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ُيعد عضو هيئة التدريس أحد األركان الرئيسة في نجاح العملية التعليمية في التعليم العالي ،ويحظى موضوع تطوير الكوادر
األكاديمية باهتمام متزايد في خطط الجامعات الســعودية ومرامج ا ،وذلك ضــمس اســتااتيجيات تطوير أعمام الجامعات الســعودية
بما يتواكب مع رؤية ( )0202التي تضــع ضــمس التزاماالا الرئيســة أن تصــام خمس عامعات ســعودية عن األل ضــمس أ ضـ ()022
عامعة دولية بحلوم (0202م).
ويأتي مؤتمر ( :تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في ض ــوء التوع ات الوطنية والدولية الحديثة) الذي نظمته الجامعة ممثلة
بكلية التابية ،في إطار إسـ ـ ـ ـ ـ ام عامعة القص ـ ـ ـ ــيم في الج ود التي تاذل ا و ارة التعليم ،وهيئة تقويم التعليم والتدريب ،والجامعات
الس ــعودية في تطوير ك اءة أعض ــاء هيئة التدريس وتقويم أداءهم ،ولد تناولت محاور املؤتمر عوانب هامة ومؤثرة في هذا املوض ــوع
تتعلق باألدوات الال مة لتقويم املمارس ــات التدريس ــية لألكاديميين ،ولياس تقويم تطورهم املنهي ومش ــارك لم املجتمعية ،إض ــا ة إل
تقويم إس ـ اماالم في اإلبداع واالبتكار في املمارســات التدريســية ،والقيادة األكاديمية ،كما تناوم املؤتمر التوع ات الوطنية والدولية
في تقويم عضـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس والتجــارب العــامليــة الحــديثــة في تقويم أدائــه ودوره في الاحـ العلمي ،وانتهى املؤتمر إل توص ـ ـ ـ ـيــات
علميـة الـدإ إل تطوير أدوات ومؤاـ ـ ـ ـ ـرات ليـاس وتقويم الكـادر التـدريع ـ ـ ـ ــمي في الجـامعـات الس ـ ـ ـ ــعوديـة بمـا يتواءم مع دوره ال ـام في
العملية التعليمية ولاطرالا.
ومين د تي هذا الس ــج عرب لألبحا املقدمة للمؤتمر ،س ــائال املول عل وع أن يحقق هذا املؤتمر األهداإ املرعوة منه،
وأن تسـ ـ م أبحاثه في تقديم األ كار واملقتاحات ال اد ة إل تطوير تقويم وتطوير العملية التعليمية في عامعاتنا الحكومية واألهلية،
ويطيب لي أن ألدم الشـ ـ ـ ـ ر والتقدير لكا ة اللمالء الذيس اـ ـ ـ ـاركوا في أعمام املؤتمر ،والشـ ـ ـ ـ ر أيضـ ـ ـ ـا للااحثين الذيس أثروا املؤتمر
بأبحاثلم ودراس ـ ــاالم العلمية ،س ـ ــائال هللا أن يعين الجميع ويو قنا لخدمة هذا الوطس الغالي بقيادة خادم الحرمين الش ـ ــري ين امللك
سلمان بس عادالعليل ،وسمو ولي ع ده األمين صاحب السمو امللكي األميا محمد بس سلمان بس عادالعليل ح ظ ما هللا ،وماملتابعة
والدعم اللذيس تحظى بلما أنشــطة الجامعة ومؤتمراالا مس لا ســمو أميا املنطقة صــاحب الســمو امللكي األميا د .يصـ بس مشــع
بس سعود بس عادالعليل ،وسمو نائاه صاحب السمو امللكي األميا د بس تركي بس يص بس تركي بس عادالعليل ح ظ ما هللا.
أدام هللا عن بالدنا نعمة األمس والرخاء واالستقرار ،وهللا ولي التو يق.
مديرجامعة القصيم
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 عبد العزيزبن سعيد الهاجري القحطاني.د
عميد عمادة التطوير األكاديمي والجودة
عامعة امللك خالد
أستاذ اإلدارة التابوية املشارك

 وذلك،هدإ الاح الحالي إل تقديم أنموذج مقتاح لتقييم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء مجاالت الجودة والتميز
 ولد اس ــت دم الاح املنال الوص ـ ي والذي،مس خالم االس ــت ادة مس التجارب والدراس ــات الس ــابقة والوثائق املتعلقة بتقييم أداء عض ــو هيئة التدريس
 ولد توصـ الاح إل،يعنى باسـتعراب أدبيات الاح والوثائق والدراسـات السـابقة املتعلقة بتقييم أداء عضـو هيئة التدريس في مجام الجودة والتميز
 والتوعيه واإلرا ـ ـ ــاد، وخدمة املجتمع، والاح العمني،تقديم أنموذج لتقييم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس يش ـ ـ ـتم عن عش ـ ـ ــرة مجاالت (التعليم والتعلم
 والص ـ ات الش ــخص ــية) وك مجام يحتوي، األعمام اإلدارية، واملاادرات واالبتكار، والجودة واالعتماد، والتعلم اإلل تاوني، والقياس والتقويم،األكاديمي
: ولد خرج الاح باعض التوصـيات منلا، يم س مس خالل ا تقييم أداء عضـو هيئة التدريس بالجامعات السـعودية،عن معاييا ومؤاـرات ونسـب مو ونة
 تطايق األنموذج املقتاح لتقييم عض ـ ــو هيئة التدريس بما يتوا ق مع توع ات،نش ـ ــر ثقا ة تقييم عض ـ ــو هيئة التدريس في ض ـ ــوء مجاالت الجودة والتميز
. ورمط الحوا ل التشجيعية وعوائل التميز بتلك املجاالت، وتقديم الباامج التدريبية الال مة لتطايقه،الجودة واالعتماد

. تقييم أداء عضو هيئة التدريس –معاييا الجودة والتميز أنموذعا:الكلمات امل تاحية
Assessment of the performance of faculty members in Saudi universities in light of the fields of quality and excellence "Proposed
model"
Abstract
This study aims to present a proposed model for assessing the performance of faculty members in Saudi universities in the light
of the fields of quality and excellence through the use of previous experiences and documents in the field of assessing the performance
of the faculty member. The research used a descriptive method that deals with the review of research literature، the performance of
the faculty member in the field of quality and discrimination،This research resulted in a model of ten areas (teaching and learning،
practical research، community service، academic guidance and evaluation، measurement and evaluation، elearning، quality and
accreditation، initiatives and innovation، administrative work and personal qualities). From three sides through which to evaluate the
performance of faculty members in Saudi universities، The most important recommendations of the research: dissemination of the
culture of evaluation of the faculty member in light of the areas of quality and excellence، and apply this model for evaluation of the
faculty member in accordance with the directives of quality and accreditation، and provide training programs necessary to apply
.key words: Assessment of performance faculty members – standard of quality and excellence
–model.
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يتزايد االهتمام في الولت الحاض ــر بمدل اعلية املؤس ـ ـسـ ــات بم تلق أنواع ا في تحقيق متطلاات الجودة ،والو اء برغاات
العمالء س ـ ـ ــواء في املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات الخدمية أو املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات الرمحية .وتعتبا عمليات تقييم ولياس األداء محورا اس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيا مس محاور
تطايقات الجودة في املؤسسات ومس ضمنلا املؤسسات التعليمية.
ويعود تــاريأ أوم علميــة عس ليــاس األداء إل عــام  1301وذلــك عنــدمــا نشـ ـ ـ ــرت إحــدل ال يئــات
 )Association (ICMAمقالة بعنوان " لياس أنش ـ ــطة املحليات :اس ـ ــتقص ـ ــاء اللتااح أس ـ ــلوب لتقييم اإلدارة" ،وكان هذا هو العم األوم
الذي نالش الطرق املحتملة لقياس عدد مس أنشطة املحليات(محمد.)5 :0212،
International City Management

وفي ظ التطورات املتالحقة في العص ــر العالي ،واملطالاة الجادة بالنلوب بالجامعات بما يحقق أهداإ التنمية ،ومتطلاات
سوق العم مس ك اءات بشرية م تل ة تنلض باملجتمع في عميع املجاالت؛ تسع الجامعات إل تحقيق الجودة الشاملة بما يضمس
ل ا النلوب بالعملية التعليمية ،والقيام بامل ام املنوط بلا ،والدخوم في تصـ ـ ــيي ات عاملية ،مما يتطلب االهتمام بأداء أعضـ ـ ــاء هيئة
ُ
التدريس ،واس ــت دام أس ــاليب واس ــتااتيجيات حديثة تس ـ م في تحس ــين أدائه وتطويره ،وعليه إن الجودة في الجامعات تعتمد عن
عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،والتعليم ،والطالب ،ونظام اإلدارة ،وأن أي ض ـ ـ ــعق في أحد هذه العناص ـ ـ ــر يؤدي إل تأثيا س ـ ـ ــل ي في النظام
بأكمله (ال ويد.)0210 ،
ويعد عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس جر اللاوية في الاناء الجامعي ،و أهم عوام اإلنتاج في الجامعة في تحقيق أهدا ا والقيام
بوظائ ا وم ام ا ،ويتولق عليه نجاح ا أو يكون س ـ ــبب تعثاها ومالتالي ان له دورا أس ـ ــاس ـ ــيا في أداء رس ـ ــالة الجامعة ،ومس دونه ال
تس ـ ـ ـ ــتطيع الجامعة تأدية تلك الرس ـ ـ ـ ــالة ( ال ق اء،)0 :0210 ،كما ُُيعد النواة األول في الجامعات مدرسـ ـ ـ ـ ـا ،وماحثا ،وعام تغييا في
املجتمع ،وتتولق ك اءة و اعلية الجامعات في إنجا وظائ ا وتحقيق أهدا ا عن عدد مس العوام مس أهم ا ك اءة أداء أعض ـ ــاء
هيئ لا التدريس ــية ،حي أكد الخبااء في مجام الجودة النوعية في الجامعات عن أهمية أعض ــاء هيئة التدريس كركيزة أس ــاس ــية مس
ركائل نظام الجودة تقع عن عاتق م مس ـ ـ ـ ــؤولية تحقيق العديد مس املعاييا الخاصـ ـ ـ ـ ــة بجودة التعليم؛ حي يمثلون أهم املدخالت
بح م أدوارهم ،ويتولق عن مدل عودة أدائلم مدل عودة املخرعات (عاد هللا.)005 :0211 ،
ولقد حظي أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بأهمية كاياة في العص ـ ــر الحدي وذلك ألهمية الدور الذي يؤدونه في عملية التعليم
الجامعي م ركس أسـا ـمي الا ،حي ت تسـب الجامعات بعضـا مس سـمع لا واـ رالا التنا سـية مس الصـ ات واملميزات التي يمتل ا
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في املجاالت األكاديمية وامل نية والثقا ية واإلنس ـ ـ ـ ــانية والاحثية ومدل توا ر ليادات إدارية وأعضـ ـ ـ ــاء هيئة
تـدريس يملكون ك ـايـات وم ـارات كـا يـة تجعل م لـادريس عن تحـديـ التطور وتحس ـ ـ ـ ــين النظـام التعليمي الجـامعي في كـا ـة املجاالت
ملواكاة التطور العلمي ملا يه مس مصلحة للجامعة والطالب وخدمة املجتمع ( الصمادي.)0 ،0223،
وينظر ال ثيا مس الااحثين إل عملية تقييم األداء عن أنلا مرحلة مس مراح عملية املرالاة باعتاارها تنصــب عن اإلنجا ات
املحققة في املؤسسة وتمارس مس أع اإلعابة عن  :ماذا تحقق مما يجب أن يتحقق؟ أما ملاذا لم يتحقق الذي كان يجب أن يتحقق؟
ــاإلعــابــة عليــه ي مرحلــة أخرل مس مراح ـ الرلــابــة ويــدخ ـ عمليــة إطــار تقييم األداء لا ـ مقــارنــة النتــائج ال عليــة مع املؤاـ ـ ـ ـ ـرات
املرععية ثم إص ـ ــدار ح م بش ـ ـ ــأن أداء املؤسـ ـ ـس ـ ــة ،أما الرلابة هي باإلض ـ ـ ــا ة إل تقييم األداء في حد ذاالا تتض ـ ـ ــمس أيض ـ ـ ــا دراس ـ ـ ــة
االنحرا ات إن وعدت لتحديد أساابلا وكذا التدابيا الواعب ات اذها(ملهودة.)35 :0221،
ومس هذا املنظور يعرإ تقييم األداء املؤسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــمي عن أنه مدل تحقيق املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة لألهداإ املحددة ل ا ،كما يعر ه بعض
الااحثين عن أنه عملية لتحلي ولياس األعمام املنجلة خالم تاة معينة(عاد ال تاح.)023 :0211،أما الص ـ ـ ـ ــورة األوس ـ ـ ـ ــع مل وم
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تقييم األداء املؤس ـ ـ ـع ـ ـ ــمي تعرإ عن أنه "مقارنة النتائج ال علية بالنتائج املخططة وتحديد االنحرا ات ودراس ـ ـ ـ لا وتحليل ا وتحديد
مسبااالا وات اذ القرارات اإلعرائية العالعية الال مة وال يلة بمنع ت رارها مستقاال"(عاالي.)10 :0222،
وتصنق معاييا تقييم األداء إل األنواع التالية:
 املعاييا ال مية :وتشم معدالت العوائد و يادة معدالت التوظيق وعدد الخريجين والباامج...املعاييا النوعية :وتشــم تطوير تس ـ يالت الاني التحتية وتطوير املشــاريع الجديدة وتعائة املصــادر الوطنية الكاملة وتطوير
املعر ة بتقنيات العم والج ود املاذولة لتعظيم اعلية اســت دام املصــادر الطايعية وتعميق عاللات العم (أبو ماضــمي،0222 ،
) 1213
ولعـ ذلــك يش ـ ـ ـ ــيا إل وعود ارتاــاط بين عودة األداء املؤسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــمي وعودة أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس األمر الــذي يجعـ مس
الضـ ــروري أن يسـ ــتمر عضـ ــو هيئة التدريس في تطوير ن سـ ــه ذاتيا وم نيا وأن ير ع مسـ ــتول أدائه خصـ ــوصـ ــا يما يتعلق بال ايات
والتي تمث مجموعة مس الس ـ ـ ـ ــمات واملعارإ واالتجاهات التي يمتل ا عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وتم نه مس أداء م امه ومس ـ ـ ـ ــؤولياته
بص ـ ـ ـ ــورة اعلة ومتكاملة .ولد لس ـ ـ ـ ــمت إحدل الدراس ـ ـ ـ ــات ك ايات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي إل عدة محاور ،منلا :السـ ـ ـ ــمات
الش ـ ــخص ـ ــية ،وال ايات التدريس ـ ــية ،وال ايات امل نية ،وال ايات االعتماعية والثقا ية ،وال ايات التابوية ،وال ايات الاحثية
(انان.)0212 ،
ويعتبا األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عام م م في تحقيق عودة العملية التعليمية بالجامعات ومؤاـ ـ ـ ــر م م في
الح م عن مدل عودة األداء ســواء عن مســتول املؤسـســة أو الكلية أو البانامج األكاديمي وأيضــا عن مســتول عضــو هيئة التدريس
مس هنا اهتم الاح الحالي بمحاولة بناء أنموذج مقتاح لتقييم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء مجاالت
الجودة والتميز.

التم املؤسسات التعليمية في الولت الراهس بتقييم ولياس األداء كونلا مؤسسات منتجة للمعر ة ومصدرا لإلاعاع املعرفي
في كـ املجـاالت ،وذلـك مس أعـ الوص ـ ـ ـ ــوم إل تحقيق عودة العمليـة التعليميـة و تحسـ ـ ـ ــين عودة الباامج واملنـاهل التي تقـدم ـا هـذه
املؤسسات.
وملا كان لألداء التدريعــمي لعضــو هيئة التدريس دور محوري في تحقيق عودة العملية التعليمية إنه مس الضــروري االهتمام
بتقييم أدائه للولوإ عن عوانب القوة ومواطس القص ـ ـ ــور في هذا األداء ،وعن الرغم مس أهمية تقييم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
ال يلام هذا املجام ال يحظى باالهتمام الكافي وال يلقى القاوم املناسب في الجامعات العرمية حي أكدت دراسة حرب ( )0215عن
أن هناك لصورا ـ ــي مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في عملية صنع الق ـ ـرارات بالجامع ـ ـ ــة ،وحري ـ ـ ــة االختي ـ ـ ــار
واالســتقاللية ،مما يؤثر في أداءهم ،كما أاارت دراسة العر ج ( )0223إل أن بيئة عم عضو هيئة التدريس والحوا ل املمنوحة له
في الجامعات باململ ة ال ترتقي للمس ـ ــتول املطلوب ،ومالتالي دعم التزامه و يادة إنتاعيته ،وذلك ألس ـ ــااب عدة منلا للة وعود معاييا
واضحة للح م عن عودة األداء مس هنا سع الاح الحالي إل محاولة اإلعابة عس السؤام الرئيس التالي :
ما األنموذج املقتاح لتقييم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء معاييا الجودة والتميز ؟

هدإ الاح إل :
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تعرإ أهمية الحاعة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء معاييا الجودة.
بيان العاللة بين تقييم األداء والجودة.
تحديد مجاالت تقييم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء معاييا الجودة.
وضع أنموذج مقتاح لتقييم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء مجاالت الجودة والتميز.

ت مس أهمية الاح في سـ ـ ــعالا لوضـ ـ ــع أنموذج لتقييم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ــعودية في ضـ ـ ــوء مجاالت
الجودة والتميز يم س أن يسـ ـ ـ ـ ـ م في ر ع مس ـ ـ ـ ــتول ك ـاءة أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس .ولـد حـددت أهميـة هـذا الاحـ في الجـاناين
النظري والتطايقي عن النحو التالي:

 .1إثراء امل تاة العرمية باح يتناوم لتقييم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء مجاالت الجودة والتميز.
 .2إلقاء الضوء أمام الااحثين ملواصلة الاح في هذا املضمار وتغطية عوانب النقص وعالج املش الت التي تظ ر في الجامعات.
 .3إدراك االرتااط بين املمارس ــات اإلدارية في تقييم أعض ــاء هيئة التدريس ومين ما تعانيه بعض الجامعات مس ض ــعق في مس ــتول
االلتزام بتقييم م.

 .1يتولع أن تس م نتائج هذا الاح في تلويد الجامعات بالتغذية الراععة لعملية تقييم أعضاء هيئة التدريس.
 .2يؤم أن يس ـ ــت يد مس نتائج هذا الاح مت ذو القرار في الجامعات في تعليل تص ـ ــوراالم عند اختيار القيادات األكاديمية ،وفي
رئاسة اللجان أو األعمام اإلدارية.
يؤم أن ت يد نتائج هذا الاح املسـ ـ ـ ــئولين عس ت طيط وتن يذ الباامج التدريبية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في إعداد برامج
تدريبية مناساة و ق نقاط الضعق لدل ممارسات أعضاء هيئة التدريس.

الحد املوضـ ـ ـ ــو ي :تقييم األبعاد التالية ألداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس (:التعليم والتعلم ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع،
واإلرا ـ ــاد األكاديمي ،والقياس والتقييم ،والتعلم اإلل تاوني ،واألعمام اإلدارية ،واالبتكار واملاادرات ،الجودة واالعتماد ،والص ـ ـ ات
الشخصية).
▪
▪

الحد البشري :أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
الحد املكاني :الجامعات السعودية.

تقييم األداء :Assessment of performance :يقصـ ـ ـ ــد بتقييم األداء بأنه :هو عملية لياس لألداء ال عني ،ومقارنة النتائج املحققة
بالنتائج املطلوب تحقيق ا ،حتى تتكون ص ـ ـ ـ ــورة حية ملا حد  ،وملا يحد عال ،ومدل النجاح في تحقيق األهداإ ،وتن يذ الخطط
املوضوعة بما ي ات اذ القرارات املالئمة لتحسين األداء (.الحجار)0223 ،
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ُ
وتعرإ عملية تقييم األداء بأنلا" :عملية ا ــاملة تتض ــمس تحديد ،وتقييم مس ــتول ك اءة عض ــو هيئة التدريس ،و ق املعاييا
محــددة ،وموضـ ـ ـ ــوعيــة ،ومقــارنــة أدائــه بتلــك التولعــات ،والواعاــات امل روب أدائلــا في الجــامعــة ،ثم تطوير األداء ،وتحس ـ ـ ـ ــينــه،
وإصـ ـ ـ ــالحه ،والتغلـب عن املعولات التي تقق أمام اعليتـه امليشـ ـ ـ ــودة" (العيـدروس ) 11 :0212 ،ويعرإ تقييم أداء عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس :بأنه إص ـ ـ ـ ــدار ح م عن أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بناء عن تقديرات كمية محددة ل ذا األداء (الشـ ـ ـ ــا عي،)020 :0222،
ُويعرإ تقييم األداء بــأنــه ":العمليــة التي يتم مس خالل ــا تحــديــد كيق يؤدي العــامـ وظي تــه ،ومــا يتاتــب عن ذلــك مس وضـ ـ ـ ــع خطــة
لتحسين األداء" (عاد الرب.)523 :0215،
ويعرإ الااح تقييم األداء بأنه عملية تحديد مس ـ ــتول ك اءة عض ـ ــو هيئة التدريس في إنجا امل ام املنوطة به واملحددة له
مس لا الجامعة أو الكلية أو القس ـ ـ ـ ــم العلمي ومس ثم ات اذ اإلعراءات املناس ـ ـ ـ ــاة حيام نتائج التقييم والتي تس ـ ـ ـ ـ م بدورها في يادة
عالية أداء.
األنموذج :يرل كرون(  )Krone ،1980أن األنموذج تمثي للوالع وعلء مبسط للحقيقة ويشم الجوانب امل مة التي تساعد في
م وض ــاط الظاهرة املدروس ــة ،كما أنه تقريب رملي للمولق الحقيقي ،ول ذا و ليس تاما إال أنه ال يمث الحقيقة كل ا ،وف ك
األحوام يعد األنموذج أداة ت يا وتحلي  ،النماذج تبسيط مجرد للوالع ويحتاج في بنائه إل لدرة ذهنية متميزة.
ويعرإ الاــاحـ األنموذج بــأنــه مثــام مقتاح لتقييم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس يم س العمـ بــه للولوإ عن مــدل ك ــاءة
أعضاء هيئة التدريس في أداء امل ام املنوطة بلم واملحددة بشك رسمي مس لا عامعاالم.

ورد في دلي ـ التقييم ال ــذاتي والخ ــاراي واالعتم ــاد الع ــام للج ــامع ــات العرمي ــة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء االتح ــاد الج ــامع ــات العرمي ــة (اتح ــاد
الجامعات العرمية )0220،أن تقوم الجامعة بوضـ ـ ـ ــع خطة مسـ ـ ـ ــتقالية لتو يا أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أك اء في ك الت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات
وحسب حاعات ذلك الت صص ،ولد أكد الدلي عن ضرورة وعود نظم ومرامج واضحة لتقييم أداء أعضاء ال يئة التدريسية الا
كشرط مس الشروط األساسية لالعتماد.
كما ورد في دلي ض ـ ـ ــمان الجودة الجلء األوم أنه يجب أن يكون لدل املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مؤهلين عن النحو
األمث ولديلم الخباات املناساة لتحم مسؤوليات التدريس الخاصة بلم ومس الضروري أن يمتا أعضاء هيئة التدريس واملوظ ين
اآلخريس باملؤهالت والخباات الال مة للممارسة ال عالة ملسؤولياالم ،والست دام استااتيجيات التدريس املناساة ألنواع م تل ة مس
نتائج التعلم ،وللمش ـ ــاركة في األنشـ ـ ــطة الرامية إل تحس ـ ــين عالية التعليم ،كما يجب إتااع اس ـ ــتااتيجيات التنمية امل نية لض ـ ــمان
التطور املس ـ ـ ــتمر لخباات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس واملوظ ين اآلخريس .وييااي إعراء تقييم دوري ألداء عميع أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
وغياهم مس املوظ ين ،مع تقدير األداء املتميز وتقديم الدعم للتطور املسـ ــتمر متى تطلب األمر ذلك ،كما يجب إتااع عمليات عالة
وعادلة وتتسم بالش ا ية لتسوية الصراعات واملنا عات املرتاطة بأعضاء هيئة التدريس أو املوظ ين اآلخريس(دلي ضمان الجودة
الجلء األوم.)0221،
وعن ذلــك مس الض ـ ـ ـ ــروري تحــديــد االهتمــام بتقييم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في ضـ ـ ـ ــوء معــاييا املركل الوطني للتقييم
واالعتماد األكاديمي بالرياب ويعد عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس م تاح الوص ـ ـ ـ ــوم إل عودة األداء في مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي في حام
االهتمام به وتأهيله أكاديميا وم نيا ومأس ــلوب علمي ،ومس الض ــروري أن يتم تقييم عض ــو هيئة التدريس بطريقة موض ــوعية وتمتا
بالش ا ية ومإاراك أعضاء هيئة التدريس أن س م في الت طيط والتن يذ ل ذه العملية) Younes، 2003(.
ويرل ( ) 1977،Centraأن أهمية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ترعع إل :
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تشخيص املمارسات التابوية التي يقوم بلا أعضاء هيئة التدريس
معر ة عوانب القوة والضعق للتم س مس العم عن تطوير نظام التعليم الجامعي
تعرإ مستول عالية األداء التدريعمي
تلويد األعضاء بمعلومات عس سلوكياالم األكاديمية مما يطور العملية التعليمية ويدخ تحسينات تعود عن الطلاة
تس ـ ـ ـ ــت دم عملية تقييم األداء ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عملية ات اذ القرارات املتعلقة بالتاليات األكاديمية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس مس تثبيت في الخدمة أو إنلائلا واملكا ئة والتقدير.
ومس منطلق أهمية تقييم أداء عضو هيئة التدريس البد وأن تستند عملية التقييم إل املرت لات التالية:

✓ األمانة.
✓ املوضوعية.
✓ الشموم.
-

االرتااط بمعاييا الجودة واملمارسات الجيدة(الشا عي.)0222،
لتقييم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ـ ــوء معاييا الجودة يتطلب بناء هذا النموذج وتحديد طرق
تقييم أداء عضو هيئة التدريس ،ومجاالت التقييم ،والتقدير ال مي ،و يما يني عرب ل ذه العناصر:

يم س تقييم أداء العضـ ـ ــو باللجوء إل األحكام القيمية التي يم س اسـ ـ ــت الص ـ ـ ـ ا مس اللمالء ورئيس القس ـ ـ ــم والعض ـ ـ ــو ذاته
والطالب و يما يني عرب ل ذه الطرق (رسمى:)012032 :0220،
تقييم الرئيس :يقصـ ـ ـ ـ ــد بــه ليــام رئيس القس ـ ـ ـ ــم بتقييم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في ض ـ ـ ـ ــوء معــاييا معينــة غــالاــا مــا تكون
موضــوعة مس لا املؤسـســة وتتضــمس عددا مس املعاييا التي تندرج تحت عدد مس املجاالت املتعلقة غالاا بالتدريس والاح العلمي
وخدمة املجتمع والعاللات مع اآلخريس والرؤساء.
تقييم الزميل :يقصــد به االحتكام إل اللمالء للح م عن أداء العضــو حي يتيم مولعه الوظي ي وت ص ـصــه العلمي الح م
عن املستول املعرفي وخباة العضو في التدريس والتقييم والت اع مع طالبه ويم س إعراء هذا التقييم مس خالم املالحظة.
التقييم الذاتي :تقييم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس لن سـ ـ ـ ـ ـه اس ـ ـ ـ ــتناد إل املمارس ـ ـ ـ ــات الجيدة التي يجب أن يقوم بلا عض ـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس.
تقييم الطالب :اسـ ـ ـ ــت دام الطالب في تقييم األداء عن اعتاار أن الطالب هو املسـ ـ ـ ــت يد املاااـ ـ ـ ــر مما يقدمه عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس.

تس ــع املؤس ـس ــات التعليمية الحديثة إل مواكاة التطورات الس ــريعة واملتالحقة ،بش ــتى الطرق مس خالم إدارة األداء بن س
منال إدارة القطاع الخاص سـ ـ ـ ــعيا إل تحقيق التطوير ،وتقديم الخدمات في أ ض ـ ـ ـ ـ صـ ـ ـ ــوره ،وذلك ملواع ة ال ثيا مس التحديات،
والتي يتمث أهم ا في :تعدد األهداإ ،وتلايد حاعات املجتمع وتنوع ا ،وندرة املوارد والتحوالت االلتص ـ ـ ــادية .والتي أدت إل تس ـ ـ ــابق
الدوم في عذب رؤوس األموام واالس ــتثمارات مس خالم خلق الايئة املناس ــاة لذلك .وتس ــتطيع املؤسـ ـس ــات مس خالم القياس ال مي
لألداء معر ة املعلومات امل مة عس املنتجات والخدمات التي تقدم ا والعمليات التي تقوم بلا .قياس األداء هو مناجية تس ـ ـ ـ ــاعد في
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م وإدارة وتحسـ ـ ـ ــين األعمام التي تقوم بلا املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات ومالتالي تحقيق الجودة التي تركل عن تطوير العمليات بما يضـ ـ ـ ــمس رضـ ـ ـ ــا
العمي عس الخدمات التي تقدم ا املؤسسة التعليمية .ولياس األداء يم س املؤسسة مس معر ة اآلتي:
✓
✓
✓
✓
✓

إل أي مدل تعم املؤسسة بطريقة صحيحة.
مدل لدرة املؤسسة عن تحقيق أهدا ا.
مدل لدرة املؤسسة عن تحقيق الرضاء لعمالئلا.
مدل توا ر املعلومات تساعد في الرلابة.
يساعد لياس األداء املؤسسة في تحديد التحسينات الضرورية التي تسع إل إحداثلا لتطوير األداء.

وتعتبا الايانات الس ــابقة ي املص ــدر األس ــا ــمي الذي تعتمد عليه املؤس ـس ــة في ات اذ القرارات امل مة والتي تم نلا مس القيام
بأعمال ا .والدإ نظم لياس األداء إل لياس مدل نجاح االستااتيجية(صديق.)015 ،0210،
وتتولق عالية اإلدارة عن القياس ال عام لألداء والنتائج ،كلما كانت املؤس ـ ـسـ ــة تمتلك نظاما عيدا للقياس كلما اتصـ ــق
أداؤها بال عالية ،والش ـ ـ ــرط األوم لتحس ـ ـ ــين وتحقيق التميز في أداء املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة هو تطوير وتن يذ نظام لياس األداء ،ويلعب لياس
األداء دورا م ما في عع املؤسسة عن علم بالعوام األساسية التي تحقق ل ا النجاح ،كما يساعدها في تحديد املناطق التي تحتاج
إل تحسين ،ويعتبا تحديد متطلاات لياس األداء الجيد والتاكيز عن املقاييس املناساة التي ترتاط بنظام القياس عملية م مة ألنلا
تحدد نجاح أو ش املؤسسة (.) www.gopalkanji.com
وتحتاج املؤسـســات التعليمية إل أداة تســتطيع مس خالل ا الح م عن عالية األنشــطة والعمليات الال مة لتحقيق األهداإ
امليشـ ـ ــودة ،والتوص ـ ـ ـ إل ما لد يكون هناك مس تاايس بين النتائج املس ـ ـ ـ لد ة والنتائج التي تحققت عال .واألداة ي املعيار Standard
الذي مس يم س خالله مقارنة املحقق باملس ـ لدإ عن أس ــاس املعاييا املحددة مس ــاقا وهذه ي عملية القياس ،القياس هو الوعه
الثاني لعملية املعايرة (دلي ضمان الجودة الجلء األوم.)0221،
ويجب عن املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية أن تقيس نتائج أعمال ا أو إدارالا حتى لو لم تحص ـ ـ ـ مس خالم هذه النتائج عن عائد أو
مكا أة ،ألن املعلومات التي يتم الحصــوم علالا تحوم أداء املؤس ـســة إل األحســس ،ويشــيا ك مس وليام تومســون ولورد كيل س إل أنه
ب
"حين تس ـ ـ ــتطيع لياس ما ب
تتحد عنه ب
وتعبا عنه باألرلام ،معنى ذلك أنك تعرإ ا ـ ـ ــيئا عنه ول س حين تسجل عس لياس ـ ـ ــه والتعايا
ب
عنه باألرلام ،إن معر تك سـتكون ضـليلة وغيا ُمرضـية ،وفي تلك الحالة لد يكون األمر بداية معر ة قط ،ل بنك للما سـتتقدم في
أ كارك وتص إل مرحلة العلم" (عاد املحسس ،0223 ،ص )11
ويرل ( تونســيند ،عيبلاردت ،1331 ،،ص  )025إن املؤسـســة إن لم تســتطع لياس نشــاط ا ال يم نلا إدارته ،وإذا لم تســتطع
إدارته ال يم س تطويره .ومدون القياس ال يم س ص ـ ـ ــناعة لرارات س ـ ـ ــليمة .وعن هذا تحتاج املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات إل لياس األداء لألس ـ ـ ــااب
التالية:
✓
✓
✓
✓

الرلابة  :Controlيساعد لياس األداء في تقلي االنحرا ات التي تحد أثناء العم .
التقييم الذاتي  :SelfAssessmentيست دم القياس لتقييم أداء العمليات وتحديد التحسينات املطلوب تن يذها.
التحســين املســتمر  : Continuous Improvementيســت دم القياس لتحديد مصــادر العيوب ،و اتجاهات العمليات ،و منع األخطاء،
وتحديد ك اءة و عالية العمليات ،أيضا رص التحسين.
تقييم اإلدارة  :Management Assessmentبدون القياس ال توعد طريقة للتأكد مس أن املؤسسة تحقق القيمة املضا ة ألهدا ا أو
أن املؤسسة تعم ب اءة و عالية.
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ُيعد التدريس الجامعي عملية ذات طايعة معقدة كونلا تتأثر بعدد كايا مس العوام  ،منلا ما يتصـ ـ ـ ـ باألسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس
حي  :إعداده علميا ،وترمويا ،وس ـ ـ ـ ــمات شـ ـ ـ ـ ـخصـ ـ ـ ــيته ،وصـ ـ ـ ـ ـالته الاييية مع الطلاة ،ومنلا ما يتص ـ ـ ـ ـ بالطالب الجامعي ،مس حي :
خصــائصـه الشــخصــية ،ولدراته ،وميوله ،واســتعداداته ،ومنلا ما يتصـ باملنال ،والخطط الدراســية ،والباامج ،مس حي  :طايع لا،
وأهـدا ـا ،ومحتواهـا ،وتقويم ـا ،ومتطلاـاالـا .هـذا بـاإلض ـ ـ ـ ــا ـة إل املنـا الجـامعي الـذي تو ره اإلدارة س ـ ـ ـ ــلاـا ،أو إيجـابـا ،ومقـدر تو ر
متطلاات الجودة في ك هذه العوام تكون عودة التدريس الجامعي (بابية ومابية.)12 :0210 ،
ويركل التقييم في هذا الجانب عن عملية التدريس وما يتص ـ بلا مس ممارس ــات عيدة ولد أكدت معاييا ال يئة الوطنية عن
ضـ ــرورة أن يكون أعضـ ــاء هيئة التدريس مؤهلين عن النحو األمث ولديلم الخباات املناسـ ــاة لتحم مسـ ــؤوليات التدريس الخاص ــة
بلم ،والس ـ ــت دام اس ـ ــتااتيجيات التدريس املناسـ ـ ــاة ألنواع م تل ة مس نتائج التعلم ،وللمش ـ ــاركة في األنشـ ـ ــطة الرامية إل تحس ـ ــين
عالية التعليم(دلي ضمان الجودة الجلء األوم.)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

يلتزم عضو هيئة التدريس بإعطاء املقرر كامال.
تنوع استااتيجيات التدريس.
تو يا ال تب واملراعع التي يحتاع ا املقرر.
تنوع وسائ لتقييم املقرر.
است دام األنشطة والواعاات في املقرر.

ومس ثم نجـد أن أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس داخـ نطـاق م ـام التـدريس مس تعليم الطالب طرق الحص ـ ـ ـ ــوم عن املعلومـات
والقدرة عن الاح والتحلي والت يا النالد واإلبداع ،باإلضا ة إل ليامه بإعداد الخطط الدراسية وتطوير املقررات واالستمرار
في اسـ ـ ـ ــتطالع املعر ة والتعمق الا ،واسـ ـ ـ ــت دام ت نولوعيا املعلومات وتقنيات االتصـ ـ ـ ــام الحديثة كوس ـ ـ ـ ــائ تعليمية ،والتنوع في
است دام أساليب تقويم الطالب (الحربي.)032 :0210 ،
ُّ
تعد الجامعات مسئولة بشك أسا مي عس إعراء الاحو  ،حي ُيعد الاح العلمي وظي ة أساسية مس وظائ ا التي يتعين
علالا القيام بلا مس خالم كوادرها مس الااحثين ،وأص ــام الاح العلمي أحد أهم الوظائق التي يض ــطلع بلا عض ــو هيئة التدريس في
الجـامعـات ،وذلـك مس منطلق تحقيق رسـ ـ ـ ـ ــالـة وأهـداإ الجـامعـة ووظـائ ـا ،وتحقيق النمو املنهي لـذاالم واالرتقـاء بـدورهم في عملية
التدريس ،وإنتاج ونق املعر ة .وأص ــام الاح العلمي يش ــغ حيزا كاياا مس ولت وع د أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات (ناص ــق
وعتايس.)0210 ،
ويركل التقييم في هذا الجانب عن بعض املمارســات الجيدة والتي أاــارت إلالا الدراســات العلمية واللوائم الجامعية ومعاييا
ال يئة الوطنية للجودة واالعتماد عن ض ــرورة أن يش ــارك عميع أ راد هيئة تدريس في برامج التعليم العالي في األنش ــطة العلمية عن
النحو األمث ـ لضـ ـ ـ ـ ـم ــان الاق ــاء عن اطالع ب ــالتطورات الح ــديث ــة في ه ــذا املج ــام ،وه ــذه التطورات ييااي أن تنع س عن أدائلم في
التدريس ،ويجب عن أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس الذيس يدرسـ ـ ــون في برامج الدراسـ ـ ــات العليا أو يشـ ـ ــر ون عن بحو طالب الدراس ـ ــات
العليا أن يسـ ـ ـ ــاهموا ب اعلية في إعراء الاحو في مجام ت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالم .ويجب تو يا ما ي ي مس املرا ق واملعدات لدعم أنشـ ـ ـ ــطة
الاح بالكليات ومس ـ ـ ـ ــاعدة طالب املاعسـ ـ ـ ــتيا والدكتوراه عن تلاية هذه املتطلاات في املجاالت ذات الصـ ـ ـ ــلة بالبانامج .كما يجب
3

تقدير مس ـ ـ ـ ــاهمات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في هذه الاحو  ،وأن ينع س ذلك عن معاييا التقييم والتالية (دلي ضـ ـ ـ ــمان الجودة
الجلء األوم .)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

األبحا امليشورة سنويا.
ال تب (تأليق أو ترعمة).
اإلاراإ عن طالب الدراسات العليا.
املشاركة في الندوات واملؤتمرات.
املشاريع الاحثية املمولة.

يتمث األداء املنهي لعض ــو هيئة التدريس في مجام خدمة املجتمع في تقديم االس ــتش ــارات املجتمعية ،وتنظيم الندوات وورش
العمـ املحليــة واإللليميــة والعــامليــة في مجــام الت ص ـ ـ ـ ــص واملس ـ ـ ـ ــاهمــة الــا ،واملشـ ـ ـ ــاركــة ال عــالــة في األنش ـ ـ ـ ـطــة العلميــة ،وامل نيــة،
واالعتماعية ،والثقا ية عن مستول املجتمع املحني ،وإعراء الاحو والدراسات التي ت دم الايئة واملجتمع املحني ،وليادة الطالب
في األنش ـ ـ ـ ـطـة الثقـا يـة واالعتمـاعيـة املختل ـة وتتنوع الخـدمـات التي يقـدم ـا مـا بين خـدمـات تعليميـة وصـ ـ ـ ــحيـة وتثقي يـة وأكـاديميـة
وم نية وإدارية واستشارات وتدريب وغياها (رسمى.)011 ،0220،
وخدمة املجتمع في الولت الحالي ٌ
علء ال يتجلأ مس بيية الجامعة الحديثة ونظام ا األس ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــمي ،إذ لم تعد الجامعات مجرد
مؤس ـ ـسـ ــات لت ريج املت ص ـ ـصـ ــين لسـ ــوق العم  ،وال مجرد مؤسـ ـسـ ــات للاح العلمي ،تعيش بمعلم عس املجتمع ،ومش ـ ـ الته ،ب
ُ
يجب أن تتدخ في إيجاد الباامج ،والحلوم العلمية ،والتطايقية ،وبس ـ ــط التعليم ،واالس ـ ــتمرار يه بكا ة أاـ ـ ــكاله ،وتعد الجامعة
التي تس ــتطيع القيام بتقوية العاللة بينلا ،ومين املجتمع ،وتسـ ـ م في تقديم الخدمات املتميزة في ا ــتى املجاالت ي تلك الجامعة التي
تطاق إدارة الجودة الشاملة مس خالم التحسين ،والتطوير ملدخالالا ،وعملياالا ،وم رعاالا (آم اهر0223 ،م).
ومس ثم يقوم عضو هيئة التدريس بالخدمات واألعمام التي تقدم ا الجامعة للمجتمع املحني في الجانب الثقافي ،أو الصحي،
أو االعتما ي ،أو االلتصادي ،أو الرياضمي ،واالست ادة مس كا ة اإلمكانات ،والطالات املحلية ،و ي الخدمات التعليمية ،والتدريبية
التي تقدم ا الجامعات أل راد املجتمع املحني مس غيا طالبلا (الجنهي وسليمان.)313 :0211 ،
وتش ـ ــيا الدراس ـ ــات العلمية إل أهمية ليام عض ـ ــو هيئة التدريس بتقديم خدمات للمجتمع وذلك لإلس ـ ـ ام في تحقيق رس ـ ــالة
الجامعة كما أاـار املعيار الحادي عشـر مس معاييا الجودة إل تقديم مسـاهمات مناسـاة وهامة للمجتمع الذي توعد يه املؤسـسة
استنادا إل معر ة وخباة أعضاء هيئة التدريس واحتياعات املجتمع ل ذه الخباة.ويجب أن تشم مساهمات املجتمع األنشطة التي
ُ
ا ـ ـرع الا والتي يقوم بلا األ راد ،و يادة برامج املسـ ــاعدة الرسـ ــمية التي تنظم ا املؤس ـ ـسـ ــة أو ينظم ا مديرو البانامج .وييااي أن يتم
توثيق األنشــطة والتعريق بلا في املؤسـســة واملجتمع ،كما ييااي تقدير مســاهمات املوظ ين داخ املؤسـســة بالشــك املناســب(دلي
ضمان الجودة الجلء األوم )0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

الباامج التدريبية
االستشارات
العم التطو ي
ت اعله مع وحدة خدمة املجتمع بالكلية
عضويته في مؤسسات املجتمع املحلية
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يعتبا اإلرا ــاد األكاديمي في املؤس ـس ــات الجامعية عملية ترموية و نية وإدارية تتم مس خالم مرا ــد لديه الخباات واملعلومات
وامل ـارات الال مـة لألخـذ بيـد الطـالـب للنجـاح في دراسـ ـ ـ ـ ـ لـا لجـامعيـة ،وهو دور يقوم بـه أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس (عاـدالعـام و أحمـد،
 ،)201 :0212ومما دعا الجامعات إل االهتمام باإلراــاد األكاديمي تطور نظم التعليم الجامعي واســت دام نظام الســاعات املعتمدة
التي تعطي الطالب الحرية واملس ـ ـ ـ ــئولية في ن س الولت يما يتعلق باختيار الت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات واملس ـ ـ ـ ــارات وات اذ القرارات املناس ـ ـ ــاة
الخاصة بدراسته ،ويتولق نجاح نظام الساعات املعتمدة عن مدل نجاح عملية اإلرااد األكاديمي (اللمون.)003 :0221 ،
كما يناط باملراـ ـ ـ ــد األكاديمي العديد مس األدوار منلا ميسـ ـ ـ ــر أي ييسـ ـ ـ ــر عملية توليد األ كار وتطويرها ،ومعلم يعلم طالبه
م ارات وطرق الاح التابوي ،ب
ومقوم يلود طالبه بتغذية راععة بناءة ونالدة ،وناصح يقدم النصائم ويقتاح املوضوعات واملصادر.
(عساإ ،الدردساوي0210 ،م.)010 :
ويعد اإلراــاد األكاديمي مســؤولية مشــتاكة بين عضــو هيئة التدريس والطلاة ،ليس مســؤولية املراــد مجرد وضــع األهداإ
أو اختيار املقررات الدراس ـ ـ ــية أو ات اذ القرار املناسـ ـ ــب للطالب أو متابعته يما إذا التزم باملتطلاات األكاديمية ،ب إن مس ـ ـ ــؤولية
املراد توعيه الطالب لتحم مسؤولية املشاركة في ات اذ القرار .ولد أاار املعيار الخامس مس معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي
ولد ح عن ض ـ ـ ـ ــرورة تو يا آليات لتقديم املش ـ ـ ـ ــورة األكاديمية ،واإلرا ـ ـ ـ ــاد والخدمات املس ـ ـ ـ ــاندة ،وال بد أن تتسـ ـ ـ ــم هذه اآلليات
باالستجابة الحتياعات الطالب .وأال تقتصر خدمات الدعم للطالب عن املتطلاات األكاديمية الرسمية ب تشم أنشطة ال ص يه
تتعلق بالديس ،والثقا ة ،والرياضـ ـ ــة ،وغياها مس األنشـ ـ ــطة ذات الصـ ـ ــلة باحتياعات التكويس الادني للطالب (دلي ضـ ـ ــمان الجودة
الجلء األوم 0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓ االلتزام بالساعات امل تاة.
✓ اإلرااد األكاديمي.
✓ دراسة حالة.

✓ يلتزم باألنشطة غيا الص ية.
✓ التدريب امليداني.

يعد تقييم الطالب أحد أهم خصائص األداء التدريعمي الجيد وال عام واحد أهم مقوماته و األساس الذي يم س االعتماد
عليــه في الح م عن مــا إذا كــانــت أهــداإ التــدريس تحقق أم ال ولــد أاـ ـ ـ ـ ــارت معــاييا ال يئــة الوطنيــة للتقييم واالعتمــاد إل ض ـ ـ ـ ــرورة
االعتماد عن طرق وأس ـ ـ ـ ــاليب متنوعة وعادلة ومالئمة لتعلم الطالب(دلي ض ـ ـ ـ ــمان الجودة الجلء األوم 0221،وعليه تم تحديد
عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

يقدم اختاارا لاليا في املقرر الدرا مي.
است دام آليات مناساة للتحقق مس مصدالية تقييم الطلاة.
يصحح أعمام املقرر (الواعاات ،واألنشطة الص ية).
ينوع أسئلة االختاارات النلائية.
يقدم التغذية الراععة لطالبه.

يعد التعلم اإلل تاوني عملية تعليمية تتم عس طريق است دام أع لة إل تاونيه ومستحدثات ت نولوعيا الوسائط املتعددة
بمعلم عس ظرفي اللمان واملكان ،حي يتم االتص ـ ــام بين الدارسـ ـ ــين واملعلمين عبا وسـ ـ ــائ اتص ـ ــام عديدة وغيا ماااـ ـ ــرة مس خالم
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وس ـ ـ ـ ــيط مث ال تب واملحاض ـ ـ ـ ـرات واملذياع والتل ليون والتلي ون وا ـ ـ ـ ــاكات الحاس ـ ـ ـ ــاات والش ـ ـ ـ ــا ة الدولية للمعلومات (اإلنتانت)
واأللمار الصــناعية وما إل ذلك ،وتلعب ت نولوعيا االتصــام دورا كاياا الا ،وتتم عملية التعلم و قا لظروإ املتعلم واســتعداداته
ولدراته ،وتقع مسؤولية التعلم بص ة أساسية عن عاتقه (أحمد.)02 :0210 ،
طريقة للتعليم والتعلم يض ــطلع الا الطالب بيس ــاة كاياة مس دراس ـ لم بش ــك ردي في مولع أو موالع خارج الحرم الجامعي
للمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ،يم س أن تـدعم املواد املطاوعـة أو اإلل تاونيـة تعليم الطالب .كمـا يم س دعم تعليم الطالب بمجموعـة متنوعـة مس
اآلليــات التي تسـ ـ ـ ــت ــدم في بعض األحيــان للت ــاع ـ بين الطالب ،مس خالم اـ ـ ـ ــا ــة اإلنتانــت ،كروابط مقــاطع ال يــديو أو املقــاطع
الصـوتية أو األنشـطة الدورية ملجموعات دراسـية في موالع مناسـاة .وماملث  ،إن الت اع مع أعضـاء هيئة التدريس يم س أن يت ذ
أاكاال متنوعة (دلي ضمان الجودة الجلء األوم0221،
إن مؤسـســة التعليم عس بعد ي تلك التي تقدم برامج ا مس خالم التعليم عس بعد (ســواء مس خالم املواد املطاوعة ،أو عس
طريق التعليم اإلل تاوني أو االثنين معا) للطالب الذيس ال يحض ـ ـ ـ ــرون إل ال ص ـ ـ ـ ــوم الدراس ـ ـ ـ ــية ،ول نلم يدرس ـ ـ ـ ــون في األماكس التي
ي تارونلا وفي كثيا مس األحيان في األولات التي يحددونلا .وحيثما تسـت دم مجموعات التعليم عس بعد أو املواد الذاتية املسـت دمة
في املقررات الدراســية ن س ـ ا ،أو املقررات الدراســية املختل ة ضــمس برنامج تعليمي ما ،إنه يم ننا اســت دام مصــطلحات التعليم
املتنوع أو امللدوج لوص ــق هذه العمليات .أما مؤسـ ـس ــات التعليم امللدوج هي التي تو ر مليجا مس برامج التعليم عس بعد باإلض ــا ة
إل التعليم في الحرم الجامعي(دلي ضمان الجودة الجلء األوم .)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

معدم الت اع في الواعاات واالختاارات.
التواص اإلل تاوني مع طالبه.
مولع عضو هيئة التدريس اإلل تاوني.
است دام التقنية في املقرر الدرا مي.
املواد التعليمية املر وعة عن الاالك بورد.

ورد في املعيــار الثــاني مس معــاييا الجودة واالعتمــاد انــه يجــب إاـ ـ ـ ـ ـراك أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في وض ـ ـ ـ ــع أهــداإ وغــايــات
واستعراب ما تحقق مس نتائج واالستجابة ل ا ،كما يجب رصد عودة املقررات والباامج كك إضا ة إل التعديالت التي أدخلت عن
ال ور اس ـ ـ ـ ــتجابة إل ردود ال ع والتطورات الحاصـ ـ ـ ــلة في الايئة الخارعية التي تؤثر في هذا البانامج( دلي ضـ ـ ـ ــمان الجودة الجلء
األوم .)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

املشاركة في لجان القسم
املشاركة في لجان الكلية
املشاركة في لجان الجامعة
املشاركة في األعمام القيادية
املشاركة في لجان خارج الجامعة

أاار املعيار التاسع مس معاييا الجودة إل ضرورة تقييم أداء عميع أعضاء هيئة التدريس واملوظ ين اآلخريس بصورة دورية
مع تقدير األداء املتميز (دلي ضمان الجودة الجلء األوم.)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
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✓
✓
✓
✓
✓

تقديم ماادرات نوعية.
عوائل في مجام اإلبداع واالبتكار.
عوائل في مجام الاح .
عوائل في مجام التميز.
براءات االختااع.

أاار املعيار الثال مس معاييا الجودة إل ضرورة أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس وغياهم مس املوظ ين املشاركين في البانامج
بتطوير أدائلم وتطوير عودة البانامج ككـ  .كمـا يجـب أن تجرل تقييمـات منتظمـة للجودة في ك مقرر وتقييم خطط بنـاء عن أدلة
صحيحة ومعاييا مناساة ،وخطط التطوير التي أعدت ون ذت.وت صص األهمية بشك أسا مي لنتائج تعلم الطلاة في ك دورة مع
املس ــاهمة في تحقيق أهداإ البانامج الش ــاملة (دلي ض ــمان الجودة الجلء األوم .)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤاـ ـرات ل ذا
املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

ميسق املقرر.
تقرير املقرر.
تطوير املقرر.
تقييم املقرر.
اعتماد البانامج.

أا ـ ـ ــار املعيار التاس ـ ـ ــع مس معاييا الجودة إل ضـ ـ ـ ــرورة تقديم الدعم للتنمية امل نية وتطوير م ارات التدريس(دلي ض ـ ـ ــمان
الجودة الجلء األوم .)0221،وعليه تم تحديد عدد مس املؤارات ل ذا املجام و ي:
✓
✓
✓
✓
✓

العاللات اإلنسانية مع مالئه.
العم الجما ي.
تحم املسؤولية.
تقدير املسئولين.
اإلنتاعية.

يم س عرب عدد مس الدراسات والاحو السابقة امل تمة في مجام تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس عن النحو التالي:
تناولت دراسـ ــة() 2008،Solodnikovمش ـ ـ الت الاح العلمي في معاهد التعليم العالي الرو ـ ــمي ،وتوصـ ــلت إل أن أبر ها قدان
الدعم املادي والقوة التن يذية الدا عة ملعاهد التعليم العالي ،وانعلام مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي وأسـ ـ ـ ــاتذته عس التطايق العمني
لألبحا في املوض ـ ـ ــوعات غيا الرسـ ـ ــمية ،و شـ ـ ـ ـ القانون الرو ـ ـ ــمي في تأكيد حقوق الحرية ال رية ،وغياب وعود مص ـ ـ ــادر لتموي
الاح العلمي ،ومعاناة علماء االعتماع مس ال قر والعو والحاعة ،ومحدودية املعلومات الاحثية التي يس ـ ـ ـ ـمم للااحثين الوص ـ ـ ـ ــوم
إلالا ،وغياب الايئة الاحثية ال عالة.
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وهد ت دراسة() 2010،Mamiseishvili& Rosserتعرإ والع اإلنتاعية العلمية ألعضاء هيئة التدريس األمري يين وغيا األمري يين
العاملين بالجامعات الاحثية األمري ية في مجاالت الاحو  ،والدراسات العليا ،والتدريس الجامعي ،والخدمات الجامعية ،وتوصلت
إل نتائج ،أهم ا :أن أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات األمري ية الاحثية مس األمري يين وغيا األمري يين مت قون عن أن الجامعات
تو ر رصــا متعادلة وعيدة لإلنتاعية الاحثية والتطور األكاديمي ،وإتاحة ال رصــة للت وق واإلبداع ،كما أن أعض ـاء هيئة التدريس
غيا األمري يين ك ــانوا أكثا إنت ــاعي ــة في الاحو العلمي ــة مس مالئلم األمري يين الع ــاملين ب ــذات الج ــامع ــات ،ل نلم ألـ ـ في مج ــام
التدريس واألعمام واملشاركات األكاديمية في املؤتمرات والندوات العلمية.
وأكدت دراس ـ ـ ــة ( ) 2011،Lessingعن أن اإلا ـ ـ ـراإ عن طالب الدراس ـ ـ ــات العليا ال تطلب امل ارات األكاديمية وم ارات الاح
قط مس املش ـ ــرإ ،وإنما أدوار املشـ ـ ــرإ متنوعة لدعم طالب الدراسـ ـ ــات العليا واألخذ بيده كماتدا إل أن يص ـ ـ ـ إل باح خايا،
ولتحديد وظائق املشـ ـ ــرإ األكاديمي تم االسـ ـ ــت ادة مس األدبيات (اإلطار النظري) ومس اس ـ ـ ــتاانة موع ة للمحاض ـ ـ ــريس بكلية التابية
بجامعة عنوب أ ريقيا ،وكانت وع ة نظر املحاض ـ ـ ــريس أن العديد مس امل ام املحددة للمش ـ ـ ــرإ ليس ـ ـ ــت مس مس ـ ـ ــؤولياالم ،ولتطوير
املخرعــات يللم تغييا ر املحــاضـ ـ ـ ــريس عس وظــائ م كمشـ ـ ـ ــر ين ،كمــا يت ـ ـ ـ ــح مس نتــائج الاح ـ عــدم رغاــة املش ـ ـ ـ ــر ين في تحمـ
مس ــؤولي لم عس مش ــاريع الطالب الاحثية ،وهذا ما يض ــعق م رعات طالب الدراس ــات العليا ،وأوص ــت الدراس ــة بتدريب املش ــر ين
عن وظائق اإلاراإ سواء اإلاراإ املااار أو املشتاك.
وتناولت دراسـ ـ ـ ــة مو ـ ـ ـ ــمى ،والعتي ي ( )0211تطوير أداء أعضـ ـ ـ ــا هيئة التدريس بجامعة نجران و ق معاييا الجودة واالعتماد
األكــاديمي ،وحوم محور والع األداء التــدريس ل م بييــت الــدراسـ ـ ـ ـ ــة أن أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس يمتلكون درعــة عــاليــة مس املعر ــة في
الت صـ ــص ،ويرمطون بين أعلاء املحتول الدرا ـ ــمي ،ويتعاملون مع املادة العلمية بأسـ ــاليب م تل ة و قا لطايعة املتعلمين ،كما أن
لــديلمــا القــدرة عن ممــارسـ ـ ـ ـ ــة م ــارات التعــامـ مع الطالب وإدارة املولق التعليمي ،بين مــا لــديــه تــدني في الت طيط الجيــد للعمليــة
التعليمية ،وتوظيق طرق التدريس وتقنيات التعليم املختل ة في العملية التعليمية ،كما بييت الدراس ــة ض ــعق لدرة أعض ــاء هيئة
التـدريس في ممـارسـ ـ ـ ـ ــة م ـارات التقويم املختل ـة ،وت طيط وإدارة الباامج التعليميـة وتطويرهـا ،وممـارسـ ـ ـ ـ ــة م ـارات ووسـ ـ ـ ـ ــائـ دعم
الطالب األكاديمية واالعتماعية واملشاركة في تطويرها.
حاولت دراســة العودة ( )0210وضــع تصــور مقتاح لتقييم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية وذلك مس خالم
االطالع عن تجــارب تقييم األداء ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في بعض الــدوم األعنبيــة ،واسـ ـ ـ ــت ــدم ـت الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة مــدخ ـ الت طيط
االس ــتااتي ي ،واالس ــتاانة كأداة للدراس ــة ،طاقت عن بلغت العينة ( )022عض ــو مس أعض ــاء هيئة التدريس،وأسـ ـ رت الدراس ــة عس
وضــع تصــور مقتاح لتقييم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية في ضــوء تجارب تقييم األداء ألعضــاء هيئة التدريس في
بعض الدوم األعنبية ،وأصـ ـ ــت بمش ـ ـ ــاركة الطالب في تقييم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات باعتاار أنلم ا ـ ـ ــركاء في العملية
التعليمية ،وأهمية أن يكون هناك حوا ل ومكا آت ملليد مس التشجيع عن تحسين األداء وتجويده.
في حين هد ت دراســة القراــم ( )0210تقييم األداء التدريعــمي لدل أعضــاء هيئة التدريس بجامعة الطائق في ضــوء معاييا
عودة األداء ،واس ـ ـ ــت دمت الدراس ـ ـ ــة املنال الوص ـ ـ ـ ي ،واالس ـ ـ ــتاانة كأداة طاقت عن عينة بلغت ( )022طالب؛ والتاحت الدراس ـ ـ ــة
مجموعة مس املقتاحات لتطوير األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في ضوء معاييا عودة األداء التدريعمي ومؤاراته.
وتناولت دارسـ ـ ــة ال ريأ ( )0210األداء املنهي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة األمياة نورة في ضـ ـ ــوء معاييا الجودة الشـ ـ ــاملة،
وإلقاء الضوء عن أبر امل ام املرتاطة باألداء املنهي لعضو هيئة التدريس الجامعي ومعاييا الجودة املرتاطة باألداء املنهي لعضو هيئة
التدريس الجامعي ،وتوصـ ــلت إل نتائج أهم ا :أن والع اهتمام عينة الدراسـ ــة عاء باملرتاة األول للم ام التدريسـ ــية؛ حي أوضـ ــحت
أنلس يطاقس أغلب معاييا الجودة الش ـ ـ ـ ــاملة في محور امل ام التدريس ـ ـ ـ ــية ،وأن التنمية امل نية عاءت في املرتاة الثانية ض ـ ـ ـ ــمس محاور
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األداء املنهي أل راد العينة حي يطاقس معظم معاييا الجودة الشـ ـ ـ ــاملة ،وأن م ام الاح العلمي عاءت في املرتاة الثالثة مس حي
األهمية مس وع ة نظر أ راد العينة نظرا النش ـ ـ ـ ــغال س بامل ام التدريس ـ ـ ـ ــية ،وكثاة األعااء املسـ ـ ـ ــاقة واملرتاطة بلا ،وأن اهتمام أ راد
العينــة ب ــدمــة املجتمع عــاء بــاملرتاــة الرابعــة واألخياة وذلــك يعود مس وع ــة نظرهس إل اكتمــام النصـ ـ ـ ـ ــاب التــدريع ـ ـ ـ ــمي ،ومــا يقــدمنــه
خدمات ت ضع لالع لاد الشخصمي مس بعض س.
هد ت دراسـ ـ ـ ــة ال ويد (0210م) ُ
تعرإ درعة مسـ ـ ـ ــاهمة تقويم أداء عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة الجامعات مس وع ة
نظر عض ــوات هيئة التدريس ،والطالاات في عامعة أم القرل ،واس ــت دمت الدراس ــة املنال الوصـ ـ ي ،واالس ــتاانة طاقت عن عينة
بلغت ( )132عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،و( )023طالاة ،وأس ـ ـ ـ ـ رت عس أن مس ـ ـ ـ ــاهمة تقييم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة
الجامعات عاءت بدرعة مرت عة ،وذلك مس وع ة نظر عضوات هيئة التدريس ،والطالاات في عامعة أم القرل.
وتناولت دراس ـ ــة إدريس ( )0215أثر اس ـ ــت دام لس ـ ـ ة املعيب الص ـ ـ ري ل روس ـ ـ ي عن تطوير وتحس ـ ــين أداء أعض ـ ــاء هيئة
التدريس وعودة م رعات الجامعات بالجامعات الســعودية بالتطايق عن عامعة الطائق ،واســت دمت الدراســة املنال الوص ـ ي،
واالس ــتاانة طاقت عن عينة بلغت ( )22عض ــوا مس أعض ــاء هيئة التدريس ب رع عامعة الطائق ،وأسـ ـ رت الدراس ــة عس أن معظم
أعض ـ ــاء هيئة التدريس مقتنعون ب لسـ ـ ـ ة املعيب الصـ ـ ـ ري إال أنلم ال يس ـ ــت دمونلا ،وعدم وعود روق ذات دالله إحص ـ ــائية بين
أ راد العينــة حوم اس ـ ـ ـ ــت ــدام املعيــب في خــدمــات الجــامعــات ،تعلل الختالإ الجيس ،والعمر ،والــدرعــة العلميــة ،والخباة ،وتن يــذ
برامج تدريبية مت صصة في مجام تطوير األداء ألعضاء هيئة التدريس.
هـد ـت دراسـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ري (ُّ )0212
تعرإ والع عودة الخـدمـات التعليميـة بعمـادة التعلم االل تاوني بجـامعـة امللـك خـالـد في
مجام (ال صوم اال تااضية ،والتدريب االل تاوني ،والتدريس الدولي) .وتحديد اآلليات املناساة لتحقيق عودة الخدمات التعليمية
بعمادة التعلم االل تاوني بجامعة امللك خالد ،اعتمدت الدراسة عن املنال عن الوص ي واالستاانة طاقت عن عينة بلغت ()321
مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وطلاة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بجامعة امللك خالد .وأسـ ـ ـ ـ ـ رت عس اس ـ ـ ـ ــتجابات العينة حوم عودة الخدمات
التعليمية بعمادة التعلم اإلل تاوني كانت بدرعة (موا ق) وذلك باليس ـ ــاة ملجالي ال ص ـ ــوم اال تااض ـ ــية ،والتدريب اإلل تاوني ،ولد
احت مجام ال صــوم اال تااضــية املرتاة األول في درعة املوا قة؛ وعاءت اســتجابات العينة حوم عودة مجام التدريس الدولي دون
حد ال اية مما يعنى عدم وصوله ملستول الجودة املقاوم.
وتناولت دراسة األحمدي ( )0213والع األداء املنهي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية األدوار امل نية ألعضاء هيئة
التــدريس وسـ ـ ـ ـ ـاـ االرتقــاء بلــا ملواكاــة متطلاــات مجتمع املعر ــة بجــامعــة أم القرل ،والتعرإ عن األدوار املــأمولــة مس لال م في ظـ
مجتمع املعر ة ،وتعرإ س ــا االرتقاء باألدوار امل نية ألعض ــاء هيئة التدريس لتواكب مجتمع املعر ة ،وتوص ــلت الدراس ــة إل نتائج،
أهم ا :أن والع األدوار امل نية ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة أم القرل في ظ مجتمع املعر ة كانت بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة للمجاالت
الثال التالية :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ،بينما كانت من ضة ملجام اإلدارة.
وحاولت دراسـ ـ ــة الاالدي ( )0215دور األسـ ـ ــتاذ الجامعي في خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات
الس ــعودية بمنطقة م ة امل رمة ،وهد ت إل التعرإ عن الدور األكثا انتش ــارا لألس ــتاذ الجامعي في خدمة املجتمع مس خالم وع ة
نظر أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية بم ة امل رمة،،وتوصــلت الدراســة إل مجموعة مس النتائج أهم ا :أن دور األســتاذ
الجامعي في خدمة املجتمع في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية بمنطقة م ة امل رمة في مجام الاحو التطايقية بدرعة مرت عة ،بينما دور
األس ـ ـ ـ ـتـاذ الجـامعي في خـدمـة املجتمع في الجـامعـات السـ ـ ـ ــعوديـة بمنطقـة م ـة امل رمـة في مجـام التوعيـة والخـدمـات العـامـة ،ومجـام
الخدمات التعليمية بدرعة متوس ــطة ،وأوص ــت الدراس ــة باالهتمام بالتوعية اإلعالمية إلبرا دور األس ــتاذ الجامعي في ح مش ـ الت
املجتمع ســواء عس طريق األبحا العلمية أو اإلسـ ام في الندوات واملحاضـرات العلمية ،وتوضــيم األنشــطة املجتمعية التي يم س أن
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يش ــارك األس ــتاذ الجامعي الا وتقديمه ل ا خدمة للمجتمع مع ت عي دور املؤسـ ـس ــات املجتمعية ورمط العاللات بينلا ومين األس ــتاذ
الجامعي.
وهــد ــت دراسـ ـ ـ ـ ــة ح مي ( )1301تعرإ دور اإلراـ ـ ـ ـ ــاد األكــاديمي لتحقيق عودة الاحو التابويــة لطالب الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا
بالجامعات السعودية ،است دمت الدراسة املنال الوص ي ،االستاانة طاقت عن عينة ( )000طالاا مس طالب الدراسات العليا تم
اختيارهم بالطريقة العش ـ ـ ــوائية ،وخلصـ ـ ــت إل مجموعة مس النتائج أهم ا :أن درعة املوا قة عن دور اإلرا ـ ـ ــاد األكاديمي في تحقيق
عودة الاحو التابوية بشـ ـ ـ ــك عام ،وأن درعة املوا قة عن املعولات التي تواعه دور اإلرا ـ ـ ـ ــاد األكاديمي في تحقيق عودة الاحو
التابوية كانت "موا ق بشـ ـ ـ ــدة" ،وأن درعة املوا قة عن اآلليات املقتاحة لدور اإلرا ـ ـ ـ ــاد األكاديمي في تحقيق عودة الاحو التابوية
كانت "موا ق بشــدة" ،وأوصــت بإخضــاع اإلراــاد األكاديمي لطالب الدراســات العني املليد مس املتابعة والتقويم املســتمر عن أســس
علمية وذلك مس لا عمادة الدراس ــات العليا بالجامعة؛ مس أع ر ع مس ــتول عملية اإلرا ــاد األكاديمي ،والتوس ــع في تنمية م ارات
طالب الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا في مجــام الاحـ التابوي والتي تنطلق مس رصـ ـ ـ ـ ــد االحتيــاعــات ال عليــة ل م مس خالم إلــامــة دورات وورش
تــدريبيــة ل م في الكليــة ،والعم ـ عن تطوير القــدرات الاحثيــة واإلرا ـ ـ ـ ـ ــاديــة للمرا ـ ـ ـ ـ ــديس األكــاديميين مس خالم ال ـدورات التــدريبيــة
والورش العلمية مما يليد في تميزهم ،وتحديد العبء اإلراـ ـ ــادي باليسـ ـ ــاة لألسـ ـ ــتاذ الجامعي .والتاحت الدراسـ ـ ــة إعراء دراسـ ـ ــة عس
مش ـ الت اإلا ـراإ العلمي عن الرســائ الجامعية مس وع ة نظر الطالب ،وإعراء دراســة عس تقييم دور اإلراــاد األكاديمي في مجام
اإلاراإ عن الاحو التابوية.
وهد ت دراس ـ ـ ــة ح مي ( )1303تعرإ والع الحرية األكاديمية واألداء املنهي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية،
واعتمدت الدراس ـ ـ ـ ــة املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي ،واسـ ـ ـ ــت دم االسـ ـ ـ ــتاانة طاقت عن عينة بلغت ( )1120عض ـ ـ ـ ــو امس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعات (امللك عاد العليل ،واإلمام محمد بس سـ ـ ـ ــعود اإلسـ ـ ـ ــالمية ،واإلمام عاد الرحمس ال يص ـ ـ ـ ـ  ،وعا ان ،وحائ ) وخلصـ ـ ـ ــت
الدراس ـ ـ ـ ــة إل إعطاء أ راد عينة الاح مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لوالع الحرية األكاديمية في أبعاد (محتول وأس ـ ـ ـ ــاليب التدريس،
والاح واليش ــر العلمي ،والتعايا عس الرأي ،واملش ــاركة في ص ــنع و ات اذ القرار) درعة موا قة متوس ــطة ،كما تم إعطاء والع األداء
املنهي ألعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية في أبعاد (التدريس وتطوير املناهل الدراســية ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع،
والتطوير الذاتي والت صصمي) درعة موا قة متوسطة ،ووعود عاللة ارتااطية بين ممارسة الحرية األكاديمية ومستول األداء املنهي
بأبعاده األربعة ،لدمت الدراسة رؤية مقتاحة لتحسين األداء املنهي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.

مس خالم تحليـ العــديــد مس الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات التي اهتمــت بــدراس ـ ـ ـ ـ ــة تقييم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات العرميــة
واألعنبية نجد أنلا تناولته مس عوانب م تل ة ،منلا ما أهتم بتحس ـ ـ ـ ــين أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عس طريق مراكل لتطوير أداء
أعضاء هيئة التدريس ،أو وضع برامج تدريبية ،ومنلا ما أهتم بدراسة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس مس منطلق أن عملية تقييم
أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس تمث عامال رئيس ـ ـا في تطوير أدائلم ،ب يعد لوة دا عة إل تطوير وتحسـ ــين الجامعات السـ ــعودية عامه
ونواتجه خاصة.

اعتمــد الاح ـ عن املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي التحليني؛ ملالئمتــه لطايعــة الاح ـ  ،حي ـ يم س الاــاح ـ مس وصـ ـ ـ ــق وتحلي ـ أبعــاد
املشـ ـ ـ ــكلة ،ودراس ـ ـ ـ ــة الوالع أو الظاهرة كما توعد ،ويلتم بوص ـ ـ ـ ـ ا وص ـ ـ ـ ـ ا دليقا ،ويعبا عنلا تعاياا كي يا أو كميا (عايدات ،ذولان
وعدس ،عاد الرحمس وعاد الحق ،كايد )0225 ،وذلك مس خالم االطالع والاح في أدبيات الاحو التابوية والدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة
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املتعلقة بموض ـ ــوع الاح لل ش ـ ــق عس مجاالت تقييم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية ومس ثم وض ـ ــع أنموذج
مقتاح لتقييم أداء عضو هيئة التدريس في ضوء مجاالت الجودة والتميز.

وفي ضــوء تحلي أدبيات الاح والدراســات الســابقة املدونة بلا وغياها مس الدراســات التي رعع إلالا الااح تم اإلعابة عس
سؤام الاح الذي نص عن :

ولإلعابة عس هذا الس ـ ــؤام تم اس ـ ــتعراب أدبيات الدراس ـ ــات واألبحا والتجارب الس ـ ــابقة للوص ـ ــوم إل مقتاح يش ـ ــم ()٠١
مجاالت لك مجام خمســة معاييا ولك معيار مؤاــر يتم لياســه مس ثال ع ات (التقييم الذاتي ،وتقييم اللمي  ،وتقييم املســئوم)
ولك لياس نســاة محددة؛ تم التوص ـ إل وضــع نموذج مقتاح يحتول عن عدد مس املجاالت العشــر واملعيار ،املؤا ـرات التي تقاب
ك عاارة مس العاارات التي احتول علالا ك مجام مس تلك املجاالت كصـ ــيغة إعرائية يم س اسـ ــت دام عند تقييم أداء عضـ ــو هيئة
التدريس بالجامعات السعودية

املجال

املجال

املعيار

التعليم والتعلم

املعيار
يلتزم عضو هيئة التدريس بإعطاء املقرر
كامال
تنوع استراتيجيات التدريس
توفيرالكتب واملراجع التي يحتاجها املقرر
تنوع وسائل تقييم املقرر
استخدام األنشطة والواجبات في املقرر

البحث العلمي

املجموع
األبحاث املنشورة سنويا
الكتب (تأليف أو ترجمة)
اإلشراف على طالب الدراسات العليا
املشاركة في الندوات واملؤتمرات
املشاريع البحثية املمولة

خدمة املجتمع

املجموع
البرامج التدريبية
االستشارات
العمل التطوعي

املؤشر

الدرجة

التقييم
الذاتي

تقييم
الزميل

املؤشر
مدى رضا الطلبة عن التزام عضو هيئة
التدريس بإعطاء املقرر كامال
مدى رضا الطلبة عن استخدام عضو هيئة
التدريس الستراتيجيات تدريس متنوعة
مدى رضا الطالب عن تو افر الكتب واملراجع
التي يحتاجها املقرر
مدى رضا الطلبة عن استخدام عضو هيئة
التدريس لوسائل تقييم متنوعة
مدى رضا الطلبة عن استخدام عضو هيئة
لألنشطة والواجبات في املقرر

تقييم
الرئيس

املجموع

الدرجة

الشواهد
نتائج استطالع رأي الطلبة  /ملف
املقرر
نتائج استطالع رأي الطلبة  /ملف
املقرر
نتائج استطالع رأي الطلبة  /ملف
املقرر
نتائج استطالع رأي الطلبة  /ملف
املقرر
نتائج استطالع رأي الطلبة  /ملف
املقرر

الدرجة
١٥
١٠
٧
٨
١٠

٥٠
٢٠
نسخ من األبحاث املنشورة
عدد األبحاث املنشورة سنويا
نسخ من الكتب املؤلفة  /املترجمة ٥
عدد الكتب املؤلفة  /املترجمة
عدد الطالب الذين يشرف عليهم عضو هيئة املو افقات على إشراف عضو ١٠
هيئة التدريس على الطالب
التدريس
عدد الندوات واملؤتمرات التي اشترك فيها شهادات املشاركة في الندوات ١٠
واملؤتمرات
عضو هيئة التدريس
عدد املشاريع البحثية املمولة التي شارك فيها قائمة باألبحاث مع إثبات جهة ٥
الدعم
عضو هيئة التدريس
٥٠
عدد البرامج التدريبية التي شارك فيها عضو خطابات  /شهادات املشاركة في ١٠
البرامج التدريبية
هيئة التدريس مدربا  /متدربا
عدد االستشارات التي قدمها عضو هيئة خطابات  /شهادات من الجهات ١٠
املستفيدة من االستشارات
التدريس للجهات املختلفة
عدد األنشطة التطوعية التي قدمها عضو خطابات  /شهادات من الجهات ١٠
املستفيدة من األنشطة التطوعية
هيئة التدريس ملختلف الجهات

12

النسبة

املجال

املعيار
تفاعله مع وحدة خدمة املجتمع بالكلية
عضويته في مؤسسات املجتمع املحلية

االرشاد األكاديمي

املجموع
االلتزام بالساعات املكتبة
اإلرشاد األكاديمي
دراسة حالة
يلتزم باألنشطة غيرالصفية
التدريب امليداني

القياس والتقويم

املجموع
يقدم اختبارقبلي في املقرر الدراس ي

املؤشر
عدد األنشطة التي قدمها عضو هيئة التدريس
ملختلف الجهات بالتعاون وحدة خدمة املجتمع
بالكلية
عدد العضويات في مؤسسات املجتمع املحلية

الشواهد
خطابات  /شهادات من الجهات
املستفيدة /وحدة خدمة املجتمع
بالكلية
صورة من بطاقات  /قرارات
العضوية  /خطاب

مدى رضا الطلبة عن التزام عضو هيئة
التدريس بالساعات املكتبة
مدى رضا الطلبة عن جودة اإلرشاد األكاديمي
لعضو هيئة التدريس
عدد الحاالت الذين تم التعامل معهم بشكل
فردي  /جماعي
عدد األنشطة غير الصفية التي شارك فيها
عضو هيئة التدريس
عدد الطالب الذين يشرف عليهم عضو هيئة
التدريس في مو اقع التدريب امليداني

نتائج استطالع رأي الطلبة

مدى تطبيق عضو هيئة التدريس لالختبارات
القبلية في املقررات التي يقوم بتدريسها

استخدام آليات مناسبة للتحقق من
مصداقية تقييم الطلبة

عدد اآلليات املستخدمة للتحقق من
مصداقية تقييم الطلبة

يصحح أعمال املقرر (الواجبات األنشطة
الصفية)
ينوع أسئلة االختبارات النهائية

مدى رضا الطلبة عن التزام عضو هيئة
التدريس بتصحيح أعمال املقرر
مدى رضا الطلبة عن تنوع أسئلة االختبارات
النهائية
مدى رضا الطلبة عن التغذية الراجعة املقدمة
لهم من عضو هيئة التدريس

يقدم التغذية الراجعة لطالبه

التعلم االلكتروني

املجموع
التفاعل في الواجبات واالختبارات
التواصل االلكتروني مع طالبه
موقع عضو هيئة التدريس االلكتروني
استخدام التقنية في املقرر الدراس ي

االعمال اإلدارية

املواد التعليمية املرفوعة على البالك
بورد
املجموع
املشاركة في لجان القسم
املشاركة في لجان الكلية
املشاركة في لجان الجامعة
املشاركة في االعمال القيادية
املشاركة في لجان خارج الجامعة

املبادرات واالبتكار

املجموع
تقديم مبادرات نوعية
جوائزفي مجال االبداع واالبتكار

عدد املبادرات النوعية التي قدمها عضو هيئة
التدريس
عدد الجوائز التي حصل عليها عضو هيئة
التدريس في مجال اإلبداع واالبتكار
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١٠
٥٠
١٠

نتائج استطالع رأي الطلبة

٢٠

تقاريردراسة الحاالت

٥

خطابات  /شهادات شكروتقدير

١٠

قوائم رسمية بالطالب الذين
يشرف عليهم عضو هيئة التدريس
في مو اقع التدريب امليداني

٥
٥٠
٥

نماذج من االختبارات القبلية التي
طبقها عضو هيئة التدريس في
املقررات التي يقوم بتدريسها
نماذج من آليات التحقق من
مصداقية تقييم الطلبة التي
استخدمها عضو هيئة التدريس
نتائج استطالع رأي الطلبة

١٠

نتائج استطالع رأي الطلبة

٢٠

نتائج استطالع رأي الطلبة

١٠

عدد الرسائل املرسلة  /املستقبلة من عضو تقاريرمن البالك بورد
هيئة التدريس على البالك بورد
مدى رضا الطلبة عن تواصل عضو هيئة نتائج استطالع رأي الطلبة
التدريس إلكترونيا مع طالبه
نسبة استيفاء عضو هيئة التدريس لصفحته تقريرمن عمادة التعلم اإللكتروني
اإللكترونية
مدى رضا الطلبة عن استخدام عضو هيئة نتائج استطالع رأي الطلبة
التدريس للتقنية في املقررات التي يقوم
بتدريسها
عدد املواد التعليمية املرفوعة من قبل عضو تقريرمن عمادة التعلم اإللكتروني
هيئة التدريس على البالك بورد
عدد اللجان التي شارك فيها قبل عضو هيئة
التدريس على مستوى القسم
عدد اللجان التي شارك فيها قبل عضو هيئة
التدريس على مستوى الكلية
عدد اللجان التي شارك فيها قبل عضو هيئة
التدريس على مستوى الجامعة
عدد الوظائف القيادية التي توالها عضو هيئة
التدريس بالجامعة
عدد اللجان التي شارك فيها قبل عضو هيئة
التدريس خارج الجامعة

الدرجة
١٠

قرارات تشكيل اللجان

٥

٥٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
٥٠
١٥

قرارات تشكيل اللجان

١٠

قرارات تشكيل اللجان

١٠

قرارات التعين في الوظائف
القيادية
قرارات تشكيل اللجان  /خطابات

١٠
٥

٥٠
خطابات و/أو شهادات تقدير ١٠
وشكر من الجهات املستفيدة من
املبادرات النوعية
خطابات /أو شهادات من الجهات ١٠
املانحة للجوائز

املجال

املعيار
جوائزفي مجال البحث
جوائزفي مجال التميز
براءات االختراع

الجودة واالعتماد

املجموع
منسق املقرر

الشواهد
املؤشر
عدد الجوائز التي حصل عليها عضو هيئة صور من خطابات و/أو شهادات
تقدير وشكر من الجهات املانحة
التدريس في مجال البحث
للجوائز
عدد جوائزالتميزالتي حصل عليها عضو هيئة صور من خطابات و/أو شهادات
تقدير وشكر من الجهات املانحة
التدريس
للجوائز
عدد براءات االختراع التي حصل عليها عضو صور من براءات االختراع
هيئة التدريس
استيفاء تقارير املقررات التي كان عضو هيئة
التدريس منسقا لها

منسق البرنامج

استيفاء التقريرالسنوي للبرنامج

تطويراملقرر

عدد املقررات التي شارك عضو هيئة التدريس
في تطويرها

تطويرالبرامج

عدد البرامج التي شارك عضوهيئة التدريس في
تطويرها

اعتماد البرنامج

عدد البرامج التي حصلت على االعتماد
األكاديمي وشارك فيها عضو هيئة التدريس

الصفات الشخصية

املجموع
العالقات اإلنسانية مع زمالئه
العمل الجماعي
تحمل املسؤولية
تقديراملسؤولين
االنتاجية
املجموع
اإلجمالي

املجاالت

صور من قرارات تعيين عضوهيئة
التدريس منسقا للمقررات /
تقاريراملقررات
صور من قرارات تعيين عضوهيئة
التدريس منسقا للبرامج
صور من قرارات تشكيل لجان
تطوير املقررات التي شارك عضو
هيئة التدريس فيها
صور من قرارات تشكيل لجان
تطوير البرامج التي شارك عضو
هيئة التدريس فيها
صورة من شهادة  /خطاب
االعتماد

مدى تو افر العالقات اإلنسانية لدى عضو نتائج استطالع رأي الجهات /
األفراد ذات الصلة
هيئة التدريس مع زمالئه
مدى مشاركة عضو هيئة التدريس في األنشطة نتائج استطالع رأي الجهات /
األفراد ذات الصلة
الجماعية
نتائج استطالع رأي الجهات /
مدى تحمل عضو هيئة التدريس للمسؤولية
األفراد ذات الصلة
نتائج استطالع رأي الجهات /
مدى تقديراملسؤولين لعضو هيئة التدريس
األفراد ذات الصلة
نتائج استطالع رأي الجهات /
مستوى إنتاجية عضو هيئة التدريس
األفراد ذات الصلة

التقييم الذاتي

تقييم الرئيس

تقييم الزميل

املجموع

الدرجة

الدرجة
١٠
١٠
١٠
٥٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
٥٠
١٠
١٠
١٠
١٠
١٠
٥٠

النسبة املوزونة

املجال األول :التعليم والتعلم

=٪٢٠

املجال الثاني :البحث العلمي

=٪١٥

املجال الثالث :خدمة املجتمع

=٪١٠
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املجاالت

التقييم الذاتي

تقييم الرئيس

تقييم الزميل

املجموع

الدرجة

النسبة املوزونة

املجال الرابع :االرشاد األكاديمي

=٪١٠

املجال الخامس :القياس والتقويم

=٪١٠

املجال السادس :التعلم االلكتروني

=٪٧

املجال السابع :األعمال اإلدارية

=٪٥

املجال الثامن :املبادرات واالبتكار

=٪٥

املجال التاسع :الجودة واالعتماد

=٪١٠

املجال العاشر :الصفات الشخصية
املجموع:

=٪٨
=٪١٠٠

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تقديم برامج تدريبية يما يتعلق باالتجاهات الحديثة في التدريس ،وأخالليات وآداب امل نة.
نشر ثقا ة تقييم عضو هيئة التدريس في ضوء مجاالت الجودة والتميز.
توظيق الت نولوعيا في التدريس والاح العلمي.
توظي ه في تقييم عضو هيئة التدريس بما يتوا ق مع توع ات الجودة واالعتماد.
تقديم الباامج التدريبية الال مة لتطايقه.
تقديم الدعم املالي للاحو ال ردية لعضو هيئة التدريس.
رمط الحوا ل التشجيعية وعوائل التميز بتلك املجاالت.
02

✓
✓
✓
✓

تقديم الحوا ل املادية واملعنوية لعضــو هيئة التدريس لتشــجيع م عن اإلنتاعية العلمية ،وتو يا املصــادر واملراعع والدوريات
الحديثة الال مة للاح .
مشـ ــاركة الجامعات واملؤس ـ ـسـ ــات الاحثية مع لطاعات اإلنتاج في تحديد املش ـ ـ الت واالحتياعات ووضـ ــع الخطط وملشـ ــروعات
الاحثية
ت عيـ دور وس ـ ـ ـ ـ ــائـ اإلعالم املرلي واملس ـ ـ ـ ــموع واملقروء لــدعم م وم الاحـ والتطوير العلمي وإبرا أهميتــه ودوره في التنميــة
االلتصادية واالعتماعية.
إلامة الدورات التدريبية واللقاءات التابوية والعلمية ،ونشر الو ي الثقافي واملنهي وتقديم الخدمات ملختلق ئات املجتمع.

