامھ باألداء 

على أكمل وجھ دون إھمال، تحقیق العدل والمساواة في تقویم الطالب، انضباطھ ودقتھ 

متعددة بمواعید المحاضرات، تطویر منھجھ واستخدام استراتیجیات وطرق وتقنیات

وحدیثة للتدریس. الموضوعیة والنزاھة، األمانة العلمیة والدقة في إجراء البحث العلمي، 

المحافظة على سریة البیانات، بذل قصارى الجھد لتحقیق التمیُّز واإلبداع في اإلنتاج 

العلمي، استخدام الشورى واالعتماد على التعاون والعمل بروح الفریق في اإلنتاج العلمي، 

حلي بسلوك القدوة وغرس القیم الحمیدة في نفوس الطالب، انضباطھ بواجبات القسم، الت

التعامل اإلیجابي مع الزمالء والطالب وإعداد مشاریع نافعة للمجتمع.

:)2004، ةـدراسة (بطاینب. 
التي دعت الي استخدام اسس ومعاییر واضحة قابلة للقیاس، وھي : التدریس ، االنتاج 

شراف على الرسائل الجامعیة ، النشاط العلمي ، خدمة المجتمع ، االعمال العلمي ، واال

للزیاد والنقصان تبعا ألھداف االداریة ، راي الطلبة. بینت الدراسة ان ھذه المعاییر قابلة

المؤسسة، حیث یجب تقویم اعضاء ھیئة التدریس في مدى مساھمتھم في تحقیق أھداف 

المؤسسة التعلیمیة .

م):2003الغامدي ( ت. دراسة
بالجامعات طریقنا نحو تحسین بعنوان "تعدد األسالیب لتقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس

جودة األداء المؤسسي.

ھدفت ھذه الدراسة إلى استعراض األسالیب المختلفة المستخدمة في عملیة تقویم أداء عضو 

التي تتمیز بھا عن ھیئة التدریس الجامعي وتوضیح خصائص كل منھا. والممیزات 

األسالیب األخرى، إجراءات تطبیقھا استخدم الباحث المنھج االستقرائي حیث اعتمد على 



بمجال تقویم عضو ھیئة التدریس توصل الباحث إلى مراجعة البحوث والدراسات المتعلقة

:النتائج التالیة

ثر دقة أن تنوع أسالیب تقویم أعضاء ھیئة التدریس یضمن التوصل إلى أحكام أك

وأنھ یفضل أن تتكامل أسالیب التقویم مع بعضھا بعضا، وان عضو ھیئة وموضوعیة

التدریس من أھم العناصر التي تسھم في تحقیق رسالة الجامعة في المجتمع.



م):1991ث. دراسة خلیل الخلیلي (
ن في دراسة بعنوان "تحسین أداء أعضاء ھیئة التدریس ومشكالت التدریس الجامعي م

وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الیرموك" تحدید أبرز المشكالت التدریسیة 

التي یوجھھا أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الیرموك من وجھة نظر الھیئة التدریسیة، إذ 

أضافت ھذه الدراسة مشكالت أخرى تواجھ المدرس الجامعي، وھي: لغة التدریس، 

لطلبة، وتقویم الطلبة وما یترتب علیھ من ضغوط الطلبة وانخفاض نسبة المدرسین إلى ا

والمجتمع على العالمات، وزیادة العبء التدریسي، واالعتماد على المحاضرین غیر 

المتفرغین، وضیق الوقت للقیام بالبحث العلمي.

م):2007ج.  دراسة الحولي ( 
تقییم الطلبة لھم"بعنوان اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة اإلسالمیة نحو

الدراسة إلى التعرف على اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة اإلسالمیة نحو  

تقییم الطلبة لھم ، وعرض تجربة الجامعة اإلسالمیة في تقییم أداء عضو ھیئة التدریس من 

غت رأي الطالب في أداء األستاذ الجامعي، مستخدماً المنھج الوصفي التحلیلي، وبلخالل 

) عضو ھیئة تدریس في الجامعة اإلسالمیة، واستخدمت استبانة تكونت من 131العینة ( 

ثالثة أبعاد وتضمن ثالثة محاور ھي (االتجاه نحو تقییم األداء التدریسي، االتجاه نحو 

استبانة التقییم ، االتجاه نحو إدارة عملیة التقییم) باإلضافة إلى عدد من األسئلة المفتوحة 

قترحات خاصة باالستبانة، مقترحات خاصة بعملیة التقییم، مقترحات خاصة وھي : م

بعملیة إدارة التقییم ، وكانت أھم نتائج الدراسة:

إن تجربة الجامعة اإلسالمیة في تقییم عضو ھیئة التدریس على الرغم من حداثتھا إال أنھا 

ھات أعضاء ھیئة التدریس ومتنوعة في أدواتھا ونتائجھا. وتشیر النتائج إلى أن اتجاثریة

نحو تقییم الطلبة لھم كانت محایدة في مجملھا، وأن اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس في 

الجامعة اإلسالمیة نحو تقییم الطلبة كانت مرتفعة إیجابیة في العدید من الفقرات ، وأشارت 



المیة نحو نتائج الدراسة أیضا إلى   أن اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة اإلس

تقییم الطلبة كانت منخفضة (سلبیة) في العدید.

JoannaMJezierska)2009ح. دراسة جوانا ماریا جیزیرسكا(
بعنوان : سیاسات ضمان الجودة في منطقة التعلیم العالي األوروبي . دراسة مقارنة ھدفت 

والمبادئ اإلرشادیة ھذه الدراسة لدراسة عملیة تنفیذ السیاسات وضمان الجودة ، والمعاییر 

لضمان الجودة في التعلیم العالي في دولتین أوروبیتین ، ھما المملكة المتحدة ، وبولندا

وتشمل عملیة تبني سیاسات ضمان الجودة على المستوى الوطني ، وتعدیالتھا ، وتأثیرھا 

اسات ضمان على تغییر نظم التعلیم الوطنیة والمؤسسات في كال الدولتین . ولقد تم تقییم سی

الجودة المؤسساتیة الخاص بجامعة كامبریدج ، وجامعة أنویرستیت جاجیلونسكي ، 

ومناقشتھما في ھذه الدراسة .

وتحلیل والبحث یعرض تفاصیل سیاسات ضمان الجودة الذي یستخدم خریطة األحداث

ا)، المحتوى ، والتعدیل لھذه الدراسة ، وتطبیق أسلوب البحث التحلیلي المكمل (كارم

كأدوات بیانات . 

وبفحص ومقارنة سیاسات ضمان الجودة، وعملیات تضمینھا، فإن الباحث یقدم منظور 

واسع لمفاھیم مختلفة حول إصالح التعلیم في الدولة األوروبیة، والعوائق ومبادرات النجاح 

الخاصة بھ . وكشفت الدراسة عن صورة لمنھج منتظم، كواحد من أھم المناھج المبادرة 

إلصالح، مقارنة مع حركة أكثر سرعة في إیقاعھا ، ومشارك في بولندا ، تجاه التعلیم ل

العالي. األوروبي . وعلى الرغم من وجود مفھوم عمیق وتقدم في بعض الحاالت التي تم 

فحصھا ، إال أن  كال الدولتین مازالتا یسیطر علیھما الحاجة إلى المزید من المعالجات 

ى المستوى الوطني . من خالل تقییم السیاسات المذكورة بمزید من والتغیرات ، خاصة عل

التفصیل ، فإن ضمان الجودة تعني التأكید على االرتباط بین جمیع األھداف المتبقیة من 

اتفاق بولونیا ، ووضع خلفیة لتنسیق نظم التعلیم في مختلف مؤسسات التعلیم العالي في 

في دول أخرى في جمیع أنحاء العالم .أوروبا ، وما تم التوصل إلیھ بالفعل 



م):2338خ. دراسة غالب و عالم ( 
للجودة الشاملة في التعلیم الجامعي. بعنوان "التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس مدخل

ھدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أدوار عضو ھیئة التدریس المتجددة والمنسجمة مع

ضافة إلى عرض العالقة بین جودة النوعیة وجودة عضو ھیئة روح العصر ومتطلباتھ، باإل

التدریس، مع التأكید على أھمیة تطویر كفایات أعضاء ھیئة التدریس.

استخدم الباحثان في ھذه الدراسة المنھج الوصفي النظري الذي یعتمد على تحلیل مفھوم

أھدافھ باإلضافة إلى بیان الجودة الشاملة ومتطلبات استخدامھ بالتعلیم الجامعي، وممیزاتھ و

أسالیب ووسائل التنمیة المھنیة لألكادیمیین.

.تطویر مفردات وثقافة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي-أ 

عقد دورات للنمو المھني ألعضاء ھیئة التدریس بھدف تبصیرھم بطبیعة - ب 

واالتجاھات المؤسسة األكادیمیة وطبیعة أدوارھم ومسؤولیاتھم وإكسابھم المعارف

والمھارات الالزمة ألداء أدوارھم، وإعانتھم على التكیف مع التحوالت الفجائیة 

والضروریة التي تقتاضیھا طبیعة مھامھم.

م):1999. دراسة عبد هللا المجیدل (د

التي توصلت إلى مشكالت تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بجامعة دمشق، ومنھا ما یتعلق 

غیاب الدورات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في مجال الحاسب بإدارة الجامعة، مثل: 

اآللي، وعدم توفیر لھم الدوریات العلمیة المتخصصة، وضعف التواصل العلمي بینھم وبین 

نظرائھم في الجامعات العربیة، وعدم تزوید مكتبات الجامعة بالجدید لمساعدة عضو ھیئة 

غیاب الرحالت الطالئعیة العلمیة، وعدم تقدیم التدریس في متابعة ما یستجد باختصاصھ، و

تعویضات لھم، وتفشي روتین العمل اإلداري، وعدم توافر غرف مناسبة لھم، وعدم 

إشراكھم في صنع القرارات الصادرة عن الجامعة، ومعاناة نظام القبول من ثغرات كبیرة 

دم أخذ الكفاءات تستدعي تغییره، ومنح بعض اإلداریین والمحاسبین صالحیات زائدة، وع

العلمیة في الحسبان عند التعیین في المناصب اإلداریة، وعدم االنسجام بین اإلداریین 

واألكادیمیین.



:)2004:16ذ. دراسة  (الحكمي، 

إن االھتمام بأعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة وإعدادھم وتدریبھم یحتل مكانة كبیرة ، 

إسھاماً فاعالً وأساسیاً في تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة ، ألن عضو ھیئة التدریس یسھم 

وإن نجاح التربیة في بلوغ أھدافھا التربویة والتعلیمیة ، وتحقیق دورھا في تطویر الحیاة ، 

یتوقفان على مقومات عدیدة ، مثل  االتجاھات التربویة ألعضاء ھیئة التدریس ، وتوافقھم 

لقونھا خالل عملھم ، وكذلك األمر تخصصاتھم إلى جانب المھني ، وأھم الدورات التي یت

التدریبات ، سواء أكانت تربویة أو غیر تربویة.

ومن المعلوم أن الخصائص المعرفیة أو المھنیة واالنفعالیة وسمات الشخصیة لعضو ھیئة 

التدریس تؤدي دوراً أكثر فاعلیة وكفاءة في العملیة التعلیمیة، والذي یشكل أحد المداخل

التربویة الھامة التي تؤثر في النتاج التحصیلي للطالب في تنمیة فھم الذات األكادیمي لدیھ، 

باعتباره أحد العناصر المستھدفة في العملیة التعلیمیة، والمستفید األول لما یقدمھ لھ معلمھ 

من معرفة وقدوة ونموذج. 

التعقیب على الدراسات السابقة:

السابقة كما سبق اإلشارة تقویم اداء اعضاء ھیئة التدریس في وبشكل عام تناولت الدراسات 
جودة التعلیم ولكنھا خلصت في النھایة إلى نتیجة واحدة أال وھي أھمیة تقویم اداء اعضاء 

ھیئة التدریس في جودة التعلیم  ومدى الفائدة التي تعود على جودة التعلیم في الجامعات 
داء اعضاء ھیئة التدریس ، وكدلك التي تھتم بمواكبة التي تطبق األسس السلمیة في تقویم ا
التطورات التي تستجد في ھدا العالم.

أوجھ االتفاق:

تحسین أداء أعضاء ھیئة تتفق الدراسة الحالیة على بعض الدراسات السابقة في دراسة 
دراسة خلیل الخلیلي ، كما تتفق بشكل كبیر مع التدریس ومشكالت التدریس الجامعي

في تقویم اعضاء ھیئة التدریس في جودة التعلیم .)م1991(

أوجھ االختالف:



تختلف الدراسة الحالیة من حیث مجتمع الدراسة مع الدراسات السابقة التي تناولت 
موضوع في تقویم اعضاء ھیئة التدریس في جودة التعلیم.

أوجھ االستفادة من الدراسات السابقة:

السابقة في تحدید المقابالت والمالحظات وتحدید العینات وفي تم االستفادة من الدراسات 
اختیار منھج الدراسة كما استفادت الدراسة من نتائج الدراسات السابقة في تقدیم التوصیات 

والمقترحات.



الفصل الثاني
اإلطار النظري

األداء مفھوم تقویم و- 1

تقویم أداء عضو ھیئة التدریس- 2

الجامعيالجودة في التعلیم- 3



التقویم واالداء:مفھوم1.2
تعالى قولھفيواالستقامةالتعدیلبمعنىالتنزیلمحكمفيالتقویممصطلحورد

االستقامةبمعنىالتقویممصطلحورداللغةوفي4ٍاْإلِنَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِویم} التینَخلَْقَنالََقدْ {

التربويالتقویمویعرف13اعوجاجھ."وأزالعدلھأيالمعوجوقّومواالعتدال،واالستواء

المنشودة،األھدافتحقیقفيالتربویةالعملیةنجاحمدىعلىبھایحكمالتيالعملیةبأنھ

نحوتقدمھممدىمعرفةأوالمتعلمین،سلوكفيالمرغوبةالتغیراتتحققمدىمعرفةأي

)أّدا(الفعلمنمشتقلفظ:أنھلغةفُیعرفاألداء.أما2".تحقیقھاالمرادالتربویةاألھداف

-بھاأدى,بوقتھا والشھادةبھاقام:والصالة-قضاه:والدین.بھقام:الشيء)أدى (ویعني

(قضياألمر)تأدى(و.لھواستعدأدائھأخذ:لألمر)تأدي(و.إلیھأوصلھ:الشيءوإلیھ

أدائھ فيضوءفيللفردالمنظمبھ: التقییمیقصداألداءتقویممفھومالوسي، أنالمعجم

للفردالفعلياألداءتقارنالمنظمة التيالعملیةبأنھ3للتطور ویعرف "قابلیتھ ومدىالعمل

التغذیةثمأسبابھااألداء وتبینفيوالقوةالضعفنواحيوتحددباألداء المستھدف،

األداءتقویمأنیتضحسبقالبشریة مماالمواردوإدارةالفردمنلكللتنمیة التقویمالمرتدة

والتطویر وذلكالتحسینإلىالحكمھذاحدودویتجاوزالشيءعلىثنایاه الحكمفيیتضمن

.المرسومةاألھدافتحقیقسبیلفيوالضعفالقوةنقاطبتحدید

.ه)، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة. جده: دار الشروق1999زیدان، محمد مصطفى.( 1
.مبادئ القیاس والتقویم في التربیة. عمان :دار الفكر للطباعة والنشرم(، 1998الزیود، نادر. ) .2
م(، إدارة الموارد البشریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان.               4005.أبو علفھ، عصام الدین أمین. ) 3



:.أھمیة التقویم وأھدافھ1.1.2
لیس ثمة فرق واضح بین أھمیة التقویم وأھدافھ، ولذلك فیمكن تلخیص أغراض التقییم 

:في النقاط التالیةعادة

.واإلرشادالتوجیھ.1

.نقل أو رفع التلمیذ من مرحلة دراسیة إلى أخرى.2

معرفة مستوى التالمیذ ومقدار معرفتھم للمادة قبل التدریس، حیث یفید ذلك في   .3

.عملیة   تصمیم وبناء األھداف التعلیمیة والنشاطات التربویة بوجھ عام

التعلیم، حیث إن معرفة مدى تأثیر المواد والطرق التدریسیة المستعملة في عملیة .4

مھمة التقییم ھنا تتمثل في تجھیز المعلم بتغذیة راجعة بخصوص مالءمة ھذه المواد 

والطرق لمستوى التالمیذ، وقدراتھم ورغباتھم الفردیة، ثم تعدیل ما یلزم على 

.أساسھا

إعطاء صورة واضحة عما تحققھ المدرسة من واجبات وأعباء، ونقل ھذه الصورة .5

ة من قبل المعلم إلى جمھرة الناس المھنیین والمسؤولین الرسمیین. بثقة نفسیة كامل

إن تعریف المجتمع برسالة المدرسة التربویة وما تقوم بھ من مسؤولیات جسام 

إلعداد وتربیة األجیال الناشئة، لتساعد على نقص االنتقادات والقصور الموجھة من 

.جتماعيقبل بعض أفراد المجتمع للمدرسة ودورھا التربوي واال



:. وظیفة التقییم أو التقویم2.1.2
] نطرح التقییم كمبدأ اعتمده المدرس لبناء الدرس، فإن ھذا المبدأ یتعلق بوظیفتین 4عندما[