أبو ماضمي،خالد ( )0222معولات تقييم أداء العاملين في الجامعات ال لسطييية وسا عالع ا،
لسطين :الجامعة اإلسالمية غلة.1213 ،
اتحــاد الجــامعــات العرميــة ( :)0220دلي ـ التقييم الــذاتي والخــاراي واالعتمــاد العــام للجــامعــات العرميــة أعضـ ـ ـ ـ ــاء االتحــاد ،اتحــاد الجــامعــات
العرمية ،عمان.
أحمد ،ريلام مص ــط ى ( .)0210توظيق التعلم االل تاوني لتحقيق معاييا الجودة في العملية التعليمية .املجلة العرمية لض ــمان عودة التعلم
الجامعي.102 ،)3( 5،
إدريس ،عع ر عاد هللا (0215م) .أثر اس ــت دام لسـ ـ ة املعيب الصـ ـ ري ل روسـ ـ ى عن تطوير وتحس ــين أداء أعض ــاء هيئة التدريس وعودة
م رعــات الجــامعــات بــالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة .املجلــة األكــاديميــة األمري يــة العرميــة للعلوم والت نولوعيــا (أمــارابــاك) ،الواليــات
املتحدة األمري ية.101 101 ،)12( 2 ،
األحمدي ،آالء منصــور (0213م) .األدوار امل نية ألعضــاء هيئة التدريس وســا االرتقاء بلا ملواكاة متطلاات مجتمع املعر ة بجامعة أم القرل.
رسالة ماعستيا غيا ميشورة ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
الاالدي ،منى سعد (0215م) .دور األستاذ الجامعي في خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات الســعودية بمنطقة م ة امل رمة (الوالع واملأموم) .رســالة دكتوراه غيا ميشــورة ،كلية التابية ،عامعة أم القرل ،اململ ة
العرمية السعودية.
آم اهر ،عني ناص ـ ـ ـ ــر ا ـ ـ ـ ــتوي ( .)0223التحوم املطلوب في وظي ة خدمة املجتمع بالجامعة في ض ـ ـ ـ ــوء مناجية الت طيط االس ـ ـ ـ ــتااتي ي (رؤية
تطايقية عن عامعة امللك خالد) .مجلة مستقا التابية العرمية.011 053 ،)51(12 ،
بابية ،برهان ومابية ،محمد ( .)0210تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائق في
ض ـ ـ ـ ــوء اس ـ ـ ـ ــتااتيجي ــات الت ــدريس املتمركلة حوم الط ــال ــب ومتطلا ــاال ــا و ق مرئي ــاالم .مجل ــة ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العرمي ــة في التابي ــة وعلم الن س،
،)05(1مايو.32 11،
عاد الرب ،سيد محمد ( .)0215إدارة املوارد البشرية مدخ استااتي ي لتعظيم القدرات التنا سية .ط ( .)0القاهرة :دار النلضة العرمية.
عاالي ،عصام .)0222( .معاييا التكل ة ودورها في الرلابة وتقييم األداء في املصارإ العرمية .بياوت ،اتحاد املصارإ العرمية.
الجنهي ،وا بس عقي و س ـ ـ ـ ــليمان ،ا ـ ـ ـ ــاهر خالد ( .)0211الخدمات التي تقدم ا عامعة تاوك للمجتمع املحني مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس الا .مجلة كلية التابية ،عامعة األ هر.513 313 ،)135( 1 ،
الحجــار ،رائــد حس ـ ـ ـ ــين( :)0223تقييم األداء مس وع ــة نظر أعضـ ـ ـ ـ ــاء ال يئــة التــدريس ـ ـ ـ ـيــة بجــامعــة األلص ـ ـ ـ ــمى في ض ـ ـ ـ ــوء م وم إدارة الجودة
الشاملة،مجلة األلصمى ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،العدد .022012،)0(1
حرب ،محمد خميس (0215م) .تم ين أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية بين إدراك القيادات ودرعة املمارس ـ ـ ـ ــة .مجلة العلوم
التابوية.022 010 ،)0( ،
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الحربي ،لاس ـ ــم بس عائ (0210م) .التم ين والرض ـ ــا الوظي ي لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية العريقة والناا ـ ــئة (تص ـ ــور
مقتاح) .املجلة التابوية،)122( 02 ،الجلء األوم.020 012،
ح مي ،رياب عاده صديق ( .)1301دور اإلرااد األكاديمي في تحقيق عودة الاحو التابويــة لطالب الدراســات العليــا بالجامعات السعودية،
رسالة غيا ميشورة ،كلية التابية ،عامعة امللك خالد.
ح مي ،عاد امللك بس عني عثمان ( .)1303الحرية األكاديمية وعالل لا باألداء املنهي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية .رسـ ـ ـ ـ ـالة
دكتوراه غيا ميشورة ،كلية التابية عامعة امللك خالد.
رسمى ،محمد حسس( .)0220تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،مجلة كلية التابية ،عامعة بنلا.021033 ،)50( 10 ،
اللمون ،س ـ ــليم عودة (0221م) .مش ـ ـ الت اإلرا ـ ــاد األكاديمي في عامعة عرش األهلية مس وع ة نظر الطلاة .مجلة كلية التابية200 ،)0( 00 ،
.250
سـ ــعادة ،عورج( .) 0223املنال املدر ـ ــمي املعاصـ ــر ،عمان ،دار ال ر لليشـ ــر والتو يع .الشـ ــا عي ،محمد منصـ ــور( .)0222متطلاات واـ ــروط
التقييم املوضـ ــو ي ألداء عضـ ــو هيئة التدريس مس وع ه نظر ك مس أعضـ ــاء هيئة التدريس والقائمون عن العملية التقييمية
بكلية التابية بجامعة امللك س ـ ــعود ،الجمعية الس ـ ــعودية للعلوم التابوية والن س ـ ــية (عس ـ ــتن) ،عامعة امللك س ـ ــعود ،الرياب،
اللقاء السنوي الثال عشر.020 ،
اـنان ،أحمد محمد (0212م) .تطوير ال ايات األسـاسـية لألسـتاذ الجامعي بكليات التابية .مقدم إل وراـة عم تطوير مناهل كليات التابية
لبانامج بكالوريوس التابية للتعليم األسا مي ،و ارة التعليم العالي والاح العلمي ،الخرطوم ،السودان.
الصــمادي ،هش ــام ( :)0223درعة تطايق معاييا الجودة الشــاملة في مؤس ـســات التعليم العالي األردني مس وع ه نظر رؤســاء األلســام في و ارة
التعليم العالي،املجلة العرالية للعلوم االلتصادية.)13( ،
صديق ،حسين( .)0210تقويم األداء في املؤسسات االعتماعية ،مجلة عامعة دمشق.)1(01،
عاد هللا ،ا ي نمر .)0211( .تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية العلوم واآلداب بالرس في ض ـ ـ ـ ــوء م ارات االتص ـ ـ ـ ــام ال عام واتجاهاالم
نحوها ،مجلة التابية ،عامعة األ هر.052 001 ،)132( 0 ،
عاد العام ،هناء أحمد محمود؛ أحمد ،علام عاد الن ي (0212م) .ت عي خدمات اإلرا ــاد األكاديمي بالتعليم الجامعي بمص ــرفي ض ــوء الخباة
األمري ية .املؤتمر العلمي السنوي الثامس عشر ( اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم في الوطس العربي ).222 205 ،)0( ،
عاد ال تاح ،منام را ــاد ( )0211االس ــتعانة باالتجاهات العاملية املعاص ــرة في تقييم األداء املؤسـ ـع ــمي لجامعة لناة الس ــويس دراس ــة ميدانية،
مجلة مستقا التابية العربي.012021 ،)22 ( ،
عاد ال ادي ،حمدي .)0222(.إدارة اؤون موظ ي الدولة ،القاهرة ،دار ال ر العربي.
عايدات ،ذولان وعدس ،عاد الرحمس وعاد الحق ،كايد ( .)0225الاح العلمي م ومه أدواته وأسالياه ،عمان ،دار ال ر لليشر والتو يع.
العر ج ،عاد املحس ــس (0223م) .التح يز وكس ــب والء أعض ــاء هيئة التدريس :دراس ــة تطايقية عن الجامعات باململ ة العرمية
الس ـ ـ ـ ــعودية .املؤتمر العربي الس ـ ـ ـ ــنوي العاا ـ ـ ـ ــر (اإلدارة العرمية ومقارمات الجودة والعاملية والريادة والش ـ ـ ـ ـراكة والتنا س ـ ـ ـ ــية)
املؤسسة العرمية للتنمية اإلدارية ،القاهرة .أغسطس0223 .م.
العودة ،إبراهيم س ـ ــلمان (0210م) .تص ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات في ض ـ ــوء واعااالم وبعض الخباات العاملية.
مجلة العلوم التابوية ،عامعة امللك عاد العليل113 151 ،)1( 12 ،
العيدروس ،أغادير ( .)0212تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة أم القرل .املؤتمر القومي الس ـ ـ ـ ــنوي الس ـ ـ ـ ــادس عش ـ ـ ـ ــر
(الجامعات العرمية ودورها في تطوير التعليم لا الجامعي)،نو مبا ،مصر.032 122 ،
ال ريأ ،أم يص ـ ـ (0210م) .األداء املنهي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة األمياة نورة في ضـ ــوء معاييا الجودة الشـ ــاملة :دراسـ ــة مطاقة عن
عينة عش ـ ـ ــوائية مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس وطالاات الجامعة .مقدم إل املؤتمر العلمي الدولي الس ـ ـ ــادس والعش ـ ـ ــرون للخدمة
االعتماعية ،كلية الخدمة االعتماعية ،عامعة حلوان ،مصر.0130 – 0123 ،
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ال ق اء ،سـ ـ ــام عاد القادر ( :)0210تانى اسـ ـ ــتااتيجيات التميز في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق امليزة التنا سـ ـ ــية املسـ ـ ــتدامة ملؤسـ ـ ـسـ ـ ــات
التعليم العالي،عامعة النجاح.0 ،
القرا ـ ــم ،احمد مص ـ ــط ى ( .)0210تقويم األداء التدريع ـ ــمي لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة الطائق في ض ـ ــوء معاييا عودة األداء .مجلة
الدراسات العرمية في التابية وعلم الن س.32 33 ،)02( 0 ،
محمد ،عاد الرحيم.)0212(.لياس األداء املتوا ن و لس ة إدارة األداء في القطاع الحكومي)Available in: http://drama.com/?cat=54( ،
ملهودة ،عاد املليك )0221(.األداء بين ال اءة وال عالية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،عامعة محمد خيضر بس رة ،العدد األوم.1533 ،
مو ـ ـ ـ ــمى ،محمد تحي؛ والعتي ي ،منص ـ ـ ـ ــور نايق (0211م) .تطوير أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة نجران و قأ ملعاييا الجودة واالعتماد
األكاديمي .مجلة كلية التابية ،عامعة األ هر ،عم ورية مصر العرمية ،العدد (،)135الجلء (.22 1 ،)1
ناص ـ ـ ـ ــق ،محمد وعتايس محمد (0210م) .اتجاهات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس نحو تقويم أدائلم :دراس ـ ـ ـ ــة ميدانية عن عامعة الللا يق .مجلة
الدراسات التابوية والن سية ،كلية التابية بالللا يق ،مصر.320 025 ،)22( ،
عاد املحسس،تو يق محمد ( )0223لياس عودة الخدمات ،بح مقدم ملؤتمر االتجاهات الحديثة في إدارة األعمام ،القاهرة  13بااير.11 ،
تونس ـ ـ ـ ــيند ،باتريك و عيبلاردت ،عون ( )1331كيق تحقق الجودة؟ ،ترعمة ريق بيت األ كار الدولية بأمريكا (الرياب :مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة املؤتمس
للتجارة) .025
ال ويد ،ندل عني .)0210( .مسـ ــاهمة تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة الجامعات دراسـ ــة ميدانية مس وع ة نظر عضـ ــوات هيئة
التدريس والطالاات في عامعة أم القرل .رســالة ماعســتيا ،لســم اإلدارة التابوية والت طيط ،عامعة أم القرل .ال يئة الوطنية
للتقييم واالعتماد األكاديمي( :)0221الجلء األوم :نظام ضمان الجودة األكاديمي في اململ ة العرمية السعودية ،اململ ة العرمية
السعودية،الرياب.
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د .يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الشبل
عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية – كلية التابية
األستاذ املشارك بقسم اإلدارة والت طيط
هد ت الدراس ـ ـ ـ ــة إل تقديم أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ـ ــوء :معاييا االعتماد األكاديمي
وتم اسـ ــت دام املنال الوصـ ـ ي املس ــحي والوثائقي .ب
املؤسـ ـع ــمي ،ومرنامج امللك س ــلمان لتنمية املوارد البش ــريةَّ ،
وتكون مجتمع الدراسـ ــة مس عميع مسـ ــؤولي
املوارد البش ــرية في الجامعات الس ــعودية الحكومية ،وعددهم ( )121مس ــؤوم ومس ــؤولة ،وملغ أ راد الدراس ــة ( )32ردا ،منلم )01( :مس العمداء ،و()01
مس الوكالء ،و( )31مس املديريس .ولتحلي الايانات إحص ـ ــائيا ب
تم اس ـ ــت راج :الت رارات ،واملتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية ،واالنحرا ات املعيارية ،وتحلي التبيان
األحادي واملتعدد واختاار اي يه.
أظ رت نتائج الدراس ــة أن والع تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية مس وع ة نظر :عمداء ا ــؤون أعض ــاء هيئة التدريس،
ومسؤولي املوارد البشرية في الجامعات ،يما يتعلق بأبعاد محور وظائق الجامعة( :التعلم ،والتعليم ،والاح العلمي ،وخدمة الجامعة واملجتمع) ظ رت
بدرعة متوسـ ــطة ،وممتوسـ ــط حسـ ــابي ( ،)0.23وانحراإ معياري ( ،)1.03بينما كانت في أبعاد محور طرق وأسـ ــاليب التقويم بدرعة متوسـ ــطة ولرياة مس
ضـ ـ ــعي ة وممتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي ( )0.23وانحراإ معياري ( .)1.02ب
ومييت نتائج الدراسـ ـ ــة أهم معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي املطورة الجديدة ،التي
ااـ ـ ــتملت عن  :الرسـ ـ ــالة ،واألهداإ ،والحوكمة ،والقيادة ،واإلدارة ،والتعلم ،والتعليم ،والطلاة ،وهيئة التدريس ،واملوارد املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــية ،والاح العلمي
واالبتكار ،والشراكة املجتمعية .كما أوضحت نتائج الدراسة أبر توع ات برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية ،التي املت :إعادة تش ي ال ياك
التنظيميــة ،وإعــداد أنظمــة متطورة للعمـ في القطــاعــات الحكوميــة لت طيط املوارد البشـ ـ ـ ــريــة ،واليئــة الايئــة اإلداريــة املالئمــة ،وإعــداد اللوائم املطورة
لتقويم األداء وإدارته .وتتض ــمس :نماذج للتقويم ،وأدلة إراـ ــادية ،وميثاق األداء ،إض ــا ة إل اليئة رص التدريب والتطوير الوظي ي .كذلك أظ رت نتائج
الدراســة عدم وعود روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول الداللة اإلحصــائية ( )2.25أل  ،بين املتوســطات الحســابية حوم والع تقويم أداء أعضــاء
هيئة التدريس في محور وظائق الجامعة ومسـ ـ ــؤولياالم األكاديمية؛ تعلل ملتغياات :الوظي ة ،والخباة في مجام املوارد البشـ ـ ــرية .ووعود روق ذات داللة
إحصائية بين املتوسطات الحسابية لوالع تقويم األداء في محور وظائق الجامعة؛ تعلي ملتغيا النوع وذلك لصالح مسؤولي املوارد البشرية.
وأظ رت نتائج الدراســة كذلك عدم وعود روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول الداللة اإلحصــائية ( )2.25أل  ،بين املتوســطات الحســابية
حوم والع تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في محور طرق وأسـ ـ ـ ــاليب التقويم؛ تعلل ملتغياات :الوظي ة ،والخباة في مجام املوارد البشـ ـ ـ ــرية .بينما وعد
روق ذات داللة إحصائية؛ تعلل ملتغيا النوع لصالح مسؤولي املوارد البشرية.
وتوعت الدراس ــة باألنموذج املقتاح الذي هد ت إليه؛ إذ تض ــمس أهداإ األنموذج ومباراته ومنطقاته ومكوناته ومجاالته وأس ــالياه ،والقيم التي
استند إلالا إضا ة متطلاات ونطاق تطايقه .كما ااتم األنموذج املقتاح عن مجموعة مس املحاور تضمنت محور الجدارات ومكوناته وعناصره ،ومحور
األداء ومكوناته وعناصره الرئيسة.
Abstract
The study aimed at presenting a proposed model for evaluating the performance of faculty members in Saudi universities in light of the
academic accreditation criteria and King Salman Program for Human Resources Development. The descriptive and documentary methodology
)was used. The study community was composed of all (101) HR officials in Saudi public universities; (90) individuals, (21 ) of which are deans, (28
vicedeans, and (41 ) directors. To analyze the data, the frequencies, arithmetic averages, standard deviations, mono and multivariate analysis and
Scheffe’ Test were extracted.
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The results of the study showed that the reality of evaluating the performance of faculty members in Saudi universities from the point of
view of the deans of faculty members and HR officials in the universities regarding the dimensions of the axis of university functions (learning,
teaching, scientific research, and university and community service ) reflected a standard deviation (1.24), while the dimensions of the axis of
methods of evaluation were medium and close to weak, with a mean of (2.69) and a standard deviation (1.26).
The results of the study showed the most important new academic accreditation criteria which included mission and objectives,
governance, leadership and management, learning and teaching, students, faculty, institutional resources, scientific research and innovation, and
community partnership.
The results of the study also highlighted the main directions of King Salman Human Resources Development Program, which included the
restructuring of organizational structures and the preparation of advanced systems for working in the government sectors for human resources
planning, the creation of an appropriate administrative environment and the preparation of improved performance evaluation and management
regulations. The results of the study showed that there were no statistically significant differences at the level of statistical significance (0.05) and
less among the arithmetic averages on the reality of evaluating the performance of the faculty members in the axis of the functions of the university
and Academic responsibilities attributed to the variables of the job and experience in the field of human resources, and the presence of statistically
significant differences between the arithmetic averages of the reality of performance evaluation at the center of the functions of the university due
to the variable type in favor of human resources officials.
The results of the study also showed that there were no statistically significant differences at the level of statistical significance (0.05) or
less between the arithmetical averages on the reality of evaluating the performance of faculty members in the axis of methods of evaluation due to
the variables of job and experience in the field of Human Resources; and the presence of statistically significant differences attributed to Kind in
favor of HR officials.
The study culminated in the proposed model which includes: The objectives of the model, its rationale, its starting points and the scope of
its application, in addition to the values that is based on, the application requirements, components, areas and methods of the proposed model,
which include main axes including elements of the framework and the basic performance components of the university through its functions which
include teaching, academic research and community service.

05

انطاللا مس رؤية اململ ة العرمية الس ـ ــعودية  ،0202رؤية الحاض ـ ــر للمس ـ ــتقا  ،التي دا ـ ــنلا خادم الحرمين الش ـ ــري ين امللك
س ـ ـ ــلمان بس عاد العليل في العام 0212م ،التي مس أبر أهدا ا االس ـ ـ ـ ــتااتيجية :أن تكون بالدنا أنموذعا ناجحا ورائدا في العالم عن
كا ة األص ــعدة .وحي إن العالم الحدي يشـ ـ د تطورا معر يا متس ــارعا ،يميز بين املجتمعات والدوم؛ إننا نتطلع في بالدنا اململ ة
العرميــة السـ ـ ـ ــعوديــة إل بنــاء مجتمع معرفي متجــدد؛ ياقينــا في الــدائرة الحض ـ ـ ـ ـ ــاريــة ،منطلقين مس :ماــادئنــا ،وليمنــا ،ومتطلاــاتنــا،
واحتياعاتنا .ورغاة في تحقيق طموحاتنا املستقالية ورؤيتنا ،و ق مناجية علمية واضحة؛ ترت ل عن  :ماادرات طموحة ،ومؤارات
دليقة في ضوء معاييا عودة عاملية ووطنية عالية املستول ،وفي إطار التوع ات الوطنية والدولية الحديثة.
ويبا دور التعليم العالي بص ـ ـ ته أداة أسـ ــاس لتحقيق غايات املجتمع وأهدا ه مس خالم :تنمية امل ارات اإلنسـ ــانية ،ورعاية
املعر ة واإلبداع والقيم األخاللية ،وهذا يتطلب االهتمام بجميع عواناه وتطايق وظائ ه ،التي تشـ ـ ـ ــم  :التعليم ،والتعلم ،والاح
العلمي ،وخدمة املجتمع ،مس خالم تحقيق :مضامين ،وغايات ،وأهداإ هذا النمط مس التعليم.
ويــأتي الــدور املحوري ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات لتحقيق متطلاــات التعليم العــالي ووظــائ ــه؛ وذلــك مس خالم
استقطاب :األك اء منلم ،وذوي املؤهالت والخباات املتميزة ،التي تتناسب مع تحقيق :رؤل ،ورساالت ،وأهداإ الجامعات.
وملا كانت عمليات ض ــمان الجودة في التعليم العالي تشـ ـ د توس ــعا كاياا لتحقيق عودة التعليم في الجامعات الس ــعودية؛ عاء
االهتمـام بموضـ ـ ـ ــوع تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ،إذ ينطلق هـذا االهتمـام مس خالم :معـاييا ،ومؤا ـ ـ ـ ـرات ،وتوع ـات وطنية
ودولية؛ تتحقق مس خالم تطايق :أهداإ ،وغايات رؤية اململ ة العرمية الســعودية  ،0202ومس أبر ها :برنامج امللك ســلمان لتنمية
املوارد البشــرية ومعاييا االعتماد األكاديمي املؤسـعــمي والباام ي الوطنية ،متضــمنة تصــميم نظام ضــمان الجودة واالعتماد األكاديمي
للدعم والتحسـ ـ ـ ــين املسـ ـ ـ ــتمر للجودة ،حي ركلت رؤية اململ ة  0202في هد ا االس ـ ـ ـ ــتااتي ي األوم عن  :تطوير املناهل وأس ـ ـ ـ ــاليب
التعليم ،وتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس و ق مراح  ،تتض ــمس تعليل الش ـ ا ية مس خالم متابعة وتقويم األداء في إطار حوكمة
برنامج التحوم الوطني  0202ملتابعة لياس األداء وتطايق املناجية العلمية املالئمة.
ويأتي موضـ ــوع الدراسـ ــة إلعداد أنموذج لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية في إطار هذه املنطلقات
امل مة ،وتحقيقا ألهداإ املؤتمر الدولي األوم لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات في ضــوء التوع ات الوطنية والدولية
الحــديثــة ،التي مس أبر هــا :تعميق دور الجــامعــات في تحقيق رؤيــة اململ ــة  ،0202مس خالم :تطوير أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
وتقويم م ،إضا ة إل ب
تعرإ التوع ات الوطنية والدولية في تقويم أدائلم.
كما يأتي موض ـ ـ ــوع الدراس ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتجابة وتحقيقا ألبر محاور املؤتمر املتعلقة بتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ض ـ ـ ــوء
معاييا االعتماد األكاديمي املؤسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــمي والباام ي ،والتوع ات الوطنية والدولية؛ حي يسـ ـ ـ ــع الااح مس خالم هذه الدراسـ ـ ـ ــة إل
إعداد أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي
الوطني ل يئة التقويم السعودية ،ومرنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.
ُي ب
عد م وم تقويم األداء مس امل اهيم واألدوات امل مة في تح يز املوارد البشـ ـ ـ ــرية عامة وأعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
خاصـ ـ ــة ،كما أنه ب
يعد وسـ ـ ــيلة م مة للتحقق مس مدل إمكانية ليام ال رد بالعم املطلوب و قا ملعاييا األداء املعتمدة؛ النتائج التي
ب
يتم التوص ـ ـ إلالا مس خالم أنظمة األداء تس ـ ــت دم ملنم رص :التدريب ،والتنمية ،والتطوير ،كذلك ي وسـ ــيلة للتح يز وتحسـ ــين
مستويات األداء.
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إن مسـ ــؤولية إدارة املوارد البشـ ــرية في تقويم األداء تتمث في تصـ ــميم نظام لتقويم األداء ،يتضـ ــمس :طرق التقويم ،والنماذج
املست دمة ،وتدريب الرؤساء في كي ية إعراء التقويم وآلية متابعة وإدارة املعلومات الخاصة بتقويم األداء (املعشوق0211 ،م).
وهنــا يم س القوم بـ ب
ـأن التقويم ال عــام ألداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في التعليم العــالي؛ يشـ ـ ـ ـ ـك ـ أهميــة في نجــاح العمليــة
التعليميــة والتابويــة ،مس خالم تطايق نظــام لتقويم األداء ل ــذه الشـ ـ ـ ــريحــة امل مــة ،يتضـ ـ ـ ــمس تحــديــد :مجــاالتــه ،و تاات تطايقــه،
وعناصره ،وأو انه ،واليسب املالئمة ملستوياته (العلاوي ،عواد0210 ،م).
وت مس أهمية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بأنه يس ـ ــمم للجامعة التأكد مس أن الجميع لد تمت معامل لم بعدالة ،و ق
توثيق دليق لعناصـ ـ ـ ــر التقويم ونتائجه ،إض ـ ـ ـ ــا ة إل أن التقويم الدليق يؤدي إل معر ة وتحديد :أصـ ـ ـ ــحاب املنجلات ،واملتميزيس
لت ريم م وترلي لم؛ ومس ب
ثم يساعد الجامعة في تحسين سياساالا الخاصة باملوارد البشرية ،يما يتعلق بـ ـ ـ :لرارات التالية ،وتجديد
العقود ،وص ــرإ املكا آت ،والتاا ــيم للباامج التطويرية والتنموية والتدريبية ،إض ــا ة إل  :تحديد عوانب القوة والض ــعق في األداء،
وإعادة النظر في برامج الحوا ل وأساليب تحسين الرضا الوظي ي والدا عية للعم (عالقي0213 ،م).
ويم س تعليل ســا االســت ادة مس نتائج تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في تحســين التعليم الجامعي؛ بحي يشــم  :تقويم
أداء عض ــو هيئة التدريس في وظائق الجامعة الثال  ،و ي :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع؛ بغرب ات اذ لرار بش ــأنه،
ولتحسين أدائه بحسب أو ان ،توضع للوظائق الثال في نظام التقويم (ال يالني1303 ،هـ).
وملا كانت الجامعات بص ـ ـ ة عامة تس ـ ــع إل تحس ـ ــين مس ـ ــتويات أدائلا وتطويرها واالرتقاء بلا؛ وص ـ ــوال إل مس ـ ــتويات عليا في
التقييمات والتصـيي ات العاملية؛ عاء االهتمام بإعداد وتقويم أداء :املوارد البشـرية –عامة ،وأعضـاء هيئة التدريس خاصـة ،الذيس
هم االســتثمار االســتااتي ي لتحقيق أهداإ الجامعات ورســاالالا؛ مس خالل م ب
يتم االرتقاء بالعملية التعليمية والتابوية ،وصــوال إل
التميز وعودة املخرعات ،وهذا يتطلب ليام م بأدوار م تل ة ومتجددة مس الاناء املعرفي وامل ارل للطالب ،بحي يتمتعون بقدرات
وم ارات عالية؛ تد ع م نحو املش ـ ـ ــاركة اإليجابية واإلبداع في عمليات :التعليم ،والتعلم ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع؛ وهذا ال
يتأتى إال مس خالم وعود نظام حقيقي لتقويم األداء ،يستند إل معاييا علمية معتمدة و ق توع ات وطنية ودولية حديثة.
وفي اململ ة العرمية الس ـ ــعودية ب
تم إنش ـ ــاء هيئة تقويم التعليم ،التي مرت بعدة مراح مس التطوير :قد صـ ــدر لرار مجلس
الو راء رلم ( ،)032بتــاريأ 1300/12/00ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،والقرار رلم ( ،)102بتــاريأ 1303/3/00ه ،واملرس ـ ـ ـ ــوم امللكي رلم (/100أ) ،بتــاريأ
1302/2/02ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ؛ لتكويس هيئة تقويم التعليم ،التي تتمتع بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية االعتاارية ،واالس ـ ـ ــتقالم املالي واإلداري ،وترتاط –
تنظيميــابرئيس مجلس الو راء ،و ي الج ــة املختص ـ ـ ـ ـ ــة في اململ ــة بــالتقويم والقيــاس واالعتمــاد في التعليم والتــدريــب ،والــدإ هــذه
ال يئة إل  :بناء نظام التقويم ،وض ـ ـ ــمان الجودة و ق معاييا ومؤاـ ـ ـ ـرات أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ،ومناء معاييا متقدمة لقياس ك اءة األداء عن
املسـ ــتويين :املؤس ـ ـع ــمي ،والباام ي ،إضـ ــا ة إل تقويم أداء املؤس ـ ـسـ ــات التعليمية والتابوية واعتمادها بشـ ــك دوري ،بناء عن معاييا
ال يئة (هيئة تقويم التعليم1332 ،هـ).
ويأتي برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية؛ ممثال أحد التوع ات الوطنية امل مة في إطار االهتمام بر ع مستول عودة
األداء واإلنتاعية للموارد البش ـ ـ ــرية وتطوير لدراالا الوظي ية؛ حي يس ـ ـ ــع البانامج مس خالم و ارة الخدمة املدنية إل اليئة الايئة
اإلدارية لالنتقام إل م وم املوارد البشـرية ،و ق رؤية التم ببناء رأس املام البشـري عالي األداء في القطاع الحكومي في اململ ة ،ومنلا
الجامعات.
ورســالة هذا البانامج الدإ إل التحوم ملمارســة إدارة املوارد البشــرية في القطاع الحكومي ،مس خالم :ســياســات ،وإعراءات
واضـ ـ ــحة ،وميئة عم متميزة ،تحاكي أ ض ـ ـ ـ املمارسـ ـ ــات والتقنيات الحديثة في مجام املوارد البشـ ـ ــرية .كما أنه يلدإ إل  :ر ع عودة
األداء واإلنتاعية في العم  ،وتطوير بيئة العم  ،ووضع السياسات واإلعراءات بطريقة واضحة (و ارة الخدمة املدنية1301 ،هـ).
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ويأتي تطايق هذا البانامج في مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم ومنلا الجامعات ضـ ـ ـ ــمس املرحلة الثانية للبانامج ،التي بدأت العام الحالي
(1332ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ 0211 /م)؛ لذا تظ ر أهمية معر ة توع ات البانامج ،وفي ض ـ ــوئه ب
يتم بناء أنموذج تقويم األداء ألعض ـ ــاء هيئة التدريس،
إضا ة إل معاييا االعتماد األكاديمي املؤسعمي في اململ ة.
ولد أا ـ ــارت النتائج لاعض الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة في هذا املوض ـ ــوع إل ليام بعض املت ص ـ ـص ـ ــين والااحثين بإعداد دراس ـ ــات
تتعلق بوض ـ ـ ـ ــع تص ـ ـ ـ ــور مقتاح أو أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات في ض ـ ـ ـ ــوء :واعااالم ،أو الخباات
العاملية ،أو عودة املمارس ــات التدريس ــية ،أو تجارب بعض الجامعات املحلية والدولية ،كدارس ــة (الجوهرة املنيع0210 ،م) ودراس ــة
(عرادات0215 ،م) ودراس ـ ـ ــة (علا ي0215 ،م) ودراس ـ ـ ــة (س ـ ـ ــامية امل تاح ونور ال دل حس ـ ـ ــس0212 ،م) ودراس ـ ـ ــة (العربي0212 ،م)
ودراسة (الحميضمي0211 ،م).
ب
واملقر
أما الدراســة الحالية ســوإ تعتمد في بناء األنموذج املقتاح عن  :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـعــمي الوطني املعتمد
مس هيئة تقويم التعليم السـ ــعودية ،وكذلك في ض ـ ــوء توع ات برنامج امللك س ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ــرية ،والئحة تقويم األداء في
الخدمة املدنية (1302هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،والئحة إدارة األداء الوظي ي (1302هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،والئحة األداء لبانامج امللك سـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ـ ـرية
(1332هـ) ،واالستمارات املتعلقة بلا واملعموم بلا.
وتتمث مشــكلة الدراســة في :ب
تعرإ والع تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية ،ومعر ة معاييا االعتماد
األكاديمي املؤسـ ـع ــمي املطورة ل يئة التقويم الس ــعودية ،وتحديد أبر توع ات برنامج امللك س ــلمان لتنمية املوارد البش ــرية ،وتقديم
أنموذج لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،في ضوء تلك املعاييا والتوع ات ،وتاييه وتطايقه في الجامعات
السعودية مس لا القيادات الجامعية.

هد ت الدراس ـ ـ ـ ــة إل تقديم أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ـ ــوء :معاييا
االعتماد األكاديمي املؤسعمي ،ومرنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.
وسعت الدراسة إل اإلعابة عن األسئلة التالية:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ما والع تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية مس وع ة نظر :عمداء ا ـ ـ ـ ــؤون أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس،
ومسئولي املوارد البشرية في الجامعات؟
ما معاييا االعتماد األكاديمي املؤسعمي املطورة ل يئة التقويم السعودية؟
ما أبر توع ات برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية؟
ه هناك روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول الداللة( )α≤0.05في اســتجابات أ راد الدراســة حوم والع تقويم أداء أعضــاء
هيئة التدريس ،مس خالم ليام م بوظائق الجامعة ومسـ ـ ــؤولياالم األكاديمية و قا ملتغياات( :الوظي ة ،الخباة في مجام املوارد
البشرية ،النوع)؟
ه هناك روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول الداللة( )α≤0.05في اســتجابات أ راد الدراســة حوم والع تقويم أداء أعضــاء
هيئة التدريس مس خالم طرق وأساليب التقويم؛ و قا ملتغياات( :الوظي ة ،الخباة في مجام املوارد البشرية ،النوع)؟
ما األنموذج املقتاح لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية في ضـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـعـ ــمي
ومرنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية؟
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.1
.2
.3
.4

تبا أهمية الدراسة مس أهمية املوضوع واملتعلق بشريحة م مة في الجامعات ،وهم أعضاء هيئة التدريس.
ترت ل أهميــة تقويم األداء ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس مس خالم وظــائ م ،التي تش ـ ـ ـ ـمـ  :التــدريس ،والتعليم ،والتعلم ،والاحـ
العلمي ،وخدمة املجتمع ،و ي الوظائق التي تقوم علالا الجامعة ،ومس خالل ا تحقق :رؤي لا ،ورسال لا ،وأهدا ا.
تســاعد هذه الدراســة مس خالم نتائج ا بإذن هللا عن املســاهمة في :ت طيط برامج مم نة التن يذ لتطوير وتنمية أعضــاء هيئة
التدريس في الجامعات السعودية.
ت مس أهمية الدراس ـ ـ ــة في أنلا تقدم أنموذعا مقتاحا لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية ،ب
تم بناؤه في
ض ــوء معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـع ــمي الوطني ،وكذلك في ض ــوء توع ات برنامج امللك س ــلمان لتنمية املوارد البش ــرة وو ق
األنظمة واللوائم.

التص ـ ـ ـ ــرت الدراس ـ ـ ـ ــة عن معر ة والع تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية ،وتقديم أنموذج مقتاح
لتقويم أدائلم في ضـ ــوء :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـعـ ــمي ،وفي ضـ ــوء توع ات برنامج امللك سـ ــلمان لتنمية املوارد البشـ ــرية ،مس
وع ــة نظر :عمــداء ا ـ ـ ـ ــؤون أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،ومس ـ ـ ـ ــؤولي املوارد البش ـ ـ ـ ــريــة في الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في العــام الجــامعي
(1332/1303هـ).
تشتم الدراسة عن املصطلحات اإلعرائية التالية:
.1
.2

.3

.4

األنموذج :هو تصـ ـ ـ ــور مسـ ـ ـ ــاق لعملية تقويم األداء ،يتضـ ـ ـ ــمس خطة واضـ ـ ـ ــحة املعالم لعملية انس ـ ـ ــياب :املعلومات ،والقرارات،
واإلعراءات ،ويشم عميع الجوانب :النظرية ،والتطايقية املتعلقة بم اهيم التقويم.
تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس :ي عملية اـ ــاملة ومقننة تتضـ ــمس ،أسـ ــاليب ،وأدوات ،ومعاييا ،وتوع ات لقياس مسـ ــتول
أداء عض ـ ــو هيئة التدريس في الجامعة مس حي  :واعااته ،ومس ـ ــؤولياته ،وم امه ،والعم عن تطوير أدائه وتنميته وتحس ـ ــينه
مس خالم برامج تطويرية.
معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي :ي معاييا وطنية لالعتماد األكاديمي املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي ،طورالا وألرالا هيئة تقويم التعليم في
اململ ـة العرميـة السـ ـ ـ ــعوديـة ،مس خالم املركل الوطني للتقويم واالعتمـاد األكـاديمي ،وتتضـ ـ ـ ــمس معـاييا :الرس ـ ـ ـ ــالـة ،واألهـداإ،
والت طيط االس ـ ـ ــتااتي ي ،والحوكمة ،والقيادة ،واإلدارة ،والتعلم ،والتعليم ،والطلاة ،وهيئة التدريس ،واملوارد املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــية،
والاح العلمي ،واالبتكار ،والشراكة املجتمعية.
برنامج امللك سـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البشـ ـ ــرية :هو برنامج لر ع مسـ ـ ــتول :الجودة ،واألداء ،واإلنتاعية للموارد البشـ ـ ــرية باململ ة
العرمي ــة السـ ـ ـ ــعودي ــة ،وتطوير ل ــدراال ــا الوظي ي ــة ،وإع ــداد الق ــادة تح ــت إاـ ـ ـ ـ ـراإ و ارة الخ ــدم ــة امل ــدني ــة ،ب
وتم إلراره بت ــاريأ
0212/1/5م ،ب
ويتم تن يذه عن مراح  :ان لت املرحلة األول منه ،ومدأت املرحلة الثانية بداية العام الحالي 1332ه ،وتشـ ـ ـ ــم
و ارة التعليم والج ــامع ــات .ويتض ـ ـ ـ ــمس البان ــامج :التطوير الوظي ي ،وإدارة األداء ،والت ــدري ــب ،والتوعي ــه ،والتقويم ،وال ــدعم
الن عـ ـ ـ ــمي والوعـداني ،وإدارة املواهـب ،وت طيط القول العــاملــة ،وتطوير القيــادات .وألرت و ارة الخــدمـة املـدنيــة الئحــة األداء
ونماذع ا الخاص ــة بالبانامج بتاريأ 1332/1/1ه .ويتض ــمس البانامج توع ات ،تش ــم  :رؤية إعداد رأس مام بش ــري عالي األداء،
ورس ــالة تتض ــمس التحوم إل ممارس ــة العم مس خالم :س ــياس ــات ،وإعراءات واض ــحة ،وميئة عم متميزة ،باس ــت دام وس ــائ
تقنية حديثة .ويلدإ إل  :ر ع عودة األداء ،وتطوير بيئة العم  ،ووضع سياسات وإعراءات واضحة ،وإعداد ومناء القادة.
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يبا دور التعليم العالي كأداة م مة وأساس لتحقيق أهداإ وغايات املجتمع واالرتقاء به مس خالم رعاية :املعر ة ،واإلبداع،
وتنمية امل ارات اإلنس ـ ـ ـ ــانية ،وغرس القيم األخاللية؛ إذ يتطلب هذا النمط مس التعليم االهتمام بجميع متطلااته وتطايق وظائ ه
التي تش ـ ـ ـ ـم ـ  :عملي ــات التعلم والتعليم ،والاح ـ العلمي ،وخ ــدم ــة املجتمع؛ حي ـ يظ ر ال ــدور امل م ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس في
الجــامعــات لتحقيق تلــك املتطلاــات والوظــائق؛ ذلــك مس خالم اس ـ ـ ـ ــتقطــاب املتميزيس واليئ لم وتعيينلم؛ تحقيقــا لرؤل الجــامعــات
ورساالالا وأهدا ا.
ُ
والتعليم الجامعي ذو دور م م و بعام في تنمية املجتمع وتطويره؛ إذ تعد الجامعات منارات لص ـ ــناعة ال ر في املجتمع ،وتقع
تحت مســؤولي لا :تيشــيط ال ر والثقا ة والعمليات التعليمية ،وريادة الاح العلمي في م تلق املجاالت ،وإعداد املوارد البشــرية
املالئمة خدمة للمجتمع ومناء أركانه.
ب
إن للجودة في التعليم العــالي دورا م م ـا ،يتضـ ـ ـ ــمس التطايق ال عني ملنــاهجــه وأدواتــه ومرامجــه ،التي ال تقتص ـ ـ ـ ــر عن الطرح
ُ
ال ري وحده ،ب تتجاو العم إل التن يذ بطرق تكاملية؛ تحقق األداء الجيد واملطلوب في م تلق وظائق مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم
العالي ،وبشك أسا مي :الوظائق التعليمية ،والاح العلمي ،ونشاطات التعاون ،واالستشارات ،وخدمة املجتمع ،والعم اإلداري؛
ومس هنــا ظ رت األهميــة ال بال لـدور أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ومس َّ
ثم الـدور املؤثر لعمليــات تقويم أدائلم وتطوير لـدراالم وتنمي لـا
(ال نتو 1300 ،هـ).
ويحد أثر تقويم الجودة في األداء مس خالم تأثيا التغياات في الثقا ات املؤس ـ ـس ـ ــية التعليمية ،عس طريقين :األوم يتمث في
تغيا الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات وال ياك لتطوير ليم العم اإلداري الا ،واآلخر م العملية التعليمية وكي ية أدائلا وأدواالا وتقويم القائمين
علالا؛ إذ ظ رت نماذج تركل في عمليات تقويم األداء في املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية عن نش ـ ــر ليم عديدة مس خالم :نش ـ ــاطات التقويم
الـذاتي ،والعمـ الجمـا ي ،ومـ الثقـا ـة االنضـ ـ ـ ـاـاطيـة ،إض ـ ـ ـ ــا ـة إل مراععـة وتقويم اللمالء وتقويم عودة األداء ،كـذلـك مس خالم
توعالات الرؤساء إضا ة إل التوسع في عمليات التدريب( .النصيا1301 ،هـ).
وملــا كــان عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس هو املحور األسـ ـ ـ ـ ــاس امل م وال عــام في الجــامعــات؛ ظ رت أهميــة :إعــداده ،وتطوير م ــاراتــه،
وتنميـة لـدراتـه ،وتقويم أدائـه في كـا ـة الجوانـب والوظـائق األكـاديميـة واإلداريـة؛ لتم ينـه واليلتـه للقيـام بـامل ـام املنوطـة بـه .والوالع
ب
أن عمليات تقويم األداء تتضـ ـ ــمس مجموعة مس املجاالت التي تطاق بأسـ ـ ــاليب متنوعة ،تش ـ ــم  :تقويم األداء التدريعـ ـ ــمي والتعليمي،
وتقويم األداء الاحثي ،وتقويم األداء في خدمة الجامعة واملجتمع ،متضمنة أساليب تشم  :التقويم الذاتي ،وتقويم الطلاة واللمالء
ورؤساء العم (العيدروس1301 ،هـ).
وأعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية هم :األس ـ ـ ــاتذة ،واألس ـ ـ ــاتذة املش ـ ـ ــاركون ،واألس ـ ـ ــاتذة املس ـ ـ ــاعدون (الالئحة
املنظمة لشـ ــؤون ميسـ ــوبي الجامعات السـ ــعوديين مس أعضـ ــاء هيئة التدريس ومس في ح م م1302 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) يؤدون أعمال م و ق رؤية
واض ـ ـ ــحة ،حددالا الالئحة املنظمة لش ـ ـ ــؤون ميس ـ ـ ــوبي الجامعات الس ـ ـ ــعوديين مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومس في ح م م ،وكذلك
الالئحة التن يذية لو ارة الخدمة املدنية في بابلا الثاني ،واملتض ــمنة الوص ــق الوظي ي مس حي  :امل ام ،واملس ــؤوليات ،والواعاات،
والحقوق.
والجامعات السـ ـ ـ ــعودية عامة والحكومية منلا خاصـ ـ ـ ــة مرت بمراح متعددة مس التطوير والتنمية كميا وكي يا؛ مس حي
األعداد ا دادت أعدادها بعد أن كانت ثمان عامعات؛ أص ـ ــام عدد الجامعات الحكومية ثماني وعشـ ــريس عامعة ،األهلية منلا عشـ ــر
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عامعات .أما كي يا تنوعت الت صصات الا بشك موسع لتحقيق حاعات سوق العم وتلاية احتياعات املجتمع والجامعات في
املجاالت العلمية واألكاديمية.
ويشــيا والع الجامعات الســعودية إل أن ممارســات تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس تتم الا بطريقة اع لاديةُ ،يســتند الا
إل لوائم نظامية غيا مااا ـ ـ ــرة ،مث  :الئحة تقويم األداء في و ارة الخدمة املدنية والخاص ـ ـ ـ ــة باملوظ ين ووس ـ ـ ـ ــائ تطايق ا؛ إذ تقوم
الج ــامع ــات ببن ــاء نم ــاذج تقويم لألداء مس خالل ــا ،إال أن الوالع الح ــالي يتطل ــب وعود أنموذج حقيقي ،ينطلق مس خالم متطلا ــات
الوالع للتعليم الجامعي ،ويحقق ما عاء في رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية  0202مس أهداإ وغايات ،وذلك مس خالم مجموعة
مس :الباامج ،واملاادرات ،واملؤا ـ ـ ـ ـرات التي يم س لياس ـ ـ ـ ـ ا ،إض ـ ـ ـ ــا ة إل معاييا علمية وتوع ات وطنية أو عاملية؛ تس ـ ـ ـ ـ م في تحقيق
األهداإ املرعوة منلا ،وهذا ما سعت إليه الدراسة الحالية.
تم تأس ـ ـ ــيس هيئة تقويم التعليم في اململ ة العرمية السـ ـ ــعودية تحت مسـ ـ ــمى ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في
عام 1300هـ؛ حي صدر لرار مجلس الو راء رلم ( ،)032بتاريأ 1300/12/00هـ.
ومرت ال يئة بمراح تطويرية حتى صـ ـ ــدر املرسـ ـ ــوم امللكي رلم (/100أ) ،بتاريأ 1302/2/02ه؛ لتكويس هيئة تقويم التعليم
(هيئة تقويم التعليم1332 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ)؛ حي تضــطلع بمســؤولية وضــع املعاييا واالعتماد املؤس ـعــمي والباام ي ملؤس ـســات ومرامج التعليم
بص ة عامة ،والتعليم العالي بص ة خاصة ،ولد ب
صمم نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لدعم التحسين املستمر للجودة.
ُوي ب
عد االعتماد األكاديمي بش ـ ــقيه :املؤس ـ ـعـ ــمي ،والباام ي ض ـ ــمانات ووس ـ ــائ لتحقيق الجودة في األداء مس خالم مجموعة مس
العمليات واإلعراءات التي تقوم بلا املؤسـســات التعليمية .وال اــك ب
أن غياب االعتماد األكاديمي وإغ ام معاييا الجودة في مؤسـسـات
التعليم العالي أدل إل ظ ور عي مس الخريجين يعاني ضعق امل ارات أو عدم الحاعة إل ت صصاالم (العيص1301 ،هـ).
ولد وضعت هيئة تقويم التعليم في اململ ة العرمية السعودية مس خالم املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي مجموعة
مس املعاييا لضمان تحسين الجودة واالعتماد األكاديمي املؤسعمي والباام ي ملؤسسات التعليم العالي ومرامجه.
ولقد مرت هذه ال يئة بمرحلتين :األول تض ــمنت أحد عش ــر معيارا ،تل لا املرحلة الثانية و ي املرحلة املطورة حديثا ،وتش ــم
ثم ب
ثمانية معاييا ،أس ـ ـ ـ ــندت إلالا الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية؛ ومس ب
تم تقديم األنموذج املقتاح في ض ـ ـ ـ ــوئلا مس خالم معاييا االعتماد األكاديمي
املؤسعمي ،التي املت( :املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي0211 ،م).
✓ املعيار األوم :الرسالة ،والرؤية ،واألهداإ ،والت طيط االستااتي ي.
✓ املعيار الثاني :الحوكمة ،والقيادة ،واإلدارة.
✓ املعيار الثال  :التعلم ،والتعليم.
✓ املعيار الرابع :الطلاة.
✓ املعيار الخامس :هيئة التدريس.
✓ املعيار السادس :املوارد املؤسسية.
✓ املعيار السابع :الاح العلمي ،واالبتكار.
✓ املعيار الثامس :الشراكة املجتمعية.
ولقــد ُبنيــت هــذه املعــاييا و ق املمــارس ـ ـ ـ ـ ــات املطلومــة واملتعــارإ علالــا في التعليم العــالي عن مس ـ ـ ـ ــتول العــالم ،وتاعـا للخباات
والتجارب العامليةَّ ،
وتم ت يي ا لكي تكون مالئمة للايئة املحلية ،ولتحقيق األهداإ والغايات املرعوة منلا ،حي ُيالحظ اا ـ ـ ـ ــتمال ا
عن متطلاات الت طيط االس ــتااتي ي والشـ ـ ا ية في الوظائق األس ــاس ــية للجامعة ،التي تش ــم  :التعلم ،والتعليم ،والطلاة ،وهيئة
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التـدريس ،واملوارد املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـة ،والاحـ العلمي ،واالبتكـار ،والش ـ ـ ـ ـراكـة املجتمعيـة ،وهـذا مـا يتطلاـه تحقيق رؤيـة اململ ـة العرميـة
السعودية  0202مس خالم برامج ا وماادراالا ومؤاراالا.
يلدإ برنامج امللك سـ ــلمان لتنمية املوارد البشـ ــرية إل ر ع عودة وإنتاعية املوارد البشـ ــرية وتطوير لدراالا الوظي ية وإعداد
ومنـاء القـادة؛ حيـ تضـ ـ ـ ــمس مجموعـة مس املعـاييا وآليـات التن يـذ لتحقيق توع ـات البانـامج؛ إذ ُيعـد البانـامج أحـد أبر برامج رؤيـة
اململ ة  ،0202واملتعلقة باملوارد البشرية وتنمي لا وتطويرها.
وتظ ر أبر توع ات برنامج امللك س ـ ـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ـ ـ ــرية مس خالم املحاور التالية( :و ارة الخدمة املدنية ،برنامج
امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية1301 ،هـ):
✓
✓
✓
✓
✓
✓

املراععة الشاملة لألنظمة واللوائم واليئة الايئة اإلدارية املناساة.
إيجاد إدارات مت صصة في املوارد البشرية في عميع لطاعات الدولة.
اليئة رص :التدريب ،والتطوير الوظي ي ،وإدارة األداء ،والتوعيه ،والدعم الن عمي والوعداني ،وإدارة املواهب.
تكويس برامج لت طيط القول العاملة وتطوير القيادات والتم ين.
إعادة تش ي ال ياك التنظيمية في املؤسسات الحكومية ومنلا الجامعات بما يتالءم مع :رؤية الباامج ،ورسال لا ،وأهدا ا.
إعداد لوائم مطورة إلدارة وتقويم األداء ،تتضمس نماذج حديثة لتطايق ا.

وتظ ر أهمية البانامج مس خالم رؤيته ،التي تتضمس تكويس رأس مام بشري عالي األداء في القطاع الحكومي؛ لتحقيق رسالته
في التحوم إل ممارسـ ــة إدارة املوارد البشـ ــرية مس خالم سـ ــياسـ ــيات وإعراءات واضـ ــحة وميئة عم متميزة تحاكي أ ض ـ ـ املمارسـ ــات
والتقنيات الحديثة في مجام املوارد البشرية ،بلدإ ر ع عودة األداء وتطوير بيئة العم وإعداد ومناء القادة.
وتش ـ ـ ـ ــك الئحة إدارة وتقويم األداء الجديدة ونماذع ا التي أعدالا و ارة الخدمة املدنية عالمة بار ة في البانامج ،وإطارا لر ع
ك اءة املوارد البش ـ ـ ـ ــرية في القطاعات الحكومية ومنلا الجامعات .ولقد اس ـ ـ ـ ــت ادت الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية منلا ومس توع ات البانامج في
إعداد ومناء األنموذج املقتاح ،إضا ة إل معاييا االعتماد األكاديمي املؤسعمي املطورة.
وتض ـ ـ ـ ــمنت الئحة إدارة وتقويم األداء الجديدة مجموعة مس األدلة والنماذج التي ااـ ـ ـ ــتملت عن  :الدلي اإلرا ـ ـ ـ ــادي لالئحة
تقويم األداء الوظي ي ،ونماذج التقدير العام ألداء الوظائق اإلا ـ ـ ـرا ية والوظائق غيا اإلا ـ ـ ـرا ية ،ونماذج ميثاق األداء والتقويم
لجميع الوظائق .وتكونت الالئحة مس مجموعة مس املواد ،وعددها إحدل وعشــرون مادة ،صــدرت مس و ارة الخدمة املدنية بالقرار
رلم ( ،)222/5020بتاريأ 1302/3/12هـ (و ارة الخدمة املدنية ،الئحة إدارة األداء الوظي ي1302 ،هـ).

في هذا الجلء يتم عرب الدراسات السابقة مس خالم مجموعتين :األول الدراسات املحلية ،والثانية الدراسات العرمية.
عن املســتول املحني أعرت الجوهرة املنيع (0210م) دراســة بعنوان :تطوير نموذج األداء الوظي ي ألعضــاء هيئة التدريس في
الجامعات الســعودية مس وع ة نظر رؤســاء األلســام العلمية وعاللته باعض املتغياات ،وهد ت الدراســة إل تطوير نموذج لقياس
مستول األداء الوظي ي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية .وانتاجت الدراسة املنال الوص ي املسحي ،وأظ رت نتائج ا
َ
ت َم ْح ُور املجاالت األسـ ـ ــاسـ ـ ــية املتطلاة ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في تطوير نموذج األداء الوظي ي في املجاالت :السـ ـ ــمات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية،
وال ايات التدريسـ ـ ـ ــية واألكاديمية ،وك ايات التواص ـ ـ ـ ـ  ،واألنشـ ـ ـ ــطة الاحثية ،وتوظيق التقنية ،والوس ـ ـ ـ ــائط املتعددة ،وخدمة
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املجتمع .وأوص ــت الدراس ــة بض ــرورة تطوير وتحس ــين أدوات تقويم أعض ــاء هيئة التدريس باس ــتمرار وإعراء دراس ــات أخرل مش ــابلة
عن الجامعات السعودية.
وأعرل عرادات (0215م) دراســة بعنوان :تقييم أداء أعضــاء هيئة التدريس في ضــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي مس
وع ة نظر طالب لسـ ـ ــم الرياضـ ـ ــيات بجامعة سـ ـ ــلمان بس عاد العليل ،وهد ت الدراس ـ ـ ــة إل ب
تعرإ أراء الطالب في األداء التدريع ـ ـ ــمي
ألعض ــاء هيئة التدريس والعوام املؤثرة في التقييم ،وات ذت الدراس ــة املنال الوص ـ ي املس ــحي ،وأظ رت نتائج ا :أن عميع مجاالت
الدراسة تؤثر في عملية تقييم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس ،و ي عن التاتيب :عمليات التقويمَّ ،
ثم عمليات األداء التدريعمي،
يلالا عمليات التواص ـ  ،والســمات الشــخصــية .وفي ضــوء نتائج الدراســة أوصــت بإعراء دراســات مماثلة ومناء أدوات ونماذج لتقويم
أداء أعضاء هيئة التدريس ،تستند إل معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي.
كذلك أعرت ك مس :سـ ــامية امل تاح ،ونور ال دل حسـ ــس (0212م) دراسـ ــة بعنوان :أنموذج مقتاح السـ ــتمارة تقويم أعضـ ــاء
هيئة التدريس مس لا الطالب بكليات العلوم واآلداب ب ر ي عامعة امللك عاد العليل برابغ والكام  ،وهد ت الدراس ــة إل تص ــميم
اسـ ـ ــتمارة لتقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس مس لا الطالب ،ولد ُأ ب
عد نموذج مقتاح ،ااـ ـ ــتم عن خمسـ ـ ــة محاور ي :الصـ ـ ـ ات
الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية ،وإعداد وتن يذ املحاض ـ ـ ــرة ،والعاللات اإلنس ـ ـ ــانية ،والتم س العلمي ،والتقويم .وات ذت الدراسـ ـ ـ ــة املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي
التحليني ،وأظ رت نتائج الدراسة أهمية الص ات الشخصية كـ ـ ـ ـ ـ ـ :الصدق ،واألمانة ،واملظ ر ،واالتلان االن عالي ،وأهمية العاللات
اإلنسـ ــانية في التعام مع الطالب ،إضـ ــا ة إل ضـ ــرورة تم س عضـ ــو هيئة التدريس مس :املادة العلمية ،وأسـ ــاليب تدريس ـ ـ ا ،وأهمية
تنويع أس ــاليب تقويمه للطالب ،وأوص ــت الدراس ــة باعتماد النموذج في تقويم عض ــو هيئة التدريس واالهتمام باألدوات املس ــت دمة
في التقويم.
وفي دراس ـ ـ ــة العربي (0212م) املوس ـ ـ ــومة بعنوان :تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ض ـ ـ ــوء معاييا الجودة
واالعتماد األكاديمي .هد ت الدراس ــة إل تقويم أعض ــاء هيئة التدريس في ض ــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي مس خالم تقويم
ُ
األداء :التــدريع ـ ـ ـ ــمي ،والتعليمي ،والاحثي ،والعلمي ،والايئي ،واملجتمعي ،واإلداري .وا ْسـ ـ ـ ـ ـ ُت ــدم املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ ي ،وكــانــت أهم نتــائج
الدراس ــة في املحور األوم املتعلق باألداء التدريع ــمي أن هناك تأييدا لقيام أعض ــاء هيئة التدريس بدورهم في تلويد الطالب بتوص ــيق
املقرر واس ـ ــت دام أس ـ ــاليب تدريس متنوعة واس ـ ــت دام الوس ـ ــائ التعليمية والتص ـ ــييق بحس ـ ــب لدراالم .كما أظ رت النتائج :أن
هنــاك لص ـ ـ ـ ــورا في كي يــة تحــديــد الطالب األكثا تميزا واألل ـ اس ـ ـ ـ ــتيعــابــا ،وفي املحور الثــاني املتعلق بــالاح ـ العلمي أظ رت نتــائج
الدراسـ ــة أن هناك لصـ ــورا في توظيق نتائج الاح ألعضـ ــاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية وضـ ــعق في إعداد األبحا
املات رة املت صـ ـص ــة .أما املحور الثال املتعلق باألداء الايئي واملجتمعي أظ رت نتائج الدراس ــة :أن هناك لص ــورا في املش ــاركة مس
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في برامج خدمة املجتمع .أما املحور الرابع املتعلق باألداء اإلداري أظ رت نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة أن هناك أ كارا
تطويرية ،تقدم منلم لتطوير الجامعة وتحديد عوانب القوة والضــعق في األداء الجامعي ،وأن هناك عوانب لصــور في إدارة اللجان
اإلدارية وال نية منلم.
كما أعرت عطاإ عياصــرة (0212م) دراســة بعنوان :تقييم األداء التدريعــمي والاحثي ألعضــاء هيئة التدريس في كلية التابية
بجامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات ،وهد ت الدراسة إل تقييم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس مس خالم ثالثة أبعاد،
اـ ــملت :ت عي مصـ ــادر التعلم والتعليم ،وتوظيق أس ـ ــاليب القياس والتقويم ،والتأثيا عن الطالاات .واسـ ــت دمت الااحثة املنال
الوص ـ ـ ـ ي املس ـ ـ ــحي ،وتوص ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ــة إل نتائج أبر ها :أن والع األداء التدريع ـ ـ ــمي والاحثي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية
بجامعة الجوإ بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة .وأن بعد تنوع التعلم والتعليم بدرعة كاياة وبعد التأثيا ،وكذلك بعد توظيق أسـ ـ ـ ــاليب القياس
والتقويم عاء بدرعة متوسطة.
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وفي دراس ــة الحميض ــمي (0211م) ،التي بعنوان :تص ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم مس وع ة
نظرهم في ض ـ ـ ـ ــوء تجارب بعض الجامعات املحلية والدولية ،وهد ت إل وض ـ ـ ـ ــع تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعة القصـ ــيم ،واس ـ ــت دم الااح املنال الوص ـ ـ ي التحليني ،وأظ رت نتائج الدراس ـ ــة :أن درعة موا قة أعض ـ ــاء هيئة التدريس
عن بنود التقويم الذاتي وتقويم الطالب ورئيس القس ـ ـ ــم وإدارة الكلية مرت عة ،وكانت عن التوالي مس األعن  :تقويم رئيس القس ـ ـ ــم،
ثم تقويم الطالب ،ب
ثم التقويم الذاتي ،ب
ب
ثم تقويم إدارة الكلية .ولدم الااح تص ـ ـ ـ ــورا مقتاحا لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس،
وأوصمى بإعراء دراسات مماثلة في الجامعات السعودية.
أعرل ك مس :أبو الرب ولدادة (0221م) دراس ـ ـ ــة بعنوان :تقويم عودة أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم
العالي في األردن ،وهد ت الدراسـ ــة إل تقديم إطار نموذج لتقويم أداء أعضـ ــاء ال يئة التدريسـ ــية في مؤس ـ ـسـ ــات التعليم العالي ،ولد
امتا بالش ـ ــمولية؛ حي يغطي عميع واعااالم مس حي  :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ،كما يتص ـ ــق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :املرونة،
والوض ـ ــوح ،واملوض ـ ــوعية .ويعتمد إطار النموذج املقتاح عن  :التقويم الذاتي لعض ـ ــو هيئة التدريس ،وتقويم ك مس :مالئه ،ورئيس
القسـ ـ ــم ،ورأي العميد ،ورأي الطلاة ،ويتم وض ـ ـ ــع التقدير النلالي مس لا وحدة ض ـ ـ ــمان الجودة عن مس ـ ـ ــتول الجامعة ،وأوصـ ـ ــت
الدراسة بتطايقه.
وأعرل (عليل )0210 ،دراســة بعنوان :تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة دراســة ميدانية،
ُ
في عامعة ديالي .وهد ت الدراس ــة إل بناء أداة لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،وا ْس ـ ُت ملدم املنال الوص ـ ي .وأهم نتائج الدراس ــة
أنه تم بناء أداة تقويم األداء وتطايق ا في خمسة مجاالت ،ولد أظ رت نتائج تطايق أداة الدراسة ضعق أداء أعضاء هيئة التدريس
في عميع املجاالت ،و ي :املحاضرة ،واإلعداد ،والتحضيا ،واإلعداد لالمتحانات ،وكذلك السمات الشخصية.
ولامت اتس علا ي (0215م) بدراسـة بعنوان :تصـور مقتاح لتطوير تقويم أداء أعضـاء هيئة التدريس بالجامعات املصـرية،
وهد ت الدراســة إل تطوير تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات املصــرية ،وتناوم الاح عاناين مس عوانب تقويم األداء،
هما :التقويم الس ــنوي ،وتقويم التاقي للدرعة الوظي ية العليا ،واس ــت دمت الااحثة املنال الوصـ ـ ي ،وأسـ ـ رت نتائج الدراس ــة عس
عدم اعلية أس ـ ـ ــاليب تقويم األداء الس ـ ـ ــنوية بالجامعات املص ـ ـ ــرية؛ وذلك لتح ظ أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن آلية التطايق وعدم
رضاهم عس التقويم للتالية .ولدمت الدراسة توصيات في إطار ت عي التقويم السنوي ألداء أعضاء هيئة التدريس ،وإعداد أدوات
عالة تس م في تحسين والع تقويم األداء.
✓
✓
✓

✓

إن تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس موضـ ــوع م م في سـ ــبي تحقيق وتحسـ ــين عمليات ضـ ــمان الجودة في مؤس ـ ـسـ ــات التعليم
العالي الجامعي.
يأتي الدور املحوري ألعضــاء هيئة التدريس في الجامعات لتحقيق متطلاات التعليم العالي ووظائ ه ،ذلك مس خالم اســتقطاب
األك اء منلم؛ لتحقيق رؤل الجامعات ورساالالا وأهدا ا.
م وم تقويم األداء الوظي ي مس امل ــاهيم واألدوات امل م ــة في تح يز :املوارد البش ـ ـ ـ ــري ــة ع ــام ــة ،وأعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس في
الجامعات خاصـ ـ ـ ــة؛ إذ يشـ ـ ـ ــك التقويم ال عام ألدائلم أهمية في نجاح العملية التعليمية والتابوية ،حي يم س تعليل سـ ـ ـ ــا
االست ادة مس نتائج التقويم في تحسين التعليم الجامعي؛ ليشم تطوير وظائ ه.
يتضــمس تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات اســتثمارا اســتااتيجيا في ســبي وصــوم الجامعات إل تحقيق مســتويات
أداء مرت عة لتحقيق االعتماد األكاديمي بنوعيه :املؤسعمي ،والباام ي لتلك الجامعات ،وصوال إل مستويات عليا في التقييمات
والتصيي ات العاملية؛ ومس ب
ثم تحسين م رعاالا.
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✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

هيئة تقويم التعليم في اململ ة العرمية الس ـ ــعودية تتمتع بش ـ ــخص ـ ــية اعتاارية مس ـ ــتقلة ،وترتاط برئيس مجلس الو راء ،وتمث
أهمية كبال في بناء نظام التقويم والقياس واالعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب مس خالم الج ات املرتاطة بلا ومنلا املركل
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي .والدإ إل بناء نظام التقويم وضـ ـ ــمان الجودة و ق معاييا ومؤا ـ ـ ـرات أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية لقياس
ك اءة األداء املؤسعمي والباام ي وتقويم أداء املؤسسات التعليمية والتابوية واعتمادها.
ُي ب
عد برنامج امللك س ــلمان لتنمية املوارد البش ــرية أحد التوع ات الوطنية امل مة في إطار االهتمام بر ع مس ــتول املوارد البش ـرية
في املؤسـ ـس ــات الحكومية وتطوير لدراالا الوظي ية بصـ ـ ة عامة .ومس هذا املنطلق عاءت هذه الدراس ــة لتقديم أنموذج مطور
لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـع ـ ــمي ،وتوع ات برنامج
امللك س ـ ـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ـ ـ ــرية ،الذي يمث نقلة نوعية؛ تسـ ـ ـ ـ ـ م في تنمية لدرات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات
السـ ـ ـ ــعوديــة وتطويرهــا ،واليلتــه للقيــام بــامل ــام املنوطــة بــه في مجــاالت :التــدريس ،والاح ـ العلمي ،وخــدمــة املجتمع ،وخــدمــة
الجامعة في األعمام اإلدارية القيادية.
تمث الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية أهمية محورية في :بناء العقوم وال ر ،وإعداد الكوادر الوطنية لإلسـ ـ ـ ـ ام في التنمية للوطس؛ لذا
هي تحتاج بص ـ ـ ة مسـ ــتمرة للتطوير في أدواالا ومرامج ا ومكوناالا ،وأبر تلك املكونات أعضـ ــاء هيئة التدريس الا ،وتأتي هذه
الدراسة لتطوير عانب م م يتعلق باألداء الوظي ي ألعضاء هيئة التدريس.
أتت هذه الدراسـ ـ ـ ــة إلعداد أنموذج مقتاح لتقويم أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ـ ــوء بعض التوع ات
الوطنيــة ومعــاييا االعتمــاد األكــاديمي ،في إطــار تعميق دور الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في تحقيق رؤيــة اململ ــة العرميــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة
 ،0202مس خالم تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات وتطويره.
يـأتي موض ـ ـ ـ ــوع الـدراسـ ـ ـ ـ ــة في إطـار املحـاور واملنطلقـات امل مـة؛ لتحقيق أهـداإ املؤتمر الـدولي األوم لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في الجامعات واملنعقد في عامعة القصيم.
أا ـ ــارت الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة إل أهمية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،ومييت أهم املجاالت التي يم س لياس
أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس خالل ا ،مث  :الصـ ـ ـ ات الش ـ ــخص ـ ــية ،وال ايات التدريس ـ ــية ،وك ايات التواص ـ ـ  ،إض ـ ــا ة إل
وظائق الجامعة املتمثلة في :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ،باإلضا ة إل الوظائق اإلدارية والقيادية.
أظ رت تلك الدراســات أبر أســاليب تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس؛ حي اــملت :التقويم الذاتي ،وتقويم الطلاة ،وتقويم
اللمالء ،وتقويم رئيس القسم ،وتقويم ورأي عميد الكلية ،وبعض الدراسات أاارت إل تقويم وحدات ضمان الجودة في بعض
الجامعات.
أكدت نتائج ال ثيا مس الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة عن أهمية وعود نظام وآليات لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات،
تتض ـ ــمس أهم املجاالت واألس ـ ــاليب التي يم س مس خالل ا لياس األداء الحقيقي لعض ـ ــو هيئة التدريس في ض ـ ــوء معاييا معتمدة
ذات توع ات محلية ودولية؛ تتحقق مس خالل ا األهداإ املرعوة مس عملية التقويم.

ناجت الدراســة منال الاح الوص ـ ي املســحي والوثائقي؛ لتحقيق هدإ الدراســة واإلعابة عن أســئل لا ،وذلك باالرتكا عن
بيانات ومعلومات كمية وكي ية.
ب
تكون مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة مس عميع مس ـ ـ ـ ــؤولي املوارد البش ـ ـ ـ ــرية في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية مس :العمداء ،والوكالء ،واملديريس في
الجامعات الثماني والعشـ ـ ــريس ،ولد بلغ مجتمع الدراس ـ ـ ــة مس خالم الوالع ال عني للجامعات ومحس ـ ـ ــب اإلحص ـ ـ ــائية الرس ـ ـ ــمية التي
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حص ـ ـ ـ ـ ـ علالـا الاـاح مس و ارة التعليم ،وذلك في ال ص ـ ـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ـ ــمي األوم مس العـام الجـامعي (1332/1303ه) ( )121مس ـ ـ ـ ــؤوال
ومسؤولة في املوارد البشرية ،منلم )00( :مس العمداء ،و( )05مس الوكالء ،و( )30مس املديريس.
وبعد تو يع أداء الدراس ـ ـ ـ ــة عن عميع أ راد املجتمع ،ب
تم الحص ـ ـ ـ ــوم عن ( )32اسـ ـ ـ ــتجابة بيسـ ـ ـ ــاة ( )%13.0مس كام مجتمع
الدراسة ،مو عين و قا ملتغياات الدراسة؛ أصاحوا هم أ راد الدراسة ،والجدوم رلم ( )1يوضح ذلك.
1

املتغيا
الوظي ة

الخباة في مجام املوارد البشرية

النوع

املستويات التصيي ية

الت رار

اليساة املئوية

عميد  /عميدة
وكيل  /وكيلة
مديرإدارة  /مديرة إدارة
املجموع
أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشرسنوات
عشرسنوات فأكثر
املجموع
مسؤول موارد بشرية
مسؤولة موارد بشرية
املجموع

21
28
41
90
45
27
18
90
68
22
90

23.3
31.1
45.6
٪100
50.0
30.0
20.0
٪100
75.6
24.4
٪100

اسـ ــت دم الااح االسـ ــتاانة كأداة لجمع الايانات بناء عن  :أهداإ الدراسـ ــة ،وأس ــئل لا ،ومناج ا ،وطايعة موضـ ــوع اوذلك
الختالإ مجتمع الدراس ـ ــة وتنوعه ،وملالءم لا للدراس ـ ــة الحالية ،وألنلا أ ضـ ـ ـ الطرق في عمع الايانات مس أ راد الدراس ـ ــة .ولد لام
الااح بتص ــميم االس ــتاانة معتمدا عن  :اإلطار النظري ،وتحلي الدراس ــات الس ــابقة وتوص ــياالا ،وما عاء في :املؤتمرات ،والندوات
املحلية والعرمية والعاملية مس نتائج وتوص ــيات .كما حدد مقياس لي رت ( )Likert Scaleالخما ــمي املتدرج كمقياس لعاارات االس ــتاانة
في محاورها ،ولتسـ ـ ـ ي ت س ـ ــيا النتائج ب
تم إعطاء و ن للادائ ( :عالية عدا =  ،5عالية =  ،3متوس ـ ــطة =  ،0ض ـ ــعي ة =  ،0ض ـ ــعي ة
عدا = )1كما يت ــح في الجدوم رلم ( )0ب
تم تص ــييق اإلعابات إل خمس ـة مس ــتويات متس ــاوية املدل عس طريق املعادلة اآلتية :طوم
ال ئة = (أكبا ليمة أل ليمة) ÷ عدد بدائ املقياس = ()2.12( =5 ÷ )51
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الدرعة

معيار الح م عن النتائج

5
3
0
0
1

املو افقة بدرجة عالية جدا
املو افقة بدرجة عالية
املو افقة بدرجة متوسطة
املو افقة بدرجة ضعيفة
املو افقة بدرجة ضعيفة جدا

ئة املتوسط
مس
4.21
3.41
2.61
1.81
1

إل
5
4.20
3.40
2.60
1.80

للتحقق مس ص ـ ـ ـ ــدق أداة الدراس ـ ـ ـ ــة وللتعرإ عن مدل مالءم لا في لياس ما وض ـ ـ ـ ــعت لقياس ـ ـ ـ ــه؛ لام الااح بعرض ـ ـ ـ ـ ا عن
مجموعة مس :املح مين ،والخبااء ،واملختصين ملعر ة مدل مالءمة األداة للدراسة ،وطلب إلالم دراسة األداة ،وإبداء الرأي الا /مس
حي  :وضـ ـ ـ ــوح ال قرات (واضـ ـ ـ ــحة ،غيا واضـ ـ ـ ــحة) ،واالنتماء (منتمية ،غيا منتمية) ،واألهمية (م مة ،غيا م مة) ،ومدل مالءم لا
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وانتمائلا للمحاور ،ولد عد الااح نسـ ـ ـ ــاة ات اق ( )%22مناس ـ ـ ـ ــاة للح م عن لاوم أو حذإ أو تعدي العاارات؛ وفي ض ـ ـ ـ ــوء تلك
امللحوظات عدم الااح عاارات االستاانة.

للتأكد مس ثاات أداة الدراسـ ــة؛ لام الااح بحسـ ــاب معام االتسـ ــاق عس طريق معادلة أل ا كروناا ())cronbach,s Alpha(α
ألداة الدراس ـ ـ ــة ومجاالالا وأبعادها ومحاورها ،وكذلك حس ـ ـ ــاب ليمة الثاات ال ني ألداة الدراس ـ ـ ــة ،وياين الجدوم رلم ( )0معامالت
عام؛ حي بلغ ( ،)2.33وهذا
االتساق الداخني ألداة الدراسة؛ إذ تراوحت بين ( ،)2.31 – 2.32وهذا يوضح أن معام الثاات العام ٍ
يدم عن أن االستاانة تتمتع بدرعة مقاولة مس الثاات ،يم س االعتماد في أغراب الدراسة.
3

معامالت ثبات االتساق الداخلي لالستبانة (ألف كرونباخ)
محاور املقياس
التعليم وتعلم
البحث العلمي
خدمة الجامعة واملجتمع
التقويم الذاتي
تقويم الطلبة
تقويم الزمالء
تقويم رئيس القسم العلمي
تقويم عميد الكلية
وظائف الجامعة
طرق وأساليب التقويم
الثبات العام

عدد العبارات
5
5
5
5
5
5
5
5
15
25
40

تشتم الدراسة عن املتغياات التالية:
وتشم :
✓
✓
✓
✓

متغيا الوظي ة ،وله ثالثة مستويات( :عميد /عميدة ،وكي  /وكيلة ،مدير إدارة /مديرة إدارة).
متغيا الخباة في مجام املوارد البشرية ،وله ثالثة مستويات:
(أل مس خمس سنوات ،مس خمس سنوات إل أل مس عشر سنوات ،عشر سنوات أكثا)
متغيا النوع ،وله مستويان( :مسؤوم موارد بشرية ،مسؤولة موارد بشرية).

✓ وظائق الجامعة:
وظي ة التعليم والتعلم.
▪
وظي ة الاح العلمي.
▪
وظي ة خدمة الجامعة واملجتمع.
▪
✓ طرق وأساليب التقويم:

▪
▪
▪
▪
▪
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التقويم الذاتي.
تقويم الطلاة.
تقويم اللمالء.
تقويم رئيس القسم العلمي.
تقويم عميد الكلية.

ثبات املحور
0.971
0.961
0.971
0.971
0.977
0.968
0.980
0.978
0.983
0.991
0.993

لتحقيق أهداإ الدراس ـ ـ ـ ــة وتحلي الايانات التي عمع ا الااح ؛ قد اس ـ ـ ـ ــت دم الااح عددا مس األس ـ ـ ـ ــاليب اإلحص ـ ـ ـ ــائية
املناسـ ـ ــاة باس ـ ــت دام الحلم اإلحصـ ـ ــائية للعلوم االعتماعية ،التي يرمل ل ا اختصـ ـ ــارا بالرمل( ،)SPSSوذلك بعد أن تم ترميز الايانات
وإدخال ا إل الحاس ـ ـ ــب اآللي ،ب
وتم اسـ ـ ـ ــت راج النتائج و ق :الت رارات ،واليسـ ـ ـ ــب املئوية للمتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي املو ون ،واملتوس ـ ـ ــط
الحس ـ ـ ــابي متوسـ ـ ــط املتوسـ ـ ــطات ،واالنحراإ املعياري ،ومعام الثاات أل ا كروناا  ،وتحلي التاايس األحادي ()One Way ANOVA؛
لتوضيم داللة ال روق في املتوسطات الحسابية ،واختاار اي يه ( )Scheffeللمقارنات الاعدية.
سيتم عرب نتائج الدراسة التي ب
تم التوص إلالا ومنالش لا و قا للمناجية العلمية املست دمة في الدراسة بشقالا :النظري،
وامليداني التطايقي ،وذلك بعد أن لام الااح بجمع الايانات واملعلومات بواس ـ ـ ــطة أداة الدراس ـ ـ ــة ،والرعوع إل الوثائق واملص ـ ـ ــادر
الرسـ ــمية يما يتعلق بتوع ات برنامج امللك سـ ــلمان لتنمية املوارد البشـ ــرية ومعاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـعـ ــمي ،وذلك مس خالم
عرض ا ومنالش لا و قا ل دإ الدراسة وأسئل لا.

ما والع تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ــعودية مس وع ة نظر :عمداء اـ ـ ــؤون أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس،
ومسؤولي املوارد البشرية في الجامعات؟
أ لإلعابة عن هذا الجلء مس هذا السـؤام ب
تم حسـاب :املتوسـطات الحسـابية ،واالنحرا ات املعيارية ،والرتب لتقديرات أ راد
الدراسة عن أبعاد محور وظائق الجامعة؛ وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم رلم (.)3
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الرلم
1
0
0
3

الاعد
التعليم والتعلم
البحث العلمي
خدمة الجامعة واملجتمع
وظائف الجامعة

املتوسط الحسابي
3.10
3.01
3.02
3.04

االنحراإ املعياري
1.32
1.28
1.28
1.24

الرتاة
األولى
الثالثة
الثانية

املستول
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجـدوم رلم ( )3أن "وظي ـة التعليم والتعلم" مس وظـائق الجـامعـة عـاءت بـاملرتاـة األول بمتوسـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي (،)0.12
وانحراإ معياري ( .)1.00وأتت "وظي ة خدمة الجامعة واملجتمع" في املرتاة الثانية بمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( ،)0.20وانحراإ معياري
( .)1.01بينما عاءت في املرتاة الثالثة ومتقارمة مع س ـ ـ ـ ــابق لا "وظي ة الاح العلمي" بمتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي ( ،)0.21وانحراإ معياري
(.)1.01
ولد بلغ املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لتقديرات أ راد الدراس ـ ــة عن األداة الكلية في محور وظائق الجامعة ( )0.23بانحراإ معياري
( ،)1.03وهو يقاب التقدير بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة .لقد عاءت نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة عن األداة ككل ي محور وظائق الجامعة بدرعة تقدير
متوسـ ــطة؛ حي يرل مسـ ــؤولو ومسـ ــؤوالت املوارد البشـ ــرية مس :العمداء ،والوكالء ،واملديريس أن والع ممارسـ ــة تقويم أداء أعضـ ــاء
هيئ ــة الت ــدريس في الج ــامع ــات الس ـ ـ ـ ــعودي ــة يم ــا يتعلق بوظ ــائق الج ــامع ــة (التعلم والتعليم ،والاح ـ العلمي ،وخ ــدم ــة الج ــامع ــة
واملجتمع)؛ ليس ـ ـ ـ ــت كا ية لقياس والع أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية .ومس ب
ثم التطلعات والتولعات بأن
يتم س عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس تحقيق وظائق الجامعة بدرعة عالية في عميع عوانبلا ،وأن يتم لياس ذلك بمعاييا دليقة مايية
عن أس ـ ــس علمية متينة ،مس خالم مت صـ ـ ـص ـ ــين إلعدادها ،وتح يم ا مس خبااء متمرس ـ ــين .وهذه النتيجة في رأي الااح طايعية
لكون النماذج املطاقة –حاليا في تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات ُبنيت عن اع لادات والتااســات مس نماذج أخرل،
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تتعلق بس ـ ــاللم وظي ية أخرل ،ليسـ ــت ل ا س ـ ــمات وخص ـ ــائص ،مث س ـ ــمات وخص ـ ــائص أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات؛ ولذا
عاءت أهمية إعداد وتقديم أنموذج مح م علميا لقياس أدائلم؛ وهذا ما عاءت به الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية ،حي تقوم هذه الدارس ـ ـ ـ ــة
بإعداد أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـ ـع ـ ــمي
املطورة وكذلك في ضوء أبر توع ات برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.
وه ــذه الح ــاع ــة إل وعود أدوات ومق ــاييس ونم ــاذج لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس في الج ــامع ــات ع ــام ــة والج ــامع ــات
السعودية خاصة أظ رالا نتائج العديد مس الدراسة ،مث  :دراسة الجوهرة املنيع (0210م) ،ودراسة اتس علاري (0215م) ،ودراسة
عرادات (0215م) الذي أوصـمى بإعراء دراسـات ومناء أدوات لتقويم أداء أعضـاء هيئة التدريس؛ تسـتند إل معاييا الجودة واالعتماد
األكاديمي ،إال أن دراس ــة عطاإ عياص ــره (0212م) عاءت بيتائج ت تلق مع هذه النتيجة؛ حي عاء والع تقويم األداء يما يتعلق
باعد ت عي مص ـ ـ ـ ــادر التعلم والتعليم بدرعة مرت عة ،إال أن النتيجة العامة لتلك الدراس ـ ـ ـ ــة عاءت بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة؛ وهذا يؤكد
وعود الحاعة إل بناء أدوات ونماذج لقياس ومعر ة والع األداء ،التي يسـ ـ ـ ــع الااح مس خالم الدراس ـ ـ ــة الحالية إل تقديم ا و ق
املعاييا والتوع ات املشار إلالا؛ لتحقق ال دإ امليشود بإذن هللا.
ويدعم ذلك أن هذه الدراسة تأتي في إطار عمليات ضمان تحسين الجودة في التعليم العالي ،التي تش د توسعا كاياا لتحقيق
عودة التعليم في الجامعات السـ ـ ــعودية؛ إذ ينطلق هذا االهتمام مس خالم :معاييا ،ومؤا ـ ـ ـرات ،وتوع ات وطنية ودولية ،مس خالم
تطايق أهداإ وغايات رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية  ،0202التي عاء مس أهم أهدا ا االسـ ـ ـ ــتااتيجية التأكيد عن تقويم األداء
و ق مراح تتض ـ ـ ــمس تعليل الشـ ـ ـ ـ ا ية في إطار حوكمة برنامج التحوم الوطني  0202ملتابعة لياس األداء وتطايق املناجية العلمية
املالئمة.
ب
وتم حس ـ ـ ـ ــاب :املتوسـ ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ـ ــابية ،واالنحرا ات املعيارية ،والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن أبعاد محور وظائق
الجامعة؛ حي كانت عن النحو التالي:
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الرلم

نص ال قرة
وضع عضو هيئة التدريس خطة واضحة للمقرر في بداية الفصل الدراس ي وااللتزام بها.
تمكن عضو هيئة التدريس من املادة العلمية التي يدرسها.
استخدام عضو هيئة التدريس وسائل وطرق؛ تدريس تساعد على فهم الطلبة.
العدالة بين الطلبة في :تقويمهم ،واحترامهم ،والوضوح معهم.
االنضباطية والدقة في مواعيد املحاضرات.

1
0
0
3
5
املتوسط العام لاعد وظي ة التعلم والتعليم

املتوسط
الحسابي
3.13
3.12
2.99
3.10
3.16
3.10

االنحراإ
املعياري
1.38
1.46
1.38
1.40
1.34
1.24

الرتاة

املستول

الثانية
الثالثة
الخامسة
الرابعة
األولى

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )5أن :ال قرة رلم ( ،)5التي نص ــت عن "االنض ــااطية والدلة في مواعيد املحاضـ ـرات" لد عاءت في املرتاة
األول بمتوســط حســابي ( )0.12وانحراإ معياري ( .)1.03وعاءت العاارة رلم ( )1التي كان نص ـ ا "وضــع عضــو هيئة التدريس خطة
واض ــحة للمقرر في بداية ال صـ ـ الدرا ــمي وااللتزام بلا" باملرتاة الثانية بمتوس ــط حس ــابي ( )0.10وانحراإ معياري ( .)1.01وعاءت
العاارة رلم ( )0التي نصــت عن "اســت دام عضــو هيئة التدريس وســائ وطرق تدريس؛ تســاعد عن م الطلاة" باملرتاة الخامســة
بمتوسط حسابي ( )0.33وانحراإ معياري (.)1.01
ولد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أ راد الدراسة عن هذا الاعد كك ( )0.12بانحراإ معياري ( ،)1.00وهو يقاب تقدير
املوا قة بدرعة متوســطة .وتشــيا نتائج هذا الاعد إل أن تقديرات أ راد الدراســة عاءت بشــك كني بدرعة متوســطة ،وكذلك الحام
في عميع ال قرات في الاعد األوم عاءت بدرعة متوسطة.
03

ويرل الاــاح ـ أنــه عن الرغم مس أهميــة هــذا الاعــد والــذي يمث ـ وظي ــة التعلم والتعليم مس وظــائق الجــامعــة ،التي يؤم ـ
تم ُ س عضــو هيئة التدريس منلا بدرعة كا ية؛ إال أن الوالع يشــيا إل أن تقويم أدائه ب
يتم بطريقة غيا دليقة للقياس ،وهذا ما ات ق
عليــه أ راد الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة عن الرغم مس وعود ال يــاك ـ التنظيميــة واألنظمــة واللوائم التي تنظم عمليــة تقويم األداء ،إال أنــه ياــدو أن
إعراءات التطايق الا إاكاالت؛ لد تعيق التن يذ ،ومس ب
ثم عمليات القياس والتقويم بطريقة مالئمة.
وات قت هذه النتيجة مع نتيجة دراس ــة عطاإ عياص ــرة (0212م)؛ حي أا ــارت إل أن والع األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة
التدريس عاء بدرعة متوس ـ ـ ــطة ،واختل ت مع نتائج دراس ـ ـ ــة عليل(0210م) ،التي أكدت نتائج ا ض ـ ـ ــعق أداء هيئة التدريس في هذا
الاعد.

املتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ــة عن قرات هذا الاعد ،كما ي موض ـ ــحة في
عدوم رلم (.)2
6

الرلم

نص ال قرة
تمكن عضو هيئة التدريس من :مهارات البحث العلمي ،وأدواته ،وإجراءاته.
قدرة عضو هيئة التدريس على اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها.
إسهام عضو هيئة التدريس في أنشطة التأليف والنشروالترجمة.

1
0
0
مشاركة عضو هيئة التدريس في :املحاضرات العامة ،والندوات ،واملؤتمرات ،وورش العمل.
3
عضوية عضو هيئة التدريس في الجمعيات والهيئات املحلية والدولية املرتبطة بتخصصه العلمي.
5
املتوسط العام لاعد وظي ة الاح العلمي

املتوسط
الحسابي
3.17
3.13
2.92
2.92
2.89
3.01

االنحراإ
املعياري
1.33
1.42
1.43
1.38
1.34
1.28

الرتاة

املستول

األولى
الثانية
الرابعة
الثالثة
الخامسة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )2أن :ال قرة رلم ( )1التي نص ـ ـ ـ ــت عن " تم س عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس م ارات الاح العلمي وأدواته
وإعراءاته" لد عاءت في املرتاة األول بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( )0.12وانحراإ معياري ( .)1.00وعاءت العاارة رلم ( )0التي كان نصـ ـ ـ ـ ا
"لدرة عضـ ـ ــو هيئة التدريس عن اإلا ـ ـ ـراإ عن الرسـ ـ ــائ العلمية ومنالش ـ ـ ـ لا" باملرتاة الثانية بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( )0.10وانحراإ
معياري ( .)1.30وعاءت العاارة رلم ( )5التي نصـ ـ ـ ــت عن " عضـ ـ ـ ــوية عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجمعيات وال يئات املحلية والدولية
املرتاطة بت صصه العلمي" املرتاة األخياة بمتوسط حسابي ( )0.13وانحراإ معياري (.)1.03
ولد بلغ املتوســط الحســابي لتقويم أ راد الدراســة عن هذا الاعد كك ( )0.21بانحراإ معياري ( )1.01وهو يقاب التقدير
بدرعة متوس ــطة .وتش ــيا نتائج وظي ة الاح العلمي إل أن تقديرات أ راد الدراس ــة عاءت كليا بدرعة متوس ــطة ،وكذلك في عميع
ب
قرات الاعـد .ويرل الاـاحـ أهميـة هـذا الاعـد؛ حيـ تمثـ وظي ـة الاحـ العلمي عـاناـا م مـا في أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس مل ـامه
األكاديمية بدرعة عالية ،إال أن النتائج تش ـ ـ ـ ــيا إل أن والع تقويم األداء ب
يتم بطريقة غيا مالئمة؛ مما أظ ر نتيجة هذا الاعد بدرعة
متوس ـ ــطة .ولد أكد مس ـ ــؤولو املوارد البش ـ ــرية هذه النتيجة مس خالم تقويم م لوالع أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في هذه الدراس ـ ــة؛
وهذا يظ ر أن األدوات املتاعة لد ال تكون مالئمة لقياس مس ــتول أداء عض ــو هيئة التدريس ،أو أن والع أداء عض ــو هيئة التدريس
في هذا الاعد بص ـ ـ ـ ة عامة بدرعة متوسـ ـ ــطة .ولد ات قت هذه النتيجة مع نتيجة دراسـ ـ ــة عطاإ عياصـ ـ ــره (0212م) ،واختل ت مع
نتائج دراسة العربي(0212م) ،التي أاارت إل لصور في األداء الاحثي ألعضاء هيئة التدريس.

املتوس ـ ــطات الحسـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن قرات هذا الاعد كما ي موض ـ ـ ــحة في
عدوم رلم (.)2
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7

الرلم

نص العاارة

مشاركة عضوهيئة التدريس في أعمال :املجالس ،واللجان ،واألعمال اإلدارية ،التي
1
توكل إليه في الجامعة.
إسهام عضو هيئة التدريس في النشاطات الثقافية واالجتماعية في املجتمع
0
والجامعة.
قدرة عضو هيئة التدريس على تكوين أنموذج القدوة الحسنة لدى الطلبة وغرس
0
قيم األخالق الحميدة لديهم.
تسخيرقدراتهم وامكاناته للمشاركة في برامج خدمة املجتمع والجامعة.
3
مشاركة عضو هيئة التدريس في االستشارات والبرامج التدريبية واللجان الوطنية
5
والدولية.
املتوسط العام لاعد وظي ة خدمة الجامعة واملجتمع

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

الرتاة

املستول

3.16

1.42

األولي

متوسطة

3.01

1.30

الثالثة

متوسطة

3.13

1.38

الثانية

متوسطة

2.92

1.29

الرابعة

متوسطة

2.89

1.35

الخامسة

متوسطة

3.02

1.28

متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )2أن :ال قرة رلم ( )1التي نصت عن "مشاركة عضو هيئة التدريس في أعمام املجالس واللجان واألعمام
اإلدارية التي توك إليه في الجامعة" لد عاءت في املرتاة األول بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( ،)0.12وانحراإ معياري ( .)1.30وعاءت ال قرة
رلم ( )0التي كان نص ـ ـ ا " لدرة عض ـ ــو هيئة التدريس عن تكويس أنموذج القدوة الحس ـ ــنة لدل الطلاة وغرس ليم األخالق الحميدة
لديلم" باملرتاة الثانية بمتوس ــط حس ــابي ( )0.10وانحراإ معياري ( .)1.01وعاءت ال قرة رلم ( )5التي نص ــت عن "مش ــاركة عض ــو
هيئة التدريس في االس ــتش ــارات والباامج التدريبية واللجان الوطنية والدولية" املرتاة الخامس ــة بمتوس ــط حس ــابي ( )0.13وانحراإ
معياري (.)1.05
ولد بلغ املتوس ــط الحس ــابي لتقدير أ راد الدراس ــة عن هذا الاعد كك ( )0.20بانحراإ معياري ( )1.01وهو يقاب التقدير
بدرعة متوسطة .كما تشيا نتائج بعد وظي ة خدمة الجامعة واملجتمع إل أن تقديرات أ راد الدراسة عاءت كذلك بدرعة متوسطة
في عميع قراتـه ،ويؤكـد الاـاحـ أهميـة وظي ـة خـدمـة الجـامعـة واملجتمع منطلقـا مس أهميـة دور عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس الريـادي في
املجتمع وأثره في تنميته ،إال أن نتائج تطايق أداة الدراسـ ـ ــة مس خالم مسـ ـ ــؤولي املوارد البشـ ـ ــرية في الجامعات السـ ـ ــعودية أظ رت أن
هناك نقص ـا ظاهرا في هذا الاعد؛ ومس ب
ثم في هذه الوظي ة ،مما تطلب العم عن بناء أداة علمية تســتطيع رصــد والع األداء ال عني
لاعد خدمة الجامعة واملجتمع ،وكذلك بعدي وظي تي :التعلم والتعليم ،والاح العلمي .وات قت نتيجة الدراس ـ ـ ـ ــة هذه مع نتيجة
دراسة الجوهرة املنيع (0210م)؛ حي أكدت أهمية وعود أداة لقياس مستول أداء عضو هيئة التدريس في وظي ة خدمة املجتمع،
واختل ت مع نتيجة دراسة العربي (0212م) مس حي ضعق مستول مشاركة أعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة املجتمع.
ب – لإلعابة عن هذا الجلء مس هذا األوم ب
تم حسـ ـ ـ ــاب :املتوس ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ــابية ،واالنحرا ات املعيارية ،والرتب لتقديرات
أ راد الدراسة عن أبعاد محور طرق وأساليب التقويم ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم رلم (.)1
8

الاعد
الرلم
التقويم الذاتي
1
تقويم الطلبة
0
تقويم الزمالء
0
تقويم رئيس القسم العلمي
3
تقويم عميد الكلية
5
طرق وأساليب التقويم

االنحراإ املعياري
1.28
1.31
1.29
1.34
1.38
1.26

املتوسط الحسابي
2.92
2.97
2.89
2.99
3.01
2.96

الرتاة
الرابعة
الثالثة
الخامسة
الثانية
األولي

املستول
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )1أن أبر طرق وأس ــاليب التقويم تتمث في "تقويم عميد الكلية"؛ حي عاءت في املرتاة األولي بمتوس ــط
حسـ ـ ــابي ( ،)0.21وانحراإ معياري ( ،)1.01يلالا "تقويم رئيس القسـ ـ ــم العلمي" باملرتاة الثانية بمتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي ( )0.33وانحراإ
معياري ( .)1.03أما بعد " تقويم اللمالء " قد عاء باملرتاة الخامسة بمتوسط حسابي ( ،)0.13وانحراإ معياري (.)1.03
31

ولد بلغ املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن أبعاد محور تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس خالم طرق
وأساليب التقويم عن املحور كك ( )0.32بانحراإ معياري ( )1.02بدرعة متوسطة.
وتش ــيا نتائج الدراس ــة عن األداة كك في محور طرق وأس ــاليب التقويم إل أنلا بدرعة متوس ــطة ولرياة مس الض ــعي ة؛ إذ إن
هذه النتيجة تياه إل أن الطرق واألساليب املتاعة واملطاقة لد تكون غيا مناساة ،أو أن طرق تطايق ا غيا مالئمة؛ حي إن الطرق
واألس ــاليب املطاقة في بعض الجامعات تش ــتم عن  :التقويم الذاتي ،وتقويم الطلاة ،واللمالء ،ورئيس القس ــم ،والعميد ،وهذه ي
املش ورة واملطاقة عامليا في الجامعات.
واملأموم في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية أن تكون هناك وسـ ـ ـ ــائ وطرق وأسـ ـ ـ ــاليب للتطايق تكون مالئمة لقياس أداء عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس في الوظائق األكاديمية واإلدارية و ق معاييا وتوع ات؛ يتحقق مس خالل ا رؤل الجامعات ورسـ ـ ـ ـ ــاالالا وأهدا ا وغاياالا
وخطط ا االس ـ ـ ــتااتيجية ومتطلاات الوالع ورؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ــعودية 0202؛ إذ يرل الااح أهمية تناس ـ ـ ــب طرق وأس ـ ـ ــاليب
تقويم األداء مع والع الجامعات واتااع آليات تحقق أهداإ أدوات تقويم والع األداء مس خالم نماذج أداء مايية ،و ق أسس علمية
س ـ ــليمة ووالعية ،وو ق احتياعات الجامعات الس ـ ــعودية .وهذا االحتياج – كما تم اإلا ـ ــارة إليه في محور أبعاد وظائق الجامعة –
إل وعود أدوات ومقاييس ونماذج وطرق وأســاليب لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات؛ أظ رالا نتائج بعض الدراســات
السابقة ،مث  :دراسة الجوهرة املنيع (0210م) ،ودراسة اتس علا ي (0215م) ،ودراسة عرادات (0215م) ،ودراسة سامية امل تاح
ونور ال ـدل حس ـ ـ ـ ــس (0212م) ،ودراسـ ـ ـ ـ ــة الحميض ـ ـ ـ ــمي (0211م) التي أكـدت عن أهميـة إعراء دراسـ ـ ـ ـ ــات تتعلق ببنـاء وإعـداد أدوات
ومقاييس ونماذج لقياس والع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
وك هذا يؤكد – كما أاـ ــار الااح في محور أبعاد وظائق الجامعة – أهمية ووعود الحاعة إل بناء أدوات ونماذج لتقويم
أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية و ق معاييا وأسس علمية وتوع ات ريادية.
ب
وتم حساب :املتوسطات الحسابية ،واالنحرا ات املعيارية ،والرتب لتقديرات أ راد الدراسة عن أبعاد محور طرق وأساليب
التقويم؛ حي كانت عن النحو التالي:

املتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ــة عن قرات هذا الاعد ،كما ي موض ـ ــحة في
عدوم رلم (.)3
9

الرلم

نص ال قرة
وضوح هدف عضو هيئة التدريس ودقته في توثيق مسؤولياته ونشاطاته املنوطة به.

1
شفافية عضو هيئة التدريس في بيان نتاجه العلمي والجوائزوالشهادات التي حصل عليها.
0
قدرة عضو هيئة التدريس على تحمل املسؤولية الذاتية من خالل النقد الذاتي ومحاسبة النفس.
0
استطاعة عضو هيئة التدريس تقويم أدائه في جوانبه التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.
3
بيان عضو هيئة التدريس ألساليب تقويم الطلبة التي يقوم بها ومدى عدالته في تطبيقها.
5
املتوسط العام لاعد التقويم الذاتي

املتوسط
الحسابي
2.97
2.99
2.93
2.79
2.94
2.92

االنحراإ
املعياري
1.37
1.38
1.35
1.29
1.35
1.28

الرتاة

املستول

الثانية
األولى
الرابعة
الخامسة
الثالثة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )3أن :ال قرة رلم ( ،)0التي نص ـ ـ ــت عن "اـ ـ ـ ـ ا ية عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في بيان نتاعه العلمي والجوائل
والش ـ ادات التي حص ـ علالا" لد عاءت املرتاة األول بمتوس ــط حس ــابي( ،)0.33وانحراإ معياري ( .)1.01وعاءت العاارة رلم (،)1
التي نص ـ ا "وض ــوح هدإ ودلة عض ــو هيئة التدريس في توثيق مس ــؤولياته ونش ــاطاته املنوطة به" باملرتاة الثانية بمتوس ــط حس ــابي

30

( ،)0.32وانحراإ معياري ( .)1.02وعاءت العاارة رلم ( ،)3التي نص ــت عن "اس ــتطاعة عض ــو هيئة التدريس تقويم أدائه في عواناه
التعليمية والاحثية وخدمة املجتمع" املرتاة الخامسة بمتوسط حسابي ( ،)0.23وانحراإ معياري (.)1.03
ولد بلغ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن هذا الاعد كك ( )0.30بانحراإ معياري ( ،)1.01وهو يقاب
تقدير املوا قة بدرعة متوســطة ،ولريب مس تقدير املوا قة بدرعة ضــعي ة .وتشــيا نتائج هذا الاعد إل أن تقديرات أ راد الدراســة
عــاءت بــدرعــة متوسـ ـ ـ ـ ـطــة كمــا في عميع رات الاعــد .ويرل الاــاح ـ أن التقويم الــذاتي أس ـ ـ ـ ــلوب م م في تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة
التدريس ،ويحتاعه لتعليل الثقة لديه؛ لذا ت مس أهمية تطايقه و ق نماذج تقويم واض ـ ــحة ودليقة ،حتى لو اختل ت نتائج تطايق
هذه الطريقة إال إن اإلعراءات الصحيحة في التطايق سوإ تضمس وعود نتائج ،تقيس الوالع بش ا ية ووضوح ،وتس م في تطايق
معاييا الحوكمة.
وات قت هذه النتيجة مع نتيجة دراســة العربي (0212م) في تأييد تطايق أســاليب متنوعة في تقويم األداء ،وكذلك مع دراســة
عطاإ عياص ــرة (0212م) في أن والع أس ــلوب تطايق التقويم الذاتي بدرعة متوس ــطة ،واختل ت نتيجة الدراس ــة مع نتيجة دراس ــة
الحميضمي (0211م) ،التي أاارت إل أن تطايق أسلوب التقويم الذاتي عاء بدرعة مرت عة.

املتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن قرات هذا الاعد كما ي موض ـ ـ ــحة في
عدوم رلم (.)12
10

الر
لم
1
0
0

نص ال قرة
تقويمهم ألداء عضو هيئة التدريس من حيث وضع خطة للمنهج وااللتزام بها.
تقويمهم ألداء عضو هيئة التدريس من حيث تمكنه من املادة العلمية وإملامه بموضوعاتها.
تقويمهم ألداء عضو هيئة التدريس من حيث التزامه بمواعيد املحاضرات والساعات املكتبية.

تقويمهم ألداء عضو هيئة التدريس من حيث قدرته على العدل بينهم في تقويمه لهم واستخدام
3
أساليب التقويم املناسبة.
تقويمهم ألداء عضوهيئة التدريس من حيث قدرته على الربط بين املادة العلمية والجانب التطبيقي.
5
املتوسط العام لاعد تقويم الطلاة

املتوسط
الحسابي
2.94
2.97
3.04

االنحراإ
املعياري
1.35
1.35
1.41

الرابعة
الثانية
األولي

2.97

1.37

الثالثة

متوسطة

2.91
2.97

1.34
1.31

الخامسة

متوسطة
متوسطة

الرتاة

املستول
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )12أن :العاارة رلم ( ،)0التي نصـ ــت عن "تقويم م ألداء عضـ ــو هيئة التدريس مس حي التزامه بمواعيد
املحاض ـ ـرات والس ـ ــاعات امل تبية" لد عاءت املرتاة األول بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( ،)0.23وانحراإ معياري ( .)1.31وعاءت العاارة رلم
( ،)0التي نصـ ـ ـ ـ ـ ــا "تقويم م ألداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس مس حيـ تم نــه مس املــادة العلميــة وإملــامــه بموضـ ـ ـ ــوعــاالــا" بــاملرتاــة الثــانيــة
بمتوس ــط حس ــابي ( ،)0.32وانحراإ معياري ( .)1.05وعاءت العاارة رلم ( ،)5التي نص ــت عن "تقويم م ألداء عض ــو هيئة التدريس
مس حي لدرته عن الرمط بين املادة العلمية والجانب التطايقي" املرتاة الخامسـ ـ ـ ــة بمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( ،)0.31وانحراإ معياري
(.)1.03
ولد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أ راد الدراسة عن هذا الاعد كك ( )0.32بانحراإ معياري ( ،)1.01وهو يقاب تقدير
املوا قة بدرعة متوس ـ ـ ــطة .وتش ـ ـ ــيا نتائج بعد تقويم الطلاة إل أن تقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عاءت بدرعة متوس ـ ـ ــطة كذلك ،إال أن
معظم قراالا كانت لرياة مس ض ـ ــعي ة ،س ـ ــول ال قرة "تقويم م ألداء عض ـ ــو هيئة التدريس مس حي التزامه بمواعيد املحاض ـ ـرات
والس ـ ـ ــاعات امل تبية"؛ وهذا يع س والع مدل اهتمام الطلاة باملواعيد أكثا مس األداء األكاديمي والعلمي؛ إذ يرل الااح أن تطايق
هذا األس ـ ـ ـ ــلوب يه إعطاء دور م م للطلاة في هذه املرحلة – املرحلة الجامعية – في توعيه مس ـ ـ ـ ــارهم العلمي واألكاديمي مس خالم
اإلس ام في تقويم أداء أساتذالم و ق معاييا وأساليب علمية دليقة.
30

ولــد ات قــت هــذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة في نتيج لــا مع نتيجــة دراس ـ ـ ـ ـ ــة عرادات (0215م)؛ حيـ هــد ــت إل ب
تعرإ أراء الطلاــة في األداء
التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وأظ رت نتائج الدراس ـ ـ ــة أهمية ذلك وتأثياه في عمليات التقويم ،كما اختل ت مع نتائج دراس ـ ـ ــة
العربي (0212م) ،التي أظ رت وعود لصور في لدرة الطلاة عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.

املتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن قرات هذا الاعد كما ي موض ـ ـ ــحة في
عدوم رلم (.)11
11

الرلم

نص ال قرة

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

الرتاة

املستول

1

تقويم أعضاء هيئة التدريس لزميلهم من خالل الزيارات العلمية املتبادلة بينهم في قاعة املحاضرات.

2.83

1.38

الرابعة

متوسطة

2.82

1.37

الخامسة

متوسطة

2.96

1.32

األولى

متوسطة

2.90
2.92

1.36
1.43

الثالثة
الثانية

متوسطة
متوسطة

2.89

1.29

0
0
3
5

تقويم أعضاء هيئة التدريس لزميلهم من خالل إسهاماته ومشاركاته في نشاطات خدمة الجامعة
واملجتمع.
تقويم أعضاء هيئة التدريس لزميلهم من خالل تعاونه معهم وإسهاماته في القسم العلمي ومشاركاته
في املجالس واللجان العلمية.
تقويم أعضاء هيئة التدريس لزميلهم من خالل فحص نتاجه العلمي.
تقويم أعضاء هيئة التدريس لزميلهم من خالل مدى التزامه باألنظمة واللوائح والسلوكيات العامة.

املتوسط العام لاعد تقويم اللمالء مس أعضاء هيئة التدريس

متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )11أن :العاارة رلم ( ،)0التي نص ـ ـ ــت عن "تقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس للميل م مس خالم تعاونه مع م
وإسـ ـ اماته في القس ــم العلمي ومش ــاركاته في املجالس واللجان العلمية" لد عاءت املرتاة األول بمتوس ــط حس ــابي ( ،)0.32وانحراإ
معياري ( .)1.00وعاءت العاارة رلم ( ،)5التي كان نصـ ـ ـ ـ ـ ا "تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس للميل م مس خالم مدل التزامه باألنظمة
واللوائم والس ـ ـ ــلوكيات العامة" باملرتاة الثانية بمتوس ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( ،)0.30وانحراإ معياري ( .)1.30وعاءت العاارة رلم ( ،)0التي
نصـ ـ ــت عن "تقويم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس للميل م مس خالم إس ـ ـ ـ اماته ومشـ ـ ــاركاته في نشـ ـ ــاطات خدمة الجامعة واملجتمع" املرتاة
األخياة بمتوسط حسابي ( ،)0.10وانحراإ معياري (.)1.02
ولد بلغ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن هذا الاعد كك ( )0.13بانحراإ معياري ( ،)1.03وهو يقاب
تقدير املوا قة بدرعة متوس ـ ـ ــطة ولرياة مس ض ـ ـ ــعي ة .وتش ـ ـ ــيا نتائج بعد تقويم اللمالء مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس إل أن تقديرات
أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عاءت بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة ولرياة مس ض ـ ـ ـ ــعي ة .ويرل الااح ض ـ ـ ـ ــرورة هذا الاعد؛ وذلك ألهميته في العم الجما ي
التعاوني في األلس ـ ـ ـ ــام العلمية ،ل س يتم تطايقه و ق :نماذج واضـ ـ ـ ــحة ،وآليات ،وإعراءات دليقة؛ لضـ ـ ـ ــمان نجاح هذا األسـ ـ ـ ــلوب
وتحقيق أهـداإ هـذه الطريقـة .وات قـت هـذه النتيجـة مع نتيجـة دراسـ ـ ـ ـ ــة أبو الرب ولـدادة "0221م" ،مس حيـ أهميـة تطايق هـذه
الطريقة بتكاملية مع األساليب والطرق األخرل.

املتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن قرات هذا الاعد كما ي موض ـ ـ ــحة في
عدوم رلم (.)10
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الرلم

نص ال قرة

1
0
0

االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات.
االنضباطية في العمل وحضور جلسات القسم.
التعاون مع القسم واملساهمة في أعماله واملشاركة في لجانه العلمية واإلدارية.
تقبل التوجيهات والقدرة على الحواروتقبل الرأي اآلخر.
أداء وظائف الجامعة التعليمية والبحثية واملجتمعية على الوجه املطلوب.

3
5
املتوسط العام لاعد تقويم رئيس القسم العلمي

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

الرتاة

املستول

3.06
3.02
3.00

1.43
1.40
1.39

األولي
الثانية
الثالثة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.91
2.98
2.99

1.39
1.37
1.34

الخامسة
الرابعة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )10أن :العاارة رلم ( ،)1التي نصت عن "االلتزام باألنظمة واللوائم والتعليمات " لد عاءت باملرتاة األول
بمتوسط حسابي ( ،)0.22وانحراإ معياري ( .)1.30وعاءت العاارة رلم ( )0التي كان نص ا "االنضااطية في العم وحضور علسات
القسـ ـ ـ ــم" بـاملرتاـة الثـانيـة بمتوسـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي ( ،)0.20وانحراإ معيـاري ( .)1.32وعـاءت العاـارة رلم ( ،)3التي نص ـ ـ ـ ــت عن "تقاـ
التوعالات والقدرة عن الحوار وتقا الرأي اآلخر" في املرتاة الخامسة بمتوسط حسابي ( ،)0.31وانحراإ معياري (.)1.03
ولد بلغ املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي لتقديرات أ راد الدراسـ ـ ـ ــة عن هذا الاعد ( )0.33بانحراإ معياري ( ،)1.03وهو يقاب تقدير
املوا قة بدرعة متوسـ ـ ــطة .تاين نتائج هذا الاعد إل أن تقديرات مسـ ـ ــؤولي املوارد البشـ ـ ــرية في الجامعات السـ ـ ــعودية؛ عاءت بدرعة
متوس ـ ـ ــطة ومتقارمة في قراالا .وملا كان لرئيس القس ـ ـ ــم العلمي مس أهمية في تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس إال أن هذه النتيجة ال
تع س هذا الوالع؛ مما يؤكد ومحس ـ ـ ـ ــب رأي الااحثأهمية وعود أنموذج لاب للتطايق و ق :منطلقات ،وأسـ ـ ـ ــس علمية ،وإعراءات
واضحة لقياس والع أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية .ونتيجة هذه الدراسة عاءت متوا قة مع نتيجة دراسة أبو
الرب ولداده (0221م)؛ مس حي أهمية تطايق أس ـ ـ ـ ــلوب تقويم األداء مس لا رؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام العلمية ،وكذلك نتيجة دراس ـ ـ ـ ــة
الحميضمي (0211م) التي أكدت هذه األهمية بدرعة مرت عة.

املتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب لتقديرات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن قرات هذا الاعد كما ي موض ـ ـ ــحة في
عدوم رلم (.)10
13

الرلم

نص العاارة
إسهام عضو هيئة التدريس في نشاطات :الجامعة ،واللجان العلمية ،واإلدارية في الكلية.
قدرة عضو هيئة التدريس على تنفيذ األعمال املناطة به على مستوى الكلية والجامعة.
تقاريراألداء املرفوعة عنه من القسم العلمي.
السمعة والرأي العام عن عضو هيئة التدريس.
التزام عضو هيئة التدريس بتطبيق :األنظمة ،واللوائح ،والتعليمات في الكلية والجامعة.

1
0
0
3
5
املتوسط العام لاعد تقويم عميد الكلية

املتوسط
الحسابي
3.07
3.06
2.99
2.88
3.04
3.01

االنحراإ
املعياري
1.44
1.42
1.47
1.46
1.41
1.38

الرتاة

املستول

األولي
الثانية
الرابعة
الخامسة
الثالثة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ياين الجدوم رلم ( )10أن :العاارة رلم ( )1التي نصـ ـ ــت عن " إس ـ ـ ـ ام عضـ ـ ــو هيئة التدريس في نشـ ـ ــاطات :الجامعة ،واللجان
العلمية ،واإلدارية في الكلية" لد عاءت باملرتاة األولي بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( ،)0.22وانحراإ معياري ( .)1.33وعاءت العاارة رلم ()0
التي كان نص ـ ا " لدرة عضــو هيئة التدريس عن تن يذ األعمام املناطة به عن مســتول الكلية والجامعة " باملرتاة الثانية ،بمتوســط
حســابي ( ،)0.22وانحراإ معياري ( .)1.30وعاءت العاارة رلم ( )3التي نصــت عن " الســمعة والرأي العام عس عضــو هيئة التدريس
" في املرتاة الخامسة ،بمتوسط حسابي ( ،)0.11وانحراإ معياري (.)1.32
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ولد بلغ املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي لتقديرات أ راد الدراسـ ـ ـ ــة عن هذا الاعد ( )0.21بانحراإ معياري ( ،)1.01وهو يقاب تقدير
املوا قة بدرعة متوسطة.
وتوضح نتائج هذا الاعد أن تقديرات أ راد الدراسة عاءت بدرعة متوسطة في قراالا ،وهذا ياين دور عميد الكلية في عملية
تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بعد تقويم رئيس القس ـ ـ ــم العلمي؛ وهنا يرل الااح أهمية التكام في ذلك ،إلعطاء تقويم ينطلق
مس بعد إداري وأكاديمي متوا ن؛ تتحقق يه عوانب الشـ ـ ـ ـ ا ية ومتطلاات املس ـ ـ ــائلة اإلدارية ،في إطار تحقيق ماادا الحوكمة .ولم
تظ ر الدراسـات السـابقة اهتمام ا بلذا الاعد سـول دراسـة الحميضـمي (0211م) ،التي أاـارت إل إدارة الكلية دون اإلاـارة إل عميد
الكلية ،ولد يكون عدم ظ ور اهتمام الدراس ــات الس ــابقة بلذا الاعد كون أن دور العميد م م لدور رئيس القس ــم في عملية تقويم
األداء ،إال أن الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية يرل الا الااح أهمية هذا الاعد م مال لاقية األبعاد لاناء أنموذج؛ يحقق أهداإ وغايات تقويم
األداء الوظي ي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية و ق معاييا وتوع ات حقيقية.

ولإلعابة عن الس ــؤام لام الااح بدراس ــة وتحلي الوثائق املعتمدة في املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي والخاص ــة
بمعاييا االعتماد املؤس ـعــمي املطورة "إصــدار 0211م"؛ إذ تم إعدادها مؤخرا بعد مراععة اــاملة ،وتكونت مس ثمانية معاييا رئيســة
املت:
.1
.2
.3
.4

الرسالة واألهداإ.
الحوكمة والقيادة اإلدارية.
التعلم والتعليم.
الطلاة.

.5
.6
.7
.8

هيئة التدريس.
املوارد املؤسسية.
الاح العلمي واالبتكار.
الشراكة املجتمعية.

ولد تضـمنت هذه املعاييا مجموعة مس الانود لك معيار لايان :مكوناته ،وأسـسـه ،وإعراءاته ،وآليات تطايقه في مؤسـسـات
التعليم عامة والتعليم العالي خاص ـ ــة؛ ولام الااح بدراس ـ ــة ك معيار مس املعاييا الثمانية وتحليل ا لالس ـ ــت ادة منلا في بناء وإعداد
وتقديم األنموذج املقتاح ،وذلك مس خالم املحاور واملنطلقات التالية:
.1
.2

.3

.4

الرسالة والرؤية والت طيط االستااتي ي ،وتتضمس أهمية ك ذلك ملؤسسة التعليم العالي(الجامعة).
الحوكمة والقيادة واإلدارة ،وتتضـ ـ ـ ــمس تطايق اإلدارات العليا في مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي نظما وتنظيمات معلنة وا ـ ـ ـ ـ ا ة،
وتشـ ـ ـ ـ ـ يـ املجــالس واللجــان العليــا؛ ومس ب
ثم إيجــاد :األنظمــة ،والسـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ــات ،واإلعراءات التي تطاق مس خالم وعود هيــاكـ
تنظيمية واضـ ــحة مس خالم إدارة اعلة ،وموعود ليادات مؤثرة في إطار ضـ ــمان وتحسـ ــين الجودة؛ تحقيقا للفزاهة والش ـ ـ ا ية
وتطايق أخالليات العم املالئمة.
التعلم والتعليم ،و ي الوظي ة األول واألسـ ــاس مس وظائق الجامعة؛ حي تتضـ ــمس تص ـ ـميم الباامج األكاديمية وتطويرها ،بما
يتوا ق مع احتياعات س ـ ـ ـ ــوق العم واملجتمع ،ويحقق متطلااته مس خالم تو يا الخصـ ـ ـ ــائص املناسـ ـ ـ ــاة للخريجين وم رعات
التعليم ،وض ــمان عودة الباامج األكاديمية وتحس ــينلا ،إض ــا ة إل تحقيق الشـ ـراكات التعليمية ،وتو يا مص ــادر التعلم ،واليئة
الجامعة لتن يذ برامج الدراسات العليا.
الطالب ،ويمث هذا املعيار أهمية اس ـ ــتااتيجية؛ إذ إن دور الجامعات يتمث في إعداد الطالب وتعليم م واليئ لم لس ـ ــوق العم
وخدمة املجتمع؛ وهذا يتطلب وعود سـ ـ ــياسـ ـ ــيات وأنظمة واضـ ـ ــحة في القاوم وحقول م وواعااالم ومرامج التوعيه واإلراـ ـ ــاد،
إضا ة إل األنشطة الطالبية ودعم الخريجين.
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.5
.6
.7
.8

هيئة التدريس واملوظ ين ،وهم املوارد البش ــرية التي تقوم علالا الجامعات ،ويمث هذا املعيار أهمية مس حي وعود س ــياســات
التوظيق واالستاقاء ،والتطوير املنهي ،والتقويم الذي تقع هذه الدراسة في إطاره.
املوارد املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيــة ،ويتضـ ـ ـ ــمس هــذا املعيــار :املوارد املــاليــة ،وامليزانيــة ،إض ـ ـ ـ ــا ــة إل  :تقنيــة املعلومــات ،واملرا ق ،والتج يزات،
والسالمة ،وإدارة املخاطر.
الاح العلمي واالبتكار ،ويتض ـ ـ ـ ــمس الت طيط للاح العلمي وإدارته ،ودعم الاح العلمي واالبتكار ،مس خالم تطايق آليات
وإعراءات واضحة في إطار تنمية امل ارات الاحثية ل يئة التدريس والطلاة وتح يزهم ،واليئة املنا الداعم لالبتكار واإلبداع.
الش ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية؛ إذ يتض ـ ـ ــمس هذا املعيار وعود خطط وآليات محددة للش ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية في الجامعة؛ تع س توع االا
االس ـ ـ ــتااتيجية ،وتت ق مع :رؤي لا ،ورس ـ ـ ـ ــال لا ،وأهدا ا ،والعم عن ت عي هذه الش ـ ـ ـ ـراكة مس خالم تش ـ ـ ـ ــجيع أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التـدريس لخـدمة املجتمع والت ـاع معـه ،مس خالم :ال يئـات العلميـة وامل نيـة ،والعمـ التطو ي ،والباامج املختل ـة التي تدعم
وتعل هذه الشراكة املجتمعية.

لإلعابة عن الس ـ ـ ـ ــؤام لام الااح بدراس ـ ـ ـ ــة وتحلي وثائق البانامج ،الذي ب
تم إعداده مس خالم و ارة الخدمة املدنية كأحد
الباامج امل مــة في رؤيــة اململ ــة  0202؛ حيـ تض ـ ـ ـ ــمس مجموعــة مس التوع ــات التي انطلقــت و ق رؤيــة؛ تس ـ ـ ـ ــع إل إيجــاد رأس مــام
بش ـ ـ ـ ــري عالي األداء في القطاع الحكومي ،ورس ـ ـ ـ ــالته في التحوم إل ممارس ـ ـ ـ ــة إدارة املوارد البش ـ ـ ـ ــرية في القطاع الحكومي ،مس خالم:
ســياســات ،وإعراءات واضــحة ،وميئة عم متميزة؛ تحاكي أ ض ـ املمارســات والتقنية الحديثة في مجام املوارد البشــرية ،بلدإ ر ع
عودة وإنتاعية تلك املوارد وتطوير لدراالا الوظي ية؛ ومس ب
ثم إعداد ومناء القادة ،إضـ ــا ة إل تطوير بيئة العم ووضـ ــع سـ ــياسـ ــات
وإعراءات واضحة لتطايق م وم املوارد البشرية ،وااتملت أبر توع ات البانامج ما يني:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إعــادة تش ـ ـ ـ ـ يـ ال يــاكـ التنظيميــة في القطــاعــات الحكوميــة ،ومس أبر هــا الجــامعــات ،بمــا يتالءم مع رؤيــة البانــامج ورسـ ـ ـ ـ ــالتــه
وأهدا ه.
إعداد لوائم مطورة لتقويم األداء وإدارة األداء؛ تتضمس نماذج وأدلة إراادية عديدة وميثاق األداء والتقويم.
إعداد برامج مطورة لت طيط القول العاملة وتطوير القيادات والتم ين.
إعداد أنظمة عم متطورة واليئة الايئة اإلدارية املناساة.
العم عن تكويس إدارات مت صصة باملوارد البشرية في عميع القطاعات الحكومية ومنلا الجامعات.
اليئة رص :التدريب ،والتطوير الوظي ي ،وإدارة األداء ،والتوعيه ،والدعم الن عمي والوعداني ،وإدارة املواهب.
بناء الئحة إدارة وتقويم األداء الجديدة لر ع ك اءة املوارد البش ـ ـ ـ ــرية ،حي ب
تم توظي ا في الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية؛ للعم عن ر ع
ك اءة أداء أعضاء هيئة التدريس ،مس خالم إعداد األنموذج املقتاح.

ه هناك روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتول الداللة ) (α≤0.05في اسـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ــة ،حوم والع تقويم أداء
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مس خالم ليام م بوظائق الجامعة ومس ـ ـ ـ ــؤولياالم األكاديمية ،و قا ملتغياات( :الوظي ة ،الخباة في مجام
املوارد البشرية ،النوع)؟
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ولإلعابة عن هذا السـ ـ ـ ــؤام ب
تم حسـ ـ ـ ــاب :الت رارات ،واملتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية ،وتحلي التاايس األحادي (،)One Way ANOVA
واختاار اي يه للمقارنات الاعدية ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
14

املتغيا
الوظي ة
الخباة في مجام املوارد
البشرية
النوع

املستويات التصيي ية

العدد

عميد  /عميدة
وكيل  /وكيلة
مديرإدارة  /مديرة إدارة
أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشرسنوات
عشرسنوات فأكثر
مسؤول موارد بشرية
مسؤولة موارد بشرية

21
28
40
45
27
18
68
22

املتوسطات
الحسابية
3.720
2.773
2.473
2.771
2.897
2.918
3.290
2.155

ليمة إ

الداللة
اإلحصائية

1.801

0.172

0.077

0.926

5.585

*0.021

يت ـ ـ ــح مس الجدوم رلم ( :)13عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتول الداللة اإلحص ـ ـ ــائية ( )2.25أل بين
املتوسـ ـ ـ ـ ـطــات الحس ـ ـ ـ ـ ــابيــة في إعــابــات أ راد الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة حوم والع تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في محور وظــائق الجــامعــة
ومسؤولياالم األكاديمية و قا ملتغياات :الوظي ة ،والخباة في مجام املوارد البشرية.
بينما ياين الجدوم وعود روق ذات داللة إحص ــائية بين املتوس ــطات الحس ــابية لوالع تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في
محور وظائق الجامعة ومسؤولياالم األكاديمية تعلل ملتغيا النوع لدل املستجياين لصالح مسؤولي املوارد البشرية.

ه هناك روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتول الداللة( )α≤0.05في اس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة حوم والع تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس مس خالم طرق وأساليب التقويم و قا ملتغياات( :الوظي ة ،الخباة في مجام املوارد البشرية ،النوع)؟
ولإلعابة عن هذا السـ ـ ــؤام ب
تم حسـ ـ ــاب :الت رارات ،واملتوس ـ ــطات الحسـ ـ ــابية ،وتحلي التاايس األحادي " ()One Way ANOVA؛
واختاار اي يه للمقارنات الاعدية ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
15

املتغيا
الوظي ة
الخباة في مجام املوارد
البشرية
النوع

املستويات التصيي ية

العدد

عميد  /عميدة
وكيل  /وكيلة
مديرإدارة  /مديرة إدارة
أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من عشرسنوات
عشرسنوات فأكثر
مسؤول موارد بشرية
مسؤولة موارد بشرية

21
28
40
45
27
18
68
00

املتوسطات
الحسابية
3.755
2.554
2.342
2.616
2.789
2.836
3.207
1.322

ليمة إ

الداللة
اإلحصائية

2.955

2.251

0.157

2.155

5.992

*2.212

يت ـ ـ ــح مس الجدوم رلم ( :)15عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتول الداللة اإلحص ـ ـ ــائية ( )2.25أل بين
املتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية في إعابات أ راد الدراس ـ ــة حوم والع تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،مس خالم طرق وأس ـ ــاليب التقويم
و قا ملتغياات :الوظي ة ،والخباة في مجام املوارد البشرية لدل املستجياين.
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بينما ياين الجدوم وعود روق ذات داللة إحص ـ ــائية بين املتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية لوالع تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس،
مس خالم طرق وأساليب التقويم؛ تعلل ملتغيا النوع لدل املستجياين لصالح مسؤولي املوارد البشرية.

"أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية في ضـ ــوء :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـعـ ــمي،
ومرنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية"
لتحقيق هدإ الدراسـ ــة في بناء وتقديم أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية في ضـ ــوء
معاييا االعتماد األكاديمي املؤسـ ـ ـع ـ ــمي ،ومرنامج امللك سـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البشـ ـ ــرية ،ولإلعابة عن السـ ـ ــؤام السـ ـ ــادس مس أسـ ـ ــئلة
الدراسة الحالية؛ إن بناء األنموذج املقتاح تم و قا ملا يني:
يمث عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات محور ارتكا م م في تحقيق تلك الجامعات لرس ـ ـ ــال لا وأهدا ا املتعددة ،ويش ـ ـ ــك
تقويم األداء ال عـام ألداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس في الجـامعـات أهميـة كبال لنجـاح العمليـة التعليميـة واألكاديميـة بصـ ـ ـ ـ ـ ـة عامة؛
ويتأتى ذلك مس خالم تطايق نظام عام لتقويم األداء ،يس ـ ـ ــتند ملعاييا وأس ـ ـ ــس وتوع ات واضـ ـ ـ ــحة ودليقة و ق مراح  ،تتض ـ ـ ــمس
ا ا ية عالية وفي إطار برامج عادة في الحوكمة.
وهد ت الدراس ــة الحالية إل تقديم أنموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية ،انطاللا مس
رؤية اململ ة  ،0202التي تسع إل تحقيق تطور معرفي متسارع ومناء مجتمع معرفي متجدد مس خالم برامج ا وماادراالا ومؤاراالا،
التي تس ـ ـ ـ ــتند ملجموعة مس املاادا والقيم الحض ـ ـ ـ ــارية ملجتمعنا ،في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا عودة عاملية ووطنية عالية املس ـ ـ ـ ــتول ،وفي إطار
التوع ات الوطنية والدولية الحديثة ،وتعميقا لدور الجامعات السعودية في تحقيق الرؤية.
ب
وتم تقديم هذا األنموذج مس خالم نتائج هذه الدراسـ ـ ــة العلمية بشـ ـ ــقالا :النظري ،والتطايقي ،مس خالم معر ة والع تقويم
أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية ،ودراس ـ ــة و حص وتحلي معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـع ـ ــمي املطورة ل يئة
تقويم التعليم ُّ
وتعرإ أبر توع ات برنامج امللك س ـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ـ ــرية ،واإل ادة منلا –عميعا لاناء األنموذج في ضـ ـ ــوئلا،
وكذلك اإل ادة مس بعض الج ات املختص ـ ــة باملوارد البش ـ ــرية ولوائح ا ومرامج ا ونش ـ ــاطاالا وماادراالا ،مث  :و ارة الخدمة املدنية،
وو ارة التعليم ،ومكاتب التحوم الوطني ،ومكاتب تحقيق الرؤية ،وتم تح يم األنموذج املقتاح علميا مس مح مين مت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــين في
املوارد البشرية بو ارة الخدمة املدنية وو ارة التعليم والجامعات.
وااتم األنموذج املقتاح عن  :منطلقات األنموذج ،ومكوناته ،وأهدا ه ،ومباراته ،ونطاق تطايقه والقيم الال مة لتطايقه.
يسع األنموذج املقتاح لتحقيق األهداإ التالية:
✓
✓
✓
✓

اإل ادة مس نتائج دراسة والع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
بناء األنموذج و ق معاييا علمية وتوع ات وطنية واضحة ومالئمة؛ ترت ل إل خباات دولية ذات معاييا عاملية متعددة.
إعداد الخطوات العلمية السـ ـ ـ ــليمة ،التي تسـ ـ ـ ـ ـ م في عملية تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بطريقة ،تتسـ ـ ـ ــم بالش ـ ـ ـ ـ ا ية
واملصدالية في إطار الحوكمة اإلدارية وماادئلا.
اإلس ام في نجاح العملية العلمية واألكاديمية في الجامعات السعودية؛ لتحقيق رسال لا وأهدا ا.
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✓ تعليل عمليــة التح يز لــدل أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس والعم ـ عن اليئــة رص التــدريــب والتنميــة والتطوير ل م ،و ق توع ــات
برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.
✓ تقديم إطار نموذاي لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية ،ويكون متكامال في مكوناته ،ماييا و ق معاييا
معتمدة ومؤارات واضحة؛ يم س لياس ا في إطار برامج وماادرات ومؤارات رؤية اململ ة العرمية السعودية .0202
عاءت الحاعة إل األنموذج املقتاح مس املبارات التالية:
✓ حاعة الجامعات الس ــعودية إل تطايق أنموذج ُمعد و ق معاييا وتوع ات واض ـحة مايية عن أس ــس علمية؛ يس ـ م في تحس ــين
أداء أعضاء هيئة التدريس وتنمية لدراالم.
✓ ما كش ت عنه نتائج الدراسة الحالية بشقالا :النظري ،والتطايقي.
✓ متطلاـات رؤيـة اململ ـة العرميـة الس ـ ـ ـ ــعوديـة  ،0202ومرامج ـا ،ودور الجـامعـات في تحقيق أهـدا ـا االس ـ ـ ـ ــتااتيجيـة ،املتض ـ ـ ـ ــمنة
تطوير :املناهل ،وأس ـ ـ ــاليب التعليم ،وتقويم األداء ،و ق مراح تتض ـ ـ ــمس تعليل الشـ ـ ـ ـ ا ية ،مس خالم متابعة وتقويم األداء في
إطار حوكمة برنامج التحوم الوطني .0202
ويقصد بلا الجوانب التي ساهمت في إعداد األنموذج املقتاح ومنائه واملت املنطلقات التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

وثيقة سياسة التعليم في اململ ة العرمية السعودية (و ارة التعليم1312 ،هـ).
رؤية اململ ة العرمية السعودية  0202ومرامج ا وماادراالا ومؤاراالا وأهدا ا االستااتيجية.
برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.
برنامج التحوم الوطني في اململ ة العرمية السعودية .0202
معاييا االعتماد األكاديمي املؤسعمي املطورة لل يئة الوطنية لتقويم التعليم في اململ ة العرمية السعودية.
نتائج الاحو والدراسات السابقة.
نتائج الدراسة الحالية النظرية والتطايقية.
وتشم

✓ الجامعات الحكومية في اململ ة العرمية السعودية ،وعددها  01عامعة.
وتتضمس
✓ الش ا ية.
✓ املشاركة.
✓ املرونة.

✓ املعيارية.
✓ تحقيق االعتماد.
✓ األداء املتميز.

✓ الحوكمة.
✓ التطوير.
✓ التنمية.

وتشم
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

دعم القيادات العليا في الجامعات السعودية ومسؤولي املوارد البشرية.
بناء الش ـ ـ ـ ـراكة بين :الجامعات ،والج ات املعنية باملوارد البش ـ ـ ـ ــرية في القطاعات الحكومية ،مث  :و ارة الخدمة املدنية ،وو ارة
التعليم ،ومكاتب تحقيق الرؤية.
تنمية االتجاهات اإليجابية نحو تطايق األنموذج لدل أعضاء هيئة التدريس.
نشر ثقا ة الش ا ية والتنا سية في الجامعات لتس ي تطايق الحوكمة الا.
تدريب املعنيين بتطايق األنموذج مس خالم إدارات املوارد البشرية في الجامعات.
است دام وسائ وطرق وأساليب وأدوات تقنية حديثة لتطايق األنموذج.
اختيار الولت املناسب لتطايق األنموذج.

تم بناء األنموذج املقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي
املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي ومرنامج امللك سـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ـ ــرية؛ حي انطلق بناء األنموذج اس ـ ـ ــتنادا إل مجموعة القيم واملتطلاات التي
تتض ـ ـ ـ ــمنلــا الخطط االس ـ ـ ـ ــتااتيجيــة للجــامعــات الحكوميــة في اململ ــة العرميــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة .ومس خالم منطلقــات الــدراسـ ـ ـ ـ ــة ونتــائج ــا
التطايقية التي اــملت :معر ة والع التقويم ألداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات أثناء ليام م بوظائق الجامعة ومســؤولياالم
األكاديمية ،ومس خالم طرق وأس ـ ــاليب التقويم ب
تم بناء األنموذج أيض ـ ــامس خالم املنطلقات العلمية والتطايقية التي اس ـ ــتندت إلالا
الدراس ـ ــة .وفي ض ـ ــوء :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـعـ ــمي ل يئة التقويم السـ ــعودية في املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي،
وكذلك برنامج امللك س ـ ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ـ ــرية؛ ب
تم تقديم األنموذج املقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
السعودية ،وتضمس املكونات واملجاالت واألساليب التالية:

اسـ ـ ـ ــتند بناء األنموذج في مكوناته إل األنظمة واللوائم ،وخاصـ ـ ـ ــة نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه املحد في نس ـ ـ ـ ــخته
األخياة 1302ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،وكذلك لوائم و وارة الخدمة املدنية وخاص ـ ـ ـ ــة الئحة إدارة األداء الوظي ي الجديدة ونماذع ا في و ارة الخدمة
املدنية ،التي ألرت بالقرار رلم ( )222/5020وتاريأ 1302/3/12هـ.
ويتضمس املكونات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

أهداإ التقويم :وتش ـ ـ ــم متابعة أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وكش ـ ـ ــق عوانب القوة والض ـ ـ ــعق في األداء والتميز ،إض ـ ـ ــا ة إل
تم ينه مس تطوير أدائه األكاديمي وتح يزه املادي واملعنوي ،باإلضا ة إل رمط التالية العلمية باألداء األكاديمي الشام .
أغراب التقويم :وتتض ــمس :التالية العلمية ،ومنم إعا ات الت رغ العلمي ،وحض ــور املؤتمرات والباامج التدريبية وورش العم ،
إضا ة إل منم العالوات االستثنائية والتم ين الوظي ي في الجامعة وخارع ا.
عناصر التقويم :وتشم  :األداء األكاديمي ،وخدمة الجامعة ،والسلوكيات العامة ،والقدوة.
ب
يتم تقويم عضو هيئة التدريس بص ة دورية مرة ك عام ،وتكون لا ان لاء العام الجامعي.
دورية التقويم :بحي
كما يتضمس األنموذج املقتاح مجاالت التقويم وأسالياه ،و ي ومحسب وظائق الجامعة عن النحو التالي:

✓ تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في وظي ة التعلم والتعليم :إذ يم س أن تتم بأسـ ـ ــاليب متنوعة (كما أا ـ ـ ــارت نتائج الدراس ـ ـ ــة)
بحي يشتم تقويم األداء عن  :التقويم الذاتي ،وتقويم اللمالء ،وتقويم رئيس القسم العلمي ،إضا ة إل تقويم عميد الكلية.
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✓ تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في وظي ــة الاحـ العلمي :بحيـ يتم تقويم األداء عس طريق :التقويم الــذاتي ،وتقويم رئيس
القسم العلمي ،واإلدارة املختصة بالجامعة.
✓ تقويم أداء عضـو هيئة التدريس في وظي ة خدمة الجامعة واملجتمع :وتكون مس خالم اسـت دام أسـاليب ،تشـم  :تقويم عميد
الكلية ،ورئيس القسم العلمي ،والتقويم الذاتي ،واإلدارة املعنية واملختصة بالجامعة.
لقد ب
تم بناء األنموذج املقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية في ضــوء :معاييا االعتماد األكاديمي
املؤسـ ـ ـع ـ ــمي ،ومرنامج امللك س ـ ــلمان لتنمية املوارد البش ـ ــرية ،ومنى و ق معاييا املرحلة املطورة ل يئة تقويم التعليم مس املركل الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي لضـ ــمان الجودة واالعتماد األكاديمي املؤس ـ ـعـ ــمي والباام ي ،وو ق توع ات برنامج امللك سـ ــلمان لتنمية
املوارد البش ــرية مس خالم الئحة األداء الوظي ي الجديدة ونماذع ا في و ارة الخدمة املدنية ،التي ص ــدرت املوا قة علالا بالقرار رلم
( ،)222/5020وتاريأ 1302/3/12ه ،ومدأ تطايق ا في القطاع الحكومي في عميع مؤسـ ـسـ ــاته ،ومنلا الجامعات؛ حي صـ ــدر الدلي
اإلراادي ل ا بتاريأ 0212/10/02م ومدء بتن يذ نماذع ا وميثال ا بتاريأ 1332/1/1ه.
ويحتوي األنموذج عن العناصر واملعلومات واملحاور التالية:
الدلي اإلراادي ،ويشم :
✓
✓
✓
✓
✓

األهـداإ :و ي النتيجـة التي يعمـ عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس عن تحقيق ـا خالم دورة األداء ،و ي لـابلـة للقيـاس مس خالم محـاور
محددة.
الجدارات :و ي مجموعة :املعارإ ،وامل ارات ،والقدرات ،والخص ـ ـ ـ ــائص الس ـ ـ ـ ــلوكية التي تم س عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس أداء
وظائ ه.
األداء :ويشم لدرة عضو هيئة التدريس عن األداء مس خالم القيام بوظائق الجامعة.
سلم التقدير :هو التدرج الخما مي (مس  1إل  )5لتقدير عضو هيئة التدريس.
التقدير العام :وهو ليمة كمية تعبا عس املستول اإلعمالي ألداء عضو هيئة التدريس املرتاط ب ـ ـ ـ :األهداإ ،والجدارات ،واألداء
في نلاية العام الجامعي ،وتقدر بـ( )122درعة.
5

درعة التقويم

التقويم

5

ممتاز

3
0
0
1

جيد جدا
جيد
مرض ي
غيا مرضمي

4

3

2

1

الوصق
وتعني بأن عضو هيئة التدريس حقق بنجاح وت طى بأكثا مس  %122مس :األهداإ ،والجدارات ،واألداء
املطلوب.
وتعني بأنه حقق %122 %32
وتعني بأنه حقق %32 %12
وتعني بأن األداء أل مس التولعات وحقق مس  %22إل %12
وتعني بأن األداء أل مس التولعات بيساة مدنية  %22أل مس املس لد ات

وتشتم الجدارات عن ثالثة محاور ،تقاس بقيمة تقدر ( )32درعة ،و ي:
✓ حسس التصرإ واملسؤولية والتطوير ( )15درعة.
✓ التعاون والتواص مع اآلخريس( )15درعة.
✓ االلتزام واإلنجا ( )12درعات.
ويشتم األداء عن ثالثة محاور ،تقاس بقيمة تقدر بـ( )22درعة ،و ي:
✓ األداء في وظي ة التعلم والتعليم( )02درعة.
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✓ األداء في وظي ة الاح العلمي( )02درعة.
✓ األداء في وظي ة خدمة الجامعة واملجتمع ( )02درعة
املجموع ( )122درعة.

االسم الرما ي باللغة العرمية............................:
االسم :باللغة اإلنجليزية............................:
الكلية..............:القسم العلمي..............:
رلم ال وية الوطنية..............:رلم بطالة مقيم للمتعالد غيا السعودي..............:
تاريأ امليالد بالعام الاجري..............:تاريأ امليالد بالعام امليالدي..............:
رلم الوظي ة..............:تاريأ اغل ا ..............:تاريأ االلتحاق بالجامعة.............:
املؤه العلمي..............:الرتاة العلمية ..............:الدرعة..............:
الت صص العام..............:الت صص الدليق..............:
عدد السنوات في الرتاة العلمية الحالية..............:عدد سنوات الخباة األكاديمية............. :
مسمى املناصب اإلدارية التي اغل لا..............:عدد سنوات الخباة اإلدارية..............:
العم الحالي (األكاديمي اإلداري)..............:
أ – الجدارات:
حسن التصرف واملسؤولية والتطوير
م

:

الجدارة

يفهم عضو هيئة التدريس دوره ،ويتحمل مسؤولية أعماله وقراراته.
1
يفصح عضو هيئة التدريس عن التحديات التي يواجهها
0
يسع عضو هيئة التدريس إل تطوير ن سه واآلخريس باستمرار
0
التعاون والتواصل مع اآلخرين
م

الجدارة

يشارك عضو هيئة التدريس مع اآلخرين ،ويستجيب لطلبات الدعم واملساندة وفق متطلبات العمل.
1
يسعى عضو هيئة التدريس إلى بناء عالقات ودية مع الزمالء والطلبة.
0
يحسس عضو هيئة التدريس التواص مع الطرإ اآلخر واإلصغاء والحوار.
0
االلتزام واإلنجاز
م

الجدارة

لدى عضو هيئة التدريس استعداد ملواجهة تحديات العمل ومواجهة املو اقف بإيجابية
1
يتطلع عضو هيئة التدريس إلى مستوى أعلى من :اإلنجاز ،واالبتكار ،واإلبداع ،ويعمل على ذلك.
0
يلتزم عضو هيئة التدريس بمواعيد العم واملحاضرات.
0
ب – األداء:
األداء في وظيفة التعلم والتعليم.
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التقدير
5

4

3

2

1

التقدير
5

4

3

2

1

التقدير
5

4

3

2

1

األداء في وظيفة البحث العلمي.
األداء في وظيفة خدمة الجامعة واملجتمع.
األداء في وظيفة التعلم والتعليم
م

األداء

1
0
0
3

يضع عضو هيئة التدريس خطة واضحة للمقرر في بداية الفصل الدراس ي ويلتزم بها.
تمكن عضو هيئة التدريس من املادة العلمية التي يدرسها.
يستخدم عضو هيئة التدريس وسائل وطرق تدريس تساعد على فهم الطلبة.
يستطيع عضو هيئة التدريس العدالة بين الطلاة في تقويم م واحتاام م والوضوح مع م.

األداء في وظيفة البحث العلمي
م

األداء

 1تمكن عضو هيئة التدريس من مهارات البحث العلمي وأدواته وإجراءاته.
 0قدرة عضو هيئة التدريس على اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها.
 0إسهام عضو هيئة التدريس في أنشطة التأليف والنشروالترجمة.
 3عضوية عضو هيئة التدريس في الجمعيات وال يئات املحلية والدولية املرتاطة بت صصه العلمي.
األداء في وظيفة خدمة الجامعة واملجتمع
م

الجدارة

1
0
0
3

مشاركة عضو هيئة التدريس في أعمال :املجالس ،واللجان ،واألعمال اإلدارية التي توكل إليه في الجامعة.
إسهام عضو هيئة التدريس في النشاطات الثقافية واالجتماعية في املجتمع والجامعة.
قدرة عضو هيئة التدريس على تكوين أنموذج القدوة الحسنة لدى الطلبة وغرس قيم األخالق الحميدة لديهم.
مشاركة عضو هيئة التدريس في :االستشارات ،والباامج التدريبية ،واللجان الوطنية والدولية.

التقدير
5

3

4

1

2

التقدير
4
5

3

2

1

التقدير
4
5

3

2

1

مجموع درعات محور وعناصر الجدارات
مجموع درعات محور وعناصر األداء
املجموع العام

درعة التقويم
5
3
0
0
1

املعيار
 %100فأكثر
%100 %90
%90 %80
%80 %60
 %22أل

التقويم
ممتاز
جيد جدا
جيد
مرض ي
غيا مرضمي

الدرعة ال علية

الجدارات :وتقاس من خالل األنموذج ،ويقوم بها الرئيس املباشر(رئيس القسم العلمي).
 :لقياس وظائف الجامعة الثالث ،وتقاس من خالل املتوسطات الحسابية لطرق وأساليب التقويم ،التي تشمل( :التقويم الذاتي ،تقويم الطلبة ،تقويم
الزمالء ،تقويم رئيس القسم العلمي ،تقويم عميد الكلية ،تقويم الوحدة املعنية بإدارة الجامعة إن وجدت).
وتتضمن:
• اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس • .اسم وتوقيع معتمد التقرير(تقريراألداء الوظيفي).
• اسم وتوقيع رئيس القسم • .تاريخ اعتماد التقرير.
• اسم وتوقيع عميد الكلية • .الختم الرسمي.
سابعا :التطبيق
ويتم إلكترونيا من خالل نظام (انسياب اإللكتروني).

استنادا إل نتائج الدراسة إن الااح يوصمي بمجموعة مس التوصيات ،أهم ا:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

تلاية حاعة الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في تم ين أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا مس أداء وظائق الجامعة بما يتوا ق مع :متطلااالا،
ورؤاها ،ورساالالا ،وأهدا ا.
الحاعة إل لياس والع أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية مس خالم أدوات لياس مقننة ومح مة وا ـ ــاملة،
تس م في تطوير أدائلم والعم عن تنمي لم ،والعم عن ات اذ اإلعراءات واآلليات الال مة لتطايق ذلك.
اتااع وتطايق طرق وأساليب لتقويم أداء هيئة التدريس في الجامعات تتالءم مع طايعة عمل م ووظائ م.
ت عي طرق وأسـ ـ ـ ـ ــاليب تقويم األداء و ق معاييا أكاديمية وتوع ات وطنية؛ تسـ ـ ـ ـ ـ م في لياس مس ـ ـ ـ ــتويات أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس الا بطرق علمية حقيقية.
معاييا االعتماد األكاديمي املؤسعمي والباام ي الوطنية تمث خارطة طريق ألداء املؤسسات التعليمية ومنلا الجامعات ،لذا إن
الااح يوصمي بتطايق مناجياالا وأساليبلا وطرل ا في تقويم األداء.
تمثـ رؤية الوطس رؤية اململ ـة العرميـة الس ـ ـ ـ ــعودية  0202منطلقـا م مـا للحـاض ـ ـ ـ ــر واملس ـ ـ ـ ــتقاـ ؛ مس خالم برامج ـا وماـادراالا
ومؤا ـراالا وأهدا ا االس ــتااتيجية ،ويوص ــمي الااح باالس ــتناد إلالا واالنطالق مس مرت لاالا في عمليات تطوير األداء والحوكمة
اإلدارية.
تطايق أنموذج الدراس ـ ـ ـ ــة املقتاح في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية؛ حي يس ـ ـ ـ ــتند إل  :معاييا االعتماد األكاديمي املؤس ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــمي الوطني،
وتوع ات وطنية لائمة عن أسس علمية وتطايقية مس خالم برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية.

أبو الرب ،عماد ولدادة ،عيعـمى0221( ،م) :تقويم عودة أداء أعضـاء هيئة التدريس في مؤسـسـة التعليم العالي ،بعمان :املجلة العرمية لضـمان
عودة التعليم الجامعي ،العدد األوم.
برنامج التحوم الوطني 0202م0212( ،م).
عرادات ،هــاني0215( ،م) :تقييم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في ض ـ ـ ـ ــوء معــاييا الجودة واالعتمــاد األكــاديمي مس وع ــة نظر طالب لس ـ ـ ـ ــم
الريـاض ـ ـ ـ ـيـات بجـامعـة س ـ ـ ـ ــلمـان بس عاـد العليل ،القـاهرة :األكـاديميـة األمري يـة العرميـة للعلوم والت نولوعيـا ،أمـارا بـاك ،مجلـة
علمية تصدر عس األكاديمية ،املجلد السادس ،العدد الثامس عشر.
الحميض ـ ــمي ،خالد محمد0211( ،م) :تص ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ــيم مس وع ة نظرهم ،في ض ـ ــوء تجارب
بعض الجامعات املحلية والدولية ،مصر :أسيوط ،عامعة أسيوط ،مجلة كلية التابية ،املجلد الرابع والثالثون ،العدد الثال .
رؤية اململ ة العرمية السعودية 0212( ،0202م).
العربي ،هشام يوسق0212( ،م) :تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ضوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي ،مصر :عامعة
العريش ،املجلة التابوية ،العدد التاسع واألربعون.
علا ي ،اتس محمد0215( ،م) :تصور مقتاح لتطوير تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية ،القاهرة :مؤتمر التابية0215 ،م.
العلاوي ،نجم وعواد ،عااس0210( ،م) :الوظائق االستااتيجية في إدارة املوارد البشرية ،ب
عمان :دار اليا وري العلمية لليشر والتو يع.
عليل ،حاتم عاسم (0210م) :تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة ،دراسة ميدانية ،عامعة ديالي :كلية التابية
األساسية ،مجلة ال تم ،العدد الخمسون.
عالقي ،مدني عاد القادر0213( ،م) :إدارة املوارد البشرية ،عدة :خوار م العلمية لليشر والتو يع.
عياص ـ ــرة ،عطاإ منص ـ ــور0212( ،م) :تقييم األداء التدريع ـ ــمي والاحثي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر
الطالاات ،املجلة الدولية للدراسات التابوية والن سية ،املجلد الثاني ،العدد الثال .
العيدروس ،أغادير ســالم1301( ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ) .تصــور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية مس وع ة نظر
أعضاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة ،رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،عامعة أم القرل ،م ة امل رمة.
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العيص ،يد عمر1301( ،هـ) :الجودة في التعليم العالي ،عناويس ومضامين ،الرياب :عامعة امللك سعود ،اليشر العلمي واملطابع.
ال نتو  ،عاد القادر عاد هللا1300( ،هـ) :التعليم العالي ومناء مجتمع املعر ة ،الرياب :عامعة امللك سعود ،اليشر العلمي واملطابع.
ال يالني ،عاد هللا يد1303( ،هـ) :العوام املؤثرة في تقديرات طلاة الجامعات لألداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس ،الرياب :عامعة امللك
سعود ،مجلة العلوم التابوية ،املجلد الخامس ،العدد الثال .
املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي0211( ،م) :معاييا االعتماد األكاديمي املؤسعمي ،الرياب.
املعشـ ـوق ،منص ــور عاد العليل0211( ،م) :املدخ املنهي إلدارة املوارد البش ــرية النموذعية ،امل وم والرس ــالة وعاللات االس ــت دام ،الرياب:
مع د اإلدارة العامة.
امل تاح ،سامية وحسس ،نور ال دل0212( ،م) :أنموذج مقتاح الستمارة تقويم أعضاء هيئة التدريس مس لا الطالب بكليات العلوم واآلداب،
ب ر ي عامعة امللك عاد العليل :برابغ والكام  ،الخرطوم :عامعة السودان للعلوم والت نولوعيا ،مجلة العلوم التابوية ،املجلد
السابع عشر ،العدد الرابع.
املنيع ،الجوهرة0210( ،م) :تطوير نموذج األداء الوظي ي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية مس وع ة نظر رؤس ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ــام
العلمية وعاللته باعض املتغياات ،السويس :عامعة لناة السويس ،مجلة كلية التابية ،املجلد الخامس ،العدد الرابع.
النص ــيا ،دالم مفزم (1301ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ) :إدارة الجودة في التعليم العالي ،منظور دوفي عس التقويم املؤسـ ـع ــمي والتغييا ،الرياب :مع د اإلدارة العامة،
مركل الاحو .
هيئة تقويم التعليم1332( ،هـ) :تنظيم هيئة تقويم التعليم في اململ ة العرمية السعودية وتطويرها ،الرياب.
و ارة التعليم (املعارإ)1312( ،هـ) :وثيقة سياسة التعليم في اململ ة العرمية السعودية ،الطاعة الرابعة ،الرياب.
و ارة التعليم العالي1302( ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ) :مجلس التعليم العالي ،الالئحة املنظمة لش ــؤون ميس ــوبي الجامعات الس ــعوديين مس أعض ــاء هيئة التدريس
ومس في ح م م ،الطاعة الرابعة ،الرياب.
و ارة التعليم العالي1302( ،هـ) :مجلس التعليم العالي ،نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ،الطاعة الرابعة ،الرياب.
و ارة التعليم1332( ،هـ) :اإلدارة العامة للموارد البشرية ،الرياب.
و ارة الخدمة املدنية1302( ،هـ) :الئحة تقويم األداء الوظي ي ،الرياب.
و ارة الخدمة املدنية1302( ،هـ) :الئحة إدارة تقويم األداء الجديدة ونماذع ا وميثال ا ،الرياب.
و ارة الخدمة املدنية1301( ،هـ) :برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية ،الرياب.
و ارة الخدمة املدنية1332( ،هـ) :تطايق الئحة األداء الوظي ي ،الدلي اإلراادي ،امليثاق والنماذج ،الرياب.
و ارة الخدمة املدنية1332( ،هـ) :الئحة األداء لبانامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية واالستمارات والنماذج املتعلقة بلا في الرياب.
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د .بندربن محمد السليمان
األستاذ املساعد في لسم اإلدارة والت طيط التابوي
بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية

هد ت هذه الورلة إل تقديم وتحلي تجارب عدد مس الجامعات األسـ ــتاالية في تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس ،وإمكانية تطايق ا في الجامعات السـ ــعودية،
وذلـك مس خالم التعرإ عن والع تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس في عـدد مس الجـامعـات األسـ ـ ـ ــتااليـة الحكوميـة مس حيـ الحـاعـة واألهـداإ ،وال شـ ـ ـ ــق عس أبر
األدوات واملعاييا واملجاالت املست دمة ،إضا ة إل منالشة إمكانية تطايق بعض هذه املعاييا واألدوات في نظياالا مس الجامعات السعودية.
انتاجت هذه الدراسـة املنال الوصـ ي ،بلدإ الوصـوم إل وصـق نو ي هادإ ومنظم ملشـكلة الدراسـة ،والذي اعتمد الااح مس خالله عن مسـاريس؛ تحلي
ومراععة الدراس ــات الس ــابقة ،ودراس ــة حالة لعدد مس تجارب الجامعات األس ــتاالية الحكومية في تقييم أداء عض ــو هيئة التدريس .واس ــت دم الااح في هذه الدراس ــة
استمارتين لجمع وتنظيم الايانات وتحليل ا؛ استمارة لتحلي محتول األوراق والدراسات العلمية التي راعع ا الااح  ،واستمارة لدراسة حالة لعدد ( )3مس الجامعات
األستاالية .ولد است دم الااح لتحلي هذه الايانات النوعية عملية التاميز للعناصر املرتاطة بمشكلة الدراسة.
ويم س إيجا عدد مس النتائج التي بر ت مس خالم ما تم منالشته في هذه الورلة ،ومس أبر ها:

✓
✓

✓
✓
✓

تاريأ إدارة تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في الجامعات األس ــتاالية عاء بناء عن الرغاة في اإلص ــالح والتغييا في هوية تش ــغي وك اءة الجامعات ،وهذا لد يت ق
مع بعض التطلعات التي يسع ل ا مستقا التعليم في السعودية والذي يسع إل تحقيق التنا سية العاملية مس خالم رؤية السعودية .0202
أهمي ــة بن ــاء مناجي ــة إدارة تقويم األداء ال ــذي يعتم ــد عن الغرب التنموي لل رد بم ــا يحقق تطوير الج ــامع ــة وتحقيق أه ــدا ــا ،وع ــدم التاكيز عن بن ــاء النظ ــام
السـلطوي أو الرلابي قط .وهذا ما يالحظ في التجرمة األسـتاالية .إن طايعة األدوار التي يقوم بلا عضـو هيئة التدريس في الجامعات السـعودية إضـا ة إل املرحلة
الحالية التي تشـ ـ د أا ــكاال مس التحوم في أنماط املؤسـ ـس ــات العامة ،تحتاج إل بناء نظام تقويم لألداء يسـ ـ م في تنمية عض ــو هيئة التدريس وتطوير أدائه ور ع
مستول انتمائه للجامعة ومستول مسؤوليته في تحقيق أهدا ا وتطلعاالا االستااتيجية
ات قت تجارب الجامعات األستاالية التي تمت مراعع لا في هذه الورلة عن أهداإ التقويم ومجاالته ،وكان هناك بعض التاايس في اآلليات واإلعراءات.
نظام تقييم األداء ال يقوم األداء الضعيق قط ،ب يطور الثقا ة التنظيمية أيضا والتي تصنع منظمة ناجحة.
مع أس ــاقية الجامعات األس ــتاالية في الت يا في تطوير إدارة تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس ،إال أنه ما تلام بعض القض ــايا تش ــك هاعسـ ـا كاياا لألكاديميين في
أســتااليا ،وكان ل ا دور تعليل الشــعور بعدم الثقة لدل األكاديمين بما ي ص عملية إدارة األداء .كما أن بعض ـ م ما ام يرل عدم النجاح في تدريب األ راد وتطوير
أدائلم ،واستمرار ات اذ القرارات التعس ية املايية عن اعتاارات شخصية ،وهذا بدوره يعل انعدام الثقه بالنظام.
Abstract

The aim of this paper is to present and analyze the experiments of a number of Australian universities evaluating the performance of faculty
members and their applicability in Saudi universities. The paper’s approach is identifying the needs and goals of Australian government universities
in terms of the experiment, while acknowledging the criteria applied and fields. That is in addition to discussing the possibility of applying some of
the criteria and used tools in their concept and application in Saudi universities.
The study was based on a descriptive approach in order to arrive at a qualitative and systematic description of the problem of the study, in
which the researcher relied on two tracks, analyzing and reviewing previous studies, and a case study of experiments performed by a number of
governmental Australian universities' in assessing the performance of faculty members. The researcher used two methods for collecting, organizing
and analyzing data; a questionnaire for analyzing the content of papers and scientific studies reviewed by the researcher, and a case study form for
(4) Australian universities. The researcher analyzes these qualitative using data coding for the elements associated with the problem of study.
A number of results, which have emerged from what has been discussed in this paper, can be summarized, notably:
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1) The history of managing the evaluation of the performance of faculty member سat Australian universities is based on the desire to reform and
change the identity of the operation and efficiency of universities. This may be in line with some of the aspirations of the future of education in
Saudi Arabia, which seeks to achieve global competitiveness through the vision of Saudi Arabia 2030.
2) The importance of building a performance evaluation management methodology that depends on the developmental purpose of the individual to
achieve the development of the university and achieve its objectives. Moreover, not solely focusing on building the system of authoritarian or
control. This is noted in the Australian experiments. The role of the faculty member in the Saudi universities, in addition to the current stage, which
is witnessing forms of transformation in the types of public institutions, requires the construction of a performance evaluation system that
contributes to the development of the faculty member. and the development of their performance and raising the level of belonging to the
university and their level of responsibility in achieving the university’s goals and aspirations.
3) The experiments of the Australian universities reviewed in this paper agreed on the objectives and areas of the evaluation, and there was some
variation in mechanisms and procedures.
4) The system of performance evaluation is not only evaluating poor performance, but also develops organizational culture that makes up a successful
organization.
5) Even when accounting for the extent of advancement in the initiative of evaluating faculty personnel there are still some complications which are
a cause of great concern for Australian academics. Consequently, raising doubts in the performance evaluation system. Moreover, some members
of the academic community perceive a lack of success in raising performance of faculty members. Which in turn encourages arbitrary decisions
based on personal prejudice leading to further solidifying a cycle of mistrust in the system.
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تبا اليوم م مـة الجـامعـات بوصـ ـ ـ ـ ـ ـا عـامال مؤثرا في تحقيق أهـداإ وطنيـة التص ـ ـ ـ ــاديـا وتنمويـا واعتمـاعيـا .مس خالم م ـام
وأدوار الجامعات املتعارإ علالا ،و ي التعليم والاح العلمي وخدمة املجتمع.
وتحقيقا ل ذه امل ام كان للاما عن الجامعات تحقيق التنا سـ ـ ــية التي تضـ ـ ــمس ر ع مسـ ـ ــتول م رعاالا في ظ التحديات التي
تواع ا الجامعات الس ــعودية لتحقيق التنا س ــية املحلية والدولية ،إض ــا ة إل حاع لا إل املواءمة مع ما تض ــمنته رؤية الس ــعودية
 ،0202ومرامج التحوم الوطني  ،0202مس خالم بناء اس ـ ـ ـ ــتقاللي لا وتنمية مواردها الذاتية ور ع ك اءة وعودة التش ـ ـ ـ ــغي واإلن اق.
لذا؛ تبا أهمية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية بوص ه أحد األدوات التي تحقق هذه األهداإ.
إن الحاعة إل ر ع مســتول عالية تقويم أداء عضــو هيئة التدريس مس خالم إيجاد الســياســات واإلعراءات املناســاة يس ـ م
في توعيه االسـ ــتقاللية التي تسـ ــع ل ا التوع ات الجديدة في إدارة مؤس ـ ـسـ ــات التعليم العالي التي تس ــع إل اليئة هذه املؤس ـ ـسـ ــات؛
لتكون العاا مؤثرا في التنمية وااللتصاد.
لقد كانت م اهيم االس ــتقاللية في الجامعات خالية نس ــبيا مس املس ــؤولية التنموية واملس ــاءلة و ق معاييا لطاعات األعمام،
واليوم تتوعه مؤس ـســات التعليم العالي ملســتويات متزايدة مس التدليق والتنظيم في هذا الشــأن مس خالم ماادرات حكومية متعلقة
بـاملعـاييا والجودة وتحقيق ال ـائـدة و ق ك ـاءة تشـ ـ ـ ــغيـ وإن ـاق ـاعلـة ،والتولعـات املتزايـدة لحـاعـات التنميـة مس عـانـب ،والعمالء
الــذيس يــأتي في مقــدم لم الطالب وغياهم مس عنــاص ـ ـ ـ ــر املجتمع مس عــانــب آخر .وهــذا بــدوره م ــد لعــدد مس التغيياات في س ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ــة
وإعراءات إدارة املوارد البش ـ ــرية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،وفي مقدم لا تقييم األداء وآليات إعادة تأهيل ا؛ لتكون أكثا مواءمة ،وعل
الحــاعــة لــدراس ـ ـ ـ ـ ــة الوالع واالطالع عن التجــارب اإللليمي ـة والــدوليــة ((" ،Egginton, 2010إن التميز واملحــا ظــة عليــه هــدإ رئيع ـ ـ ـ ــمي
ملؤس ـس ــات التعليم العالي ،وال يم س تحقيق هذا ال دإ دون أعض ــاء هيئة تدريس منتجين و اعلين ،ألن أعض ــاء هيئة التدريس هم
مس أهم الركائل في مؤسسات التعليم العالي" (الغامدي وآخرون.)132 ،0212 ،
:
تتجاو أهداإ تقويم األداء الجانب التنظيمي داخ املنظمة التعليمية قط إل تحقيق أهداإ التص ـ ـ ـ ــادية وتنموية خارج
نطاق القطاع التعليمي ( .)2005 ,Mercerوهذا هو حام كثيا مس املاادرات السـ ـ ــاعية إل إدخام أو تطوير نظام تقييم األداء في التعليم
العالي في كثيا مس الالدان .ولد ا ـ ـ د لطاع التعليم العالي محاوالت متعددة خالم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )122سـ ــنة املاضـ ــية؛ لقياس ومرالاة عم
األكاديمية مس خالم است دام أاكام م تل ة مس الت تيش ومرالاة الجودة ،ل نلا لم ي تب ل ا النجاح التام ( .)1313 ،Smythوهذا
أيضا ي سر التوعه إل محاولة تقنين ولياس عم األكاديميين بشك يحقق األهداإ امليشودة في اآلونة األخياة.
وفي هذا الصــدد ،توصـ  )Millimanوآخرون  )0220,في دراســة اســتطالعية لتقييم األداء في عشــرة بلدان إل أن أغراب تقييم
األداء لعض ـ ــو هيئة التدريس لم تن ذ عن النحو امليش ـ ــود ،وأنلا ت تلق اختال ا كاياا بين م تلق الدوم .لذلك؛ تقييم األداء اليوم
هو أكثا تعقيدا ،س ـ ـ ــواء في الغرب أو ال يك أو اإلعراءات ،ليتجاو في م ومه التقييم الحالي ليش ـ ـ ــم أيضـ ـ ـ ـا األهداإ والتولعات
املس ـ ـ ــتقالية لك مس املنظمة وال رد ( .)2006، Morrisوفي ذلك يقوم الغامدي وآخرون (" )132 ،0212إن تأس ـ ـ ــيس نظام لتقويم أداء
أعضـ ـ ـ ـاء هيئة التدريس يعد مس أبر املس ـ ـ ــؤوليات الص ـ ـ ــعاة" .حي إن أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس يرتاط باملجتمع مس حوله؛ مث :
التعليم ،ونش ــر الثقا ة ،واالس ــتش ــارات ،وإعراء الدراس ــات والاحو التي تعالل مش ــاك املجتمع وتحقق احتياعاته ،وكذلك تعليل
عاللة مؤس ـســات املجتمع لخدمة الطالب الجامعي (الشــا عي .)0222 ،وهذا بدوره يحتاج إل إعادة النظر في ســياســات تقويم أداء
عضو هيئة التدريس بما يضمس عالية هذه األدوار.
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وتحقيقا ملا تض ـ ـ ـ ــمنته رؤية الس ـ ـ ـ ــعودية  0202ومرامج التحوم الوطني  0202مس أهداإ ملؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي في بناء
اس ـ ــتقاللي لا وتنمية مواردها الذاتية ور ع ك اءة وعودة التش ـ ــغي واإلن اق .لذا؛ تبا أهمية دراس ـ ــة وتحلي س ـ ــياس ـ ــات وإعراءات
تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية بوص ا أحد األدوات التي تحقق هذه األهداإ.
ومنـاء عليـه تبا أهميـة ال شـ ـ ـ ــق عس تجـارب الجـامعـات العـامليـة املرمولـة في ر ع مس ـ ـ ـ ــتول عـاليـة تقويم أداء عضـ ـ ـ ــو هيئـة
التدريس في مؤسـ ـس ــات التعليم العالي ،واالس ــت ادة منلا بلدإ إيجاد الس ــياس ــات واإلعراءات املناس ــاة ،وهذا ما يتوا ق مع توص ــية
الغامدي وآخريس ( )0212في أهمية التعرإ عن تجارب الجامعات العاملية واالس ـ ـ ـ ــت ادة منلا في بناء نظام نموذج اع لتقويم أداء
عضو هيئة التدريس.
واليوم تتجاو أهداإ تقويم األداء الجانب التنظيمي داخ املنظمة التعليمية قط إل تحقيق أهداإ التص ـ ـ ــادية وتنموية
خارج نطاق القطاع التعليمي .ولد أوردت العديد مس الدراسات أن ذلك كان مس أهم الدوا ع إلدخام تقويم األداء في التعليم العالي
في أستااليا إلحدا تغياات في التشغي وإدارة وتنمية األداء (2011(.،Morris
ومناء عن ما ساق ،الدإ هذه الورلة إل تقديم وتحلي عدد مس التجارب في الجامعات األستاالية في تقويم أداء عضو هيئة
التــدريس ،وإمكــانيــة تطايق ــا في الجــامعــات السـ ـ ـ ــعوديــة ،مس خالم التعرإ عن والع تقويم األداء ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس الــا،
واألدوات واملعاييا املست دمة في تقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس في عدد مس الجامعات األستاالية .وذلك سعيا لإلس ام في رسم
آليات عديدة في مجاالت تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس ،س ـ ــواء عن املس ـ ــتول الوطني أو عن مس ـ ــتول مؤس ـ ـس ـ ــات التعليم العالي
الحكومي والخاص ،وماألخص ممارسات وإعراءات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،والتي يؤم أن تس م
في سـ ــد احتياج مؤسـ ـسـ ــات التعليم العالي في سـ ــبي بناء إطار معياري لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس لديلم وصـ ــوال للتنا سـ ــية
امليشودة مس لا هذه الجامعات محليا وعامليا التي ينظر ل ا عن أنلا أحد أدوات تحقيق رؤية اململ ة العرمية السعودية .0202

تسع هذه الورلة لإلعابة عس األسئلة التالية:
 .1ما والع تقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األستاالية الحكومية مس حي الحاعة واألهداإ؟
 .2ما األدوات واملعاييا املست دمة في تقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس في عدد مس الجامعات األستاالية الحكومية؟
 .3ما إمكانية تطايق بعض املعاييا واألدوات املس ـ ــت دمة في تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات األس ـ ــتاالية في نظياالا
السعودية؟

الدإ هذه الورلة إل تقديم وتحلي تجارب عدد مس الجامعات األس ـ ـ ـ ــتاالية في تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وإمكانية
تطايق ا في الجامعات السعودية ،مس خالم الجوانب التالية:
✓
✓
✓
✓
✓

التعرإ عن والع تجرمة مس التجارب الدولية لتقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
ال شق عس األهداإ التي تنطلق منلا الحاعة إل ت عي تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات األستاالية.
رصد عدد مس املجاالت واملعاييا املست دمة في تقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس في عدد مس الجامعات األستاالية.
منالشة القضايا أو الصعومات التي تواعه هذه العملية في ضوء تجارب دوم أخرل.
درس ـ ـ ـ ـ ــة إمكــانيــة تطايق بعض املجــاالت واملعــاييا واألدوات املس ـ ـ ـ ــت ــدمــة في تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات
األستاالية في نظياالا السعودية.
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✓ اإلس ام في تقديم مقتاحات لاناء نظام اع لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

ت مس أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
✓

✓
✓

✓
✓

أنلا إضـ ـ ـ ـ ــا ة عديدة في تطايقات إدارة التعليم العالي ،وماألخص ممارسـ ـ ـ ـ ــات وإعراءات تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
الجامعات السـ ــعودية .والتي يؤم أن تس ـ ـ م في سـ ــد احتياج مؤسـ ـسـ ــات التعليم العالي في سـ ــبي بناء إطار معياري لتقويم أداء
أعض ــاء هيئة التدريس لديلم وص ــوال للتنا س ــية امليش ــودة مس لا هذه املؤس ـس ــات محليا وعامليا ،والتي ينظر ل ا عن أنلا أحد
أدوات تحقيق رؤية اململ ة العرمية السعودية .0202
أنلا استجابة إل التغياات امليشودة في آليات وعلميات تشغي الجامعات السعودية؛ لتكون أكثا استقالال و ق معاييا حكومية
محددة.
يؤم أن تس ـ ـ ـ ـ م هذه الدراسـ ـ ـ ــة في املشـ ـ ـ ــاركة في اسـ ـ ـ ــتقطاب عدد مس النماذج العاملية في تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
الجـامعـات مس خالم تحليـ عـدد مس تجـارب الجـامعـات األس ـ ـ ـ ــتااليـة الحكوميـة ،والتي يم س أن تكون أحـد الخيـارات الجيـدة في
محاكاة عوانب منلا ،وخاصة أنلا عامعات حكومية وتتمتع بجلء مس االستقاللية في األداء.
اإلض ـا ة العلمية مس خالم مراععة ما بح حوم تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات؛ لكي تس ـ م هذه الدراســة في
أن تكون أحد املراعع العلمية للدراسات املستقالية في هذا املجام.
اإلسـ ـ ـ ـ ام في رسـ ـ ـ ــم آليات عديدة في مجاالت تقويم أداء عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،سـ ـ ـ ــواء عن املسـ ـ ـ ــتول الوطني أو عن مسـ ـ ـ ــتول
مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

الحدود املوضو و وووعية :التص ـ ـ ــرت هذه الدراس ـ ـ ــة عن تحلي عدد مس تجارب الجامعات الحكومية في أس ـ ـ ــتااليا في تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس الا ،مس خالم تحلي األدوات املست دمة ومجاالت التقويم وإمكانية تطايق ا في الجامعات السعودية.
الحدود املكانية :ا ـ ـ ـ ــملت هذه الدراس ـ ـ ـ ــة أربع عامعات (عامعة موناش في والية توريا ،عامعة لري
الجامعة األستاالية الكاثولوكية الوالعة في عدد مس الواليات ،عامعة أدليد في والية عنوب أستااليا).

في والية كويفزالند،

الحدود اللمانية :اعتمدت هذه الدراسـ ــة عن مراععة سـ ــياسـ ــات وإعراءات تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
امليشورة في موالع ا اإلل تاونية الرسمية ولت إنجا هذه الدراسة خالم ال تاة التالية (نو مبا ،وديسمبا 0211م).