:رئیسیتین

األولى: ھي أن یسمح بالحصول على مؤشرات وبیانات ومعلومات عن صیرورة ونتائج 

ویاتھالتعلم، وعن قیمة التعلیم (طرقھ، وسائلھ، محت

الثانیة: ھي أن الحصول على ھذه المعطیات یتیح إمكانیة إجراء عملیات لدعم التعلم 

.وتصحیحھ وإجراءات لتعدیل التعلم وتحسینھ

) وظائف ھي: الضبط، اإلنتاج، التشخیص، 10وھناك من حدد وظائف التقویم في عشر (

.عالجالالفحص، التواصل، الوقائیة، الدعم، الحكم، التوقع، التصحیح،

یبدو مما سبق أن التقویم یحظى بأھمیة في أي منظومة تربویة؛ نظرا ألھدافھ ووظائفھ 

المتعددة، وال شك أن الحدیث عن أنواع التقویم وبیان الفروق بین االختبار والمالحظة 

.سیثمر نفعا ویتم صالحا

. التقویم والتقییم والقیاس:3.1.2
عالقة بینھمأنحیثوالتقییم،مثل: القیاسالتقویممصطلحمعالمصطلحاتبعضتتداخل

آخر. جانبمنبھیتمیزدورمصطلحولكلجانب،منوثیقة

تھمشالالكمیة القیاس وبالتاليالطرائقعلىتقتصرالالتقویمان عملیة 14ویوضح"

التقویم ، فھماعملیةتسبقانوالتقییمالقیاسفعملیتيالكمیة التقییم ، لذاغیرالتقدیرطرائق

مصطلحبینوالفروقالعالقةنوضحیليالتشخیصي من ھذه العملیة وفیماالجانبیشكالن

.والتقییمالقیاسومصطلحيالتقویم

والتقویم:القیاس-

م). التقویم التربوي: أسالیبھ، مجاالتھ،2006ھاشم، كمال الدین محمد ( . 1
م(. الرائد، معجم لغوي عصري. بیروت: دار العلم للمالیین1994. مسعود، جبران ) 2



المرءقاسونقولقدر،بمعنى"قاس"الثالثيالفعلقیاس ھولكلمةاللغوياألصل

2مثیلھ "إلىالشيءرداللغةفيمثالھ والقیاسعلىقدرهأيغیرهعلىأوالشيء بغیره

خاصیةأوالصفاتمنلصفةقیمة رقمیةعلىخاللھامننحصلالتيالعملیةھووالقیاس

األشیاءتقدیرانھعلىأیضاالقیاسوالمحكات. ویعرفالمعاییرلبعضمعینة وفقاً 

المتدرجة. المقاییسمنمعینإلطاروفقاً تقدیرا كمیاً والمستویات

:والتقویمالقیاسبین. الفرق4.1.2
قیمتھ.علىفیحكمالتقویمأماالسلوك،بوصفیھتم. القیاس1

علىیعتمدیجعلھمماللسلوك،الكمي)الوصف(التقدیرعلىیقتصر. القیاس2

الكميالتقدیرفیشملالتقویمأماالمقاس،للموضوعالنھائیةالنتیجةإعطاءفياألرقام

للسلوك، كما یشمل حكما یتعلق بقیمة السلوك.الكیفيوالتقدیر

فیعدالتقویمأماالمقاس،الموضوععنالمعلوماتببعضمحدوداً یكون. القیاس3

واحد.آنفيعالجیةتشخیصیةعملیة

. القیاس یعتمد على الدقة الرقمیة فقط، أما التقویم فیعتمد على عدد من المبادئ 4

أبرزھا: الشمول، والتشخیص والعالج ومراعاة الفروق الفردیة والتنوع واألسس من 

في الوسائل مستخدمة.

. القیاس یقتصر على إعطاء وصف للموضوع المراد قیاسھ دون أن یعطي اھتماماً 5

للربط بین جوانبھ، أما التقویم فیقوم على مقارنة الشخص مع نفسھ ومع اآلخرین

التقویم ي ھتم بجوانب ھذه العملیة في شمول وتكامل أنھ في عملیة 15ویضیف "

وبتفاعل بین مكوناتھا وعالقة كل منھا بالنتائج، بینما یقتصر القیاس فقط على 

التحصیل، وعلیھ یجب أن ي نظر إلى التقویم على انھ مصدر للتغذیة المرتدة التي 

ین القیاس والتقویم ب2تفید في دفع العملیة التعلیمیة وتحسین مستوى جوانبھا. ویفرق"

بأن القیاس رغم دقتھ ال یعطي سوى فكرة جزئیة عن الشيء الذي ي قاس وال یعطي 

صورة صادقة عن المقّوم، بینما التقویم فیعكس صورة صادقة عن جمیع البیانات 

.م). األھداف التربویة والتقویم. اإلسكندریة:دار المعارف1979.قالدة، فؤاد سلیمان ( 1
.ه). األصول اإلداریة للتربیة. جده: دار الشروق1416مطاوع، إبراھیم عصمت وحسن؛ أمینھ أحمد ( ..2
م). التقویم التربوي. الریاض: دار النشر الدولي.2005فتح هللا، مندور عبد السالم ( .3



والمعلومات التي لھا عالقة بالمقّوم، فالتقویم اعم وأشمل من القیاس وأوسع منھ 

معنى. 

لتقییم:التقویم وا-
التقویم والتقییم كلمتان شائعتان تفیدان بیان قیمة الشيء، فالتقویم یراد بھ معاني عدة فھي

أما التقییم .تعني بیان قیمة الشيء، كما تعني كذلك تعدیل أو تصحیح ما أعوج من الشيء

ي واألفعال التفھو مصطلح یفید تقییم الشخص لجمیع األشیاء التي یستعملھا وأنواع السلوك

وھنا یتضح الفرق بین 3یراھا أو یقوم بھا فیعتمد على خبرتھ في أحكامھ وتقدیراتھ."

وھنا یتضح التقویم والتقییم، حیث أن التقییم عملیة تمھیدیة مسبقة تعطي صورة واضحة.

واضحة عن الفرق بین التقویم والتقییم، حیث أن التقییم عملیة تمھیدیة مسبقة تعطي صورة

لتالي یتم من خاللھ تعدیل وتحسین وتطویر الشيء فنكون قد قومناه فكلما قیمة الشيء فبا

كان التقییم موضوعیاً وجاداً وقائماً على أسس علمیة فإنھ یؤدي إلى تقویم عالجي ناجح 

محققاً ألھدافھ. مما تقدم یتضح أن ھناك عالقة تكاملیة وتبادلیة بین القیاس والتقییم والتقویم، 

م عملیة التقویم دون أن تسبقھ عملیتي القیاس والتقییم، وعملیة القیاس ال أن تتحیث ال یمكن

تفید إال بعد أن تتم عملیة التقییم والتقویم، وأنھ بالرغم من شمولیة التقویم إال أنھ یعتبر 

وسیلة ومرحلة من مراحل التحسین والتطویر التي تعقبھا مرة أخرى عملیات قیاس وتقییم 

نتائج ھذا التطویر.للوقوف مرة أخرى على

. خصائص التقویم:5.1.2
إن عملیة التقویم یجب أن تكون عملیة مدروسة تسیر وفق سیاسة معلومة وخطة 

واضحة مستندة إلى مجموعة من الخصائص التي تحدد من خاللھا مسارھا 

وإجراءاتھا . وقد وضح كل جملة من الخصائص وھي:

ارتباط التقویم باألھداف..1
باط التقویم باألھداف أن تكون أنواع السلوك المتضمنة في األھداف ونواتج یقصد بارت

التعلم التي تشیر إلیھا ھي المحور الذي یدور حولھ التقویم، ومن الضروري أن یتم قبل 



البدء في عملیة التقویم تحدید األھداف والمخرجات التعلیمیة التي سیتم تقویمھا، بما تتضمنھ 

م اتجاھات.من معارف ومھارات وقی

الشمول..2
یجب أن یكون التقویم شامالً لكل أنواع ومستویات األھداف، وحتى یكون التقویم عملیة 

تنوع .شاملة متكاملة ال بد من توافر عدة عوامل منھا  التخطیط التقویم على مدار العام

في تقومأدوات القیاس المستخدمة لتشمل كل الجوانب لشخصیة، وتحدید المعاییر التي 

ضوئھا ھذه الجوانب تعاون أكثر من جھة وأكثر من فرد في التقویم

. االستمراریة.3
یقصد باالستمراریة امتداد عملیة التقویم مع العملیة التعلیمیة، وھذه استمراریة تساعد في

:تحقیق التقویم ألھدافھ التي منھا

نمو الطالب في مختلف اكتشاف معوقات التعلم، تتبع تحدید جوانب القوة والضعف،

وتقویم تقدم المتعلمین..الجوانب

.. التكامل4

:والمقصود بالتكامل ھو أن یتضمن التقویم عدة مجاالت منھا

التكامل بین عملیة التقویم وعملیة التدریس.-أ

.التكامل بین الوسائل المختلفة المستخدمة في عملیة التقویم-ب

تعلیم والتعلم. التكامل بین التقویم والنظم المختلفة لل-ت

.أن یكون التقویم وسیلة ولیس غایة.5
إن عملیة التقویم ھي وسیلة یتبعھا القائمون بھا من أجل الوصول إلى خرجات للحكم على 

العملیة التعلیمیة، وتحدید جودة ھذه النتائج وإمكانیة تعزیز مدخالت وعملیات المنظومة 

التربویة لتحسین المخرجات غیر المرغوبة.



:. أن یبنى التقویم على أساس علمي6
ینبغي أن تتصف أدوات التقویم المستخدمة بالصدق والثبات والموضوعیة والتنوع والتمیز

الخصائص الرئیسة لعملیات التقویم الناجحة والتي 16وذكر".حتى تعطي نتائج دقیقة

وضعتھا الرابطة األمریكیة للتعلیم العالي ھي كالتالي:

:ة ھي القوة الرئیسة المحركة لعملیات التقویمالقیم التربوی.أ

إن التقویم لیس ھدفاً في حد ذاتھ بل وسیلة لتطویر التعلیم، ویكتسب أھمیتھ من الربط بینھ 

.وبین أھداف البرنامج العلمي ورؤیتھ ورسالتھ

التقویم مبني على أساس أن التعلم عملیة ذات جوانب متعددة ویمكن تقویمھا من .ب

حیث أن التعلم ال یقتصر على ما یعرفھ الطلبة فقط بل یتضمن داء الطلبة:تقویم أخالل

فبالتالي ال یقتصر على المعارف فقط بل یتضمن القیم ما یستطیع الطلبة أداؤه

ونظراً لتعدد جوانب التقویم ال بد من تنوع واالتجاھات والعادات، وبناء على ذلك

التقویم خالل مدة زمنیة كافیة.أدوات التقویم ووسائلھ، وان تتم عملیة 

:أال یقتصر التقویم على المخرجات التعلیمیة فقط.ج

التقویم الناجح ال یقتصر على المخرجات التعلیمیة فقط بل یشمل الخبرات التعلیمیة.

. موقع التقویم في منظومة التعلیم:2.1.6

تعرف منظومة التعلیم بأنھا مجموعة من المكونات والعناصر التي تتفاعل فیما بینھا 

بصورة مستمرة، وتعمل مجتمعة في تآلف وانسجام من أجل تحقیق أھداف تعلیمیة محددة. 

رئیسة:عناصرأربعةمنالتعلیميالنظامھذاویتكون

مكونات بشریة ومادیة وتشكل كل ما یدخل في نظام التعلیم من) Inputs(المدخالت.1

المعلم، والتالمیذ، والفنیین ومسؤولي اإلدارة، وتتمثل المكونات ومعنویة، البشریة مثل

المادیة في التجھیزات والمعدات واألدوات والوسائل، أما المكونات المعنویة فھي 

األھداف التعلیمیة وأسالیب الحفز والتعزیز.

م)، التعلم والتقویم األكادیمي. عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع.2009. شحادة، نعمان. ( 1



فیھا تفاعل جمیع العناصر لتحویل وھي مرحلة یتم )Processesالعملیات (.2

المدخالت إلى مخرجات تعلیمیة تتناسب مع أھداف عملیة التعلیم، ویتم خالل ھذه 

المرحلة إتباع االستراتیجیات المالئمة، واستخدام األسالیب األنشطة المناسبة لتحقیق 

أھداف النظام.

علیمي، وما تم ھي النتاجات النھائیة لمدخالت النظام التOutputs)المخرجات (.3

النتاجات من خالل الوقوف ما تحقق من أھداف من عملیات علیھا، وتتحدد ھذه

النظام التعلیمي.

في ھذه المرحلة یتم تحدید نقاط القوة ونقاط (Feed Back)الراجعةالتغذیة.4

مخرجات ھذا النظام، في ضوءالضعف في كل مكونات النظام التعلیمي وذلك

حیث یتم اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة للتعدیل والتحسین

) 1شكل(
وعالجتشخیص)التقویم(الراجعةالتغذیة

. المبحث الثاني: تقویم أداء عضو ھیئة التدریس:2.2
.أعضاء ھیئة التدریس:1.2.2

التعلیمیة التعلیم العالي فھو نواة العملیةیعتبر عضو ھیئة التدریس أھم ركیزة من ركائز 

االرتكاز لتحقیق أھداف الجامعة، حیث یتوقف نجاح الجامعة على كفاءة وجودة ومحور

عضو ھیئة التدریس فھو الدَعامة الرئیسة في قوة الجامعة ومستواھا وسمعتھا، وھو بتحمل 

المقبلة على التحصیل بإبداع العبء األكبر في عملیة صناعة العقول وبناء الملكات الذھنیة 

عضو ھیئة 17ویعرف ".التعلیم الذاتي القادر على االستمراریةوإتقان وصوالً إلى مرحلة

م)،أسالیب التدریس الجامعي. عمان: دار1995.زیتون، عایش محمود. ( 1
م). أستاذ الجامعة الدور والممارسة )بین الواقع والمأمول(. القاھرة: دار زھراء الشروق1991.قلیھ، فاروق عبده ( 2

الراجعةالتغذیة
(التقویم)

تشخیص وعالج

المخرجات

مدى تحقیق األھداف

العملیات

استراتیجیة تدریسیة

وأسالیب ووسائل

المدخالت
ومادیةبشریةمكونات

ومعنویة



التدریس بأنھ الفرد الذي یحمل درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا، ویعین في الجامعة برتبة 

Associateأو أستاذ مشارك Assistant Professorجامعیة كأستاذ مساعد

Professor أو أستاذfessor إن عضو ھیئة التدریس ھو عضو في اللجان اإلداریة

وفي لجان الجامعة التي ترسم السیاسات العامة، بجانب ما یقوم بھ من دور في إرشاد 

الطلبة في األمور األكادیمیة أو غیر األكادیمیة ویقوم  بإجراء بحوث على مستویات مختلفة 

ي مستویات تطورھم المتنوعة.وھو یتعامل مع الطالب ف

. صفات عضو ھیئة التدریس:2.2.2

نظراً ألھمیة دور عضو ھیئة التدریس في تطور الجامعة علمیاً وثقافیاً، وفي تثقیف 

المجتمع وتدعیم القیم والمبادئ واالتجاھات التي یتبناھا، ودوره الرئیس في بناء شخصیة 

كما یلي:2من أن یتحلى بعدة صفات أوردھا "الطالب وتوسیع آفاقھ ومداركھ، كان وال بد

أن یمتلك قاعدة عریضة من العلوم األساسیة والتطبیقیة المتعلقة بتخصصھ أن یكون لدیھ 

القدرة والمھارة على توصیل المعلومة بأسلوب صحیح وشیق أن یكون لدیھ الحماس 

تكنولوجیا. إضافة إلى ما لتطویر ذاتھ أن یكون لدیھ القدرة على مواكبة التغیر السریع في ال

سبق فقد ورد في الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودیة في المادة الثامنة 

والثالثون الصفات الواجب أن یتصف بھا عضو ھیئة التدریس وھي كالتالي:

األمانة والخلق القویم وااللتزام باألنظمة والتعلیمات وقواعد السلوك واآلداب المرعیة 

عة ما یستجد في مجال تخصصھ، وان یسھم من خالل نشاطھ العلمي في تطور متاب

أن ینقل لطالبھ .تخصصھ أن یثیر في طالبھ حب العلم والمعرفة والتفكیر العلمي السلیم

أحدث ما توصل إلیھ العلم في مجال تخصصھ أن یشارك بفعالیة في أعمال جلس القسم 

جامعة في خدمة المجتمع.وغیره من المجالس واللجان وفي أنشطة ال



مھام وواجبات عضو ھیئة التدریس:3.2.2

تتكون المھام األساسیة لعضو ھیئة التدریس من أربعة أنشطة رئیسة ھي التدریس والبحث 

العلمي وخدمة المجتمع باإلضافة إلى اإلدارة األكادیمیة، ھذه األدوار تنبثق من األھداف 

مھام عضو ھیئة التدریس في النقاط التالیة:18ویوضح "والوظائف األساسیة للجامعة. 