تقويم األداء :يعرإ إبراهيم ( )0223عملية تقويم األداء بأنلا تحديد مستول األداء للوصوم إل تقييم محدد ملدل مساهمة
العض ـ ـ ـ ــو في إنجا األعمام املوكلة إليه ،وكذلك تصـ ـ ـ ــر اته في محيط العم أو املتعلقة به ،وكذلك لدراته الذاتية خالم تاة منية
محددة .وفي هذه الدراس ـ ــة إن املقص ـ ــود بتقويم األداء ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات هو الح م عن مدل إنجا عض ـ ــو هيئة
التدريس للم ام الوظي ية املنتظرة منه بأسلوب اع يس م في تحقيق الجامعات ألهدا ا التنموية ب اءة تشغيلة عالية.
أعضو وواء هيئة التدريس :يعرإ ليه ( )03 ،1332أن عض ـ ــو هيئة التدريس "ك مس يااا ـ ــر أعمام التدريس والاح العلمي
بداية مس درعة مدرس" .ومموعب املادة األول مس الالئحة املنظمة لش ـ ـ ـ ــؤون ميس ـ ـ ـ ــوبي الجامعات الس ـ ـ ـ ــعوديين مس أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ومس في ح م م إن "أعضـ ــاء هيئة التدريس هم :أسـ ــتاذ ،وأسـ ــتاذ مشـ ــارك ،وأسـ ــتاذ مسـ ــاعد" .وو قا للمادة الثانية إنه "
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يلحق بأعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في أحكام هذه الالئحة املحاض ـ ـ ـ ــرون ،واملعيدون ،ومدرس ـ ـ ـ ــو اللغات ،ومس ـ ـ ـ ــاعدو الااحثين" (نظام
مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي بالجامعات ولوائحه .)0222 ،وفي هذه الدراس ـ ـ ــة يقص ـ ـ ــد بعض ـ ـ ــو هيئة التدريس ك مس يااا ـ ـ ــر أعمام
التدريس والاح العلمي ،ومس في ح م م مس محاضـ ـ ــريس ،ومعيديس ،سـ ـ ــواء في الجامعات األسـ ـ ــتاالية ( Above Senior Lecturer, Senior
 ،)Department of Education and Training,2018( )lecturer, Lecturer, Below lecturerأو في الجامعات الس ـ ــعودية (أس ـ ــتاذ ،وأس ـ ــتاذ مش ـ ــارك،
وأستاذ مساعد ،ومحاضر ،ومعيد ،ومس في ح م م).

ويقصد بلا في هذه الورلة الجامعات الحكومية األستاالية.

بغرب مراععة مجموعة مس املكونات والعناص ـ ــر الرئيس ـ ــية ذات الص ـ ــلة بمش ـ ــكلة الدراس ـ ــة ،ينالش الااح في هذا الجلء
تقويم األداء مس حي تعريق مصـ ـ ـ ــطلحاته ،ومنالشـ ـ ـ ــة أهميته ،وأهدا ه ،وأنواعه ،ومس ثم منالشـ ـ ـ ــة تقويم األداء لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس في لطاعات التعليم العالي ،م تتما اإلطار النظري بمنالشة هوية ووالع التعليم العالي في أستااليا.

مة للمؤسـ ـسـ ــة الحديثة ،وعامال رئيس ـ ـا في سـ ــياسـ ــات تطوير مواردها البشـ ــرية ( Harvey,

يعد موضـ ــوع تنمية األداء لضـ ــية م
)2005؛ لذلك أصام تقويم األداء الوظي ي أكثا تركيزا في هذا الشأن (.)Khilawala, 2011

ويم س تعريق تقييم األداء بأنه عملية دورية الدإ إل لياس نقاط القوة والضعق في ع ود العمام والسلوكيات التي تظ ر
في املنظمة ( .)Zimmerman & Darnold, 2009وذكر  (2008) Woodsأن األداء الوظي ي هو عميع األنشطة املتصلة بالعم  ،واملتولع أداؤها
مس املوظق ،ومستول تن يذه ل ذه األنشطة.
والحظ أيض ـ ـ ـ ـ ـا أن العديد مس مديري األعمام يقيمون األداء الوظي ي لك موظق عن أس ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ـ ــنوي أو دوري مس أع
مساعدالم عن تحديد املجاالت املم نة للتحسين.
تقويم األداء هو "عملية م ططة مسـ ـ ــتندة إل لواعد وأسـ ـ ــاليب محددة عن نحو موضـ ـ ــو ي ،ومس ثم هي تقدم معلومات
م يـدة عس أداء ال رد لعملـه وس ـ ـ ـ ــلوكـه خالم مـدة منيـة معينـة ،و ي وسـ ـ ـ ــيلـة لغرب توعيـه األعض ـ ـ ـ ــاء وتحقيق األهـداإ ،وكـذلـك
ملسـ ـ ــاعدة العاملين في تطوير أدائلم باس ـ ــت دام طرائق محددة وا ـ ــاملة" (اإلبراهيمى .)31 ،0223 ،لذلك تتطلب إدارة تقويم األداء
مس املديريس ضـمان أن تكون أنشـطة وم رعات املوظ ين ميسـجمة مع أهداإ املنظمة ،ومالتالي تسـاعد املنظمة عن اكتسـاب امليزة
التنا سية ،وتجع إس ام املوظ ين في تطوير املنظمة ولدرالا التنا سية واضحة (.)Aguinis, 2013
ومناء عن ما ســاق؛ إن أهم سـمة رئيســة لقياس األداء الوظي ي بحسـب ( 2008) Woodsأنه يجب أن يكون هناك هدإ محدد
ومعرإ ييااي تحقيقه مس خالم األداء الوظي ي .وهذا ما يتطلب نظاما رســميا بغرب إعراء عملية تقويم األداء ،ويمي إل أن يكون
عادال ،معر ا ،ومعوال عليه.
والجدير بالذكر ،مس خالم األدبيات الس ـ ـ ـ ــابقة التي تناولت تقويم األداء ،يبا م اهيميا مصـ ـ ـ ــطلحان يجدر التعريق بلما،
وتحديد إطارهما امل اهيمي ،وهما؛ تقويم األداء  ،Performance appraisalوإدارة تقويم األداء .Performance management
تقويم األداء  :Performance appraisalيقص ــد بلا املنالش ــة الس ــنوية أو نص ــق الس ــنوية (الدورية) بين املوظق واملش ــرإ ،والتي
يم س خالل ا منالش ـ ــة مجموعة مس املوضـ ـ ــوعات بما في ذلك التعليقات ،واملراععة ،وتحديد األهداإ ،والتطوير الوظي ي .في حين
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أن إدارة تقويم األداء  Performance managementي نال اـ ـ ــام إلدارة املوظ ين ،يتض ـ ــمس تحديد األهداإ بش ـ ــك متاادم ،ومراععة
األداء ،ومكا أة اإلنجا ات ،ودعم التطوير والنمو .ويرتاط ك هذا بأنشطة املوارد البشرية الرئيسية األخرل التي تع س االحتياعات
االستااتيجية التنظيمية.
وعن الرغم مس أن عــددا مس الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات ال تحــدد رول ـا بين املصـ ـ ـ ـ ـطلحين  ،)1332( Moravecإال أنــه يظ ر علي ـا مس خالم
التعاريق الس ــابقة أن تقويم األداء  Performance appraisalعملية رعية مس إدارة األداء  ،Performance managementوهو عنص ــر هام في
إدارة األداء .وفي هذا السـ ـ ـ ــياق يعرإ  )pp 23 ،0223( Auginisإدارة األداء بأنلا "عملية مس ـ ـ ــتمرة لتحديد ولياس وتطوير أداء األ راد،
ومواءمة األداء مع األهداإ االس ـ ــتااتيجية للمنظمة .أما تقويم األداء و "الوص ـ ــق املنل ي لنقاط القوة والض ـ ــعق لدل املوظق".
ويؤكــد (لنون وأبو جـ  ،0215 ،ص )125أن إدارة األداء ي "الج ود ال ــاد ــة مس لاـ املنظمــات لت طيط وتنظيم وتوعيــه األداء
ال ردي والجما ي املختل ة ،ووضع معاييا ومقاييس واضحة ومقاولة ل دإ يسع الجميع للوصوم إليه".
اسـ ـ ـ ــتااتيجيا ،تتجاو أهداإ تقويم األداء الجانب التنظيمي داخ املنظمة التعليمية قط إل تحقيق أهداإ التص ـ ـ ـ ــادية
وتنموي ــة خ ــارج نط ــاق القط ــاع التعليمي ( .)Mercer 2005ل ــذل ــك ينظر اليوم إلدارة أنظم ــة تقويم األداء عن أنل ــا خي ــار م م للتطوير
وتحقيق التنا سية ،سواء عن مستول املنظمات أو عن مستول استااتيجيات االلتصاد والتنمية للدوم.
إن تقويم األداء ض ــروري الص ــالح الج ا اإلداري في القطاعات الحكومية العامة ،وخاص ــة في ظ عدم وعود معاييا تميز بين
املوظق عالي األداء واملوظق من ض األداء .ومناء عليه تبا أهمية تقويم األداء في كونه وسيلة إلعادة رسم السياسات اإلصالحية
في إدارة املوارد البشرية في القطاع العام (بوكميش والحنيطي.2001( ،
وتقويم األداء يسـ ـ ـ م في العديد مس ال وائد للمنظمة أو املدير ،تش ـ ــم  :الو ي بما يحد في املنظمة ،وعمع لاعدة الايانات
التي مس خالل ا يم س توعيه أداء املوظ ين ،س ـ ــواء كانت عيدا أوس ـ ــيئا .إض ـ ــا ة إل دعم س ـ ــياس ـ ــات املنظمة بما تحتاعه مس أنظمة
وسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات ( .)Alrasheed, 2015ويرل  )0222(Aguinisأن نظام تقويم األداء الجيد يسـ ـ ـ ــاعد املنظمة عن تح يز األداء املتزايد والنمو
وتحقيق األهداإ ،وتحسين احتاام الذات لدي املوظ ين ،إضا ة إل م موظ الم ،والع س صحيم .ولكي يكون نظام تقويم األداء
عاال يجب أن يكون عملية مستمرة ،ويجب أن يتماشمى مع األهداإ االستااتيجية للمنظمة.
في عانب آخر ،يعد نظام تقويم األداء وس ـ ـ ـ ــيلة في إلامة نظام عادم لألعور واملكا آت والتح يز ،كما يعد مناجية لتحديد
العديد مس مشاك املوظ ين وتصحيح ا ،في إطار ُياقي املنظمة أواملديريس عن حد سواء خارج املشاك القانونية املتمثلة في متابعة
وتوثيق مش ـ ـ ــاك املوظ ين؛ حي يو ر تقييم األداء معلومات وا ـ ـ ــواهد م تومة ومت ق علالا مس الطر ين في ظ مس ـ ـ ــتول عيد مس
الثقة وال رص الجيدة للتحس ــين .لذلك؛ إن عدم تحري الدلة واملوضـ ــوعية في عمليات تقويم األداء يؤدي إل نتائج سـ ــلاية وظ ور
عدد مس املشاك (بوكميش والحنيطي)31,32.2001 ،
والدإ وظي ة عملية تقويم األداء حسب ( 2011(،Morrisإل تحقيق هد ين متعارضين :هدإ إداري ،وهدإ تنموي .ويسمالا
نـاص ـ ـ ـ ــق ،وعتايس ( )0210األهـداإ اإلداريـة أوات ـاذ القرارات ،واألهـداإ اإلنمـائيـة .ـاألهـداإ اإلداريـة تعتبا تقويم األداء مـدخال
إلدارة املوارد البش ـ ــرية ،ويس ـ ــت دم كأس ـ ــاس ملا يس ـ ــمى "باألعر مقاب األداء" ،في منم املكا آت والحوا ل ،والحص ـ ــوم عن التاليات،
وتحديد الرواتب واملكا آت .أما األهداإ اإلنمائية تعتبا تقويم األداء وسـ ـ ـ ــيلة ملنالش ـ ـ ـ ــة نقاط القوة والضـ ـ ـ ــعق ،وتقديم التغذية
الراععة في أداء العاملين.
ولد أضاإ القوصمي ( )1332أهدا ا أخرل لتقويم األداء منلا:
✓ تحديد إيجابيات وسلايات أوضاع املنظمة سعيا لتطويرها وتدعيم إيجابياالا وتالفي أو إصالح السلايات.
✓ تحديد مدل سيا املنظمة و قا لخطط ا وأهدا ا.
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ضوء برامج وخطط املنظمة.

✓ است دام املعيارية في التقويم عن
✓ است دام بيانات التقويم لتحديد حاعات املنظمة في مجاالت التطوير والتدريب وتحسين األداء ووضع التشريعات واللوائم.

وحدد الحميض ـ ـ ــمي ( )010 ،0211تعريق تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بأنه " العملية التي تتض ـ ـ ــمس تحديد مدل ك اءة
عضـو هيئة التدريس مس خالم لياس مسـتول األداء و قا للممارسـات املوضـوعة بلدإ تحديد نقاط القوة والضـعق في أداء عضـو
هيئة التدريس" .كما حدد نقال عس (مســي  ،نا ع )0222 ،ثالثة واعاات يتم مس خالل ا الح م عن أداء عضــو هيئة التدريس ،و ي:
الواعاات التدريسية ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع.
وأاـ ــار نصـ ــر ( 0221ص )11إل أن املقصـ ــود بتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس هو "ما يقوم به أعضـ ــاء هيئة التدريس مس
أدوار عامعية ،وما تنطوي عليه هذه األدوار مس ممارسات وأ عام وأنشطة للقيام باألداء املتولع في مجام التدريس والاح العلمي
وخدمة املجتمع مع األخذ في االعتاار املتطلاات الال مة إلنجا العم ب اءة و عالية ،ومس ثم تحقيق الجامعة رسال لا وأهدا ا".

مس خالم مراععة الدراســات الســابقة يســتعرب الااح عددا مس الدراســات التي ل ا عاللة أو تسـ م في تناوم مشــكلة هذه
الدراسة ،ومنلا:
دراسة الحميضمي ( :)0211حي هد ت الدراسة إل وضع تصور مقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم
مس وع ة نظرهم ،في ضوء تجارب محلية وعرمية وعاملية مس اليابان وانجلتاا والواليات املتحدة األمري ية ،ولد توصلت الدراسة إل
تص ــور مقتاح لتقويم أداء عض ــو هيئة التدريس .ومس أبر مالمم هذا التص ــور أن تش ــم مجاالت تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس:
السمات الشخصية ،واألداء التدريعمي ،واألنشطة الاحثية ،والتطور املنهي ،واألنشطة اإلدارية ،وخدمة املجتمع.
دراســة الطشــالن ( :)0211هد ت الدراســة إل تقويم األداء التدريعــمى ألعضــاء هيئة التدريس بقســم اإلدارة التابوية بجامعة
امللك سـ ــعود مس وع ة نظر طالاات الدراسـ ــات العليا .ولد أوصـ ــت الدراسـ ــة بأهمية اعتماد معاييا لتقويم األداء التدريعـ ــمي؛ لتكون
محورا رئيسيا ضمس معاييا ترليات عضو هيئة التدريس.
دراسة ال ويد وسيا ( ) :2013ولد هد ت إل التعرإ عن درعة إس ام تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم
الجامعي مس وع ة نظر عض ـ ـ ــوات هيئة التدريس والطالاات في عامعة أم القرل .ولد أوص ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة بأهمية بناء نموذج لتقويم
أداء عضو هيئة التدريس ،ودور ذلك في ر ع عودة التعليم العالي.
دراس ـ ـ ـ ــة الغامدي وآخرون ( :)0210والتي هد ت إل تقديم نموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
السعودية .ولد توصلت الدراسة إل أهمية التطايق الشام لعملية تقويم عالة في ضوء تجارب عامعات عاملية مرمولة .مع األخذ
باالعتاار إل أن عمليات تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وإعراءاته ،ونماذعه ت تلق مس بلد إل آخر ،ب مس عامعة إل أخرل
في بعض األحيان ،ويعود هذا االختالإ إل تاايس التنظيمات في هذه الجامعات ،وتاايس أهدا ا و لس االا.
دراسـ ـ ـ ــة ناصـ ـ ـ ــق وعتايس ( :)0210وهد ت الدراسـ ـ ـ ــة إل التعرإ عن اتجاهات أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس نحو تقويم أدائلم،
واالسـ ـ ـ ــت ادة مس ذلك في تطوير نظام تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة الللا يق .ولد لخص ـ ـ ــت نتائج الدراسـ ـ ـ ــة مجاالت
(أبعاد) األداء في ثالثية :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع.
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دراس ـ ـ ــة العنقري ( :)0212هد ت الدراس ـ ـ ــة إل تقييم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بجامعة الطائق بلدإ بناء نموذج مقتاح.
وان لت الدراســة إل أهمية إنشــاء مركل مســتق لتقويم أداء عضــو هيئة التدريس بجامعة الطائق ،مع تلويد عضــو هيئة التدريس
بالتغذية بالرععة حوم نتائج التقويم ،بحي يس ــتطيع اس ــت دام نتائج التقويم في تطوير أدائه وتحس ــين مس ــتواه .إض ــا ة لض ــرورة
وضــع نظام للحوا ل املادية واملعنوية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة الطائق ،عن أن يكون هذا النظام مرتاطا بيتائج التقويم ،مع
ضرورة وعود ملق أكاديمي لك عضو يتضمس عميع إنجا اته طوام العام الدرا مي ،بحي يصام أحد مؤارات تقييم عضو هيئة
التدريس.
دراس ــة العيدروس ( :)0223والتي س ــعت إل تحديد أس ــاليب تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس بلدإ اإلسـ ـ ام في عالية أداء
أعضــاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة أم القرل .ومس أبر توصــيات الدراســة :أهمية إعداد اســتمارة خاصــة بتقويم أداء عضــو
هيئة التدريس تش ـ ـ ــم عميع عناص ـ ـ ــر التقويم ،ويشـ ـ ــتاك الا عميع األطراإ ذوي العاللة بتقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس (اللمالء،
والطالب ،ورئيس القس ــم ،واإلداريين) .إض ــا ة إل التوص ــية بقيام ك عض ــو بوضـ ـع خطة س ــنوية لتطويره م نيا تش ــم اليش ــاطات
امل نية والعلمية التي سيقوم بلا خالم العام وير ع ا لرئيس القسم ،ورئيس القسم ير ع ا لوحدة القياس والتقويم.
دراس ـ ـ ــة اإلبراهيمي ( :)0223والدإ هذه الدراس ـ ـ ــة إل معر ة درعة اعلية تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية؛ لتحقيق امليزة التنا س ـ ـ ــية لجامعاالم ،ولد خلص ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة إل أهمية العم عن يادة إلناع أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
الجــامعــات األردنيــة بعمليــة تقويم األداء؛ ملــا ل ــا مس أهميــة كاياة في الجــامعــة وحيــاة العــاملين الــا ،واعتمــاد م رعــاالــا في رس ـ ـ ـ ــم
السياسات ووضع االستااتيجيات التي تضمس نجاح الجامعة وتدعيم مركلها التنا عمي.
دراســة الشــا عي ( :)0222والدإ الدراســة إل ال شــق عس متطلاات واــروط التقويم املوضــو ي ألداء عضــو هيئة التدريس
مس وع ـة نظر ك مس أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس والقـائمين عن العمليـة التقويميـة في كليـة التابيـة بجـامعـة امللـك سـ ـ ـ ــعود .ولد ان لت
الدراس ـ ـ ــة إل وعود روق عوهرية بين وع ي نظر ك مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس والقائمين عن العملية التقويمية في أغلب عوانب
تقويم األداء ،وكذلك مصـ ــادر املعلومات التي يم س االسـ ــتناد إلالا في تقويمه ،وخصـ ــائص ـ ـ ا املختل ة .ولد ان لت الدراسـ ــة إل إعداد
ميثاق عم يتضـ ـ ـ ــمس متطلاات واـ ـ ـ ــروط التقويم املوضـ ـ ـ ــو ي ألداء عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس يم س أن ي يد في تطوير وتحس ـ ـ ــين أدائه
وتقليص نسـ ـ ـ ـ ـاــة أخطــائــه التي يم س أن تنجم عس عــدم درايتــه بمثـ هــذه املتطلاــات .دراسـ ـ ـ ـ ــة القرني وآخريس ( :)0225والــدإ هــذه
الدراسة إل تطوير منظومة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في عامعة امللك سعود تستند إل أسس علمية .ولد خلصت الدراسة
إل عدد مس أدوات القياس واملعاييا لقياس أداء عضو هيئة التدريس.
دراس ـ ــة عاد الرا ق ( :)0222والدإ هذه الدراس ـ ــة إل ال ش ـ ــق عس اتجاهات أعض ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية في عامعة
امللك س ـ ــعود نحو أس ـ ــاليب وطرق تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس .ولد توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إعماع أ راد العينة عن أهمية وحيوية
أس ــاليب وطرق تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس ،و ق التاتيب التالي :طريقة تقويم رؤس ــاء األلس ــام ،ثم طريقة التقويم الذاتي ،ثم
طريقة تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس ،ثم طريقة تقويم اللمالء.
ُ
دراس ـ ـ ــة  :)0215( Fieldالدإ هذه إل دراس ـ ـ ــة إدارة تقويم األداء ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس اس ـ ـ ــتنادا إل مقابالت أعريت مع 32
أكاديميا في أحدي الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية .ولد تم تحلي هذه املقابالت مس خالم عدد مس األبعاد املتعلقة بإدارة تقويم األداء .ومما
خلص ـ ــت له هذه الدراس ـ ــة إل أنه :عن الرغم مس مس تحقيق إدارة لياس األداء لعدد مس األهداإ عن مس ـ ــتول الحكومة والجامعة
مس خالم أا ــكام مس الخباات الجيدة في تنمية أعض ــاء هيئة التدريس ،إال أن عددا ليس بالقلي مس األكاديميين يش ــعرون بال لديد
وعدم الرضمى عس بعض ممارسات القائمين عن إدارة تقويم األداء.
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دراسـ ـ ـ ــة  :)0212( Eggintonالتي تص ـ ـ ــق التحديات اإلدارية التي تواعه مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي القائمة اآلن في تقويم أداء
أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس خالم دراس ـ ـ ــة حالة عامعة  Shrivenhamالبايطانية .وذلك في ضـ ـ ــوء عدد مس القضـ ـ ــايا ،منلا :االت اق عن
األهداإ ،وضـوح ال ياك والتنظيم ،وصـراع األيديولوعيات والثقا ات .ولد لدمت الدراسـة عددا مس املقتاحات لتحسـين التن يذ،
وعرب نمــاذج للتقويم ،في ض ـ ـ ـ ــوء تلايــد املاــادرات الحكومــة املركليــة املتعلقــة بــاملعــاييا والجودة ،والتولعــات املتزايــدة مس الطالب
وغياهم مس العمالء التي ح لت عن تغيياات في سياسة املوارد البشرية ونظم تقييم املوظ ين في الجامعات.
دراسة  :)0215(Neumann &Larkinوالدإ هذه الدراسة إل است شاإ تصورات األكاديميين األستااليين القدماء بشأن إدارة
األداء .وكش ـ ـ ت النتائج عس تصـ ــورات سـ ــلاية لدل األكاديميين األكبا سـ ــنا بش ـ ـأن الغرب مس إدارة وتقويم األداء وعملياالا وهد ا
التطويري .مما يسـ ـ م في تدهور بيئة العم  ،والش ــعور بعدم الرض ــا والس ــخرية لديلم تجاه س ــياس ــات تقويم وإدارة األداء وان اب
الثقة والوالء.
دراس ـ ـ ـ ــة  :)0215( Mathisonالتي الدإ إل التعرإ عن تأثيا إطار إدارة األداء عن مش ـ ـ ــاركة األكاديميين األس ـ ـ ــتااليين في منم
التعليم والتعلم ،وكي ية اس ــتجابة األكاديميين في إحدل الجامعات األس ــتاالية لظ ور املنم الدراس ــية في س ــياق إدارة األداء ،باعتاار
أن املنم الدراسية اليوم علء ال يتجلأ مس السمات األساسية للعم األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي األستاالية.
دراس ـ ـ ــة  :)0215( Taylorوالدإ هذه الدراس ـ ـ ــة إل التعرإ عن تص ـ ـ ــورات مجموعة مس موظ ي الخدمة العامة األسـ ـ ــتااليين
بش ـ ـ ـ ـأن عالية نظام إدارة األداء الا .ومس أبر النتائج أن املش ـ ـ ـ ــاركين ال يعتقدون أن س ـ ـ ــلوكيات عمل م لد تغيات كثياا اسـ ـ ـ ــتجابة
ألنظمة إدارة األداء ،ويرععون ذلك إل عقاات تعتاب األداء العالي ،منلا :وعود نظام لقياس األداء رديء التص ـ ــميم ،ومسـ ـ ــتول غيا
كاإ مس املكا آت واملح لات ،وعدم االتساق في عملية التن يذ.
دراســة  :)0215( Young & Morrisوالدإ هذه الورلة إل دراســة حالة إدارة األداء في الجامعات األســتاالية وما ينطوي علالا مس
ات اليات وســياســات عامة ،مس خالم اســت شــاإ ما تادو عليه هذه األنظمة ،وه ي مرتاطة باألهداإ االســتااتيجية ،وه لديلم
تركيز عن النمو أو املرالاة/التح م .وخلصـ ــت النتائج إل أن الجامعات األسـ ــتاالية لديلا ارتااط اسـ ــتااتي ي بإدارة األداء ،وأن األداء
األكاديمي ال ردي يرتاط بشك متزايد باألهداإ التنظيمية .إال أن است دام إدارة األداء كأداة للتطوير كان أل وضوحا.
دراس ـ ـ ـ ــة  :)0211( Schier & Harknessوالدإ هذه الدراس ـ ـ ـ ــة إل مراععة الدراس ـ ـ ـ ــات املتعلقة ب عالية األعر املتص ـ ـ ـ ـ باألداء
( )performancerelated payمس خالم اس ـ ـ ـ ــتعراب تجرمــة عــامعــة س ـ ـ ـ ــويياورن للت نولوعيــا في مــدينــة ملاورن األس ـ ـ ـ ــتااليــة Swinburne
 .Universityولد أظ رت نتائج املراععة أن القلي مس الدعم ل عالية األعر املتص باألداء ،وخاصة ما يتعلق بالتطوير واملكا آت ،لد
تؤدي في الوالع إل نتائج ع سية.
دراس ـ ـ ــة  :)0215( Sherwaniوالدإ هذه الدراس ـ ـ ــة إل تحلي تطور تطايق إدارة األداء في مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي وتحديد
االتجــاهــات الحــديثــة إلدارة األداء وإمكــانيــة تطايق ــا عني مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العــالي مس خالم مراععــه األدبيــات .وتؤكــد األدبيــات
إمكانية تطايق إدارة األداء في لطاع التعليم العالي ،ول نلا تحتاج إل إعاده تعريق وت يي ا مع احتياعات الجامعات .ولد أوص ـ ـ ــت
الدارسة بتطايق إدارة األداء في مؤسسات التعليم العالي بلدإ تحقيق أهدا ا.
دراسـ ــة  :)0225( Morrisوالدإ هذه الدراسـ ــة إل الاح في طايعة تقويم األداء والتتحقق في مدل مناسـ ــاة ممارسـ ــات لطاع
األعمام في إدارة األداء في الجامعات واليلته بوص ـ ـ ـ ـ ه ثقا ة عم في الايئة األكاديمية .وتوص ـ ـ ـ ــلت هذه الدراس ـ ـ ـ ــة إل إثاات إمكانية
تطايق إدارة األداء في الجامعات بمناجية واحدة ،كما لدمت دليال عن محدودية الدراسات التي تناولت هذا املوضوع.
دراس ـ ـ ــة  Morrisوآخريس ( :)0222ولد وثقت هذه الدراس ـ ـ ــة بداية األخذ بإدارة األداء في الجامعات األسـ ـ ــتاالية عن نحو متزايد
طوام التســعينات ،بوصـ ا اســتجابة لل ر الســيا ــمي ،وســياســة التعليم العالي ،والظروإ املالية ،وميئة العاللات الصــناعية .ولد
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نالشـ ـ ــت هذه الدراسـ ـ ــة إدارة األداء مس خالم إطار مكون أربعة محاور ،ي :رمط نظام إدارة األداء باألهداإ االس ـ ــتااتيجية ،وآليات
التغذية الراععة ،والتاايس بين اس ـ ــت دامه كأداة للتطوير أو املرالاة ،والتكام مع سـ ـ ــياسـ ـ ــات إدارة التنمية البشـ ـ ــرية األخرل .ومس
نتائج هذه الدراس ـ ـ ــة أنه ،عن الرغم مس أن األهداإ االسـ ـ ــتااتيجية واض ـ ـ ــحة في إدارة األداء ،إن عالية إدارة األداء كأداة للتطوير
أوللرلابة أل وضوحا ،إضا ة إل ذلك تست دم الجامعات بشك متزايد نظام إدارة األداء ملكا أة املوظ ين األكاديميين بطرق تعتبا
تقليدية مس ناحية حقوق وا ـ ـ ــروط العم القياسـ ـ ــية .وفي هذا السـ ـ ــياق ،يم س اعتاار رمط إدارة األداء بما يعد ممارس ـ ـ ــات للعم
"العادية" ،مث  :العالوات ،واإلعا ات الدراسية علءا مس املحاوالت اإلدارية للسيطرة.
دراس ـ ـ ـ ــة  :)0222(Morrisوالدإ هذه الدراس ـ ـ ـ ــة إل التعرإ عن والع تقويم األداء في الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية ،وتنالش وتحدد
املتغياات أو املقتض ــيات الس ــياس ــية وااللتص ــادية التي أس ـ مت في إحدا تغيا املمارس ــات اإلدارية في التعليم العالي ،وعل ت آليات
تقويم األداء في الايئة األكاديمية ،وذلك مس خالم مراععة تاريأ تقويم األداء في الجامعات األستاالية.
دراســة  :)0211(Morrisوال دإ مس هذا الدراســة هو تحديد ال ي ية التي تن ذ بلا الجامعات نظم إدارة األداء الخاصــة بلا مس
منظور استااتي ي وتشغيني ،وذلك مس خالم إعراء عدد مس املقابالت وتحلي بعض األنظمة ،ولد حددت هذه الدراسة االختال ات
في منال إدارة األداء مس حيـ الغرب ،والعمليـات والنتـائج ،وتوص ـ ـ ـ ـلـت إل وعود تنوع في أهـداإ ليـاس األداء بين الجـامعـات .و قـا
لألكاديميين الذيس امل م االستطالع؛ إن النظم الحالية ال تل ي احتياعاالم ،وت تقر إل املصدالية.

يت ح مس خالم الدراسات السابقة التي راعع ا الااح في مجام تقويم وإدارة األداء لعضو هيئة التدريس في الجامعات أن
هناك عددا مس الدراسات اهتمت بدراسة عوانب متعددة ل ا عاللة بمشكلة هذه الدراسة ،عن النحو التالي:
تناوم عدد مس الدراسـ ـ ـ ــات والع لياسـ ـ ـ ــات واتجاهات تقويم وإدارة األداء لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في عامعات عرمية ومحلية،
ولد تركل إس ـ ـ امات هذه الدراس ـ ــات في تقييم والع ،أو بناء نموذج لقياس وتقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس بش ـ ــك ا ـ ــام في عدة
عوانب ،أو م تص ـ ــر في لياس األداء التدريعـ ـ ــمي ،عن تقدير أن الثقا ة السـ ـ ــائدة في نظام التاليات لعضـ ـ ــو هيئة التدريس في الايئة
املحلية والعرمية تركل عن لياس النتاج الاحثي لعض ــو هيئة التدريس .وهذا ما يؤكد أهمية بناء نموذج يش ــم عوانب أخرل تس ـ م
في تحقيق أهداإ الجامعة.
وهذا يعل ما أوصـ ـ ــت به دراسـ ـ ــات محلية تناولت أهمية االطالع واالسـ ـ ــت ادة مس تجارب الجامعات املرمولة والدولية في بناء
نموذج لتقويم وإدارة األداء لعضـ ــو هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية .وفي هذا أاـ ــارت بعض الدراسـ ــات مث دراسـ ــة (الغامدي
وآخرون )0210 ،عن أن حاعات بناء نموذج مناسـ ــب ألهداإ الجامعة التش ـ ــغيلية ي تلق مس عامعة إل أخرل ،ومس بلد إل آخر.
ومـالتــالي مس األعـدل تحليـ أنظمــة تقويم األداء املسـ ـ ـ ـ لــدإ محــاكـاالــا أو االسـ ـ ـ ــت ــادة منلــا ،والتــأكـد مس مواءم لــا لألهـداإ واألنظمــة
التشـ ـ ـ ــغيلية للجامعات الس ـ ـ ــعودية ،وهذا ما س ـ ـ ـ ــتعم عليه هذه الدراس ـ ـ ـ ــة مس خالم مراععة ما كتب حوم تجارب تقويم األداء في
الجامعات األســتاالية ،باإلضــا ة إل تحلي عدد ( )3تجارب لجامعات أســتاالية .وهذا يت ق موضــوعيا مع دراســة الحميضــمي ()0211
الذي عرب عددا مس التجارب الدولية في هذا السياق.
ومنــاء عن مــا الــدإ إلالــه هــذه الــدراسـ ـ ـ ـ ــة؛ قــد تمـت مراععــة عــدد مس الــدراسـ ـ ـ ـ ــات التي أعريــت حوم تقويم وإدارة األداء في
الجامعات األسـتاالية ،وسـتسـ م هذه الورلة في تحلي هذه الدراسـات واالسـت ادة منلا؛ إلعداد إطار تاريخي لتطور سـياسـات وآليات
تقويم وإدارة األداء في التعليم العالي األس ــتاالي ،ورص ــد ملراح تطور م ومه واألهداإ املرعوة منه .باإلض ــا ة إل منالش ــة عدد مس
القضايا املتعلقة بذلك.
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ومناء عن ماســاق ،يت ــح أن عددا مس الدراســات أعاله تتوا ق موضــوعيا مع الدراســة الحالية في كونلا تتناوم تقويم وإدارة
األداء لعضـ ـ ــو هيئة التدريس في لطاع التعليم العالي .كما أن الدراسـ ـ ــة الحالية اسـ ـ ــت ادت بشـ ـ ــك كايا مس الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة في
تحديد مجاالت تقويم األداء ،وكي ية بناء أس ـ ــس منالش ـ ــة وتحلي تجارب الجامعات املسـ ـ ـ لد ة في هذه الدراس ـ ــة .وتتميز الدراس ـ ــة
الحالية موض ـ ـ ـ ــوعيا في كونلا تتناوم بالنقاش والتحلي النو ي تجرمة محددة ي الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية ،بلدإ اإلس ـ ـ ـ ـ ام العملية في
تطوير نظام تقويم األداء لعضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
والجدير بالذكر أن الدراسـ ـ ـ ــة الحالية تميزت باعتمادها عن املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي ال ي ي مس خالم مراععة األدبيات السـ ـ ـ ــابقة
حوم تقويم أداء عضــو هيئة التدريس في الجامعات األســتاالية ،وتحلي عدد ( )3تجارب لجامعات أســتاالية في هذا املجام مس حي
الحاعة واألهداإ.

انتاجت هذه الدراس ــة املنال الوصـ ـ ي ،بلدإ الوص ــوم إل وص ــق كي ي هادإ ومنظم ملش ــكلة الدراس ــة ،وفي هذا الص ــدد
يقرر) (Creswell, 2014أن الاحو ال مية النوعية طريقة تنطوي عني عمع الايانات وتحليل ا وت سـ ـ ـ ــياها عس طريق مرالاة و تحلي
ظاهرة أو مش ــكلة محددة؛ بلدإ م ا والتحقق منلا .كما أن املنال الوص ـ ي يعطي وص ــق كامال وواض ــحا ملش ــكلة أو ظاهرة معينة
( ،)Robson, 1993وهذا ما يت ق مع أهداإ هذه الدراسة.
ويعتمد املنال الوصـ ـ ي في هذه الدراس ــة عن مس ــاريس؛ األوم :تحلي ومراععة محتول الدراس ــات الس ــابقة ،بلدإ مراععة
وتحلي األهداإ التي تنطلق منلا الحاعة إل ت عي تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات األس ـ ــتاالية ،وتحلي القض ـ ــايا أو
الصـ ــومات التي تواعه هذه العملية .الثاني :وهو دراسـ ــة حالة لعدد مس تجارب الجامعات األسـ ــتاالية الحكومية في تقويم أداء عضـ ــو
هيئة التدريس؛ بلدإ التعرإ إل عدد مس املجاالت واملعاييا املس ـ ـ ــت دمة في تقويم األداء ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وإمكانية تطايق
بعض هذه املجاالت واملعاييا واألدوات في الجامعات السعودية.

يتكون مجتمع الدراسـ ــة مس الجامعات الحكومية األسـ ــتاالية ،وعددها ( )30عامعة ،ولد اختار الااح عينة منلا مكونة مس
أربع عامعات:
.1
.2
.3
.4

عامعة موناش  Monash Universityفي والية توريا.
عامعة لري  Griffith Universityفي والية كويفزالند.
الجامعة الكاثلوكية  Australian Catholic Universityفي عدد مس الواليات األستااليا.
عامعة أدليلد  Adelaide Universityفي والية عنوب أستااليا.

ولد تم اختيار هذه الجامعات لكونلا تتيم نماذج وآليات وإعراءات وس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات تقويم األداء ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عبا
موالع ا اإلل تاونية الرس ـ ـ ــمية ،كما أنلا تقع ض ـ ـ ــمس واليات أس ـ ـ ــتاالية م تل ة .وفي س ـ ـ ــياق ال ش ـ ـ ــق عس األهداإ التي تنطلق منلا
الحاعة إل ت عي تقويم أداء عضــو هيئة التدريس في الجامعات األســتاالية؛ قد عمد الااح إل مراععة عدد األوراق والدرســات
العلمية التي تناولت تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األستاالية ،والتي تمث أبر ما كتب حوم مشكلة الدراسة.
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اسـ ـ ـ ــت دم الااح في هذه الدراسـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ــتمارتين لجمع وتنظيم الايانات وتحليل ا؛ األول  :اسـ ـ ـ ــتمارة لتحلي محتول األوراق
والدراسـ ـ ـ ــات العلمية التي راعع ا الااح بلدإ تقييم والع تقويم األداء ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية .الثانية:
اس ـ ــتمارة لدراس ـ ــة حالة عدد ( )3مس الجامعات األس ـ ــتاالية يما ي ص أدوات ومعاييا تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس الا ،ومس
خالم ما تو ر للااح مس أدلة ونماذج تقويم األداء في هذه الجامعات.
ولتحلي هذه الايانات النوعية اس ــت دم الااح عملية التاميز) (Codingللعناص ــر املرتاطة بمش ــكلة الدراس ــة ،وتص ــيي ا في
( ،)Categoriesومس ثم مراعع لا وتسـ ينلا في موضــوعات  ))Themesفي ضــوء أســئلة هذه الدراســة .وعمد الااح إل مشــاركة م رعات
عملية املراععة وتحلي الايانات مع عدد ( )5مس املت صصين ،وذلك للتأكد مس عالي لا وثاات نتائج ا.

الدإ هذه الورلة إل تقديم وتحلي تجارب عامعات أس ـ ـ ـ ــتاالية في تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وإمكانية تطايق ا في
الجامعات السعودية ،وسيعرب الااح النتائج في ضوء أسئلة الدراسة ،وذلك عن النحو التالي:

في ســياق اإلعابة عن ســؤام الدراســة األوم " ما والع تقويم األداء ألعضــاء هيئة التدريس في الجامعات األســتاالية الحكومية
مس حي الحاعة واألهداإ؟".
عم ــد الا ــاح ـ إل مراعع ــة ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات التي تن ــاول ــت والع إدارة تقويم إدارة األداء ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس في الج ــامع ــات
األسـ ـ ـ ــتاالية ،وتحلي محتواها .ولد توصـ ـ ـ ـ ـ الااح إل منالش ـ ـ ـ ــة هذا املحتول مس خالم عدد مس املجاالت ،و ي :تاريأ تطور إدارة
تقويم األداء في الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية ،وتحلي عدد القض ـ ـ ـ ــايا التي كانت مح نقاش بين امل تمين .إض ـ ـ ـ ــا ة إل وائد تطوير تقويم
األداء في الجامعات األستاالية وعوانب الضعق في ذلك.
لقد كانت الجامعات عاارة عس "مجتمعات " يتمتع أ راده باالســتقاللية امل نية ،حي كان ألعضــاء هيئة التدريس واملوظ ين
الحرية التامة في تحديد أولوياالم وأهدا م و قا ملنظورهم ومعايرهم الش ـ ــخص ـ ــية عوض ـ ــا عس معاييا االحتياعات املؤس ـ ـس ـ ــية التي
يعملون بلا ،خالم العش ـ ــريس الس ـ ــنة املاض ـ ــية اـ ـ ـ د الوس ـ ــط األكاديمي تغيا ملحوظا س ـ ــريعا في نمو عدد الطالب الدوليين ،وتحوم
التعليم العالي إل االن تاح .ونتيجة لذلك وعد العديد مس األكاديميين ص ـ ــعومة في تحديد أولويات التميز في مس ـ ــارهم املنهي .ومالنظر
إل دور الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية امليشـ ـ ـ ــود ،وهو الاح والتدريس واإلدارة ،ومع يادة الطلب عن التميز في هذه املجاالت؛ قد تحتم
عن الجامعات تحقيق م رعات لابلة للقياس في عميع مجاالت األداء (.2011(،Morris
وعندما لام عون دوكيفز ،و ير التعليم والتدريب الوظي ي األس ـ ــتاالي في أواخر الثمانيييات ،بإدخام إص ـ ــالحاته الس ـ ــياس ـ ــية
عن التعليم العالي تحت ســتار املصــلحة الوطنية ،وفي إطار إعادة هيكلة التعليم العالي؛ دعت الحكومة ال يدرالية إل إنشــاء روابط
عامعية مس أع عع أس ـ ـ ــتااليا أكثا لدرة عن املنا س ـ ـ ــة عامليا .وعاءت مصـ ـ ــطلحات مث "ال اءة" و "اإلنتاعية" و "املس ـ ـ ــاءلة" و
"الرمحية" .وتم ت يض األموام املخصـ ـ ـص ـ ــة للجامعات ،وأعباوا عن التوعه إل الس ـ ــوق أو مواع ة تحدي الاقاء ( Buchbinder and
 .)Newson, 1991هذا االنحيا إل لطاع األعمام في تشغي الجامعات أس م في غرس املمارسات التجارية في األوساط األكاديمية .ولد
تم وضع عمليات تقييم األداء في الايئة األكاديمية في بيئة كانت في املاضمي ردية التنظيم.
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وفي إطار هذه التغياات ظ رت عن الس ـ ــطم بعض القض ـ ــايا التي أخذت مس ـ ــاحات كاياة مس النقاش في األدبيات األس ـ ــتالية،
منلـا الغرب مس إدارة تقويم األداء في الايئـة األكـاديميـة .حيـ أبر النقـاد نوعين مس األهـداإ مس عمليـة تقييم األداء ،وهمـا :هـدإ
إداري أو ح مي ،وهدإ تنموي (.2011(،Morris
إن امل وم اإلداري ينطوي عن مجموعة مس الضــوابط التي تعل الرلابة واالنضــااط والســيطرة ،كما يلدإ امل وم اإلداري
الي إعادة تش ي املنظمة عن أساس وحدة ت ضع لسيطرة بياولراطية عن م نية املوظق .كما يلدإ النال اإلداري لتقييم األداء
إل ليـاس ال ـاءة ،ومس ثم رمط نتيجـة هـذا القيـاس بـاملكـا ـآت والعقومـات دون النظر إل تطوير األداء ،أو رمط ك ـاءة أداء املنظمة
بــأداء األ راد .في الجــانــب اآلخر يبا الغرب التنموي والــذي يعل دور عمليــة تقييم األداء لتحس ـ ـ ـ ــين ال ــاءة التنظيميــة مس خالم
مس ــاعدة املوظ ين عن ات اذ لرارهم بش ــأن إنتاعي لم وطموحاالم وأهدا م الوظي ية في ظ أهداإ املنظمة .ومذلك تنجم وائد
تنظيمية تعل التزام ال رد بعمله والثقة املتاادلة بين ال رد واملنظمة).(Townley, 1997
وفي الجامعات األس ـ ــتاالية ا ـ ــك االختالإ في تحديد الغرب مس تقويم األداء نقاا ـ ــا واس ـ ــعا .يقوم  )1331( Lonsdaleفي هذه
الش ـ ـ ـ ــأن إن تحقيق األغراب اإلداريــة والتنمويــة عن حــد س ـ ـ ـ ــواء يتطلــب عمليــات من صـ ـ ـ ـ ـلــة لتحقيق مــا .وفي حــام املحــاولــة للقيــام
بعمليات تحقق ال د ين مس املرجح أن النال اإلداري س ــيص ــام هو املس ــيطر ،وأن الدا ع للعم واألداء س ــوإ يتأثر س ــلاا .لذلك؛
مس غيا املحتم أن تقوم املنظمات بعم تقييمين أحدهما لتقييم أداء ال رد واآلخر لتطويره .إض ـ ــا ة للص ـ ــعومة في اختيار املنظمة
مع ــاييا عملي ــة التقييم ،وذل ــك نتيج ـة لوعود دوريس م تل ين؛ حي ـ االختالإ في الغرب ،واإلعراءات ،واملع ــاييا ،والتح م ،ونوع
املعلومات ،وطريقة است دام هذه املعلومات.
وعنــدمــا تس ـ ـ ـ ــت ــدم املنظمــات النال اإلداري أو الح مي لتقييم األداء مس أعـ االنضـ ـ ـ ـ ـاــاط ،و يــادة األعور ،والتاليــة؛ مس
املرجح أن ينظر إلالــا بعين الشـ ـ ـ ــك والتوعس مس عــانــب املوظ ين .بــاإلض ـ ـ ـ ــا ــة إل ذلــك ،يم س أن تولــد مقــاومــة ل ــذه العمليــة تؤثر
ماااــرة عن الدا ع ومعنويات املوظ ين التي لد يكون ل ا تأثيا عن اإلنتاعية .( (Blackburn and Pitney, 1988; Ryan, 1991وفي ذلك يؤكد
 )1331( Lonsdaleأنـه عنـد التاكيز عن املنـا ع اإلداريـة لتقويم األداء قـد يتم تجـاهـ لضـ ـ ـ ـ ــايـا م مـة أخرل؛ مثـ تطوير العاللـة بين
األ راد واملجموعات في مكان العم  ،وتحديد أهداإ األداء ،وكذلك بناء روح ال ريق والت طيط اإلداري.
ولد يكون ظ ور هذا الفزاع حوم عالية الغرب مس تقويم األداء ليس بالجديد .إن تقويم األداء نادرا ما ي يد ال رد وهذا
بس ــبب أنه غالاا ما يلتم باملرالاة واملحاس ــاة والس ــيطرة .ويؤكد هذا الطرح  )1330( Townleyالذي يعتقد أن تقييمات األداء ي أداة
علمية مص ـ ـ ــممة للتالعب باملوظ ين والس ـ ـ ــيطرة علالم .وفي مرحلة أكثا تقدما عم  Millimanوآخرون ( )0220دراس ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتطالعية
لتقييم األداء في عشرة بلدان ،وتوصلوا إل أن أغراب تقييم األداء لعضو هيئة التدريس لم ين ذ عن النحو امليشود ،وأنلا ت تلق
اختال ـا كاياا بين م تلق الــدوم .لــذلــك؛ ــإن تقييم األداء اليوم هو أكثا تعقيــدا سـ ـ ـ ــواء في الغرب أو ال يكـ أو اإلعراءات .يقوم
 )1313( Smythلقد ا ـ ـ د لطاع التعليم العالي محاوالت متعددة خالم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  122سـ ــنة املاضـ ــية لقياس ومرالاة عم األكاديمية مس
خالم اس ـ ـ ـ ــت ـدام أا ـ ـ ـ ـكـام م تل ـة مس الت تيش ومرالاـة الجودة ،ل نـه لم ي تـب ل ـا النجـاح التـام ،وهذا يؤكد س ـ ـ ـ ـبـب التوعه إل
محاولة تقنين ولياس عم األكاديميين بشك يحقق األهداإ امليشودة في اآلونة األخياة في الجامعات األستاالية.
والجدير مراععته في هذ الصــدد ما أوردته ( 2011(،Morrisحوم أبر التوع ات في أهداإ تقويم األداء مس وعه نظر عدد مس
األكاديميين في الجامعات األستاالية ،ومنلا:
✓ تطوير ال رد بعيدا عس السيطرة.
✓ تذكيا املوظ ين بأولويات العم  ،ومساعدالم في تحقيق أهدا م.
✓ إدارة املشاك بطرق عملية مم نة ،وليست طرق عقابية.
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✓ عملية التقويم يجب أن تكون " معقولة" بإخاار األش ــخاص بما هو متولع منلم ،ومس ثم اس ــت دام التغذية الراععة لتحس ــين
أدائلم.
✓ نظام تقييم األداء ال يقوم األداء الضعيق قط ،ب يطور الثقا ة التنظيمية أيضا التي تصنع منظمة ناجحة.
✓ إن عملية تقييم األداء في الجامعات األس ـ ــتاالية تس ـ ــت دم ألمور أخرل؛ مث تحديد أداء العم غيا املرض ـ ــمي ،وتحديد املكا آت
والتاليات ،والحصوم عن اإلعا ات.
وعن الجــانــب اآلخر عنــد منــالشـ ـ ـ ـ ــة ألبر نقــاط الض ـ ـ ـ ــعق في إدارة تقويم األداء في الجــامعــات األس ـ ـ ـ ــتااليــة ،يعتقــد عــدد مس
األكاديميين في أســتااليا أن عمليات تقييم األداء غيا واضــحة بشــك كاإ؛ مما يعل الشــعور بعدم الثقة لدل األكاديميين بما ي ص
عملية إدارة األداء .كما أن بعضـ ـ ـ م ما ام يرل عدم النجاح في تدريب األ راد وتطوير أدائلم ،واس ـ ــتمرار ات اذ القرارات التعسـ ـ ـ ية
املايية عن اعتاارات شخصية ،وهذا بدوره يعل انعدام الثقة بالنظام.

في س ــياق اإلعابة عس س ــؤام الدراس ــة الثاني "ما األدوات واملعاييا املس ــت دمة في تقويم األداء ألعض ــاء هيئة التدريس في عدد
مس الجامعات األستاالية؟".
عمد الااح إل تحلي آليات تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في أربع عامعات أس ـ ـ ــتاالية .هذه الجامعات ا ـ ـ ــملت (عامعة
مونــاش في واليــة توريــا ،وعــامعــة لري ـ في واليــة كويفزالنــد ،والجــامعــة األسـ ـ ـ ــتااليــة الكــاثولوكيــة ،وعــامعــة أدليــد في واليــة عنوب
أستااليا).

تم تطوير إطار األداء األكاديمي مؤخرا في عامعة موناش في عام  ،0212ولد ألر مس الج ات العليا في الجامعة بعد التش ـ ــاور
مع الكليات واإلدارة العليا .ويتماش ـ ــمى بش ـ ــك اس ـ ــتااتي ي مع الرؤية االس ـ ــتااتيجية لخطة الجامعة االس ـ ــتااتيجية  .02150202ويدعم
اإلطار حس ــب مولع الجامعة بش ــك محدد أهداإ الجامعة االس ــتااتيجية ،و ي :التميز ،والعاملية ،واملاادرة .ويطاق هذا اإلطار عن
عميع أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلدإ إدارة التطوير الوظي ي ،وتنمية األداء والتالية والتوظيق بأعن املس ـ ـ ـ ــتويات .ومس أبر مالمم
إطار إدارة تقويم األداء في الجامعة أنه يوض ــح تولعات مس ــتول األداء العالي في العم األكاديمي و ق ثالثة مجاالت :الاح العلمي،
والتعليم ،واملشـ ـ ـ ــاركة .كما أنه يحدد معاييا دليقة لك مجام ،وأدلة محددة تتناوم اإلنجا لك معيار ،ويشـ ـ ـ ــجع عن التاكيز عن
تطوير وإثا ــات النت ــائج ،والت ــأثيا مس خالم التعرإ إل إنج ــا ات األ راد وتوظي ــا في التطوير املنهي والتوظيق والتالي ــة واملرالا ــة.
وتو ر الجامعة مس خالم إطار إدارة األداء األدلة التي تدعم معاييا معينة في عميع املجاالت تحدد األهداإ الدنيا أو العليا؛ بلدإ
الوصوم إل رؤية ااملة لألداء األكاديمي تتجاو تلك التي يم س التقاط ا باملقاييس ()Monash University, 2016
وتش ـ ـ ــم املجاالت الثالثة لألداء األكاديمي الاح العلمي والتعليم واملش ـ ـ ــاركة ،ويرتاط بلا مجموعة واس ـ ـ ــعة مس اليش ـ ـ ــاط
واإلنجا ات ،ولد تكون بعض هذه اليشـ ــاطات واإلنجا ات ذات صـ ــلة بأكثا مس مجام ،وت تلق األهمية اليس ــبية لك مجام حس ــب
املوظق ،ووظي ته ،ومستول التعيين ،واالنضااط.
وتتكون املجاالت مس عدد مس املعاييا الشـ ــاملة التي لد ال تنطاق عن عميع أعضـ ــاء هيئة التدريس .لذلك لد ت تلق لابلية
تطايق ك معيار و قا لدور املوظق ومس ـ ـ ــتول تعيينه وانض ـ ـ ــااطه .و يما ي ص األدلة والش ـ ـ ــواهد مس املم س اس ـ ـ ــتيااط أا ـ ـ ــكام
م تل ة إلثاات تحقيق معيار ،مع اا ـ ـ ــتااط أن تكون األدلة موع ة نحو إظ ار النتائج أو تأثيا اليشـ ـ ــاط ،بدال مس اإلا ـ ـ ــارة قط إل
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حدو نشـاط ما ،وي تلق مسـتول تقييم األدلة أيضـا باختالإ املوظق ،ووظي ته ،ومسـتول التعيين ،واالنضـااط ،إضـا ة إل أنلا
لد تشم األدلة تحقيق مقاييس لابلة للقياس ال مي أو النو ي (.)Monash University،0212

يص ـ ـ ـ ــق إطــار األداء األكــاديمي في عــامعــة لري ـ املوظ ين بــأنلم لوة رئيسـ ـ ـ ـ ـيــة تع س تطلعــات الجــامعــة والتزام ــا العميق
بتطورهم الوظي ي .لـذلـك؛ وضـ ـ ـ ـ ـعـت الجـامعـة لـدرالـا عن عـذب لوة عـاملـة ملتزمـة وموهومـة ،ولـدرالـا عن االحت ـاه بلـا وتطويرهـا
وتقييم ا ،معيارا لتحقيق التنا سـ ــية املحلية والوطنية والدولية ،ومؤا ـ ـرا للنجاح كمؤسـ ـسـ ــة عالية األداء .لذلك؛ تصـ ــق الجامعة
إطــار األداء األكــاديمي في الجــامعــة بــأنــه :إطــار ا ـ ـ ـ ـ ــام ـ للنمو والتطور والنجــاح الوظي ي ال عــام لجميع املوظ ين ،وفي تعليل األداء
ال ردي والجما ي ،واالتسـ ـ ــاق مع رسـ ـ ــالة الجامعة وليم ا والتزاماالا ومدونة لواعد الس ـ ــلوك الخاص ـ ــة بلا .وفي ضـ ـ ــوء اس ـ ــتااتيجية
الجامعة املعتمدة في مواردها البشرية عن توظيق األشخاص املناساين والح اه علالم؛ وتطوير وإاراك املوظ ين؛ وتقييم التنوع
والشموم) وهو أحد عناصر ضمان الجامعة لتطويرها .))Griffith University ,2017
ومس أبر مالمم إطار التطوير الوظي ي للموظ ين األكاديميين في عامعة لري
✓
✓
✓
✓
✓

 ،أن الجامعة تس لدإ:

لوة عاملة تعرإ وت م أدوارهم املتولعة منلم ،ويقدرون ليمة إس اماالم في نجاح الجامعة.
موظ ين مؤثريس ،يضعون معاييا عالية ألن س م ،ويتحملون مسؤولية ليادة تطويرهم املنهي ،املستمر واالن راط في منالشات
منتظمة مع مدرائلم حوم النمو الوظي ي.
نظاما للمكا آت والحوا ل التي تشجع عن األداء العالي وتكا ئه.
دعمـا مس ـ ـ ـ ــتمرا ومنتظمـا للجميع لالن راط في التطوير املنهي املس ـ ـ ـ ــتمر لانــاء امل ــارات والقــدرات الال مــة؛ لتكون مات رة ولــابلــة
للت يق ورايقة في بيئة سريعة التغيا.
تو يا مجموعــة متنوعــة مس برامج تطوير القيــادة التي تركل عن عميع عوانــب القيــادة مس أعـ األداء العــالي Griffith University
.)),2017

وإعرائيا يعم عضـ ــو هيئة التدريس عن بناء نموه املنهي ،وأهدا ه ،وخطة تحقيق ا في دورة منية لتطوير األداء مس سـ ــيتين
إل خمس سـ ـ ـ ــنوات ،مع العم عن تحقيق أهداإ س ـ ـ ـ ــنوية مس خالم نتائج لابلة للقياس لك هدإ .وعن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
صياغة أهدا ه و ق املجاالت التالية (التعلم والتعليم ،والاح العلمي ،واملنم الدراسية ،والخدمات ،واملشاركة).
وتش ـ ـ ــم الدورة الس ـ ـ ــنوية تحديد أنش ـ ـ ــطة التطوير املنهي ،والدإ هذه العملية إل أن تكون دينامي ية وت اعلية ،وتتض ـ ـ ــمس
تو يا تقييم ل ا دوريا عن أس ـ ــاس األولويات املتغياة .ويس ـ ــتند تطايقه إل القيم وااللتزامات والس ـ ــلوكيات األس ـ ــاس ـ ــية للجامعة عن
النحو املاين في مدونة الس ـ ــلوك (مولع) .ويكون تقويم األداء و ق هذه الخطة باالعتماع دوريا مع املش ـ ــرإ (العميد) ملنالش ـ ــة األداء
وتحديد املس ـ لد ات ،و ق آلية محددة لتقديم األدلة والش ــواهد ،وو ق إطار مني محدد ومش ــاركة كاملة في تقويم األداء بداية مس
الرئيس املااا ــر إل الرئيس األعن  ،والعض ــو هو املس ــؤوم عس إتمام عملية التقويم ،لا تس ــليم ا للموارد البش ــرية العتماد التقرير
النلالي .واا ـ ــتم إطار تقويم األداء عن خطوات للتعام مع األداء غيا املرض ـ ــمي و ق لواعد محددة تض ـ ــمس أحقية الجامعة في ر ع
ك اءالا .))Griffith University ,2017

تدرك الجامعة األسـ ــتاالية الكاثولي ية الحاعة إل أن يكون التميز في األداء هد ا في عميع أنشـ ــط لا وعملياالا .لذلك؛ طورت
الجامعة س ـ ـ ــياس ـ ـ ــاالا في إدارة األداء ،حسـ ـ ــب ما نشـ ـ ــرته في مولع الجامعة اإلل تاوني ،و ق األهداإ االسـ ـ ــتااتيجية ،واملعاييا الدنيا
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للمسـ ــتويات األكاديمية .) (Minimum Standards for Academic Levels MSALSكما أنلا وضـ ــحت آليات لياس وتحسـ ــين األداء بلدإ تحديد
وتقييم وتطوير األداء الذي يس ـ ـ ـ ــاعد املوظ ين عن تحقيق األهداإ امل نية والعملية ال ردية باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل مجام العم الجما ي
واألهداإ التنظيمية.
يشـ ـ ـ ــتمـ إطــار تقويم األداء في الجــامعــة عن دليـ ( )The Academic Performance Matrices and Evidence APMEيحتوي عن كــامـ
معاييا األداء ،واملتطلاات العامة في عميع مجاالت اليشـ ــاط األكاديمي ذات الصـ ــلة باملسـ ــتول األكاديمي واملسـ ــار الوظي ي األكاديمي.
ويشـ ـ ــم هذا اإلطار عميع املوظ ين األكاديميين الذيس يعملون عن أسـ ـ ــاس مسـ ـ ــتمر أو محدد املدة تليد عس  2أاـ ـ ـ ر .كما يشـ ـ ــم
األكاديميين ممس هم تحت التجرمة باعتماد الحد األدنى مس لياس املعاييا.
ولــد حــددت الجــامعــة عــددا مس األهــداإ إلطــار تقويم األداء ،حيـ تم تصـ ـ ـ ــميمــه ملس ـ ـ ـ ــاعــدة املوظ ين عن التطوير بحيـ
يسـ ـ ـ ـ ـ مون في عودة حيـاالم العمليـة وم ن لم ،ولتتس ـ ـ ـ ــق أعمـال م مع األهـداإ االس ـ ـ ـ ــتااتيجيـة للجـامعـة أو الوحـدة التي يعملون بلـا،
ومالتالي تعليل األداء عن عميع املستويات ،ومساعدة نجاح الجامعة املستمر في األنشطة والعمليات ،في سياق الح اه عن رسالة
الجامعة ،وتحقيق األهداإ االسـ ـ ــتااتيجية واألنشـ ـ ــطة والعمليات وتعليل خدمة العمالء ال عالة ،بما في ذلك التدريس الجيد ودعم
الطالب ،ك ذلك بلدإ الوص ـ ــوم إل أعض ـ ــاء هيئة تدريس لديلم الحس وال م بعمل م وأدوارهم وأهدا م التي تت ق مع األهداإ
التنظيمية واالسـ ــتااتيجية للجامعة ،مس خالم رص ـ ــد ومراععة ورعاية إنجا االم ال ردية وأهدا م وتقديم التغذية الع س ـ ــية ل م،
وتحديد واضح للخطط التطويرية ملستقال م الوظي ي التي تحقق طموح لم (.)Australian Catholic University, 2018
كما تتض ــمس عملية مراععة األداء لعضـ ــو هيئة التدريس تأسـ ــيس عاللة أداء مع املشـ ــرإ املرشـ ــح إلدارة أدائه (سـ ــواء مدير
الجامعة ،ووكالؤه ،العمداء ،أو وكالؤهم .)...هذه العاللة مايية عن منالشة وتطوير عدد مس الجوانب؛ منلا :التأكيد عن إس امات
املوظق في الجامعة ،وتحديد أولويات العم وتولعات األداء س ـ ــنويا ،ومنالش ـ ــة عبء العم الس ـ ــنوي ومجاالته ومس ـ ــاراته امل نية،
وتحديد ما إذا كان املوظق لادرا عن التطوير و مس املشـ ـ ـ ــرإ املعين ملراععة األداء ،ولعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس املش ـ ـ ـ ــاركة في أي مس
عوانب نموذج مراععة األداء والت طيط لدعم عمليات الجامعة األخرل (.)Australian Catholic University, 2018

تعتقــد عــامعــة أديليــد أن النجــاح في الجــامعــة يعني خلق بيئــة يم س للنــاس الــا القيــام بــأ ض ـ ـ ـ ـ مــا لــديلم؛ لتم ين الجــامعـة
و روع ا مس تحقيق أهدا ا .وعليه إن دور عميع مدراء األش ـ ـ ـ ــخاص في توعيه وإدارة أداء املوظ ين يتمث في ض ـ ـ ـ ــمان وعود رؤية
واض ـ ــحة ترمط عم الجميع باسـ ــتااتيجية الجامعة ،وتحديد أهداإ األداء ،وتوعيه التطوير وضـ ــمان مكا أة وتح يز املوظ ين عن
األداء الجيد .كما أن أعضــاء هيئة التدريس مســؤولون عس أدائلم ومشــارك لم في إدارة األداء ،ســواء الرســمي أو غيا الرســمي .ول ذا؛
تو ر الجامعة إطارا عاما لدعم املدراء واملوظ ين بلدإ خلق ممارســات عيدة ( .)The University of Adelaide, 2017ويتضــمس هذا اإلطار
خمسة أبعاد:
✓ الوصـ ـ ـ ــق الوظي ي :الذي يوض ـ ـ ـ ــح أوص ـ ـ ـ ــاإ املنص ـ ـ ـ ــب والدور وامل ام مس حي األهداإ ،واملس ـ ـ ـ ــؤوليات والنتائج ،والقدرات،
والسلوكيات ،واملعر ة ،والخباة املطلومة ألداء الدور بنجاح.
✓ الت طيط والتطوير واملراعع ــة :بحيـ ـ يتم بن ــاء عملي ــات الت طيط والتطوير واالسـ ـ ـ ــتعراب ملواءم ــة األه ــداإ والغ ــاي ــات،
ولت طيط املوارد البشرية وتطويرها بما ي تم ينلا.
✓ املكــا ــأة والتقــدير :بحيـ تكون املكــا ــآت والتقــدير داعمـة ألهــداإ الجــامعــة ،وليم ــا ،ورؤي لــا ،وتعل هــا مس خالم عمليــة يتم
تطايق ا بطريقة عادلة وا ا ة.
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✓ إدارة املوهاة :بما يضـ ــمس أن يكون لدل الجامعة األشـ ــخاص املناسـ ــاون للتعام مع املتطلاات النااـ ــئة للمنظمة ،ويكون ذلك
مس خالم القيادات الذيس استقطاوا موظ ين وحا ظوا علالم بما يحقق الن ع ملستقال م ومستقا الجامعة عن حد سواء.
✓ تحسـين األداء :يجب أن تتم إدارة األداء عن أسـاس يومي مس خالم املحادثات واملنالشـات املنتظمة مع أعضـاء هيئة التدريس،
ويجب أن يتم التعام مع عميع عوانب األداء ابتداء باألعمام الاار ة واملتميزة ان لاء بما هو أل مس م ام املوظق.
و يما ي ص إعراءات إدارة تقويم األداء إن املديريس والقياديين مسـ ـ ــؤولون عس مرالاة وإدارة أداء مرؤسـ ـ ــالم ،ويكون ذلك
عن أس ـ ـ ــاس يومي مس خالم املحادثات الدورية ،و ق مراح م تل ة موض ـ ـ ــحة في دلي متاح لجميع املس ـ ـ ــؤولين عس إدارة التقويم.
وو ق ماادا ومتطلاات محددة :وض ـ ــع تولعات األداء بوض ـ ــوح ،وتو يا تقييم عادم ماني عن األدلة ،والتطوير املس ـ ــتمر ،واالحتاام
والش ا ية ،والفزاهة والعدالة اإلعرائية ،واملساعدة في ح املشاك اليومية.
والجدير بالذكر أن هذا اإلطار ينص عن أهمية تش ـ ـ ـ ــجيع مدراء الجامعة عن معالجة ض ـ ـ ـ ــعق األداء في مراحله املا رة عن
أسـ ـ ــاس يومي .إذا كان هذا غيا عام ،واملوظق ال يحقق أداء عم بحده املرضـ ـ ــمي؛ يجب ات اذ اإلعراء الرس ـ ـ ــمي املناس ـ ـ ــب الذي
يتوا ق مع العاللة التعالدية (.)The University of Adelaide, 2017
و يم ــا ي ص املج ــاالت الع ــام ــة لتقويم األداء لعض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس ،و ي :عودة الاحو واملخرع ــات ،وعودة الت ــدريس
واإلنتاج ،واليشـ ـ ـ ــاط اإلداري واملنهي؛ قد حددت ك كلية الحد األدنى مس تولعات األداء التي تنطاق عن أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
ك مجام (.)The University of Adelaide, 2017
إمكانية تطايق التجرمة األستاالية في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية:
في سـ ــياق اإلعابة عن سـ ــؤام الدراسـ ــة الثال "ما إمكانية تطايق بعض املعاييا واألدوات املسـ ــت دمة في تقويم أداء أعضـ ــاء
هيئـة التـدريس في الجـامعـات األس ـ ـ ـ ــتااليـة في نظياالـا الس ـ ـ ـ ــعوديـة؟ " ،قـد عمـد الاـاحـ إل منـالشـ ـ ـ ــة إمكـانيـة تطايق بعض املعـاييا
واألدوات املست دمة في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ظ ما تم مراععته في هذه الدراسة.
ومالنظر إل إص ـ ـ ــالحات التعليم العالي في أس ـ ـ ــتااليا التي أس ـ ـ ـ مت في إعادة هيكلته ،وركلت عن تحقيق التنا سـ ـ ـ ــية العاملية،
واعتمدت عن ال اءة واإلنتاعية واملساءلة والرمحية؛ إن الااح يجدها رصة كاياة لالست ادة مس التجارب األستاالية في مجام
التعليم العالي بشــك عام ،أو في مجام إدارة تقويم األداء لعضــو هيئة التدريس بشــك خاص؛ حي إن ما تضــمنته رؤية الســعودية
 0202بشـ ـ ـ ــك عام يتناسـ ـ ـ ــب بشـ ـ ـ ــك كايا مع الدوا ع التي أس ـ ـ ـ ـ مت في تحقيق تغييا الوالع في الجامعات األسـ ـ ـ ــتاالية ،مس حي
التنا س ـ ــية في العم عن عع خمس عامعات سـ ــعودية عن األل مس أ ض ـ ـ ( )022عامعة عاملية ،إض ـ ــا ة إل تم ين الطالب في
الس ـ ـ ـ ــعودية مس إحرا نتائج متقدمة مقارنة بمتوس ـ ـ ـ ــط النتائج الدولية ،والحص ـ ـ ـ ــوم عن تص ـ ـ ـ ــييق متقدم في املؤاـ ـ ـ ـ ـرات العاملية
للتحصي التعليمي.
إن التطلعات املنوطة اليوم بالجامعات السعودية يحتم علالا بناء استااتيجيات تحقق ك اءالا ،ولتحقيق األهداإ املرتاطة
بلذه االســتااتيجيات ،إنه يجب عن الجامعات االســتعداد واليئة م تســااالا للتغييا مس االعتماد عن األنظمة التقليدية في تحقيق
ك اءة التش ـ ــغي بش ـ ــك عام وتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بش ـ ــك خاص ،إل أنظمة ذات مؤاـ ـ ـرات تحدد أدائلا .وكما ورد في
استعراب تجارب الجامعات األستاالية ،إن تقويم األداء يعد وسيلة للجامعات األستاالية لتحقيق أهداإ األ راد والجامعات عن
حد سواء.
إن الخل يــة التــاري يــة إلدارة التقويم في الجــامعــات األس ـ ـ ـ ــتااليــة ،بــاإلضـ ـ ـ ـ ــا ــة إل مح لات التغييا مس التقليــديــة إل املعيــاريـة
التش ــغيلية بين التجرمة األس ــتاالية والتطلعات الس ــعودية اليوم في تغييا والع التعليم العالي ،لد يعل القوم بإن النموذج األس ــتاالي
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بشـ ــك اـ ــام أو عللي مس مس ـ ـ لد ات املقارنة املرععية في تطايق بعض املعاييا واألدوات املس ـ ــت دمة في تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة
التدريس في الجامعات السعودية.
ولد يكون الفزاع حوم الغرب مس تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بين أهدا ه اإلدارية أو التنموية والذي بر في عدد مس
الدراســات التي تمت مراعع لا حوم الجامعات األســتاالية بوصـ ه معيارا م ما عدا في بناء أو اســتقطاب أي نموذج إلدارة أداء عضــو
هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،حي إن طايعة األدوار التي يقوم بلا عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،إضا ة
إل املرحلة الحالية التي تشـ ـ د أا ــكاال مس التحوم في أنماط املؤسـ ـس ــات العامة ،وتحتاج إل بناء نظام تقويم لألداء يسـ ـ م في تنمية
عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه ،ور ع مستول انتمائه للجامعة ،ومستول مسؤوليته في تحقيق أهدا ا وتطلعاالا االستااتيجية.
كما أن الحاعة اليوم إل تطوير الثقا ة التنظيمية في الجامعة السـ ـ ـ ــعودية مس أهم العوام التي تحقق التغييا والتحوم في
ال اءة التشغيلية في أدوار الجامعة ،ولس يتحقق هذ الدور إال مس خالم بناء نظام إلدارة تقويم األداء يعتمد عن التنمية والتطوير
لأل راد وصـ ـ ـ ــوال لتنمية وتطوير الجامعات .وهذا ما اعتمدت عليه تجرمة الجامعات األس ـ ـ ــتاالية ،مع األخذ في الحس ـ ـ ـ ــاان أهمية دور
تصحيم املسارات واملمارسات السلاية مس خالم املؤارات املتدنية بما ي دم ال دإ التطويري.
ولد يكون مس أهم ما يش ـ ــار إليه بالنظر إل التجرمة األس ـ ــتاالية في إدارة تقويم األداء ،ليسـ ــت مجاالت أو معاييا تقويم األداء
التي ترعع إل اسـ ـ ـ ــتااتيجيــات وأهــداإ ت تلق مس دولــة إل دولــة ومس عــامعــة إل أخرل ،وإنمــا ي مناجيــة إدارة تقويم األداء الــذي
يعتمد عن الغرب التنموي لل رد بما يحقق تطوير الجامعة وتحقيق أهدا ا ،إضـ ـ ـ ـ ــا ة إل أن مس ـ ـ ـ ــؤولية إدارة األداء ترعع لل رد
والجامعة عن حد سواء .وهذا برأي الااح ما تحتاعه الجامعات السعودية اليوم.

يم س إيجا عدد مس النتائج التي بر ت مس خالم ما تم منالشته في هذه الورلة ،ومنلا أهم ا:
✓

✓
✓

✓
✓

✓

تاريأ إدارة تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في الجامعات األس ــتاالية عاء بناء عن الرغاة في اإلص ــالح والتغييا في هوية تش ــغي
وك اءة الجامعات ،وهذا لد يت ق مع بعض التطلعات التي يس ــع ل ا مس ــتقا التعليم في الس ــعودية ،والذي يلدإ إل تحقيق
التنا سية العاملية مس خالم رؤية السعودية .0202
أهميــة بنــاء مناجيــة إدارة تقويم األداء الــذي يعتمــد عن الغرب التنموي لل رد بمــا يحقق تطوير الجــامعــة وتحقيق أهــدا ــا.
وعدم التاكيز عن بناء النظام السلطوي أو الرلابي قط .وهذا ما يالحظ في التجرمة األستاالية.
أن طايعة األدوار التي يقوم بلا عضــو هيئة التدريس في الجامعات الســعودية إضــا ة إل املرحلة الحالية التي تش ـ د أاــكاال مس
التحوم في أنماط املؤس ـ ـس ـ ــات العامة ،تحتاج إل بناء نظام تقويم لألداء يس ـ ـ م في تنمية عض ـ ــو هيئة التدريس ،وتطوير أدائه،
ور ع مستول انتمائه للجامعة ،ومستول مسؤوليته في تحقيق أهدا ا وتطلعاالا االستااتيجية.
ات قت تجارب الجامعات األس ـ ــتاالية التي تمت مراعع لا في هذه الورلة في أهداإ التقويم ومجاالته ،وكان هناك بعض التاايس
في اآلليات واإلعراءات.
نظام تقييم األداء ال يقوم األداء الضعيق قط ،ب يطور الثقا ة التنظيمية أيضا التي تصنع منظمة ناجحة .كما أن الحاعة
اليوم إل تطوير الثقا ة التنظيمية في الجامعة السـ ــعودية مس أهم العوام التي تحقق التغييا والتحوم في ال اءة التشـ ــغيلية
في أدوار الجامعة ،ولس يتحقق هذ الدور إال مس خالم بناء نظام إلدارة تقويم األداء يعتمد عن التنمية والتطوير لأل راد وصوال
لتنمية وتطوير الجامعات .وهذا ما اعتمدت عليه تجرمة الجامعات األستاالية.
مع أسـ ـ ــاقية الجامعات األسـ ـ ــتاالية في الت يا في تطوير إدارة تقويم أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،إال أنه ما تلام بعض القضـ ـ ــايا
تش ـ ـ ــك هاعسـ ـ ـ ــا كاياا للمعنين .ولذلك؛ يظ ر اعتقاد عدد مس األكاديميين في أس ـ ـ ــتااليا أن عمليات تقييم األداء غيا واض ـ ـ ــحة
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بشـ ـ ــك كاإ؛ مما يعل الش ـ ـ ــعور بعدم الثقة لدل األكاديميين ،بما ي ص عملية إدارة األداء .كما أن بعض ـ ـ ـ م ما ام يرل عدم
النجاح في تدريب األ راد وتطوير أدائلم ،واستمرار ات اذ القرارات التعس ية املايية عن اعتاارات شخصية ،وهذا بدوره يعل
انعدام الثقة بالنظام.

يم س الخروج بعدد مس التوصيات بناء عن ما تم منالشته في هذه الورلة ،وذلك عن النحو التالي:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

إعراء مليد مس الدراسات في تقييم التجرمة األستاالية في تقويم إدارة األداء ،وتعتمد عن املنال ال مي ومعاييا املقارنة املرععية
و ق محددات دليقة ملا يراد تقييمه مس إعراءات ،واالست ادة مما تم مراععته ومنالشته في هذه الورلة.
أهمية وعود نظام إلدارة األداء يضمس مشاركة الجميع يه ،واست ادة الجميع منه.
إدارة تقويم األداء ي أداة للتطوير وليس للمساءلة والرلابة قط.
أهمية تطوير أدلة األنظمة واللوائم والواعاات وأطر املمارسات امل نية واألخاللية لعضو هيئة التدريس.
أهمية صياغة الخطط العلمية واإلدارية االستااتيجية للجامعات بوص ه مدخال م ما لتطوير أنظمة إدارة األداء في الجامعات.
تش ـ ـ ـ ــجيع األكاديميين لالن راط في التطوير املنهي لانـاء امل ـارات والقـدرات الال مة للت ـاع و م أنظمـة إدارة األداء ،واألهداإ
امليشودة منلا.

اإلبراهيمى ،ع .ب .)0223( .درعة اعلية تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس ف الجامعات األردنية لتحقيق امليزة التنا سـ ــية :لجامعاالم .مجلة
اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ــج ،2ع 77. 30 ،0مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاع ـ ـ ــع م ـ ـ ــس
http://search.mandumah.com/Record/601821
بوكميش ،م ،.والحنيطي ،م . (2001).نظام تقويم أداء املوظ ين في الوظي ة العامة بالجلائر :دراس ـ ــة ميدانية تحليلية (رس ـ ــالة ماعس ـ ــتيا غيا
ميشورة) .الجامعة األردنية ،عمان .مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/607858

الحميضـ ـ ــمي . ،ب .م .)0211( .تصـ ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القصـ ـ ــيم مس وع ة نظرهم في ضـ ـ ــوء تجارب بعض
ال ـ ـ ـج ـ ـ ــام ـ ـ ـع ـ ـ ــات امل ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدول ـ ـ ـي ـ ـ ــة .م ـ ـ ـج ـ ـ ـل ـ ـ ــة ك ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـاب ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــج ،03ع 424. 023 ،0مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاع ـ ـ ــع م ـ ـ ــس
http://search.mandumah.com/Record/882500

الش ـ ــا عي ،م .م .م .)0222( .متطلاات وا ـ ــروط التقويم املوض ـ ــو ي ألداء عض ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر ك مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس
والقائمين عن العملية التقويمية بكلية التابية بجامعة امللك سـ ـ ـ ــعود .اللقاء السـ ـ ـ ــنوي الثال عشـ ـ ـ ــر (إعداد املعلم وتطويره في
ض ــوء املتغياات املعاص ــرة) الس ــعودية ،الرياب :الجمعية الس ــعودية للعلوم التابوية والن س ــية (عس ــتن) وكلية التابية ،عامعة
امللك سعود .002 052 ،مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/110547
الطش ـ ــالن ،ا .م .)0211( .تقويم األداء التدريع ـ ــمى ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ــم اإلدارة التابوية بجامعة امللك س ـ ــعود مس وع ة نظر طالاات
ال ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ــا .م ـ ـج ـ ـل ـ ــة ال ـ ـتـ ــاب ـ ـي ـ ــة :ع ـ ــام ـ ـع ـ ــة األ هـ ــر ك ـ ـل ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــاب ـ ـي ـ ــة ،ع ،121ج 459. 312 ،1مس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــاعـ ــع مـ ــس
http://search.mandumah.com/Record/905872

عاد الرا ق ،و .م .ن .)0222( .اتجاهات أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية بجامعة امللك سـ ـ ـ ــعود نحو أسـ ـ ـ ــاليب وطرق تقويم أدائلم .اللقاء
السـ ــنوي الثال عشـ ــر (إعداد املعلم وتطويره في ضـ ــوء املتغياات املعاصـ ــرة) السـ ــعودية ،الرياب :الجمعية السـ ــعودية للعلوم
التابوية والن سية ،وعامعة امللك سعود .050 020 ،مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/110545
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العنقري ،ع .ب .س .ع .)0212( .تقييم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة الطائق باململ ة العرمية الس ــعودية .املجلة العلمية لقطاع كليات
التجارة ،ع  476. 302 ،2مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/175516
العيدروس ،أ .ب .س .م .)0223( .تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة أم القرل .املؤتمر القومي الس ـ ــنوي الس ـ ــادس عش ـ ــر
(التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم لا الجامعي) مص ـ ـ ـ ــر ،القاهرة :مركل تطوير التعليم ال جامعي .عامعة عين
امس .032 122 ،مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/39963

الغامدي ،ص .ب .ع .ب .ع ،.أبو رأس ــين ،م .ب .ح .ر ،.والقعيد ،ع .ب .ع .)0210( .تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية:
أنموذج مقتاح.املجلة السعودية للتعليم العالي ،ع 150. 132 ،2مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/874202
القرني ،ع .ب .س .ب .م .آ .ه ،.اللهراني ،س .ب .م ،.الش ـ ــمراني ،أ .ب .م ،.الس ـ ــعيد ،م .ب .س ،.والنجار ،ع .ب .م .)0225( .تقويم أداء عض ـ ــو
هيئة التدريس بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود .املؤتمر القومي الس ـ ـ ـ ــنوي الثاني عش ـ ـ ـ ــر تطوير أداء الجامعات العرمية ف ض ـ ـ ـ ــوء معاييا
الجودة الشـ ـ ـ ـ ــاملــة مص ـ ـ ـ ــر ،مج  ،0القــاهرة :مركل تطوير التعليم الجــامعي وعــامعــة عين ا ـ ـ ـ ــمس .020 052 ،مس ـ ـ ـ ــتاعع مس
http://search.mandumah.com/Record/38607
لنون ،أ .ا .ع ،.وأبو ج  ،م .م .م . (2015).نظم تقويم أداء العاملين وأثرها عن األداء :دراس ـ ـ ـ ــة حالة لطاع و ارة اللراعة والثاوة الحيوانية

والاحرية رع الج رة بليبيا في ال تاة مس 0223م 0213م (رس ـ ـ ــالة ماعس ـ ـ ــتيا غيا ميش ـ ـ ــورة) .عامعة أم درمان اإلس ـ ـ ــالمية ،أم
درمان .مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/789002
القوصـ ـ ــمي ،عالء الديس ( .)1332تجرمة عامعة أسـ ـ ــيوط في تقويم األداء الجامعي .في "رؤية لجامعة املسـ ـ ــتقا " .مؤتمر عامعة القاهرة لتطوير
التعليم العالي  0003مايو .ص 011013
ال ايع ـ ـ ــمي ،عاد الواحد حامد ،) (2011والع عودة التعليم الجامعي وطرق تحس ـ ـ ــينه ،ولالع املؤتمر العربي الدولي األوم لض ـ ـ ــمان الجودة في
التعليم العالي ،عامعه اللرلاء ،األردن ،املجلد(2).
محمد محمد إبراهيم ( .)0223إدارة املوارد البش ــرية ،س ــلس ــلة الوثائق ،األس ــاس ــيات واالتجاهات الحديثة في م نة اإلدارة ،اإلس ـ ندرية ،الدار
الجامعية ،0223 ،ص .250
مسي  ،م .ع .م .ع ،.ونا ع ،ع .ع .م .)0222( .تطوير نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات املصرية في ضوء خباة بعض الجامعات
األخ ــري .الـ ـت ــابـ ـي ـ ــة :الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ـ ــة املصـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ــة لـ ـلـ ـت ــابـ ـي ـ ــة املـ ـق ـ ــارن ـ ــة واإلدارة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ـ ــة،م ــج،3ع68. 11،15مسـ ـ ـ ـ ـ ـت ــاع ــع م ــس
:http://search.mandumah.com/Record/12340
ناص ــق ،م .أ .ح ،.وعتايس ،م .ع .)0210( .اتجاهات أعض ــاء هيئة التدريس نحو تقويم أدائلم :دراس ــة ميدانية عن عامعة الللا يق .دراس ــات
ترموية ون سية ،ع  472. 025 ،22مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/406793
ال ويد ،ن .ع .س ،.وسيا  ،إ .ع . (2013).مساهمة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجامعي :دراسة ميدانية مس وع ة
نظر عض ـ ــوات هيئة التدريس والطالاات في عامعة أم القرل (رس ـ ــالة ماعس ـ ــتيا غيا ميش ـ ــورة) .عامعة أم القرل ،م ة امل رمة.
مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/530973
و ارة التعليم العالي ( .)0222نظام مؤسسات التعالي العالي الجامعات ولوائحه .الطاعة الثالثة.
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2030
 منى بنت عبد هللا بن محمد البشر.د
أستاذ مساعد بقسم املناهل وطرق التدريس
ُ
ب
: وذلك مس خالم،) في التعليم العالي0202( الجامعي في ضـ ـ ــوء أهداإ رؤية اململ ة
َه َدإ هذا الاح إل تقويم املمارسـ ـ ــات األكاديمية لألسـ ـ ــتاذ
مل
ُّ
ب
ُّ
 مس وع ة نظر أعضـ ـ ــاء هيئة،) في التعليم العالي0202( الجامعي في ضـ ـ ــوء أهداإ رؤية اململ ة
التعر ملإ عن درعة توا ر املمارسـ ـ ــات األكاديمية لألسـ ـ ــتاذ
مل
ذات داللة إحص ـ ــائية بين اس ـ ــتجابات أ راد ب
،العينة
 والاح مل حوم وعود روق مل،التدريس باأللس ـ ــام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية
مل
ُّ وتقديم عدد مس
ب
.الجامعي
السا لتطوير املمارسات األكاديمية لألستاذ
مل
مل
َّ ،املسحي
َّ وأعدت استاانة
َّ
 و ب مل عت عن عميع أعضاء هيئة التدريس،) مل قرة02( مكونة مس
ولتحقيق هذا ال دإ؛ اعتمدت الااحثة املنال الوص َّي
.) عضوا وعضوة152(  بلغ عددهم،سعود اإلسالمية
محمد ملبس
باأللسام التابوية بجامعة اإلمام
ٍ
مل
ب
:أهم ا
 مس مل،وخرج الاح بعدد مس النتائج
ُّ
✓ أن أ راد ب
ب
 في ضـ ــوء أهداإ رؤية اململ ة،الجامعي
 عن توا ر املمارسـ ــات األكاديمية لدل األسـ ــتاذ،عينة الاح موا قون بدرعة كاياة إل متوسـ ــطة
مل
مل
.) في التعليم العالي0202(
ٌ
ُ روق
ٌ ✓ ال توعد
ُّ  الت، (الدرعة العلمية: عائدة إل
ذات داللة إحصائية في ملباتجاهات أ راد ب
.) الخباة األكاديمية،صص
،العينة
مل
َ
ب
،) في التعليم العالي0202( الجامعي في ض ـ ــوء أهداإ رؤية اململ ة
واملقتاحات لتطوير املمارس ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ــتاذ
✓ تقديم عملة مس ال ُّس ـ ـا
مل
ب
:أهم ا
كان مس مل
ب
.العلمي وخدمة املجتمع
يالت ألعضاء هيئة التدريس في مجام الاح
ٍ ✓ تقديم الجامعة تس
مل
َ
ب
،ـلوب ح مل املش ـ ـ الت
 وأسـ ـ مل،ـجيع املوهومين منلم
 طر مل:✓ تقديم الجامعة برامج تدريبية ألعضـ ــاء هيئة التدريس حوم
 وتشـ ـ مل،ائق تنمية اإلبداع لدل الطلاة
.)0202( والتدريب عن إستااتيجيات تحقيق رؤية
مل
Abstract

▪
▪
▪
▪
▪

This research aims to evaluate the academic practices for the professor in light of the objectives of the Kingdom vision 2030 in higher
education within: identification the degree of the availability of the practices for the professor in light of the objectives of the Kingdom vision 2030
in higher education from the point of view of the faculty members in educational departments in Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University,
and research around the existence of differences with statistical indication between the directions of the individuals of the sample and submission
of numbers of methods to develop the academic practices for the professor and to accomplish this objective, the researcher had approved the
descriptive analytical approach and prepared a questionnaire consisted from (30) paragraph, and were distributed to all faculty members in
educational departments in Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University with total numbers (156) member male and female, the research
concluded the following outcomes:
The individuals of the sample of research agreed with high to average degree about the availability of the practices for the professor in light of the
objectives of the Kingdom vision 2030 in higher education.
There is no differences with statistical indication in the trends of the individuals of the sample return to (the academic degree, specialization,
academic experience).
Submission a group of means and suggestions to develop the academic practices for the professor in light of the objectives of the Kingdom vision
2030 in higher education and the important ones as follows:
Provision of the university facilities to faculty members in field of academic research and community service.
Provision the university training programs to the faculty members with regard: methods of development the creativity with female students and
encourage the talented people, method of solving problem and training to the strategies of accomplishment vision 2030.
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ُ َ ُّ ُ
َّ
رؤية اململ ة ( )0202بمثابة الخارطة ب
ُّ
التحوم واإلص ـ ــالح في كا ة األص ـ ــعدة عن مس ـ ــتول اململ ة،
املوع ة ألكبا حركات
تعد
مل
ب
معل ا وداعمـا ل َسـ ـ ـ ـ ـيا العمليـة التعليميـة في اململ ـة .ولـد
لـذا عـاء إعالن حكومـة اململ ـة العرميـة الس ـ ـ ـ ــعوديـة لتحقيق رؤيـة ( )0202مل
َ
ب
َّ
ُ
ب ُ
ب
املعلم ،وير ع تأهيله؛ س ـ ـ ـ ــعيا إلحدا ن ْقلة
ركلت الرؤية عن أهمية بناء نظام
ويعل دور مل
ٍ
تعليمي يسـ ـ ـ ـ ـ م في د ع جلة االلتص ـ ـ ـ ــاد ،مل
َّ
َ
ملتطلاات العص ــر ب
ُّ
َ
ُّ
ب
ب
العاملي (هيئة
والتميز
الريادة
نوعية في هذا القطاع الحيو ب ملي ،وتلاية
مل
املتغياة والس ــريعة نحو التطور واملنا س ــة عن مل
مل
تقويم التعليم والتدريب0212 ،م).
ب
َْ
املتمثلــة في الجــامعــات والكليــات ،ومراكل الاحو  ،ومعــاهــد
ـات التعليم العــالي
كمــا وأولــت رؤيــة اململ ــة ( )0202مؤ َّسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ مل
مل
َ ْ َ
ضطلع به ،في استيعاب طالبلا ،وتعليل لدراالم ،وتم ين
التدريب ،ومجالس ا األكاديمية والتن يذية أهمية بالغة للدور امل مل بم الذي ت
أساتذالا( .الشمالن وال و ان0212 ،م).
َّ
ُّ
ب
ـمي الا ،ومس
وال اــك أن مولع الجامعة مس املجتمع يظ مرهونا بقدرالا عن تطوير ن س ـ ا ،وتطوير أعضــاء الكادر التدريعـ مل
َ
َّ
املتولع منلم ممارس ـ ـ ـ ُ لا؛ لتجديد حركة ال ر واإلبداع لدل أبنائلا؛ ذلك أن التطوير ض ـ ـ ـ ٌ
ـمان لالس ـ ـ ــتمرارية
ث َّم تطوير طايعة األدوار
مل
والاقاء( .عوهر ،في أبو عاللة0220 ،م ،ص.)0
هذا ،ولد ا ـ ـ ـ ـ دت العقود الثالثة األخياة اهتماما واضـ ـ ـ ــحا ومتزايدا بتقويم املمارسـ ـ ـ ــات األكاديمية ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات ،خا َّ
صـة في ظ مل ب التنا س الشــديد بين مؤ َّسـســات التعليم العالي في هذا العصــر ،الذي يشـ د ثورة معر ية وت نولوعية في
َّ
كا ة املجاالت.
ُ
لذا؛ أص ـ ـ ــام ملللاما عن مؤ َّس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي اليئة ك مل ب الظروإ لتحس ـ ـ ــين عودة أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،مس خالم
ُ َ
ـتم برُ ،
األمر الذي ينع س إيجابا عن عودة املؤ َّس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة التعليمية
عمليات التقويم والتحس ـ ـ ــين والتطوير ،التي تمارس بش ـ ـ ـ ــك مس ـ ـ ـ ـ مل ٍ
وم َرعاالا (أبو الرب ،لدادة0221 ،م ،ص.)22
َّ
متطلاــات س ـ ـ ـ ــوق العمـ وم َرعــات التعليم ،ولض ـ ـ ـ ــعق َ
نظرا ملــا ُيعــانيــه التعليم الجـ ُّ
املخرعــات في
ـامعي مس وعود جوة بين
الت ُّ
صصات املختل ة ،حتى أصاحت عائا عن السوق ومتطلااته ( العليان.)0212 ،
الجامعي؛ حي ُت َع ُّد َ
ب
ولألهمية الاالغة َ
أحد أهداإ رؤية ( )0202في التعليم؛ لدورها الاار في د ع جلة
ملخرعات التعليم
مل
ُ
َّ
ب
ب
ـامعي؛ ألدواره العـديـدة التي تسـ ـ ـ ـ ـ م في
أي مجتمع ،وحيـ إنـه ال يم مل س أن تتحقق تلـك األهـداإ بمعلم عس األسـ ـ ـ ـ ـتـاذ الج مل
التنميـة في مل
ب
َ
أي كلي ــة ع ــامعي ــة تق ــاس – إل ح ـ ٍبـد كايا – ب ــاءة هيئ ــة الت ــدريس بل ــا
تجوي ــد م رع ــات التعليم الع ــالي ،واس ـ ـ ـ ــتن ــادا إل أن عودة مل
(السيعمي0223 ،م ،ص.)0
وانطاللا مما التزمت به رؤية اململ ة ( )0202مس تقديم تعليم ُيس ـ ـ م في د ع جلة االلتص ـ ــاد ،و َس ـ ـ ملبد ال جوة بين م َرعات
َّ
التعليم العالي ومتطلاات سوق العم (وثيقة رؤية اململ ة (0212 ،)0202م ،ص .)02لذا؛ قد أوصت نتائج مؤتمر "دور الجامعات
َّ
نظمته عامعة القصـ ـ ــيم ،بضـ ـ ــرورة تعليل املمارسـ ـ ــات ب
الجيدة في الجامعات السـ ـ ــعودية في
السـ ـ ــعودية في ت عي رؤية ( ")0202الذي
مل
َْ
ُ
َّ
ْ
َ
ُ
مجام االس ـ ـ ــتثمار في ُمدخالت التعليم ونظمه ،وتحس ـ ـ ــين ُم َرعاته َو قا الحتياعات س ـ ـ ــوق العم  ،ومتطلاات الرؤية ،كما أوص ـ ـ ــت
بعض الدراسات كدراسة (الجاوري0221 ،م) ،ودراسة (عليل0210 ،م) ،ودراسة (العطيات ،صوص ،والجوارنة0215 ،م) بضرورة
تقويم عميع ع ود أعضاء هيئة التدريس؛ مس أع تطوير العملية التدريسية والتعليمية.
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ـذاتي ــإنــه مــا يلام ال يلقى االهتمـ َ
ـمي خــا َّ
ب
ص ـ ـ ـ ـ ـة التقويم الـ َّ
ـام املطلوب ،أو القاو َم
ومــالرغم مس أهميــة تقويم األداء التــدريع ـ ـ ـ ـ مل
عامة ،والس ـ ــعودية خا َّ
املناس ـ ــب مس ملل َا أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات العرمية َّ
صـ ـ ـة؛ ورمما يرعع ذلك إل الثقا ة الس ـ ــائدة في
مل
َ َ ب
ُ
ب
َّ
ب
اطالع الااحثة التي
أوس ـ ــاطنا الجامعية حوم تفزيه األس ـ ــتاذ
يعل مش ـ ــكلة الاح  :ندرة الدراس ـ ــات املحلية – حسـ ـ ـب مل
الجامعي .ومما مل
مل
ب
الجامعي في ضوء أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم.
تناولت تقويم املمارسات األكاديمية لألستاذ
مل
ب
الجامعي في ض ــوء أهداإ رؤية
وتأس ــيسـ ـا عن ما س ــاق؛ إنه تظ ر الحاعة للاح في تقويم املمارس ــات األكاديمية لألس ــتاذ
مل
اململ ــة ( )0202في التعليم العــالي ،مس وع ــة نظر أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــاأللس ـ ـ ـ ـ ــام التابويــة بجــامعــة اإلمــام محمــد بس س ـ ـ ـ ــعود
اإلسالمية.
:
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي ،مس وع ة
 .1ما درعة توا ر املمارسات األكاديمية لدل األستاذ
مل
نظر أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟
روق ُ
 .2ه توعد ٌ
ذات داللة إحص ــائية في وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس باأللس ــام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس س ــعود
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم
اإلس ـ ــالمية ،حوم درعة توا ر املمارس ـ ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ـ ــتاذ
مل
العالي؛ ُتعلل إل ( :الدرعة العلمية ،الت ُّ
صص ،الخباة األكاديمية)؟
ب
الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي؟
 .3ما ُسا تطوير املمارسات األكاديمية لدل األستاذ
مل
ب
الجامعي في ض ــوء أهداإ رؤية ( )0202في التعليم العالي ،وذلك
َي ُلدإ هذا الاح إل تقويم املمارس ــات األكاديمية لألس ــتاذ
مل
مس خالم ُّ
التعرإ عن ما يني:
ب
ـامعي؛ لتحقيق أهــداإ رؤيــة ( )0202في التعليم العــالي ،مس وع ــة نظر
✓ درعــة توا ر املمــارسـ ـ ـ ـ ــات األكــاديميــة لــدل األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجـ مل
أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
✓ التعرإ عن مـدل اختالإ وع ـات النظر لـدل أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـاأللسـ ـ ـ ـ ــام التابويـة بجـامعـة اإلمـام محمـد بس سـ ـ ـ ــعود
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم
اإلس ـ ــالمية ،حوم درعة توا ر املمارس ـ ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ـ ــتاذ
مل
العالي؛ باختالإ متغياات (الدرعة العلمية ،الت ُّ
صص ،الخباة األكاديمية).
ب
الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي.
✓ ُسا تطوير املمارسات األكاديمية لألستاذ
مل
ُ
ب
َ
تمث الرؤية مناجا واض ـ ــحا لدعم وتطوير العملية
ت َياع أهمية هذا الاح مس أهمية رؤية اململ ة ( )0202في التعليم؛ حي
مل
َّ
القمم في كا ة املجاالت املختل ة.
التعليمية؛ بلدإ بناء عي لادر عن الوصوم باململ ة إل أعن مل
ُ
ُّ ْ ُ
اة َّ
املؤهلة ترمويا وعلميا وثقا يا وأكاديميا ،وال ئة
✓ يتعام هذا الاح مع ئة م َّمة في املجتمع ،وهم أس ـ ـ ـ ــاتذة الجامعات ،الن
التي يقع علالا العبء األكبا في تحقيق أهداإ الجامعة ،ثم أهداإ رؤية اململ ة (.)0202
ُ
ب
الذاتي ،مس خالم مس ــح آراء أعض ــاء هيئة التدريس حوم درعة
اعتماده عن أس ــلوب التقويم
✓ مما َيليد مس أهمية هذا الاح :
مل
أهمية وممارسة بعض عوانب األداء ل م؛ ما ُي َع ُّد َ
أحد ب
أهم دعائم وإعراءات نظام االعتماد وضمان الجودة في التعليم.
مل
ُ
َ
ومقتاحــاتــه أعضـ ـ ـ ـ ـ َـاء هيئــة التــدريس؛ ُّ
للتعرإ عن واعاــاالم ومس ـ ـ ـ ــؤوليــاالم
✓ مس املؤ َّمـ أن ت يــد نتــائج هــذا الاحـ وتوصـ ـ ـ ـ ـيــاتــه
وأدوارهم َ
نحو طالبلم ،وإ ادة مجتمع م في تحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي.
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ُّ
ُّ
العلمي ،خدمة املجتمع) لدل األســتاذ
التعرإ عن درعة توا ر املمارســات األكاديمية (التدريس ،الاح
التصــر الاح عن
ب
الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة  0202في التعليم العالي.
مل
أعضــاء هيئة التدريس باأللســام التابوية التالية( :أصــوم التابية ،اإلدارة والت طيط التابو ُّي ،املناهل وطرق التدريس) بكلية
التابية ،بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الذيس هم عن ُرتاة( :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) مس الجيسين.
األلسام التابوية بكلية العلوم االعتماعية ،بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،بمدينة الرياب.
ب
الجامعي 13031332ه.
ال ص الدرا ُّمي األوم مس العام
مل
َ
س الش ـ َ
مار َ
تقويم املمارس ــات األكاديمية :املمارس ــة لغة ملمسَ :م َار َ
عال َجه و اولهُ .يقامَ :
س األمور واألعمام،
ـميء ملمراس ـا وممارس ــة:
تمرس بالشميءَ :
احت َّك به َّ
َّ
وتدرب عليه( .أحمد ،أنيس ،عطية ،ومنتصر0223 ،م ،ص.)322
ْ
ُوت َّ
عرإ املمــارس ـ ـ ـ ـ ــات األكــاديميــة إعرائي ـا بــأنلــا" :مجموع األنشـ ـ ـ ـ ـطــة والوظــائق ملامل نيــة التي يقوم بلــا عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس
ـواء أكـان داخـ َ
العلمي ،وخـدمـة املجتمع ،بـاإلضـ ـ ـ ـ ــا ـة إل التوعيـه واإلراـ ـ ـ ـ ــاد التابو بي لطلاتـه ،س ـ ـ ـ ـ ٌ
ب
ب
ـامعي ،مس التـدريس ،والاحـ
مل
مل
الج مل
ب
َّ
َ
ومرميـا ب
معلمـا ب
وموع ـا لطالبــه ،وإنسـ ـ ـ ـ ــانـا مت ــاعال مع متطلاــات والعــه ،ومــا َي ملرضـ ـ ـ ـ ــه هــذا الوالع مس
الجــامعــة أم خــارع ــا ،بــاعتاــاره مل
مل
مل
ب
ب
الجامعي في ض ـ ــوء أهداإ رؤية
تحديات؛ لتحقيق أهداإ رؤية ( .")0202ويم مل س تعريق تقويم املمارس ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ــتاذ
مل
مل
َ
ُ
ُّ
ُّ
اململ ــة ( )0202في التعليم العــالي في هــذا الاحـ بــأنــه :العمليــة التي ي ملتم مس خالل ــا عمع املعلومــات للتعرإ عن درعــة مــا يقوم بــه
َ
ُّ
وخارع ا؛ مس أع إحدا التغيياات امليش ـ ــودة؛ لتحقيق أهداإ
الجامعي مس أدوار وممارس ـ ــات أكاديمية ،داخ َ الجامعة
األس ـ ــتاذ
رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي ،مس وع ة نظر أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس باأللسـ ـ ـ ــام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس سـ ـ ـ ــعود
اإلسالمية.

0202
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َ
ي رؤي ــة َّ
تبن ل ــا اململ ــة العرمي ــة الس ـ ـ ـ ــعودي ــة تح ــت مس ـ ـ ـ ـ َّـمى "رؤي ــة اململ ــة (")0202؛ لتكون مناج ـا وخ ــارط ــة طريق للعم ـ
َّ َ
َّ َ
ُ
َ
ُّ
ب
صـ ـة بلا؛
امات الخا
ـات
ـادي والتنمو ب ملي في اململ ة ،ولد َر َسـ ـمت الرؤية
العامة للممل ة ،واألهداإ وااللتز مل
ات والس ــياس ـ مل
التوع مل
االلتص ـ مل
َّ
ب
لتكون اململ ة نموذعا رائدا عن كا ة املســتويات ،وااــتملت الرؤية عن عدد مس األهداإ اإلســتااتيجية ،واملسـ َلد ات ،واملؤ ملاـرات
ُّ
ُّ
والعام (وثيقة الرؤية (.)0202
الخاص
لقياس النتائج ،التي يشارك في تحقيق ا القطاعان:

10

10

َ
َ
ُ
ـحة املعالمُ ،أع َّدت لتسـ ــيا باململ ة َ
نحو مسـ ــتقا مشـ ـ ملـرق في
ت تسـ ــب رؤية ( )0202أهمي َ لا مس كونلا ت َع ُّد خارطة طريق واضـ ـ
مل
ب
َ َ ْ َ
ْ ُ
َ ب
املقالة مس ال َّس ـ ـ ـيا َو َق خطط
مكونات الدولة البش ـ ـ ــرية واملادية في الخمس عش ـ ـ ـرة س ـ ـ ــنة مل
عميع املجاالت التنموية ،بما يم مل س عميع مل
مدروسة (ال و ان0212 ،م ،ص.)15
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انطاللا مس رؤية اململ ة  0202والرسـ ـ ـ ـ ــالة التي تس ـ ـ ـ ــع ل ا و ارة التعليم باململ ة نحو تعليم متميز يتوا ق مع الرؤية لاناء
مجتمع معرفي منا س عامليا ،قد حددت و ارة التعليم في برنامج التحوم الوطني  ،0202األهداإ اإلستااتيجية التالية:
َّ
✓ ال دإ اإلس ـ ـ ـ ــتااتي ُّي َّ
األوم :إتاحة ملخدمات التعليم لكا ة اـ ـ ـ ـ ـرائم الطالب.وتلويد املواطنين باملعارإ وامل ارات الال مة ملواءمة
َ
املستقالية.
احتياعات سوق العم
ب
املعلمين وإعدادهم وتأهيل م وتطويرهم.
✓ ال دإ اإلستااتي ُّي الثاني :تحسين استقطاب مل
✓ ال دإ اإلستااتي ُّي الثال  :تحسين الايئة التعليمية املح بمل لة لإلبداع واالبتكار.
✓ ال دإ اإلستااتي ُّي الرابع :تطوير املناهل وأساليب التعليم والتقويم.
َّ
✓ ال دإ اإلســتااتي ُّي الخامس :تعليل القيم وامل ارات األســاســية للطلاة .وترســيأ القيم اإليجابية ،ومناء شــخصــية مســتقلة ألبناء
الوطس.
َّ
✓ ال دإ اإلستااتي ُّي السادس :تعليل لدرة نظام التعليم لتلاية متطلاات التنمية واحتياعات سوق العم .
َ
✓ ال دإ اإلستااتي ُّي السابع :تنويع مصادر تموي مات رة ،وتحسين ال اءات املالية بقطاع التعليم.
✓ ال دإ اإلس ـ ـ ـ ــتااتي ُّي الثامس :ر ع مش ـ ـ ـ ــاركة القطاع األهني والقطاع الخاص في التعليم (وثيقة الرؤية ( ،)0202ص( ،)32وثيقة
ُّ
ب
التحوم
الوطني ،)0202( ،ص.)23 20
برنامج
مل
ـامعي مكــانــة م نيــة مرمولــةُ ،وي َع ـ ُّد مس ب ب
يحت ـ ُّ األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجـ ُّ
املكونــات الجــامعيــة؛ ب ـ هو الحجر األس ـ ـ ـ ـ ــاس في العمليــة
مل
مل
أهم مل
َّ
ب
التكوييية .ولد َأ ْولت رؤية اململ ة ( )0202عض ـ ـ ـ ـ َـو هيئة التدريس عناية خا َّ
ُ
صـ ـ ـ ـ ـة مس حي التأهي ُ
املتقدم؛ َليتم س مس
والتدريب
مل
َ
َّ
ب
الت ــاعـ مع امل ب
َ
يحق َق عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس أهــداإ
تغياات املس ـ ـ ـ ــتقاليــة التي تتطلع إلالــا الرؤيــة (الــداود0212 ،م ،ص .)021ولكي مل
مل
يمارس أدواره األكاديمية التالية:
الرؤية؛ إنه ييااي عليه أن مل
01

َ
أهم الوظائق التي ب
َ
الجامعي مس ب
ُّ
حرص الجامعة عن
ُي َع ُّد التدريس
مل
مل
تؤديلا الجامعات في إعداد الطلاة للحياة املس ـ ـ ـ ــتقالية ،وت مل
ب
تقويم وتطوير أعضــاء هيئة التدريس الا؛ حي ُي َع ُّد ذلك مؤ ملاـرا م ما في الح اه عن النوعية ،وضــاط عودة م َرعاالا التعليمية
(الحنيطي ،بطانية ،الجابر ،ومحمود0225 ،م).
ولكي يمارس أس ــتاذ الجامعة وظي ة التدريس عن الوعه األكم ؛ ييااي عليه أن يكون متم ملب نا في مجام ت ُّ
ص ـص ــه ،وواس ــع
مل
ب
االطالعُ ،وملما بأحد النظريات والتطايقات التابوية (حريري0212 ،م).
مل
ُ
َ
َ ب
َ
متنوعـ ٍـة في التــدريس تثيا حم ـاس
حرص عن اس ـ ـ ـ ــت ــدام أس ـ ـ ـ ـ ــاليــب مل
وييااي عليــه أن يرا ي ال روق ال رديــة بين الطالب ،وي مل
ُّ
ب
ب
التحليني (معاني0220 ،م).
الذاتي ،والت يا اإلبدا ب ملي
الطالب للدرس واملنالشة ،وتساعدهم عن التعلم
مل
مل
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ولتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي؛ إنه ييااي عن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية
َّ
ُ
تدريب الطالب عن امل ارات الحياتية؛ ليتسلحوا بلا في املستقا .
ب
العلمي ،وتطوير
كم ــا ييااي علالم االس ـ ـ ـ ــت ــادة مس ثورة املعلوم ــات في دعم العملي ــة التعليمي ــة؛ ألهمي ل ــا في تنمي ــة الت يا
مل
َّ
ب
املعرفي (الشرهان0220 ،م ،ص.)0
الت يا اإلبدا ب ملي ،وتحقيق متطلاات االلتصاد
مل
00

العلمي مولعا م ما ض ـ ـ ـ ـ َ
ُّ
ـمس م مل بام عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات ،ااإلضـ ـ ـ ـ ــا ة إل التدريس ،إن عمله
يحت ُّ الاح
َّ
َّ َّ
والت َا بق َي يه ،ال يعتمد عن عام الخباة ،أو بناء عن تقارير الرؤسـ ــاء – خا َّ
ص ـ ـة باليسـ ــاة لألسـ ــاتذة الذيس يتولون مناصـ ـ َـب
الجامعي مل
َ
َ
ب
العلمي الـذي ُيصـ ـ ـ ـ ـ ملـدره ،مس حيـ ك ُّمـه وك ْي ُ ـه ،والتزا ُمـه بممـارسـ ـ ـ ـ ــة م ـا بملمـه ومس ـ ـ ـ ــؤوليـاتـه األكـاديمية
إداريـة وإنمـا عن عودة اإلنتـاج
مل
ُ
ب
َّ
الجو
(ح يظي ،غربي0210 ،م ،ص .)15ه ــذا؛ وت ملولي الج ــامع ــات في الول ــت الح ــاض ـ ـ ـ ــر الاح ـ العلمي عن ــاي ــة كاياة؛ إذ تلتزم بتو يا مل
َ
املالئم ،واإلمكانات الال مة؛ ليقوم أعضــاء هيئة التدريس الا بإعراء الاحو العلمية األصــيلة املات رة (الشــقصــمي0222 ،م)؛ حي
إنه في ظ ب هذا ُّ
املجتمعَ ،
َ
ب
ب
املجتمعات التي ي
وع ْسـ ـر ال ُ َّوة التي ت صـ ـ
نولواي ال ائ  ،إن نجاح عملية تحدي
العلمي والت
التقدم
مل
مل
مل
مل
ب
ب
ُّ
ب
ُّ
َّ
ب
العلمي (اماس0220 ،م ،ص.)010
تاني العلم والاح
في طريق النمو ،عس العالم
مل
املتقدم لس تتم إال بإحدا تحوالت عذرية في مل
مل
َ
ُّ
العلمي بدوره في تحقيق رؤية اململ ة ( ،)0202مس
ولد أدركت اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية أهمية ذلك؛ حي يقوم الاح
خالم :مراكل األبحا الواعدة ،ومرنامج ت ْق َنية النانو ،والحدائق العلمية ،وحضـ ـ ـ ــانات ب
ب
العلمي ،وتش ـ ـ ــجيع
الت ْقنية ،وكرا ـ ـ ـ ــمي الاح
مل
مل
مل
ب
ب
ب
العلمي( .عرابي0212 ،م ،ص.)111
ومؤارات لياس وتقويم الاح
األبحا
املتميزة ،مل
مل
مل
00

َ ُْ
ـورة أا ـ ـ ـ ــم َ
الدور املناط
يحظى م وم خدمة املجتمع باهتمام كايا مس ملل َا خبااء التعليم العالي؛ لكونه يس ـ ـ ـ ــتوعب بص ـ ـ ـ ـ ٍ
ب
والخدمات
بالجامعات (الاالدي0213 ،م ،ص)12؛ حي إن ملاتصام الجامعات بمجتمعاالا ،وتقديم مجموعة مس األدوار واألنشطة مل
لم َي ُع ْد أمرا اختياريا ،ب أصام أمرا ضروريا َت رضه ب
املعاصرة( .العطيات وآخران ،0215 ،ص.)1205
املتغياات
مل
مل
مل
ُب
ل َ َ
والجامعات الس ــعودية كما هو ُم َ
البشـ ـرية التي تم مل نلا مس تحقيق وظي ة خدمة املجتمع،
الحظ لديلا مس اإلمكانات والقو
َّ
ب
مس خالم إعداد القيادات العلمية املت ب
َ
واملتمثلة في أعضــاء هيئ لا التدريســية ،ب بااالم العلمية،
املجتمع،
صـصــة ،التي تتول ليادة
مل
مل
ب
مااار في خدمة املجتمع ،وح مل مش الته ولضاياه (حسين ،وحن ي0222،م).
ودراي لم ال مل رية الراسخة؛ لتقوم بدور مل
َ
وماسـ ـ ــتعراب ما س ـ ـ ــاقَ ،ت َ
الجامعي في تحقيق الجامعة أهدا َ ا؛ إذ َّ
ُّ
يعوم
لحظ الااحثة أهمية األدوار التي يقوم بلا األس ـ ـ ــتاذ
َّ
عليـه في ت عيل ـا ت عيال ع ملبيـدا ومن ملتجـا؛ حيـ إنـه مس خالم تـدريسـ ـ ـ ـ ــه ،وأبحـاثـه ،ومؤل ـاتـه ،وإاـ ـ ـ ـ ـرا مل ـه عن رسـ ـ ـ ـ ــائـ وأعمـام طالبـه،
ب
يس ـ ـ ـ ــتطيع أن يص ـ ـ ـ ــنع لن س ـ ـ ـ ــه مكانة مرمولة تم ب ُنه مس القيام بأدواره ُت َ
َ
يحقق لجامعته الريادة واملنا س ـ ـ ـ ــة بين
جاه
مجتمعه ،ومما مل
مل
ُّ
ُ
تقويم املمارسات األكاديمية لدل عضو
الجامعات ،ويتوا ق مع تطلعاالا لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( .)0202وعليه؛ إنه يم مل ننا
ُّ
ُْ
ُّ
ناطة به،
هيئة التدريس في ضـ ــوء رؤية (،)0202
بالتعرإ عن "درعة ليام عضـ ــو هيئة التدريس بتن يذ امل مل بام التعليمية التعلمية امل مل
َّ
ب
ب
ُّ
يحقق
ومــا يمـ ملـارسـ ـ ـ ـ ــه مس أنشـ ـ ـ ـ ـطــة وسـ ـ ـ ــلوكيــات تتعلق بم ــا ملمـه املختل ــة التــاليــة( :التــدريس ،والاحـ
العلمي ،وخــدمــة املجتمع) ،بمــا مل
ُّ
عات رؤية اململ ة ()0202
تطل مل
ب َ
َ
وع َرض ـ لا َّ
قة بموضــوع الاح َ ،
ب
اللمني مس األلدم إل
مرتاة َح َس ـب التســلس ـ
املتعل
اســتعرضــت الااحثة الدراسـ مل
ـات الســابقة مل
مل
األحد  ،عن النحو التالي:
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ُّ
التعرإ عن والع إس ـ ـ ام أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
دراس ـ ــة بويد وورش (َ :) 2002،Boyd & Rushه َد ت هذه الدراس ـ ــة إل
ـحي ،وتو َّ
س ــانتا كرو بوالية كالي ورنيا في خدمة املجتمع ،ولد اس ــت دم الااحثان ل ذا الغرب املنال املس ـ َّ
ص ـلت الدراس ــة في نتائج ا
إل أن ( )%12مس ب
دمات
دمات ثقا ية وترويحية ،و( )%12يمارس ــون ملخ ٍ
العينة يمارس ــون م َّام خدمة املجتمع ،و( )%01يمارس ــون ملخ ٍ
مل
دمات دييية ،كما أظ رت الدراس ـ ـ ـ ــة في نتائج ا أن الجامعة لد
دمات إنس ـ ـ ـ ــانية ،و( )%0يمارس ـ ـ ـ ــون ملخ ٍ
بيلية ،و( )%15يمارس ـ ـ ـ ــون ملخ ٍ
املستم بر ل م ،وإيجاد َّ
مقررات دراسية مرتاطة ب دمة املجتمع.
ساعدت أعضاء هيئة التدريس في تو يا املوارد املتاحة ،وتشجي ملع ا
مل مل
َ َ
ب
ُّ
ـمي لعضــو هيئة التدريس مس وع ة نظر الطالب،
وهد ت دراســة ( )2004 ،Freeze & Otersإل التعرإ عن تقويم األداء التدريعـ مل
وتكونـت ب
التحلينيَّ ،
َّ
عينـة الـدراسـ ـ ـ ـ ــة مس ( )110مس طلاـة عـامعـة عنوب كـارولينـا في الواليـات
واس ـ ـ ـ ــت ـدم الاـاحثـان املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ َّي
مل
َّ
ص ـ ـ الااحثان إل أن تقييم الطلاة ب
املتحدة ،ولد اس ـ ــت دم الااحثان أداة اس ـ ــتاانة لتقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس ،وتو َّ
يؤدي إل
مل
تحسين م ارات عضو هيئة التدريس التعليمية وأدائه.
ُّ
وللتعرإ عن درعة أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة اإلس ـ ـ ـراء الخاص ـ ـ ــة مل بملام م التعليمية مس وع ة نظر طالبلم؛ كانت
عينة َّ
دراســة (العمايرة0222،م) ،التي اســت دم الا الااح اســتاانة و ب عت عن ب
مكو ٍنة مس ( )03عضـ َـو هيئة تدريس ،و( )021طالاا
مل
مل
ب
وطالاة ،وتو َّ
صـ ـ ـ ـلت الدراس ـ ـ ــة إل أن تقييم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ألن سـ ـ ـ ـ م عاء بدرعة مرت عة ،وتقييم الطلاة مل ملام م التعليمية
ٌ
لريب مس درعة الحياد.
التدريعمي لعضو هيئة التدريس في ضوء ال ايات امل نية ،ب
ب
ُّ
والسمات الشخصية ،مس وع ة نظر
وللتعرإ عن تقويم األداء
مل
مل
َّ َ
التحليني ،وأ َع َّد
طلاة الدراسات العليا في عامعة باب ؛ كانت دراسة (الجاوري0221 ،م) ،ولد است دم الااح الا املنال الوص َّي
وتكونت ب
مكونة مس ( )30مل قرةَّ ،
اس ـ ـ ـ ــتاانة َّ
عينة الاح مس ( )122طالب وطالاة مس الدراس ـ ـ ـ ــات العليا ،ولد أظ رت نتائج الاح أن
مل
َ
مجاالت الت طيط للدرس ،وطر َ
ـعيق عند أعضـ ــاء هيئة التدريس ،في حين
ائق التدريس،
مل
مل
والعاللات اإلنسـ ــانية ،كانت بمسـ ــتول ضـ ـ ٍ
كان مجام املادة العلمية ومحور الص ات الشخصية بمستول ب
عي ٍد.
مل
أما في عامعة بأم القرل ،كانت دراس ـ ــة (سـ ــيا 0223 ،م) ُّ
للتعرإ عن والع املمارس ـ ــات التابوية لعض ـ ــو هيئة التدريس ،مس
مل
َ
ُ
َّ
َ
ب
عينة الدراس ـ ـ ـ ــة التي
وع ة نظر عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ومس وع ة نظر مالئه ،ولد أعدت الااحثة اس ـ ـ ـ ــتبيانا لجمع املعلومات مس مل
َّ
تكونـت مس ( )02عض ـ ـ ـ ــوا مس كليـة التابيـة ،و( )02طـالاـة ممس َيـ ُ
درس ـ ـ ـ ــس اإلعـداد التابو َّي ومرحلـة املـاعس ـ ـ ـ ــتيا ،ومس أبر النتـائج التي
َ َ
تو َّ
صـ ـ ـ ـلت إلالا الااحثة :أن ث َّمة رولا بين آراء عض ـ ـ ــوات هيئة التدريس في تقويم س ،ومين آراء الطالاات في تقويم س ل اعلية تدريس
عضوات هيئة التدريس ل س.
في حين أن دراسـ ــة (الص ــمادي0210،م) كانت في نجرانَ ،
وه َد ت إل تقويم عودة املمارسـ ــات التدريسـ ــية لدل أعضـ ــاء هيئة
ب
َ
التدريس في عامعة نجران مس وع ة نظرهم ،وصـ َّـمم الااح اســتاانة َّ
هيئة تدريس
تكونت مس ( )53مل قرة ،و مل عت عن ( )022عضــو مل
ب
إلعمالي امل ارات ،ولجميع املجاالت.
مس م ملتلق كليات الجامعة ،وأظ رت النتائج تحقيق مستول الجودة
مل
ُّ
التعرإ عن درعة ممارسـة أعضـاء هيئة التدريس في عامعة الحسـين بس
وعاءت دراسـة (العطيات وآخران0215 ،م) ،ألع
ب
طالم لألدوار األكاديمية ،ولتحقيق هذا ال دإ؛ َت َّم تص ـ ـ ــميم اس ـ ـ ــتاانة و عت عن ب
عينة عش ـ ـ ــوائية بس ـ ـ ــيطة مس مجتمع الدراس ـ ـ ــة،
مل
مل
تكونت مس ( )105عض ـ ـ ـ ــوا ،وتو َّ
َّ
ب
العلمي عن املرتاة األول في املمارس ـ ـ ـ ــة ،ثم مجام
صـ ـ ـ ـ ـلت نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة إل حص ـ ـ ـ ــوم مجام الاح
مل
التدريس ،وأخياا خدمة املجتمع.
َّ
ـاليب التدريس
وفي ضـ ـ ـ ــوء هذه النتائج ،تمت التوص ـ ـ ـ ــية بعم ورش تدريبية ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة حوم أسـ ـ ـ ـ ـ مل
َّ
الحديثة؛ لنق امل ارات الجديدة املتعلمة في ورش التدريب إل صوم الدراسة.
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ب
ـمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس
وعاءت دراس ــة (عياص ــرة0212 ،م) ألع تقييم األداء التدريع ـ مل
َ
عينة الدراسـ ـ ـ ــة مس ( )102طالاة مس طالاات كلية التابية ،وأ َع َّد ملت الااحثة اس ـ ـ ـ ــتاانة َّ
تكونت ب
وع ة نظر الطالاات ،ولد َّ
تكونت مس
مل
ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين متو مل بس ـ ـ ـط تقديرات طالاات كلية التابية في والع األداء
( )03مل قرة ،وكش ـ ـ ـ ت النتائج عس عدم وعود روق مل
ُ
روق ُ
التدريعمي ،كما أاارت النتائج إل أنه ال توعد ٌ
ب
ذات داللة إحصائية تعلل ب
ب
ومتغيا السنة الدراسية.
ملتغيا الجيس،
مل
مل
مل
0202
َ ب
ُّ
عي
كانت دراس ـ ــة (ا ـ ــاهين0212 ،م) للتعرإ عن أثر اس ـ ــت دام األنش ـ ــطة الطالبية والباامج التدريبية في تعليل الو ملي املجتم مل
َّ
ب
َ
املنال ملاـ ـ ـ ْا َه التجري ب ملي ،وص ـ ـ َّـممت اس ـ ــتاانة و مل عت عن
بمتطلاات رؤية اململ ة ( ،)0202ولتحقيق هذا ال دإ؛ اس ـ ــت دمت الااحثة
َ
َ
مجموعت ملي الدراس ـ ـ ــة لص ـ ـ ــالح املجموعة التجريبية،
ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين
الطالاات ،وأظ رت الدراس ـ ـ ــة في نتائج ا :وعود روق مل
ب
االطالع حوم رؤية (َّ ،)0202
وأرععت الس ـ ـ َ
ولدمت عددا مس التوص ـ ــيات ،مس
ـبب في ذلك إل تعاون عض ـ ــوات هيئة التدريس ،و يادة مل
َّ
ب
ُ
إدخام رؤية ومتطلاات رؤية ( )0202في برامج األنشطة الطالبية.
أهم ا:
مل
لتعرإ عن الدور َ
أما دراس ـ ـ ـ ــة (اـ ـ ـ ــرإ0212 ،م) كانت ل ُّ
املقتاح لكليات التابية في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية ،في ت عي برنامج
َ
ُّ
ب
التحوم
الوطني لرؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية ( ،)0202ولتحقيق هذا ال دإ؛ اس ـ ـ ـ ــت َدمت الااحثة املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ َّي ،وأ َع َّدت
مل
اســتبيانا م توحا ب
طاق عن ( )522مس أعضــاء هيئة التدريس بكليات التابية في اململ ة ،وأظ رت نتائج الدراســة بصــورة إعمالية أن
مل
ُّ
ب
لكليــات التابيــة في الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة دورا إراـ ـ ـ ـ ــاديـا م مـا في ت عيـ برنــامج التحوم
الوطني لرؤيــة اململ ــة العرميــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة
مل
( ،)0202مس خالم أعضاء هيئة التدريس.

✓
✓

✓

✓
✓

َ
ُّ
الحالي مع ك الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة ،العرمية واألعنبية ،في اعتماده املنال الوص ـ ـ ـ ـ َّي ،ما عدا دراس ـ ـ ـ ــة (اـ ـ ـ ــاهين،
َّات َ ق الاح
َ
َ
املنال ملا ْا َه التجري ب ملي ،كما َّات َ ق مع ا في اعتماده أداة االستبيان لتحقيق أهداإ الاح .
0212م) ،حي اعتمدت
َ
َّ
َّات َ قت الدراس ــات الس ــابقة عن تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس ،في حين اختل ت في تحديد هذا األداء ،حي ات قت دراس ــة
ب
التدريعمي لدل
ك ٍ ب مس( )2004 ،Freeze & Oters( :الجاوري0221 ،م)( ،الصمادي0210،م)( ،عياصرة0212 ،م) عن تقويم األداء
مل
عض ــو هيئة التدريس ،بينما عاءت دراس ــة بويد وورش (ُّ )2002 ،Boyd & Rush
للتعرإ عن والع إس ـ ام أعض ــاء هيئة التدريس في
خدمة املجتمع ،في حين عاءت دراسـ ـ ـ ـ ــة (سـ ـ ـ ــيا 0223،م) لتقويم املمارسـ ـ ـ ـ ــات التابوية ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،أما دراس ـ ـ ـ ــة
ب
ب
الجامعي مس
الحالي – قد كانت لتقويم عميع األدوار األكاديمية لألس ـ ـ ـ ــتاذ
(العطيات وآخران0215 ،م) التي َّتت مل ق مع الاح
مل
مل
ُّ
العلمي ،خدمة املجتمع) .كما اختل ت مع دراسـ ـ ـ ـ ــة (ا ـ ـ ـ ــاهين0212 ،م) ،حي كانت ُّ
للتعرإ عن أثر
حي (التدريس ،الاح
َّ
َ ب
عي بمتطلاات رؤية اململ ة (.)0202
األنشطة الطالبية والباامج التدريبية في تعليل الو ي املجتم مل
اختل ت الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة عس هذا الاح في نوع ب
ـتق مل ب  ،حي َّات َ قت دراس ـ ـ ــة ك ٍ ب مس) 2004 ،Freeze & Oters( :
املتغيا املس ـ ـ ـ مل
مل
(الجاوري0221 ،م)( ،الصــمادي0210،م)( ،عياصــرة0212 ،م) ،عن تقويم أداء عضــو هيئة التدريس مس وع ة نظر الطالب،
ب
الجامعي مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس باأللس ـ ـ ـ ــام
في حين عاء هذا الاح لتقويم املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية لألس ـ ـ ـ ــتاذ
مل
ُ
التابوية ،الذي َّتت مل ق معه دراسة ك ٍ ب مس( :سيا 0223 ،م)( ،الصمادي0210 ،م)( ،العطيات وآخران0215 ،م).
َّات َ قت عميع الدراسات السابقة عن أهمية تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
باسـ ـ ــتعراب الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة ،الحظت الااحثة َّللة في الدراسـ ـ ــات العرمية واألعنبية التي َّ
ب
الذاتي
اهتمت بدراسـ ـ ــة التقويم
مل
َ
ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،وتقويم ممارس ـ ــاالم مس وع ة نظرهم ،يما عدا دراس ـ ــة (سـ ــيا 0223 ،م) ،وكانت لتقويم املمارس ـ ــات
12

التابوية ،ودراس ـ ــة (الصـ ــمادي0210 ،م) ،وكانت لتقويم املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية ،ودراس ـ ــة (العطيات وآخران0215 ،م) ،وكانت
لتقويم األدوار األكاديمية.
َ
َّ
ٌ
الحالي عس الد اس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة :أنه – في حدود ما اطلعت عليه الااحثة ال توعد حتى َ
✓ مما ب
َّ
اآلن دراس ـ ـ ــة واحدة،
يميز الاح
ر
مل
سـ ـ ـ ٌ
ب
الجامعي ،مس
ـواء كانت محلية أم عرمية ،تناولت تقويم املمارسـ ـ ــات األكاديمية في ضـ ـ ــوء رؤية اململ ة ( )0202لدل األسـ ـ ــتاذ
مل
وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية بجامعة اإلمام.

✓
✓
✓
✓

إعداد اإلطار النظر ب ملي للاح  ،حي أ ادت الااحثة مس عميع الدراسات السابقة.
نتائج تلك الدراسات وتوصياالا.
دعم مشكلة الاح باإل ادة مس مل
َّ
إعداد أداة الاح  ،و ُّ
التعرإ عن األساليب إلحصائية املت َاعة لتحلي الايانات.
تحلي نتائج الاح وت سياها.
01

َ
ب
َّ
ب
األكثا مناس ـ ـ ــاة
العلمي
ـحي ،بوصـ ـ ـ ـ ه املنال
لتحقيق أهداإ الاح ؛ اعتمدت الااحثة عن املنال الوصـ ـ ـ ـ ملي بأس ـ ـ ــلومه املس ـ ـ ـ مل
لطايعة الاح  ،الذي َت َّم مس خالم مس ـ ـ ـ ــح آلراء أ راد مجتمع الاح ؛ بلدإ ُّ
التعرإ عن درعة توا ر املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية لدل
ٍ
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي.
األستاذ
مل
00

َّ
تكون مجتمع الاح مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في األلس ـ ـ ـ ــام التابوية بكلية العلوم االعتماعية في عامعة اإلمام محمد بس
ـمي (13031332ه) ،الاالغ ُ
ب
عددهم ( )152عضــوا وعضــوة في األلســام التابوية التالية( :املناهل وطرق
ســعود اإلســالمية ،للعام الدرا ـ مل
مل
التدريس ،اإلدارة والت طيط التابو ُّي ،أصوم التابية).
َّ
وتم تطايق األداة عن عميع أعضــاء هيئة التدريس في األلســام التابوية بكلية العلوم االعتماعية في عامعة اإلمام محمد بس
سعود اإلسالميةَ ،
امليداني َح َ
ب
ب
اإلحصالي.
صلت الااحثة عن ( )101استاانة صالحة للتحلي
وبعد التطايق
مل
مل
00

َت َّم تحديد عدد مس ب
عينة الاح  ،وتشــم ( :الدرعة العلمية – الت ُّ
املتغياات الرئيســة لوصــق أ راد ب
َّ
ات
ص ـص
العلمي الخبا مل
مل
مل
َ
األكاديمية) ،التي ل ا ب ٌ
ب
عينة الاح  ،وتساعد عن
مل
مؤارات داللية عن نتائج الاح  ،باإلضا ة إل أنلا تع س الخل ية العلمية أل راد مل
ب
ُ
املتعلقة بالاح  ،وت صي ذلك يما يني:
إرساء الدعائم التي تانى علالا التحليالت املختل ة مل
31

الدرعة العلمية
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
املجموع

َّ
الت رار
8
40
80
101

اليساة
2.0
01.0
20.3
%122

ب
إعمالي أ راد ب
َّيت ـ ـ ـح مس الجدوم ( )1 0أن ( )12مس أ راد ب
ب
عينة الاح  ،درع ُ لم
يمثلون ما نسـ ـ ـ ُـبته  %20.3مس
عينة الاح
مل
مل
مل
مل
مل
ب
ُ
ُ
إعمالي أ راد ب
ب
عينة الاح  ،درع لم العلمية أس ــتاذ مش ــارك،
يمثلون ما نس ــبته  %01.0مس
العلمية أس ــتاذ مس ــاعد ،بينما ( )32منلم مل
مل
مل
ب
يمثلون ما ُ
ُ
ب
ب
عينة الاح  ،درع لم العلمية أستاذ.
نسبته  %2.0مس
و( )1منلم مل
إعمالي أ راد مل
مل

11

32

الت ُّ
ُّ
العلمي
صص
مناهل وطرق تدريس
إدارة وت طيط ترموي
أصوم ترمية
املجموع

َّ
الت رار
80
34
14
101

اليساة
20.3
02.2
12.3
%122

َّ
الت رار
6
46
76
101

اليساة
3.2
05.3
53.3
%122

ب
ُ
ـالي أ راد ب
َّيت ـ ـ ـ ـ ـح مس الجــدوم ( )0 0أن ( )12مس أ راد ب
ب
عينــة الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة،
عينــة الاح ـ
مل
مل
مل
مل
يمثلون مــا نس ـ ـ ـ ــبت ـه  %20.3مس إعمـ مل
ب
ُ
ُّ
ب
ت ُّ
ب
ُّ
عينة الاح  ،ت ص ـ ـ ـص ـ ـ ـ م
يمثلون ما نس ـ ـ ــبته  %02.2مس
ص ـ ـ ـص ـ ـ ـ م العلمي مناهل وطرق تدريس ،بينما ( )03منلم مل
إعمالي أ راد مل
مل
ب
عينة الاح  ،ت ُّ
إعمالي أ راد ب
ب
ُّ
ُّ
العلمي أصـ ـ ـ ــوم
ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ م
يمثلون ما نسـ ـ ـ ـ ُـبته  %12.3مس
العلمي إدارة وت طيط ترموي ،و ( )13منلم مل
مل
مل
ترمية.
33

الخباات األكاديمية
مس سنة إل أل َّ مس خمس سنوات
ْ
مس خمس سنوات إل أل َّ مس عش ملر سنوات
ْ
مس َعش ملر سنوات أكثا
املجموع

ب
إعمالي أ راد ب
َّيت ـ ـ ـح مس الجدوم ( )0 0أن ( )22مس أ راد ب
ب
عينة الاح  ،خبا ُاالم
يمثلون ما نس ـ ـ ـ ُـبته  %53.3مس
عينة الاح
مل
مل
مل
مل
مل
ب
ْ
ُ
ُ
َ
ب
ب
عينة الاح  ،خبااالم األكاديمية
يمثلون ما نسـ ـ ــبته  %05.3مس
األكاديمية مس عش ـ ـ ـ ملر سـ ـ ــنوات أكثا ،بينما ( )32منلم مل
إعمالي أ راد مل
مل
ب
ْ
إعمالي أ راد ب
ب
عينة الاح  ،خبا ُاالم األكاديمية
يمثلون ما نسـ ُـبته  %3.2مس
مس خمس ســنوات إل أل َّ مس عش ـر ســنوات ،و( )2منلم مل
مل
مل
مس سنة إل أل َّ مس خمس سنوات.
03
َ
ومجتمعه ،ولإلعابة
َع َمدت الااحثة إل اســت دام االســتاانة أداة لجمع الايانات؛ وذلك ملناســا لا ألهداإ الاح  ،ومناجه،
عس تساؤالته.
ب
ب
الحالي؛ كدراس ــة (العطيات وآخران،
ذات الص ــلة بموض ــوع الاح
االطالع عن األدبيات التابوية ،والدراس ــات الس ــابقة مل
بعد مل
مل
ََّ
0215م) ،ودراســة (الجاوري0221 ،م) ،ودراســة (العمايرة0222 ،م) ،وفي ضــوء معطيات وتســاؤالت الاح وأهدا ه ،تم بناء األداة
(االستاانة)َّ ،
وتكونت في صورالا النلائية مس:
34

املحور
املمارسات األكاديمية لدى األستاذ الجامعي لتحقيق أهداف رؤية اململكة ( )2030في التعليم العالي
محور واحد

عدد العبارات
 30عبارة
 30عبارة

ْ
الثالصي للحص ـ ــوم عن اس ـ ــتجابات أ راد ب
َت َّم اس ـ ــت ُ
ب
عينة الاح َ ،و َق درعات املوا قة التالية( :متوا رة
دام مقياس لي رت
مل
مل
َ
َ
بدرعة كاياة – متوا رة بدرعة متو مل بس ـ ـطة – متوا رة بدرعة ضـ ــعي ة) ،ومس ث َّم التعايا عس هذا املقياس كميا ،بإعطاء ك مل ب عاارة مس
ْ
العاارات السابقة درعةَ ،و قا للتالي:
35

م

ال ئة

1
0
0

متو افرة بدرجة كبيرة
متو افرة بدرجة متوسطة
متو افرة بدرجة ضعيفة

حدود ال ئة
من
2.34
1.67
1.00

13

إلى
3.00
2.34
1.67

َوت َّم اس ــت دام طوم املدل في الحص ــوم عن ح م موض ــو بي عن متو بس ـطات اس ــتجابات أ راد ب
عينة الدراس ــة ،بعد معالج لا
مل
مل
ٍ
إحصائيا.
ُّ
لامت الااحثة بالتأكد مس صدق أداة الاح مس خالم:
ُّ
والتأكد مس أنلا تقيس ما ُوض ـعت لقياســه؛ َت َّم عر ُ
ض ـ ا بصــورالا َّ
للتعرإ عن مدل ال ب
ُّ
األولية عن
ص ـدق الظاهر ب ملي لالســتاانة،
مل
مل
ب
ب
َ
ب
واالطالع عن امللحوظات ،ت َّم إعراء التعديالت الال مة التي َّات َ ق
عدد مس املح مل مين املخت ملص ـ ـين في موضـ ــوع الاح  ،وبعد أخذ اآلراء ،مل
َ
ب
علالا غالاية املح مل مين ،ومس ث َّم إخراج االستاانة بصورالا النلائية.
ب
َ
ُّ
ب
الداخني لالس ـ ـ ــتاانة؛ ت َّم حس ـ ـ ــاب معام ارتااط بياس ـ ـ ــون ((()Pearson's Correlation Coefficient؛
االتس ـ ـ ــاق
للتحقق مس ص ـ ـ ــدق مل
مل
ب
ُّ
معامالت االرتااط.
وتوضح الجداوم التالية
مل
للتعرإ عن درعة ارتااط ك مل ب عاارة مس عاارات االستاانة بالدرعة الكلية لالستاانة ،مل
36

ب
الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي
املمارسات األكاديمية لدل األستاذ
مل
رقم العبارة
معامل االرتباط
رلم العاارة
16
**0.507
1
17
**0.655
0
18
**0.648
0
19
**0.697
3
20
**0.646
5
21
**0.562
2
22
**0.675
2
23
**0.572
1
24
**0.624
3
25
**0.671
12
26
**0.757
11
27
**0.792
10
28
**0.824
10
29
**0.782
13
02
**2.233
15

معام االرتااط
مل
**2.220
**2.212
**2.511
**2.522
**2.213
**2.212
**2.530
**2.520
**2.553
**2.222
**2.212
**2.202
**2.253
**2.223
**2.221

** دام عند مستول الداللة ()2.21
َّ
دال ٌة إحصـ ـ ـ ــائيا عند مسـ ـ ـ ــتول الداللة ()2.21؛ َّ
مما ُيشـ ـ ـ ــيا إل صـ ـ ـ ــدق
َّيت مل ـ ـ ـ ـح مس الجدوم ( )00أن عميع معامالت االرتااط
ُ
ب
ب
الداخني للعاارات ،ومناسا مل لا لقياس ما أ ملع َّدت مس أعله.
االتساق
مل
مل
ُّ
َ
ت َّم التأكد مس ثاات أداة الدراس ـ ـ ــة مس خالم اس ـ ـ ــت دام معام الثاات أل اكروناا (معادلة أل ا كروناا
 ،))(αكما في الجدوم (.)02

32

) ( Cronbach's Alph

37

محور االستبانة
الثبات العام

ثبات املحور
0.9460

عدد العبارات
30

العام عام؛ حي بلغ ( ،)2.3322وهذا َي ُد ُّم عن أن االس ــتاانة َّ
َّيت ـح مس الجدوم ( )02أن معام الثاات َّ
تتمتع بدرعة ثاات
مل
ٍ
ُ
ب
امليداني للدراسة.
مرت عة يم مل س االعتماد علالا في التطايق
مل
05

َ
لتحقيق أهداإ الاح  ،وتحلي الايانات التي َت َّم ُ
عمع ا؛ قد ت َّم اسـ ـ ــت دام العديد مس األسـ ـ ــاليب اإلحصـ ـ ــائية املناسـ ـ ــاة،
باس ـت دام الحلم اإلحصــائية للعلوم االعتماعية  Statistical Package for Social Sciencesالتي ُي َرمل ل ا اختصــارا بالرمل ( ،)SPSSوبعد ذلك
َت َّم حسـ ـ ـ ــاب املقاييس اإلحصـ ـ ـ ــائية التاليةَّ :
الت رارات ،واليس ـ ـ ــب املئوية ،واملتو مل بس ـ ـ ـ ـط الحسـ ـ ـ ـ ُّ
ـابي املو ون (املرجح) "،"Weighted Mean
واملتو مل بس ـ ـ ـط الحسـ ـ ـ ُّ
ـابي " ،Meanواالنحراإ املعيار ُّي " ،"Standard Deviationومعام ارتااط بياسـ ـ ــون (،)))Pearson's Correlation Coefficient
باإلضا ة إل اختاار كروسكام واليز .KruskalWallis

ُ
ب
الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي ،مس
ما درعة توا ر املمارسـ ـ ـ ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ـ ـ ــتاذ
مل
وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟
41
2030

َّ
الت رار
م

العاارات

12

يلتزم بأوقات
األكاديمية.

11

يلتزم بأخالقيات املهنة األكاديمية.

00

يحترم أعراف املجتمع املحلي في أدائه لعمله.

2
1
21

13
0
15
10
16
9

12

النسبة
%
املحاضرات

والساعات

يختار املراجع العلمية الحديثة املنسجمة مع
طبيعة املادة وأهدافها.
يصمم الخطط الدراسية بما يتناسب مع
طبيعة املادة العلمية.
ينمي لدى الطلبة إحساسهم بمسؤولياتهم
تجاه املجتمع.
يوجه الطلبة إلى االبتعاد عن التعصب
واالنحر افات الفكرية.
يربط املوضوعات الدراسية بفلسفة املجتمع
وقضاياه.
يشجع املواهب واألفكار اإلبداعية لدى
الطلبة.
يشجع الطلبة على الشفافية والنزاهة أثناء
املناقشات الصفية.
يغرس لدى الطلبة أهمية دور العمل املنهي
لخدمة املجتمع.
يضع تقريرا تقويميا للمقرر على أسس
موضوعية.

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

درعة التوا ر
متو افرة متو افرة
بدرجة
بدرجة
متوسطة
كبيرة
34
94
26.6
73.4
32
94
25
73.4
38
90
29.7
70.3
34
90
26.6
70.3
48
78
37.5
60.9
48
76
37.5
59.4
38
78
29.7
60.9
48
72
37.5
56.2
46
70
35.9
54.7
42
72
32.8
56.3
58
62
45.3
48.4
56
62
43.8
48.4
52
64
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متو افرة
بدرجة
ضعيفة
2
1.6
4
3.1
2
1.6
4
3.1
12
9.4
8
6.3
12
9.4
14
10.9
8
6.3
10
7.8
12

ب
املتوسط
مل
الحسابيُّ

االنحراإ
املعيار ُّي

الرتاة

2.73

0.443

1

2.72

0.485

0

2.70

0.459

0

2.67

0.534

3

2.59

0.524

5

2.56

0.558

2

2.52

0.664

2

2.50

0.615

1

2.45

0.662

3

2.45

0.686

12

2.42

0.610

11

2.41

0.633

10

2.41

0.657

10

َّ
الت رار
م

العاارات

00

يوجه الطلبة باستمرار للبحث العلمي
واالستدالل.
يتعاون مع الزمالء في تطوير املقررات
الدراسية.
يسعى لرفع مستوى تفاعل الطلبة مع
األنشطة الجامعية.

24

يعد أبحاثا علمية مبتكرة في مجال التخصص.

10

يدعو الطلبة إلى االنفتاح وتقبل الرأي اآلخر.

1

يلتزم بمعاييرالجودة في وضع االختبارات.

13
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01
02
02

يقدم االستشارات العلمية املناسبة للمجتمع
املحلي.
يشجع الطلبة على املشاركة في املؤتمرات
والندوات العلمية املحلية والدولية.
يدرب الطلبة على طرائق التفكير العلمي التي
تساعدهم في حل املشكالت.
يستخدم أساليب التدريس الرقمية التي تقلل
من استخدام الورق.
يشارك في األنشطة الثقافية واالجتماعية
املختلفة على مستوى الجامعة أو املجتمع.
يتعاون مع الطالب والباحثين في إعداد
البحوث العلمية.
يقدم أفكارا علمية لتطويراملجتمع املحلي.

يوظف نتائج البحث العلمي في تطوير العملية
02
التعليمية.
يتابع املستجدات العاملية في املناهج بما يحقق
2
رؤية (.)2030
يختار الوسائل التعليمية الحديثة التي تشجع
5
الطلبة على االبتكارات العلمية.
يتواصل مع الباحثين املتميزين في الجامعات
05
األخرى.
يربط نتاجات التعلم بأهداف رؤية اململكة
0
( )2030في التعليم.
ب
املتوسط ُّ
العام
مل

النسبة
%

درعة التوا ر
متو افرة متو افرة
بدرجة
بدرجة
متوسطة
كبيرة

متو افرة
بدرجة
ضعيفة

%
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40.6

9.4
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56
43.7
52
40.6
54
42.2
58
45.3
60
46.9
54
42.2
50
39.1
44
34.4
46
35.9
46
35.9
58
45.3
46
35.9
52
40.7
34
26.6
28
21.9
38
29.7
22
17.2

64
50
70
54.7
66
51.5
58
45.3
54
42.2
60
46.9
60
46.8
70
54.7
66
51.6
66
51.6
38
29.7
58
45.3
46
35.9
70
54.6
72
56.2
52
40.6
74
57.8

8
6.3
6
4.7
8
6.3
12
9.4
14
10.9
14
10.9
18
14.1
14
10.9
16
12.5
16
12.5
32
25
24
18.8
30
23.4
24
18.8
28
21.9
38
29.7
32
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ب
املتوسط
مل
الحسابيُّ

االنحراإ
املعيار ُّي

الرتاة

2.37

0.602

13

2.36

0.571

15

2.36

0.598

12

2.36

0.649

12

2.36

0.673

11

2.31

0.661

13

2.25

0.687

02

2.23

0.634

01

2.23

0.658

00

2.23

0.658

00

2.20

0.817

03

2.17

0.722

05

2.17

0.785

02

2.08

0.671

02

2.00

0.664

01

2.00

0.774

03

1.92

0.647

02

0.02

2.033

َّيت ـ ـ ـح مس الجدوم السـ ـ ــابق أن أ راد ب
عينة الاح موا قون بدرعة كاياة ،عن توا ر املمارسـ ـ ــات األكاديمية لدل األسـ ـ ــتاذ
مل
مل
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي ،مس وع ة نظر أعضـ ــاء هيئة التدريس باأللسـ ــام التابوية بجامعة
مل
ٌ
نتيجة َّتت مل ق مع نتيجة دراس ــة (العمايرة0222 ،م) حي تو َّ
ص ـلت إل أن تقييم أعض ــاء هيئة
اإلمام محمد بس س ــعود اإلس ــالمية ،و ي
التدريس ألن س م عاء بدرعة مرت عة.
َ
ُ
وتعلو الاــاحثــة هــذه النتيجــة إل اس ـ ـ ـ ــتجــابــة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس لحركــات اإلص ـ ـ ـ ــالح التابو ب ملي التي لــامــت بلــا الجــامعــات
ُّ
السـعودية َّ
تطلعات رؤية اململ ة ( ،)0202مس خالم املاادرة بعقد اللقاءات والندوات واملؤتمرات؛ للاح في َّ
اآلليات
عامة؛ لتحقيق
ُّ
ب
التحوم
الوطني في الجامعات الس ـ ــعودية ،ي عامعة
املناس ـ ــاة لإلسـ ـ ـ ام في تحقيق هذه الرؤية ،باإلض ـ ــا ة إل إنش ـ ــاء مكاتب إدارة
مل
َ َّ َ
َّ
َ
التحوم في  ٧٢ذو َّ
ُّ
الحجة ٠٣٤٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ؛ ليتول امل تب م مة ت عي دور الجامعة في
اإلمام عن س ـ ـ ـ ــبي املثام ت َّم إنش ـ ـ ـ ــاء م تب إدارة
تحقيق الرؤية ومرامج ا التن يذية.
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ب
تميز ،ب
ويض ـ ـ ـ ـ ــاإ إل ذلــك مــا يحظى بــه أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس مس عوائل ُّ
للمتميزيس منلم ،وإبرا
تعبا عس تقــدير الجــامعــة
مل
مل
ع ودهم وإس ـ ـ اماالم في االرتقاء بم َرعات الجامعة ،ب
ب
الجامعي ،واإلنتاج واإلا ـ ـراإ
وحثلم عن االهتمام باألداء النو ب ملي في :التدريس
مل
مل
مل
ب
العلمي ،وخدمة الجامعة واملجتمع.
مل
وحص ـ ـ ـ ــوم الااحثة عن هذه النتيجة املرت عة الس ـ ـ ـ ــتجابة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس حوم درعة توا ر املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية
ب
ُّ
ب ب
تؤكده ُ
نتائج دراس ـ ـ ـ ــة
لألس ـ ـ ـ ــتاذ
يؤكد أهمية دور أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في تحقيق تطلعات رؤية اململ ة ( ،)0202الذي مل
الجامعي ،مل
مل
ُّ
ب
التحوم
الوطني لرؤية
(ا ــرإ0212 ،م) ،التي أظ رت أن لكليات التابية في الجامعات الس ــعودية دورا إرا ــاديا م ما في ت عي برنامج
مل
اململ ة العرمية السعودية ( ،)0202مس خالم أعضاء هيئة التدريس.
ب
ُّ
الجامعي في ض ـ ـ ـ ــوء أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم
وللتعرإ عن أكثا املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية توا را لدل األس ـ ـ ـ ــتاذ
مل
العالي ،مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس باأللس ـ ـ ـ ــام التابوية بجامعة اإلمامَ ،ح َسـ ـ ـ ـ ـ َب املتو مل بسـ ـ ـ ـ ـطات الحس ـ ـ ـ ــابية ،واالنحرا ات
املعيارية ،والرتب؛ إنه َّيت ـ ـ ـ ـح مس النتائج في الجدوم الس ـ ـ ــابق أن أ راد ب
عينة الاح موا قون بدرعة كاياة ،بمتو مل بسـ ـ ـ ـط ( 0.02مس
مل
مل
ٌ
ُ
ب
الثالصي (مس  0.05إل  ،)0.22و ي ال ئة التي تش ـ ـ ـ ــيا إل خيار (متوا رة
 ،)0.22وهو متو مل بسـ ـ ـ ـ ـط يقع في ال ئة الثالثة مس ئات املقياس
مل
َ ْ َ
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية
ثماني َعشـ ـ ـ ـ ـرة مس املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ـ ـ ــتاذ
بدرعة كاياة) عن أداة الاح  ،عن توا ر
مل
اململ ــة ( )0202في التعليم العــالي مس وع ــة نظر أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــاأللس ـ ـ ـ ـ ــام التابويــة بجــامعــة اإلمــام محمــد بس سـ ـ ـ ـ ـعود
َّ
َ
اإلسـ ـ ـ ــالميــة ،تتمث ـ في العاــارات رلم ( ،)1 ،10 ،03 ،00،13 ،3،12 ،12 ،10 ،15 ،0 ،13 ،01 ،1 ،2 ،00 ،11 ،12التي ت َّم ترتيبلــا
تنا ليا حسب موا قة أ راد ب
عينة الاح عن توا رها بدرعة كاياة ،كالتالي:
مل
ُ
عاءت العاارة رلم ( )12و ي" :يلتزم بأولات املحاضـ ـ ـ ـرات والس ـ ـ ــاعات األكاديمية" باملرتاة األول مس حي موا قة أ راد ب
عينة
مل
الاح ـ عن توا رهــا بــدرعــة كاياة ،بمتو مل بسـ ـ ـ ـ ـط ( 0.20مس  ،)0وعــاءت العاــارة رلم ( )11و ي" :يلتزم بــأخالليــات امل نــة األكــاديميــة"
ُ
قة أ راد ب
عينة الاح عن توا رها بدرعة كاياة ،بمتو مل بسـ ـ ـ ـ ـط ( 0.20مس  ،)0وعاءت العاارة رلم ()00
باملرتاة الثانية مس حي موا
مل
ُ
املحني في أدائه لعمله" باملرتاة الثالثة مس حي موا قة أ راد ب
ب
عينة الاح عن توا رها بدرعة كاياة،
و ي" :يحتام أعراإ املجتمع
مل
مل
بمتو مل بسـط ( 0.22مس  ،)0وعاءت العاارة رلم ( )2و ي" :ي تار املراعع العلمية الحديثة امليسـ ملـجمة مع طايعة املادة وأهدا ا" باملرتاة
ُ
قة أ راد ب
ات رلم (،11 ،12
الرابعة مس حي موا
عينة الاح عن توا رها بدرعة كاياة ،بمتو مل بسـ ـ ـ ـ ـط ( 0.22مس  .)0وحي إن العاار مل
مل
َ
 )2 ،00كانت أعن العاارات مس حي التوا ُر؛ إذ حص ـ ــلت عن الرتب األول ؛ كما أظ رالا نتائج الاح  ،يم مل س أن نعلو ذلك إل أن
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لد التزموا بتطايق معاييا الجودة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،خا َّ
صـ ـ ـ ـ ـة بعد اعتماد معاييا الجودة مس خالم
َّ
ُ
ب
الخاص بذلك ،مس خالم االسـ ــتاانات التي تعتمدها َو ْحدة الجودة
اللجان املشـ ــكلة في األلسـ ــام والكليات ب صـ ــوص تطايق التقويم
مل
ب
ـاديمي في الجـامعـة ،و ي نتيجـة َّتت مل ق مع دراسـ ـ ـ ـ ــة (العمـايرة0222 ،م) التي أظ رت أن تقييم عض ـ ـ ـ ــوات هيئـة التـدريس
واالعتمـاد األك مل
َ
محور ملي :املادة العلمية والص ـ ـ ـ ات الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية ،لد
ألن سـ ـ ـ ـ س عاء بدرعة مرت عة ،ودراس ـ ـ ــة (الجاوري0221 ،م) التي أظ رت أن
حص ـ ـ ـ ــلتا عن َّ
عيد لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،كما َّتت ق مع دراس ـ ـ ـ ــة (الص ـ ـ ــمادي0210 ،م) التي أظ رت في نتائج ا تحقيقَ
معدم ب
مل
ٍ مل
ب
إلعمالي امل ارات لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ودراس ـ ـ ـ ــة (العطيات وآخران0215 ،م) التي أظ رت حص ـ ـ ـ ــوم محور
مس ـ ـ ـ ــتول الجودة
مل
ُ
التدريس عن املرتاة الثانية في درعة توا ر م اراته لدل أعضـاء هيئة التدريس .في حين اختل ت هذه النتيجة مع دراسـة بويد وورش
ب
َّ
متدن َية.
 ) 2002،Boyd &) Rushالتي أظ رت في نتائج ا أن الجانب
اإلنساني لدل أعضاء هيئة التدريس لد حص عن نساة مل
كما َّيت ـ ـ ـ ـ ـح مس النتائج في الجدوم ( )31أن أ راد ب
عينة الاح موا قون عن توا ر املمارسـ ـ ـ ـ ــات األكاديمية لدل األس ـ ـ ـ ــتاذ
مل
مل
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي مس وع ة نظر أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس باأللس ـ ـ ــام التابوية بجامعة
مل
ب
الثالصي (مس 1.121إل  ،)0.03و ي ال ئة التي
اإلمام محمد بس سـ ـ ــعود اإلسـ ـ ــالمية ،بمتو مل بس ـ ـ ـط يقع في ال ئة الثانية مس ئات املقياس
مل
ُ
َّ
تش ـ ـ ـ ــيا إل خيار (متوا رة بدرعة متو مل بسـ ـ ـ ـ ـطة) عن أداة الاح  ،و تتمث في العاارات رلم (،5 ،2 ،02 ،02 ،02 ،01 ،3 ،11 ،02 ،03
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 )0 ،05التي َت َّم ترتيبلا تنا ليا َح َسـ ـ َب موا قة أ راد ب
عينة الاح عن توا رها بدرعة متو مل بسـ ـطة ،كالتالي :عاءت العاارة رلم ( )03و ي:
مل
َ
ُ
ب
ب
ب
عينة الاح عن توا رها بدرعة
ات العلمية املنا ملسـ ـ ـ ـ ـاة للمجتمع
"يقدم االس ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــار مل
مل
املحني" باملرتاة األول مس حي موا قة أ راد مل
مل
ب
ب
ب
متو ملسـ ـ ـ ـطة ،بمتو ملسـ ـ ـ ـط ( 0.01مس  ،)0وعاءت العاارة رلم ( )02و ي" :يش ـ ـ ـ ملـجع الطلاة عن املش ـ ـ ــاركة في املؤتمرات والندوات العلمية
املحليـة والـدوليـة " بـاملرتاـة الثـانيـة مس حيـ موا ق ُـة أ راد ب
عينـة الاحـ عن توا رهـا بـدرعـة متو مل بسـ ـ ـ ـ ـطـة ،بمتو مل بسـ ـ ـ ـ ـط ( 0.05مس ،)0
مل
ُ
َ َ ْ َ
وعاءت العاارة رلم ( )05و ي" :يتواص مع الااحثين ب
املتميزيس في الجامعات األخرل " باملرتاة الحادية عشرة مس حي موا قة أ راد
مل
ُّ
ب
نتاعات التعلم بأهداإ
عينة الاح عن توا رها بدرعة متو مل بس ـ ـ ـ ـطة ،بمتو مل بس ـ ـ ـ ـط ( 0.22مس  ،)0وعاءت العاارة رلم ( )0و ي" :يرمط
مل
مل
ُ
َ َ ْ َ
ب
ب
عينــة الاح ـ عن توا رهــا بــدرعــة متو ملسـ ـ ـ ـ ـطــة،
رؤيــة اململ ــة ( )0202في التعليم " بــاملرتاـ ملـة الثــانيــة عشـ ـ ـ ـ ـرة مس حي ـ موا قــة أ راد مل
ب
بمتوسط ( 1.30مس .)0
مل
َ
ات السـ ـ ـ ـ ــابقـة لـد حصـ ـ ـ ـ ـلـت عن درعـات توا ر متو مل بسـ ـ ـ ـ ـطـة ،أعالهـا العاـارتـان ( ،)02 ،03وأدنـاهـا العاـارتـان
وحيـ إن العاـار مل
ُ
َّ
ب
()05،0؛ كما أظ رالا نتائج الاح  ،إنه يت مل ـ ـح أن أعض ـ ــاء هيئة التدريس تتوا ر لديلم املمارس ـ ــات األكاديمية بص ـ ــورة عيدةَ ،
غيا
مل
َ
َ
ســات الســابقة؛ ي العاارة :ب
املحني " ،يم س أن َ
ب
نعلو تلك النتيجة
ات العلمية املناســاة للمجتمع
أنلا أل ُّ مس املمار
"يقدم االســتشــار مل
مل
مل
مل
املحني ،أو أن الحوا ل املقـ َّـدمــة ل م ُ
ب
غيا
إل عــدم إتــاحــة ال رصـ ـ ـ ــة للاعض مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس لتقــديم ملخـدمــاالم للمجتمع
مل
ُم ْجلَية في ظ ب ُّ
ب
العلمي ،وخدمة
تعدد م مل بام عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،بين التدريس ،والتابية العملية ،واإلاـ ـ ـراإ عن الاحو  ،واإلنتاج
مل
مل
مل
َّ
َّ
املجتمع ،أو لج ل م بالحوا ل املقدمة ل م؛ لعدم اإلعالن عنلا بص ـ ـ ـ ــورة واض ـ ـ ـ ــحة .و ي نتيجة تت مل ق مع دراس ـ ـ ـ ــة (العطيات وآخران،
 ،)0215في حين أنلا ت تلق مع نتيجة دراس ـ ـ ـ ــة بويد وورش ( ) 2002،Boyd & Rushحي أظ رت في نتائج ا أن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
يمارسون خدمة املجتمع بيساة عالية بلغت (.% )12
َ
َ
ُ
ب
"يشجع الطلاة عن املشاركة في املؤتمرات والندوات العلمية املحلية والدولية" ،تعلو الااحثة تلك النتيجة
أما عس العاارة:
مل
ٌ
مقررات مرحلة الاكالوريوس محدود بتوص ـ ــيق َّ
َّ َ
ب
َّ
للمقرر ،وتكلي ات وأنش ـ ــطة
معين
يدرس َّ مل
إل أن عض ـ ــو هيئة التدريس خاص ـ ـة مس مل
ب
خطط له في التوصيق ،ومس َث َّم إنه ال يجد الحا َل الذي ب
يقدمه لطالبه لتشجيع م عن املشاركة في املؤتمرات
مل
للطالب ،في ضوء ما مل
َ
َ
ب
العلمية ،خا َّ
َ
صـ ـ ـ ـ ـة أنلم مطالاون بإنجا تكلي ات وم ام َّ
املقرر في تاة منية لص ـ ـ ـ ــياة ،ال تس ـ ـ ـ ــمم ل م بالش ـ ـ ـ ــروع في كتابة الاحو ،
مل
َ َ
واملشاركة بلا في املؤتمرات العلمية ،مع عدم وعود حوا َل وم َّ
مالية تد ُع م للمشاركة.
ص ٍ
صات ٍ
ُ
ُ
وماليساة لعاارة" :يتواص عضو هيئة التدريس مع الااحثين ب
املتميزيس في الجامعات األخرل" ،يم مل س أن تعلل تلك النتيجة
مل
َّ
إل أن املس ـ ـ ـ ــتجياين مس أ راد ب
العينــة لــد يكونوا ممس لم َيس ـ ـ ـ ـ ملـاق ل م املش ـ ـ ـ ـ ــاركــة في املؤتمرات العلميــة ،حيـ تتولـد مس خالم تلــك
مل
ٌ
ٌ
ب
َّ
متميزيس مس ع ــامع ــات أخرل ،وتتكون ا ـ ـ ـ ــاك ــات علمي ــة
املؤتمرات عالل ــات علمي ــة وعملي ــة ،التص ـ ـ ـ ـ ــادي ــة واعتم ــاعي ــة ،مع ب ــاحثين مل
ومجموعات َب ْح َّثية ،وتاادم للخباة واملعلومات.
ُّ
ـات التعلم بــأهــداإ رؤيــة اململ ــة ( )0202في التعليم" عن املرتاــة األخياة ،بــأن
وتعلو الاــاحثــة حص ـ ـ ـ ــوم العاــارة"َ :ي ملرمط نتــاعـ مل
َ
ُّ
َ
التعلم املوعودة في توصيق َّ
تحديثلا ورمط ا بأهداإ رؤية اململ ة
املقررات ،ولم يحاولوا
أعضاء هيئة التدريس لد التزموا بيتاعات
َ
( )0202في التعليم ،عس طريق ح ب الطالب وتش ـ ـ ـ ــجيع م عن املش ـ ـ ـ ــاركة في إلامة بر َ
امج وأنش ـ ـ ـ ــطة ت ْو ملع َية ُّ
تطوعية ،وورش عم عن
مل
ُّ
ب
الجامعي في التعريق
مس ـ ـ ـ ــتول الجامعة أو املجتمع؛ لتحقيق أهداإ وتطلعات الرؤية .ورمما يعود الس ـ ـ ـ ــبب إل ض ـ ـ ـ ــعق دور اإلعالم
مل
بالرؤية عن مس ـ ـ ــتول الجامعة ،وميان أهمي لا ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس والطالب ،و ُس ـ ـ ـا تن يذها مس خالم املناهل الدراس ـ ـ ــية ،و ي
ب
َ
االطالع حوم رؤية (.)0202
نتيجة ت تلق مع نتيجة دراسة (ااهين )0212 ،التي أظ رت تعاون عضوات هيئة التدريس ،و يادة مل
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روق ُ
ه توعد ٌ
ذات داللة إحصائية في وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس سعود
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي؛
اإلســالمية ،حوم درعة توا ر املمارســات األكاديمية لدل األســتاذ
مل
ُتعلل إل ( :الدرعة العلمية ،الت ُّ
صص ،الخباة األكاديمية)؟

للتعرإ عن مــا إذا كــانــت هنــالــك روق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ــائيــة في اسـ ـ ـ ــتجــابــات أ راد عينــة الاح ـ طاقــا إل اختالإ متغيا
الخباات األكاديمية است دمت الااحثة اختاار كروسكام واليز ،KruskalWallis Testوعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
KruskalWallis Test
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املحور

الفئات

املمارسات األكاديمية لدى األستاذ
الجامعي لتحقيق أهداف رؤية
اململكة 2030في التعليم العالي.

من سنة إلى أقل من خمس
سنوات
من خمس سنوات إلى أقل من
عشرسنوات
من عشرسنوات فأكثر

العدد

متوسط الترتيب

6

56.50

46

62.72

76

66.21

قيمة مربع كاي

0.548

الداللة
اإلحصائية
0.760

يت ح مس خالم النتائج املوضحة في الجدوم ( )30عدم وعود روق ذات داللة إحصائية عند مستول ( )2025في استجابات
أ راد عينة الاح حوم (توا ر املمارسـ ـ ــات األكاديمية لدل األسـ ـ ــتاذ الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة 0202في التعليم العالي)
باختالإ متغيا الخباات األكاديمية.

للتعرإ عن ما إذا كانت هنالك روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ــتجابات أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة طاقا إل اختالإ متغيا
الت صص العلمي است دمت الااحثة اختاار كروسكام واليز  ،KruskalWalli Testوعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
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املحور

ال ئات

العدد

متوسط التاتيب

توا ر املمارسات األكاديمية لدل األستاذ الجامعي
لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة 0202في التعليم مس
وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية
بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية

مناهج وطرق تدريس
إدارة وتخطيط تربوي
أصول تربية

80
34

59.00
74.56

14

71.50

ليمة مربع كاي

الداللة
اإلحصائية

4.769

0.092

يت ح مس خالم النتائج املوضحة في الجدوم ( )30عدم وعود روق ذات داللة إحصائية عند مستول ( )2025في استجابات
أ راد عينة الاح حوم (توا ر املمارسـ ـ ــات األكاديمية لدل األسـ ـ ــتاذ الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة 0202في التعليم العالي)
باختالإ متغيا الت صص العلمي.