التدریس في الجامعة ویتضمن التربیة الطالبیة والتعلیم الجامعي للطلبة وما .1

یالزمھ من إجراء االمتحانات وإرشاد الطلبة وتوجیھھم أكادیميً  واجتماعیاً 

تي تؤدي إلى وتربویاً، واالشتراك في اللجان والمجالس األكادیمیة واإلداریة ال

خدمة الطالب وتأھیلھ للتكیف والعمل في الحیاة بصورة أفضل.

البحث العلمي ویتضمن قیام عضو ھیئة التدریس بما یلي:.2

إجراء البحوث العلمیة النظریة واإلجرائیة والتطبیقیة .أ

اإلشراف على (دراسات وبحوث) طلبة الدراسات العلیا..ب

مع األسري والبیئي والمحلي والوطني.خدمة المجتمع. ویتضمن خدمة المجت3

اإلدارة األكادیمیة  حیث یرى أن عضو ھیئة التدریس في الجامعة مسؤول عن 3

المشاركة في اإلدارة الجامعیة بشكل مباشر، وفي ھذا المجال یلزم التمییز بین 

ھیئة التدریس الذین یتولون مناصب إداریة وغیرھم، ومن الطبیعي أن أعضاء

األقسام ومدراء المراكز والعمداء في اإلدارة الجامعیة، وقد یكون یشارك رؤساء 

ذلك مقابل تخفیض العبء التدریسي لكل منھم أو مقابل مكافأة مالیة على شكل 

عالوة إداریة.

م). تطور نظام تقویم أداء عضو ھیئة التدریس2006. عطا، محمود( 1.



. تقویم أداء عضو ھیئة التدریس:4.2.2

لتدریس تبنى تعتبر الجامعة مصدراً للمعرفة وناقلة للثقافات، فعلى عاتق عضو ھیئة 

المعرفة وتقوم الحضارات، وحیال ذلك یظل عضو ھیئة التدریس یتعلم كجزء من 

مسؤولیتھ المھنیة فھو مطالب على الدوام بالقراءة واالطالع والبحث عن المعارف الجدیدة.

من ھذا المنطلق ظھرت دعوات تنادي بضرورة اإلصالح الجامعي، وكخطوة أولى یأتي 

ھیئة التدریس تحقیقاً للجودة ومواكباً للتغیرات المعاصرة والمستقبلیة االھتمام بتقویم عضو

التي تجعل من التطور واإلصالح ضرورة ال بد منھا فعملیة التقویم والتطویر عملیة 

أن عضو ھیئة 19وذكر"متكاملة حیث أن نتائج التقویم ھي األساس لعملیات التطویر.

فمكانة الجامعة مرتبطة بأساتذتھا، وأصبحت سمعة التدریس یمثل العمود الفقري للجامعة، 

وقوة الجامعة تقاس بارتفاع أو انخفاض أداء ومكانة علمائھا لذلك أصبح تقویم أداء عضو 

ھیئة التدریس معیاراً تتخذ في ضوئھ بعض القرارات الخاصة بھم، وھي جزء من الثقافات 

أن دور عضو ھیئة التدریس دور متجدد 2األكادیمیة للتعلیم الجامعي، حیث تؤكد دراسة "

بصفة مستمرة مما جعل الكثیر من الجامعات العالمیة تركز على التطویر األكادیمي لعضو 

ھیئة التدریس بھدف تطویر العملیة التعلیمیة واستیعاب التطورات الجدیدة المتسارعة في 

یر التدریبي مجاالت وأدوار عمل عضو ھیئة التدریس المتعددة والتي تشمل التطو

والمعلوماتي والتقني والمنھجي واإلداري والبحثي والتقویمي والتخصصي.

. أھداف تقویم أداء عضو ھیئة التدریس:5.2.2

یعتبر تقویم أداء عضو ھیئة التدریس من األمور المھمة في التعلیم العالي فمن خاللھ یتخذ 

یم وھو وسیلة للتطویر والتجدید، الكثیر من اإلجراءات والقرارات التي تخدم مسیرة التعل

فعملیة التقویم تحقق األھداف التالیة:

.تقییم مستوى األداء لعضو ھیئة التدریس ومتابعة مستوى التقدم في ذلك.1

ول، العدد الثالث.م). تقویم أداء األستاذ الجامعي، األداء البحثي كنموذج. مستقبل التربیة العربیة، المجلد األ1995.ضیاء الدین. ( 1
م) برامج التطویر المھني لعضو ھیئة التدریس2004.آل زاھر، علي بن ناصر شتوي( 2



الكشف عن نواحي القوة في األداء لتعزیزھا واالستفادة منھا وإمكانیة نقلھا .2

ھا ووضع الحلول لتحقیق لآلخرین عبر وسائل متعددة، وتحدد نقاط الضعف لتالفی

.ذلك

التأشیر واإلشادة باألداء المتمیز لعضو ھیئة التدریس، واستثمار ذلك في جوانب .3

متعددة لخدمة المجتمع عبر بوابة البحث العلمي واألنشطة العلمیة والمجتمعیة 

.األخرى

عملیة التقویم تساعد في توفیر مؤشرات وبیانات عن مستوى االنجاز وضعفھ في .4

نب عدیدة تسعى الجامعة إلى تحقیقھا.جوا

تساعد في توفیر قاعدة بیانات عن برامج الجامعة بكل تفصیالتھا وتزود صانعي .5

القرار بتغذیة راجعة عن كل ما یریدون من معلومات تعتمد في ترشید القرارات 

.الجامعیة

ا تعطي فكرة عن اإلمكانات والكفاءات المتاحة لالستفادة القصوى من طاقاتھ.6

ونظراً ألھمیة تقویم األداء لعضو ھیئة 110وجھودھا في تحقیق مھام الجامعة"

مجموعة من األھداف منھا:2التدریس فقد أوردت "

تمكن مؤسسات التعلیم من المشاركة في الترقیات والحوافز بطریقة عادلة..أ

تحدید احتیاجات األعضاء من التدریس والتطویر للكشف عن السلبیات ودراسة .ب

ق تالفھا والتحسین من األداء.طر

.تحفیز األعضاء إلتاحة الفرصة لھم وفتح المجاالت أمامھم.ج

العمل على تحسین اإلجراءات المتعلقة بنظام تقویم األداء..د

وتأكیداً ألھمیة التقویم ألداء عضو ھیئة التدریس فقد رؤي أن التقویم یھدف إلى إعانة 

المستمر وبمنھجیة واضحة للوصول إلى أعلى عضو ھیئة التدریس على التطویر الذاتي

الغایات في إطار مھامھ األساسیة في التدریس المتمیز والبحث العلمي الراقي والخدمة 

المھنیة والمجتمعیة المتقدمة

م) تقویم األداء التدریسي ألعضاء ھیئة2009.الجنابي، عبد الرزاق شنین ( 1
تبة العصریة.م)، تقویم األداء التدریسي لمعلم التعلیم العالي. مصر: المك4009.تمام، شادیھ عبد الحلیم ( 2



. أھمیة تقویم أداء عضو ھیئة التدریس:6.2.2

والتشجیع 111الطریق"ینظر إلى التقویم الدوري في المجتمع األكادیمي على أنھ بمثابة إنارة 

لعضو ھیئة التدریس من خالل حثھ على العمل وعلى تعزیز واستثمار الجوانب اإلیجابیة 

في أدائھ وتنشیط ھمتھ في مجال البحث العلمي الذي یعتبر أساساً مكمالً للعملیة التعلیمیة، 

ویعمل التقویم الدوري لعضو ھیئة التدریس على تزوید أصحاب القرار في الجامعة 

ن نوعیة األساتذة وصفاتھم وقدراتھم وتمكنھم من تحقیق أھداف الجامعة في بمؤشرات ع

مع تزاید أعداد المقبولین في المجاالت المختلفة التدریس البحث العلمي، الخدمة العامة.

وتقویماً لعناصر التعلیم مراجعة مستمرة2الجامعات عاماً بعد آخر فإن األمر یتطلب" 

تاذ الجامعي والطالب الجامعي والمقرر الدراسي وتظھر أھمیة الجامعي والمتمثلة في األس

عملیة التقویم في النقاط التالیة: أن عملیة تطویر وتحسین أداء الجامعات وتحقیقھا ألھدافھا 

عضو ھیئة التدریس جیداً وذا كفاءة عالیة تدریساً وبحث اً، المطلوبة ال تتم ما لم یكن

أي نقص أو تقصیر محتمل في اإلمكانات المادیة یعوض فعضو ھیئة التدریس یمكن أن

والفنیة في الجامعة، ومن ھنا كان من الضروري تقییم أدائھ التدریسي لینعكس ذلك في 

.النھایة على تحسین عمل الجامعة

یرى أن ألعضاء ھیئة التدریس دور في توجیھ سلوك الطلبة وتعزیز نموھم الشخصي .1

ویتفاعلون معھم، وألھمیة دور عضو ھیئة التدریس والمعرفي وتشجیعھ، فھم یتعاملون 

في التعلیم الجامعي كان البد من تقییم دوري ألدائھ وذلك لتبیان مواطن القوة وتدعیمھا 

وتسعى الجامعات إلى اتجاھات حدیثة في إدارتھا واستجالء مواطن الضعف وعالجھا

وبین المھارات الفنیة والجھود االبتكاریة تقوم على المزج بین الوسائل اإلداریة

المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى أداء عضو ھیئة التدریس وتطویره المستمر، 

ولتطبیق ھذه الفلسفة البد من تقویم متخصص مستمر لعضو ھیئة التدریس تساعده 

على الوصول إلى أداء متمیز حتى تضمن لھ البقاء واالستمرار في عصر الثورة 

.م) رؤیة لتطویر الجامعة ووضع معاییر لتقویم األداء2006. الصاوي، محمد وجیھ ( 1.
ه(، التعلیم العالي1419.. الخضیر؛ خضیر سعود. ) 2



ویوضح  أن 112ة أمام منافسیھ من الجامعات العالمیة األخرى"المعلوماتیة والتكنولوجی

عملیة التقویم تشكل بعداً مھم اً من أبعاد ممارساتھ فتتبلور أھمیة التقویم في األمور 

التالیة:

تستخدم عملیة تقویم أداء عضو ھیئة التدریس للوصول إلى أفضل القرارات التي .أ

عن خدماتھم.تتعلق بترقیتھم أو نقلھم أو االستغناء 

.تستخدم عملیة التقویم لتطویر أداء عضو ھیئة التدریس.ب

.یستخدم التقویم كمعیار لتبریر اختیار برامج النظام وتطویره.ج

.التقویم وسیلة للتعرف على نقاط الضعف في األداء فیتم من خاللھ التغلب علیھا.د

یة لمعرفة أن یستخدم تقویم عضو ھیئة التدریس كوسیلة لمتخذي القرارات اإلدار.ه

األمور تسیر وفق خطوط سلیمة. 

أسالیب تقویم أداء عضو ھیئة التدریس: 

أشارت العدید من الدراسات إلى أھمیة استخدام عدد من الوسائل لعملیة التقویم منھا دراسة

Haskell حیث أكد أنھ ال یمكن االعتماد على وسیلة واحدة في التقویم مثل االكتفاء

بتقویم الطالب ألعضاء ھیئة التدریس والمقرر الدراسي بل البد من اللجوء إلى وسائل 

أخرى كذلك إذ أكد على االعتماد على أكثر من طریقة واحدة في تقویم أداء عضو ھیئة 

”113والتقویم الذاتي وتقویم رئیس القسم؛ وأكدت دراسة التدریس كتقویم الطالب والزمالء 

على الموضوعیة في عملیة التقویم بعدم اقتصارھا على جھة معینة ومشاركة جمیع 

األطراف ذات العالقة بالعملیة التعلیمیة من طلبة ورئیس قسم وعمید وزمالء القسم الواحد 

التقویم یضمن التوصل إلى أحكام إضافة إلى عضو ھیئة التدریس نفسھ، وأن تنوع أسالیب 

من جمع معلومات 2أكثر دقة وشمولیة. إن استخدام أكثر من مصدر في عملیة التقویم یمّكن

دقیقة ومتنوعة للحكم على عضو ھیئة التدریس، لذلك البد من األسالیب المستخدمة في 

كل منھا: التقویم وخصائص

.. الخطیب، لطفي. (د.ت). تقویم الطلبة لفعالیة تدریس عضو ھیئة التدریس في الجامعة.1
.العشريمطبعة:مصر.البشریةالمواردإدارة،)م4005 ( .محمدسیدالرب،. .جاد1
م). تعدد األسالیب لتقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس2010-.الغامدي، علي بن محمد زھید (إبریل2



أوال: التقییم الذاتي:

ویقصد بھ أن یتولى عضو ھیئة التدریس بنفسھ عملیة التقویم فھي تشجعھ على عملیة 

النقد لذاتي وبالتالي التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وھو من أكثر أسالیب 

الجامعیة لما یتمیز بھ من السریة والخصوصیة إال أن لھذا التقویم قبوالً في ألوساط 

ھذه الطریقة أن تستخدم لترقیة أعضاء ھیئة التدریس األسلوب عیوب انھ ال یمكن ل

وأیضا میلھم إلعطاء أنفسھم تقدیرات أعلى من التقدیرات التي یعطیھا لھم غیرھم، 

وھذا ما یؤكده إن من سلبیات ھذا األسلوب أن یعتقد من یستخدمھ في بعض األحیان أنھ 

ق تحسین عملیة أداءه قد وصل في تدریسھ إلى الكمال وبذلك یفسد ھدف التقویم ویعو

الذاتي من خالل استخدام نماذج مقننة یقوم عضو ھیئة 141"التدریسي. ویتم التقویم

التدریس بتعبئتھا ثم تجمع وتحلل من قبل جھة معینة في الجامعة، أو عن طریق تسجیل 

فعالیات المحاضرة على شریط فیدیو ثم عرضھا علیھ مرة أخرى لتحدید إیجابیات 

.2كثر الطرق موضوعیة  "وسلبیات وھي أ

ثانیاً: تقییم الزمالء:

یعتبر تقییم الزمالء أقدر في الحكم على أداء أعضاء ھیئة التدریس بصورة أكثر دقة 

وتأثیراً وفاعلیة في تطویر األداء، حیث یمثل تقییم ال زمیل للزمیل فرصة للحصول على 

أن ھذا األسلوب في 3.ویوضح"التغذیة الراجعة التي من شأنھا أن تسھم في تعزیز قدراتھ

التقییم یستند على فرضیة أنھ البد من توافر مجموعة م السمات والخصائص الفنیة 

والسمات الشخصیة والتخصص العلمي وعامل المعایشة والزمالة. وجمیعھا مؤشرات عن 

أداء توافر القدرة على التناول والمعالجة والتحلیل بھدف إصدار أحكاماً تتعلق بمدى فاعلیة 

الفرد ویتم التقییم بھذا األسلوب من خالل قیام زمیل من أعضاء ھیئة التدریس یتمیز بخبرة 

ولھ مكانة علمیة بأخذ المالحظات عند زیارتھ لھ في القاعة أثناء المحاضرة، واسعة

أن ذلك یتم من خالل تشكیل فریق مكون من ثالثة أعضاء یختار أحدھما 1ویوضح "

م). اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس1996.لبواردي، عبد العزیز محمد.( 1
.أساسیة من وظائف الجامعةه). التدریس كوظیفة 1417الثبیتي ،ملیحان معیض( 2.

م). تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس2004.رسمي، محمد حسن. ( 3



یختار الثاني رئیس القسم والثالث یكون باالتفاق بینھما علیھ، ویقوم التدریس وعضو ھیئة

الفریق بفحص الجوانب التالیة: كفایة المادة التعلیمیة المقدمة ومناسبتھا للطالب، مناسبة 

وسائل التقویم المتبعة في المقرر الدراسي، ویعتمد الفریق في فحصھ لھذه الجوانب على ما 

لھم وعلى مالحظتھم لھ أثناء تدریسھ. وعلى الرغم من أن ھذه یقدمھ عضو ھیئة التدریس 

لما قد 215الطریقة قد تكون فعالة ومجدیة إال أنھ یعتبر أقل ثباتاً ودقة وھذا ما أشار إلیھ "

یحصل من تبادل المجامالت والخدمات بعضھم لبعض ولما قد یسببھ من بعض الحساسیات 

أن لھذا 3التدریس ببعضھم بعضا. ویرى كل من "واآلثار السلبیة في عالقات أعضاء ھیئة 

األسلوب سلبیات من أھمھا:

.أن المالحظات التي تدّون إنما تكون مجرد انطباعات شخصیة.1

.أن نتائج التقویم غیر موضوعیة.2

زیارة المسؤولین لعضو ھیئة التدریس تجعلھ في وضع غیر جید وتؤدي إلى تدني .3

.الروح المعنویة لدیھ

أن وجود مالحظ خارجي في المحاضرة یؤدي إلى إرباك الجو العام للمحاضرة .4

ثالثاً: تقییم الطالب لعضو ھیئة التدریس:

یعتبر أسلوب تقییم الطالب لعضو ھیئة التدریس من أكثر األسالیب شیوعاً في الجامعات 

ى إصدار أحكام الطالب مدخل مھم من مدخالت العملیة التعلیمیة فبالتالي یتمتع بالقدرة عل

تتصف بالمصداقیة كونھ لھ عالقة مباشرة بعضو ھیئة التدریس ویتم التقییم من خالل 

استبانة لكل مقّرر على حدة، تعتمد من قبل القسم أو الكلیة أو الجامعة بالتعاون مع 

ع على الطالب  المتخصِّصین على مستوى الجامعة، لتحقیق االستفادة من نتائج تحلیھا وتوزَّ

ویتمیز أسلوب تقییم الطالب ألداء أعضاء ھیئة التدریس بأنھ:.ھایة كل فصل دراسيفي ن

.یتمیز بدرجة ثبات عالیة ودرجة صدق جیدةأ.

م). اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس1996.  البواردي، عبد العزیز محمد.( 1
م). تعدد األسالیب لتقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس2010- .الغامدي، علي بن محمد زھید (إبریل 2

.Whitman, Neal and Weiss, Elaine (1982) faculty Evaluation 3 .



.أن ھذا األسلوب ذا نتائج موضوعیة وغیر متمیزةب.

ج. یعتبر ھذا األسلوب من أفضل أسالیب تقییم األداء الوظیفي. وكأي أسلوب فإن 

ا األسلوب منھا:ھناك عیوب یعتري ھذ

أن غالبیة الطالب لیس لدیھم الخبرة الكافیة والموضوعیة الالزمة التي تمكنھم من .أ

116تقویم األداء التدریسي بشكل جید "

إن الطالب عند تقییمھم یركزون على السمات والصفات الشخصیة لعضو ھیئة .ب

التدریس أكثر من النواحي العلمیة والمھارات التدریسیة.

الطالب یتأثر كلیاً بعدد من المتغیرات في قاعة المحاضرات منھا عدد تقییم .ج

الطالب، نوع المقرر والتخصص.

إن تقییم الطالب لعضو ھیئة التدریس غالباً ما یؤدي إلى زعزعة الثقة والتقلیل من .د

مكانتھ في الجامعة .

رابعاً: تقییم رئیس القسم:

تدریس من األمور المھمة كونھ المسؤول األول یعتبر تقییم رئیس القسم ألداء عضو ھیئة ال

المباشر لعضو ھیئة التدریس فالمفترض أن یكون على علم ودرایة بمستوى أداءه باإلضافة 

إلى الكفاءة ومدى تعاونھ ونشاطھ في العمل وذلك من اجل تحقیق موضوعیة أفضل تساعد 

رقیة والتثبیت ومنح الحوافز على اتخاذ القرارات الصائبة فیما یتعلق بالوضع الوظیفي كالت

وغیرھا من األمور المتعلقة بالجانب اإلداري. 

أن مسؤولیات رئیس القسم العلمیة والتعلیمیة وضع تقویم أداء أعضاء ھیئة 117ولقد أشار"

التدریس بالقسم وتوجیھ أدائھم ومعالجة وتخطیط برامج ودورات لنموھم المھني، ومتابع

م) أداء رؤساء األقسام األكادیمیة2005.الدھشان،جمال علي. والسیسي جمال أحمد( 1
م) تقویم األداء التدریسي ألعضاء ھیئة التدریس 2009.الجنابي، عبد الرزاق شنین ( 2



جودة في التعلیم الجامعي:. المبحث الثالث/ ال3.2

مفھوم الجودة:1.3.2

مفھوم الجودة من المفاھیم التي یعتریھا بعض الغموض ویختلف من سیاق آلخر، إذ ال 

یوجد إجماع بین المختصین حول تعریف واضح ومحدد الرتباط الجودة بمتطلبات 

فقوا على أن الھدف وتوقعات المستفیدین منھا. وعلى الرغم من االختالف إال أن الخبراء ات

من الجودة ھو إرضاء المستفید. لذا فإن الفھم الحقیقي لمفھوم الجودة یعتبر أحد الركائز 

األساسیة في تطبیق ونجاح جودة المنظمة.

إن مصطلح الجودة ھو في األساس مصطلح اقتصادي ظھر بناءان على التنافس الصناعي 

جودة اإلنتاج وكسب ثقة السوق، فتركزت والتكنولوجي بین الدول الصناعیة بھدف مراقبة 

الجودة بالتالي في أول ظھورھا كحركة على التفوق واالمتیاز لنوعیة المنتج في أي مجال. 

وھكذا بدأ. االھتمام بالجودة بدایة في القطاع الصناعي ثم الخدماتي قبل أن ینتقل إلى 

یة مھمة في توفیر المنتجات مجاالت أخرى ومن بینھا التربیة والتعلیم باعتبارھا استراتیج

والخدمات في مختلف المؤسسات بمواصفات عالیة تشبع رغبات العمیل. لقد تعددت اآلراء 

والتعریفات التي أوردھا المھتمین بموضوع الجودة في وضع تعریف محدد لمعنى 

ومضمون الجودة وذلك لتعدد جوانبھا، ففي اللغة أشار المعجم الوسیط إلى أن جاد: (َجوَدةً 

وعرفھا ابن منظور أن و جوَدة ) صار جیداً وفعل الشيء الجید. وَجّوَد الشيء حسنھ 

جودة، وجودة أي صار الجودة من أصل الفعل (جود) والجید نقیض الرديء، وجاد الشيء

جیداً، وأحدث الشيء فجاد والتجوید مثلھ، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى بالجید من القول و 

صطالح فقد نظر إلیھا البعض على أنھا "مجموعة الخصائص أو السمات الفعل. أما في اال

: مدخالت 18التي تعبر بدقة وشمولیة عن جوھر التربیة وحالتھا مما في ذلك كل أبعادھا 

م). لسان العرب. بیروت: دار صادر للطباعة والنشر.1997ابن منظور ، جمال الدین ( 1
م). الجودة واقتصادیاتھا في التربیة1992.عابدین، محمود عباس ( 2



ومخرجات قریبة وبعیدة وتغذیة راجعة وكذلك التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقیق 

فقد عرف الجودة بأنھا الحالة Salliesأما 2معین "األھداف المنشودة والمناسبة لمجتمع 

المثالیة التي یوجد علیھا شيء ما، بمعنى أعلى احتمال ممكن لمستوى مثالي ال یمكن 

عرفت Websters New World Dictionaryوفي قاموس وبستر 3التقلیل منھ."

ز لنوعیة معینة الجودة بأنھا صفة أو درجة تفوق یمتلكھا شيء ما، كما تعني درجة االمتیا

من المنتج. ومن أشھر تعریفات الجودة ھو تعریف الجمعیة األمریكیة إذ ع رفت بأنھا 

"الھیئة والخصائص الكلیة للمنتوج (خدمة أو سلعة) التي تظھر وتعكس قدرة ھذا المنتوج 

أو ھي مجموعة . Implicitوأخرى ضمنیةExplicitعلى إشباع حاجات صریحة

لمنتج أو خدمة  والتي تولد Characteristicsوالخصائص Featuresالمواصفات

الجودة على أنھا Demingوعرف دیمنج4القدرة إلشباع الحاجات المعلنة أو الضمنیة"

الجودة والمستھلك بمعنى الحصول على جودة عالیة مع تحقیق رغبات المستھلك . أما 

ات ومتطلبات المستھلك لما فعرف الجودة على أنھا تحدید احتیاجFeigenbaumفیقنبم

یرید ومن ثم وضع نقاطاً أساسیة وھي:

.الجودة یجب أن تعرف في حدود متطلبات المستفید.أ

الجودة لھا عدة أبعاد ویجب أن تعرف إجمالي .ب

نظراً لتغیر احتیاجات وتطلعات المستھلك عن المنتج ینبغي على مھندسي .ج

خمسة مفاھیم للجودة 191المتوقعة."الجودة أن تكون خططھم مواكبة لھذه التغیرات .ح

المفھوم األول أن الجودة تعني الدقة واإلتقان من خالل التحسین المستمر باستخدام إدارة 

الجودة، من أجل تكوین فلسفة عن العمل والناس والعالقات اإلنسانیة في إطار قاسم 

اً من األداء مشترك من القیم أما المعنى الثاني للجودة یكمن في اعتبار الجودة نوع

الفرید یتحقق فقط في ظروف محدودة وفي نوعیة معینة من الطالب. والمفھوم الثالث 

م). الجودة في التعلیم2008.الفتالوي، سھیلة محسن ( 3
م)، التعلیم الجامعي من منظور إداري.عمان: دار الیا زوري العلمیة للنشر 2011( .العبادي، ھاشم فوزي. الطائي، یوسف حجیم. 4

والتوزیع

م)، التعلیم العالي في عصر المعرفة التغیرات والتحدیات وآفاق المستقبل .عمان: دار    الشروق2007.الربیعي، سعید محمد. ( 1
تجارب عالمیة". القاھره: عالم -مبادئھا- ) . ضمان الجودة في التعلیم العالي "مفھومھا2005.البھواشي،السید عبد العزیز. الربیعي، سعید حمد (2

الكتب. .
م). إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة. عمان: دار الشروق.2004. علیمات، صالح ناصر ( 3



یرى أنھا القدرة على تغییر الطالب باستمرار وإضافة قیم جدیدة إلى معارفھم 2للجودة "

ونموھم الشخصي وھذا المفھوم یتفق أكثر مع االھتمام الحالي بتقدیم التعلیم العالي 

الناس أما المفھوم الرابع للجودة فیرى أنھا القدرة على تقد یر قیمة المال. للعامة من

والمفھوم الخامس للجودة یؤكد أنھا شيء ما یناسب غرضاً منتجاً أو خدمة مطلوب 

تقدیمھا أو تحقیقھا وبالتالي إذا كان التعلیم المقدم یفي بالغرض حینئذ سي قال أنھ جید 

فیعرف الجودة الشاملة على أنھا 3مقبولة للجودة. أما "بشرط توافقھ مع المستویات ال

مجموعة من السمات التي یجب

توافرھا في جمیع عناصر المؤسسة من مدخالت وعملیات ومخرجات لتحقیق حاجات 

العاملین ورغباتھم ومتطلباتھم في المؤسسة والمجتمع المحلي. 

یة من طالب وأعضاء ھیئةوبھذا المعنى تشمل الجودة كل مدخالت المؤسسات التعلیم

تدریس والموارد والمناھج الدراسیة والعملیات التعلیمیة ذاتھا من اختیار الطالب وطرق 

التدریس واالختبارات والبحوث ومصادر التعلم، كما تشمل مخرجات المؤسسات التعلیمیة 

من خریجین ذوي مستویات علمیة ومعرفیة وإسھامات علمیة مختلفة.

بأنھا عملیة تطبیق مجموعة من المعاییر 201جودة في التعلیم فیعرفھا "أما عن مفھوم ال

والمواصفات التعلیمیة والتربویة الالزمة لرفع مستوى جودة وحدة المنتج التعلیمي بواسطة 

كل فرد من العاملین بالمؤسسة التعلیمیة وفي جمیع جوانب العمل التعلیمي والتربوي 

التعلیم تعرف بمدى تحقق أھداف البرامج التعلیمیة أن الجودة في2ویضیف ".بالمؤسسة

في الخریجین بما یحقق  رضا المجتمع بوصفھ المستفید األول، فیصبح لھ حق المشاركة 

الفاعلة في رسم سیاسات التعلیم والبرامج واألنشطة، كما أنھ لھ حق مساءلة القائمین على 

معنى الجودة في 3”تربویة وأوجزتسییر شؤون المؤسسات لما یقدمونھ من برامج وأنشطة 

م). مبادئ ونماذج تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي 2010.عامر، ربیع عبد الرؤوف محمد ( 1
م). أسالیب وتقنیات اإلدارة التربویة في ضوء ثروة االتصال والمعلومات. تونس: المنظمة 4000.جوھر، صالح الدین احمد جوھر ( 2

العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
م). إدارة االعتماد المھني إلعداد المعلم2005حیري، خلف محمد (.الب3



التعلیم في "الدقة واإلتقان وتحسین األداء وتطویر معارف الطالب ومدى النجاح في تحقیق 

األھداف أن مفھوم الجودة في التعلیم مر بعدة مراحل ھي:

المرحلة األولى:

الجودة مرادفاً تمثل االتجاه التقلیدي السائد في التعلیم، وي ستخدم في تلك المرحلة مفھوم 

بمعنى أن المؤسسة التعلیمیة التي تحقق مستوى الجودة المطلوبة Excellenceلالمتیاز

ھي مؤسسة لھا ما یمیزھا وذات طبیعة خاصة ومستوى عالي.

المرحلة الثانیة:

استخدم في تلك المرحلة مفھوم الجودة بطریقة تبادلیة مع مفھوم االمتیاز، والتي تعني 

اییر عالیة أو عدم وجود أخطاء فھي تمثل تعظیماً وامتیازاً للمدخالت الوصول إلى مع

والمخرجات.

المرحلة الثالثة:

استخدم في تلك المرحلة مفھوم الجودة لیدل على مدى مناسبة التعلیم للغرض المجتمعي 

المحیط بھ، فھي تعني قدرة التعلیم على تحقیق السبق واالمتیاز في ظل عملیات  التحول 

ود المالیة المفروضة على المؤسسة التعلیمیة.والقی

المرحلة الرابعة:

في تلك المرحلة أ كد على ضرورة وجود تعریف محدد لمنتج الجودة یستلزم وجود معاییر 

واضحة ومحددة تقوم بوضعھا ھیئات أو جھات، ثم تخضعھا للمراقبة والقیاس ویطلق 

تلفة للضبط الخارجي للجودة ووجود علیھا مدخل المستویات، ویستلزم ذلك وجود طرق مخ

معاییر ترتفع باستمرار لضمان االرتقاء المستمر للجودة، وھذا یتطلب ضرورة توافر 

أسالیب إداریة حدیثة تضمن تحسین أداء المؤسسة وقدرتھا على إدارة الجود بنجاح، مثل 

تعلیم أما الجودة في الTotal Quality Managementأسلوب إدارة الجودة الشاملة 

الجامعي  أنھا تبدأ بترجمة رغبات وتوقعات المستفیدین من المؤسسات التعلیمیة الجامعیة 



إلى مجموعة من الخصائص والسمات التي تعبر عن مدى استیفاء المدخالت والعملیات 

والمخرجات للمستویات التي تتطابق مع توقعاتھم وتحقق رضاھم التام عن الخدمات 

تحدید الرسالة ووضع األھداف طبقاً للمواصفات القیاسیة لألداء المقدمة لھم وذلك بعد 

ولیس لإلنجاز.

أما مفھوم الجودة في اإلسالم فیعني اإلتقان في كل شيء، بمعنى تحقیق السمات المطلوبة

في المنتج أو الخدمة المقدمة بما یرضي هللا تعالى من خالل االستشعار بالرقابة الذاتیة 

.ففي القرآن الكریم یبدأ هللا سبحانھ 211ى ومن ثم إرضاء صاحب العمل."خوفاً من هللا تعال

ِ الِذي أَْتَقَن كل َشْيٍء إِ وتعالى بنفسھ في تبیان أھمیة إتقان العمل في قولھ تعالى {  ُصْنَع هللاَّ

َقُھ } وفي قولھ تعالى {الِذي أَْحَسَن ُكل َشْيٍء َخلَ .88النمل:}4صنُھ َخِبیٌر ِبَما َتْفَعلُونَ 

فالجودة موجودة من خالل مفاھیم أكدھا اإلسالم في جودة المعاملة واألسلوب 7السجدة: 

وھي ما یسمى باإلتقان، وفي ذلك قال رسول هللا "صلى هللا علیھ وسلم" {إن هللا یحب إذا 

والدقة واإلتقان ھما الجودة في أكمل صورھا؛ وفي عمل أحدكم عمالً أن یتقنھ} (األلباني:

بل اإلتقان (الجودة) ھناك مصطلح آخر یحمل نفس المعنى واألھمیة وھو اإلحسان، قال مقا

ُكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُھَو الَعِزیُز الَغفُوُر ( )}2هللا تعالى {الِذي َخلََق الَمْوَت َواْلَحَیاَة لَِیْبلَُوُكْمأَیُّ

الحرص على إتقان الملك واإلحسان یعني عطاء فوق الواجب ووفاء بالشروط وزیادة" ف

العمل وإجادتھ من منطلق أن اإلنسان محاسب على أعمالھ، وبقدر إحسانھ تكون إثابتھ 

بالرغم من االختالف على تحدید تعریف مقنن لھا، وأن على الرغم من تعدد التعریفات إال 

قى متفقة في جوھرھا للتأكید على مبدأین ھما اإلتقان وإرضاء الجھة المستفیدة.أنھا تب

ه)،إدارة الجودة الشاملة "اإلتقان" في الفكر اإلسالمي والمعاصر. الریاض: مطابع الرشید.1429.الجوبیر؛ عبد الرحمن. ( 1



:الجامعيالتعلیمفيالشاملةالجودةأھمیة2.3.2

یرجع االھتمام بقضیة الجودة في التعلیم إلى أن التوسع في مؤسسات التعلیم على المستوى 

اإلنجاز التعلیمي فالصورة العالمي وزیادة أعداد الطالب أدى إلى انخفاض مستویات 

شروط الجودة الشاملة في كافة 1المطلوبة للتعلیم والمجتمع أن یكون تعلیم تتوافر فیھ

مراحلھ ومستویاتھ، ولھذا تنبھت معظم دول العالم إلى أھمیة قضیة الجودة في التعلیم 

علیم إلى الحد فوضعتھا في صدر أولویاتھا ولقد تزاید االھتمام بقضیة الجودة الشاملة في الت

الذي جعل المفكرین یطلقون على ھذا العصر "عصر الجودة الشاملة " باعتبارھا أحد 

نقاط تبرز أھمیة الجودة في التعلیم 222"الركائز األساسیة لنموذج اإلدارة الجدید .وذكر

الجامعي وھي كاآلتي:

.أ. دراسة متطلبات المجتمع واحتیاجات المستفیدین والوفاء بھا

اء األعمال بشكل صحیح وفي أقل وقت وأقل جھد وتكلفة.ب. أد

.ج. تنمیة العدید من القیم التي تتعلق بالعمل الجماعي وعمل الفریق

.إشباع حاجات المتعلمین وزیادة اإلحساس بالرضاد. 