للتعرإ عن ما إذا كانت هنالك روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في اس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة طاقا إل اختالإ متغيا
الدرعة العلمية است دمت الااحثة كروسكام واليز  ،KruskalWallis Testوعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
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املحور

ال ئات

العدد

متوسط التاتيب

توا ر املمارسات األكاديمية لدل األستاذ الجامعي
لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة 0202في التعليم مس
وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس باأللسام التابوية
بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية

أستاذ
أستاذ مشارك

8
40

60.75
69.75

أستاذ مساعد

80

62.25

ليمة مربع كاي

الداللة
اإلحصائية

1.180

0.554

يت ـ ـ ـ ــح مس خالم النتــائج املوضـ ـ ـ ـ ـحــة في الجــدوم ( )33عــدم وعود روق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ــائيــة عنــد مس ـ ـ ـ ــتول ( )2025في
اس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد عينة الاح حوم (توا ر املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية لدل األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة 0202في
التعليم العالي) باختالإ متغيا الدرعة العلمية.
ذات داللة إحصائيةُ ،تعلل إل (الخباات األكاديمية ،الت ُّ
صص،
وتعلو الااحثة نتيجة السؤام السابق في عدم وعود روق مل
الـدرعـة العلميـة) ،إل أن عميع أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس عن اختالإ ت ُّ
صـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالم ،أو خبااالم األكـاديميـة ،أو درعـاالم العلميـة
يحص ـ ـ ـ ــلون عن ن س امللايـا واالعتاـارات في الحوا ل والجوائل العلميـة ،أو املنـاصـ ـ ـ ـ ــب اإلداريـة ،أو املشـ ـ ـ ــاركـة في املؤتمرات العلميـة،
واللقاءات الداخلية ،واملحا الدولية ،دون النظر إل (الخباات األكاديمية ،الت ُّ
صـ ـ ـ ـ ـص ،الدرعات العلمية) كمعيار للم اضـ ـ ـ ــلة،
َّ
ُ َ
وتت ق هذه النتيجة مع نتائج دراس ـ ـ ــة (عياص ـ ــرة0212 ،م) حي أظ رت َ
عدم
كما أنلم يعاملون في التقويم واملتابعة بن س املعاملة .مل
ذات داللة إحص ـ ـ ــائية في اس ـ ــتجابات أ راد ب
العينة ،في حين اختل ت مع دراس ـ ـ ــة ك ٍ ب مس( :العمايرة0222،م) ،و(س ـ ــيا ،
وعود روق مل
مل
َ
ب
العينة.
0223م) ،حي أظ رتا وعود روق ذات داللة إحصائية في استجابات أ راد مل
ب
الجامعي لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي؟
ما ُسا تطوير املمارسات األكاديمية لدل األستاذ
مل
في ضوء النتائج السابقةَ ،
وبعد الرعوع إل الاحو والدراسات َّ
ذات العاللة بتطوير املمارسات األكاديمية،
وأدبيات املجام مل
وأهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم ،قد تو َّ
َ
واملقتاحات لتطوير املمارسـات األكاديمية لدل
صـلت الااحثة إل ُعملة مس السـا
ب
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العالي ،و ي كما يني:
األستاذ
مل
✓ تقــديم الجــامعــة بر َ
امج تــدريبيــة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس حوم :طرائق تنميــة اإلبــداع لــدل الطلاــة ،وتشـ ـ ـ ــجيع املوهومين منلم،
وأسلوب ح مل ب املش الت ،والتدريب عن إستااتيجيات تحقيق رؤية (.)0202
التدريعمي ب
ب
الجيد معيارا للعالوة والتالية؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة (.)0202
✓ وضع األداء
مل مل
العلمي والااحثين ،وإعالن أسماء ب
ب
املتميزيس منلم.
✓ تقدير ع ود أعضاء هيئة التدريس املتعاونين مع القسم
مل
مل
َ
ُّ
ب
املنهي لدل الطلاة.
✓ ح أعضاء هيئة التدريس عن إلامة ورش تدريبية؛ لتعليل املواطنة ،وتنمية العم
مل
املالي ،والرض ـ ــا عس الخدمات الص ـ ــحية َّ
ب
ب
املقدمة ،وس ـ ــاعات
مل
✓ تحقيق الرض ـ ــا الوظي ملي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،مس خالم الرض ـ ــا مل
الجامعي ،ونمط اإلاراإ ،و ُ َرص ُّ
ب
التقدم والتطوير املمنوحة ل م.
وظروإ العم
مل
ب
الجامعي لإلا ـ ـ ـراإ عن بحو طالب الدراس ـ ـ ــات العليا؛ لليادة الدا عية لتجويدها،
✓ يادة عدد الس ـ ـ ــاعات املمنوحة لألس ـ ـ ــتاذ
مل
ُ
وإخراع ا بصورة يم مل س توظيق نتائج ا بما يعود عن املجتمع بال ائدة.
ب
ب
للمتميزيس
العلمي ،وخدمة املجتمع ،وتقديم حوا َل م تل ٍة
يالت ألعض ــاء هيئة التدريس في مجام الاح
✓ تقديم الجامعة تسـ ـ ٍ
مل
مل
منلم.
ْ
ُ
ب
ب
ب
ُّ
ـمي؛ لتزويده بالتغذية
ـمي لعض ــو هيئة التدريس ،وإطالعه عن نتيجة التقويم في ك مل ص ـ درا ـ ٍ
✓ التقويم املس ــتمر لألداء التدريع ـ مل
الراععة ،والتوصيات النلائية.
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ُّ
التطو ب ملي؛ لتحقيق أهداإ رؤية ( ،)0202وتوعيه أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الحتس ـ ـ ـ ــاب األعمام
✓ يادة اهتمام الجامعات بالعم
َّ
َّ
ُّ
ب
ُّ
الجامعي بس ـ ــاعات ص ـ ــي ية للعم في مؤس ـ ـس ـ ــات
التطوعية ض ـ ــمس متطلاات الت رج لطالب الدراس ـ ــات العليا ،وإللام الطالب
مل
َّ
ُّ
التطو ب ملي كمتطلب للت ُّرج.
العم
50
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

1أ راد ب
ب
ـامعي لتحقيق أهــداإ رؤيــة
مل
عينــة الاحـ موا قون بــدرعــة كاياة عن توا ر املمــارسـ ـ ـ ـ ــات األكــاديميــة لــدل األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجـ مل
اململ ة ( )0202في التعليم العالي ،مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس باأللس ـ ـ ـ ــام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ـ ـ ــعود
َ ْ َ
َّ
اإلسالمية؛ حي وا َ َق أ راد ب
ثماني َعشرة مس املمارسات األكاديمية ،أبر ُ ها تمث يما يني:
العينة بدرعة كاياة عن توا ر
مل
يلتزم بأولات املحاضرات والساعات األكاديمية.
يلتزم بأخالليات امل نة األكاديمية.
َ ْ َ
َّ
ُ
عينة الاح موا قون بدرعة ب
كما أن أ راد ب
متوسطة عن توا ر اثنتي عشرة مس املمارسات األكاديمية ،أبر ها تمث يما يني:
مل
مل
َ
ب
العلمية املناساة للمجتمع املحني.ب
ات
يقدم االستشار مل
مل
مل
ُّ
نتاعات التعلم بأهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم.
يرمط
مل
ُ
ٌ
ب
عينة الاح حوم املمارس ـ ـ ـ ــات األكاديمية
ال توعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتول ( )2،25بين اسـ ـ ـ ــتجابات أ راد مل
الجامعي؛ لتحقيق أهداإ رؤية اململ ة ( )0202في التعليم العاليُ ،تعلل إل (الخباات األكاديمية ،الت ُّ
ب
ص ـص ،الدرعة
لألس ــتاذ
مل
العلمية).
َّ
لدمت الااحثة مجموعة مس ُّ
َ
ب
لجامعي ،في ضوء رؤية اململ ة ()0202
واملقتاحات لتطوير املمارسات األكاديمية لألستاذ ا
السا
مل
في التعليم العالي ،كان مس أبر ها:
ـديم الجــامعــة بر َ
تقـ ُ
امج تــدريبيــة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس حوم :طرائق تنميــة اإلبــداع لــدل الطلاــة ،وتشـ ـ ـ ــجيع املوهومين منلم،
مل
وأسلوب ح مل ب املش الت ،والتدريب عن إستااتيجيات تحقيق رؤية (.)0202
العلمي ،والااحثين ،وإعالن أسماء ب
ب
املتميزيس منلم.
تقدير ع ود أعضاء هيئة التدريس املتعاونين مع القسم
مل
مل
ُّ
ب
املنهي لدل الطلاة.
ح أعضاء هيئة التدريس عن إلامة ورش تدريبية؛ لتعليل املواطنة ،وتنمية العم
مل
توصلت إليه الااحثة مس َ
في ضوء ما َّ
نتائج ،إنلا توصمي بما يني:
ُّ
ُ
ح أعضاء هيئة التدريس عن تشجيع الطلاة عن املشاركة باملناساات التي ت ملق ُيم ا الجامعة ،واملشاركة في املؤتمرات العلمية
َ
وخارع ا.
داخ َ الجامعة
َ َ
ب
امج ت ْو َعوية،
علمية ،ونشاطات ثقا ية ،ومر
املحني ،مس خالم تقديم ما يللم مس استشارات
توثيق الصلة بين الجامعة واملجتمع
ٍ
مل
ب
املحني ،وت ريم أعضاء هيئة التدريس املشاركين الا.
تساعد عن تنمية املجتمع
مل
َّ
ُّ
ُ
إعادة النظر في الخطط الدراس ـ ـ ـ ــية ،ونتاعات التعلم ،وتحديثلا بما يتواءم مع س ـ ـ ـ ــوق العم  ،في ض ـ ـ ـ ــوء متطلاات رؤية اململ ة
(.)0202
اعتماد االلتحاق بالدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس كشرط مس اروط التاليات العلمية.
ب
َّ
ب
لالطالع عن املسـ ــتجدات
تشـ ــجيع التنا س
اإليجابي بين أعضـ ــاء هيئة التدريس ،بتس ـ ـ ي التحال م بدورات ومؤتمرات دولية؛ مل
مل
ُّ
الحديثة في الحق التابو ب ملي ،بما يحقق أهداإ وتطلعات رؤية (.)0202
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ب
الجامعي في ض ــوء أهداإ رؤية ( )0202في التعليم العالي ،مس وع ة نظر طالب
✓ الاح في تقويم املمارس ــات األكاديمية لألس ــتاذ
مل
الدراسات العليا باأللسام التابوية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
✓ الاح في تقويم الباامج التابوية بالجامعات السعودية ،في ضوء رؤية اململ ة (.)0202

أبو الرب؛ عماد ،و لدادة؛ عيعـ ـ ــمى (0221م) .تقويم عودة أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم العالي .املجلة العرمية لضـ ـ ــمان
عودة التعليم الجامعي ،عامعة العلوم والت نولوعية ،الجم ورية اليمنية :صنعاء ،العدد  ،1ص.23122
أبو عاللة؛ ملياء مص ـ ـ ـ ــط ى (0220م) .الدور التابوي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الجامعي في مواع ة تحديات العوملة وس ـ ـ ـ ــا تطويره مس وع ة
نظرهم .رسالة ماعستيا غيا ميشورة ،كلية التابية ،الجامعة اإلسالمية .غلة.
أحمد؛ محمد خلق هللا ،و أنيس ،إبراهيم ،و عطية ،الص ــوالحي ،و منتص ــر ،عاد الحليم (0223م) .املسجم الوس ــيط .ج ،1ط ،3مجمع اللغة
العرمية ،القاهرة :م تاة الشروق الدولية.
الاالدي؛ منى (0213م) .دور األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي في خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ـ ــعودية بمنطقة م ة
امل رمة( :الوالع واملأموم) .رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
الجاوري؛ حسـ ــين محمد ( .)0221تقويم أداء األسـ ــتاذ الجامعي في ضـ ــوء ال ايات امل نية والص ـ ـ ات الشـ ــخصـ ــية .مجلة عامعة باب  ،العلوم
اإلنسانية ،املجلد ( ،)15العدد ( ،)0ص.202222
حريري؛ را دة (0212م) .اعلية االتصاالت التابوية في املؤسسات التعليمية .عمان :دار ال ر.
حس ـ ــين؛ حس ـ ــس م تار ،وحن ي ،محمد طه (0222م) .تطوير امل ام الوظي ية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ــرية عن ض ـ ــوء بعض
االتجاهات العاملية املعاصرة .مجلة كلية التابية ،عامعة عين امس ،العدد  ،03ج ،0ص.015
ح يظي؛ سليمة ،وغربي ،عني (0210م) .املمارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي .مجلة علوم اإلنسان واملجتمع ،العدد  ،0ص.1503
الحنيطي؛ عاد الرحمس ،و بطانية ،منذر ،و الجابر ،أحمد ،و محمود ،س ـ ـ ــامي0225( .م) .نوعية التعليم واملواءمة .ورا ـ ـ ــة عم املحور الثاني
للمؤتمر الوطني للتعليم العالي والاح العلمي ،األردن :عامعة عمان األهلية.
الداوود؛ عاد الرحمس (0212م) .مسـؤولية الجامعات السـعودية في تحقيق رؤية اململ ة  .0202ورلة لدمت ملؤتمر دور الجامعات السـعودية
في ت عي رؤية  ،0202عامعة القصيم خالم ال تاة مس  ،113رميع الثاني
الدهشان؛ عمام ،والسيعمي ،عمام (0223م) .تقويم بعض عوانب األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة املنو ية مس خالم آرائلم.
مجلة الاحو الن سية والتابوية ،اتحاد م تاات الجامعات املصرية ،عامعة املنو ية،كلية التابية ،13 ،العدد .0
س ـ ــيا ؛ ائقة بيت عااس ( .)0223تقويم املمارس ـ ــات التابوية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة أم القرل .مجلة دراس ـ ــات في التعليم الجامعي،
عامعة عين امس ،مركل التطوير الجامعي ،العدد .1
اـ ـ ـ ــاهين؛ أم رياب (0212م).أثر اسـ ـ ـ ــت دام األنشـ ـ ـ ــطة الطالبية والباامج التدريبية في تعليل الو ي املجتمعي بمتطلاات رؤية اململ ة .0202
بح ـ مقــدم ملؤتمر األدوار التكــامليــة ملؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات املجتمع لتحقيق رؤيــة اململ ــة  ،0202املنعقــد في :اكتومر .1211 ،منتــدل
الشراكة املجتمعية في الاح العلمي :عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الرياب.
ا ـ ـ ــرإ؛ س ـ ـ ــمية علت (0212م) .الدور املقتاح لكليات التابية في الجامعات السـ ـ ـ ـعودية في ت عي برنامج التحوم الوطني لرؤية اململ ة العرمية
الس ـ ـ ــعودية  .0202بح مقدم ملؤتمر األدوار التكاملية ملؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات املجتمع لتحقيق رؤية اململ ة  ،0202املنعقد في :اكتومر،
 .1211منتدل الشراكة املجتمعية في الاح العلمي :عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الرياب.
الش ـ ـ ــرهان؛ عمام (0220م) .الش ـ ـ ــا ة العاملية للمعلومات (اإلنتانت) ودورها في تعليل الاح العلمي لدل طالب عامعة امللك س ـ ـ ــعود بمدينة
الرياب .مجلة كليات املعلمين ،املجلد  ،0العدد  ،0رعب ،سبتمبا ،ص.130

31

الش ـ ـ ـ ــقص ـ ـ ـ ــمي؛ عاد هللا بس عمعة (0222م) .الاح العلمي ومعيقاته في مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي في س ـ ـ ـ ــلطنة عمان مس وع ة نظر اإلدارة
األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس .رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،األردن.
اماس؛ سالم مس لي (0220م) .دراسات في املناهل واإلدارة التعليمية ،رؤية نقدية معاصرة .ااين  :دار ال تب الجامعية الحديثة.
الش ــمالن؛ خالد ،وال و ان ،الجوهرة (0212م) .متطلاات تطايق الجامعات لإلدارة االس ــتااتيجية لتحقيق رؤية  0202مس وع ة نظر أعض ــاء
الجمعية السعودة لإلدارة ،عامعة القصيم خالم ال تاة  ،1013رميع الثاني.
الش ــيخي؛ هاا ــم بس س ــعيد (0215م) .دور األس ــتاذ الجامعي في تحس ــين نوعية طرائق تقويم الطلاة وأس ــالياه ،مجلة اتحاد الجامعات العرمية
للتابية وعلم الن س ،املجلد  ،10العدد  ،1ص.5513
الص ـ ــمادي؛ مروان ص ـ ــالح .)0210( .تقويم عودة املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة نجران .املجلة التابوية الدولية
املت صصة ،املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب ،األردن ،ص.200250
عرابي؛ محمد عااس (0212م) .دور الاح العلمي في الجامعات السعودية في تحقيق رؤية اململ ة 0202م ( عامعة أم القرل أنموذعا) .بح
مقدم ملؤتمر األدوار التكاملية ملؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات املجتمع لتحقيق رؤية اململ ة  ،0202املنعقد في :أكتومر .1211 ،منتدل الشـ ـ ـ ـراكة
املجتمعية في الاح العلمي :عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الرياب.
عليل؛ هااـ ـ ــم عاسـ ـ ــم ( .)0210تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيأة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة .مجلة ال تم للعلوم التابوية والن سـ ـ ــية،
عامعة ديالي ،العراق ،العدد  ،52ص .120100
العطيات؛ خالد ،وصــوص ،ديمة ،و الجوارنة ،املعتصــم باهلل ( .)0215درعة ممارســة األدوار األكاديمية لدل أعضــاء هيئة التدريس في عامعة
الحس ـ ـ ــين بس طالم .دراس ـ ـ ــات العلوم التابوية ،عمادة الاح العلمي وض ـ ـ ــمان الجودة ،الجامعة األردنية ،املجلد  ،30العدد ،0
ص.12001231
العمايرة؛ محمد حسـ ــس ( .)0222تقدير أعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة اإلس ـ ـراء الخاصـ ــة باألردن للم ام التعليمية املناطة بلم مس وع ة نظر
طلا لم .مجلة العلوم التابوية والن سية ،الاحريس :كلية التابية ،2،0 ،ص .35105
عياصـ ـ ــرة؛ عطاإ منصـ ـ ــور ( .)0212تقييم األداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات.
 ،املركل ال ــديمقراطي العربي لل ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ــتااتيجي ــة والس ـ ـ ـ ـي ــاس ـ ـ ـ ـي ــة
وااللتصادية ،أملانيا :برلين ،املجلد  ،0العدد ،0 ،ص.310303
ال و ان؛ الجوهرة سليمان (0212مـ ـ ـ ـ ـ) .إطار ت عي الحوكمة في الجامعات لتحقيق رؤية  .0202بح مقدم ملؤتمر دور الجامعات السعودية
في ت عي رؤية 0202م ،عامعة القصيم في ال تاة مس  1013رميع الثاني1301 .ه.
معاني؛ وليد (0220م) .التعليم العالي في األردن :رؤية مستقالية .مؤتمر رؤية مستقالية للتعليم في األردن ،عمان ،أيلوم مس .1512
املراعع األعنبية:
C.R. &. Others. (2004). The Length of time spentin student teaching as afactor in teacher performance Center ( E R I C). ،Freeze

سيـة
تالتابويـةوالن
سـ
املجةالـدويةلـدرا
ED414768.

املراعع اإلل تاونية:
العليان؛ عاد الرحمس (0212م) .ال جوة بين م رعات التعليم العالي وسوق العم السعودي .تم استاعاعه بتاريأ 1332/0/10ه ،متاح عن
الرابط التاليhttp://www.alsharq.net.sa/2016/08/17:
هيئـ ــة تقويم التعليم والتـ ــدريـ ــب .) .)0212( .تم اس ـ ـ ـ ــتاعـ ــاع ـ ــا بتـ ــاريأ 1332/0/10ه ،متـ ــاح عن الرابط التـ ــالي/https://www.eec.gov.sa :
وثيقة برنامج التحوم الوطني0212(.0202م) .تم استاعاع ا بتاريأ 1332/0/13ه ،متاح عن الرابط التالي:
.https://vision2030.gov.sa/ar/
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وث ـ ـ ـي ـ ـ ـق ـ ـ ــة رؤي ـ ـ ــة امل ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة  .)0212( .0202ت ـ ـ ــم اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاع ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــأ 1332/0/13ه ،م ـ ـ ـت ـ ـ ــاح ع ـ ـ ـن ـ ـ ـ ال ـ ـ ـراب ـ ـ ــط ال ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي:
https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
B.(2002).Communit service survey university of California santacruz.،C & Rush، Boyd
تم اسـ ـ ــتاعاعه بتاريأ 0211/10/02م ،متاح عن الرابط التاليhttp: planning. Ucsc. Edu budget office projects commserv commuityser :

.vcsurvey. Htm
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 نوال بنت سالم الرشود/د
أستاذ مساعد بكلية التابية
عامعة األميا سطام بس عاد العليل

 ولد،هد ت الدراس ـ ــة إل تقديم تصـ ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي
 ما التص ـ ــور املقتاح لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء معاييا:س ـ ــعت الدراس ـ ــة إل اإلعابة عن الس ـ ــؤام الرئيس وهو
 كما تم است دام. باإلضا ة إل أحد أساليب الدراسات املستقالية وهو أسلوب دل اي،االعتماد األكاديمي ؟ و لإلعابة عليه تم است دام املنال الوص ي
 و كش ت الدراسة عس عدة نتائج. وتكون مجتمع الدراسة مس مجموعة خبااء في التعليم الجامعي في الجامعات السعودية،استمارة دل اي كأداة للدراسة
"  حصوم عاارة، حصوم عاارة "اعتماد اختاار لقياس لدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية" عن درعة عالية مس وع ة نظر أ راد عينة الدراسة:أهم ا
 ولدمت الدراس ــة عدة.احتس ــاب مش ــاركات عض ــو هيئة التدريس الاحثية ض ــمس نص ــابه التدريع ــمي" عن درعة عالية مس وع ة نظر أ راد عينة الدراس ــة
 و مراععة. االســت ادة مس التصــور املقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية الذي أس ـ رت عنه الدراســة الحالية: توصــيات منلا
.آليات وإعراءات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بشك مستمر
. الجامعات السعودية، معاييا االعتماد األكاديمي، أداء أعضاء هيئة التدريس، تقويم،تصور مقتاح
Study Summary

The study aimed at presenting a suggested scenario for evaluating the performance of faculty members in Saudi universities in
the light of academic accreditation standards. The study sought to answer the main question: What is the proposed scenario for
evaluating the performance of faculty members in Saudi universities in light of academic accreditation standards? In order to answer
it, the descriptive approach was used, in addition to one of the methods of future studies, the Delphi method. The Delphi form was
used as a tool for study. The study community is composed of a group of experts in university education in Saudi universities. The study
revealed a number of results, the most important of which is the fact that the expression "the adoption of a test to measure the abilities
of faculty members" was highly regarded by the members of the study sample. The study sample. The study made several
recommendations, including: Taking advantage of the proposed scenario to evaluate the performance of faculty members in Saudi
universities, which resulted from the current study. And review the mechanisms and procedures to evaluate the performance of faculty
members in Saudi universities on an ongoing basis.
Keywords: Conceptualization, evaluation, performance of faculty members, academic accreditation standards, Saudi
universities
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1
11

إن االهتمام املتزايد بنظم التعليم ومالتعليم الجامعي في الولت الحالي ترعمة لتوع ات عميع الدوم للوص ـ ـ ــوم إل مس ـ ـ ــتول
عام مس ال اءة في م رعات الجامعات التي تمث الرا د الرئيس لتقدم الدوم ونلضـ ـ ـ ـ ـ لا ود ع جلة التنمية الا ،وهذا االهتمام
ٍ
يصـ ـ ــدق عن عميع األطراإ املشـ ـ ــاركة بالتعليم الجامعي ومس أهم مدخالت التعليم الجامعي واألطراإ املشـ ـ ــاركة يه عضـ ـ ــو هيئة
التدريس و االهتمام به ومما يتعلق به مس لضايا يمث جم الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس في الجامعة ،أدواره متعددة
ُويعد عنصـ ــرا عاال في تحقيق ثال وظائق رئيسـ ــة للجامعة ،ي :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ،لذا عاءت رة هذه
الدراس ـ ـ ـ ــة لتغطي علءا مس املواض ـ ـ ـ ــيع امل مة املتعلقة بعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وهو تقويم أداءه في ض ـ ـ ـ ــوء في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا االعتماد
األكاديمي.
01

إن الدور الذي يؤديه عضـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات يعتبا دورا م ما وأسـ ـ ــاسـ ـ ــيا في تحقيق أهداإ البانامج  /القس ـ ــم /
الكلية  /الجامعة ،ومما يدل عن جم دوره ال ايا هو كم املسـ ـ ــؤوليات امللقاة عن عاتقه و طرإ م م في العملية التعليمية مس
خالم التدريس وطرإ م م في الاح العلمي كذلك طرإ في تحقيق وظي ة الجامعة في خدمة املجتمع مس خالم معار ه وخبااته،
مس عانب آخر إن عضــو هيئة التدريس له اتصــام ماااــر مع الطالب؛ و بك تأكيد يشــارك في بناء شــخصــياالم ولدراالم .أيضــا
مما يدل عن أهمية دور عض ـ ــو هيئة التدريس باعتااره أحد معاييا االعتماد الرئيس ـ ــية س ـ ــواء كان االعتماد املؤسـ ـ ـع ـ ــمي أو الباام ي
وتحت (معيار هيئة التدريس العديد مس مؤاـ ـ ـ ـ ـرات األداء التي تتعلق بالعملية التعليمية والاح العلمي وخدمة املجتمع ) ،أيض ـ ـ ـ ــا
الدراسـ ـ ــات العلمية التي أوصـ ـ ــت بإعراء دراسـ ـ ــات علمية حوم تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في م تلق امل ام املوكلة إليه ومس
تلك الدراسات
دراسة (الذبياني و أكبا0210،م) ،دراسة (لمر0215،م) ،دراسة (اسماعي 0212،م) ،دراسة (سعيد ،ومحجوب0212،م)،
دراســة (عياصــرة0212،م) ،لذا مما ســاق ظ رت للااحثة الحاعة لتســليط الضــوء عن أداء عضــو هيئة التدريس وتقويمه في ضــوء
معاييا االعتماد األكاديمي ،لذا يم س تلخيص مشكلة الدراسة في السؤام التالي:
✓ ما التصور املقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء معاييا االعتماد األكاديمي؟.
1 2 1

سعت الدراسة إل اإلعابة عس التساؤم التالي  :ما التصور املقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية
في ضوء معاييا االعتماد األكاديمي ؟
01
سعت الدراسة إل تحقيق ال دإ التالي :
✓ الوصوم إل التصور املقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء معاييا االعتماد األكاديمي.
31
ت مس أهمية الدراسة الحالية في عاناين م مين هما:

120

✓ األهمية النظرية للدراس ـ ــة :تت ـ ــح مس خالم تقديم الدراس ـ ــة تص ـ ــورا مقتاحا لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
الس ـ ــعودية ،كونلا تمث اس ـ ــتجابة لتوعه اململ ة التنموي مس خالم الاح العلمي وتقديم دراس ـ ــات علمية تس ـ ــاهم في تحقيق
معاييا االعتماد األكاديمي وتحسين مدخالت الايئة التعليمية.
✓ األهميــة التطايقيــة :تتمث ـ يمــا تقــدمــه هــذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة مس توصـ ـ ـ ـ ـيــات يم س أن ت يــد الاــاحثين واملختص ـ ـ ـ ــين في الجــامعــات
الس ـ ــعودية.كما يم س أن ت يد املس ـ ــئولين في مؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم العالي للتحقق مس عدول الج ود الحالية و دورها في تحقيق
معاييا االعتماد األكاديمي خاصة في ما يتعلق بأداء أعضاء هيئة التدريس.
51

 1/5/1تقويم أداء" :عمليـة ليـاس موض ـ ـ ـ ــوعيـة لحجم ماتم انجـا ه ومس ـ ـ ـ ــتول ذلك باملقـارنة مع املطلوب انجـا ه كمـا ونوعا"
(العاادي .)11 ،1332 ،وهو أيضا ":درعة تحقق و ٕاتمام امل ام املكونة لوظي ة ال رد"(حسس)05 ،0220،
ب
وتعر ه الااحثة إعرائيا بأنه نش ـ ــاط منل ي ُيم مل س الجامعة مس الولوإ عن نقاط القوة والض ـ ــعق في أنش ـ ــطة أعض ـ ــاء هيئة
التــدريس التي يمــارس ـ ـ ـ ــونلــا في التــدريس والاح ـ العلمي وخــدمــة املجتمع ودرعــة إتقــانلم مل ــام م املوكلــة إلالم بمــا يتوا ق مع رؤيــة
ورسالة و أهداإ الجامعة.
 0/5/1معاييا االعتماد األكاديمي  :تعر ا الااحثة إعرائيا بأنلا  :املمارس ـ ـ ـ ــات املعباة عس املس ـ ـ ـ ــتول النو ي املتولع في ك مس
التـدريس والاحـ العلمي وخـدمـة املجتمع و ق رؤيـة ورسـ ـ ـ ـ ــالـة وأهـدإ البانـامج األكـاديمي ،والكليـة ،والجـامعـة بمـا يضـ ـ ـ ــمس تحقيق
مواص ات واعراءات الجودة املوضوعة و املحددة مس لا املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.
21
التصرت الدراسة عن الحدود التالية :
✓ الحدود اللمانية  :ال ص األوم مس العام الجامعي 1303هـ1332 /هـ.
✓ الحدود املوضوعية  :تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء معاييا االعتماد األكاديمي.
0
 1/0دراس ـ ـ ـ ـ ــة (الــذبيــاني و أكبا )0210،وعنوانلــا ( :تطوير أداء هيئــة التــدريس بــالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في ض ـ ـ ـ ــوء وظــائ ــا
الثال )،هد ت الدراسة إل التعرإ عن م وم الجامعة وأهمي لا وأهدا ا في القرن الحادي والعشريس ،ومعر ة أدوار ومواص ات
وم ام أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،والتوصـ ـ إل أهم التوص ــيات واملقتاحات اإلعرائية لتطوير أداء أعض ــاء هيئة التدريس
بالجامعات الس ـ ــعودية ،ولد اس ـ ــت دمت الااحثتان املنال الوصـ ـ ـ ي التحليني ،واالسـ ـ ــتاانة كأداة للدراسـ ـ ــة ،وتم تطايق ا عن ()22
عض ـ ــوا مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،ولد توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إل مجموعة مس النتائج أهم ا  :أن عض ـ ــو هيئة التدريس يلتزم بمواعيد
دخوم والخروج مس املحاض ـ ـرات كما إنه يلتزم بإعداد االختاارات الخاص ـ ــة للطالب حي األس ـ ــئلة تتس ـ ــم بعدم الغموب والتنوع في
أا ــكال ا والش ــموم لك محتويات املقرر ،كما أنه في تواص ـ دائم مع الطالب خالم املحاض ـرات بش ــك إيجابي ،أيض ـا مس النتائج أن
أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية يلتزمون بيش ــر أبحاثلم في املجالت ذات الدرعة العالية مس الت ص ــص والجودة والتي
تتس ـ ــم بأنلا مح مة كما أنلم يداومون عن حض ـ ــور الدورات التدريبية التي تس ـ ــاعدهم في إتقان الاح العلمي وكذلك يعملون عن
طرح أ كار عديدة ومات رة في مجام الاح العلمي.
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 0/0دراس ـ ـ ـ ــة (لمر )0215،وعنوانلا ( :مس ـ ـ ـ ــاهمة تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ف ر ع عودة التعليم الجامع  :دراس ـ ـ ـ ــة
ميدانية مس وع ة نظر أعض ـ ــاء هيئة التدريس وعينة مس الطلاة ف عامعة دنقال كلية التابية مرول)،هد ت الدراس ـ ــة إل ال شـ ــق
عس درعة مسـ ــاهمة تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجا ـ ــمي بجامعة دنقال كلية التابية مروي ،وللتحقق مس
هذا ال دإ اسـ ـ ــت دم الااح املنال الوصـ ـ ـ ي ،تكونت عينة الدراسـ ـ ــة مس ( )٧٧مس أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس و( )122طالاا وطالاة،
للعام ( ،)٧١٠٢تم اختيار عينة الدراسة عس طريق العينة العشوائية الطاقية ،والحصر الشام ألعضاء هيئة التدريس ،است دم
الااح مقياس مسـ ــاهمة تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجامعي ،ولد توصـ ــلت الدراسـ ــة إل مجموعة مس
النتـائج أهم ـا :أن درعـة مسـ ـ ـ ـ ــاهمـة تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في ر ع عودة التعليم الجـامعي مس وع ـة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس و الطلاة عاءت أعن مس املتوسط الحسابي بدرعة كاياة.
 0/0دراس ــة (اس ــماعي  )0212،وعنوانلا ( :مس ــتول أداء عض ــو ال يئة التدريس ــية بجامعة الس ــودان للعلوم والت نولوعيا في
ضـ ـ ــوء معاييا الجودة مس وع ة نظر الطلاة في الجامعة) ،هد ت الدراس ـ ـ ــة إل التعرإ عن مس ـ ـ ــتول األداء الوالعي ألس ـ ـ ــتاذ عامعة
السـ ـ ـ ــودان للعلوم والت نولوعيــا مس وع ــة نظر الطلاــة في الجــامعــة عن ضـ ـ ـ ــوء املعــاييا الوطنيــة لض ـ ـ ـ ـمــان عودة التعليم العــالي في
الس ــودان ،وال ش ــق عس ال روق بين أداء الطالب في اإلعابة عس أس ــئلة االس ــتاانة تاعا ملتغياي النوع واملعدم التااكمي للطالب .ولد
اســت دم الااح املنال الوص ـ ي التحليني ،واالســتاانة كأداة للدراســة ،وتم تطايق ا خالم ال ص ـ األوم والثاني مس العام الجامعي
( ،)02100211وتم تصـ ـ ـ ــميم االسـ ـ ـ ــتاــانــة في خمس ـ ـ ـ ـ ــة محــاور رئيس ـ ـ ـ ــة ي( :امل ــارة في التــدريس،تنظيم خطــة التــدريس ،الص ـ ـ ـ ـ ــات
الش ـ ــخص ـ ــية،عاللته مع طالبه،التقويم واالختاارات) ،و بلغت عينة الدراس ـ ــة ( )052طالاا (ذكر وأنثى) ،ولد توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إل
مجموعة مس النتائج أهم ا  :أن مس ـ ـ ــتول عودة امل ارات التدريس ـ ـ ــية ألس ـ ـ ــاتذة عامعة الس ـ ـ ــودان للعلوم والت نولوعيا عاء في درعة
متوسطة.
 3/0دراس ــة (س ــعيد ،ومحجوب )0212،وعنوانلا ( :تطوير األداء األكاديمي واملنهي لعض ــو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم في
ضـ ــوء املواص ـ ـ ة الدولية للجودة )  ( ISO 9002ومقتاحات أعضـ ــاء هيئة التدريس املرتاطة بلا)،هد ت هذه الدراسـ ــة إل ال شـ ــق عس
آراء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس باأللسـ ـ ــام التابوية بكلية التابية بجامعة الخرطوم في تقديم التااحات لتطوير وظي ة التدريس في األداء
األكاديمي واملنهي لعضـ ـ ــو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم في ضـ ـ ــوء املواص ـ ـ ـ ات الدولية للجودة ،) (ISO 9002حي سـ ـ ــعت الدراس ـ ــة
لإلعابة عس الس ـ ــؤام الرئيس اآلتي( :ما التص ـ ــور املقتاح لتطايق نظام الجودة الش ـ ــاملة لتطوير األداء األكاديمي واملنهي لعض ـ ــو هيئة
التدريس بجامعة الخرطوم في ض ـ ـ ـ ــوء املواصـ ـ ـ ـ ـ ة الدولية للجودة ، (ISO 9002).ولد اسـ ـ ـ ــت دم الااحثان املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي التحليني،
وا ــملت عينة الدراس ــة ( 33ردا) بيس ــاة ( )%22.1مس مجتمع الدراس ــة ،لام الااحثان بتص ــميم اس ــتاانة لتحقيق هدإ الدراس ــة
وان لت الدراس ـ ـ ـ ــة إل عدد مس النتائج منلا  :حص ـ ـ ـ ــوم بعض املقتاحات عن نس ـ ـ ـ ــاة مرت عة مس وع ة نظر عينة الدراس ـ ـ ـ ــة ومس تلك
املقتاحات  :التش ـ ــجيع لليش ـ ــر واإلنتاج العلمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،أن تكون هناك دورات حتمية في األداء التدريع ـ ــمي مش ـ ــروطة
بتا يع األسـ ـ ـ ـ ــاتذة مس ـ ـ ـ ــتقاال وترلياالم ،تقديم الجوائل والحوا ل ،وت ريم إدارة الجامعة لألسـ ـ ـ ـ ــاتذة األكثا اس ـ ـ ـ ــت داما للتقنية في
التدريس بالجامعة.
 5/0دراسـ ــة (عياص ــرة )0212،وعنوانلا ( :تقييم األداء التدريعـ ــمى ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس
وع ة نظر الطالاات)،هد ت الدراس ـ ــة إل تقييم األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة
نظر الطالاات ،ولد تكونت عينة الدراس ـ ـ ــة مس  102طالاة مس طالاات كلية التابية في ال ص ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ــمي الثاني مس العام الدرا ـ ـ ــمي
1301/1302ه ،تم اختيارهس بالطريقة العشـ ـ ــوائية البسـ ـ ــيطة ،تكونت أداة الدراسـ ـ ــة مس اسـ ـ ــتاانة أعدالا ،وتوصـ ـ ــلت الدراسـ ـ ــة إلي
مجموعة مس النتائج منلا  :أن املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لوالع األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية حصـ ـ ـ عن درعة
متوسطة.
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20

اـملت الدراسـات السـابقة عدة مواضـيع مث (تطوير أداء عضـو هيئة التدريس  /تقييم أو تقويم أداء عضـو هيئة التدريس
/تطوير األداء األكاديمي واملنهي لعض ــو هيئة التدريس ) ولد تقارمت مع املوض ــوع الرئيس للدراس ــة الحالية في أن مح الدراس ــة أداء
عضو هيئة التدريس ،مع االختالإ في أسئلة الدراسة كذلك أغلب الدراسات تشابلت في األداة و املنال املست دم في الاح  ،أيضا
معظم الدراســات حددت مجتمع ا أعضــاء هيئة التدريس والطلاة لتطايق الدراســة امليدانية عليه ،و في ضــوء ما ســاق بيانه يم س
للااحثة القوم إنه ات ـ ـ ـ ــح ل ا عدم وعود دراس ـ ـ ـ ــة ا ـ ـ ـ ــاملة حوم تص ـ ـ ـ ــور املقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
السـ ــعودية في ض ـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي عن وعه الخص ـ ــوص ،وهذا ما تميزت به الدراس ـ ــة الحالية بأنلا محاولة للوص ـ ــوم إل
تصـ ــور املقتاح لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية في ضـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي مس خالم اسـ ــت دام
اس ـ ـ ـ ــتمـارة دل ـاي كـأداة وتحـديـد الخبااء في التعليم الجـامعي عينـة ل ـا ،وذلـك للوص ـ ـ ـ ــوم إل بيئـة تعليميـة متطورة تعتمـد مؤا ـ ـ ـ ـرات
ومعاييا عاملية في األداء واإلنتاعية متوا قة مع التوع ات الوطنية والدولية الحديثة – إن ااء هللا تعال .
0
10

لتحقيق أهداإ الدراسة واإلعابة عس أسئل لا است دمت الااحثة املنال الوص ي التحليني "الذي يصق الظاهرة املدروسة
وص ـ ـ ا كميا وكي يا مس خالم عمع املعلومات وتص ـ ــيي ا ،ومس ثم تحليل ا وكش ـ ــق العاللة بين أبعادها املختل ة مس أع ت سـ ــياها
ت ســياا كا يا والوصــوم إل اســتيتاعات عامة تسـ م في م الحاضــر وتشــخيص الوالع وأســاابه"(العســاإ0222،م.)113،باإلضــا ة
إل أحد أساليب الدراسات املستقالية وهو أسلوب دل اي(.)Delphi Method –Delph Technique
00

تم اختيار مجتمع الدراســة بطريقة لصــدية بعد النظر لطايعة الدراســة ،ومتطلاات تطايق أســلوب دل اي ،وهم عاارة عس
مجموعة مس الخبااء األكاديميين أص ـ ــحاب خباة في التعليم الجامعي ،والعينة القصـ ـ ــدية ،أو العمدية ي" :التي يتم اختيار م رداالا
بطريقة متعمدة ،و مقص ـ ــودة ،الااح يحدد مسـ ـ ــاقا أ راد العينة حسـ ـ ــاما يريد ،وذلك العتقاد الااح أن األ راد املختارة تملك
معلومات ت يد دراسـته"(.ال ـحيان ،1300،ص )132؛ وألن اختيار أ راد العينة يشـك صـعومة في أي دراسـة ،إال أن الااحثة تال ت
ذلك مس خالم وضع محددات ضاطت طريقة االختيار لتكون أكثا موضوعية ،و ي أن يتوا ر في الخايا/ة الص ات األتية :
✓ الحصوم عن درعة علمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ ).
✓ أن يكون لــديلم خباة أكثا مس خمس سـ ـ ـ ــنوات في التعليم الجــامعي أي (ممس ل م ممــارسـ ـ ـ ـ ــة عمليــة في تــدريس املقررات ،ودرايــة
بأنظم لا ،ولوائح ا ،وإعراءاالا األكاديمية ،واإلدارية وال نية).
✓ أن يكون مستعدا للتعاون مع الااحثة ،و االستمرار بالتواص حتى تيتهي الجوالت.
ولذا حددت الااحثة عينة الدراس ـ ـ ـ ــة عدد مس الخبااء بلغ عددهم في الجولة األول ( )35خاياا و خاياة ،ثم في الجولة األخياة
بلغ عددهم ( )01خاياا و خاياة قط ،ولد لامت الااحثة باعتماد هذا العدد كعينة للدراس ــة وتم تطايق الص ــدق والثاات عن هذا
العدد مس الخبااء ،ولامت الااحثة باستاعاد استمارات أي خايا و خاياة لم يستمر في عميع الجوالت ح اظا عن صدق وثاات أداة
الدراسة.
00

احتوت أداة الدراس ـ ــة (اس ـ ــتمارة أس ـ ــلوب دل اي) عن بيانات أولية للتعرإ عن خص ـ ــائص أ راد الدراس ـ ــة ( الخبااء) ،وياين
الجدوم (  ) 1تو يع أ راد الدراسة و قا للايانات األولية (الدرعة العلمية ) ،و ي كالتالي :
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1

الدرعة العلمية
أستاذ مساعد.
أستاذ مشارك.
أستاذ.
املجموع

اليساة
%45
%32
%23
%100

العدد
14
10
7
31

مس الجدوم رلم ( )1نجد أن عدد أ راد الدراسة ممس لدية درعة أستاذ مساعد بلغ ( )13ردا ،أي ما نسبته % 35مس أ راد
الدراسة ،أما عدد مس لديه درعة أستاذ مشارك الغ ( )12أ راد ،أي ما نسبته  ،% 00أما عدد مس لديه درعة أستاذ الغ ) )2أ راد
ما نسبته  %00مس مجموع أ راد الدراسة.
30
اختارت الااحثة استمارة دل اي أداة للدراسة نظرا لطايعة هدإ الدراسة ،وال دإ مس استمارة دل اي هو تحديد التصور
املقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي مس خالم آراء الخبااء في
التعليم الجامعي .ولد اعتمدت الااحثة في بنائلا عن ما يني :



الدراسات السابقة التي تناولت في بعض محاورها موضوع تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
آراء الخبااء ،و مس خالم املصـ ــادر السـ ــابقة تم بناء االسـ ــتمارة في محور واحد وخمسـ ــة أبعاد تحت ك ُبعد عدد مس العاارات ،حي
يكون ك بعد و العاارات تحته متعلقا بلدإ الدراســة وســؤال ا الرئيس ،قامت الااحثة بوضــع عاارات االســتمارة وملغ عددها ()33
عاارة ،ولد ص ـ ـ ـ ــيغت العاارات بصـ ـ ـ ـ ـياغة مغلقة بتدرج ثالصي و ق مقياس لي رت الثالصي (أوا ق ،محايد ،ال أوا ق) ولد تم منم ك
إعابة مس املقياس درعة لتتم معالج لا إحصائيا عن النحو التالي:
االستجابة
الدرجة

أو افق
3

ال أو افق
1

محايد
2

ولذلك املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي السـ ـ ـ ــتجابات أ راد الدراسـ ـ ـ ــة بين ( ،)10حي اعتمدت الااحثة التدرعات التالية لتصـ ـ ـ ــييق
املتوسط الحسابي عن النحو التالي:
التصنيف
درجة مو افقة منخفضة
درجة مو افقة متوسطة.
درجة مو افقة مرتفعة

املتوسط الحسابي
1.66
2.33 – 1.67
3 2.34

ولد حددت الااحثة نساة املوا قة بين الخبااء عن العاارات بـ ( )%15وذلك لعدة أسااب أهم ا:
✓ رغاة الااحثة بيساة موا قة تمث الغالاية مس أ راد الدراسة ،أي ما يمث موا قة  02مس مجموع الخبااء املشاركين و ي نساة
موا قه مرت عة تدعم وعاهة العاارات.
✓ وعود دراســات ســابقة حدد الا الااحثون نســاة املوا قة بين الخبااء حســب وع ة نظرهم وما ناســب دراســاالم ،وعدد الخبااء
الا ،استثمارا منلم للمرونة في هذه الجلئية بالذات في أسلوب دل اي حسب ما ذكره (0222،Skulmoski; Hartman; Krahnم.)p9،
50

يقص ـ ـ ـ ــد بص ـ ـ ـ ــدق أداة الدراس ـ ـ ـ ــة " :مدل ص ـ ـ ــالحية األداة لقياس ما وض ـ ـ ــعت له"( أبو عالم0222،م ،)325 ،ولامت الااحثة
باست دام الصدق الظاهري ،واالرتااط الداخني للتأكد مس صدق األداة ،وكانت اإلعراءات كالتالي :
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1 5 3

لامت الااحثة بعرب أداة الدراس ـ ــة عن عدد مس الخبااء وذلك لتقرير الص ـ ــدق الظاهري ألداة الدراس ـ ــة (اس ـ ــتمارة دل اي).
وبعد ذلك لامت الااحثة بإعراء التعديالت الال مة عن أداة الدراس ـ ــة حس ـ ــب ما التاحه الخبااء ،ولد تم تحديد نس ـ ــاة  %12معيارا
ملوا قة املح مين عن عاارات محاور أداة الدراسة.
2 5 3

لامت الااحثة بالتأكد مس االرتااط الداخني ألداة الدراسة بواسطة حساب معام االرتااط بياسون ( )pearsonبين درعة ك
عاارة مس العاارات والدرعة الكلية لك محور في األداة كما هو واضح في الجدوم رلم (.) 0
2

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

درجة معامل االرتباط
** 0.641
** 0.671
** 0.706
** 0.824
** 0.651
** 0.737
** 0.849
** 0.651
** 0.634
** 0.611
** 0.736
** 0.869
** 0.740
** 0.835

رقم العبارة
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

درجة معامل االرتباط
** 0.633
** 0.739
** 0.635
** 0.644
** 0.633
** 0.753
** 0.867
** 0.648
** 0.729
**0.743
**0.765
** 0.739
** 0.635
** 0.634

رقم العبارة
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

درجة معامل االرتباط
** 0.691
** 0.703
** 0.716
** 0.831
** 0.747
** 0.716
** 0.851
** 0.872
**0.723
**0.765
** 0.844
** 0.739
** 0.759
** 0.763

** دام إحصائيا عند مستول 2.25
يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )0أن ليم معامالت االرتااط لك عاارة مس عاارات أداة الدراسـ ـ ـ ــة تراوحت بين ( )2.212.123و ي ليم
مقاولة تعني أن عاارات األداة ترتاط ارتااطا داال إحص ــائيا عند مس ــتول داللة  2.25مع الدرعة الكلية للمحور التابعة له ،مما يدم
عن صدق عاارات محور أداة الدراسة وصالحي لا للتطايق امليداني.
20

يقصـ ـ ــد بثاات أداة الدراسـ ـ ــة :ثاات درعات األ راد في املقياس ،أو الحصـ ـ ــوم عن درعات متقارمة ،م ما ت ررت مرات إعادة
إعراء تطايق املقياس ( أبو عالم0222 ،م ،)332 ،ل ذا لامت الااحثة بالتأكد مس ثاات أداة الدراس ـ ـ ـ ــة بحس ـ ـ ـ ــاب ثااالا باس ـ ـ ـ ــت دام
معادلة أل ا كروناا
( ( ،Cronbah Alphaكما هو واضح في الجدوم (.)0
3

معام الثاات
0.735
0.752
0.867
0.792
8.11
0.784

الا ـعـ ــد
م
البعد األول  :الجانب اإلداري
1
البعد الثاني  :التدريس
0
البعد الثالث  :البحث العلمي
0
البعد الرابع  :خدمة املجتمع
3
البعد الخامس  :مقترحات لتفعيل تقويم أعضاء هيئة التدريس
5
الثاات العام ألداة الدراسة.
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يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )0أن ليم معام الثاات العام أداة الدراس ـ ـ ـ ــة بلغ ( )2.213و ي ليمة ثاات مرت عة ،وهذا يشـ ـ ـ ــيا إل
إمكانية ثاات النتائج التي يتم التوص إلالا بواسطة أداة الدراسة.
20

تم تطايق أداة الدراس ــة– اس ــتمارة دل اي عن مجموعة مس الخبااء ( )02خاياا و خاياة ممس انطاقت علالم املحددات التي
ساق االاارة ل ا خالم ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي (1303هـ 1332 /هـ ) ،بإتااع الخطوات التالية:
ُ
✓ في الجولة األول لامت الااحثة بصياغة املمارسات املطلومة مس عضو هيئة التدريس عن اك عاارات محددة حي طلب مس
الخبااء إعطاء العاارات إحدل االســتجابات التالية (أوا ق ،محايد ،ال أوا ق) ،ولامت الااحثة بتاك راغ في نلاية ك محور بما
يسمم للخبااء بإضا ة عاارات أخرل لم ترد ،ومذلك أصام الشك األولي الستمارة دل اي في الجولة األول ااه مغلق.
✓ بعد ان لاء املدة املحددة للجولة األول تم عمع االس ــتمارات مس أ راد الدراس ــة ،و تم إدخام االس ــتمارات املس ــتعادة للتحلي في
الحاسب اآللي باست دام برنامج .SPSS
✓ تم عرب نتائج الجولة األول عن الخبااء مرة أخرل ،حي تمت إعادة ص ـ ـ ـ ــياغة العاارات التي طلب الخبااء إعادة ص ـ ـ ـ ــياغ لا،
وإضـ ــا ة العاارات التي طلب الخبااء إضـ ــا لا ،واسـ ــتاعاد العاارات التي طلب الخبااء اسـ ــتاعادها ،بحي يسـ ــتطيع ك خايا أن
يطلع عن اآلراء التي التاحت في الجولة األول ب ص ــوص الص ــيغة املقتاحة ،وخالم ذلك تم اس ــت تاء الخبااء عن ك ما طرحوه
ُ
في الجولة األول  ،حي طلب مس الخبااء إعطاء العاارات إحدل االس ـ ــتجابات التالية (أوا ق ،محايد ،ال أوا ق) ،ومذلك أص ـ ــام
الشك النلالي الستمارة دل اي في الجولة الثانية مغلقا.بعد ان لاء املدة املحددة للجولة الثانية لامت الااحثة بجمع االستمارات
مس أ راد الدراسة و إدخام االستمارات املستعادة للتحلي في الحاسب اآللي باست دام برنامج .SPSS
✓ بعد ان لاء املدة املحددة للجولة الثانية لامت الااحثة بجمع االس ـ ــتمارات مس أ راد الدراس ـ ــة و إدخام االس ـ ــتمارات املس ـ ــتعادة
للتحلي في الحاس ــب اآللي باس ــت دام برنامج  ،SPSSو لد وعدت الااحثة أن نس ــاة املوا قة عن عاارات االس ــتمارة مرت عة بين
الخبااء لذا اكت ت الااحثة بجولتين قط.
10
است دمت الااحثة مجموعة مس األساليب اإلحصائية ملعالجة الايانات التي حصلت علالا بعد تطايق أداة الدراسة و ي :
✓
✓
✓
✓

معام ارتااط بياسون  :لقياس صدق االرتااط الداخني ألداة الدراسة.
معام ثاات أل ا كروناا  :للتحقق مس ثاات أداة الدراسة.
الت رارات واليسب املئوية  :لوصق استجابات مجتمع الدراسة ملحاور أداة الدراسة.
املتوسطات الحسابية  :لحساب متوسطات درعات استجابات أ راد الدراسة عن عاارات أداة الدراسة.

3
13

يما ي ص إعابة س ـ ـ ـ ــؤام الدراس ـ ـ ـ ــة األوم ونصـ ـ ـ ــه  :ما التص ـ ـ ـ ــور املقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
السعودية في ضوء معاييا االعتماد األكاديمي ؟
لإلعابة عس هذا السؤام تم حساب الت رارات و اليسب املئوية ،واملتوسطات الحسابية ،ودرعة موا قة الخبااء الستجابات
أ راد الدراسة ،كما هو واضح في الجدوم رلم (.)3
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م

العاارة

الاعد األوم  :الجانب اإلداري
يلتزم عضو هيئة التدريس بقوانين وأنظمة ولوائح الجامعة وإجراءاتها اإلدارية.
1
يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات العمل الرسمية.
0
يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات اجتماعات مجلس القسم /الكلية بداية ونهاية.
0
يحافظ عضو هيئة التدريس على سمعة الجامعة ومكانتها العلمية ،واألعراف األكاديمية.
3
يحرص عضو هيئة التدريس على تطوير نفسه في مجال تخصصه(تدريسيا /بحثيا) أو على مستوى األعمال
5
اإلدارية املوكلة إليه.
يحرص عضو هيئة التدريس على املشاركة في اللجان على مستوى القسم/البرنامج /الكلية /الجامعة.
2
يشارك عضو هيئة التدريس في عمليات التطوير األكاديمي واإلداري على مستوى القسم/البرنامج /الكلية
2
/الجامعة.
يحافظ عضو هيئة التدريس على مظهره الشخص ي.
1
الاعد الثاني  :التدريس
يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات املحاضرات بداية ونهاية.
3
يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات الساعات املكتبية بداية ونهاية.
12
يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات االختبارات واملر اقبات بداية ونهاية.
11
يتابع عضو هيئة التدريس أخراملستجدات العلمية الحديثة في التخصص.
10
يقدم عضو هيئة التدريس مفردات املقرر ومتطلباته وأنشطته للطالب في بداية الفصل الدراس ي.
10
يستخدم عضو هيئة التدريس استراتيجيات التدريس الحديثة حسب محتوى املادة العلمية.
13
يستخدم عضو هيئة التدريس استراتيجيات تدريس تتيح حرية التعبيروإبداء الرأي في العملية التعليمية.
15
ينوع عضو هيئة التدريس في استخدامه ألنواع التعلم املختلفة (املستمرالذاتي – التعاوني االستكشافي) حسب
12
محتوى املادة العلمية.
يهتم عضوهيئة التدريس بتنمية (حس االنتماء والوطنية دافعية االنجاز–الطموح – حس املسؤولية املحافظة
12
على البيئة) لدى الطلبة.
يعزز عضو هيئة التدريس من مهارة (التفكيراالبداعي – العمل الجماعي التفكيرالناقد) لدى الطلبة.
11
يحرص عضوهيئة التدريس على تعزيز(الثقة بالنفس – مهارات التخطيط الشخص ي مهارات التواصل والحوار
13
الفعال – مهارة حل املشكالت – مهارة القيادة – مهارة اتخاذ القرار– قبول اآلخر) لدى الطلبة.
يحرص عضو هيئة التدريس على توعية الطلبة حول (قضايا و مشكالت املجتمع– أهمية العمل التطوعي –
02
أهمية املشاركة في خدمة املجتمع).
يحرص عضو هيئة التدريس على استخدام وسائل التقنية الحديثة أثناء التدريس وعملية التقويم.
01
يحرص عضو هيئة التدريس على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في العملية التعليمية.
00
يقوم عضو هيئة التدريس بعملية التقويم وفق معاييرواضحة للطالب متفقة مع نواتج التعلم للمقرر.
00
يحرص عضو هيئة التدريس على املشاركة في عمليات تطويرالبرامج والخطط الدراسية واملقررات.
03
يحرص عضو هيئة التدريس على التنوع في املقررات التي يدرسها بشكل دوري.
05
يلتزم عضو هيئة التدريس باستكمال متطلبات الجودة في مقرر اته التي يدرسها.
02
الاعد الثال  :الاح العلمي
يحرص عضو هيئة التدريس على نشرأبحاثه في املجالت العلمية املتخصصة واملحكمة.
02
يحرص عضو هيئة التدريس على املشاركة في الدورات  /الندوات  /املؤتمرات  /امللتقيات العلمية في مجال
01
تخصصه.
يحرص عضو هيئة التدريس على حضور الدورات /الندوات  /املؤتمرات  /امللتقيات العلمية في مجال تخصصه.
03
يحرص عضو هيئة التدريس على نقل خبرته العلمية للطلبة أثناء االشراف على الرسائل العلمية في مرحلة
02
الدراسات العليا
يلتزم عضو هيئة التدريس باتباع األلويات البحثية املحددة من قبل البرنامج /القسم  /الكلية  /عمادة البحث
01
العلمي في أبحاثه.
يهتم عضو هيئة التدريس باملشاركة في األنشطة البحثية(تقديم مشاركات علمية فردية أو جماعية) خارج إطار
00
بحوث الترقية.
يهتم عضو هيئة التدريس باملشاركة البحثية (تقديم مشاركات علمية فردية أو جماعية) باسم الجامعة.
00
يحرص عضو هيئة التدريس على تأليف الكتب سواء فردي أو جماعي.
03
يحرص عضو هيئة التدريس على املشاركة في املجموعات البحثية  /فرق البحث في الجامعة.
05
الاعد الرابع  :خدمة املجتمع
يحرص عضوهيئة التدريس على (املشاركة في فعاليات تخدم املجتمع – التطوع في مؤسسات املجتمع املختلفة).
02
يساهم عضو هيئة التدريس في التعريف بمؤسسات املجتمع املدني غيرالربحية.
02
يوجه عضو هيئة التدريس طالبه للبحث في قضايا املجتمع و ايجاد حلول علمية لها.
01
يحرص عضو هيئة التدريس على العضوية في مؤسسات املجتمع غيرالربحية
03
الاعد الخامس  :مقتاحات لت عي تقويم أعضاء هيئة التدريس
اعتماد اختبارلقياس قدرات أعضاء هيئة التدريس العلمية.
32
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30

اعتماد رخصة املمارسة املهنية شرطا ملزاولة العمل عضو هيئة تدريس في الجامعة.
احتساب مشاركات عضو هيئة التدريس البحثية ضمن نصابه التدريس ي
احتساب مشاركات عضو هيئة التدريس البحثية ونشره في قواعد بيانات ISIأو Scopusضمن نقاط القوة في
ترقيته أو ترشيحه لتفرغ علمي أو دعم مالي ألبحاثه.
احتساب مشاركات عضو هيئة التدريس في حضور أو تقديم دورات نوعية في مجال تخصصه ضمن نقاط القوة
في ترقيته أو ترشيحه لتفرغ علمي أو منصب قيادي.

30
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املتوسط
الحسابي
2.60
3

درعة
الخبااء
مرتفعة
مرتفعة

3

مرتفعة

3

مرتفعة

موا قة

(**) تم اختصار الجدوم تجناا لإلطالة.
يت ح مس الجدوم أعاله :
أن عميع عاارات املحور حصلت عن متوسط حسابي يتااوح بين ( )0.30أي درعة موا قة مرت عة ،قد حصلت ( )03عاارة
عن متوس ـ ــط حسـ ـ ــابي بلغ ( )0مس أصـ ـ ـ ( )33عاارة بينما حصـ ـ ــلت ( )15عاارة عن متوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي تراوح بين ( )0.35 0.31وك
املتوسـطات الحسـابية التي حقق لا العاارات كانت درعة موا قة الخبااء الا مرت عة ،وهذا يدم عن أن غالاية الخبااء يرون وعاهة
العاارات ومناسـ ـ ــا لا لتكون التصـ ـ ــور املقتاح لتقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ــعودية في ضـ ـ ــوء معاييا االعتماد
األكاديمي.
03

✓ أظ رت النتائج أن عاارات (الاعد األوم  :الجانب اإلداري) حصــلت عميع ا عن متوســطات حســابية تراوحت بين( )0 –0.15أي
أنلا مناســاة لتكون ضــمس التصــور املقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية في ضــوء معاييا االعتماد
األكاديمي مس وع ة نظر الخبااء .وتضــمس الاعد ثمان عاارات ي ( :يلتزم عضــو هيئة التدريس بقوانين وأنظمة ولوائم الجامعة
وإعراءاالا اإلدارية ،يلتزم عض ــو هيئة التدريس بأولات العم الرس ــمية ،يلتزم عض ــو هيئة التدريس بأولات اعتماعات مجلس
القسم /الكلية بداية ونلاية ،يحا ظ عضو هيئة التدريس عن سمعة الجامعة ومكان لا العلمية ،واألعراإ األكاديمية ،يحرص
عض ـ ــو هيئة التدريس عن تطوير ن س ـ ــه في مجام ت صـ ـ ـص ـ ــه(تدريس ـ ــيا /بحثيا) أو عن مس ـ ــتول األعمام اإلدارية املوكلة إليه،
يحرص عض ـ ــو هيئة التدريس عن املش ـ ــاركة في اللجان عن مس ـ ــتول القس ـ ــم/البانامج /الكلية /الجامعة ،يش ـ ــارك عض ـ ــو هيئة
التدريس في عمليات التطوير األكاديمي واإلداري عن مستول القسم/البانامج /الكلية /الجامعة ،يحا ظ عضو هيئة التدريس
عن مظ ره الشــخصــمي) و ي نتائج تقارمت مع نتائج دراســة (الذبياني و أكبا )0210،التي أكدت عن ضــرورة امتالك عضــو هيئة
التدريس لشخصية مرنة في التعام مع الطلاة واللمالء العم .
✓ كما أظ رت النتائج أن عاارات (الاعد الثاني  :التدريس) حص ـ ــلت عميع ا عن متوسـ ــطات حس ـ ــابية تراوحت بين( )0 –0.55أي
أنلا مناســاة لتكون ضــمس التصــور املقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية في ضــوء معاييا االعتماد
األكاديمي مس وع ة نظر الخبااء.وتضـ ــمس الاعد ( )12عاارة ي ( :يلتزم عض ـ ــو هيئة التدريس بأولات املحاض ـ ـرات بداية ونلاية،
يلتزم عضـ ـ ــو هيئة التدريس بأولات السـ ـ ــاعات امل تبية بداية ونلاية ،يلتزم عضـ ـ ــو هيئة التدريس بأولات االختاارات واملرالاات
بداية ونلاية ،يتابع عضـو هيئة التدريس أخر املسـتجدات العلمية الحديثة في الت صـص ،يقدم عضـو هيئة التدريس م ردات
املقرر ومتطلااته وأنشــطته للطالب في بداية ال صـ الدرا ــمي ،يســت دم عضــو هيئة التدريس اســتااتيجيات التدريس الحديثة
ُ
حســب محتول املادة العلمية ،يســت دم عضــو هيئة التدريس اســتااتيجيات تدريس تتيم حرية التعايا وإبداء الرأي في العملية
التعليمية ،ينوع عض ــو هيئة التدريس في اس ــت دامه ألنواع التعلم املختل ة (املس ــتمر الذاتي – التعاوني االس ــت ش ــافي) حس ــب
محتول املادة العلمية ،يلتم عضو هيئة التدريس بتنمية (حس االنتماء والوطنية دا عية االنجا –الطموح – حس املسؤولية
املحا ظة عن الايئة) لدل الطلاةُ ،يعل عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس م ارة (الت يا االبدا ي – العم الجما ي الت يا النالد)
لدل الطلاة ،يحرص عضو هيئة التدريس عن تعليل (الثقة بالن س – م ارات الت طيط الشخصمي م ارات التواص والحوار
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ال عام – م ارة ح املشـ ـ الت – م ارة القيادة – م ارة ات اذ القرار– لاوم اآلخر) لدل الطلاة ،يحرص عض ــو هيئة التدريس
عن توعية الطلاة حوم (لضـ ـ ــايا و مشـ ـ ـ الت املجتمع– أهمية العم التطو ي – أهمية املش ـ ــاركة في خدمة املجتمع) ،يحرص
عضو هيئة التدريس عن است دام وسائ التقنية الحديثة أثناء التدريس وعملية التقويم ،يحرص عضو هيئة التدريس عن
مراعــاة ال روق ال رديــة بين الطلاــة في العمليــة التعليميــة ،يقوم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بعمليــة التقويم و ق معــاييا واض ـ ـ ـ ـحـة
للطالب مت ق ــة مع نواتج التعلم للمقرر ،يحرص عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس عن املش ـ ـ ـ ـ ــارك ــة في عملي ــات تطوير الباامج والخطط
الدراس ـ ـ ـ ــية واملقررات ،يحرص عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عن التنوع في املقررات التي يدرسـ ـ ـ ـ ـ ا بش ـ ـ ـ ــك دوري ،يلتزم عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس باســت مام متطلاات الجودة في مقرراته التي يدرسـ ا) و ي نتائج تقارمت مع نتائج دراســة (الذبياني و أكبا )0210،التي
أكدت عن التزام عضـ ـ ــو هيئة التدريس بم امه التدريسـ ـ ــية ،أيضـ ـ ــا تش ـ ــابلت مع نتائج دراسـ ـ ــة (لمر )0215،التي بييت ضـ ـ ــرورة
حرص عض ـ ـ ــو هيئة التدريس عن ر ع عودة التعليم الجامعي مس خالم ممارس ـ ـ ــاته ،كذلك تقارمت مع نتائج دراس ـ ـ ــة (س ـ ـ ــعيد،
ومحجوب )0212،التي رمطت بين أهمية حص ـ ــوم عض ـ ــو هيئة التدريس عن التدريب املنهي املناس ـ ــب للقيام بم امه التدريس ـ ــية
عن الوعه األكم  ،ول نلا اختل ت مع نتائج دراسـ ـ ــة (اس ـ ــماعي  )0212،و نتائج دراسـ ـ ــة (عياص ـ ــرة )0212،حي أاـ ـ ــارت كلتا
الدراستين إل ضرورة است دام عضو هيئة التدريس ألساليب واستااتيجيات تدريس حديثة و عالة ،وترعع الااحثة االختالإ
في النتائج إل اختالإ الايئات والظروإ التي ن ذت الا الدراستين.
✓ أظ رت النتائج أن عاارات (الاعد الثال  :الاح العلمي) حصـلت عميع ا عن متوسـطات حسـابية تراوحت بين( )0 –0.31أي
أنلا مناســاة لتكون ضــمس التصــور املقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية في ضــوء معاييا االعتماد
األكاديمي مس وع ة نظر الخبااء .وتض ـ ــمس الاعد تس ـ ــع عاارات ي ( :يحرص عض ـ ــو هيئة التدريس عن نش ـ ــر أبحاثه في املجالت
العلمية املت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة واملح مة ،يحرص عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عن املشـ ـ ـ ــاركة في الدورات  /الندوات  /املؤتمرات  /امللتقيات
العلمية في مجام ت ص ـ ـصـ ــه ،يحرص عضـ ــو هيئة التدريس عن حضـ ــور الدورات /الندوات  /املؤتمرات  /امللتقيات العلمية في
مجام ت ص ـص ــه ،يحرص عض ــو هيئة التدريس عن نق خباته العلمية للطلاة أثناء االا ـراإ عن الرس ــائ العلمية في مرحلة
الدراسـ ـ ـ ـ ــات العني ،يلتزم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس باتااع األلويات الاحثية امل حددة مس لا البانامج /القسـ ـ ـ ــم  /الكلية  /عمادة
الاح العلمي في أبحاثه ،يلتم عضـو هيئة التدريس باملشـاركة في األنشـطة الاحثية(تقديم مشـاركات علمية ردية أو عماعية)
خارج إطار بحو التالية ،يلتم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس باملش ـ ـ ــاركة الاحثية (تقديم مشـ ـ ــاركات علمية ردية أو عماعية) باسـ ـ ــم
الجامعة ،يحرص عض ــو هيئة التدريس عن تأليق ال تب س ــواء رديا أو عماعيا ،يحرص عض ــو هيئة التدريس عن املش ــاركة
في املجموعات الاحثية  /رق الاح في الجامعة ).و ي نتائج تقارمت مع نتائج دراسة ك مس (الذبياني و أكبا ،)0210،و دراسة
(لمر ،)0215،و دراس ـ ــة (س ـ ــعيد ،ومحجوب )0212،التي أكدت كل ا عن ض ـ ــرورة امتالك عض ـ ــو هيئة التدريس مل ارات الاح
واليشر العلمي.
✓ أظ رت النتائج أن عاارات (الاعد الرابع  :خدمة املجتمع) حصــلت عميع ا عن متوســطات حســابية تراوحت بين( )0 –0.35أي
أنلا مناســاة لتكون ضــمس التصــور املقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية في ضــوء معاييا االعتماد
األكاديمي مس وع ة نظر الخبااء .وتض ــمس الاعد  3عاارات ي ( :يحرص عض ــو هيئة التدريس عن (املش ــاركة في عاليات ت دم
املجتمع – التطوع في مؤس ـس ــات املجتمع املختل ة) ،يس ــاهم عض ــو هيئة التدريس في التعريق بمؤسـ ـسـ ـات املجتمع املدني غيا
الرمحية ،يوعه عض ـ ــو هيئة التدريس طالبه للاح في لض ـ ــايا املجتمع و ايجاد حلوم علمية ل ا ،يحرص عض ـ ــو هيئة التدريس
عن العضــوية في مؤسـســات املجتمع غيا الرمحية ).و ي نتائج تقارمت مع نتائج دراســة (الذبياني و أكبا )0210،التي بييت أهمية
مشـ ـ ــاركة عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بأنش ـ ـ ــطة و عاليات املجتمع املدني مس خالم مس ـ ـ ــالات وطرق م تل ة في الجامعة تس ـ ـ ــاهم في
االرتقاء بمستول أداءه وتنع س عن الجامعة واملجتمع بشك ايجابي.
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✓ كمــا أظ رت النتــائج أن عاــارات (الاعــد الخــامس  :مقتاحــات لت عي ـ تقويم أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس) حص ـ ـ ـ ـلــت عميع ــا عن
متوسطات حسابية تراوحت بين( )0 –0.22أي أنلا مناساة لتكون ضمس التصور املقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء معاييا االعتماد األكاديمي مس وع ة نظر الخبااء .وتضـ ـ ـ ــمس الاعد خمس عاارات ي ( :اعتماد
اختاار لقياس لدرات أعضــاء هيئة التدريس العلمية ،اعتماد رخصــة املمارســة امل نية اــرطا مللاولة العم عضــو هيئة تدريس
في الجامعة ،احتس ـ ــاب مش ـ ــاركات عض ـ ــو هيئة التدريس الاحثية ض ـ ــمس نص ـ ــابه التدريع ـ ــمي ،احتس ـ ــاب مشـ ــاركات عض ـ ــو هيئة
التــدريس الاحثيــة ونش ـ ـ ـ ــره في لواعــد بيــانــات ISIأو Scopusضـ ـ ـ ــمس نقــاط القوة في ترليتــه أو تراـ ـ ـ ــيحــه لت رغ علمي أو دعم مــالي
ألبحاثه ،احتســاب مشــاركات عضــو هيئة التدريس في حضــور أو تقديم دورات نوعية في مجام ت ص ـصــه ضــمس نقاط القوة في
ترليته أو ترا ـ ــيحه لت رغ علمي أو منص ـ ــب ليادي ).و ي نتائج تقارمت مع نتائج دراس ـ ـ ــة (سـ ـ ــعيد ،ومحجوب )0212،التي بييت
أهمية ضرورة تشجيع عضو هيئة التدريس ليقدم أ ض ما لديه مس خالم حوا ل مادية أو معنوية.
03
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة مس نتائج يم س تقديم التوصيات التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

االست ادة مس التصور املقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الذي أس رت عنه الدراسة الحالية
مراععة آليات واعراءات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بشك مستمر.
االهتمام بعضـ ــو هيئة التدريس مس خالم منظومة متكاملة مس االسـ ــتقطاب واالسـ ــتاقاء للمتميز منلم والتأهي والتطوير املنهي
والعلمي واملتابعة والتقويم لر ع أدائه التدريعمي.
تو يا الدعم املادي واملعنوي ألعضاء هيئة التدريس لتطوير أدائلم األكاديمي.
ض ـ ــم األداء التدريعـ ـ ــمي ضـ ـ ــمس معاييا التالية حتى يولي عضـ ـ ــو هيئة التدريس ألدائه التدريعـ ـ ــمي ن س درعة االهتمام التي يولالا
ملعاييا تقييمه في مجام الاح العلمي.
مكا أة أساتذة الجامعة املتميزيس في أدائلم التدريعمي وإبرا أهمية هذا األداء املتميز.
عقد ندوات وورش عم تأهيلية ألعضاء هيئة التدريس لر ع مستول أدائلم التدريعمي.
اليئة املنا املادي واألدوات والتج يزات الال مة داخ القاعات التدريسية ،وذلك ملساعدة عضو هيئة التدريس عن است دام
أحد طرق وأساليب التدريس الجامعي.
تس ي آليات و إعراءات الت رغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس لر ع أدائلم الاحثي.
تس ي آليات و إعراءات املشاركة بالندوات  /املؤتمرات  /امللتقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس لر ع أدائلم الاحثي.
تو يا الدعم املادي لتموي أبحا أعضاء هيئة التدريس.
دراسة اعتماد الوحدات الاحثية املنجلة  /ماكان ليد االنجا ضمس ساعات العبء التدريعمي لعضو هيئة التدريس.
عقد ا ـراكات مجتمعية مع مؤس ـســات املجتمع املدني تكون مس ضــمس بنود الش ـراكة االســتعانة ب دمات عضــو هيئة التدريس
(في االستشارات ،الدراسات العلمية).
مراععة آليات و إعراءات االعارة والندب لتسـ ـ ـ ي مش ـ ــاركة عض ـ ــو هيئة التدريس في تطوير ودعم مؤسـ ـ ـس ـ ــات املجتمع املدني
خصوصا غيا الرمحي منلا.

أبو عالم ،رعاء0222( .م) .مناهل الاح في العلوم الن سية والتابوية .القاهرة .دار اليشر للجامعات.
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حسس ،راوية .)0221( .إدارة املوارد البشرية ،رؤية مستقالية ،الدار الجامعیة ،اإلس ندرية ،عم ورية مصر العرمية.
الذبياني ،منى ،و أكبا ،عايا .)0210( .تطوير أداء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ـ ــوء وظائ ا الثال .التابية ،مج ،12ع65 ،33
162.مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/652900
سـعيد ،يصـ  ،و محجوب ،ياسـر .)0212( .تطوير األداء األكاديمي واملنهي لعضـو هيئة التدريس بجامعة الخرطوم في ضـوء املواصـ ة الدولية
للجودة )  ( ISO 9002ومقتاحات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس املرتاطة بلا .املجلة العرمية لض ـ ـ ـ ــمان عودة التعليم الجامعي ،مج،3
ع119 141. ،00مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/721967
ال حيان ،سعود.)1300(.العينات واملتغياات .الرياب.
العاادي،س ـ ــناء1332( .م) .تقويم اعلية نظام تقويم أداء العامين ،رس ـ ــالة ماعس ـ ــتيا غيا ميش ـ ــورة ،كلية االدارة وااللتص ـ ــاد ،عامعة بغداد،
بغداد.
العساإ ،صالح حمد0222( .م) .املدخ إل الاح في العلوم السلوكية .الرياب .دار اللهراء.
عياص ـ ـ ـ ــرة ،عطاإ .)0212( .تقييم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات .املجلة
الدولية للدراسات التابوية والن سية ،مج ،0ع413 429. ،0مستاعع مسhttp://search.mandumah.com/Record/852155
لمر ،مجذوب .)0215( .مساهمة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجامعي :دراسة ميدانية مس وع ة نظر أعضاء هيئة
الت ــدريس وعين ــة مس الطلا ــة في ع ــامع ــة دنقال كلي ــة التابي ــة مرول .مجل ــة ع ــامع ــة س ـ ـ ـ ـن ــار ،مج ،3ع53 82. ،1مس ـ ـ ـ ــتاعع مس
http://search.mandumah.com/Record/782596
Skulmoski, Gregory j; Hartman ,Francis T and Krahn, Jennifer(2007), The Delphi Method for Graduate Research , Journal of Information
Technology Education Volume 6.
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 أحمد بن يحيى الجبيلي.د.أ
املدير التن يذي للمركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
اململ ة العرمية السعودية

تتسـ ـ ـ ــم عمليات اختيار القيادات األكاديمية في وضـ ـ ـ ــع ا الراهس بعدم وضـ ـ ـ ــوح املعاييا واألسـ ـ ـ ــس التي يم س االعتماد علالا في اختيارات ناجحة تحقق أهداإ
. ولد ييتج عس ذلك عدد مس اإلاكاليات التي يم س التغلب علالا مس خالم وعود معاييا واضحة ومحددة تعد أساسا لالختيار والتقويم في آن واحد،املؤسسات
 ومالتالي إيجاد معاييا علمية دليقة الختيار،والدإ هذه الورلة إل إبرا أهمية اختيار وتقييم القيادات العليا في الجامعات عن أسـ ـ ـ ــاس علمي وموضـ ـ ـ ــو ي
 ولياس أدائلم بصـ ــورة مايية عن أسـ ــس علمية مسـ ــتندة إل الدراسـ ــات واملصـ ــادر العلمية ذات،عمداء الكليات ووكالئلم وكذلك رؤسـ ــاء األلسـ ــام العلمية في الجامعة
.العاللة مع االستاااد بمرئيات املسؤولين في الجامعة وميسومالا مس خالم عرب تجرمة عامعة امللك خالد كدراسة حالة في هذا الصدد
 وو عت عن، ورؤسـ ـ ــاء األلسـ ـ ــام، وتم إعداد اسـ ـ ــتاانتين تضـ ـ ــمنتا معاييا لك مس العمداء ووكالئلم،ولد تم الرعوع ال األدب التابوي والدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة
 كما تمت،ميسـ ـ ـ ــوبي الجامعة مس وكالء الجامعة والعمداء ووكالئلم ورؤسـ ـ ـ ــاء األلسـ ـ ـ ــام وأعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ملعر ة أهمية ك مس هذه املعاييا مس وع ة نظرهم
 ومس مناطق، والشــرعية، واألدبية، والصــحية، وأعضــاء هيئة تدريس مس الكليات العلمية، ورؤســاء األلســام، ووكالئلم، والعمداء،مقابالت مع عدد مس وكالء الجامعة
 والتي تم تناول ا في اللقاءات، ملحاولة التعرإ عن املش ـ ـ ـ الت القائمة في عملية االختيار والتقييم للقيادات الجامعية، أو إضـ ـ ــا ة غياها،م تل ة ملنالشـ ـ ــة تلك املعاييا
 وصـ ــن ت ك منلا في ثالثة، وأخرل لرؤسـ ــاء األلسـ ــام، واحدة ملعاييا العمداء ووكالئلم: و ي لائمتان، ثم تم التوص ـ ـ إل القائمة النلائية مس املعاييا،التي عقدت مع م
 وتم إعداد مقياسين، وتم التوا ق عن الو ن اليسـ ي لك منلا باليسـاة للعمداء ووكالئلم مس ع ة ولرؤسـاء األلسـام مس ع ة أخرل، شـخصـية وأكاديمية وم نية:أبعاد
 وهذان املقياسـان املســتندان إل املعاييا يســاعدان مت ذي، واآلخر الختيار رؤســاء األلســام، مقياس الختيار العمداء ووكالئلم:لقياس تلك املعاييا بطريقة موضــوعية
 كمــا يم س أن تسـ ـ ـ ــت يــد منلــا الجــامعــات السـ ـ ـ ــعوديــة األخرل في اختيــار،القرار في الجــامعــة لتطوير عمليــة االختيــار والتقييم لتلــك القيــادات الجــامعيــة بصـ ـ ـ ــورة عــالــة
.القيادات الجامعية لديلا
Abstract
The criteria of selecting academic leaders in Saudi academic institutions has been neither clear nor reliable, leading probably to choosing
less qualified leaders who may not be able to fulfill the objectives of the institutions. This can be overcome by having clear and specific standards
that can be used as the basis for selection as well as evaluation.
The aim of this paper is to highlight the importance of selecting and evaluating senior leaders in universities on a scientific and objective
basis, and thus to find precise scientific standards for selecting deans, vice deans and department heads, and measuring their performance based
on relevant scientific studies and resources, taking into account the feedback of the university officials and employees. The experience of King
Khalid University will be presented as a case study for this purpose.
After reviewing the literature and previous studies, I prepared two questionnaires, which include some standards for selecting academic
leaders. The two questionnaires were then distributed on deans, vice deans, department heads and faculty members to know the importance of
each of these standards from their point of view. Moreover, I interviewed a number of vice rectors, deans, vice deans, department heads, faculty
members from different colleges, and campuses to discuss the appropriateness of these standards, and the need to add to them, in order to precisely
identify the problems that may exist in the selection and evaluation process of university leaderships. I then came up with two lists of standards:
one for deans and vice deans and the other is for department heads. Each was subcategorized based on three dimensions: personal, academic and
professional. The weight of each category was manipulated for deans and vice deans on the one hand and department heads on the other.
Two scales forms were prepared to measure these standards objectively: a form to measure the selection of deans and vice deans, and
another to measure the selection of department heads. These two standards based forms help decision makers at the university to effectively
develop the selection and evaluation process of university leaders. These standards can be useful to other universities as well.