ه. تحقیق جودة المتعلم سواء في الجوانب المعرفیة أو المھاریة أو األخالقیة.

من المشكالت التي تعوق العملیة التعلیمیة بالجامعة.اإلسھام في حل الكثیر

ت المعاصرة. القاھرة: لروابط العالمیة م). دراسات في تطویر التعلیم الجامعي على ضوء التحدیا2009.عشیبھ، فتحي درویش ( 1
للنشر والتوزیع.

م)، التعلیم الجامعي من منظور إداري.عمان: دار الیا 2011.العبادي، ھاشم فوزي. الطائي، یوسف حجیم. ( 2



أھداف جودة التعلیم الجامعي:1.3.3.2
إن للجودة في التعلیم الجامعي أھداف عدیدة حددھا فیما یلي:.2

على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارتھ مبدأ إسالمي وأنھ من سمات 123التأكید .1

جمیع جوانب العملیة التعلیمیة والتربویة.العصر وھو مطلب وظیفي یجب أن یحتضن

.تطویر أداء العاملین عن طریق تنمیة روح العمل التعاوني الجماعي.3

ترسیخ مفاھیم الجودة الشاملة والقائمة على الفاعلیة والفعالیة.  .4

تحقیق نقلة نوعیة في عملیة التربیة والتعلیم تقوم على أساس التوثیق للبرامج .5

فعیل لألنظمة واللوائح والتوجھات واالرتقاء بمستویات الطلبة.واإلجراءات والت

االھتمام بمستوى األداء لإلداریین وأعضاء ھیئة التدریس من خالل المتابعة الفاعلة .6

وإیجاد اإلجراءات التصحیحیة الالزمة مع تركیز الجودة على جمیع أنشطة 

ت).المخرجا–العملیات –مكونات النظام التعلیمي (المدخالت 

اتخاذ اإلجراءات الوقائیة لتالفي األخطاء قبل وقوعھا ورفع درجة الثقة لدى .7

العاملین الوقوف على المشكالت التعلیمیة في الواقع العملي ودراسة ھذه المشكالت 

وتحلیلھا باألسالیب والطرائق العلمیة واقتراح الحلول المناسبة لھا ومتابعة تنفیذھا 

الجودة مع تعزیز االیجابیات والعمل على تالفي في الكلیات التي تطبق نظام

أھداف أخرى أكد علیھا في السعي لتحقیق الجودة في التعلیم 1السلبیات فیما أورد "

الجامعي:

ضبط وتطویر النظام اإلداري بالجامعة من خالل توصیف دقیق لألدوار .أ

.والمستویات المحددة لكل فرد في النظام الجامعي

شرفین، ورفع مستوى األداء لجمیع اإلداریین من خالل التدریب تحسین كفایات الم.ب

المستمر.

تطویر الھیكل اإلداري للجامعة بطریقة تسھل عملیة التعلم وتسمح بالمشاركة في .ج

.اتخاذ القرارات التعلیمیة

م). دراسة تقویمیة لألداء الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس2008.سلیم، منة األستاذ عفت. ( 1



النظرة الشمولیة لعملیة التعلیم والتعلم واالبتعاد عن التجزئة بین عناصر التعلیم .د

األخذ في االعتبار عملیات التدریب المستمر لكافة المعنیین من أجل الجامعي مع 

التطویر والتحسین للوصول إلى مخرجات تعلیمیة مناسبة ذات صبغة تنافسیة.

رفع مستوى وعي الطالب الثقافي والمھني واألكادیمي وتوفیر الفرص المالئمة .ه

ات النظام الجامعي.للتعلیم  الذاتي بصورة أكثر فعالیة باعتبارھم من أھم مخرج

زیادة االحترام والتقدیر المحلي واالعتراف العلمي بالمؤسسات التعلیمیة لما تقدمھ .و

خدمات للطالب والمجتمع .أسباب ومبررات تطبیق الجودة الشاملة في التعلیم من

الجامعي :مع تطور التعلیم الجامعي في العصر الحالي والمطالبة الجادة للنھوض 

التعلیمیة اتجھت الكثیر من الجامعات إلى االھتمام بالجودة الشاملة من بالعملیة 

المعاییر والمواصفات الالزمة لرفع خالل االعتماد على نظام الجودة وتطبیق

مستوى جودة المنتج التعلیمي فأنشئت وحدات مستقلة تعني بنواحي الجودة 

لجودة الشاملة بما یلي:أھم المبررات لالھتمام بنظام ا241ومتطلباتھا .وقد حدد "

.االنفصال بین محتوى المقررات الدراسیة ومتطلبات الطالب والتنمیة.1

.غلبة أسلوب المحاضرة والتلقین في التدریس واالعتماد على المذكرات الجامعیة.2

.نقص المعامل والورش والمكتبات والوسائل التعلیمیة.3

قصور عملیة تمویل التعلیم الجامعي..4

الجامعیة. قصور اإلدارة .5

لتطبیق إدارة الجودة2باإلضافة إلى ما سبق فھناك أسباب أخرى ذكرھا"

الشاملة في التعلیم العالي وھي:

تمثل إدارة الجودة الشاملة فلسفة تنظیمیة توفر بیئة مناسبة لتحقیق الجودة المستھدفة.1

.للعملیات

م). دراسات في تطویر التعلیم الجامعي على ضوء التحدیات المعاصرة. القاھرة: العالمیة للنشر والتوزیع.2009. عشیبھ، ( 1
م). إدارة الجامعات العربیة في ضوء المواصفات العالمیة. المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة.2009. محجوب، بسمان فیصل ( 2



ذي سمات توفر إدارة الجودة الشاملة متطلبات إقامة نظام نوعي لمخرجات.2

.تنافسیة

تقود إدارة الجودة الشاملة إلى تحسین األداء النوعي ألنشطة المنظمة وتحدید .3

.المناسبة لزیادة القدرات التنظیمیة لرفع كفاءة األداءالبرامج

تساھم إدارة الجودة الشاملة في فھم تطلعات المستفیدین من خدمات المؤسسة..4

ید مستوى جودة الموارد التنظیمیة وغیرھا، تساھم إدارة الجودة الشاملة في تحد.5

األمر الذي یتیح توقع مستوى األداء وفق حاجات المستفیدین ورغباتھم. 

أن الجودة في التعلیم العالي تعتمد على خمسة عناصر ھي: المعلم والتعلیم، .6

والطالب، ونظام اإلدارة. وأن أي ضعف في أحد ھذه العناصر یؤدي إلى تأثیر 

إن من مبررات تطبیق الجودة الشاملة في 251سلبي على النظام بأكملھ. ویضیف "

التعلیم الجامعي:

قیق منظومة شاملة تحقق االرتباط والتفاعل والتنسیق حاجة التعلیم الجامعي إلى تح-أ

أطراف العملیة التعلیمیة فقصور تحقیق المنظومة التعلیمیة یؤدي إلى قصور بین

تحقیق الجودة الشاملة للتعلیم الجامعي.

.قصور األداء الحالي لكثیر من أعضاء ھیئة التدریس في التعلیم الجامعي-ب

.ق في التعلیم الجامعيوجود فجوة بین النظریة والتطبی-ت

عدو توافر المستویات المعیاریة في التقویم ومؤشراتھا بالتعلیم الجامعي.-ث

.عدم وضوح فلسفة وأھداف التعلیم الجامعي لدى أعضاء ھیئة التدریس-ج

قصور إثراء عضو ھیئة التدریس بالجدید في مجال مادتھ.-ح

یدیة وعدم االستعانة اعتماد عضو ھیئة التدریس على استخدام طرائق تدریس تقل-خ

بطرائق حدیثة.

.حاجة الجامعات إلى ثقة المستفیدین من خدماتھا وتقییم إنتاجھا وقدرتھا على العطاء-د

م). أداء عضو ھیئة التدریس بالتعلیم الجامعي في ضوء المستویات المعیاریة لتحقیق الجودة الشاملة2005( . نصر ، محمد علي1



الفصــــــل الثـــالــــــــث

منھجیة البحث

. مقدمة عن منھجیة البحث1

. مناھج البحث 2

. بیانات البحث3

. مصادر البیانات 4

المعلومات. طریقة جمع 5

. تحلیل البیانات6



المقدمة عن  منھجیة البحث:1.3

من المھم جدا أن یقرر الباحث قبل البدأ في أجراءات البحث الطریقة التي سیستخدمھا  

لتولید أو أیجاد البیانات تكون مناسبة لنوع المعلومات المطلوبة لتحقیق أھداف البحث ، 

سیتم في ھذا الفصل تقدیم األسالیب المستخدمة للحصول على البیانات والمعلومات األولیة 

تعلقة بموضوع البحث والثانویة الم

أیضا في ھذا الفصل سوف سیتم شرح وتقریر طریقة البحث المستخدم وخاصة المنھجیات 

المستخدمة .فالقرار األول والمھم الذي یتم اتخاده من خالل الباحث ھو إختیار المنھجیة أو 

النھج الذي من شأنھ أن یكون مناسبا لنوع المعلومات المطلوبة للبحث ، وطرق تولید

وقیاس البیانات ألستخدامھا في ھذا المنھج .

مناھج البحث:2.3

ھناك العدید من المنھجیات واألدوات البحثیة التى یمكن للباحث استخدامھا لتولید البیانات 

وایجاد المعلومات ذات الصلة لبحوثھم ، فالمھمة األولة یجب معرفة ماھي أفضل منھجیة 

برنامج تقویم الداء لدي أعضاء ھیئة التدریس داخل تساعد الباحث على عمل دراسة على 

كلیة اللغة العربیة بالجامعة االسالمیة وتساعدھم على معرفة السیاسة المتبعة لتنفید البرنامج 

التقویمي  في االداء داخل ھذه الكلیة ،  ومن أھم الطرق المنھجیة للبحث والتي تستخدم 

على نطاق واسع وھي:

:(Qualitative approach)الكیفى ".المنھج النوعي " –1

ت فى كتابة الباح، یعنى یتبع الفصل األولت فى  كتبھا الباحالتى اعتمادا على أسئلة البحث 

لكیفي على البحث ایعتمد Qualitative approach).على البحت الكیفي (الرسالھ

لى ت إلبیانااحیث ال یتم تحویل ب غیر كمي ، بأسلواث ألحدت والبیانااءة اقروسة درا



مالحظھ قع والنتائج من اعلى ل لحصوانما یتم ، وإلكميالبحث افي حالة 261"م كماقاأر

وتحلیل األحداث والمواقف والصور والوثائق واالتصاالت اللفظیھ وغیر اللفظي

ي لذق السیار أو اإلطان امن ثم فإ، وطبیعیة وف في ظردة لكیفي عاابالبحث م لقیاایتم و

لباحث بأیة م اال یقو، وھنا تھاھرة ذالظاامن ءاً لبحث یعتبر جزامحل ھرة لظاافیھ ث تحد

ات لمتغیرایتحكم في ، أو أن سة رالدامحل ھرة لظاابط تجریبیة على اضول خادإلمحاولة 

سة یتم رالدالمشكلة محل ھذه  أن جوانب  امعنى وبھا في البحث .لمحیطة رجیة الخاا

Inductiveیھ (ئاالستقرالطریقة ام استخدافي على لكیالبحث ایعتمد وستھا ودرافحصھا 

methodأ حیث یبد، لكل الى ء وینتھي إلتفكیر بالجزء أو البدس اساأعلى م لتي تقو) وا

یعنى ولى نتائج معینة إلتي الحظھا لیصل ھدات المشاأو اجمعھا ت التي لبیاناالباحث من ا

عملیة جمع ء ثنات ألبیانااتشتق من مجموعة أو تظھر ت لنظریات والفرضیاھذا أن ا

ت لعالقاامعرفة ولوصف ض ابغرت لبیاناابفحص ھنا لباحث م ایقووبعد تحلیلھا ت ولبیاناا

تطبیقھا لیجمع ن مكاأو سة رالدالى مجتمع إلك ذبعد د یعواھر ثم لظواضیة بین االفترا

یة یتم لكیفث البحوالنظریة طبقاً لمدخل ء ابناھنا أن یالحظ ر الفرضیات والختبات لبیاناا

لمالحظة  ت والمقابالل امن خالت لبیاناایتم جمع ولوقت امن ة بعد فترة وخطوة خطو

ؤھا ، تم فیھ بناي لذالوقت التطبیق في ل امناسبة لمجاءھا لتي یتم بناالنظریة ن اتكوو

لكنھا ال تختبر وئي استقرب النظریة بأسلوأوالمعرفة الى تطویر إلكیفیة ث البحواتسعى و

ت كبیرة عینار ختیاالكیفیة ث البحواال یمكن في ظل وضیق ر منظومنت لنظریاھذه ا

ت عینار ختیااال یتم ، ولتحلیل قلیالً اعلیھا ى یجرالتيداتلمفرد اعدن لحجم حیث یكوا

یده وغبین في تزالرواین درلقااد األفرالباحث ار بل یختات لحاالھذه ائیة في مثل اعشو

لدیھم وتخصصھم ل في مجاون رواداً یعتبرلذینأو الباحث الذین یثق فیھم ت وابالمعلوما

سة .رالدامحل الظواھر معرفة خاصة عن 

1)Smith,1983, trend1987,zikmun 2000



والمالحظةلشخصیة ت المقابالوالمالحظة اسالیب ألكیفي البحث ت افي جمع بیانام یستخدو

االسئلة من داً عدى تحتوء ستقصااقائمة ت لمقابالء اثنات ألبیاناافي جمع م قد یستخدو

Open-endedالمفتوحة   questionnaire.

لیومیة ة المفكروالشخصیة المذكرات ایعتمد على أن یمكن ت لبیانااجمع أن 271كما "

سة دراعلى د العتماایتم ت لحاالافى بعض وفیة الفوتوغرر الصوت والخطاباوالوثائق وا

ت لكیفي یتم تفریغ بیاناالبحث ت اعند تحلیل بیاناولكیفي. البحث ت الحالة لجمع بیاناا

ContentAnalysisى لمحتواتحلیل ب سلوام أستخدایمكن كما لمقابلة أو المالحظةا

وكذلك لمفتوحة األسئلة المستقصى منھم عن ت اجابات وإلخطاباوالوثائق ر والصوالتحلیل 

لتحلیل ى لمحتواتحلیل م یستخدى خرت أفى حاالت ولتشریعاوائح اللووانین القواتحلیل 

إلعالنیة.الرسائل ى امحتو، وظیةللفاغیر وللفظیة ت االتصاالن امضمو

:بیانات البحث3.3

لوصف ).qualitative approach(سیستخدم الباحث في كتابة رسالتھ المنھج الكیفي 

الوقائع واألحداث  الواقعیة بطریقة طبیعیة بالتعیین والكتابة ، وبھذا سیقوم الباحث بالدراسة 

ة وأجراء بعض المقابالت الشخصیة  مع المیدانیة قسم اللغة العربیة بالجامعة االسالمی

أعضاء ھیئة التدریس من داخل الكلیة للوقوف على برنامج تقویم االداء في جودة التعلیم  

وسیتم تقسیم البحوث الى ثالث أنواع من البحوث وھي :

) فتكون منطقة البحث أعمق حیث سیتم أخد Case Researchبحث الحالة ( –1

وھنا أعضاء ھیئة التدریس بكلیة اللغة العربیة  بالجامعة االسالمیةالعینات من داخل ادارة

ستكون العینات المستھدفة ھي أعضاء ھیئة التدریس بصفة خاصة ، وبیانات البحث 

ستكون على تقویم االداء في جودة التعلیم لدي أعضاء ھیئة التدریس  في الرفع من مستوى 

الكفاءة و القدرة والمھارات .

)، طرق استخدام البحث الكیف2002ن : یا(ر-1



مصادر البیانات:4.3

أھم مصادر البیانات من أعضاء ھیئة التدریس داخل قسم  اللغة العربیة بالجامعة 

االسالمیة.

طریقة جمع المعلومات5.3

وطرق جمع المعلومات وھي مجموعة الطرق واألسالیب المختلفة التي یعتمد علیھا الباحث 

محدد أو مشكلة معینة.في جمع المعلومات إلتمام وإنجاز البحث حول موضوع 

استخدم الباحث في ھذا البحث طریقة جمع المعلومات (المقابلة)

أنواع المقابلة: (المقابلة الفردیة، المقابلة الجماعیة).

ویعتبر الباحث ھو اآللة أو األداة الرئیسیة لجمع المعلومات، وقد قام بجمع المعلومات من 

ات وھي (المقابلة الفردیة)، وكذلك الوثائق وھي عینة الدراسة عن طریق أداة جمع المعلوم

(الكتب والمراجع والتسجیالت).

وقام الباحث بمقابلة عینة میدان الدراسة واخذ منھم بعض المعلومات والبیانات وھم 

رئیس قسم اللغة العربیة ومع الموظف الشؤن اإلداریة في قسم اللغة العربیة 

:تحلیل البیانات6.3

ات من األمور الرئیسیة لدى الباحث حیث تكون عنده معرفة وإلمام تعد جمع البیان

جیدین بموضوع البحث وذلك من خالل المقابالت والمالحظات ، بعد ذلك یدخل 

الباحث مرحلة تنفید تحلیل البیانات.

یحتاج الى تعمق بالموضوع والتدقیق في كل معلومة صغیرة كانت 281وتحلیل البیانات"

البیانات سیقوم الباحث باتباع االتي :أو كبیرة ولتحلیل 

1-Field and Morse;1985).(



سیتم في ھذه الخطوة عملیة التحریر والتنظیم وترتیب البیانات عرض البیانات :- أ 

مخصصة لذلك 

تصنیف البیانات وتبویبھا :حیث یقوم الباحث ھنا بتصنیف البیانات التى قام -ب 

بجمعھا ، حیث یقوم بترتیب نسقي للمعلومات تبدأ بوضع األشیاء ذات الصفات 

المشتركة في مجموعات تم تقسیم كل مجموعة كبیرة الى وحدات صغیرة والوحدات 

الى أجناس . 

تحلیل البیانات وتفسیرھا:–ج 

یعني والتحلیل الكیفي "2،ھذا البحث یتم بصورة كیفیة فحسب وتحلیل المعلومات في 

ء في الماضي سواث الجاریة الواقعة واألحدافي معالجة التجربة یكون أن التركیز 

البیانات الكیفیة ھو البحث الوصفي الذي یبدأ أوالحاضر على مایدركھ الباحث. وتحلیل 

الناحیة كل ناحیة  معني الممعلومات في وإعطاء شرحھا المناسبة ثم بتصنیف البیانات 

االستقرائیةاألسئلة بكیفیة الجمع الى التحلیل والشرح على سبیل ، في ألخرى إذن او

مرموز لجعل حیة األخرى االنالجمع بین تستعمل على سبیل االخیر التحلیل وفي 

الناحیة الى وجود التحلیل یترقى المستحیل ولیس من ، ألخذ التلخیص العام المعني

األساسیة المصطلحات  من س مجموعة كدور خاص أساالخطوات  الخاصة وھذه 

أم بحث من سواء تؤیده نتیجة بھیظل الباحث مؤمنا قد تكون إطار نظریا التي 

البیانات فیما یلي:129ویفصل الباحث تحلیل"تعارضھ 

الخطوات التقویم التي البیانات من تطبیق كیفیة نحو طریقة حث عبر البایحلل -1

سیقوم بھا الباحث .

الباحث عندما أجرى یحلل الباحث عبر الطریقة الكیفیة  لنشاطات المدرسین -2

الدراسھ المیدانیھ وتشمل علي : 

Gay, L. (1996). Educational Research. Merril prentice Hal 1 -

2 -)Glasser & Straus, 1966; Field & Morse, 1985



قابلیة المدرس لبرنامج تقویم األداء داخل قسم .-أ

لتحصیل المعرفى لدا المدرسین. التعلم وانتائج -ب

ن برنامج تقویم آراءھم ععلى أسئلة مباشرة للمدرسین لمعرفة البیانات یعرض الباحث 

األداء و مدي جدوي نجاح ھدا البرنامج  من قبل أعضاء ھیئة التدریس  . 



الفـصـل الـــرابـــع
عرض البیانات وتحلیلھا

ومناقشتھا

نبذة مختصرة عن جامعة موالنا مالك ابراھیم االسالمیة - 1

نتائج اسئلة البحث- 2

تحلیل البیانات- 3



-عرض البیانات وتحلیل النتائج:

نبذة مختصره عن جامعة موالنا مالك ابراھیم االسالمیة:. 1.4

ظلت جامعة موالنا مالك ابراھیم اإلسالمیة الحكومیة  ما ألنج مناره للعلوم ومنبع 

صیات البارزة في المجتمع المتصفین بالمھارات المتكاملة في بناء حضارتھم للشخ

المتمسكین بمبادي الحیاه المتقدمة  عالوة علي دلك یعتقد خریجو ھده الكلیة بضرورة الدمج 

بین الكفاءات: الدكاء العقلي والدكاء العاطفي والدكاء الروحي بكل  كمالھا. وتؤمن الجامعة 

اسوب في تطویر العملیة اإلداریة التربویة لھذه الجامعة والعلوم المبني بأھمیة أستخدم الح

على اإلسالم بمفھومھ الواسع الدي كان مصدره اآلیات القولیة والكونیة معا وتعتمد في 

مجال التربیة على القیم اإلسالمیة السمحة التي تتمثل في شخصیة طالبھا بالمثل األعلى لما 

جوانب التثقیف المعرفي والخلقي (الروحي) والفردي لھم من فھم التوازن بین 

واالجتماعي، إن اللغة العربیة ھي اللغة العالمیة، وتعلیمھا یحتاج إلى المنھج التعلیمي. 

فلذلك یركز ھذا القسم على تطویر كفاءة طالبھ في مجال تعلیم اللغة العربیة سواء كان في 

أو الجامعة. ویعزم على تكوین الدكاترة الذین المرحلة االبتدائیة أو المتوسطة أو الثانویة

لھم القدرة الفائقة في البحث العلمي وتطویر مناھج التعلیم والقیام باإلشراف في مجال تعلیم 

اللغة العربیة. وھذا الخبرة القویة تسھل الطالب في االتقان المھني الذي یتمثل في الصفات 

فیة إستخدام تكنولوجیا المعلومات واإلدارة القسم وبعد تقدیم البیانات عن الجامعة وكی

االلكترونیة في تطویر االدارة التربویة في جامعة موالنا مالك ابراھیم اإلسالمیة، یقدم 

الباحث البیانات المحتاجة للبحث وتحلیلھا حتى یحصل على النتیجة المرجوة، ومن أجل ھدا 

لتلك النتائج من خالل االستفادة من قام الباحث باإلجابة علي أسئلة الدراسة وتقدیم تحلیال

آراء مجتمع الدراسة. 

. نتائج اسئلة البحث:2.4

-. عرض وتفسیر نتائج  السؤال االول :1.2.4

تقویم أعضاء ھیئة التدریس في الجوانب الثالثة (التعلیم . البحث العلمي . خدمة المجتمع )



المنظومة التعلیمیة الجامعیة حیث إنھ من المعروف أن  األستاذ الجامعي یمثل أھم عناصر 

: المنوط بھ القیام بأھم أدوارھا في مجاالت: (التعلیم ، البحث العلمي ، خدمة المجتمع) . 

وزادت أھمیة الجوانب اإلداریة ومتابعة التنمیة المھنیة مع ظھور مفاھیم الجودة واالعتماد 

ومة التعلیم ، حیث اتضحت األكادیمي بما لھا من تأثیرات إیجابیة واضحة على منظ

تأثیرات حركة االعتماد ، وضمان الجودة في ھذا المجال ، بتنمیة روح الفریق ، والعمل 

الجماعي ، والتعاون بین األعضاء إلنجاز المھام المشتركة ، وحتى المھام التي یمكن 

خدمة إنجازھا على المستوى الفردي  سواء كانت تلك المھام تدریسیة ، أو بحثیة ، أو ل

المجتمع الجامعي ، والمجتمع الخارجي.

(محمد فیصل ) رئیسیا  301ومن خالل المقابلة الشخصیة التي أجریتھا مع كل من السید 

)محاضر في قسم للغة العربیة و(محمد صالح 2بقسم اللغة العربیة واالستاد( احمد خلیل 

وا علي بعض الخطوات )موظف في قسم الشؤون اإلداریة في قسم للغة العربیة أكد3الدین 

واالجراءات التي یقوم بھا القسم ھي:

القیام ببعض البحوث العلمیة .–1

المشاركة في ندوات وفعالیات علمیة في مجال تخصصھم–2

نشر ھذه االبحاث عن طریق شبكة المعلومات الدولیة–3

العلمیة إصدار بعض مؤلفات وكتب ونشرھا علي نطاق واسع داخل القسم والمكتبة–4

بالجامعة .

2014. 2.27مقابلة مع رائیس القسم (محمد فیصل ) بالتاریخ 1
2014. 2. 26ابلة مع االستاذ (احمد خلیل ) بالتاریخ مق2
2014. 27.2مقابلة مع وظف (محمد صالح الدین ) بالتاریخ 3



مقابلة في قسم الجودة وتقییم االداء

من خالل المقابلة التي اجریتھا  في قسم الجودة داخل الجامعة مع الموظف المسئول عن 

(عبدالمالك كریم) وقد وجھت لھ االسئلة 131تقییم جودة االداء داخل الجامعة الموظف 

واجابني باالتي:

تتم عملیة تقییم االداء العظاء ھیئة التدریس بالجامعة بعدة طرق منھا االتي:

التقییم الداخلي : وتتم ھدة العملیة داخل الجامعة ودلك بمسائلة ومحاسبة عضو ھیئة 1

التدریس في نھایة الفصل الدراسي من الناحیة االكادمیة واالداریة 

ونحن BAN/PAة لضمان جودة االداءالتقییم الخارجي من خالل الموسسة الوطنی-2

كجامعة لقد تحصلنا علي ھده الشھاده ضمانة الداء ھدة الجامعة

ومن خالل دالك فإننا نستنتج أن طریقة تقویم أعضاء ھیئة التدریس تتم عبر رئیس القسم 

واالدارة المتخصصة بالجامعة وھي ادارة الجودة ویتم التقییم من خالل المشاركة في 

الندوات ونشرھا في شبكة المعلومات الدولیة وكدلك تألیفھم للكتب او المشاركة البحوث و

في الندوات العلمیة بأوراق بحثیة علمیة ومن خالل نتائج الطالب بالجامعة وبالرغم من ان 

ھده الطریقة تعطي بعض المؤشرات التي یمكن من خاللھا تقویم عضو ھیئة التدریس 

ع اسالیب التقویم یضمن التوصل الى احكام اكثر دقة وشمولیة والحكم علي ادائھ اال ان تنو

وكدلك استخدام اكثر من مصدر في عملیة التقویم یمكننا جمع معلومات  دقیقة تساعد 

االدارة علي الحكم علي اداء عضو ھیئة التدریس ألتخاد قرارت صائبة. 

2014.4.3مقابلة مع الموظف عبدالملك كریم بتاریخ 1



للحكم على مدى جودة الخدمات یعد مستوى األداء التعلیمي للمعلم الجامعي محكاً أساسیاً 
التي تقدمھا المؤسسات الجامعیة ، ولذا من الضروري تحدید إطار مرجعي لمعاییر 
الممارسة األكادیمیة للمعلم الجامعي تقوم على أساسھ مؤسسات التعلیم العالي بتطویر األداء 

في المجاالت كافة 

ولدیھم الخبرة الالزمة للقیام ویجب أن یكون أفراد ھیئة التدریس مؤھلین بصورة مناسبة 
بمسؤولیاتھم التدریسیة ، وأن یطبقوا استراتیجیات تدریسیة مالئمة للنواتج التعلیمیة المختلفة 

، وأن یشتركوا في األنشطة المناسبة لتحسین كفاءاتھم التدریسیة " في المجاالت التالیة .

أوال: مجال التعلیم .

ى العلمي لمجال تخصصه ، ومؤشرات       تمكن األستاذ الجامعي من المحتو -1
ذلك :

یتقن محتویات ومهارات تخصصه المختلفة . ویربط بین أجزاء  محتوى -أ
التخصص بسهولة .

یتعامل مع المادة العلمیة بأسالیب مختلفة وفقًا لطبیعة الموقف        - ب 
والتخصصات األخرى والمتعلمین . ویربط بین المجاالت المختلفة في مجال تخصصه 

. ویتمكن من جوانب التعلم المختلفة المرتبطة بمجال التخصص .



تمكن األستاذ الجامعي من التخطیط الجید لعملیة التعلیم ، ومؤشرات ذلك:-2

یخطط لمواقف التعلم المختلفة . ویصمم خطة تعلیمیة في ضوء احتیاجات -أ 

الطالب .

لعملیات التعلیم والتعلم المختلفة .كدلك یضع خططاً قصیرة ویضع خططاً طویلة األجل 

األجل ألنشطة التعلیم والتعلم .

یخطط الستخدام استراتیجیات تعلیم متنوعة .ویطور خططھ في ضوء متغیرات -3

اإلمكانیات البشریة والمادیة والثقافیة المتاحة .

تمكن األستاذ الجامعي من طرق التعلیم المختلفة ، ومؤشرات ذلك :-4

یحدد طرق التعلیم المناسبة لتخصصھ وطالبھ .ویوظف طرق التعلیم            -أ 

المختلفة تبعاً لطبیعة الموقف التعلیمي .كما یعدل استراتیجیات وطرق التعلیم       

والتعلم في ضوء التغذیة الراجعة .

تمكن األستاذ الجامعي من مھارات التعلیم المختلفة ، ومؤشرات ذلك :-5

یثیر اھتمامات المتعلمین بالتعلم بجمیع الوسائل الممكنة .ینوع في استخدام        -أ 

الوسائل التعلیمیة المناسبة للموقف التعلیمي . یوظف مصادر التعلم المختلفة تبعاً   

.للمواقف التعلیمیة 

یوظف األنشطة التعلیمیة بكفاءة وفاعلیة . ویوظف تكنولوجیا التعلیم في - ب 

األنشطة التعلیمیة المختلفة .



تمكن األستاذ الجامعي من مھارات إدارة الموقف التعلیمي ، ومؤشرات ذلك -6

یستثیر یتعامل مع الطالب على اختالف أنماط تعلمھم وسمات شخصیاتھم . كما -أ 

الدافعیة والحماس للتعلم لدى الطالب . ویتعامل مع دینامیكیة الجماعة بفاعلیة .

تمكن األستاذ الجامعي من مھارات عملیة التقویم ، ومؤشرات ذلك :-7

یستخدم أسالیب وأدوات متنوعة للتقویم . ویبني أدوات تقویم تتناسب مع مخرجات -أ 

الطالب نحو استخدام التقویم الذاتي .التعلم المختلفة . كما یوجھ 

یقدم تغذیة راجعة للطالب بناًء على نتائج التقییم المستمر .یستخدم أسالیب إثراءیھ -ب 

لتحسین أداء المتعلمین في ضوء نتائج التقویم .

یحدد مواطن القوة والضعف في العملیة التعلیمیة باستخدام أسالیب التقویم.-ج 

األستاذ الجامعي من تخطیط وإدارة البرامج التعلیمیة وتطویرھا ،  ومؤشرات تمكن -8

ذلك :

لدیھ مھارات تصمیم البرامج والمقررات والوحدات الدراسیة . یطبق مفاھیم - أ 

جودة التعلیم فیما یعده من برامج ومقررات . ویطبق اإلجراءات واألسالیب المختلفة 

كما یسھم في وضع خطط التحسین المستمر والتعزیز بالقسم لتقییم البرامج التعلیمیة .

والمؤسسة.

تمكن األستاذ الجامعي من مھارات ووسائل دعم الطالب األكادیمي واالجتماعي -9

والمشاركة بفاعلیة في أنشطتھا ، ومؤشرات ذلك:

بكلیتھ یمتلك مھارات اإلرشاد األكادیمي للطالب .و یسھم في الریادة الطالبیة -أ 

وجامعتھ كما یسھم في دعم األنشطة الطالبیة واألسر المختلفة.