113

تعد القيادات الجامعية مس أبر أعض ـ ـ ــاء املنظومة اإلدارية الجامعية ومس أهم عناصـ ـ ــرها حي " تتسـ ـ ــم القيادات اإلدارية
واألكاديمية في املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة الجامعية ممثلة بم تلق كلياالا وألسـ ـ ــام ا ومراكلها الاحثية ووحداالا اإلدارية الس ـ ـ ــائدة ،ب ص ـ ـ ــائص
وس ــمات تجعل ا ت تلق كليا عس القيادات ملؤسـ ـس ــات إنتاعية أو خدمية ،األمر الذي يظ ر تأثياه عن معاييا وآليات تعيين واختيار
تلك القيادات (بسمان.)0220 ،
ومس بين العاملين في مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي يبا عمداء الكليات ووكالئلم وكذلك رؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام الذيس تقع علالم
مسـ ــؤولية كاياة في التن يذ واإلا ـ ـراإ عن األعمام األكاديمية واإلدارية .العميد بوص ـ ـ ه لائدا في اإلدارة الجامعية الوسـ ــطى يؤدي
أدوارا متعددة في إدارة الكلية .و يقوم بتوعيه س ـ ـ ـ ــيا العملية األكاديمية مس ع ة ،ويقوم باألعااء اإلدارية اليومية االعتيادية مس
ع ة أخرل ( .)Russell, 2001, 14كما أنه يشك نقطة االرتكا الرئيسة لرعاية مصالح ك مس أعضاء هيئة التدريس والطالب مس ع ة،
والح اه عن املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة التعليمية وتطويرها مس ع ة أخرل .) (Walter, 2001, 5ي دراس ـ ـ ــة لجميلتش وأخرون ))Gmelch ,et al,1999
بحثت في موض ـ ـ ــوع تعليم العمداء وثقا لم وأيس يعملون؟ وكيق يحددون أدوارهم ومس ـ ـ ــؤولياالم؟ وما ي التحديات الخاص ـ ـ ــة التي
تواعه العميدات اإلنا ؟ وكيق يصـ ـ ــق العمداء أس ـ ــلوب ليادالم؟ وما ي الض ـ ــغوط والتوترات التي يواع ونلا؟ والتي بالتالي تحدد
مدل اعلي لم؟ وكيق يحا ظون عن التوا ن بين دورهم القيادي واألكاديمي ومين الضـ ـ ــغوط الشـ ـ ــخصـ ـ ــية وامل نية التي يواع ونلا؟
ولــد توا رت الايــانــات الخــاص ـ ـ ـ ــة بلــذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة مس املس ـ ـ ـ ــح الوطني للقيــادة األكــاديميــة للعمــداء األكــاديميين في الواليــات املتحــدة
األمري ية .في عام ( )13321332لام عمداء مس( )022مؤسـ ـ ـس ـ ــة بتعائة نموذج مس ـ ــحي أرسـ ـ ـ إلالم بالبايد مس لا مركل الدراس ـ ــة
الوطنية للعمداء في التعليم العالي .وأاــارت الدراســة إل أن العمداء في الغالب مس الذكور مس املواطنين الايض ،وكانوا عميعا وق
س ـ ــس الخمس ـ ــين مس عمرهم .كان أغلبلم يمي إل اس ـ ــت دام وكي عميد .وكان أغلبلم مس الكليات والجامعات الحكومية وتض ـ ــمنت
امل ام التي اعتباها العمداء في غاية األهمية للمحا ظة عن أعواء العم التواصني ،تشجيع التعليم الجيد تمثي الكلية ،استقطاب
الرؤس ــاء وأعض ــاء هيئة التدريس واختيارهم ،ومتابعة التواص ـ ال عام عبا األلس ــام التعليمية .وتض ــمس أس ــاليب القيادة الح اه
عن الوعود ،معاملة الجميع باحتاام ،الص ــدق ،املتابعة ،املش ــاركة في الس ــلطة والقيام بامل ام التن يذية .أما مص ــدر التوتر الرئيس
كان ض ـ ــغوط الولت .وعن الرغم مس التوتر إن أغلب العمداء كانوا راض ـ ــين عس مناص ـ ــبلم .ولد تمركل عدم الرض ـ ــا الرئيس حوم
عدم الدعم املالي املناسـ ــب .ولد أصـ ــام العم باليسـ ــاة ل ثيا مس العمداء املحور ال ني لحياالم ،حتى أنلم يواع ون ضـ ــغوطا هائلة
إليجاد توا ن لحياالم.
وعن املسـ ــتول الجامعي تعتبا القيادات مس العمداء والوكالء ورؤسـ ــاء األلسـ ــام بالكليات هم جر اللاوية في أي إصـ ــالح أو
تطوير إداري ميش ـ ــود للمؤس ـ ـس ـ ــة الجامعية ومذلك تتزايد الحاعة إل وعود تنمية إدارية مثمرة ل ؤالء القادة باعتااره عملية واعية
ـدر عـ ٍـام مس
وهــاد ــة لتطوير القــدرات اإلداريــة "للمــديريس بــالقــدر الــذي يم نلم مس القيــام بــالعمليــة اإلداريــة وتحقيق أهــدا ــا بقـ ٍ
ال اءة وال عالية ،و ي بمثابة خطة هد ا تكويس ليادات إدارية تس ـ ـ ــتطيع أن تدير املنظمة بنجاح (ديوب .)0220 ،ي دراس ـ ـ ـ ــة
لوول رتون وآخرون( )Wolverton et al, 2000هد ت التعرإ عن العاللة بين أدوار العمداء والص ـ ـ ـ ـراع والغموب في عم العمداء ،و
التحديات التي يدرك ا العمداء أنلا وا ـ ــي ة الحدو في املس ـ ــتقا .تض ـ ــمنت الدراس ـ ــة ( )1022عميدا مس ( )022عامعة ولد وع ت
األس ـ ــئلة ل م حوم أدوارهم  ،والصـ ـ ـراعات والتحديات التي يواع ونلا والتحديات املم نة في املس ـ ــتقا .ولد أظ رت االس ـ ــتجابات أن
العمداء يواع ون بش ـ ـ ـ ــك حتمي موالق تتطلب منلم العم في أدوار تتطلب الصـ ـ ـ ـ ـراع مع األلليات الذيس ال يتلقون التاكيز الكافي
ويمي العمداء إل تحديد تحديات املس ـ ـ ـ ــتقا عن أنلا موا نة تماما ألدوارهم التي يقومون بلا ويرون أن الص ـ ـ ـ ـراع والغموب الذل
يواع ونه سـ ــوإ يتزايد.إن وظي ة عمادة الكلية – كما ي عليه اآلن – وظي ة مبلمة  ،وتتضـ ــمس تسـ ــاؤال رئيسـ ــا يتاكل حوم موضـ ــوع
تثبيت العمداء أو تثبيت العمادة .إن التطور املنهي والتدريب في موض ـ ـ ـ ــوع إدارة الولت يم نلا "تثبيت العميد" ،إال أنه تاقى لض ـ ـ ـ ــايا
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أكبا لدل الكليات والجامعات لتثبيت العمادة مس خالم االسـ ـ ــتجابات املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــية التي تحدد األولويات بشـ ـ ــك واضـ ـ ــح.ولد تكون
القيادة املشتاكة أسلوما مم نا يم س أن ي ق الضغوط عن العمداء األكاديميين.
وفي ظ التحديات والتغياات العاملية املعاص ـ ــرة يحتاج هؤالء القادة إل " تنمية لدراالم عن تش ـ ــخيص املشـ ـ ـ الت وتحليل ا
واس ـ ـ ـ ــت ــدام األسـ ـ ـ ــلوب العلمي في ات ــاذ القرارات اإلداريــة ،ض ـ ـ ـ ــال عس تنميــة لــدراالم عن اإلدراك الشـ ـ ـ ــامـ ملنظمــاالم وللايئــات
االعتماعية والثقا ية وااللتصادية املحيطة ،إضا ة إل تطوير وتنمية سلوكيات واتجاهات وليم هؤالء القادة ( الغا ري.)0222 ،
ومع اال دياد املتنامي ألعداد عمداء الكليات نتيجة التوس ـ ــع في إنش ـ ــاء الكليات ،تتأكد الحاعة إليجاد برامج إلعداد املليد مس
عمداء وتطوير مس هم عن رأس العم وهو ما يطالب به عدد مس الااحثين .إذ يشــيا التقرير النلالي للتعليم العالي في القرن الحادي
والعشريس إل أنه ييااي اعتماد سياسة عـ ــادة لتنمية لدرات عمداء الكليات في مؤسسات التعليم العالي (اليونسكو .)1331 ،ويؤكد
آم اهر (1300ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) عن ض ـ ـ ـ ــرورة التجـديد والتـدريب في املجـام اإلداري لجميع القيـادات العليـا في الجـامعـات س ـ ـ ـ ــواء كانوا مديري
عامعات أو وكالءها ،أو العمداء بم تلق ئاالم .ويرل ضـ ـ ـ هللا( ضـ ـ ـ هللا1313 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) أن الحالة املتادية لإلدارة الجامعية تبا
أهمية التطوير خاصـ ــة في ظ تسـ ــارع وتطور املعلومات والتقنيات الحديثة .ويؤكد العمري (العمري )1331،عن أهمية وعود برامج
لتطوير وإعداد مس يتولون ليادة العم األكاديمي خاص ــة في مجاالت امل ارات اإلدارية والعاللات اإلنس ــانية وإدارة ا ــؤون املوظ ين
وص ـ ـ ـ ــناعة القرار .وفي دراس ـ ـ ـ ــة لتانغ( )Tang, 2013هد ت إل دراس ـ ـ ـ ــة م ارات القيادة الناعمة لدل عمداء الكليات في ثالثة عامعات
حكومية مس ماليزيا و ي حص وتوضـ ـ ـ ــيم العناصـ ـ ـ ــر الرئيسـ ـ ـ ــية الثمانية في امل ارات القيادية الناعمة (التعاون – العم الجما ي –
م ارات االتص ــام – املاادرة – القدرة عن القيادة – التنمية الس ــكانية – التدريب – الش ــخص ــية) ،وتو ص ــلت الدراس ــة إل أن هناك
بعض أوعـه التشـ ـ ـ ـ ــابـه واالختالإ بين عمـداء الكليـات مع التزام م بـامل ـارات القيـاديـة العـاليـة واملن ضـ ـ ـ ـ ــة مع املوظ ين ،وأوصـ ـ ـ ــت
الدراسة ضرورة محاولة العمداء تطوير العاللات الشخصية ذات الجودة العالية مع املوظ ين لديلم في الكليات.
أما رئيس القس ـ ــم يقع عليه نجاح القس ـ ــم األكاديمي ،إض ـ ــا ة للدور اإلداري واألكاديمي يأتي تعامله املااا ـ ــر مع الطالب،
ويعتبا رؤســاء األلســام في الكليات املختل ة مجموعة متميزة مس أعضــاء هيئة التدريس ،ولذا م يمارســون مس خالم اختصــاصــاالم
وظي ة التدريس والاح أي  :أنلم أكاديميون لا ك شميء وليسوا إداريين إال أنلم يمارسون م ام منصب رئاسة القسم دون امتالك
للخباات الال مة ودون حصـ ـ ــول م عن أي نوع مس أنواع التدريب املسـ ـ ــاق وهذا يعني :غموب األدوار لديلم غياب اإلعداد املسـ ـ ــاق
لرئيس القســم ملمارســة دوره ي لق مشــكلة بحد ذاته .ولذا إن اإلدارة الحديثة تؤمس بتحديد وصــق الوظي ة لليادة إدراك املوظق
للم ام املوكلة إليه (حربي.) 5756 ، 1999،
ولقد أا ــارت دراس ــات عديدة إل أن ك اءة القس ــم األكاديمي ولدرته عني تحقيق أهدا ه ،وأهداإ الجامعة ،تعتمد إل حد
كايا عن ال اءة اإلدارية واألكاديمية لرئيس ــه ،نوعية وك اءة القس ــم األكاديمي تتحدد بقدرات واس ــتعدادات رئيس القس ــم ،و
لائد ،ومدير ،يتول توعيه اآلخريس نحو تحقيق أهداإ القســم ،وهو املشــرإ املاااــر عن عاليات وأنشــطة القســم ،املخطط ل ا،
واملقيم ملس ـ ــتويات األداء ،س ـ ــواء باليس ـ ــاة للطالب أو الااحثين أو أعض ـ ــاء هيئة التدريس واإلداريين ،والرا ي ل م ،واملوضـ ــح
واملتابع
مل
ملسئولياالم ،ومص ة عامة و املسئوم عس إدارة ائون القسم.
وعن الرغم مس أهمية عم رئيس القس ـ ـ ـ ــم ،وأهمية دوره في تحقيق أهداإ القسـ ـ ـ ــم والجامعة ،إن كثياا ممس يتول هذا
العم  ،يادأون عمل م دون رؤية واض ــحة ملجام اإلدارة ،ودون س ــاق إعداد أو خباة إدارية ،م يأتون إل هذا املنص ــب مس صـ ـ وإ
الااحثين وأعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،اختيار رئيس القس ـ ـ ــم وتعيينه في منص ـ ـ ــاه ،يعتمد في الغالب عن م اراته في الاح والتدريس،
وليس مس الضروري أن مس يت وق في الاح والتدريس ،يت وق في تصريق ائون القسم وإدارته ،أو أن الخباة الاحثية والتدريسية
تعين صــاحبلا عن األعمام القيادية واإلدارية ،وف ذلك يقوم "عون بيييت " :1330"J. Bennettإننا نســتطيع ا تااب أن تدريب العالم
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أكاديميا ،ولدرته عن تحلي املش ـ ـ ـ الت وعمع األدلة ،ومعر ة مدل مناسـ ـ ــاة الحلوم املختل ة ،م ارات ت يد في ح املش ـ ـ ـ الت التي
يص ـ ـ ـ ــاد ا رؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام في إدارة ألس ـ ـ ـ ــام م ،مثلما ي م يدة في الاح العلمي ،ول ننا ال نس ـ ـ ــتطيع ا تااب أن عميع العلماء
لــادرون عن أن يكونوا رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ألس ـ ـ ـ ـ ــام أك ــاء ،قــد تكون طايعــة املشـ ـ ـ ـ ـ الت التي يص ـ ـ ـ ـ ــاد ونلــا في ألس ـ ـ ـ ـ ــام م ،بعيــدة عس مجــام
ت صـصــاالم ،ولد تكون لدرالم عن التو يق بين املطالب املتعارضــة محدودة ،وكونه عاملا أو معلما عيدا ال يضــمس ك اءته في إدارة
القسم".
وماس ـ ــتعراب طرق اختيار وتعيين رؤس ـ ــاء األلس ـ ــام في الجامعات الحديثة يتأكد أن اختيارهم وتعيينلم يعتمد عن ك اءالم
األكاديمية أكثا مس اعتماده عن م اراالم اإلدارية .قد يعينلم عمداء الكليات بعد أخذ رأل األس ـ ـ ــاتذة في القس ـ ـ ــم ،ولد يتم تعيينلم
باالنت اب وتقوم عن اختياره لجنة معينة ،ولد يقوم األسـ ــاتذة باختيارهم ،ولد يرش ــح القس ــم أكثا مس شـ ــخص ،ويحت ظ العميد
بحقه في لاوم أو ر ض املرشح.
ومس بين املس ـ ـ ـ ــؤوليات العديدة التي يض ـ ـ ـ ــطلع بلا رؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام ،إن املس ـ ـ ـ ــؤولية التي ل ا أعظم األثر عن ألس ـ ـ ـ ــام م
ومؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاالم ي مس ـ ـ ـ ــؤولية اختيار أعض ـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية الجدد وتوعال م لكي يص ـ ـ ـ ــاحوا مؤهلين للقيام بامل مات املوكلة
الالم(بيسيمون وآخرون.)0222 ،
ويذكر الش ـ ـ ري (1302ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )31 ،أن رئيس القس ـ ــم يعد ُ لائدا ألعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية في لس ـ ــمه ولجميع مرؤوس ـ ــيه مس
العــاملين عن و ق لراءة م ــامــه وواعاــاتــه و وهـذا يعني امتالكــه ملجموعــة مس امل ــارات ال نيــة واإلنسـ ـ ـ ـ ــانيــة وال ريــة كي يتم س مس
القيام بأدواره املناطة به ،لذا إن مؤهالته وم اراته األكاديمية واإلدارية والتابوية ،يجب أن تكون مقنعة وواضحة ملس يقودهم ك ـ ـ ــي
ي ــتم س مس التأثيا الم وتوعال م إذ ال ت ي السلطة الرس ــمية الت ــي تمنح ــا الل ــوائم ــي تحقي ــق م ام ــه القيادي ــة وخاص ــة ــي الايئ ــة
األكاديمية ،الت ــي ع ــادة م ــا تتس ــم بحساس ــية عالي ــة تج ــاه األنماط التس ــلطية ــي ات ــاذ الق ـرارات والت ــي تق ــود إل ــى ش ـ محق ــق إ اء
أاـكام املقاومـة املختل ة.
وال يتولق األمر عند صناعة القرارات أو ات اذها ،ب يتعداه إل تن يذها ومتابع لا ،مس خالم األلسام وف إطارها تحد
العمليات التي تتحقق بلا أهداإ املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة األكاديمية ،و الا وعس طريق ا يتم التأكد مس تحقيق تلك األهداإ ،عن مس ـ ـ ـ ــتول
األلســام يت اع أعضــاء هيئة التدريس والطالب ،ويتلقى الااحثون التوعيه والتقويم ،ويتم تحديد ودراســة ســا اإلس ـ ام في تنمية
الايئة واملجتمع.
وحاوم نورمرت مارتس  ))Marten, 2001في دراس ـ ـ ــته تحديد الدور الوالعي واملتولع مس رؤس ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ــام مس وع ة نظر عمداء
كليات التابية في أالباما  .Alabamaولد طلب الااح مس ك عميد مس أ راد العينة أن يحدد املستول ال عني ألداء رؤساء األلسام في
كليته واملس ــتول املأموم ل ذا األداء .ولد تض ــمنت االس ــتمارة التي أعدت لذلك  10وظي ة لرئيس القس ــم ،ولام أ راد العينة بتاتيب
هذه الوظائق حسـ ــب األداء املثالي ل ا ،وترتيبلا حسـ ــب األداء ال عني .ولد توصـ ــلت الدراسـ ــة عن عدة نتائج مس أهم ا :أن أل م ام
رؤساء األلسام أداء ي :دوره كموص ومتص بين أعضاء هيئة التدريس واإلدارة ،ودوره في مجام العاللات اإلنسانية في القسم،
ودوره كدا عي ومح ل ألعض ـ ــاء القس ـ ــم نحو العم اإليجابي .أما أكثا أدوار رؤس ـ ــاء األلس ـ ــام أهمية مس وع ة نظر عمداء الكليات
كانت :أنه ينصت باهتمام ويوص ب اعلية ،أمين وعدير بالثقة ،إبدا ي ولديه أ كار عديدة.
إن هــذه األدوار الحيويــة التي تؤديلــا القيــادات األكــاديميــة في الكليــات يحتم أن تتم عمليــة اختيــارهم و ق مــا تتطلاــه هــذه
الوظي ــة مس م ــارات ول ــدرات واتج ــاه ــات وخباات ليكونوا ل ــادريس عن أداء املس ـ ـ ـ ــؤولي ــة امللق ــاة عن ع ــاتق م عن الوع ــه املطلوب
(الو رة .)0 ،0222،ي دراس ــة لعليمات (عليمات ) 0222،بعنوان الس ــمات القيادية امل ض ــلة لدل القادة األكاديميين واإلداريين في
عامعة الياموك تعد الجامعة إحدل املؤسـ ـس ــات التابوية التي تعم عن ص ــق األعيام بالعلم والعم عس طريق ليادالا األكاديمية
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واإلدارية ال عالة ،ول ذا تناولت هذه الدراسـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــمات القيادية امل ضـ ـ ـ ــلة لدل القادة األكاديميين واإلداريين في عامعة الياموك،
وتوص ـ ـ ـ ــلت الدراسـ ـ ـ ـ ــة إل أن أهم الس ـ ـ ـ ــمات القيادية امل ض ـ ـ ـ ــلة لدل القادة األكاديميين مرتاة تنا ليا ( االطالع ،املعر ة ،العاللات
اإلنس ـ ــانية ،العدم ،املوض ـ ــوعية ،التغييا والتطوير ،ال اءة ،الحرية األكاديمية ) ،أما أهم الس ـ ــمات القيادية امل ض ـ ــلة لدل القادة
اإلداريين مرتاة تنا ليا ( العاللات اإلنسانية ،االطالع واملعر ة ،الت طيط والذكاء ،التغييا والتطوير العطاء والطموح ).
ويتو ر في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية العديد مس ميس ـ ـ ـ ــومالا ممس يملكون امل ارات والخباات والقدرات واملعارإ التي تم نلم مس
املساهمة في ليادة الجامعة نحو تحقيق أهدا ا .إال أن م مة اكتشا م والتعرإ عن لدراالم وإمكاناالم ومس ثم اختيارهم ليست
بامل مة الس ـ ـ لة ،إذ يجب بذم ك ع د مم س الكتش ـ ــاإ القادة مس بين ميس ـ ــوبي الجامعة وتش ـ ــجيع م ومس ـ ــاعدالم عن اكتسـ ــاب
امل ارة التي تليد مس ك اءالم .ويالحظ أن عملية االختيار ال ت ض ـ ـ ـ ــع بالض ـ ـ ـ ــرورة ملعاييا علمية وم نية دليقة تأخذ بالحس ـ ـ ـ ــاان مدل
ك اءة األشخاص وما يمتل ه مس لدرات وم ارات ومعارإ ليادية وترموية حسب ما أاارت لذلك العديد مس الدراسات.
ولد أكد نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في اململ ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية عن أن يتم اختيار القيادات األكاديمية في
الجامعات مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ممس تتوا ر الم ال اءة العلمية واإلدارية (مجلس التعليم العالي .)35 ،0222 ،وذلك إدراكا
ملا للقيادة مس ٌ
دور م ٌم في العملية اإلدارية واألكاديمية في الجامعة حتى تكون لادرة عن تحقيق أهدا ا واس ـ ـ ـ ــتااتيجياالا .لذا ان
الحاعة ملحة لتحديد معاييا علمية واضــحة ومحددة لك مس رؤســاء األلســام والعمداء ووكالئلم تســاعد مت ذي القرار للوصــوم
إل االختيار املناس ـ ــب مس أع تطوير العملية التعليمية واإلدارية بالجامعة لض ـ ــمان الجودة وحس ـ ــس املخرعات التعليمية .مس ع ة
ولتقييم أدائلم مس ع ة أخرل.
أهمية القيادة األكاديمية:
تبا أهمية القيادة األكاديمية في الجامعات عن عدة مستويات ،ومنلا:
مستوى املؤسسة
تسهم في تحقيق الرؤيا والرسالة واألهداف.
تقود التغيير والتطوير .وتعمل على تحقيق الجودة في
املمارسات واإلجراءات.
تؤكد على تحسين املخرجات التعليمية والبحثية.
إيجاد التوازن بين أدواراملؤسسة (تعليم ،بحث،خدمة
مجتمع )

مستوى أعضاء هيئة التدريس
تمثل القدوة الحسنة لهم.

املستوى الوطني
تسهم في تحقيق رؤية .2030

تطور أدائهم.

تسهم في تحقيق خطط التحوالت الوطنية.

تشجع التميز.

تسهم في تحقيق أهداف وتطلعات املجتمع.
تعمل على تحسين املخرجات التعليمية والبحثية لتتناسب
مع احتياجات سوق العمل واملجتمع.

تختاراألكفاء علميا وإداريا ملناصب قيادية.

وحتى يكون االختيار للقيادات األكاديمية دليقا ،ال بد مس وضـ ـ ــع معاييا محددة يتم عن أسـ ـ ــاسـ ـ ـ ا االختيار ،ومناء علالا يتم
تقويم األداء.

تحرص اإلدارة العليا في أية عامعة ســعودية عن اختيار القيادات في الكليات والعمادات املســاندة وغياها مس امل ام القيادية
مس أعضاء هيئة التدريس السعوديين املتميزيس بال اءة العلمية واإلدارية.
ولكون نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه لم تض ـ ــع لواعد محددة الختيار القيادات ،ولعدم وعود ض ـ ــوابط في
لوائم الجامعة الداخلية وأنظم لا تقفن آلية التااــيم للمناصــب القيادية ،إن االختيار ي ضــع في العادة لتقدير مس يقوم بالتااــيم.
عند ترا ـ ـ ــيم عميد كلية عن س ـ ـ ــبي املثام يحرص مس يقوم بالتاا ـ ـ ــيم عن اختيار عض ـ ـ ــو هيئة التدريس الس ـ ـ ــعودي ممس له خباة
إدارية عيدة ،ي ض ـ ـ مس تدرج في االعمام اإلدارية بحي س ـ ــاق له العم كرئيس لس ـ ــم ثم وكي كلية ومارس العم اإلداري ،وأن
يكون معرو ا بحسس تعامله مع مالئه ،وأحيانا يتم استطالع اراء وكالء الجامعة بشك سري للمساعدة في اختيار العميد املناسب.
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ومس املســؤولين مس يحرص عن ان يكون العميد والوكالء مس ت ص ـصــات م تل ة لتكون نظرالم ااــم أللســام الكلية .أما اختيار
وكالء الكليات ورؤساء األلسام إنلا ت ضع الختيار عميد الكلية.

يم س اإلاارة إل عدد مس املش الت الحالية في اختيار القيادات في الجامعات السعودية وما ييتج عس ذلك:
أهم املشكالت الحالية في اختيارالقيادات في الجامعات السعودية:
عدم وجود أو عدم وضوح املعايير.
قد ال تتو افق مع احتياجات املنسوبين.
مصاغة وفق اجتهادات شخصية.
الذاتية في عملية االختياروالتعيين والتقييم.
محدودية األدوات واملقاييس التي يتم استخدامها (إن وجدت).
عدم التأكد من مالئمة األدوات املستخدمة حاليا لعمليتي االختياروالتقييم.

بعض من املشكالت والصعوبات التي تنتج عن طريقة االختيارالحالية:
عدم رضا املنسوبين.
هدرأكاديمي ومالي وزمني.
العمل الفردي.
تأخرأداء املؤسسات.
تعيق تنفيذ خطط التنمية.

لذا عاءت الدراسة الحالية التي تسع للوصوم ال تحديد معاييا دليقة مايية عن أسس علمية لالختيار والتقويم ،ونعرب
يما يني هذه التجرمة كدراسة حالة لعملية اختيار القيادات الجامعية مس ع ة ولتقويم أدائلم مس ع ة أخرل.
ت مس أهميــة الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة في طايعــة املشـ ـ ـ ـ ـ الت القــائمــة في عمليــة اختيــار وتقييم القيــادات العليــا في الجــامعــة مس العمــداء
ووكالئلم أو رؤساء األلسام ،حي أن هذه العملية تتسم بعدم وضوح املعاييا ،واألسس املست دمة لك مس تلك الوظائق ،وعدم
تحديدها و ق أســس علمية ،والذاتية في عملية االختيار والتعيين ،ومحدودية األدوات واملقاييس التي يتم اســت دام ا (إن وعدت)،
ومدل مالءمة األدوات املست دمة.

الدإ الدراســة إل إيجاد معاييا علمية دليقة الختيار وتقييم عمداء الكليات ووكالئلم ،وكذلك رؤســاء األلســام العلمية في
عامعة امللك خالد ،مايية عن الدراسات واملصادر العلمية ذات العاللة مع االستاااد بمرئيات املسؤولين في الجامعة وميسومالا.
.1
.2
.3

.4
.5

إعداد معاييا علمية الختيار وتقييم عمداء الكليات ووكالئلم في عامعة امللك خالد.
إعداد معاييا علمية الختيار وتقييم رؤساء األلسام العلمية في عامعة امللك خالد.
تو يا أداة لياس علمية تس ـ ـ ــاعد اإلدارة العليا في الجامعة عن اختيار أ ض ـ ـ ـ ال اءات القادرة عن ليادة الكليات واأللس ـ ـ ــام
العلمية ،وتطوير العم بلا بما ي دم أهداإ الجامعة ويحقق خطط ا وتطلعاالا .ويسـ ـ ـ ــتنيا بلا صـ ـ ـ ــناع القرار في الجامعة عند
تكليق أعضاء هيئة التدريس بتولي عمادة الكليات أو وكاالالا ،وكذلك رئاسة األلسام.
إيجاد معاييا موضوعية لقياس وتقويم أداء ك مس العمداء ووكالئلم ورؤساء األلسام أثناء الخدمة.
تو يا تغذية راععة للعمداء ووكالئلم ولرؤســاء األلســام تســاعدهم في التعرإ عن الجوانب التي تحتاج إل تطوير وتســاعدهم
عن النمو املنهي الذاتي.

حاولت الدراسة الحالية االعابة عس السؤالين التاليين:
 .1ما املعاييا الواعب توا رها لعميد الكلية ووكيله؟
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 .2ما املعاييا الواعب توا رها لرئيس القسم العلمي؟

است دم املنال الوص ي في هذه الدراسة ملناسبته ألغراب الدراسة.

تكون مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة مس عميع وكالء الجامعة والعمداء ووكالئلم ورؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام العلمية وأعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعة امللك خالد.

حي تمت مقابلة وكالء الجامعة وعينة مس العمداء ووكالئلم ،وعينة مس رؤســاء األلســام العلمية ،وعينة مس أعضــاء هيئة
التدريس في الكليات املختل ة (علمية وصحية وأدبية) في لسمي الذكور واإلنا .
تم تو يع اس ـ ـ ــتاانة تض ـ ـ ــمس املعاييا عن عينة عش ـ ـ ــوائية مس وكالء الجامعة والعمداء ووكالئلم ورؤس ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ــام العلمية
وأعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد .ولد بلغت االسـ ـ ـ ــتاانات التي تم ادخام بياناالا ال الحاسـ ـ ـ ــوب وتم تحلي نتائج ا بعد
الحصوم علالا مس كا ة كليات الجامعة بنين ومنات .015
حي تم تو يع اســتاانة تضــمس املعاييا عن عينة عشــوائية مس وكالء الجامعة والعمداء ووكالئلم ورؤســاء األلســام العلمية
وأعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد .ولد بلغت االسـ ـ ـ ــتاانات التي تم ادخام بياناالا ال الحاسـ ـ ـ ــوب وتم تحلي نتائج ا بعد
الحصوم علالا مس كا ة كليات الجامعة بنين ومنات.020

أوال :استاانة معاييا اختيار ولياس أداء العمداء ووكالئلم:
بعد االطالع عن بعض التجارب املحلية والدولية ومراععة الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة واملص ـ ـ ـ ــادر العلمية ذات العاللة وتحليل ا
السـت الص املعلومات املرتاطة بإعداد املعاييا الخاصـة بالعمداء ووكالئلم .لام ريق العم في هذه الدراسـة بتصـميم اسـتاانة عس
معــاييا الختيــار وليــاس األداء للعمــداء ووكالء الكليــات مس وع ــة نظر وكالء الجــامعــة وعمــداء الكليــات ووكالء الكليــات ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء
األلس ـ ـ ــام بالجامعة .وتتكون االس ـ ـ ــتاانة في ص ـ ـ ــورالا النلائية مس علأيس هما :الجلء األوم واا ـ ـ ــتم عن معلومات عامة مث  :الكلية،
الت صــص ،النوع ،الدرعة العلمية ،الوظي ة الحالية ،ســنوات الخباة في الوظي ة الحالية ،وااــتم الجلء الثاني عن مجموعة مس
ال قرات ( )51قرة ،مو عة في املحاور األربعة أو األبعاد الرئيسة كما يني:
ثانيا :الص ات االيجابية :
تكونت مس  11قرة ثانيا :الص ات القيادية وتكونت مس  02قرة
ثالثا :الص ات األكاديمية :
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تكونت مس  13قرة رابعا :اهتمامه بالتقنية الحديثة وتكونت مس  10قرة.
بحي يكون أمام ك عاارة بك محور خمسـ ــة أنماط اسـ ــتجابة ملدل تو ر السـ ــمة (بدرعة كاياة عدا – بدرعة كاياة بدرعة
متوسطة – بدرعة ضعي ة بدرعة ضعي ة عدا) .وتم التوص ال دالالت الصدق والثاات لألداة بطرق متعددة.

بعد االطالع عن بعض التجارب املحلية والدولية ومراععة الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة واملص ـ ـ ـ ــادر العلمية ذات العاللة وتحليل ا
السـت الص املعلومات املرتاطة بإعداد املعاييا الخاصـة بالعمداء ووكالئلم .لام ريق العم في هذه الدراسـة بتصـميم اسـتاانة عس
معــاييا الختيــار وليــاس األداء للعمــداء ووكالء الكليــات مس وع ــة نظر وكالء الجــامعــة وعمــداء الكليــات ووكالء الكليــات ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء
األلسـ ـ ــام بالجامعة .وتكونت االسـ ـ ــتاانة في صـ ـ ــورالا النلائية مس علأيس هما :الجلء األوم وااـ ـ ــتم عن معلومات عامة مث  :الكلية،
الت صص ،النوع ،الدرعة العلمية،الوظي ة الحالية ،سنوات الخباة في الوظي ة الحالية  ،وااتم الجلء الثاني عن قرات ( ) 21
قرة ،مو عة عن خمس محاور أو أبعاد رئيسة كما يني :
أوال :الص ات االيجابية وتكونت مس  02قرة .ثانيا  :العاللات االنسانية وتكونت مس  3قرات.
ثالثا :التواص ال عام وتكونت مس  13قرة .رابعا :القدرة عن است دام التقنية الحديثة  2قرات.
خامسا :ك اءة و عالية اليشاط الاحثي وتكونت مس  1قرات.
بحي يكون أمام ك عاارة بك محور خمسـ ــة أنماط اسـ ــتجابة ملدل تو ر السـ ــمة (بدرعة كاياة عدا – بدرعة كاياةبدرعة
متوسطة – بدرعة ضعي ة بدرعة ضعي ة عدا) ،وتم التوص ال دالالت الصدق والثاات لألداة بطرق متعددة.
ثالثا :املقابلة الشخصية مع عينة مس وكالء الجامعة والعمداء ورؤساء األلسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة
تم وض ــع إعراءات موحدة للمقابلة ،وتم إدراج عدد مس املحاور للنقاش مع الذيس تمت مقابل لم ،وا ــملت تلك املوض ــوعات:
أهم مش ـ ـ الت األداء الحالية في القيادات الحالية (مس عمداء ووكالئلم ورؤس ـ ــاء االلس ـ ــام) ،الخص ـ ــائص واملوص ـ ـ ات التي يجب أن
تتو ر في القيادات الجامعية (عميد ،وكي  ،رئيس لسم) ،املقتاحات لتحسين عمليات اختيار القيادات الجامعية.

تم تن يذ الدراسة و ق الخطوات التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

مراععة الدراسات واملصادر العلمية ذات العاللة وتحليل ا الست الص املعلومات املرتاطة بإعداد املعاييا.
االطالع عن التجارب املحلية والدولية ذات العاللة بإعداد معاييا اختيار عمداء الكليات ورؤساء األلسام العلمية.
اعداد استاانات الستطالع آراء عينة الدراسة حوم املعاييا األدائية األولية.وتح يم ا مس عدد مس املح مين املختصين.
التوص ـ إل إعداد لائمة بالصــورة األولية باملعاييا األدائية لعمداء الكليات ووكالئلم وكذلك رؤســاء األلســام العلمية بجامعة
عامعة امللك خالد.
استطالع آراء عينة الدراسة عس املعاييا األدائية الواعب توا رها لدل العمداء ووكالئلم ورؤساء األلسام.
املقابلة الش ــخص ــية للمس ــؤولين عس ص ــنع القرار يما يتعلق باختيار عمداء الكليات ووكالئلم ورؤس ــاء األلس ــام بجامعة امللك
خالد.
املقابلة الشخصية ألصحاب السعادة وكالء الجامعة في عامعة امللك خالد.
املقابلة الشخصية لعينة مس عمداء الكليات ووكالئلم في عامعة امللك خالد.
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✓
✓
✓
✓

املقابلة الشخصية لعينة مس رؤساء األلسام العلمية في عامعة امللك خالد.
املقابلة الشخصية لعينة مس أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد.
إعداد املعاييا النلائية الختيار عمداء الكليات ووكالئلم وكذلك رؤساء األلسام العلمية بجامعة امللك خالد.
إعداد أدوات لياس موضوعية لقياس تلك املعاييا.

كان املتوســط الحســابي العام ملحور الصـ ات االيجابية لد بلغ ( 3.22مس  )5.22وهو متوســط يشــيا إل األهمية بدرعة كاياة
عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.32إل  )3.11مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت تتمتع بدرعة
كاياة عدا مس األهمية.
وأظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1االلتزام بالقيم األخاللية السائدة في املجتمع بمتوسط حسابي بلغ ( 3.11مس .)5.22
 .2القدرة عن مواع ة التحديات األساسية التي تواع ه في العم بمتوسط حسابي بلغ (.)3.22
 .3القدرة عن ات اذ القرارات الصحيحة في األولات املناساة بمتوسط حسابي بلغ (.)3.25
كان املتوســط الحســابي العام ملحور الص ـ ات القيادية لد بلغ ( 3.51مس  )5.22وهو متوســط يشــيا إل األهمية بدرعة كاياة
عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.30إل  )3.22مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت تتمتع بدرعة
كاياة عدا مس األهمية.
وأظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1إدراك م ام عمداء الكليات (اللوائم والتنظيمات بمتوسط حسابي بلغ ( 3.22مس .)5.22
 .2الت ريق بين العاللات الشخصية واملسؤوليات الوظي ية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.20
 .3تو يا منا أكاديمي وإداري مناسب داخ الكلية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.21
كان املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي العام ملحور الصـ ـ ـ ات األكاديمية لد بلغ ( 3.31مس  )5.22وهو متوس ـ ــط يش ـ ــيا إل األهمية بدرعة
كاياة عدا وتراوح املتوسط الحسابي ل قرات املحور ما بين ( 3.03إل  )3.21مما يشيا إل أن عميع قرات املحور كانت تتمتع بدرعة
كاياة عدا مس األهمية ،عدا قرة واحدة و ي (إدارة ومتابعة ا ـ ــؤون الخريجين( بمتوسـ ــط حس ـ ــابي ) )3.10وهو متوسـ ــط يشـ ــيا إل
األهمية بدرعة كاياة.
وأظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1اليئة منا أكاديمي مناسب للطالب وأعضاء هيئة التدريس بمتوسط حسابي بلغ ( 3.21مس .)5.22
 .2يسع بص ة مستمرة لتطوير ذاته علميا وإداريا بمتوسط حسابي بلغ (.)3.20
 .3تطايق معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي عن الباامج األكاديمية في الكلية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.20
كان املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي العام ملحور اهتمامه بالتقنية الحديثة لد بلغ ( 3.33مس  )5.22وهو متوس ـ ـ ــط يش ـ ـ ــيا إل األهمية
بدرعة كاياة عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.00إل  )3.50مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت
تتمتع بدرعة كاياة عدا مس األهمية.
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وأظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1االهتمام بتوظيق وسائ التقنية الحديثة في العملية التعليمية بمتوسط حسابي بلغ ( 3.50مس .)5.22
 .2يحرص عن تو يا مصادر التعلم التقنية داخ الكلية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.51
 .3تشجيع نشر الثقا ة االل تاونية بين ميسوبي الكلية (أعضاء هيئة تدريس ،موظ ين ،طالب) بمتوسط حسابي بلغ (.)3.33
وفي اإلعابة عس السؤام التالي:
ما املعاييا الختيار ولياس األداء لدل عمداء ووكالء الكليات بجامعة امللك خالد مس وع ة نظركم؟ كانت أبر االعابات:
الرقم

املعايير

الرقم

املعايير

1

القيادية

8

التطوير
املستمر

2

القدرة على اتخاذ القرار

9

تحفيزفريق العمل

3

القدرة على التصرف

10

4

إحياء بيئة البحث العلمي
التشجيع على حضور
املؤتمرات وورش العمل
خلق بيئة محفزة للعملية
التعليمية
توفير االحتياجات العملية
التعليمية

11

5
6
7

12
13
14

والتحديث

تفويض الصالحيات

الرقم

املعايير

الرقم

املعايير

15

الكفاءة العلمية

22

العدل بين الجميع

16

أن يكون قد تقلد
مناصب مثل رئيس قسم
أو وكيل كلية

23

الحكمة في استخدام
السلطة

17

تنظيم العمل األكاديمي

24

تقبل النقد والتوجيه

18

اإلبداع في الحلول

25

االنجازات

26

العمل تحت الضغوط

27

انجاز األعمال في ضوء
رؤية محددة

28

الحزم مع العدل
االلتزام
والتقاليد
عمل أنشطة اجتماعية
خارج الكلية
أن تكون الدرجة
العلمية أستاذ مشارك

تنسيق وتوزيع العمل
الحرص على تطبيق
19
معاييرالجودة
تحديد األولويات والتركيز
20
عليها
املعرفة التامة باألنظمة
21
واللوائح الجامعية

بالدين

كان املتوســط الحســابي العام ملحور الصـ ات االيجابية لد بلغ ( 3.21مس  )5.22وهو متوســط يشــيا إل األهمية بدرعة كاياة
عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.05إل  )3.13مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت تتمتع بدرعة
كاياة عدا مس األهمية.
كما أظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1يتمتع بقدر عام مس الصدق واألمانة بمتوسط حسابي بلغ ( 3.13مس .)5.22
 .2يمتلك القدرة عن تحم املسؤولية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.22
 .3يعرإ حدود صالحيته التي خول لا له الوظي ة ال يتجاو ها بمتوسط حسابي بلغ (.)3.20
كان املتوسط الحسابي العام ملحور العاللات اإلنسانية لد بلغ ( 3.21مس  )5.22وهو متوسط يشيا إل األهمية بدرعة كاياة
عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.02إل  )3.10مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت تتمتع بدرعة
كاياة عدا مس األهمية.
كما أظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1يتصق بالصدق في تعامله مع اآلخريس بمتوسط حسابي بلغ ( 3.10مس .)5.22
 .2يحا ظ عن أسرار وخصوصية أعضاء هيئة التدريس بمتوسط حسابي بلغ (.)3.22
 .3يعطي أعضاء هيئة التدريس حقول م ويتابع أدائلم لواعااالم و قا للوائم واألنظمة بمتوسط حسابي بلغ (.)3.23
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كان املتوس ــط الحس ــابي العام ملحور التواصـ ـ ال عام لد بلغ ( 3.55مس  )5.22وهو متوس ــط يش ــيا إل األهمية بدرعة كاياة
عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.15إل  )3.13مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت تتمتع بدرعة
كاياة عــدا مس األهميــة .عــدا قرة واحــدة و ي (يتيم الحريــة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في تن يــذ امل ــام املوكلــة إلالم دون رلــابــة حيـ
بلغت متوسط ا الحسابي " "3.15الذي يشيا إل األهمية بدرعة كاياة.
كما أظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1يحرص عن حضور االعتماعات الخاصة بالقسم في الولت املحدد بمتوسط حسابي بلغ ( 3.13مس .)5.22
 .2يحدد أهداإ القسم مع األعضاء مس بداية العام الجامعي بمتوسط حسابي بلغ (.)3.22
 .3يعالل القضايا واملش الت اإلدارية واألكاديمية داخ القسم ب اءة عالية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.22
كان املتوسـط الحسـابي العام ملحور القدرة عن اسـت دام التقنيات الحديثة لد بلغ ( 3.00مس  )5.22وهو متوسـط يشـيا إل
األهمية بدرعة كاياة عدا وتراوح املتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.10إل  )3.32مما يشـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور
كانت تتمتع بدرعة كاياة عدا مس األهمية ،عدا قرة واحدة و ي (يحرص عن تو يا م تاة ال تاونية بالقسم حي بلغت متوسط ا
الحسابي  )3.10الذي يشيا إل األهمية بدرعة كاياة.
كما أظ رت استجابات أ راد الدراسة أن أعن ثالثة قرات أهمية ي:
 .1االهتمام بتوظيق التقنيات الحديثة في التدريس بمتوسط حسابي بلغ (.)3.32
 .2يسع لتو يا احتياعات القسم مس األع لة الحديثة التي تتطلبلا العملية التعليمية بمتوسط حسابي بلغ (.)3.30
 .3تشجيع أعضاء هيئة التدريس في القسم عن است دام املنال اإلل تاوني بمتوسط حسابي بلغ ( 3.01مس .)5.22
كان املتوســط الحســابي العام ملحور ك اءة و عالية اليشــاط الاحثي لد بلغ ( 3.00مس  )5.22وهو متوســط يشــيا إل األهمية
بدرعة كاياة عدا وتراوح املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل قرات املحور ما بين ( 3.12إل  )3.51مما يش ـ ـ ـ ــيا إل أن عميع قرات املحور كانت
تتمتع بدرعة كاياة عدا مس األهمية .عدا قرتين و ي (يحرص عن تو يا إمكانات ومصـادر تموي الاح العلمي " ،"3.11له أبحا
علمية في مجام ت صـصــه " )"3.12وهذا يشــيا إل األهمية بدرعة كاياة .كما أظ رت اســتجابات أ راد الدراســة أن أعن ثالثة قرات
أهمية ي:
 .1يتمتع بمكانة وسمعة علمية طياة بمتوسط حسابي بلغ (.)3.51
 .2يو ر املنا التابوي السليم ألعضاء هيئة التدريس في القسم للقيام بالاح العلمي بمتوسط حسابي بلغ (.)3.32
 .3يشجع أعضاء القسم عن املشاركة في املؤتمرات والندوات املحلية والدولية بمتوسط حسابي بلغ ( 3.02مس .)5.22
▪

وفي اإلعابة عس السؤام :ما معاييا أو مؤارات أخرل لتقييم رؤساء األلسام؟
كانت أبر اإلعابات:
م

املعاييا

م

1

املظهرالعام لرئيس القسم

8

م

املعاييا
التميزالعلمي

15

املعاييا
فهم رسالة الجامعة ورؤيتها والقدرة على
توظيف الظروف لتحقيقها

0

األخالقيات العامة في العامل مع منسوبي
القسم

9

اإلملام بأمور الجودة والحرص على
التطويراملستمر

16

معايراألداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

0

يعدل في توزيع الواجبات

10

التدرج الوظيفي لرؤساء األقسام

17

3

يتجاوز املجامالت في تقييم أداء األعضاء

11

5

يحدد األولويات في العملية التعليمية
والبحثية

نشاط رؤساء األقسام تجاه خدمة
املجتمع

خلق عالقات تعاون مع أقسام الجامعة في نفس
التخصص داخليا وخارجيا

12

االلتزام بمواعيد الدوام
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م
2
2

م
13

املعاييا
يفتح منافذ بين األعضاء وبين املجتمع
أن يكون رئيس القسم برتبة أستاذ مشارك أو
14
مساعد

املعاييا
الحرص على تفصيل الساعات املكتبية
الحرص على تفعيل األنشطة
الالمنهجية

م

املعاييا

ثانيا :نتائج املقابالت
تم إعداد خطة متكاملة إلعراء املقابالت الش ـ ـ ــخصـ ـ ــية مع وكالء الجامعة وبعض مس عمداء الجامعة ،ووكالئلم ،وعينة مس
رؤساء األلسام العلمية ،وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة .ولد تمت مقابلة أصحاب السعادة وكالء الجامعة.
واختيات العينات بما يض ـ ــمس ا ـ ـ ــمول ا للكليات املختل ة العلمية والص ـ ــحية واألدبية والش ـ ــرعية ،وكليات وألس ـ ـ ــام الذكور
واإلنا  ،و روع الجامعة املختل ة .كما تضمنت عينات أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األلسام أ رادا مس عيسيات عرمية وأعنبية
م تل ة إضا ة إل السعوديين ،وذلك لالست ادة واالطالع عن الخباات واملمارسات الدولية املطاقة في هذا املجام.
ولـد تم إعـداد تص ـ ـ ـ ــور موحـد إلعراءات املقـابلـة وإن كـان يتس ـ ـ ـ ــم بـاملرونـة في ض ـ ـ ـ ــوء مـا يتم طرحـه مس موض ـ ـ ـ ــوعـات ونقـاط،
وتضمنت محاور النقاش عدة موضوعات مس أهم ا:
 .1أهم مش الت األداء الحالية عن مستول القيادات الجامعية املس لد ة (عمداء الكليات ووكالئلم ورؤساء األلسام).
 .2الخصائص واملواص ات التي يجب أن تتو ر في القيادات الجامعية (عميد ،وكي  ،رئيس لسم) مس وع ة نظر ال ئة املقابلة.
 .3مقتاحات تحسين آليات اختيار القيادات الجامعية.
وكانت أبر نتائج اللقاءات بشك عام:
أا ـ ـ ـ ــارت نتائج اللقاءات إل وعود عدد مس املشـ ـ ـ ـ ـ الت القائمة أو التي يم س حدوثلا ،تتعلق بآليات االختيار املطاقة حاليا،
واألداء الحالي لاعض القيادات ويم س عرب أبر تلك املش الت املتعلقة في االختيار أو األداء يما يني:
أوال :أهم املش الت الحالية في اختيار القيادات
الرلم
1
0
0
3

مش الت ذات الصلة بآليات االختيار
ال يوجد معايير علمية واضحة ومحددة الختيار القيادات في
الجامعة.
توقع األداء الجيد للمرشحين على أساس انطباعات عامة دون
وجود أدلة على ذلك.
انخفاض معدالت الرض ى بين أعضاء هيئة التدريس الناتج عن عدم
وضوح معاييراختيارالقادة.
االختيارالقائم على أساس العالقات الشخصية.

الرلم

مش الت ذات صلة باألداء

1

ال يوجد إجراءات محفزة من الناحية اإلدارية أو املالية.

2

ال يوجد بيئة تساعد على البحث العلمي املتميز.

3

عدم وجود آليات واضحة ومحددة لتقويم األداء.

4
5
6
7

ال يوجد إمكانات مادية أو بشرية أو مالية مناسبة.
ال يوجد محفزات كافية لرئاسة القسم.
تدني مهارات التخطيط االستراتيجي.
ال يوجد إجراءات محفزة من الناحية اإلدارية أو املالية.

ثانيا :أهم الخصائص واملواص ات التي يجب أن تتو ر في القيادات الجامعية
أ -عميد الكلية
الرلم
1
0
0
3
5
2
2
1
3

أهم الخصائص أو املواص ات
الوالء للمؤسسة للجامعة.
اتخاذ القرارات في الوقت املناسب.
تشخيص املشكالت وتحديدها ووضع بدائل التخاذ القرارات
املناسبة.
حل املشكالت.
إدارة االجتماعات.
التواصل الفعال.
إدارة املناقشات الفعالة.
الحرص على أسرارالجامعة.
أن يكون عادال.

الرلم
18
19
20

أهم الخصائص أو املواص ات
املحافظة على العالقات الجيدة مع الزمالء.
الخبرات السابقة في اعمال اللجان ،القسم...الخ.
تفويض الصالحيات واملسؤوليات.

21
22
23
24
25
26

تقييم املخاطروإدارة االزمات.
أن يتمتع بالسمات اإلدارية والقيادية.
حسن العالقات االنسانية والتعامل مع اآلخرين
االملام بمعرفة اللوائح واالنظمة في الجامعة
املرونة في التعامل.
التدرج الوظيفي (التدرج بالعمل االداري).
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12
11
10
10
13
15
12
12

أن يشجع على استخدام التقنية وأن يكون قادرا على استخدام
بعض منها.
تشجيع البحث العلمي وتوفيربيئة مناسبة لها.
الخبرة اإلدارية السابقة.
الخبرة االكاديمية (النضج العلمي واألكاديمي).
أن يتسم باملوضوعية والبعد عن املجاملة واملحسوبيات.
احترام اآلخرين.
الصدق واألمانة.
إسهامه في خدمة الجامعة.

27

الرتبة االكاديمية أن ال تقل عن أستاذ مشارك.

28
29
30
31
32
33
34

الثقة بالنفس.
حسن السمعة والسيرة والسلوك.
خلق بيئة اجتماعية وأكاديمية صحية.
سعة الصدروالتحمل والصبروتقبل النقد.
إسهامه في خدمة املجتمع.
االيمان بالعمل الجماعي.
أن يتمتع بمهارات التخطيط االستراتيجي.

ب -وكي الكلية
الرلم

أهم الخصائص أو املواص ات
الخبرة العلمية واألكاديمية (رئيس قسم ،رئيس لجنة ،عضوية
لجان ...الخ)
مهارة التخطيط واإلدارة االستراتيجية.
القدرة على إدارة االجتماعات.
مستوى مرتفع من الدافعية.

9
10
11

5

التواصل االيجابي والفعال مع الزمالء.

12

2

القدرة على ضبط جودة العمل اإلداري في الكلية.

13

2

تطويروتحسين األداء في كافة جوانب الكلية.

14

1
0
0
3

الرلم

أهم الخصائص أو املواص ات

8

املرونة في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
االلتزام بقيادة التطويراملستمرفي الكلية.
االملام بأنظمة الجامعة والتعليم العالي.
املفاضلة بين األولويات.
تكوين عالقات جيدة ما بين الوكالة والجهات ذات العالقة
بالجامعة.
وضع برامج تنفيذية مبنية على رؤية استراتيجية وأهداف واضحة
ومحددة.
التعاون مع االقسام االكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة
وإشراكهم في اتخاذ القرارات.

ج -رئيس القسم
الرلم
1
0
0

أهم الخصائص أو املواص ات
املؤهل العلمي (أال يقل عن دكتوراه).
الخبرة االكاديمية.
تخصص متناسب مع تخصص القسم.
الرتبة األكاديمية ،يفضل أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد
على األقل.
املعرفة باملبادئ األساسية لإلدارة.
خلق مناخ أكاديمي مناسبة ومحفزللعمل.
القدرة على التواصل الفعال.
القدرة على إدارة الوقت.
العمل تحت ضغط الوقت.

15
16
17
18
19

12

القدرة على إدارة االجتماعات.

20

3
5
2
2
1
3

الرلم
11
12
13

أهم الخصائص أو املواص ات
السمات القيادية.
اإلملام بالقوانين واالنظمة.
العمل الجماعي وروح الفريق.
التدرج في العمل اإلداري (من منسق مقرر إلى عضوية اللجان ورئاسة
اللجان).
الكفاءة العلمية العالية وذو سمعة علمية واسعة ومتميزة في تخصصه.
تشجيع البحث العلمي وتوفيرالبيئة املناسبة لذلك.
النشاطات العلمية ( مؤتمرات  ،ندوات ..الخ )
أن يهتم بالعالقات االجتماعية واالنسانية داخل القسم.
التخطيط السليم.
االملام بأعمال الجودة.

14

ثالثا :املقتاحات لتحسين عمليات اختيار القيادات الجامعية:
الرلم

آلية االختيار

الرلم

1

وضع معاييرعلمية دقيقة وموضوعية الختيارالقيادات.

1

0

تفعيل آليات متنوعة إلعداد القيادات بالجامعة وتنمية مهارات
القيادات على رأس العمل مثل تنفيذ دورات تدريبية ألعداد

تقييم االداء
إعداد تقارير دورية عن أداء القيادي (عميد ،وكيل ،رئيس قسم)
بشكل سنوي ودوري.

2

تحديد فترة استالم القيادة بحد أقص ى فترتين.

0

البعد عن التحيزوالجوانب الذاتية في اختيارالقيادات.

3

3

أن يكون اختيارالقيادات من خالل لجان وفق ألسس واضحة ومعلنة
واالستعانة بأدوات موضوعية.

4

5

وضع قواعد منظمة ومفسرة للوائح.

5

2

إتاحة الفرصة ملن يرغب بالترشح ألحد املناصب القيادية.

6

توفير حو افز مالية ومعنوية للقيادات الجامعية وخاصة رئاسة
االقسام.
مراعاة تخفض النصاب التدريس ي للقيادات.
تقييم أداء القيادات من خالل معايير أداء محددة وواضحة ومعلنة
تضمن السمات الشخصية واملهنية واإلدارية.
متابعة االداء من خالل تقارير دورية سنوية ،تحدد معدل التقدم
باألداء.

ولد تم التوا ق عن تص ـ ــييق املعاييا والس ـ ــمات مس خالم ثالثة مجاالت رئيس ـ ــة ( ،)Domainsكما تم منالش ـ ــة الو ن اليس ـ ـ ي
لك مس هذه املجاالت و قا للمستول القيادي ،وطايعة الدور الذي يقوم به ،ويم س توضيم ذلك مس خالم الجدوم التالي:
املجاالت الثال الرئيسة للمعاييا والو ن اليس ي لك منلا حسب مستول القيادة وطايعة الدور الذي يقوم به:
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عميد
%40
%30
%30

الشخصية
االكاديمية
امل نية

رئيس لسم
%30
%40
%30

وكي
%40
%30
%30

مثال العميد تضـ ــرب مجموع درعات الشـ ــخصـ ــية ب  ،%32وتضـ ــرب مجموع درعات األكاديمية ب  ،%02وتضـ ــرب مجموع
درعات امل نية ب  ،%02وحاص ـ ـ عمع ا يسـ ــاوي الدرعة الكلية .بينما رئيس القسـ ــم تضـ ــرب مجموع درعات الشـ ــخصـ ــية ب ،%02
وتض ـ ـ ـ ــرب مجموع درعات األكاديمية ب  ،%32وتض ـ ـ ـ ــرب مجموع درعات امل نية ب  ،%02وحاص ـ ـ ـ ـ عمع ا يس ـ ـ ـ ــاوي الدرعة الكلية.
ونعرب يما يني لائمتي املعاييا النلائية للعمداء ووكالئلم ،ولرؤساء األلسام:
•

معاييا العمداء ووكالئلم:
الرلم
1

الرلم

الشخصية
املوضوعية وعدم التحيز ألي فرد أو
1
جماعة معينة.

األكاديمية

الرلم

امل نية

تهيئة مناخ أكاديمي مناسب للطالب
وأعضاء هيئة التدريس.

1

القدرة على مواجهة التحديات األساسية
التي تواجهه في العمل.

2

القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في
األوقات املناسبة.

3

الحكمة في استخدام السلطة.

4

تشجيع األنشطة الطالبية.

5

القدرة على التنبؤ باملخاطر املستقبلية
ووضع البدائل املقترحة.

تطبيق معايير األمن والسالمة على
األنشطة واملر افق بالكلية.
الحرص على تنشيط البحث العلمي
بالكلية.

0

التواضع مع اآلخرين.

2

0

احترام مشاعراآلخرين.

3

3

ضبط النفس وعدم التسرع
والغضب.

4

تقويم مخرجات التعلم في الكلية.

5

املرونة والقدرة على التكيف.

5

التطوير املستمر لألنشطة التعليمية
واألكاديمية في الكلية.

الرلم

الشخصية
االهتمام بالعالقات اإلنسانية في بيئة
العمل

الرقم

2

6

2

االلتزام بالقيم األخالقية السائدة في
املجتمع

7

1

التمثيل املشرف واملظهرالالئق.

8

3

القدرة على االبتكارواملرونة.

9

12

التأثير اإليجابي على أعضاء هيئة
التدريس.

10

11

تطويرذاته علميا وإداريا باستمرار.

11
12
13
14
15
16
17

األكاديمية
تنمية القدرات اإلبداعية لدي أعضاء
هيئة التدريس واملوظفين والطلبة.
القدرة على الربط بين التعلم
ومخرجات الكلية واحتياجات سوق
العمل.
متابعة مشكالت الطلبة والعمل على
حلها.
تطبيق معايير الجودة واالعتماد
األكاديمي على البرامج األكاديمية في
الكلية.
يمتلك خبرة بالبرامج األكاديمية
بالكلية.
تحليل املشكالت األكاديمية شائعة
الحدوث في الكلية.
االهتمام بتوظيف وسائل التقنية
الحديثة في العملية التعليمية.
تحفيز توظيف التقنيات الحديثة في
البحث العلمي.
يتابع انجازات األقسام في تطبيق
التعليم االلكتروني.
تطوير البنية التحية التقنية داخل
الكلية.
يحرص على توفير مصادر التعلم
التقنية داخل الكلية.
الرتبة األكاديمية.

الرقم
6
7

اإلملام بالظروف الداخلية والخارجية
املؤثرة على عمل الكلية.

8

القدرة على وضع السياسات املطبقة
بالكلية وإدارتها.

9

بناء عالقات فعالة مع مؤسسات املجتمع
املحلي.

10
11
12

توفيرمناخ أكاديمي وإداري مناسب داخل
الكلية.
القدرة على االستثمار األمثل للموارد
املادية والبشرية في الكلية.
اتخاذ القرار املبني على املعلومات ونتائج
الدراسات.

13

القدرة على إدارة االجتماعات بفاعلية.

14

القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل

15
16
17
18
19
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املهنية
القدرة على معالجة املشكالت املتنوعة
بحكمة وكفاءة عالية.

إتاحة الفرص املناسبة للتنمية املهنية
ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين في
الكلية.
تفويض بعض الصالحيات إلي رؤساء
األقسام
توظيف التقنية الحديثة
التفريق بين العالقات الشخصية
واملسؤوليات الوظيفية.
الخبرة االدارية واالكاديمية السابقة.

الرلم

الشخصية

الرلم

الرلم

األكاديمية

20
21

•

امل نية
الحرص على تقويم أداء الكلية بصفة
دورية.
القدرة على التخطيط للعمل اإلداري
والفني بفعالية.

معاييا رؤساء االلسام:
الرلم
1

الشخصية
يتحلى باملرونة في التعامل مع أعضاء
القسم.

الرلم
1

0

يتعامل بتواضع مع أعضاء هيئة
التدريس.

2

0

يعمل على إيجاد روح االحترام املتبادل
بين أعضاء هيئة التدريس داخل
القسم.

3

3

يتمتع بقدرعال من الصدق واألمانة.

4

5

يسيطرعلى انفعاالته بشكل بناء.

5

2

يتكيف مع اإلحباط بشكل متوازن.

6

2

لديه القدرة على التأثير على أعضاء
هيئة التدريس ملا يتمتع به من شخصية
جاذبة.

7

1

يمتلك القدرة على تحمل املسؤولية.

8

3
12

يتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في حل
مشكالتهم.
يهتم في تعامله بالعالقات اإلنسانية مع
أعضاء القسم.

9
10

11

يتصف بالصدق في تعامله مع اآلخرين.

11

10

يحفز أعضاء هيئة التدريس في القسم
بأقص ى طاقة لديهم.

12

األكاديمية
خبرة بالعملية التدريسية
والتعليمية في مجال التخصص.
يشجع على تحديث أساليب طرق
التدريس واإلرشاد األكاديمي
داخل القسم.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس في
القسم على استخدام املنهج
اإللكتروني.
االهتمام بتوظيف التقنيات
الحديثة في التدريس.
تحليل البيانات املتوفرة
باستخدام التقنية الحديثة.
يحرص على توفير مكتبة
الكترونية بالقسم.
توفير احتياجات القسم من
األجهزة الحديثة التي تتطلبها
العملية التعليمية.
لديه أبحاث علمية في مجال
تخصصه.
يتمتع بمكانة وسمعة علمية
طيبة.
يحرص على حضور املؤتمرات
العلمية.
يوفر املناخ التربوي السليم
ألعضاء هيئة التدريس في القسم
للقيام بالبحث العلمي.
يحرص على توفير امكانات
ومصادرتمويل البحث العلمي.

الرلم
1
2

إشراك أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ
القرارات والتعليمات الخاصة بالقسم.

3

اتخاذ القرارات في الوقت املناسب.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

10

يسعى إلى خلق بيئة عمل يسودها
التعاون بين أعضاء القسم.

13

دعم مكتبة القسم بما تحتاجه
من مراجع ومصادرحديثة.

13

13

القدرة على اإلبداع واالبتكارفي عمله.

14

ينفذ ما يدعو إليه أعضاء هيئة
التدريس عمليا.

14

15

القدرة على حث املرؤوسين إلنجاز
مهامهم بثقة وحماس.

12
12
11
13
02
01

15

يعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين
أعضاء القسم.
يتحدث بإيجابية عن الزمالء من
أعضاء هيئة التدريس.
يسعى بصفة مستمرة لتطوير ذاته
علميا وإداريا.
يحافظ على أسرار وخصوصية أعضاء
هيئة التدريس.
يتعامل مع أعضاء هيئة التدريس
بعدالة.

16

يبدي تعاونا مع أعضاء هيئة التدريس.

يدافع عن حقوق أعضاء التدريس لدى اإلدارة
في الكلية والجامعة.
ينظر إلي التغيير والتطوير بطريقة ايجابية
كوسيلة للتحسين.
يراعى األولويات واإلمكانات البشرية واملادية
املتاحة في القسم عند وضع الخطط.
يعلم علما تاما بالتوصيف الوظيفي ألعضاء
القسم.
يعرف حدود صالحيته التي خولتها له الوظيفة
فال يتجاوزها.
يحرص على توزيع االمتيازات املادية واملعنوية
لجميع منسوبي القسم.
يقوم بتقييم أعضاء هيئة التدريس
بموضوعية.
يتفقد أعضاء هيئة التدريس في أثناء الدوام.
يساعد أعضاء هيئة التدريس على تطوير
أدائهم.
يحدد أهداف القسم مع األعضاء من بداية
العام الجامعي.
يزيد من فاعلية العمل بالتشجيع والتحفيز.
يشرك أعضاء هيئة التدريس في التخطيط
ألنشطة وفعاليات القسم.
يحرص على االستثماراألمثل للوقت.

17

اجادة استخدام اللغة االنجليزية.

18

الخبرة االدارية واالكاديمية السابقة.

19

توفير نظام فعال لتكنولوجيا املعلومات
بالقسم.

20

تنمية وتطويرقدرات أعضاء هيئة التدريس.

21
22
23
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امل نية
لديه القدرة على املواجهة اإليجابية للتحديات
األساسية التي تواجهه في العمل.

التدرج الوظيفي.
يعطي أعضاء هيئة التدريس حقوقهم ويتابع
أدائهم لواجباتهم
يحرص على إيصال التعليمات بطريقة مناسبة
ألعضاء هيئة التدريس

الرلم

الشخصية

الرلم

الرلم

األكاديمية

24

امل نية
يعالج القضايا واملشكالت اإلدارية واألكاديمية
داخل القسم بكفاءة عالية.

✓

إعداد معاييا الختيار وتقييم أعضاء هيئة التدريس والقيادات في الجامعات لائمة عن أساس علمي.
إعداد أدوات موضوعية لقياس معاييا االختيار والتقييم.
تش ي لجنة عليا الختيار القيادات في الجامعات تلتزم بتطايق املعاييا وأدوات القياس املوضوعية.
إعداد التنظيمات االعرائية الت اذ القرارات في الجامعات.
إع ــداد الباامج وال ــدورات الت ــدريبي ــة في الج ــامع ــات إلع ــداد الق ــادة مس املتميزيس علمي ــا وإداري ــا وتقييم تل ــك الباامج وال ــدورات
باستمرار.
وضع ضوابط في لوائم الجامعات الداخلية وأنظم لا تقفن آلية التاايم للمناصب القيادية.

✓

وعود آلية لتطايق ماادا املحاسبية في ضوء نتائج تقييم األداء.
تطوير لوائم نظام مجلس التعليم العالي بوضع لواعد محددة الختيار أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.
تضمين معاييا االعتماد وتقويم األداء ملعاييا القيادات.
الرمط بين نتائج تقويم األداء واالستمرار في املناصب.
الرمط بين نتائج تقويم األداء والحوا ل.

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

آم اهر ،عني ناصــر (1300ه ـ ـ ـ ـ ـ) .برامج التطوير املنهي لعضــو هيئة التدريس الســعودي ،مجاالالا وطرق تن يذها ومعولاالا ومقومات نجاح ا،
رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،م ة امل رمة ،عامعة أم القرل.
بسـ ـ ــمان ،يص ـ ـ ـ محجوب ) (2003إدارة الجامعات العرمية في ضـ ـ ــوء املواص ـ ـ ـ ات العاملية ،عامعة الدوم العرمية ،املنظمة العرمية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة.
بيس ــيمون ،اس ــتال مارا وآخرون ( )0222دور رئيس القس ــم في تطوير أعض ــاء هيئة التدريس الجدد (ترعمة ما ن عل الديس العطار) ،الرياب،
م تاة العايكان( .العم األصني نشر في عام .)0222
بيييت ،عون .ب ( )1330إدارة القسم األكاديمي حاالت وتعليقات ،تعريب .عابر عاد الحميد عابرو صالح عاد الخالق عاد الجواد ،القاهرة،
دار النلضة العرمية.
حربي ،منيا عادهلل ( )1333رؤس ـ ــاء األلس ـ ــام األكاديميين في القرن الحادي والعشـ ـ ـريس (أدوار وتحديات متولعة واحتياعات تدريبية واعاة)،
مجلة التابية املعاصرة ،ع  ،51القاهرة.
ديوب ،أيمس حس ــس ( )0220التنمية اإلدارية وأثرها عن تطوير املس ــار الوظي ي عن لطاع الدواء في مص ــر" ،رس ــالة ماعس ــتيا غيا ميش ــورة،
كلية التجارة ،عامعة عين امس.
الش ري ،عثمان (1302ه ـ ـ) امل ارات القيادية السائدة لدل رؤساء األلسام األكاديمية بجامعة الطائق مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس،
رسالة ماعستيا غيا ميشورة ،عامعة ام القرل ،م ة امل رمة.
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عليمات ،ص ــالح ( )0222الس ــمات القيادي امل ض ــلة لدي القادة األكاديميين واإلداريين في عامعة الياموك ،مجلة عامعة دمش ــق ،املجلد ،00
العدد الثاني.
العمري ،بسـ ــام (" )1331اتجاهات أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة االردنية نحو أداء رؤسـ ــاء األلسـ ــام األكاديمية" ،مجلة دراسـ ــات ،مجلد
 ،05عدد ( ،)0عمان ،الجامعة األردنية.
الغا ري ،أرا ـ ـ ـ ــد ((2007تنمية القيادات التابوية في س ـ ـ ـ ــلطنة عمان ،مس بحو مؤتمر تأهي القيادات للتابية املقارنة واإلدارة التعليمية،
الجمعية املص ــرية – التابوية في مص ــر والعالم العربي ،املنعقد في ال تاة مس  28 : 28يناير ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،دار
ال ر العربي ،القاهرة.
ضـ ـ ـ ـ ـ هللا  ،التاج ( 1313هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) " .تأهي وتدريب اإلدارات العليا والقيادية "  ،ندوة التأهي والتدريب بالجامعات  ،و ارة التعليم العالي في
السودان 1313 / 5 / 02 ،هـ.
مجلس التعليم العـالي0222( ،م) األمـانـة العـامـة ،نظـام مجلس التعليم العـالي والجـامعـات ولوائحـه،الطاعـة الثـانيـة .الريـاب ،اململ ـة العرميــة
السعودية.
الو رة ،عاد هللا ( )0222ك ايات عمداء الكليات في الجامعات الس ـ ـ ــعودية برنامج لتطوير األداء ،رس ـ ـ ــالة دكتوراه غيا ميش ـ ـ ــورة عامعة امللك
سعود ،اململ ة العرمية السعودية .الرياب.
اليونسكو ( )1331التقرير النلالي ملؤتمر التعليم العالي في القرن الحادي والعشري ،باريس ،في ال تاة .1331 / 12 / 53
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Deans, Journal of Education, Vol. 112, No. 2, p. 168
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University.
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TPACK
 خالد بن إبراهيم بن علي التركي.د
أستاذ مشارك بقسم املناهل وطرق التدريس بجامعة اإلمام الرياب

هدإ الاح إل تطوير أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سـ ـ ـ ــعود اإلسـ ـ ـ ــالمية و ق األداء املتميز
 ولتحقيق هذا ال دإ اس ـ ــت دم الاح املنال الوص ـ ـ ي التحليني بتحديد أبعاد نموذج تيااك وم اراالا ال رعية املناس ـ ــاة،)TPACK( ألبعاد نموذج تيااك
 وفي ضـ ــوء هذه، ومس ثم تح يم هذه امل ارات،لتطوير أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سـ ــعود اإلسـ ــالمية
 وتم تطايق ا عن عينة مس أعض ــاء هيئة،األبعاد وم اراالا ال رعية تم بناء بطالة مالحظة لتعرإ درعة توا ر هذه امل ارات في أداء أعض ــاء هيئة التدريس
)2( ( وعــدد م ــاراتــهCK(  املعر ــة ب ـاملحتول:) عضـ ـ ـ ــوا وتوصـ ـ ـ ـ ـ الاح ـ إل لــائمــة بــامل ــارات مو عــة عن األبعــاد التــاليــة02( التــدريس بــالكليــة وعــددهم
.) م ارات1( ) وعدد م اراتهTK( املعر ة الت نولوعية،.) م ارات1( ) وعدد م اراتهPK( املعر ة التابوية،م ارات
 ودرعــة توا ر الاعــد الثــاني والثــال ـ كــانــت،وبعــد تطايق بطــالــة املالحظــة أظ رت النتــائج أن درعــة توا ر م ــارات الاعــد األوم كــانــت متوس ـ ـ ـ ـطــة
 وفي ضـ ـ ــوء نتائج الاح لدم الااح تصـ ـ ــورا مقتاحا لتطوير أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس،ضـ ـ ــعي ة
 ولد أوصـ ــمى الااح بتوصـ ــيات مس أهم ا اإل ادة،)TPACK( ) و ق األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااكTPACK( سـ ــعود اإلسـ ــالمية و ق أبعاد نموذج تيااك
.)TPACK( مس بطالة املالحظة والتصور املقتاح لتطوير أداء هيئة التدريس بالجامعات في ضوء نموذج تيااك
. أعضاء هيئة التدريس – كلية العلوم االعتماعية، األداء التدريعمي، نموذج تيااك:الكلمات امل تاحية

A suggested conception for developing the performance of the members of faculty in Social Sciences collage at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University according to excellent performance of the dimensions of (TPACK) model
The purpose of the research was to develop the performance of the faculty members of Social Sciences collage at Imam
Muhammad Bin Saud Islamic University according to the excellent performance of the dimensions of the TPACK model. To achieve
this objective, the research used the analytical descriptive method to define the dimensions of the TPACK model and its subskills. After
verifying their validity and reliability and in light of these dimensions and subskills, an observation card was built to determine the
degree of availability of these skills in the performance of faculty members, and is applied to a sample of (36) of the faculty members.
The research results in a list of skills that are divided into the following dimensions:. Knowledge of content (CK) with (6)
skills.,Pedagogical Knowledge (PK) with (8) skills.,Technological Knowledge (TK) with (8) Skills.
After the application of the observation card, the results showed that the degree of availability of skills of the first dimension
was medium, and the degree of availability of the second dimension and the third was weak. In light of the results of the research, the
researcher presented a suggested conception for the developing the performance of faculty members. The researcher recommended
the use of the observation card and the suggested conception for the development of the performance of university faculty in the light
of the dimensions of (TPACK) model.
Keywords: TPACK Model, Teaching Performance, Faculty Members Social Sciences collage.
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يعــد التعليم محور االهتمــام األوم في التطور الحض ـ ـ ـ ـ ــاري وال ري التنموي عن مس ـ ـ ـ ــتول العــالم ،وتس ـ ـ ـ ــع الــدوم النــاميــة
واملتقدمة عن حد س ــواء مس خالله لتحقيق املكانة التي ما تص ــاو إلالا ،ويوص ــق العص ــر الحالي ب ثاة متغيااته املعلوماتية النوعية
وتطوراته الت نولوعية والتي بدورها رض ـ ـ ـ ــت تغياا حقيقيا في والع الحياة االعتماعية والثقا ية والتابوية؛ وهذا األمر ي رب عن
القــائمين عن املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التابويــة ومنلــا الجــامعــات إعــادة النظر في نظم ــا التعليميــة نظرا للتطور املــذه ـ في هــذا القرن في ظـ
التنا سية العاملية في كا ة املجاالت.
وتسـ ــع اململ ة العرمية الس ـ ــعودية ملواكاة هذا التطور التقني والتعليمي املتس ـ ــارع الس ـ ــتش ـ ـراإ مس ـ ــتقا التعليم املنتج في
ضــوء رؤية اململ ة 0202؛ مس خالم تحقيق تعليم أكثا اعلية وك اءة يســاهم في التنمية املســتدامة ضــمس مرت لات الرؤية الثالثة
ومكانة اململ ة الريادية.
وفي التعليم الجامعي يعد األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي ركيزة أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية باعتااره محورا م ما و مطالب باس ـ ـ ـ ــتمرار بتطوير م اراته
التدريسية وأدائه األكاديمي واملنهي لي تسب م ارات ييتج عنلا تدريس عيد ومتميز ينع س أثره عن املخرج النلالي للجامعة ويتواكب
ومتطلاات العصر.
ويشـ ـ ـ ــيا الصـ ـ ـ ـ ــالح ( )0223إل أن نج ـاح التعليم يتولق عن مــدل عــاهليــة الجــامعــة لقاوم وتاني التعليم التقني مس خالم
مكونات مس أهم ا اس ـ ـ ـ ــتعداد أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا وتلويدهم بال ايات الال مة ل ذا النوع مس التعليم ،وك ما كان امتالك
هذا النوع عاليا كان مسـ ـ ــتول اسـ ـ ــتعدادهم وتم نلم أعن وأد للنجاح ،ويرل الدسـ ـ ــوقي ( )0225أن م ارات التعام مع الحاسـ ـ ــب
واإلنتانت عس طريق التدريب تر ع مس م ارة املتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والحصوم عن ال ايات التدريسية الال مة.
وتمث الجامعة مؤسـ ـس ــة اعتماعية تؤثر في املحيط االعتما ي ،ويعد التعلم الا عس طريق ت نولوعيا املعلومات مس أنماط
التعلم التي رضـ ـ ـ ـ ـ لـا التغياات العلميـة والت نولوعيـة ومـا صـ ـ ـ ـ ــاحبلـا مس ثورة علميـة لص ـ ـ ـ ــرت مع ـا األسـ ـ ـ ـ ــاليـب والطرق التقليـديـة،
وأصاحت الحاعة ماسة لنظم متطورة تعد التقنية أحد أاكال ا (حميدات.)0215،
إن تطوير عضـو هيئة التدريس الجامعي في مجام ت نولوعيا املعلومات يعد مس املوضـوعات املسـ لد ة ألنه يعد مس صـناعة
العق البش ـ ـ ــري ومس أهم منتجات عص ـ ـ ــر املعلومات الذي يس ـ ـ ــاعد عن اإلبداع وإدراك أهميته في مواع ة التغياات في ا ـ ـ ــتى ص ـ ـ ــور
التابية املختل ة ،ولذا إن موضـ ـ ــوع ت نولوعيا املعلومات وت نولوعيا التابية وأصـ ـ ــوم التدريس تأخذ أهمية لصـ ـ ــول باعتاارها أهم
املوضــوعات التي ييااي االهتمام بلا ،وتيهئ املعر ة الت نولوعية للمتعلم أدوارا عديدة كاملتقصــمي ،والااح  ،واملســت شــق ،والخايا
في بعض األحيان ،وهذه املؤا ـ ـ ـرات تؤكد عن أن عص ـ ـ ــر املعلومات الرلمية أدل إل تغيا في املمارس ـ ـ ــات واملعتقدات التابوية وأنماط
التدريس التي كانت سائدة في املاضمي القريب (الخطابي( )0223 ،خلعني ومومني( )0212 ،عاد العليل.)0210،
ولد سـ ـ ــاهم التوعه العاملي للتنمية امل نية ،والتعليم املسـ ـ ــتمر في ظ ور عدة عوام عن السـ ـ ــاحة التابوية مس أهم ا اتسـ ـ ــاع
عوانب املعر ة والتقدم الت نولواي املســتمر والتحوم في الايية املعر ية إل الايية املتداخلة املتعددة املشــابلة يما بينلا ضــال عس
تيارات العوملة وما نتج عنلا (عمار ويوسق.)0222 ،
وفي ض ــوء ما س ــاق تت ــح أهمية إعداد أعض ــاء هيئة التدريس ملتطلاات العص ــر الرلمي والتغيا في طايعة املعر ة والتغيا في
طايعــة املتعلم والايئــة التعليميــة ،ألن معظم التجــارب لــد أوص ـ ـ ـ ـ ــت بض ـ ـ ـ ــرورة توا ر برامج ومقررات إعــداد تــدعم التكــامـ للباامج
واملقررات بين الجوانب الثالثة و ي املعر ة امل نية في التدريس واملحتول والت نولوعيا (عاد العليل ( )0215 ،اتس وده.)0212 ،
وفي هذا السياق عاءت املحاوالت التي خرج بلا اوملان ( )Shulman, 1986الذي وضح كيق يم س دمج املعر ة بالتابية باملعر ة
باملحتول مس خالم اسـ ـ ـ ــت دام أدوات ت نولوعية وسـ ـ ـ ــماه اإلطار الخاص بمعر ة التابية واملحتول (( Pedagogical Content Knowledge
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 ،Frameworkوأضـ ــاإ الااحثان كوهليا وميش ـ ـرا ( )5M02 & hsiM &0 022eoKأن التدريس الجيد ليس قط إضـ ــا ة الت نولوعيا إل
التـدريس ومجـام املحتول ،بـ يتعـداه لخلق م ـاهيم عـديـدة تتطلـب تطوير العاللـات بين هـذه املعـارإ الثال  ،ومس أعـ هـذا قـد
اهتم الااحثون برسم األطر النظرية واملناجية في ت نولوعيا التعليم واملمارسات املرتاطة بلا ليجع مس األستاذ الجامعي متم نا في
اس ــتثمار اإلمكانيات الت نولوعية في إنتاج أ ضـ ـ املخرعات التعليمية ،وأثمرت هذه األبحا عس م وم املعر ة باملحتول وأص ــوم
التدريس والت نولوعيا ( )TPACKاختصارا ملصطلح ( ( )Technological Pedagogical And Content Knowledgeاتس وده.)0212 ،
وفي ظ أ كار اـ ـوملان وكوهليا وميشـ ـرا تتابعت األبحا التابوية التي وظ ت هذه األ كار في إطار نظري لدراس ــاالا ،مما د ع
بالجامعات واملؤسسات التابوية التي تسع إل أداء تعليمي متميز أن تستثمر هذا اإلطار اإلراادي لتس ي عملية التأهي والتدريب
لكوادرها التعليمية( .انتصار نااي()0212 ،هناء محمد)0211 ،

ُّ
املعني بإعداد م رعات التعلم املنتجة
يعد عض ــو هيئة التدريس أحد أهم أركان منظومة التعليم الجامعي واملؤثر الا ،و
في املجتمع عن اختالإ ت ص ـ ـص ـ ــاالا ،ور ع مس ـ ــتواها ،خص ـ ــوص ـ ـا في عص ـ ــر التطور املعرفي والتقني ،وتولي عامعة اإلمام محمد بس
س ــعود اإلس ــالمية اهتماما كاياا بأعض ــاء هيئة التدريس الا بأن يكونوا عن درعة مس التميز في اإلعداد واألداء ،ومس ذوي ال اءات
وامل ارات التعليمية العالية التي تم نلم مس ترعم لا إل أس ـ ــاليب تعلم حديثة؛ اءة األس ـ ــتاذ الجامعي ال تقاس قط بما لديه مس
علم في ت صصه ،ب ال بد مس لياس مدل امتالكه للم ارات التدريسية والت نولوعية املناساة الال مة وممارسته ل ا.
ومالرغم مس اختالإ أنماط ومرامج التنمية امل نية ألعضــاء هيئة التدريس واملعلمين بدرعة كاياة مس حي املحتول والشــك
إال أنلا تشـ ــتاك مع بعض ـ ـ ا في األهداإ التي تسـ ــع إل تحقيق ا و ي تعدي املمارسـ ــات امل نية وتحس ــين وتنمية تعليم املتعلم بش ــك
أ ض في ال ايات وامل ارات وأساليب التعلم الذاتي واست دام م ارات مصادر الاح واملعلومات( .نادية اوقي)0212 ،
ومالرغم مس ض ــرورة ر ع ك ايات عض ــو هيئة التدريس إال أن هناك لص ــورا واض ــحا في هذا الجانب انع س أثره عن املخرج
التعليمي في املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التابوية التي ييتمي إلالا األسـ ـ ــتاذ الجامعي ،ولذا دعت الدراسـ ـ ــات إل توظيق النماذج واألطر الحديثة التي
تطور مس األداء التدريع ـ ــمي لألس ـ ــتاذ الجامعي ،ومنلا توظيق نموذج ( )TPACKكدراس ـ ــة هونغ وآخرون ( )Hong et al. 2013التي كش ـ ـ ت
عس وعود عاللــة بين مسـ ـ ـ ــتويــات كـ مس املعر ــة بــالتابيــة واملعر ــة بــالت نولوعيــا واملعر ــة بــاملحتول واملعــارإ ال رعيــة النــاتجــة عس
دمج ا ومين ر ع ال اءة األدائية للمعلمين و ق نموذج ( ،)TPACKوكذلك دراس ـ ــة ا ـ ــقور ورنا الس ـ ــعدي ( )0213التي لدمت نموذعا
مقتاحا لتطوير معر تي الت نولوعيا والتابية ( )TPKومعر ة الت نولوعيا والتابية واملحتول ( ،)TPCKوأوصت بتطايق النموذج املقتاح
و يادة االهتمام بلذا اإلطار لدل األســاتذة الجامعيين ،ودراســة هناء محمد ( )0211التي بيت تصــورا مقتاحا لبانامج تدري ي في ضــوء
النموذج لتنمية ك اءته وم ارات التدريس اإلبدا ي.
وعن نحو مس ذلك أكدت دراسـ ــة هاندام وآخرون  ))Handal et al. 2013ت وق املعلمين في اسـ ــت دام التقنية بشـ ــك اع مس
خالم إطــار( )TPACKفي مجــاالت املعر ــة الت نولوعيــة ،واملعر ــة الت نولوعيــة الايــداغوعيــة ،ومعر ــة املحتول الت نولواي التابوي،
وأظ رت دراس ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــوهارتو ( ), 2006otM& aKuKأن الطالب املعلمين لديلم م متعمق حوم املعر ة الخاص ـ ـ ـ ــة باملحتول واملعر ة
الخاصة بالتابية واملعر ة الخاصة بالت نولوعيا مس خالم اختيار نموذج لتطوير وتدريب املعلمين.
ويرتاط توا ر هذه امل ارات وأمثال ا بتأهي أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس إل محاولة عالج الض ـ ـ ــعق في برامج اليئة أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ولص ــور امتالك بعض أعض ــاء هيئة التدريس للتكام بين املعر ة واملحتول ومس ــتحدثات الت نولوعيا وأص ــوم التدريس،
مما يس ـ ــتوعب تطوير تلك الباامج اس ـ ــتنادا إل نتائج الاحو والدراس ـ ــات والنماذج الدولية املتعارإ علالا في املجام كنموذج تيااك
( )TPACKاملتمركل حوم تحقيق التكام بين هذه املجاالت.
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وبعد مالحظة الااح وعمله كعض ـ ـ ـ ــو هيئة تدريس بكلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سـ ـ ـ ــعود اإلسـ ـ ـ ــالمية،
ات ــحت الحاعة املاس ــة إل وعود إطار منظم يم س مس خالله توظيق املجاالت الثال في املحتول والت نولوعيا وأص ـوم التدريس
(املعر ة التابوية ) ،لذا يس ـ ـ ـ ــع الاح الحالي إل محاولة تطوير األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي مس خالم نموذج ( )TPACKبعد التعرإ عن درعة
تم س أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بالجامعة مس أبعاد هذا النموذج ومس ثم بناء تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتطوير أداء
أعض ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس س ــعود اإلس ــالمية و ق األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااك
(.)TPACK

 .1ما أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأص ــوم التدريس تيااك ( )TPACKاملناس ــب توا رها لدل أعض ــاء هيئة التدريس
في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟
 .2ما درعة توا ر أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأص ـ ـ ـ ــوم التدريس تيااك ( )TPACKلدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟
 .3ما التص ـ ــور املقتاح لتطوير أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية
و ق األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااك (.)TPACK

 .1تحديد أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأص ـ ـ ـ ــوم التدريس تيااك ( )TPACKاملناسـ ـ ـ ــب توا رها لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
 .2ب
تعرإ درعة توا ر أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأصـوم التدريس تيااك ( )TPACKلدل أعضـاء هيئة التدريس في
كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
 .3بناء تصـ ـ ــور املقتاح لتطوير أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ــعود و ق األداء
املتميز ألبعاد نموذج تيااك (.)TPACK

.1
.2
.3
.4
.5
.6

إثراء الجــانــب املعرفي لــدل امل تمين والاــاحثين في تطوير أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات وامل تمين بباامج التنميــة
امل نية مس خالم تعر م عن التكام بين املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأصوم التدريس مس خالم نموذج تيااك (.)KCAPo
يم س االسـ ـ ـ ــت ادة مس نتائج هذا الاح في الت طيط لتطوير أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس خالم التعرإ عن كي ية تص ـ ـ ـ ــميم
املوالق التعليمية.
يقدم هذا الاح اإلطار العام الذي يم س مس خالله الح م عن درعة توا ر هذه األبعاد لدل أستاذ الجامعة.
اإل ادة مس التصور املقتاح في هذا الاح لتطوير األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفي املؤسسات التعليمية
املشابلة.
تلود نتائج هذا الاح أص ـ ـ ــحاب القرار في و ارة التعليم ويل ت نظرهم حوم االهتمام بتطوير األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في الجامعات مس خالم النماذج العاملية.
ت يد نتائج هذا الاح الااحثين في تطوير وتقويم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ض ـ ـ ـ ــوء بعض النماذج العاملية
ويضيق للم تاة العرمية ومحركات الاح والايدوعرا ية الاحثية في هذا املجام.
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أعري هذا الاح ضمس الحدود التالية:
 .1عينة مس أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
 .2مجاالت نموذج تيااك ( :(TPACKمعر ة باملحتول ،) (CKاملعر ة الت نولوعية ( ،)TKاملعر ة املعر ة التابوية ).)PK
 .3طاق الاح في ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي 1332/1303هـ.

نموذج تيااك ( (TPACK:هو إطار نظري ومنل ي لت نولوعيا التعليم ،واملمارسات املرتاطة باست داماالا التي تجع مس املعلم
لائدا متم نا مس اس ـ ـ ـ ــتثمار اإلمكانات الت نولوعية في إنتاج أ ضـ ـ ـ ـ ـ املخرعات التعليمية ،وم وم املعر ة باملحتول والت نولوعيا
وأصوم التدريس ،وي تب ( )TPACKاختصارا ملصطلح (.)Technological Pedagogical Content Knowledge
(.)Mishra & Koehler, 2006
ويعر ه الااح إعرائيا  :بأنه إطار نظري وإعرالي يش ـ ـ ــم املعارإ وامل ارات الواعب توا رها لدل أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سـ ـ ـ ــعود اإلسـ ـ ـ ــالمية ،يم س االعتماد علالا في التدريس مس خالم الدمج بين ثالثة
أبعاد رئيسة و ي :املعر ة باملحتول ،واملعر ة الت نولوعية ،واملعر ة التابوية.
األداء التدريعــمي :ويعرإ " بأنه مجموع العمليات واإلعراءات واألســاليب التي يقوم بلا املعلم في أثناء التدريس ،و ي تشــك في
مجموع ا نمطا مميزا لسلوك املعلم في التدريس"( .اللقاني والجم  ،1332 ،ص(03
ويعر ه الااح إعرائيا  :بأنه مجموع العمليات واإلعراءات واألس ـ ـ ـ ــاليب املأمولة مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم
االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس س ــعود اإلس ــالمية أثناء التدريس مس خالم أبعاد نموذج ( )TPACKفي املعر ة باملحتول ،واملعر ة
الت نولوعية ،واملعر ة التابوية.