ثانیا: البحث العلمي .

البحث العلمي بالجامعات أفضل صورة ممكنة من خالل تطویر كل عنصر من یعتبر

عناصر منظومة البحث العلمي بدءاً بتطویر فلسفة وأھداف البحث العلمي ، ومروراً بقبول 

، وتوفیر أعضاء ھیئة تدریس لإلشراف على الباحثین لیكونوا طالب البحث العلمي 

مؤھلین لتحمل أعباء القیام بھذا العمل ، مع االھتمام بتنمیة قدراتھم المھنیة والبحثیة 

والتعلیمیة والتربویة وتطویر البرامج التعلیمیة المناسبة وتطویر أسالیب التقویم لتحقیق 

الباحث وعضو ھیئة التدریس ، والقسم ، والكلیة ، التقویم الشامل لألداء ، أداء كل من

إن قوام التطویر والتحدیث یعتمد على قدرة كما .والجامعة ، وانتھاًء بتخریج الباحث الكفؤ

الجامعات والمؤسسات العلمیة  علي القیام بدورھا في تھیئة البیئة الصالحة والسویة لنمو 

بات األساسیة الالزمة لخلق المناخ العلمي ، البحث العلمي وتطوره ،ویتطلب توفیر المتطل

الذي یشجع على المشاركة اإلیجابیة والتفاعل المثمر ،ویسھم في إزالة العوائق التي تحول 

دون إنجاز الجامعة لمھامھا في مجال البحث العلمي.

معاییر ومؤشرات الممارسة األكادیمیة لألستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي مشتقة إن 

-أفضل التجارب المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة على النحو التالي:من

خطة المؤسسة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة واحتیاجات المجتمع -1

مؤشرات –الفترة الزمنیة –والتوجھات القومیة متضمنة انشطة وآلیات التنفیذ 

النجاح (معتمدة ومعلنة).

میة بالمؤسسة، والخطط البحثیة المشتركة بین وثائق الخطط البحثیة لألقسام العل-2

األقسام.

قائمة ببرامج تنمیة القدرات البحثیة وكتابة المشروعات البحثیة ألعضاء ھیئة -3

التدریس ومعاونیھم.



قائمة المشروعات البحثیة وبروتوكوالت التعاون البحثي للمؤسسة مع المؤسسات -4

المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة.

ات للبحوث العلمیة المنشورة.قاعدة بیان-5

المجلة العلمیة الخاصة بالمؤسسة  -6

قائمة المراكز والوحدات البحثیة بالمؤسسة التي تقدم خدمات بحثیة وتطبیقیة.-7

نماذج فعلیة لمساھمة البحث العلمي في دعم وتطویر العملیة التعلیمیة (مشاركة -8

برامج ومقررات دراسیة –الطالب في مشروعات بحثیة ومؤتمرات وندوات علمیة 

متطورة).

مصادر التمویل الذاتي –خطة المؤسسة لتمویل البحث العلمي (الموازنة السنویة -9

وسائل جذب التمویل).–

كتیب سنوي ألنشطة المؤسسة العلمیة یشمل التنظیم أو المشاركة في المؤتمرات - 10

المؤسسة لمشاركة أعضاء دعم–والندوات وورش العمل المحلیة واإلقلیمیة والدولیة 

التعاون مع المنظمات البحثیة المحلیة واإلقلیمیة –ھیئة التدریس في األنشطة العلمیة 

تبادل الخبرات مع المؤسسات التعلیمیة المناظرة –عضویة الھیئات الدولیة –والدولیة 

إقلیمیا ودولیا.

ثالثا : خدمة المجتمع

إن الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي لیست سوى مؤسسات اجتماعیة وجدت لخدمة 

المجتمع وتلبیة لحاجاتھ ، وتحقیق أھدافھ ، وھي عبارة عن أنظمة اجتماعیة مفتوحة ترتبط 

بغیرھا من األنظمة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة السائدة في المجتمع ، وال یمكن لھا 

زدھار إال إذا تفاعلت مع قضایا المجتمع والبیئة المحیطة بھا ، أما إذا النمو والتطور واال

انعزلت عن مجتمعاتھا ، وضعفت عالقتھا بالمجتمع ، وقدرتھا على تلبیة حاجاتھ ومتطلبات 

ونموه وتطوره ، فإنھا بطبیعة الحال ستفقد رعایة المجتمع ودعمھ لھا ، من الناحیتین 



عرضة للتھمیش وخدمة الجامعة للمجتمع المحیط أصبح المادیة والمعنویة ، وستصبح 

رئیساً في خیاراً استراتیجیاً ألي جامعة تسعى للجودة واالعتماد األكادیمي ألن ذلك محوراً 

معاییر ھیئات الجودة .

إن معاییر ومؤشرات الممارسة األكادیمیة للمعلم الجامعي في مجال خدمة المجتمع على 

النحو التالي :   

اھمة المعلم الجامعي في تطویر البیئة المحلیة والمجتمع في :مس-1

یقدم أفكاراً عملیة لتطویر البیئة المحلیة. كما یقدم أفكاراً لتطویر المجتمع ویساھم في -أ 

المشروعات االجتماعیة .

یساھم في حل المشكالت في بیئتھ المحلیة ومجتمعھ. ویشارك في برامج وأنشطة -ب 

جتمع المحلي.تنمیة الم

التزام المعلم الجامعي بالقیم واألعراف االجتماعیة والدینیة والجامعیة في :-2

أن یلتزم بالقیم السائدة في المجتمع أثناء عملھ .ویحترم األعراف االجتماعیة في كل -أ 

أنشطتھ . ویحترم القوانین واللوائح الجامعیة .

تمع في كل سلوكیاتھ .ویقدم الدعم الالزم للطالب كلما یقدم القدوة لطالبھ وأفراد المج-ب 

تطلب األمر ذلك .



. المشكلة في تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس :2.2.4

)  رائیسا لقسم 132ومن خالل المقابلة الشخصیة التي أجریتھا مع كل من السید(محمد فیصل

3)محاضر في قسم للغة العربیة و(محمد صالح الدین2اللغة العربیة واالستاد( احمد خلیل

)موظف في قسم الشؤون اإلداریة في قسم اللغة العربیة أكدوا علي بعض الخطوات 

واالجراءات التي یقوم بھا القسم ھي:

على انھا توجد مشكال تواجھ االدارة في القیام بدورھا في تحسین أداء أعضاء ھیئة 

التدریس منھا:

ء ھیئة التدریس وتكلیف اغلبھم بمھام اداریة أدي الي عدم وجود الوقت نقص أعضا-1

الكافي إلقامة دورات تدریبیة في الداخل والخارج وأثر في خدمة المجتمع وكدلك في البحث 

العلمي.

احتیاج الجامعة الى االستعانة بخبرات من خارج الجامعة مثل االستعانة بالخبرات -2

ول العربیة باعتبارھا انھا لغتھم االم فھم اكثر درایة بھا مما یساھم االجنبیة أي من بعض الد

في تطویر اعضاء ھیئة التدریس داخل الجامعة أي داخل قسم اللغة العربیة.

نقص في الكتب والمراجع المتخصصة باللغة العربیة داخل المكتبة. -3

ناسب لقیام االدارة بدلكومن ھنا فإن عضو ھیئة التدریس یصطدم بعدم وجود الوقت الم

بسبب  نقص اعضاء ھیئة التدریس وانشغالھم الكامل بالتدریس وتكلیفھم بمھام اداریة ایضا 

مما سبب عدم وجود أي وقت یمكن استغاللھ للقیام بالدور المناسب لتطویر أعضاء ھیئة 

یر المستمر. التدریس مما جعل اإلدارة تقوم بدورھا وفقا لإلمكانیات المتاحة لبرامج التطو

وھناك اشكالیة اخري تتمثل في صعوبة ادارة الجامعة في جلب أساتذة ذوي الخبرات من 
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الجامعات العربیة التي یمكن ان یقوموا بدور ھام بالمساھمة في تطویر أعضاء ھیئة 

التدریس الوطنیین والمشاركة معھم في ذلك وبالتالي على االدارة البحث إلیجاد الحلول 

لك حتي التقف ھذه االشكالیات في سبیل التطویر وبناء عضو ھیئة التدریس المناسبة لذ

حیث معالجة ھذه االشكالیات سوف تنعكس ایجابیا علي عضو ھیئة التدریس والطالب 

والمجتمع والجامعة بشكل عام .ونقترح قبول معیدین وایفادھم الي الجامعات العربیة 

ھیئة التدریس بالقسم لسد النقص وكذلك التعاون العریقة لیكونوا في المستقبل نواة اعضاء 

مع الجامعات العربیة فیما یخص ندب اعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرات لالستفادة 

من خبراتھم.

كما ان اشكالیة عدم توفر الوسائل التعلیمیة المتمثلة بالمكتبة المتخصصة  التي تجعل من 

علمیة والدوریات والمجالت العلمیة  فعدم عضو ھیئة التدریس مواكبا ألھم التطورات ال

وجود مكتبة متخصصة كما افادت رئاسة القسم یشكل احد العقبات في تطویر عضو ھیئة 

التدریس والتي یجب علي االدارة معالجتھا من خالل انشاء مكتبة الكترونیة واالشتراك 

والمكتبات بالمكتبات االلكترونیة وجلب الكتب المتخصصة واالشتراك في الدوریات

المتخصصة.

. االستراتیجیة في  تحسین أداء اعضاء ھیئة التدریس :3.2.4

)  رئیسا 133ومن خالل المقابلة الشخصیة التي أجریتھا مع كل من السید (محمد فیصل 

)محاضرا و سكرتیر في قسم اللغة العربیة 2لقسم اللغة العربیة واالستاد( احمد خلیل

)موظف في قسم الشؤون اإلداریة في قسم اللغة العربیة أكدوا علي 3و(محمد صالح الدین 

بعض الخطوات واالجراءات التي یقوم بھا القسم ھي: اكدوا علي ان عملیة تحسین  اداء 

أعضاء ھیئة التدریس التي یقوم بھا  داخل قسم اللغة العربیة ودلك من خالل ادارة 
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قسم. ومن خالل بعض األجوبة لألسئلة متخصصة في تقییم اعضاء ھیئة التدریس داخل ال

-التي تقدمت بھ الیھم وقد تلخصت األجوبة في االتي:

تقوم  الجامعة بتحسین وتقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس داخل القسم من خالل عدة 

إجراءات منھا .

ارسالھم  في دورات تدریبة خارجیة وداخلیة وذلك من خالل ذھابھم الي بعض الدول –1

العربیة لكي یقوم بتحسین مھاراتھم خاصة في اللغة العربیة لتحسین مستواھم كل حسب 

من خارج الجامعة.تخصصھ ومن خالل حضورھم في ندوات للزوار

المشاركة في البحوث العلمیة و الندوات والمؤتمرات وكذلك لقاءات  مع دوى الخبرات - 2

والكفاءات المتمیزة في اللغة العربیة.

مل الجامعة على عقد دورات تدریبیة أثناء الخدمة في وسائل البرمجة الحدیثة في تع–3

التدریس لتطویر قدراتھم الذاتیة والعلمیة.

بعض االجراءات التي من شأنھا القیام باالتي :

علیھ فإنھ نستنتج من خالل دلك ان االدارة تحاول باإلمكانیات المتاحة لتطویر عضو ھیئة 

ي المجال اللغوي اال انا دلك یعتبر جانبا من جوانب التطویر التي یجب التدریس وخاصة ف

التركیز علیھا وتوفیر االمكانیات لھا من خالل التقویم المستمر الدي تقوم بھ الجامعة بحیث 

تتم معرفة مواطن القوة والضعف التي یجب تعزیزھا ومواطن الضعف لیتم تقویتھا حتي 

یئة التدریس بالجامعة الدي یھدف الیة تطویر العملیة یكون ھناك تطویر مستمر لعضو ھ

التعلیمیة باستیعاب التطورات الجدیدة و المشاركة في جمیع المجاالت وادوار عمل عضو 

ھیئة التدریس  في المجال التدریبي والمعلوماتي والتقني والمنھجي واالداري والبحث 

في اطار مھامھ االساسیة في العلمي والتقویمي والتخصصي للوصول الى اعلي الغایات

.التدریس المستمر والبحث العلمي والخدمة المھنیة والمجتمعیة المتقدمة

المساھمة في تطویر عضو ھیئة التدریس والتي من خاللھا ایفادھم في دورات خارجیة -
ة في اللغة العربیة باعتبار ان اللغة العربیة لیست لغتھم االم وھم یقومون بالتدریس باللغ



العربیة فانھ یلتزم العمل علي تقویة مھاراتھم اللغویة باستمرار وھدا اھم جانب قامت بھ 
االدارة و بالخصوص.

حثھم علي المشاركة في الندوات واللقاءات العلمیة المختلفة في اللغة العربیة نظرا -2

لوجود مشكلة تتعلق  بنقصان المراجع اللغویة باللغة العربیة بالقسم .

تقوم االدارة وفق االمكانیات المتاحة إلقامة دورات تدریبیة أثناء الخدمة في مجال –3

استخدام التقنیة في وسائل التعلیم .

. تحلیل البیانات:3.4

تقویم أعضاء ھیئة التدریس في الجوانب الثالثة ھي (التعلیم، البحث العلمي، -
خدمة المجتمع):

مقابالت الشخصیة التي أجریتھا مع كل من السید ومن خالل ما تبین نتائج والدراسة وال

(محمد فیصل ) رئیسا  لقسم اللغة العربیة واالستاد( احمد خلیل )محاضر في قسم اللغة 

العربیة و(محمد صالح الدین )موظف في قسم الشؤون اإلداریة في قسم اللغة العربیة أكدوا 

علي بعض الخطوات واالجراءات التي یقوم بھا القسم ھي:

حیث أكدوا علي ان تقویم أعضاء ھیئة التدریس في الجوانب الثالثة التعلیم والبحث العلمي 

وخدمة المجتمع داخل الكلیة علي النحو التالي:

القیام ببعض البحوث العلمیة .–1

المشاركة في ندوات وفعالیات علمیة في مجال تخصصھم .–2

دولیة .نشر ھذه االبحاث عن طریق شبكة معلومات –3

إصدار بعض مؤلفات وكتب ونشرھا علي نطاق واسع داخل القسم والمكتبة العلمیة –4

بالجامعة.



علي أھمیة استخدام عدة وسائل لعملیة التقویم منھا عدم االعتماد على وسیلة 134كما أكد 

واحدة في التقویم مثل االكتفاء بتقویم الطالب ألعضاء ھیئة التدریس بل البد من اللجوء إلى 

وسائل أخرى وكذلك االعتماد على أكثر من طریقة في تقویم أداء عضو ھیئة التدریس 

والتقویم الذاتي وتقویم رئیس القسم .كتقویم الطالب والزمالء 

على الموضوعیة في عملیة التقویم بعدم اقتصارھا على جھة معینة 2وایضا أكدت دراسة 

ومشاركة جمیع األطراف ذات العالقة بالعملیة التعلیمیة من طلبة ورئیس قسم وعمید 

لیب التقویم وزمالء القسم الواحد إضافة إلى عضو ھیئة التدریس نفسھ، وأن تنوع أسا

یضمن التوصل إلى أحكام أكثر دقة وشمولیة.

أداء  أعضاء ھیئة التدریس.تقویم  دراسة  تھدف وقد أجریت عدة دراسات

وھي : ، واضحة قابلة للقیاسومعاییر استخدام أسس الي دعت التي 3دراسة وایضا 

، شاط العلمي والنالجامعیة ، الرسائل ىـراف علـواإلش، ي ـواإلنتاج العلم، التدریس 

قابلة المعاییرورأي الطلبة . وبینت الدراسة أن ھذه ، واألعمال اإلداریة المجتمع ، وخدمة 

مدى في أعضاء ھیئة التدریس یجب تقویم حیث المؤسسة، ألھداف ًللزیادة والنقصان تبعا

مساھمتھم في تحقیق أھداف المؤسسة التعلیمیة.

التدریس:المشكلة في تقویم أداء أعضاء ھیئة 
ومن خالل ما تبین نتائج والدراسة والمقابالت الشخصیة التي أجریتھا مع كل من 

السید(محمد فیصل ) رئیسا لقسم اللغة العربیة واالستاد( احمد خلیل )محاضرا في قسم اللغة 

العربیة و(محمد صالح الدین )موظف في قسم الشؤون اإلداریة في قسم اللغة العربیة أكدوا 

الخطوات واالجراءات التي یقوم بھا القسم ھي:علي بعض 

1Haskell2003استخدام عدة وسائل لعملیة التقویم .
. على الموضوعیة في عملیة التقویم2005جاد الرب . السید محمد . 2
ومعایياستخدام أسس الي .دعت 2004، ةـبطاین3



نقص أعضاء ھیئة التدریس وتكلیف اغلبھم بمھام اداریة أدي الي عدم وجود الوقت –1

الكافي إلقامة دورات تدریبیة في الداخل والخارج وأثر في خدمة المجتمع وكدلك في البحث 

العلمي.

ج الجامعة مثل االستعانةاحتیاج الجامعة الى االستعانة بخبرات من خار-2

بالخبرات االجنبیة أي من بعض الدول العربیة باعتبارھا انھا لغتھم االم ھي فھم اكثر درایة 
بھا مما یساھم في تطویر اعضاء ھیئة التدریس داخل الجامعة أي داخل قسم اللغة العربیة.

نقص في الكتب والمراجع المتخصصة باللغة العربیة داخل المكتبة.-3

في دراسة بعنوان "تحسین أداء أعضاء ھیئة التدریس ومشكالت التدریس 351وقد أكد

الجامعي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الیرموك".  تحدید أبرز 

المشكالت التدریسیة التي یواجھا أعضاء ھیئة التدریس في جامعة الیرموك من وجھة نظر 

راسة مشكالت أخرى تواجھ المدرس الجامعي، وھي: الھیئة التدریسیة، إذ أضافت ھذه الد

لغة التدریس، وانخفاض نسبة المدرسین إلى الطلبة، وتقویم الطلبة وما یترتب علیھ من 

ضغوط الطلبة والمجتمع على العالمات، وزیادة العبء التدریسي، واالعتماد على 

المحاضرین غیر المتفرغین، وضیق الوقت للقیام بالبحث العلمي.

م)، التي توصلت إلى مشكالت تواجھ أعضاء ھیئة 1999عبد هللا المجیدل (136ضا وأی

التدریس بجامعة دمشق، ومنھا ما یتعلق بإدارة الجامعة، مثل: غیاب الدورات التدریبیة 

ألعضاء ھیئة التدریس في مجال الحاسب اآللي، وعدم توفیر لھم الدوریات العلمیة 

ینھم وبین نظرائھم في الجامعات العربیة، وعدم المتخصصة، وضعف التواصل العلمي ب

تزوید مكتبات الجامعة بالجدید لمساعدة عضو ھیئة التدریس في متابعة ما یستجد 

باختصاصھ، وغیاب الرحالت االطالعیة العلمیة، وعدم تقدیم تعویضات لھم، وتفشي 

ع القرارات روتین العمل اإلداري، وعدم توافر غرف مناسبة لھم، وعدم إشراكھم في صن

الصادرة عن الجامعة، ومعاناة نظام القبول من ثغرات كبیرة تستدعي تغییره، ومنح بعض 
م)، في دراسة بعنوان "تحسین أداء أعضاء ھیئة التدریس1991خلیل الخلیلي (1
م)، التي توصلت إلى مشكالت تواجھ أعضاء ھیئة التدریس1999(عبد هللا المجیدل 2
م)، التي توصلت إلى مشكالت تواجھ أعضاء ھیئة التدریس1999عبد هللا المجیدل (1



اإلداریین والمحاسبین صالحیات زائدة، وعدم أخذ الكفاءات العلمیة في الحسبان عند 

التعیین في المناصب اإلداریة، وعدم االنسجام بین اإلداریین واألكادیمیین.

تحسین أداء اعضاء ھیئة التدریس:االستراتیجیة في -

ومن خالل ما تبین نتائج والدراسة والمقابالت الشخصیة التي أجریتھا مع كل من السید 

(محمد فیصل ) رئیسا لقسم اللغة العربیة واالستاد( احمد خلیل )محاضر في قسم اللغة 

العربیة أكدوا العربیة و(محمد صالح الدین )موظف في قسم الشؤون اإلداریة في قسم اللغة 

علي بعض الخطوات واالجراءات التي یقوم بھا القسم ھي:

ارسالھم في دورات تدریبة خارجیة وداخلیة وذلك من خالل ذھابھم الي بعض الدول -1

العربیة لكي یقوم بتحسین مھاراتھم خاصة في اللغة العربیة لتحسین مستواھم كل حسب 

من خارج الجامعة.تخصصھ ومن خالل حضورھم في ندوات للزوار

المشاركة في البحوث العلمیة و الندوات والمؤتمرات وكذلك لقاءات  مع دوى الخبرات - 2

والكفاءات المتمیزة في اللغة العربیة.

إن االھتمام بأعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیة وإعدادھم وتدریبھم یحتل 137وقد اكدو

مكانة كبیرة ، ألن عضو ھیئة التدریس یسھم إسھاماً فاعالً وأساسیاً في تحقیق أھداف 

العملیة التعلیمیة ، وإن نجاح التربیة في بلوغ أھدافھا التربویة والتعلیمیة ، وتحقیق دورھا 

یتوقفان على مقومات عدیدة ، مثل  االتجاھات التربویة ألعضاء ھیئة في تطویر الحیاة ، 

التدریس ، وتوافقھم المھني ، وأھم الدورات التي یتلقونھا خالل عملھم ، وكذلك األمر 

تخصصاتھم إلى جانب التدریبات ، سواء أكانت تربویة أو غیر تربویة.

الیة وسمات الشخصیة لعضو ھیئة ومن المعلوم أن الخصائص المعرفیة أو المھنیة واالنفع

التدریس تؤدي دوراً أكثر فاعلیة وكفاءة في العملیة التعلیمیة، والذي یشكل أحد المداخل 

التربویة الھامة التي تؤثر في النتاج التحصیلي للطالب في تنمیة فھم الذات األكادیمي لدیھ. 

االھتمام بأعضاء ھیئة التدریس16: 2004الحكمي، 1



ستفید األول لما یقدمھ لھ معلمھ باعتباره أحد العناصر المستھدفة في العملیة التعلیمیة، والم

من معرفة وقدوة ونموذج. 



الفصل الخامس

الخاتمة والنتائج والتوصیات

والمقترحات

الخاتمة-1
ملخص نتائج الدراسة-2
االستنتاجات-3
التوصیات-4

المقترحات-5



. الخاتمة:1.5

ھدف ھذا البحث علي التعرف في تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس في جودة التعلیم في قسم 
اللغة العربیة وأذابھا في جامعة موالنا مالك إبراھیم الحكومیة ماالنج للتعرف علي برامج 
والسیاسات المتبعة داخل القسم في تقویم عضو ھیئة التدریس ومدي استخدام االسالیب 

لقسم في عملیة التعلیم . واستخالص توصیات تفید في عملیة التقویم لدي الحدیثة داخل ا
عضو ھیئة التدریس في العملیة التعلیمیة . كما یتضمن ھذا الفصل عرض ملخص لنتائج 

أسئلة الدراسة ومن بعد نعرض اھم التوصیات والمقترحات التي تقدمھا الدراسة . 

. ملخص نتائج الدراسة:2.5

ھیئة التدریس في الجوانب الثالثة ھي (التعلیم، البحث، خدمة المجتمع ):تقویم أعضاء 

مجال التعلیم:

األستاذ الجامعي من المحتوى العلمي لمجال تخصصه، ومؤشرات ذلك:تمكن-1

یتقن محتویات ومهارات تخصصه المختلفة. ویربط بین أجزاء محتوى                      -أ
التخصص بسهولة.

یتعامل مع المادة العلمیة بأسالیب مختلفة وفقًا لطبیعة الموقف والمتعلمین. ویربط - ب
بین المجاالت المختلفة في مجال تخصصه والتخصصات األخرى. ویتمكن من جوانب 

التعلم المختلفة المرتبطة بمجال التخصص .
ومؤشرات ذلك یخطط تمكن األستاذ الجامعي من التخطیط الجید لعملیة التعلیم، -2

لمواقف التعلم المختلفة. ویصمم خطة تعلیمیة في ضوء احتیاجات الطالب .

ویضع خططاً طویلة األجل لعملیات التعلیم والتعلم المختلفة. كدلك یضع خططاً 

قصیرة األجل ألنشطة التعلیم والتعلم .

یرات یخطط الستخدام استراتیجیات تعلیم متنوعة .ویطور خططھ في ضوء متغ-3

اإلمكانیات البشریة والمادیة والثقافیة المتاحة.



تمكن األستاذ الجامعي من طرق التعلیم المختلفة، ومؤشرات ذلك:-4

یحدد طرق التعلیم المناسبة لتخصصھ وطالبھ. ویوظف طرق التعلیم المختلفة -أ 

لم في تبعاً لطبیعة الموقف التعلیمي. كما یعدل استراتیجیات وطرق التعلیم والتع

ضوء التغذیة الراجعة .

البحث العلمي:

معیار ومؤشرات الممارسة األكادیمیة لألستاذ الجامعي في مجال البحث العلمي إن 

-مشتقاه من أفضل التجارب المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة على النحو التالي:

خطة المؤسسة للبحث العلمي مرتبطة بخطة الجامعة واحتیاجات المجتمع -1

مؤشرات –الفترة الزمنیة –والتوجھات القومیة متضمنة األنشطة وآلیات التنفیذ 

النجاح (معتمدة ومعلنة).

وثائق الخطط البحثیة لألقسام العلمیة بالمؤسسة، والخطط البحثیة المشتركة بین -2

األقسام 

امج تنمیة القدرات البحثیة وكتابة المشروعات البحثیة ألعضاء ھیئة قائمة ببر-3

التدریس ومعاونیھم قائمة المشروعات البحثیة وبروتوكوالت التعاون البحثي 

المؤسسات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة.للمؤسسة مع

خدمة المجتمع:

في:. مساھمة المعلم الجامعي في تطویر البیئة المحلیة والمجتمع 1

یقدم أفكاراً عملیة لتطویر البیئة المحلیة. كما یقدم أفكاراً لتطویر المجتمع -أ 

ویساھم في المشروعات االجتماعیة .

یساھم في حل المشكالت في بیئتھ المحلیة ومجتمعھ. ویشارك في برامج وأنشطة -ب 

تنمیة المجتمع المحلي.



لقیم واألعراف االجتماعیة والدینیة والجامعیة في:التزام المعلم الجامعي با-2

أن یلتزم بالقیم السائدة في المجتمع أثناء عملھ. ویحترم األعراف االجتماعیة –أ 

في كل أنشطتھ . ویحترم القوانین واللوائح الجامعیة .

الالزم یقدم القدوة لطالبھ وأفراد المجتمع في كل سلوكیاتھ .ویقدم الدعم - ب 

للطالب كلما تطلب األمر ذلك .

. المشكلة في تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس :2

نقص أعضاء ھیئة التدریس وتكلیف اغلبھم بمھام اداریة أدي الي عدم وجود –1

مجتمع الالوقت الكافي إلقامة دورات تدریبیة في الداخل والخارج وأثر في خدمة 

وكذلك في البحث العلمي .

احتیاج الجامعة الى االستعانة بخبرات من خارج الجامعة مثل االستعانة بالخبرات -2

االجنبیة أي من بعض الدول العربیة باعتبارھا انھا لغتھم االم فھم اكثر درایة بھا مما یساھم 

العربیة .في تطویر اعضاء ھیئة التدریس داخل الجامعة أي داخل قسم اللغة 

نقص في الكتب والمراجع المتخصصة باللغة العربیة داخل المكتبة.-3

. الستراتیجیة  في  تحسین أداء اعضاء ھیئة التدریس:3

ارسالھم في دورات تدریبة خارجیة وداخلیة وذلك من خالل ذھابھم الي بعض الدول -1

لتحسین مستواھم كل العربیة لكي یقوم بتحسین مھاراتھم خاصة في اللغة العربیة

حسب تخصصھ ومن خالل حضورھم في ندوات للزوار من خارج الجامعة.

المشاركة في البحوث العلمیة و الندوات والمؤتمرات وكذلك لقاءات  مع دوى - 2

الخبرات والكفاءات المتمیزة في اللغة العربیة.

وسائل البرمجة الحدیثة في تعمل الجامعة على عقد دورات تدریبیة أثناء الخدمة في-3

التدریس لتطویر قدراتھم الذاتیة والعلمیة.



وتأتي التوصیات والمقترحات لإلجابة على االسئلة التي وردت في الدراسة وقد 

عرض توصیات توصلت ھذه الدراسة من خالل االطار النظري والعمل المیداني ویمكن

بالقسم :التدریسومقترحات التي تساھم في تقویم أعضاء ھیئة

االستنتاجات:.3.5

توصل الباحث إلى عدد من االستنتاجات ھي اآلتي:

األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس إحدى المھام الرئیسة التي تؤدیھا الجامعات -1

وتساھم في تحقیق أھداف الجامعة ورسالتھا.

ملحة تؤدیھ الجامعات تقویم األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس أصبح ضرورة -2

لتحقیق جودة التعلیم العالي وللوقوف على نقاط القوة والتمییز ونقاط الضعف واالسترخاء.

أن عملیة تقویم األداء لعضو ھیئة التدریس یفید في معرفة مدى قوة التفوق على المستوى -3

قیقھ وكل ذلك الفشل في تحوالمحدد للتدریس أو الوصول إلى المستوى المطلوب أو القبول أ

یھدف إلى تحقیق التمكن لعضو ھیئة التدریس أي جودة األداء.

أن فاعلیة التدریس الجامعي ال یمكن أن تحدد من دون عملیات تقویم لألداء                           -4

التدریسي لعضو ھیئة التدریس.

وتجارب الدول ونتائج إن عملیة تقویم األداء التدریسي تحتاج إلى أدوات خاصة لذلك، -5

البحث العلمي وفرت العدید من ھذه األدوات والمعاییر لتقویم األداء یمكن اعتمادھا لتحقیق 

جودة التعلیم العالي.

إن عملیة تقویم األداء التدریسي یجب أن ال تعتمد وسیلة واحدة في ذلك مثل األسلوب -6

ناك أسالیب عدة تستخدم إلجراء اإلداري المعتمد في تقویم عضو ھیئة التدریس بل إن ھ

مثل ھذا التقویم.



إن عملیات التقویم لألداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس توفر عملیات تغذیة راجعة -7

لعضو ھیئة التدریس إلعادة النظر بمستوى األداء وكیفیة تحسینھ بالوسائل واألسالیب 

المعتمدة لتحقیق الجودة في األداء.

المقترحات:. 4.5

ترح الباحث في ضوء بحثھ عدد من المقترحات ھي اآلتي:یق

ان تعتمد الجامعة وسائل وأسالیب تقویم متنوعة ال أسلوباً واحداً في تقییم وتقویم عضو -1

ھیئة التدریس ألن األسلوب اإلداري الوحید المعتمد ال یحقق متطلبات الجودة في التعلیم 

العالي.

التدریسي محور أساسي في منح الترقیات العلمیة وعدم اعتماد معاییر جودة األداء -2

اعتماد البحث العلمي محوراً وحیداً لذلك.

التدریب على تقویم األداء التدریسي بكل أنواعھ وإعطائھ األھمیة في دورات وتطویر -3

التدریس لما یحققھ من نتائج في تحسین مستوى األداء وانعكاساتھ على جودة التعلیم.

طرائق وأسالیب األداء التدریسي بصفة مستمرة بغیة تحسینھا وتجویدھا كونھا تنمیة -4

الوظیفة الرئیسة التي تحدد بموجبھا سمعة الجامعة العلمیة واألكادیمیة إذ إن اإلتیان 

بأسالیب تدریس جدیدة ومتنوعة وفاعلة یمكن أن یقدح من ملكة اإلبداع لدى الطلبة وتثیر 

ما تطمح الھ العدید من الجامعات المتقدمة في العالم (التعلیم من فیھم دواعي التفكیر وھذا 

).Teaching for Thinkingاجل التفكیر 

تقدیم حوافز مادیة ومعنویة ألعضاء ھیئة التدریس الجامعي المتمیزین في أدائھم -5

التدریسي ویمكن أن یسمى األستاذ األول في األداء التدریسي في كل قسم ومن ثم في كل 

یة الن ذلك سیدفع اآلخرین للوصول إلى التمیز في األداء التدریسي ویسھم ذلك في كل

تحقیق جودة التعلیم العالي.



التوصیات:. 5.5

یوصي الباحث بإجراء عدد من البحوث والدراسات ھي اآلتي:

تقویم األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس في الجامعة من وجھة نظر طلبتھم.-1

الذاتي ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة دراسة استطالعیة.التقویم -2

األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس في الجامعة وعالقتھ بتجوید التعلیم.-3

تقویم األداء التدریسي ألعضاء ھیئة التدریس في كلیات التربیة في الجامعات العراقیة.-4

الجامعة من وجھة نظر المختصین في تقویم األداء التدریسي لعضو ھیئة التدریس في-5

طرائق التدریس.

إجراء دراسة مسحیة تكشف عن مدى حاجة عضو ھیئة التدریس إلى تطویر أدائھ -6

التدریسي.

وضع آلیة جدیدة لتحقیق أسالیب تقویم جدیدة التي تناولھا الباحث مثل التقویم الذاتي -7

حققھ من نتائج في تحسین مستوى األداء وتقویم الطلبة وتقویم الزمالء وغیر ذلك لما ست

وانعكاساتھ في جودة التعلیم العالي.
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