TPACK

يعود ال ض ـ ـ في ظ ور نموذج تيااك ( )TPACKإل املحاوالت التي لام بلا ا ـ ـوملان ) (Shulman,1986مس خالم سـ ــعيه إل تأطيا ما
ْ ُ
ص ـ ـ ـ ـط مللح عن تسـ ـ ـ ــميته بإطار املعر ة الخاص
يحتاعه املعلم مس معارإ وأدوات لتدريس محتول معين ،ونتج عس تلك املحاوالت ما ا
بالتابية واملحتول) ، (Pedagogical Content Knowledgeتم أتاع ذلك بأن مس مستللمات التدريس الناجح ال م بطرق وأساليب التدريس
التابوية املناسـ ـ ـ ــاة ملجام ت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــه ،و مه كذلك بت نولوعيا التعليم كأدوات تسـ ـ ـ ـ ـ التدريس ،ونتيجة لت اع هذا املكونات
وتداخل ا ال عام ،ظ ر ما يسمى بإطار املعر ة الخاص بالتابية واملحتول أو إطار تيااك (.)TPACK
ويظ ر ه ــذا اإلط ــار في أنموذج يتانى كي ي ــة توظيق الت نولوعي ــا لتتالءم وطريق ــة الت ــدريس الال م ــة لت ــدريس محتول معين
ضمس سياق تعليمي محدد ،و يع س الت اع والدمج بين املعارإ الرئيسية الثال بمعر ة واحدة ،ويم س توضيم هذه املكونات
بالشك التالي( :انتصار نااي)0212 ،
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TPACK

1

وو ق هذا النموذج البد مس اإلملام التام باملعارإ الثال األس ــاس ــية ك عن حدة ،وكذلك طايعة اندماع ا باعضـ ـ ا ،وس ــار
عن ذلك ك مس ميشـرا وكوهلر ( )Mishra & Koehler, 2006باعتماده كأســاس معرفي يحتاعه املعلمون لدمج التقنية في تعليم م ،حي
يرون أن االست دام التابوي املدروس للت نولوعيا يتطلب تطوير نظام معرفي مركب ووالعي (بسمة الجبا.)0210 ،
وسـ ـ ــعيا مس كوهلر وميش ـ ـ ـرا ( )Kohler & Mishra, 2009إل تطوير هذا النموذج مس إطار محدود بثالثة مجاالت متعلقة باملعر ة
باملحتول وأص ــوم التدريس والت نولوعيا ،وأا ــاروا أن هذه العناص ــر الثالثة إنما ي عناص ــر أس ــاس ــية لايئة التعلم تمث القواعد
املعر ية األس ــاس ــية ملعر ة املعلم؛ باإلض ــا ة إل العاللات يما بينلا ،وعمد الااحثان إل تمثي هذه املعارإ الثال بدوائر متداخلة
تؤلق يما بينلا نظاما مس ساع لواعد معر ية أخرل مرتاطة بلا ومتداخلة مع ا يم س توضيح ا بالشك التالي:

Kohler & Mishra, 2009

2

ويم س توضيم هذه األبعاد بحسب اقور ورنا السعدي(0213م) ،وانتصار نااي (0212م) ،و اتس ودة (0212م):
Content Knowledge
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ويرمل ل ــذا الاعــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( (CKويعني املعر ــة بــاملقرر الــذي يجــب تعليمــه أو تعلمــه للطالب مس حي ـ تنظيم عنــاص ـ ـ ـ ــر املحتول
واختيارها مس أع تدريس أ ضـ ـ ـ ـ  ،واالهتمام ب ي ية تش ـ ـ ـ ي وتقديم امل اهيم ،ومعر ة امل اهيم في السـ ـ ـ ـ ولة والصـ ـ ــعومة ،و م
املعر ية القالية للمتعلم ،و م أساسيات املعر ة بطريقة أعمق ملحتول املقررات التي يقوم املعلم أو األستاذ الجامعي بتدريس ا.
ويضـ ـيق ا ــقور ورنا الس ــعدي ( )0213أن هذه املعر ة تتغيا بتغيا الس ــيالات التعليمية؛ ومذلك إن معر ة املحتول م مة
للمعلم ألنلا تساعده في تحديد أسلوب الت يا املالئم لسياله التعليمي.
ويم س أن يظ ر ذلــك مس خالم تم س األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ مس عملــة مس امل ــارات وال ــايــات الال م توا رهــا لــديــه ومنلــا التم س العلمي
الدليق بالت صص ،والقدرة عن تحقيق أهداإ املقرر الذي يقوم بتدريسه مس خالم هذا املحتول ،والرمط بين املحتول ومكونات
التدريس األخرل مس وسائ وت نولوعيا وأساليب تقويم ،وصياغة الحقائق وامل اهيم بتدرج ومأسلوب منطقي ،وإدراكه لتنمية هذه
املعارإ لدل املتعلمين بشك بنالي عن معارإ سابقة ،وتنظيم هذه املعارإ باالعتماد عن نظريات التعلم وسيكولوعية املتعلمين،
والتنويع في املحتول بمــا يحقق مسـ ـ ـ ـ ـ لــد ــات التعلم املعر ي ـة والوعــدانيــة وامل ــاريــة ،ومراعــاة املحتول لل روق وال رديــة ،وتحقيق
التو ان والشموم يه.
Pedagogical Knowledge

ويرمل ل ذا الاعد ب ( ) PKويعنى باملعر ة العميقة بالعمليات ،وأ ضـ ـ املمارس ــات وأس ــاليب التعليم والتعلم ،والتي تتض ــمس
ك ـ م ــا يتعلق بتعلم املتعلم مث ـ  :تطوير وتن ي ــذ خطط ال ــدرس ،واسـ ـ ـ ــتااتيجي ــات التقويم للمتعلمين  ،والطرق واالس ـ ـ ـ ــتااتيجي ــات
املس ـ ـ ـ ــت دمة في التدريس ،طايعة املتعلمين مس حي ال روق ال ردية وخص ـ ـ ـ ــائص التعلم وكي ية بناء املتعلمين للمعر ة وتوظي ا
بمس ـ ـ ـ ــال ا الص ـ ـ ـ ــحيم ،وإدارة التعلم في القاعات التعليمية ب اعلية ،واملعر ة بذلك تجعله يمتلك امل ارات في تطوير عادات العق
والتص ـ ـ ـ ــر ـات بـإيجـابيـة نحو التعلم ،ومس متطلاـات ذلـك ال م للنظريـات املعر يـة واالعتمـاعيـة ،ونظريـات التعلم املتطورة وكي ية
ت عيل ا مس خالم موالق تعليمية.
ويش ـ ـ ـ ــيا بروك اردت( )Burkhardt, et al., 2003وأبو لطي ة ( )0225و اتس ودة ( )0212إل أهمية معر ة خص ـ ـ ـ ــائص املتعلمين
كال روق ال ردية بينلم ،ولدراالم ،واس ـ ــتعدادهم للتعلم ،وأس ـ ــاليب تعلم م ،ودا عي لم للتعلم ،وحاالالم الن س ـ ــية ،والص ـ ــعومات
عام مس
التي يواع ونلا أثناء تعلم م املحتول الدرا ـ ـ ــمي ،وتقا آرائلم وتش ـ ـ ــجيع م عن الت اع الذهني ،وأنلم بحاعة إل مس ـ ـ ــتول ٍ
التعليم مس أع النجاح في التصاد املعر ة في ضوء والع العوملة والتغيا االعتما ي املتسارع؛ وعليه يجب است دام أدوات إبداعية
عديدة لتعليل التدريس ،ومعر ة أص ـ ـ ـ ــوم التدريس ،وما يتعلق باإلدارة الصـ ـ ـ ـ ـ ية ،ومعر ة بيئات التعلم وم وم ا ،وكي ية اليئ لا
والت طيط ل ا.
ويؤكد عاد العليل ولاسـ ـ ـ ــم ( )0222عن أمر م م في هذا املجام وهو أن م النمو اإلنس ـ ـ ـ ــاني (املعر ة حوم املتعلمين) تؤثر
بوض ـ ـ ـ ــوح عن إدارة ال صـ ـ ـ ـ ـ (املعر ة حوم التدريس) ،وكذلك تقدير املجتمع واملعاييا الثقا ية للت اع االعتما ي (املعر ة حوم
السياق الثقافي).
Technology Knowledge

ويرمل ل ذا الاعد ب ( )TKويعنى بإنجا امل ام املختل ة عس طريق اســت دام الت نولوعيا واســت دام الحاســب اآللي مس خالم
أدوات العرب واملش ـ ـ ــاريع في الجانب املادي والبام ي ،وتوظيق املسـ ـ ــتحدثات الت نولوعية واسـ ـ ــت دام ا في الس ـ ـ ــيالات التعليمية،
ويشـ ـ ــيا كوهلر و ميش ـ ـ ـرا و أكاوعلو ورو نباج ) (Koehler, Mishra, Akcaoglu & Rosenberg, 2013وكوثس وهالبن ( )Cauthen & Halpin, 2013إل
ض ـ ـ ــرورة مالحظة طايعة الت نولوعيا املتغياة باس ـ ـ ــتمرار نظرا ملعدم التغيا السـ ـ ــريع ل ا وطايع لا املتلونة ،ولذا البد مس االطالع عن
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هــذه التطورات املتسـ ـ ـ ـ ــارعــة ،وأن يكون لــدل املعلم واألسـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي عن حــد سـ ـ ـ ــواء القــابليــة لتعلم ــا والت يق مع ــا ،والبــد مس
إعــدادهم بحي ـ يقــدمون لطالبلم رص ـ ـ ـ ـ ــا تعليميــة تــدعم الت نولوعيــا ،ولــذلــك البــد مس امتالك م لجملــة مس م ــارات ت نولوعيــا
املعلومات واالتصــام وال اءة الرلمية تدعم التدريس الرلمي الذي يســمم باالتصــام املســتمر ،ومعالجة الايانات عن نطاق واســع؛
ممــا يجعـ دور املعلم هو إعــداد مواد ومشـ ـ ـ ـ ــاريع للمتعلمين وليس مجرد تقــديم بس ـ ـ ـ ــيط للمحتول ،كمــا أن التــدريس الرلمي يقــدم
مداخ عديدة إلدارة ال ص ـ ـ  ،ويؤكد الش ـ ـ ري ( )0213في هذا السـ ــياق عن أهمية توظيق املسـ ــتحدثات التقنية في بيئة الصـ ــق،
ويوص ــمي بض ــرورة التدريب عن اس ــت دام هذه املس ــتحدثات ،ومس ذلك م ارات االتص ــام الش ـ هي وامل توب ،والقدرة عن الوص ــوم
للمعلومات مس خالم توظيق التقنية ب اءة و اعلية ،والتواص ـ مع الطالب باســت دام الوســائط الت نولوعية املتعددة ،والقدرة
عن التنويع في مصـ ــادر املعلومات ،وتوعيه املتعلمين السـ ــت دام التقنيات الرلمية في إنتاج املعلومات وتقويم ا ،واس ـ ــت دام بيئات
التعلم اإلل تاونية ب اعلية أكثا ،وتوظيق وسائ الت نولوعيا في الاح العلمي.
Pedagogical Content Knowledge

ويرمل ل ذا الاعد ب ( )PCKويعني املعر ة بأبعد مس ذلك ،واملعر ة بطريقة بالتدريس باختالإ الس ـ ـ ـ ــياق املناس ـ ـ ـ ــب للمحتول
وذلــك بــإدراك أص ـ ـ ـ ــوم التــدريس التي يم س تطايق ــا ملحتول معين لــذا البــد مس مراعــاة الت ص ـ ـ ـ ــص في مجــالــه العلمي ومعر ــة طرق
التدريس التي يتوعب عليه أن يمتل ا حسب ك موضوع (،)Kohler & Mishra, 2009( .اتس وده)0212،
Technological Content Knowledge

ويرمل ل ذا الاعد ب ( )TCKويعني م كيق يم س أن يؤثر ك مس الت نولوعيا واملحتول إحداهما باألخرل بمعنى أن تص ـ ـ ــق
هذه املعر ة العاللة التاادلية بين هذيس املكونين ،حي تعم الت نولوعيا عن عرب املحتول واملعلومات بطرق م تل ة لم ت س
مم نة مس لا .
ويش ـ ــيا ا ـ ـ ــقور ورنا الس ـ ــعدي ( )0215إل أن الت نولوعيا تس ـ ـ ـ طرق اكتش ـ ـ ــاإ املعر ة ،وتكويس محتول عديد مس خالم
املوالع اإلل تاونية واملوسوعات اإلل تاونية ،ومنلا كذلك است دام محركات الاح في الشا ة العاملية.
Technological Pedagogical Knowledge

ويرمل ل ذا الاعد بـ( )TPKويعني معر ة كيق يم س للتعليم والتعلم أن يتغيا عند است دام الت نولوعيا بطرق معينة ،وذلك
مس خالم معر ة اإلمكانات التابوية ،واملواد الت نولوعية وصـ ــل لا بعمليات التحسـ ــين والضـ ــاط والتطوير السـ ــتااتيجيات وأس ـ ــاليب
تدريس التي ييااي توا رها بالقاعات التعليمية ،والتي يجب أن تتواكب مع االتجاهات والت نولوعيات الحديثة.
ويشيا ك مس محمد وأحمد ( )0210و اتس وده (،0212ص )23إل أن معلم العصر الحالي ييااي أن ينمي لدراته ومعار ه،
ويلم إملاما عميقا بم ارات الت يا وأســس نظرية املعر ة ،وأن ي تســب م ارات إدارة وضــاط بيئة التعلم واملوارد التعليمية املختل ة
في بيئة الوس ـ ـ ـ ــائط املتعددة ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل إملامه إملاما عيدا بالت نولوعيا الحديثة؛ أي أن م مة املعلم أص ـ ـ ـ ــاحت مليجا مس م ام
املربي ،والقائد واملدير والنالد واملستشار واملصمم للباامج التابوية ،والضابط لايئة التعليم.
Technology, Pedagogy, and Content Knowledge

ويرمل ل ذا الاعد ب ( )TPACKعند دمج هذه املعارإ الثال  ،تيتج هذه املعر ة الس ــابعة الش ــاملة لك املعارإ الس ــابقة ،إذ
ت تلق عس مضــامين املعارإ الســابقة املكونة ل ا مس حي التأثيا بدمج ا بمعر ة واحدة تنطلق مس ال م املوســع للمعارإ الثال
بما ي دم العملية التعليمية بانس ـ ـ ـ ــجام تام يوص ـ ـ ـ ـ ـ إل تحقيق األهداإ دون تعقيد مس خالم ت اع ك مس "املعر ة باملحتول"،
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و"املعر ــة بــأص ـ ـ ـ ــوم التــدريس" ،و"املعر ــة بــالت نولوعيــا" ومعر ــة مــا الــذي يجع ـ امل ــاهيم س ـ ـ ـ ـ لــة أو صـ ـ ـ ــعاــة التعلم ،وكيق أن
الت نولوعيا يم س أن تس ـ ــاعد في ح العديد مس املش ـ ـ الت التي لد يواع ا املتعلم أثناء تعلمه ،ومعر ة الخل ية الس ـ ــابقة للمتعلم
ونظريــات املعر ــة ،وأيض ـ ـ ـ ـ ــا كيق يم س أن تس ـ ـ ـ ــت ــدم في بنــاء املعر ــة الحــاليــة ،وتنميــة املعــارإ الجــديــدة أو تعليلهــا( .انتص ـ ـ ـ ــار
نااي ( ،)0212،اتس وده)0212،
ويت ـ ـ ـ ــح هنا أهمية نموذج تيااك ( )TPACKالذي كون هذا اإلطار النظري الذي تتجس ـ ـ ـ ــد مس خالله املعارإ الواعب تو رها
لــدل األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي واملعلم عن حــد س ـ ـ ـ ــواء في التــدريس ملحتول املقررات ب ــاعليــة أكثا بــاسـ ـ ـ ــت ــدام الت نولوعيــا ،ويؤكــد هــذا
النموذج عن ض ـ ـ ــرورة التعرإ عن مس ـ ـ ــتول املعر ة الت نولوعية والتابوية واملحتول والتداخالت بين هذه املجاالت الثالثة ،ودرعة
توا ر هــذا املليج مس املعــارإ وامل ــارات لــديلم في تص ـ ـ ـ ــميم وتقويم وتطوير املولق التعليمي لييتج عنــه تعلم أكثا ــاعليــة للمتعلم
وأكثا تطويرا لقدراته وم اراته ،وينمي اسـ ـ ـ ــتعداده للتعلم املسـ ـ ـ ــتمر ويتواءم مع متطلاات التدريس الجامعي وير ع مس ك اءة األداء
التدريعـ ـ ــمي لألسـ ـ ــتاذ و ق متطلاات العصـ ـ ــر ومسـ ـ ــتجدات الت نولوعيا واألخذ بأ ض ـ ـ ـ التجارب واألطر واملداخ والنماذج العاملية
كنموذج تيااك ( ،)TPACKباإلضــا ة إل أنه يرتاط بباامج التنمية امل نية لألســتاذ الجامعي حي أنلا تركل عن كي ية اســت دام ودمج
الت نولوعيا في عمليتي التعليم والتعلم.

منذ أن بدأ ا ـوملان ( )Shulman, 1986بأ كاره ،وتاعه كوهليا وميش ـرا ( )5M02 & hsiM &0 022eoKفي تطوير أ كار ا ـوملان إل
س ـ ـ ــاعة أبعاد تتابعت األبحا التابوية ضـ ـ ــمس إطار تيااك ( )KCAPoليتحوم إل نموذج بنيت عليه العديد مس الدراس ـ ـ ــات باختالإ
التسـ ــمية بين نموذج وإطار ،وماختالإ عدد األبعاد املسـ ــتقاة منه ،إذ توصـ ــلت دراسـ ــة عو ي ورهان ( ), 2008gtr2e& K2M sGإل
نتــائج تلود مص ـ ـ ـ ــممي برامج التطوير املنهي والــدإ إل تحس ـ ـ ـ ــين نمو املعر ــة بمحتول وأص ـ ـ ـ ــوم التــدريس والت نولوعيــا ألداء معلمي
العلوم ،وأكدت الدراسـ ـ ــة أن الباامج املتطورة عيدة في تو يا ال رص للمعلمين املشـ ـ ــاركين في مجتمعات التعلم ،في حين أن دراسـ ـ ــة
السـ ـ ـ ـ ـ ياني وآخرون ( ) et al., 2012A0iKye&ssلدمت ورا ـ ـ ـ ــة تدريب مدمجة إل تاونيا لتطوير نموذج تيااك ( )KCAPoباس ـ ـ ـ ــت دام
نموذج القابلية الت نولوعية الس ــت دام التعليم اإلل تاوني ،وتوص ــلوا إل تقا عينة الدراس ــة ل ذا التدريب ،والتاحوا اس ــت دامه
في برامج التدريب والتطوير ،وعن نحو منلا عاءت دراسـ ـ ـ ـ ــة تشـ ـ ـ ـ ــاي وكوه وتسـ ـ ـ ـ ــاي ( )Chai, Koh & Tsai, 2013عن إعداد املعلمين لا
الخدمة و ق إطار تيااك ( )KCAPoفي املعر ة الخاصة بالتابية وماملحتول ومالت نولوعيا ك عن حدة ،وان لت الدراسة إل التوصية
بتعدي برامج إعداد املعلمين بليادة التأهي الت نولواي وتطوير القدرة عن الدمج بين هذه املعارإ الرئيسية الثال .
وأعرل هاندام وآخرون ( )Handal et al.,2013دراس ــة عن معلمي الرياض ــيات للمرحلة الثانوية في أس ــتااليا مس خالم الدمج بين
الت نولوعيا واملحتول والتابية ضــمس إطار تيااك ( ،)KCAPoوتوصــلت الدراســة إل ت وق املعلمين يما ي ص املعر ة الت نولوعية
بينما كانت لدراالم أل في توظيق الت نولوعيا في املحتول والتابية.
ودرس اـ ـ ـ ــقور ورنا السـ ـ ـ ــعدي ( )0213درعة اسـ ـ ـ ــتعداد املعلمين للنظام التعليمي اإلل تاوني (مودم) بحسـ ـ ـ ــب إطار املعر ة
الخاص باملحتول والتابية والت نولوعيا ضـ ــمس إطار تيااك ( ،)KCAPoوتوص ــلت إل نتائج مس أهم ا أن مسـ ــتول املعر ة في املجاالت
الثال األول ك ـ عن حــدة كــان مرت عــا عــدا ،في حين أن املعر ــة بــالت نولوعيــا والتابيــة ( )TPKكــان مرت عــا ،واملعر ــة بــالت نولوعيــا
والتابية واملحتول ( )TPCKكان متوسطا ،ولدما نموذعا مقتاحا للتطوير.
ول ــام ــت انتص ـ ـ ـ ــار ن ــااي ( )0212ب ــالتعرإ عن ــاعلي ــة برن ــامج ل ــائم عن منح  TPACKالاي ــداغواي لتنمي ــة م ــارات الت يا
بالت نولوعيا لدل الطالاات الذي أثبت اعليته ،وأوصــت ببناء برامج تدريبية لتنمية م ارات الت يا باملســالات الدراســية املختل ة
في ضوء منح  TPACKالايداغواي.
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وهد ت دراس ـ ـ ـ ــة اتس وده ( )0212إل تطوير برامج التنمية امل نية ملعلمي العلوم التجارية في ض ـ ـ ـ ــوء أبعاد نموذج املعر ة
باملحتول والت نولوعيا وأصــوم التدريس ( ،)KCAPoوتوصــلت إل ضــعق توا ر أبعاد النموذج في الباامج ،وصــممت برنامجا تدريبيا
يحتوي أبعاد النموذج يش ـ ـ ـ ــتم عن مجموعة مس األنش ـ ـ ـ ــطة واملوالق التعليمية بلدإ التطوير ،وأوص ـ ـ ـ ــت بض ـ ـ ـ ــرورة التدريب عن
تضمين أبعاد النموذج في برامج اإلعداد املنهي للمعلمين ومس في ح م م.
وهد ت كذلك دراسـ ـ ـ ــة هناء محمد ( )0211إل بناء تصـ ـ ـ ــور مقتاح لبانامج تدري ي في ضـ ـ ـ ــوء نموذج ( )KCAPoلتنمية ك اءته
وم ارات التدريس اإلبدا ي لدل معلمي علم الن س .واس ـ ـ ــتنادا إل اإلطار النظري للاح الحالي ،وما أوص ـ ـ ــت به الدراس ـ ـ ــات املش ـ ـ ــار
إلالا ،قد اس ـ ـ ــت اد الاح الحالي مس تأطيا نموذج تيااك ( )KCAPoفي أبعاده الثالثة األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية واا ـ ـ ــتقاق امل ارات ال رعية له،
وتعرإ درعة توا رها مس خالم مالحظة األداء التدريعمي وتوظيق ما أاارت إليه هذه الدراسات في بناء التصور املقتاح للتطوير.

منهج البحث :تم اسـ ـ ــت دم املنال الوصـ ـ ـ ي التحليني لتعرإ أبعاد نموذج تيااك ( )TPACKوم اراته ال رعية ،ودرعة توا رها
لدل أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية مس خالم وصق الوالع وتحليله.
مجتمع البحث وعينته :يتألق مجتمع الاح مس عميع أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام
محمد بس سعود اإلسالمية وعددهم ( )032عضوا (عمادة اؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة) ،وتم االختيار العشوالي لعينة
عددها ( )02عضوا ،والجدوم رلم ( )1ياين تو يع أ راد العينة و قا ملتغيا الدرعة كالتالي:
1

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ
املجموع

النسبة املئوية
%38.9
%33.3
%27.8
%100

العدد
14
12
10
36

يت ح مس الجدوم ( )1أن تو يع العينة متقارب إل حد كايا في الدرعات العلمية بين أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ،
وتم استاعاد الدرعات العلمية األل مس املالحظة كونلم حاليا في برامج إعداد تطويرية للحصوم عن درعات علمية أعن مس خالم
االبتعا الداخني أو الخاراي.
لإلعابة عس أسئلة الاح وتحقيق أهدا ه تم بناء املواد واألدوات التالية:
 .1لائمة الدإ إل تحديد أبعاد نموذج تيااك ( )TPACKوم اراته ال رعية املناس ـ ـ ـ ــب توا رها لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية
العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية ،ولتحقيق ذلك لام الااح بمراععة األدبيات التابوية الال مة
ذات العاللة بأبعاد النموذج ،وما يم س أن يندرج تح لا مس م ارات يناس ـ ــب امتالك ا ،ثم لام الااح بعرب القائمة عن عدد
مس املح مين املت ص ـ ـصـ ــين في املناهل وطرق التدريس واملختصـ ــين في ت نولوعيا التعليم ،وعلم الن س التابوي؛ ألخذ آرائلم في
ما يناسـ ـ ــب مس أبعاد ل ذا النموذج ،وامل ارات املض ـ ـ ـمنة للاعد ،حي طلب الااح إبداء الرأي في أهمية امل ارة ،ومدل انتمائلا
للاعد املحدد ،ومدل سـ ـ ـ ــالمة صـ ـ ـ ــياغ لا اللغوية ،ثم لام الااح بإعراء بعض التعديالت التي التاح ا املح مون عن قرات
القــائمــة حيـ تم حــذإ بعض ال قرات ،وإضـ ـ ـ ـ ــا ــة أخرل ،ودمج بعض ـ ـ ـ ـ ــا ،ومــذلــك أصـ ـ ـ ــاحــت األبعــاد ثالثــة أبعــاد ي :املعر ــة
باملحتول ( )CKمضــمنة ( )2م ارات ،واملعر ة الت نولوعية (( TKمضــمنة ( )1م ارات ،املعر ة التابوية ))PKمضــمنة ( )1م ارات،
ومجموع ا ( )00م ارة.
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 .2بطالة املالحظة :وهد ا ب
تعرإ درعة توا ر أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأص ـ ــوم التدريس تيااك لدل أعض ـ ــاء
هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية ،حي تم إعادة ص ـ ــياغة م ارات األبعاد
التي ات ق علالـا الخبااء في األداة األول ص ـ ـ ـ ـيـاغـة إعرائيـة لـابلـة للمالحظـة ،وللتـأكـد مس الصـ ـ ـ ـ ــدق الخـاراي لاطـالـة املالحظـة تم
عرضـ ـ ـ ا عن ن س املح مين الذيس لاموا بتحديد امل ارات الال مة حي أبدوا موا ق لم علالا ،وأا ـ ــاروا بأنلا مناس ـ ــاة للتطايق
وتحقق أهداإ الاح .
تم حساب معام صدق االتساق الداخني لعاارات الاطالة مس خالم حساب معام االرتااط بين درعة
ك عاارة والدرعة الكلية للاعد الذي تيتمي إليه باست دام معام ارتااط بياسون.
2

البعد

معامل االرتباط
**0.59
**0.63
**0.49
**0.67
*0.37
**0.52
**0.69
**0.55
**0.64
**0.53
**0.71

رقم العبارة

بعد املعرفة باملحتوى

بعد املعرفة التربوية

بعد املعرفة التكنولوجية

معامل االرتباط
**0.60
**0.69
**0.68
**0.58
**0.62
**0.69
**0.57
**0.60
**0.50
**0.57
**0.71

رقم العبارة

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم الس ـ ـ ـ ــابق أن عميع ليم معامالت ارتااط عاارات الاطالة ،بالدرعة الكلية للاعد الذي تيتمي إليه؛ دالة
عند مستول (  ،) 2021ومحصورة بين ( ،) 2.21 – 2.02مما يؤكد تمتع الاطالة بدرعة عالية مس االتساق الداخني.
ولحساب ثاات الاطالة تم است دام معادلة أل ا كروناا لحساب الثاات وكانت النتائج كالتالي:
3

معامل الثبات
0.67
0.72
0.74
0.75

البعد
املعرفة باملحتوى
املعرفة التربوية
املعرفة التكنولوجية
البطاقة ككل

يت ــح مس الجدوم الســابق أن الاطالة عن درعة عالية مس الثاات حي بلغ الثاات العام للاطالة كك ( )2.25وهو معام
ثاات مناسب.
وتم حساب الصدق الذاتي لعاارات الاطالة مس خالم حساب الجذر التابيعي ملعام ثاات أل ا كروناا .
4

البعد
املعرفة باملحتوى
املعرفة التربوية
املعرفة التكنولوجية
البطاقة ككل

معامل الثبات
0.67
0.72
0.74
0.75

معامل الصدق
0.82
0.85
0.86
0.87

يت ـ ــح مس الجدوم السـ ــابق أن الاطالة عن درعة عالية مس الصـ ــدق الذاتي حي بلغ الصـ ــدق العام للاطالة كك ( )2.12
وهو معام صدق مرت ع.
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وتعد هذه القيم كا ية ألغراب الاح  ،ومذلك أصـ ـ ـ ــاحت بطالة املالحظة عاهلة لالسـ ـ ـ ــت دام ،وطاقت عن عينة الاح ،
وتم مالحظة أعضاء هيئة التدريس مس لا الااح  ،ب
وتم تسجي الدرعات في عداوم ملعالج لا إحصائيا.

وذلك مس خالم:
✓
✓
✓
✓
✓

تحديد ال دإ مس التصور ومباراته وخطوات بناء التصور ومتطلااته.
مراععة األدبيات الخاصة ببناء التصور املقتاح والدراسات ذات العاللة بنموذج تيااك (.)TPACK
بناء التصور بصورته األولية.
عرب التصور بصورته األولية عن مجموعة مس املح مين إلبداء الرأي حوله.
إخراج التصور بعد تح يمه بصورته النلائية.

لتحقيق أهداإ الاح وتحلي الايانات التي تم تجميع ا ،قد تم اسـ ـ ــت دام العديد مس األسـ ـ ــاليب اإلحصـ ـ ــائية املناسـ ـ ــاة
باست دام الحلم اإلحصائية للعلوم االعتماعية  Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمل ل ا اختصارا بالرمل (.)SPSS
وبع ــد أن تم ترميز وإدخ ــام الاي ــان ــات إل الح ــاس ـ ـ ـ ــب اآللي ،ولتح ــدي ــد طوم خالي ــا املقي ــاس الرم ــا ي (الح ــدود ال ــدني ــا والعلي ــا)
املست دم في محاور الاح  ،تم حساب املدل مس خالم املعادلة التالية( :الحد األلصمى لل ئة – الحد األدنى لل ئة)  /عدد ال ئات،
وتم حســاب املدل كما يني ،)0=31( :تم تقســيمه عني عدد خاليا املقياس للحصــوم عني طوم الخلية الصــحيم أي ( )2.25=3/0بعد
ذلك تم إض ـ ــا ة هذه القيمة إل أل ليمة في املقياس و ي الواحد الص ـ ــحيم وذلك لتحديد الحد األعن ل ذه الخلية ،وه ذا أص ـ ــام
طوم الخاليا كما يأتي:
5

املدى
1.75

درجة التو افر
ضعيفة

2.50 – 1.76
2.53.25
4 3.26

متوسطة
كبيرة
كبيرة جدا

وتم اسـ ـ ـ ــت ـدام معـامـ ارتاـاط بياس ـ ـ ـ ــون ( ،)Pearson Correlation Coefficientللتـأكـد مس االتسـ ـ ـ ـ ــاق الـداخني لعاـارات الاطـالـة،
ومعام ثاات أل ا كروناا ( ،)Cronbach's alphaللتحقق مس ثاات الاطالة ،وكذلك املتوس ــطات الحس ــابية لتحديد اس ــتجابات أ راد
الاح تجاه عاارات الاطالة وترتيب العاارات حســب املتوســط ترتياا تنا ليا ،والت رارات واليســب املئوية لتحديد اســتجابات أ راد
الاح تجاه عاارات الاطالة ،واالنحراإ املعياري ( )Standard Deviationملعر ة مدل التش ـ ــتت في اسـ ـ ــتجابة أ راد مجتمع الاح عس
العاارات املتض ـ ـ ــمنة في املحاور كك  ،وفي ترتيب العاارات في حام تس ـ ـ ــاوي العاارات في املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي حي تكون العاارة التي
انحرا ا املعياري أل تساق تلك التي يكون انحرا ا املعياري أكبا.

توص الاح إل النتائج التالية:
إعابة السؤام األوم :ونصه (ما أبعاد نموذج املعر ة باملحتول وت نولوعيا وأصوم التدريس تيااك ( )TPACKاملناسب توا رها
ألداء أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟)
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ولإلعابة عس هذا السؤام لام الااح باستقراء أبعاد النموذج وم اراته التي يم س أن تندرج تحت هذه األبعاد والتي يناسب
توا رها لدل أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،ثم عرض ا عن املح مين
املت صصين في هذا املجام الختيار امل ارات املناساة ضمس األبعاد الثالثة التي أعمع املح مون علالا ،وتم التوص إل ما يني:
املعر ة باملحتول ( )Content Knowledgeويندرج تحته ست م ارات ي:
(التم س الدليق مس الت ص ـ ـ ـ ــص العلمي – القدرة عن تحقيق املحتول مس خالم أهداإ املقرر – القدرة عن التو يق بين
املحتول وطرق تدريسـ ـ ــه – التم س مس اسـ ـ ــت دام أسـ ـ ــاليب تقويم مناسـ ـ ــاة للمحتول – صـ ـ ــياغة حقائق وم اهيم املحتول بطريقة
منطقية تنظيم املحتول وعرضه بأسلوب علمي)
املعر ة التابوية ( )Pedagogical Knowledgeويندرج تحته ثمان م ارات ي:
( اس ــت دام أس ــاليب تعلم وتعليم مناس ــاة – توظيق أداوت تقويم تناس ــب املولق التعليمي مراعاة خص ــائص املتعلمين –
إدارة التعلم داخ القاعة بطريقة علمية املعر ة بأص ـ ـ ــوم التدريس املرتاطة باملقرر وس ـ ـ ــياله اليئة بيئة التعلم بطريقة مناس ـ ـ ــاة –
مراعاة ال روق ال ردية بين املتعلمين – است دام أدوات إبداعية عديدة لتعليل التدريس )
املعر ــة بــالت نولوعيــا ()Technological Knowledgeوينــدرج تحتــه ثمــان م ــارات ي( :امتالك م ــارات االتصـ ـ ـ ـ ــام التقنيــة – تقاـ
التغيا التقني والت يق معه إظ ار الدعم للتدريس الرلمي الذي يســمم باالتصــام بالتعلم املســتمر توظيق الوســائط الت نولوعية
في عرب املحتول وتدريسـ ـ ــه – توعيه املتعلمين الس ـ ــت دام التقنيات الرلمية في إنتاج املعلومات مسـ ـ ــاعدة املتعلمين في اس ـ ــت دام
التقنيات الرلمية لتقويم املعلومات توعيه املتعلمين لوسـ ـ ـ ــائ توظق الت نولوعيا في الاح العلمي توظيق الت نولوعيا في تقويم
إنجا ات املتعلمين)
إعابة الس ـ ـ ــؤام الثاني :ونص ـ ـ ــه (ما درعة توا ر أبعاد نموذج املعر ة باملحتول وت نولوعيا وأصـ ـ ـ ــوم التدريس تيااك ()TPACK
لدل أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟)
وتم اإلعابة عس هذا السؤام كما يني:
Content Knowledge

تم حس ـ ـ ـ ــاب ليم املتوس ـ ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ـ ــابية واالنحراإ املعياري لك عاارة مس عاارات بعد املعر ة باملحتول ،ثم مقارنة هذه
املتوسطات باملتوسط املعياري اال تااضمي .كما هو موضح في الجدوم التالي:
6

م

ال قرات

1

القدرة على تحقيق املحتوى من
خالل أهداف املقرر

0
0
3
5
2

التمكن الدقيق من التخصص
العلمي
تنظيم املحتوى وعرضه بأسلوب
علمي
صياغة حقائق ومفاهيم املحتوى
بطريقة منطقية
التمكن من استخدام أساليب
تقويم مناسبة للمحتوى

الت رار
النسبة
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

درعة املوا قة
كبيرة
كبيرة
جدا
15
6
17.6
5
14.7
4
11.8
7
20.6
8
23.5
7

44.1
16
47.1
8
23.5
8
23.5
7
20.6
8

متوسطة

ضعيفة

8

5

23.5
9
26.5
13
38.2
12
35.3
3
8.8
16

14.7
4
11.8
9
26.5
7
20.6
16
47.1
3
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املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

درعة
التوا ر

الرتاة

2.65

0.95

كبيرة

2

2.65

0.88

كبيرة

1

2.21

0.98

متوسطة

5

2.44

1.05

متوسطة

4

2.21

1.27

متوسطة

6

2.56

0.93

كبيرة

3

م

الت رار

ال قرات

النسبة

القدرة على التوفيق بين املحتوى
وطرق تدريسه
املتوسط العام للمحور كك

%

درعة املوا قة
كبيرة
كبيرة
جدا
20.6

23.5

متوسطة

ضعيفة

47.1

8.8

املتوسط
الحسابي

2.45

االنحراإ
املعياري

1.02

درعة
التوا ر

الرتاة

متوسطة

يت ـ ـ ــح مس الجدوم ( )2أن املتوس ـ ــط العام لاعد املعر ة باملحتول لد بلغ ( )0.35وهذا يش ـ ــيا إل أن أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس
يمتلكون م ارات هذا الاعد كك بدرعة متوس ـ ـ ــطة ،ولد حا ت م ارة (التم س الدليق مس الت ص ـ ـ ــص العلمي) عن التاتيب األوم في
امتالك م ل ا بمتوس ـ ـ ـ ــط لدره ( )0.25وهو مس ـ ـ ـ ــتول كايا الذي رمما يعلل إل أن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس الطايعي أن يملك تم نا
مناسـ ــاا مس ت ص ـ ـصـ ــه األكاديمي والذي تحص ـ ـ بموعاه وظي ة في الجامعة بتقدير مرت ع ،وعاء توا ر م ارتي (القدرة عن تحقيق
املحتول مس خالم أهــداإ املقرر) و(القــدرة عن التو يق بين املحتول وطرق تــدريس ـ ـ ـ ـ ــه) بعــدهــا في التاتيــب بــدرعــة كاياة ويم س أن
يكون لذات الس ـ ـ ــبب الس ـ ـ ــابق في امل ارة األول مس أهمية امتالك املعر ة بما يقوم بتدريس ـ ـ ــه وكي ية ذلك ،وعاءت م ارات (ص ـ ـ ــياغة
حقائق وم اهيم املحتول بطريقة منطقية) و(تنظيم املحتول وعرض ـ ـ ـ ــه بأس ـ ـ ـ ــلوب علمي) و(التم س مس اس ـ ـ ــت دام أس ـ ـ ــاليب تقويم
مناس ـ ــاة للمحتول) بدرعة متوس ـ ــطة ،وهذا التاتيب للم ارات يعد منطقيا؛ إذ إن هذه امل ارات الثال تق عس امل ارتين الس ـ ــابقتين
ألنلا تاعد إل حد ما عس ص ـ ـ ـ ــلب التم س مس املحتول وتمي إل الجانب امل اري الذي يحتاج إل مليد مس الخباة والتدريب والتطوير
املس ــتمر ،وتت ق نتيجة هذا الاعد مع دراس ــة هاندام وآخرون ( )Handal et al., 2013ودراس ــة ا ــقور ورنا الس ــعدي ( )0213التي أثاتت
ارت اعا في هذا الاعد ،ودراس ــة اتس ودة ( )0212التي في ض ــوء ذلك ص ــممت األنش ــطة واملوالق التعلمية لدعم العمق في املحتول
وكي ية عرضه وتنظيمه.
Pedagogical Knowledge

تم حسـ ـ ـ ـ ــاب ليم املتوس ـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ـ ــابية واالنحراإ املعياري لك عاارة مس عاارات بعد املعر ة التابوية ،ثم مقارنة هذه
املتوسطات باملتوسط املعياري اال تااضمي كما هو موضح في الجدوم التالي:
7

م
1
0
0
3

ال قرات
تهيئة بيئة التعلم بطريقة
مناسبة
املعرفة بأصول التدريس
املرتبطة باملقرر وسياقه
مراعاة الفروق الفردية بين
املتعلمين
مراعاة خصائص املتعلمين

استخدام أدوات إبداعية جديدة
5
لتعزيزالتدريس
استخدام أساليب تعلم وتعليم
2
مناسبة
توظيف أداوت تقويم تناسب
2
املوقف التعليمي
إدارة التعلم داخل القاعة
1
بطريقة علمية
املتوسط العام للاعد كك

الت رار
النسبة
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

درعة املوا قة
كبيرة
كبيرة
جدا
7
4
20.6
11.8
10
4
29.4
11.8
2
1
5.9
2.9
7
20.6
1
2.9
3
8.8
2
5.9
1
2.9

8
23.5
6
17.6
1
2.9

متوسطة

ضعيفة

7
20.6
8
23.5
11
32.4
11

16
47.1
12
35.3
20
58.8
16

32.4
7
20.6
8
23.5
12
35.3
7
20.6

47.1
26
76.5
15
44.1
14
41.2
25
73.5

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

درعة
التوا ر

الرتاة

1.97

1.09

متوسطة

2

2.18

1.06

متوسطة

1

1.53

0.75

ضعيفة

6

1.74

0.79

ضعيفة

5

1.29

0.63

ضعيفة

8

1.97

1.03

متوسطة

3

1.88

0.91

متوسطة

4

1.35

0.69

ضعيفة

7

1.74

0.92

ضعيفة

يت ـ ــح مس الجدوم ( )2أن املتوسـ ــط العام لاعد املعر ة التابوية لد بلغ ( )1.23وهذا يش ـ ــيا إل أن املعلمين يمتلكون م ارات
هذا املجام كك بدرعة من ض ـ ــة ،ولد حا ت م ارة (املعر ة بأص ـ ــوم التدريس املرتاطة باملقرر وس ـ ــياله) عن التاتيب األوم بدرعة
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متوسـ ـ ــطة في امتالك م ل ا بمتوس ـ ـ ــط لدره ( )1.32كأعن رتاة في هذا الاعد ورمما يعلل ذلك إل أن هذه امل ارة رمما تكون ي األلرب
إل الت ص ــص العلمي الذي البد مس إتقانه ،وعاء توا ر م ارة (اليئة بيئة التعلم بطريقة مناس ــاة) وم ارة (اس ــت دام أس ــاليب تعلم
وتعليم مناس ـ ــاة) وم ارة (توظيق أداوت تقويم تناس ـ ــب املولق التعليمي) بعدها في التاتيب بدرعة متوس ـ ــطة ألن هذه امل ارات بينلا
اتســاق كايا كون األســتاذ الذي يتقس اليئة بيئة تعلم مناســاة البد أن ييهئ ل ا أســاليب تعليم وتعلم تناســبلا وتقوم بالشــك املطلوب،
وعــاء ترتيــب امتالك م ــارات (مراعــاة خص ـ ـ ـ ــائص املتعلمين) و(مراعــاة ال روق ال رديــة بين املتعلمين) و(إدارة التعلم داخـ القــاعــة
بطريقة علمية) و(اس ــت دام أدوات إبداعية عديدة لتعليل التدريس) عن التوالي ول س بدرعة من ض ــة ويالحظ عن هذه امل ارات
الثال أنلا مرتاطة ب صـ ــائص املتعلمين وهذا املجام لد ال يتوا ر لدل ال ثيا مس أعضـ ــاء هيئة التدريس في الكلية خاصـ ــة ممس لم
يتلق في تعليمــه الجــامعي مقررات مرتاطــة بــالتابيــة وعلم الن س ،أو لم يــأخــذوا التــدريــب الكــافي عن التعــامـ مع مثـ هــذه امل ــارات
أثنـاء مراحـ إعـدادهم السـ ـ ـ ـ ــابق لحص ـ ـ ـ ــول م عن الـدرعـة العلميـة أو أثنـاء الخـدمـة ،ويالحظ أن نتـائج هـذا الاعـد تت ق مع دراسـ ـ ـ ـ ــة
عادالعليل ( )0215ودراس ـ ـ ــة اتس وده ( )0212في أهمية ما يتلقاه عض ـ ـ ــو هيئة التدريس مس التابية امل نية مس لا النظم التابوية
التي تدعم ك اءته ،ودراس ـ ـ ــة عو ي ورهان ( )Guzey& Roehrig, 2008التي أوص ـ ـ ــت كذلك بدعم املمارس ـ ـ ــات الص ـ ـ ـ ية وتعديل ا بش ـ ـ ــك
مس ـ ــتمر ،ومالنتيجة كك نرل أن هذا الاعد لد توا ر بدرعة من ض ـ ــة مما يعني االهتمام به بش ـ ــك أكبا مس خالم التص ـ ــور الذي
ييتج عس الاح الحالي.
Technological Knowledge
8

م

ال قرات

1

إظهار الدعم للتدريس الرقمي الذي
يسمح باالتصال بالتعلم املستمر

0

امتالك مهارات االتصال التقنية

0
3
5
2

مساعدة املتعلمين في استخدام
التقنيات الرقمية لتقويم املعلومات
توجيه املتعلمين لوسائل توظف
التكنولوجيا في البحث العلمي
توجيه املتعلمين الستخدام التقنيات
الرقمية في إنتاج املعلومات
تقبل التغيرالتقني والتكيف معه

توظيف التكنولوجيا في تقويم
2
إنجازات املتعلمين
توظيف الوسائط التكنولوجية في
1
عرض املحتوى وتدريسه
املتوسط العام للاعد كك

الت رار
النسبة

درعة املوا قة
كبيرة
كبيرة
جدا
8
1

متوسطة

ضعيفة

8

17

%

2.9

23.5

23.5

50.0

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

4
11.8

5
14.7
2
5.9
4
11.8
6
17.6
8
23.5
3
8.8
5
14.7

5
14.7
10
29.4
15
44.1
9
26.5
5
14.7
13
38.2
14
41.2

20
58.8
22
64.7
15
44.1
18
52.9
17
50.0
17
50.0
15
44.1

ك

1
2.9
4
11.8
1
2.9

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

درعة
التوا ر

الرتاة

1.79

0.91

متوسطة

2

1.79

1.09

متوسطة

3

1.41

0.61

ضعيفة

8

1.68

0.68

ضعيفة

6

1.71

0.87

ضعيفة

5

1.97

1.11

متوسطة

1

1.65

0.77

ضعيفة

7

1.71

0.72

ضعيفة

4

1.71

0.87

ضعيفة

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )1أن املتوس ـ ـ ــط العام لاعد املعر ة بالت نولوعيا لد بلغ ( )1.21وهذا يش ـ ـ ـ ــيا إل أن املعلمين يمتلكون
م ارات هذا الاعد كك بدرعة من ض ـ ــة ،ولد حا ت م ارة (تقا التغيا التقني والت يق معه) عن التاتيب األوم بدرعة متوس ـ ــطة
في امتالك م ل ا بمتوس ــط لدره ()1.32؛ إذ إن األس ــتاذ الجامعي بح م مس ــؤوليته كقائد ترموي يتقا التغييا ويت يق معه ب اعلية
مس خالم دعم الجو الجــامعي ل ــذا التوعــه ،وعــاء توا ر م ــارتي (إظ ــار الــدعم للتــدريس الرلمي الــذي يس ـ ـ ـ ــمم بــاالتصـ ـ ـ ـ ــام بــالتعلم
املس ــتمر) و(امتالك م ارات االتص ــام التقنية) بعدها في التاتيب بدرعة متوس ــطة ،وهاتان امل ارتان يدعم ما وعود التقنية في الايئة
الجامعية وتو يا الجامعة لاعض النظم الذكية كنظام (بالك بورد) ونظام (سـ ـ ـ ــعودي مودم) ،و ي متاحة لألسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي ل س
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الت اع مع ا يت اوت بين أسـ ـ ـ ــتاذ وآخر ،وعاءت م ارات (توظيق الوس ـ ـ ـ ــائط الت نولوعية في عرب املحتول وتدريس ـ ـ ـ ــه) و(توعيه
املتعلمين السـ ـ ـ ــت ــدام التقنيــات الرلميــة في إنتــاج املعلومــات) و(توعيــه املتعلمين لوس ـ ـ ـ ــائـ توظق الت نولوعيــا في الاحـ العلمي)
و(توظيق الت نولوعيا في تقويم إنجا ات املتعلمين) و(مسـاعدة املتعلمين في اسـت دام التقنيات الرلمية لتقويم املعلومات) بدرعة
من ضـ ـ ــة ،وعاء هذا التاتيب منطقيا ،حي إن اسـ ـ ــت دام األسـ ـ ــاليب الت نولوعية رمما يعد أمرا س ـ ـ ـ ال ل س التوعيه واملس ـ ـ ــاعدة
والدعم مس لا األس ـ ــتاذ رمما ال يتاح له الولت الكافي النش ـ ــغام األس ـ ــتاذ بتقديم املحتول خالم ما يتاح له مس ولت في ظ االعتماد
عن الطرائق التدريسـ ــية التقليدية ،وعاءت نتائج هذا الاعد كك متوا رة بدرعة من ضـ ــة ،وهذا يت ق مع ما أاـ ــارت إليه دراس ــة
هاندام وآخرون ( )Handal et al., 2013في أن دمج الت نولوعيا في املحتول والتابية لم ي س بدرعة عيدة ،ودراسـ ــة تش ـ ـاي وكوه وتسـ ــاي
( )Chai, Koh & Tsai, 2013التي أوص ـ ــت بتعدي الباامج لليادة التأهي الت نولواي ،ودراسـ ـ ــة اـ ـ ــقور ورنا السـ ـ ــعدي ( )0213في أن دمج
املعارإ الثال كان أل اعلية لدل املعلمين.
 ونصــه (ما التصــور املقتاح لتطوير أداء أعضــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالميةو ق األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااك ()TPACK؟) ولإلعابة عس هذا الســؤام لام الااح ببناء هذا التصــور املقتاح ،وتم عرضــه عن
مجموعة مس املت صصين لتح يمه ،واست اد الااح مس ذلك بإخراج الصورة النلائية للتصور املقتاح عن النحو اآلتي:

هو ت طيط مســتقاني ماني عن نتائج الاح لاناء إطار ري عام يتبناه الااح بغرب تطوير أداء أعضــاء هيئة التدريس
في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالمية في ضــوء أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأصــوم
التدريس تيااك ( )TPACKو ق األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااك (.)TPACK

✓
✓
✓
✓
✓

اس ــتجابة لالتجاهات العاملية الحديثة في مجام أطر ونماذج التدريس ال عالة والدراس ــات التي تدعو إل التحوم مس األس ــاليب
التقليدية إل أساليب أكثا مواءمة مع التطورات التقنية املتسارعة.
اإلس ـ ـ ـ ـ ام في وتحسـ ـ ـ ــين ك اءة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بالجامعة مس خالم تطوير ك ايات أسـ ـ ـ ــاتذالا للوصـ ـ ـ ــوم إل
األهداإ امليشودة.
ما ت رضـ ـ ـ ــه التابية القائمة عن ال ايات مس تحديات تتطلب ع ودا كاياة ومس بينلا تطوير القائمين عن العم التابوي وعن
رأس م عضو هيئة التدريس الجامعي.
نتــائج الاحـ الحــاليـة وتــأكيــدهــا عن وعود لص ـ ـ ـ ــور في امتالك عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس ألبعــاد نموذج تياــاك ( )TPACKالــذي يعــد
امتالكه ضروريا لدل األستاذ الجامعي ،وكذلك معظم الدراسات السابقة التي تؤكد عن وعود لصور في هذه األبعاد.
مــا نش ـ ـ ـ ـ ــأ مس التطورات املعر يــة في مجــاالت نظريــات التعلم ،والتي تتطلــب ع ودا كاياة مس بينلــا تطوير القــائمين عن التعليم
وعن رأس م األستاذ الجامعي.

يتمث ال دإ الرئيس للتصــور املقتاح في تطوير أداء أعضــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد
بس سعود اإلسالمية و ق األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااك ()TPACKمس خالم األهداإ ال رعية التالية:
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✓

تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة باملحتول (.)CK
تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة بأصوم التدريس (املعر ة التابوية) (.)PK
تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة بالت نولوعيا (.)TK
تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة باملحتول والتابية (.)PCK
تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة باملحتول والت نولوعيا (.)TCK
تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة بالت نولوعيا والتابية (.)TPK
تطوير األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس في بعد املعر ة باملحتول والتابية والت نولوعيا (.)TPACK
دعم ت عي هذا التصور ب طوات إعرائية مقتاحة.
املساهمة في تو يا أداة تقويمية عالة في دعم مواطس القوة ومعالجة مواطس الضعق في مجام التدريس الجامعي.

✓

رؤية اململ ة العرمية السعودية 0202م يما يتعلق بالتعليم ورمطه بباامج التنمية املستدامة.
اإلطار النظري للاح الحالي.
األدبيات التابوية والاحو والدراسات التي تناولت بناء التصورات املشابلة واملرتاطة بنموذج تيااك (.)TPACK
لائمة أبعاد نموذج تيااك ( )TPACKوم اراته ال رعية في الاح الحالي.
نتائج الاح الحالي مس خالم بطالة املالحظة ونتائج ا.
آراء الخبااء واملختصين.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

تتمث عناصر التصور بما يني:
تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االعتماعية مس خالم البانامج التالي:
اسووم البرنامج :تطوير أداء أعضــاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالمية و ق
األداء املتميز ألبعاد نموذج تيااك (.)TPACK
الهوودف العووام للبرنووامج :تطوير أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في كليــة العلوم االعتمــاعيــة بجــامعــة اإلمــام محمــد بس س ـ ـ ـ ــعود
اإلس ـ ـ ــالمية في ض ـ ـ ــوء أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا وأص ـ ـ ــوم التدريس تيااك ( )TPACKبما يس ـ ـ ــاعدهم عن ر ع ك اءة
األداء التدريعمي لديلم ألداء أدوارهم عن الوعه املأموم.
األهداف التفص و و وويلية :تطوير معارإ وم ارات واتجاهات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في أبعاد :املعر ة باملحتول ( ،)CKواملعر ة
ب ــأص ـ ـ ـ ــوم الت ــدريس (املعر ــة التابوي ــة) ( ،)PKواملعر ــة ب ــالت نولوعي ــا ( ،)TKواملعر ــة ب ــاملحتول والتابي ــة ( ،)PCKواملعر ــة ب ــاملحتول
والت نولوعيا ( ،)TCKواملعر ة بالت نولوعيا والتابية ( ،)TPKواملعر ة باملحتول والتابية والت نولوعيا (.)TPACK
الفئة املستهدفة :أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االعتماعية بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية بالرياب.
ساعات التدريب :عدد ساعات البانامج ( )10ساعة تدريبية تن ذ خالم ( )0أيام كما في الجدوم التالي:
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9

م
1
2
3
4
5
6

عدد الساعات
2
2
2
2
2
2

الوحدة التدريبية
الوحدة األولى :اإلطارالنظري لنموذج تيباك ()TPACK
الوحدة الثانية :املعرفة باملحتوى ()CK
الوحدة الثالثة :املعرفة بأصول التدريس (املعرفة التربوية) ()PK
الوحدة الرابعة :املعرفة بالتكنولوجيا ()TK
الوحدة الخامسة :املعرفة باملحتوى والتربية والتكنولوجيا ()TPACK
الوحدة السادسة :تطبيقات عملية
املجموع

الوحدات التدريبية املقتاحة:
الوحدة األولى :اإلطارالنظري لنموذج تيباك ( )TPACKوالدإ هذه الوحدة التدريبية إل إكس ـ ـ ـ ــاب أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بكليــة العلوم االعتمــاعيــة لنموذج تياــاك ( ،)TPACKوذلــك عس طريق تقــديم إطــار م ــاهيم ونظري للمعــارإ التي توظق في التــدريس
الجامعي بلدإ ح مش الت تعليمية في املقررات الدراسية.
CK

وال ايات املتولع امتالك ا لدل عضـ ــو هيئة التدريس بعد اعتيا ه

ل ذه الوحدة تتمث في املخرعات التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

يظ ر تم نه الدليق مس الت صص العلمي.
يمتلك القدرة عن تحقيق املحتول مس خالم أهداإ املقرر.
يمتلك القدرة عن التو يق بين املحتول وطرق تدريسه.
يتم س مس است دام أساليب تقويم مناساة للمحتول.
يستطيع صياغة حقائق وم اهيم املحتول بطريقة منطقية.
ينظم املحتول مس خالم عرضه بأسلوب علمي.

الوحدة الثالثة :املعرفة بأصو ووول التدريس (املعرفة التربوية) ( :)PKوال ايات املتولع امتالك ا لدل عض ـ ــو هيئة التدريس
بعد اعتيا ه ل ذه الوحدة تتمث في املخرعات التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

يست دم أساليب تعلم وتعليم مناساة.
يوظق أداوت تقويم تناسب املولق التعليمي.
يرا ي خصائص املتعلمين.
يدير التعلم داخ القاعة بطريقة علمية.
يلم بأصوم التدريس املرتاطة باملقرر وسياله.
ييهئ بيئة التعلم بطريقة مناساة.
يرا ي ال روق ال ردية بين املتعلمين.
يست دم أدوات إبداعية عديدة لتعليل التدريس.

الوحوودة الرابعووة :املعرفووة بووالتكنولوجيووا ( :)TKوال ــايــات املتولع امتالك ــا لــدل عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بعــد اعتيــا ه ل ــذه
الوحدة تتمث في املخرعات التالية:
✓ يمتلك م ارات االتصام التقنية.
✓ يتقا التغيا التقني والت يق معه.
✓ يظ ر الدعم للتدريس الرلمي الذي يسمم باالتصام بالتعلم املستمر.
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✓
✓
✓
✓
✓

يوظق الوسائط الت نولوعية في عرب املحتول وتدريسه.
يوعه املتعلمين الست دام التقنيات الرلمية في إنتاج املعلومات.
يساعد املتعلمين في است دام التقنيات الرلمية لتقويم املعلومات.
يوعه املتعلمين لوسائ توظق الت نولوعيا في الاح العلمي.
يوظق الت نولوعيا في تقويم إنجا ات املتعلمين.

الوحوودة الخووامس و و و ووة :املعرفووة بوواملحتوى والتربيووة والتكنولوجيووا ( :)TPACKوال ــايــات املتولع امتالك ــا لــدل عضـ ـ ـ ــو هيئــة
التدريس بعد اعتيا ه ل ذه الوحدة تتمث في املخرعات التالية:
✓
✓
✓
✓

يوائم في تدريسه بين املعر ة باملحتول والتابية (.)PCK
يوائم في تدريسه بين املعر ة باملحتول والت نولوعيا (.)TCK
يوائم في تدريسه بين املعر ة بالت نولوعيا والتابية (.)TPK
يوائم في تدريسه بين املعر ة باملحتول والتابية والت نولوعيا (.)TPACK

وال ايات املتولع امتالك ا لدل عضـ ـ ــو هيئة التدريس بعد اعتيا ه ل ذه الوحدة تتمث في التدرياات امليدانية املاااـ ـ ــرة عس
طريق لــاعــات تــدريــب ا تااضـ ـ ـ ـ ـيــة لتعرإ درعــة امتالك األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي ل ــذه األبعــاد بعــد مرورهم بــالخباات املعر يــة والتــدريبيــة
الال مة في الوحدات الخمس السابقة ومس ثم أخذ التغذية الراععة واملقتاحات الال مة للتطوير والتحسين.

✓ كلية العلوم االعتماعية ومس يم نه االس ـ ـ ـ ــت ادة مس التص ـ ـ ـ ــور مس كليات التابية ومرامج إعداد املعلم وعمادات تطوير التعليم
الجامعي.
✓ العم ــادات املعني ــة ب ــالج ــامع ــة كعم ــادة املوها ــة واالب ــداع ،وعم ــادة تطوير التعليم الج ــامعي ،وعم ــادة التعليم عس بع ــد والتعلم
اإلل تاوني ،وعمادة التقويم والجودة.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تو يا اإلمكانات املادية والبشرية للتطايق.
أخذ املوا قات الال مة لتن يذ التصور مس الج ات ذات العاللة للقيام بلذه امل مة.
تو يا بيية تحتية تقنية مناساة في مرا ق الجامعة وما يتعلق بلا مس ع ات خدمية.
نش ـ ـ ـ ــر ثقا ة تطوير التدريس و ق النماذج العاملية الحديثة عس طريق :ورش العم  ،وحلقات النقاش ،والدورات التدريبية،
والحقائب اإلل تاونية.
منم الحوا ل املالية واملعنوية ألعضاء هيئة التدريس الذيس يشاركون في برامج تطوير أدائلم التدريعمي.
تحديد الخطوات اإلعرائية التن يذية للوحدات التدريبية.
وضع مؤارات لجودة تطايق التصور ولياس ا لر ع مستول اإلنجا بالتيسيق مع عمادة التقويم والجودة.
وضع مؤارات األداء الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتضمينلا في بطالات تقويم األداء التدريعمي.
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في ضوء نتائج الاح يم س التوصية بما يني:
✓
✓
✓
✓
✓

اإل ادة مس بطالة املالحظة في الاح الحالي لتقويم أداء هيئة التدريس في ضوء نموذج تيااك (.)TPACK
اإل ادة مس التصور املقتاح في الاح الحالي لتقويم أداء هيئة التدريس بالجامعات في ضوء نموذج تيااك (.)TPACK
بناء برامج تدريبية إلكساب أعضاء هيئة التدريس ومس في ح م م في ضوء أبعاد نموذج تيااك (.)TPACK
تضمين برامج إعداد املعلمين لا الخدمة مواد تعليمية بجوانب تطايقية و ق أبعاد نموذج تيااك (.)TPACK
وض ـ ـ ـ ــع برامج تنمية مس ـ ـ ـ ــتدامة ومتجددة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات و ق أحد األطر والنماذج العاملية التي أثاتت
اعلالا كنموذج تيااك ()TPACK

في ضوء ما توص إليه الاح الحالي مس نتائج وتوصيات يم س التااح الاح

يما يني :

✓ اعلية التدريس و ق نموذج تيااك ( )TPACKفي تنمية التحصي والدا عية للتعلم لدل الطالب الجامعي.
✓ تطوير برامج إعداد املعلم بكليات التابية في ضوء أبعاد نموذج تيااك (.)TPACK
✓ العاللة بين تم س مستول أعضاء هيئة التدريس مس أبعاد نموذج تيااك ( )TPACKونمو املستول التحصيني لطالبلم.

أبو لطي ة ،رائد .)0225( .مقارنة معر ة املحتول الايداغوعية لدل معلمي التابية اإلس ـ ـ ــالمية الجيديس وغيا الجيديس في املرحلة األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية
العليا ،رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،عامعة عمان العرمية للدراسات العليا ،األردن.
الجبا ،بسـ ـ ـ ــمة .)0210( .نحو مجتمع القرن  :01التدريب األصـ ـ ـ ــي ياني ك اءة أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في التعليم العالي .ورلة عم مقدمة في
الـن ـ ــدوة الـعـلـمـي ـ ــة األولـ فـي الـت ـ ــدري ـ ــب اإللـ ـتـاونـي و ـرص تـحسـ ـ ـ ـ ـيـن األداء ،ع ـ ــامـع ـ ــة الـخـلـيـج الـعـربـي ،مـمـلـ ـ ــة الـاـحـريـس10 ،
ديسمبا.100101 ،0210،
حميدات ،محمود أحمد .)0215( .معولات توظيق التقنيات الحديثة في الجامعات األردنية مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس "عامعة
الالقاء التطايقية نموذعا" .مجلة العلوم التابوية والن سية ،كلية التابية ،عامعة الاحريس ،املجلد  ،12العدد .535523 ،3
خلعني ،لاس ـ ــم؛ ومومني ،عاداللطيق .)0212( .ال ايات التدريس ـ ــية لدل معلمات املرحلة األس ـ ــاس ـ ــية الدنيا في املدارس الخاص ـ ــة في ض ـ ــوء
متغياات املؤه العلمي وسنوات الخباة والت صص .مجلة عامعة دمشق.550530 ،)0(02 .
الخطابي ،عادالحميد .)0223( .برنامج لسـ ـ ــم املناهل وطرائق التدريس بكليات املعلمين ،ومدل تحقيقه لاعض ال ايات امل نية األسـ ـ ــاسـ ـ ــية
الال مـة ملعلم املرحلـة اإلبتـدائيـة ،مس وع ـة نظر الطالب املعلمين بكليـة املعلمين بجـدة .مجلـة عـامعـة أم القرل للعلوم التابويــة
واالعتماعية واإلنسانية.33123 ،)0(12 .
الدس ـ ـ ــوقي ،محمد إبراهيم .)0225( .بناء برنامج في ت نولوعيا التعليم لتنمية لدرات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومعاونالم في ض ـ ـ ــوء االحتياعات
التــدريبيــة وت عيـ دوائر الجودة .بحـ مقــدم للمؤتمر العــاا ـ ـ ـ ــر للجمعيــة املص ـ ـ ـ ــريــة لت نولوعيــا التعليم (ت نولوعيــا التعليم
ومتطلاات الجودة الشاملة) ،الجمعية املصرية لت نولوعيا التعليم ،القاهرة.
ا ـ ـ ـ ــقور ،عني هدي؛ والس ـ ـ ـ ــعدي ،رنا .)0215( .درعة اس ـ ـ ـ ــتعداد معلمي عامعة النجاح الوطنية لتوظيق نظام التعلم اإلل تاوني (مودم) في
العمليــة التعليميــة بحسـ ـ ـ ـ ــب إطــار املعر ــة الخــاص بــاملحتول والتابيــة والت نولوعيــا .مجلــة عــامعــة النجــاح لألبحــا  :العلوم
اإلنسانية ،مج ،03 .ع ،1.ص ص.13321511.
الش ـ ـ ري ،عني بس محمد .)0213( .برنامج تدري ي مقتاح لتنمية م ارات اس ـ ــت دام املس ـ ــتحدثات التقنية في بيئة الص ـ ــق لدل الطالب (املعلم)
عن ضوء احتياعاته التدريبية ،،مجلة كلية التابية بانلا ،مج.000051 ،)1(122 ،05.
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 متاح، ليبيا، كلية إعداد املعلمين، مؤتمر املعلم وتحديات العصر، التنمية امل نية للمعلم واالتجاهات املعاصرة.)م0212( . نادية أمام،اوقي
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=710 : في
 (ورلة عم، مدل عاهلية الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية للتغييا، املنظور العوملي لتقنية االتص ـ ـ ـ ــاالت واملعلومات.)م0223( . بدر عادهللا،الص ـ ـ ـ ــالح
.1 ص، الرياب، عامعة امللك سعود،مقدمة لندوة العوملة وأولويات التابية) كلية التابية
. دار ال ر: األردن. رؤية لتطوير معاييا التدريس: رخصة التدريس.)0222( . حسس محمد، حمدي أحمد ؛ ولاسم،عادالعليل
. دار ال ر: األردن.)0 (ط، التطايقات، األدوات، املاادا، ال لس ة، التعلم اإلل تاوني.)م0210( . حمدي أحمد،عادالعليل
. دراسة إثنوعرا ية ل ايات التدريس الرلمي للطالب معلمي ال يمياء في ضوء مدخ التعلم الشاكي.)0215( . دعاء عادالرحمس،عادالعليل
. عامعة طنطا، كلية التابية،رسالة دكتوراه غيا ميشورة
. م تاة االس ندرية: االس ندرية. إصالح التعليم في مصر.)0222( . محسس، حامد؛ ويوسق،عمار
 تطوير برامج التنمية امل نية ملعلمي العلوم التجارية في ض ـ ـ ـ ــوء أبعاد نموذج املعر ة باملحتول والت نولوعيا.)0212( . اتس عادالحميد،وده
.3332. ص ص،1. ج،5. ع، عامعة طنطا، كلية التابية، بحو عرمية في مجاالت التابية النوعية،)TPACK(وأصوم التدريس
. عالم ال تب: القاهرة،1 ط. مسجم املصطلحات التابوية املعر ية في املناهل وطرق التدريس.)1332( . عني،  أحمد حسين؛ والجم،اللقاني
 تطوير برامج تدريب معلمي املرحلة املتوس ـ ــطة باململ ة العرمية الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء متطلاات مجتمع.)0210( . س ـ ــناء، بثينة؛ وأحمد،محمد
.0325 ،1. ع، املجلة العرمية للدراسات التابوية واالعتماعية،املعر ة
) لتنمية ك اءته وم ارات التدريس اإلبدا يTPACK(  تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لبانامج تدري ي في ض ـ ـ ـ ــوء نموذج تيااك.)0211( . هناء عادالحميد،محمد
.312502 ،2. مج03. ع، مجلة كلية التابية بجامعة اسيوط،لدل معلمي علم الن س لا الخدمة
 الايــداغواي لتنميــة م ــارات الت يا في الت نولوعيــا لــدل طــالاــاتTPACK  ــاعليــة برنــامج لــائم عن منح.)0212( . انتصـ ـ ـ ـ ــار محمود،نــااي
. الجامعة اإلسالمية بغلة، كلية التابية، رسالة ماعستيا غيا ميشورة،عامعة االلصمى بغلة
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TPACK

امل ارة

املجام

املعر ة
بعد
باملحتول ()CK

بعد املعر ة بأصوم
التدريس
(املعر ة التابوية)
()PK

بعد
الت نولوعية
()TK

املعر ة

القدرة على تحقيق املحتوى من خالل أهداف املقرر
التمكن الدقيق من التخصص العلمي
تنظيم املحتوى وعرضه بأسلوب علمي
صياغة حقائق ومفاهيم املحتوى بطريقة منطقية
التمكن من استخدام أساليب تقويم مناسبة للمحتوى
القدرة على التوفيق بين املحتوى وطرق تدريسه
تهيئة بيئة التعلم بطريقة مناسبة
املعرفة بأصول التدريس املرتبطة باملقرر وسياقه
مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين
مراعاة خصائص املتعلمين
استخدام أدوات إبداعية جديدة لتعزيزالتدريس
استخدام أساليب تعلم وتعليم مناسبة
توظيف أداوت تقويم تناسب املوقف التعليمي
إدارة التعلم داخل القاعة بطريقة علمية
إظهارالدعم للتدريس الرقمي الذي يسمح باالتصال بالتعلم املستمر
امتالك مهارات االتصال التقنية
مساعدة املتعلمين في استخدام التقنيات الرقمية لتقويم املعلومات
توجيه املتعلمين لوسائل توظف التكنولوجيا في البحث العلمي
توجيه املتعلمين الستخدام التقنيات الرقمية في إنتاج املعلومات
تقبل التغيرالتقني والتكيف معه
توظيف التكنولوجيا في تقويم إنجازات املتعلمين
توظيف الوسائط التكنولوجية في عرض املحتوى وتدريسه
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درعة التوا ر
كبيرة جدا
()4

كبيرة
()3

متوسطة
()2

منخفضة
()1

غادة حمزة الشربينى/د
أستاذ أصول التربية املشارك بكلية التربية جامعة امللك خالد
:
ُ
هد ت الدراس ــة إل تقويم تجرمة تطايق اس ــلوب تقويم النظراء ومدل إسـ ـ امه في تطوير األداء التدريع ــمي مس وع ه نظر أعض ــاء هيئة التدريس
 ولد تم االعتماد عن املنال الوص ـ ـ ي التحليني بأداته، وكذلك التعرإ إل أس ـ ــااب العلوإ عس تطايق هذا األس ـ ــلوب،بكليات الانات بجامعة امللك خالد
 ولــد بييــت النتــائج أن تطايق أسـ ـ ـ ــلوب تقويم النظيا لألداء،)32( االسـ ـ ـ ــتاــانــة لتقييم هــذه التجرمــة مس وع ــه نظر أ راد عينــة الــدراس ـ ـ ـ ــة الاــالغ عــددهم
، و أن هناك أسـاابا تح ل األعضـاء عن تطايق ا مس أبر ها املرونة في التطايق،التدريعـمي بجامعة امللك خالد يتم و ق آلية واضـحة ومحددة وم طط ل ا
 كما،وحاعة بعض أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ل ذا األسـ ـ ــلوب إلعطائلم صـ ـ ــورة موضـ ـ ــوعية عس أدائلم التدريعـ ـ ــمي باإلضـ ـ ــا ة إل رغا لم في تحسـ ـ ــين م اراالم
 ويعود ذلك إل احتياع م لتطوير م اراالم،أوضـ ـ ـ ــحت النتائج أن الت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات النظرية أكثا تقاال لتجرمة تقويم النظراء مس حي ال رة و التن يذ
 كما بييت النتائج أن مس أســااب العلوإ عس تطايق أســلوب تقويم النظراء رأل أ راد،التدريســية نظرا العتمادهم بشــك كايا عن طرق تدريس تقليدية
 باإلض ـ ــا ة إل الت وإ مس،عينة الدراس ـ ــة أن إص ـ ــدار ح م مس علس ـ ــة واحدة عن أداء عض ـ ــو هيئة التدريس يعد اـ ـ ـ ال مس أا ـ ــكام عدم املوض ـ ــوعية
 أو عدم الح اه عن ســرية املعلومات الواردة في تقرير املقيم مث هذه األمور تجع أعضــاء هيئة التدريس،اســت دام نتائج التقويم في اإلض ـرار بالعضــو
يعل ون عس املشاركة ف تطايق أسلوب تقويم النظراء ألنه بذلك يبتعد عس ال دإ املعد مس أعله وهو تحسين األداء التدريعمي
. تقويم النظراء – أعضاء هيئة التدريس تطوير األداء التدريعمي التقويم: الكلمات امل تاحية
Using peer review Method to Develop Teaching Performance
Evaluation Study of Some Girls' Colleges at King Khalid University
Abstract: Using peer review Method to Develop Teaching Performance Evaluation Study of Some Girls' Colleges at King
Khalid University Abstract: The aim of study was to evaluate the experience of applying peer review and its contribution to the
development of teaching performance from the perspective of the faculty members of the girls colleges at King Khalid University and
the reasons for the failure to apply this method. To achieve this goal, The study used a descriptive method and questionar which applied
to (96) staff member,The results of the study showed that the application of the peer review for the teaching performance at King
Khalid University is according to a clear, specific and planned mechanism, and that there are reasons to motivate the members to apply
the most prominent flexibility in Application, needed faculty members to apply this method to give them an objective picture of their
teaching performance as well as their desire to improve their skills. Theoretical disciplines are more receptive to the peertopeer
experience in terms of idea and implementation, due to their need to develop their teaching skills Regarding the reasons for the failure
to apply peer review, the members of the study sample considered that a judgment from one session on the performance of the member
constitutes a form of objectivity, as well as fear of using the results of the assessment to harm the member or failure to maintain the
confidentiality of the information contained in the report Such things make faculty members are reluctant to peer review because it
moves away from their target, prepared for him and is to improve teaching performance.
.Keywords: peer review faculty members development teaching performance – evaluation.
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يش ـ ـ ــك عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ركنا رئيس ـ ـ ــا في منظومة التعليم العالي ،وعنص ـ ـ ـرا اعال في تحقيق رس ـ ـ ــالة وأهداإ الجامعة،
ومالتالي إن مس ـ ـ ــتول أداء الجامعات يرتاط بش ـ ـ ــك مااا ـ ـ ــر بمس ـ ـ ــتول أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ولقد حظي أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بأهمية كاياة في العصــر الحدي  ،وذلك ألهمية الدور الذي يؤدونه في عملية التعليم ،حي ت تســب الجامعات بعضــا مس
س ـ ــمع لا واـ ـ ـ رالا التنا س ـ ــية مس الصـ ـ ـ ات واملميزات التي يمتل ا أعض ـ ــاء هيئة التدريس في املجاالت األكاديمية وامل نية والثقا ية
واإلنس ــانية والاحثية ومدل توا ر ليادات إدارية وأعض ــاء هيئة تدريس يملكون ك ايات وم ارات كا ية تجعل م لادريس عن تحدي
التطور وتحس ـ ـ ـ ــين النظام التعليمي الجامعي في كا ة املجاالت ملواكاة التطور العلمي ملا يه مس مص ـ ـ ـ ــلحة للجامعة والطالب وخدمة
املجتمع (.الصمادل ،0223،ص)0 :
وتتعدد األدوار املنوطة بعض ـ ــو هيئة التدريس لتش ـ ــم التدريس والاح العلمي وخدمة املجتمع وما يس ـ ــند إليه مس أعمام
اللجان ،ول س يمث األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي أهمية بالغة مس بين ك هذه األدوار كون نجاحه يؤثر عن نجاح الباامج األكاديمية في تحقيق
األهداإ املرس ــومة ل ا ،لذلك كان مس الض ــروري االهتمام بتقويم األداء التدريع ــمي ،األداء التدريع ــمي لس يتطور أو يتحس ــس إال مس
خالم التقويم املستمر داخ لاعات الدرس.
ويعتبا تقييم األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ركس أس ـ ــا ـ ــمي في عملية تقييم أداء الجامعات ،والذي يجب أن يكون
عملية عماعية يشــارك الا إدارة املؤس ـســة التعليمية واأللســام األكاديمية وأعضــاء هيئة التدريس أن س ـ م والطالب ،ولع ال دإ
مس هذا التنوع في مص ـ ـ ـ ــادر التقييم هو الوص ـ ـ ـ ــوم إل ح م س ـ ـ ـ ــليم عن مدل عالية األداء ،وحتى يص ـ ـ ـ ــام التقييم منطقيا وا ـ ـ ـ ــامال
وصالحا الت اذ القرارات املتاتاة عليه.
ويمث تقويم النظراء أحد أس ــاليب تقييم أداء أعض ــاء هيئة التدريس والذي يسـ ـ لدإ االرتقاء بأداء أعض ــاء هيئة التدريس
مس خالم ليام أحد اللمالء بتقديم مالحظات حوم األداء التدريعـ ـ ـ ــمي للمي أخر في إطار محدد بقواعد معينة ويللم عميع األطراإ
بتاني ليم وأخالليــا ت تس ـ ـ ـ ـ م في تحقيق ال ــدإ مس التقييم وف ذات الولــت تحــا ظ عن عاللــات اللمــالــة واالحتاام املتاــادم بين
الجميع.
وملــا كــان هــذا األسـ ـ ـ ــلوب يحمـ العــديــد مس امللايــا اهتمــت بعض الجــامعــات السـ ـ ـ ــعوديــة بتطايقــه ،ومس بين هــذه الجــامعــات
عامعة امللك خالد ،والتي أسـ ـس ــت نظام ل ذا اإلعراء ووضـ ـعت آليات واض ــحة لتن يذه وذلك منذ عام  ٠٣٤٢حي أص ــدرت عمادة
التطوير األكاديمي والجودة دليال إرا ـ ـ ـ ــاديا بعنوان تقويم النظيا لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ،ولدمت العمادة العديد مس الدورات التدريبية
لتدريب أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكليات الجامعة عن اليات تن يذ تقويم النظراء وكي ية اسـ ـ ـ ـ ـت دام النماذج املعدة ل ذا الغرب،
ولد اــاركت الااحثة ف تن يذ هذه الدورات التدريبية باعتاارها مســتشــارا ف عمادة التطوير األكاديمي والجودة ،كما تم عن العم
بأسلوب تقويم النظراء لألداء التدريعمي وتم متابعة مدل تن يذ هذه التجرمة بشطر الطالاات عن وع ه الخصوص ،مس هنا سعت
الدراس ـ ــة الحالية إل القيام بتقويم تجرمة كليات الانات بجامعة امللك خالد في تطايق أس ـ ــلوب تقويم النظراء ومعر ة مدل إس ـ ـ ام
ذلك في تطوير األداء التدريعمي.

تعد لض ــية تقويم األداء األكاديمي لعض ــو هيئة التدريس بالجامعة مس األمور التي تحظى باهتمام وعدم كايا أيض ــا خاص ــة
يما يتعلق بالجانب التدريعـمي ،وما يرتاط به مس ممارسـات متنوعة ،كما تشـيا دراسـة العر ج ( )0223إل أن بيئة عم عضـو هيئة
التــدريس والحوا ل املمنوحــة لــه في الجــامعــات بــاململ ــة ال ترتقي للمس ـ ـ ـ ــتول املطلوب ،ومــالتــالي دعم التزامــه و يــادة إنتــاعيتــه ،وذلــك
ألسااب عدة منلا للة وعود معاييا واضحة للح م عن عودة األداء.
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وتش ــيا نتائج بعض الدراس ــات العلمية ومنلا دراس ــة العيدروس(  )0223وآخرون إل التص ــار تقويم أداء في بعض الجامعات
ومنلـا عامعـة ام القرل عن تقويم الطالب ،هذا باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل اعتمـاد العـديد مس الجـامعـات عن تقويم رئيس القس ـ ـ ـ ــم،وأن هنـاك
مالحظات حوم هذيس األســلومين األمر الذي يجع مس الضــروري االهتمام بتنويع أدوات تقويم األداء التدريعــمي ،وذلك لتصــام أكثا
ا ــمولية ،وملا كانت عامعة امللك خالد لد أعدت دليال لتقويم النظراء لألداء التدريع ــمي ،وحددت به اإللية واألدوات املس ــت دمة في
هذا الش ـ ـ ـ ــأن ،ولدمت العديد مس الدورات التدرمياة لتدريب األعض ـ ـ ـ ــاء عن آلية تطايق تقويم النظراء لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ،مس هنا
اهتمت الااحثة بالقيام بدراس ـ ـ ـ ــة تقويمية لتجرمة تطايق تقويم النظراء ومدل تأثياها عن تطوير األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي مس وع ه نظر
أ راد عينة الدراسة ،ومحاولة التعرإ عن أسااب العلوإ عس تطايق هذه اآللية.
 :تسع الدراسة الحالية إل
.1
.2
.3
.4

اإلعابة عس التساؤالت التالية :

ما آليات تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعمي ؟
ه توعد روق ذات داللة إحصائية بين املتوسط الحسابي ألعضاء هيئة التدريس أ راد عينة الدراسة نحو درعة است ادالم
مس تقويم النظيا لألداء التدريعمي و قا للمتغياات الت صص الدرعة العلمية؟
ه توعد روق ذات داللة إحص ـ ــائية بين املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس أ راد عينة الدراس ـ ــة نحو إلاال م عن
تطايق أسلوب تقويم النظيا لألداء التدريعمي و قا للمتغياات الت صص الدرعة العلمية؟
ه توعد روق ذات داللة إحصــائية بين املتوســط الحســابي ألعضــاء هيئة التدريس أ راد عينة الدراســة نحو أســااب العلوإ
عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعمي و قا للمتغياات الت صص الدرعة العلمية؟
:
الدإ الدراسة الحالية إل :

.1
.2
.3
.4
.5

التعريق بعملية تقويم النظراء لألداء التدريعمي و أهميته.
توضيم آليات تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعمي في عامعة امللك خالد.
معر ة درعة إلاام أعضاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا لألداء التدريعمي.
معر ة درعة است ادة أعضاء هيئة التدريس مس تقويم النظيا لألداء التدريعمي.
الولوإ عن أسااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعمي.
:
ترعع أهمية الدراسة الحالية إل اآلتي:

.1

.2

.3
.4

التم الدراس ـ ــة الحالية بموض ـ ــوع لم يلق االهتمام الكافي في تطايقه عن مس ـ ــتول الجامعات الس ـ ــعودية ب والعرمية وذلك رغم
أهميته القصـ ـ ــول في تقديم صـ ـ ــورة أكثا موضـ ـ ــوعية عس أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس داخ القاعات الدراسـ ـ ــية وعليم توظق
النتاج في تحشين األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس.
تركل الدراس ـ ــة الحالية عن تقويم أسـ ــلوب يس ـ ــت دم ألوم مرة في كليات الانات بجامعة امللك خالد وهو أس ـ ــلوب تقويم النظيا
لألداء التدريع ـ ــمي وهذا األمر واعه مقاومة ا ـ ــديدة مس عانب األعض ـ ــاء في بداية األمر ثم بدا بعش األعض ـ ــاء يقومون بتطايق ا
األمر الذي عع الااحثة التم بتقييم هذه التجرمة للولوإ عن الجوانب اإليجابية والسلاية الا.
إبرا أهمية االعتماد عن أكثا مس أداة وأسلوب عند تقييم أداء عضو هيئة التدريس.
توعيه أنظار القائمين عن إدارة الباامج األكاديمية إل ض ـ ـ ــرورة مواع ة الص ـ ـ ــعومات التي تواعه تن يذ أسـ ـ ــلوب تقويم النظراء
لألداء التدريعمي.
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حدود موض ـ ــوعية :يقتص ـ ــر موض ـ ــوع الدراس ـ ــة الحالية عن إعراء دراس ـ ــة تقويمية لاعض كليات الانات بجامعة امللك خالد
الست دام م أسلوب تقويم النظراء في تطوير األداء التدريعمي.
حدود بشرية :أعضاء هيئة التدريس بكليات الانات بجامعة امللك خالد.
حدود مكانية :كليات الانات بابلا وخميس مشيط ومحاي وظ ران الجنوب وسراة عايدة.
حدود منية :ال ص الدرا مي األوم للعام الجامعة 1332/1303م.
ُ
تقويم النظراء :عملية يقدم مس خالل ا أحد أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس (النظيا املقيم) تغذية راععة عس ع ود وممارسـ ـ ـ ـ ــات
َُ
التدريس التي يمارس ا مي له (املقيم له) داخ القاعة الدراسية (.دلي اراادي تقويم النظيا لألداء التدريعمي ،1305 ،ص)2:
عضو و و ووو هيئة التدريس :هو ال رد املؤه ك اية وعطاء للقيام بواعااته ومس ـ ـ ـ ــؤولياته نحو :املعر ة :ح ظا وتنمية وتطويرا
ومتابعة وتطاقا ( رحات  ،0 223،ص) 0 :
بأنه "ما يص ـ ــدر عس ال رد مس س ـ ــلوك ل ظي أو م اري وهو يس ـ ــتند إل خل ية معر ية ووعدانية معينة ،وهذا األداء
يكون عادة عن مستول معين يظ ر منه لدرة ال رد أو عدم لدرته عن عم ما" (اللقاني ،1333 ،ص.)00 :
 :درعة ليام عضـو هيئة التدريس بتن يذ امل ام التعليمية املناطة به وما ياذله مس ممارسـات وأنشـطة
وسلوكيات تتعلق بم امه املختل ة تعاياا سلوكيا (.العمايرة ،0222 ،ص)120 :
وتعرإ الااحثة األداء التدريعـ ــمي بكونه مجموعة األنشـ ــطة والسـ ــلوكيات الل ظية وامل ارية والتي يقوم بتن يذها عضـ ــو هيئة
التدريس داخ القاعات الدرس أو في املعام بلدإ تحقيق أهداإ الدرس أو أهداإ املقرر بشك عام.

أوال :بناء اإلطار النظري ويشـ ـ ــم عرب مل وم تقويم النظراء لألداء التدريعـ ـ ــمي ،وأهدا ه ،وأهميته ،ثم عرب آليات تطايق
تقويم النظيا لألداء التدريعمي في عامعة امللك خالد ،ثم الدراسات السابقة ذات لصلة بمجام الدراسة الحالية.
ثانيا :عرب إعراءات الدراسة و يما يني عرب ت صيني ل ذه العناصر:

ورد في األدبيــات التابويــة العــديــد مس املص ـ ـ ـ ــطلحــات ذات الصـ ـ ـ ـ ـلــة بم وم تقويم النظراء لألداءالتــدريع ـ ـ ـ ــمي مس بينلــا(
)Observation of Teachingأو مالحظــات األلران للتــدريس وعر ــا( .)Ali, 2012, p. 16بــأنلــا " العمليــة التي يقــدم الــا املعلمون الجــامعيون
تغذيه مرتدة لللمالء بشأن ع ودهم وممارساالم في التدريس".
Peer

كما رأل  ،0211(Kelly Farrellص)5:أن مراععة األلران للتدريس ي عملية وعود مي مراعع للتدريس يقوم بتقديم تغذية
راععة للمي آخر ،ويم س بعد ذلك اســت دام هذه املعلومات إل عانب مالحظات الطالب لتزويد األكاديميين بمنظور واســع بشــأن
عالية ما ي علونه ،وهو ما يساعدهم بدوره عني تطوير االستجابات املناساة للنتائج املتعلقة بأدائلم التدريعمي.
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ولع هذه امل اهيم تع س أهمية تلك العملية في تطوير وتحسين األداء التدريعمي األمر الذي عع عامعة امللك خالد تتانى
رة تقويم النظراء لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي في إطار رس ـ ـ ـ ــمي ،وذلك مس خالم ليام ا بإعداد دلي لتقييم النظراء يوضـ ـ ـ ــح امل اهيم ذات
العاللة بموضــوع تقويم النظراء لألداء التدريعــمي وتوضــيم آلية العم واألدوات املســت دمة في تن يذ هذا األســلوب و يما يني عرب
ألهم العناصر الواردة بدلي تقويم النظراء لألداء التدريعمي بجامعة امللك خالد:
 .1لسـ ـ ة تقويم النظراء لألداء التدريع ــمي :ترت ل عملية تقويم النظيا للتدريس عن لسـ ـ ة مؤداها أن هناك اختال ا وتااينا بين
أمر طري ،وله صـ ـ ٌـلة بال روق ال ردية ،ومالتالي تتاايس لدرة األ راد في أداء وإنجا األعمام .ومس َّ
البش ــر ،وأن هذا االختالإ ٌ
ثم
تص ــام هناك ض ــرورة للقيام بعم مراععة حيادية لألداء التدريع ــمي للولوإ عن عوانب القوة و الض ــعق ،و في ض ــوئلا تقدم
تغذية راععة يم س أن تس م في تحسس األداء.
 .2أهداإ عملية التقويم النظيا :تس لدإ هذه العملية تو يا تغذية راععة لللمي  ،معاينة طريقة التدريس الذي يقوم به عضو
هيئة تدريس بغرب االست ادة والتعلم منه.) Kelly Farrell,2011,p7(.
 .3أهمية تقويم النظراء لألداء التدريعمي(دلي اراادي تقويم النظيا لألداء التدريعمي ،1305 ،ص:)٤:
✓
✓
✓
✓
✓

تحسين األداء التدريعمي مس خالم تلقى مالحظات حوله مس وع ات نظر م تل ة ،والح اه عن الجودة وتعليلها.
ال شق عس نقاط القوة والضعق أو األخطاء في األداء التدريعمي ،ومس ثم التحسين.
تس ـ ـ ـ ـ م عمليـة تقويم النظراء يتو ر أسـ ـ ـ ـ ــاس الت ـاذ القرار حوم املكـا ـآت والتاقي ،والتي يم س أن تو ر حـا لا لويـا لتحقيق
التميز.
ب
املقيم في تقديم مقتاحات مســتمدة في الغالب مس التجرمة حوم كي ية وضــع اســتااتيجيات ملواع ة
االســت ادة مس خباة اللمي
مل
التحديات والصعومات التي تواعه اللمي في تطوير أدائه التدريعمي.
يادة لنوات االتص ـ ــام بين أعض ـ ــاء هيئة التدريس ومناء عاللات عم ايجابية تعل اللمالة الجامعية وتم نلم مس االطالع عني
أ كار عديدة لعملية التدريس ومنالشة إمكانية تطايق ا.

 .4أسـ ـ ــاليب تقويم النظيا :توعد أسـ ـ ــاليب عدة لتقويم النظيا منلا األس ـ ــلوب التاادلي :يعتمد هذا النموذج عن مش ـ ــاركة أكثا مس
عض ـ ـ ـ ــو هيئــة تــدريس (يتاــادم ك ـ منلمــا دور املقيم واملقيم لــه) إليجــاد أ ض ـ ـ ـ ـ ـ الطرق لعمليــة التــدريس مس خالم منــالش ـ ـ ـ ـ ــة
املالحظات والتوصيات التي يقدم ا ك رد لآلخر(.Kelly (Farrell,2011,p9
 .5آليات تطايق تقويم النظيا لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي في عامعة امللك خالد :يم س تطايق نموذج الصـ ـ ـ ــيغة التاادلية عن مسـ ـ ـ ــتويات
م تل ة.
أ -مس ـ ـ ـ ــتول األ راد (املقرر الدرا ـ ـ ـ ــمي) :تتم مس خالم ليام عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بدعوة مي لليارة القاعة الدراس ـ ـ ـ ــية ،أو
مراععــة بعض األعمــام التحريريــة مثـ  :االختاــارات ال ص ـ ـ ـ ــليــة ،واألبحــا الطالبيــة وغياهــا ،وإعطــائــه مالحظــات ا ـ ـ ـ ـ ويــة
وخطية متاعا في ذلك الخطة املدرعة في عدوم ( .)1ويتولق اللمس املس ـ ــتغرق إلعراء عملية التقويم عن طايعة التدريس
موض ـ ــوع التقويم ،وغالاا ما يكون في حدود  00سـ ـ ــاعات ،ويشـ ـ ــم ذلك الولت حضـ ـ ــور املحاضـ ـ ــرة ،ولقاء اللمي إلعطائه
املالحظات الش وية وكتابة التقرير الخطي.
بمسـ ـ ــتول األلسـ ـ ــام:يم س للقسـ ـ ــم بأكمله أن يقوم بعملية تقويم النظيا للتدريس باالعتماد عن عدة إعراءات ل ا
أن تس م في خلق بيئة عم ت ضمي إل برنامج تقييم ناجح لللمالء ،و ي:
✓ تحم املســؤولية الجماعية عس التعليم مس خالم تاني القســم العلمي أو البانامج ناجا عماعيا لتحســين التدريس ،مع التســليم
باملسؤولية املشتاكة لجميع ميسوبي القسم ،أو البانامج عس عودة التعليم بلما.
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✓ إعطاء تعليمات واض ـ ـ ـ ــحة حوم كي ية إعراء مراععة النظيا ،بما في ذلك االت اق حوم كي ية اس ـ ـ ـ ــت دام نتائج تقويم النظيا،
ومستول سرية التغذية الراععة ،وت رار دورة املراععة.
✓ عقد علسـ ــات اسـ ــتماع ليس قط ملنالشـ ــة نتائج تقويم النظيا لألداء التدريعـ ــمي ب اإلعراءات ذاالا ،بمعنى أن يس ـ ـ م أعضـ ــاء
التدريس في صناعة القرار حوم كي ية تن يذ عملية التقويم بالقسم  /البانامج التعليمي.
ليس هناك تكليق " تنا لي " (مس أعن إل أس ـ ) بمعنى أن برنامج تقويم النظيا يم س أن يعتمد طريقة "املش ــاركة ال ردية،
واملشـ ـ ــاركة الجماعية " حي يشـ ـ ــتاك أيضـ ـ ــا رئيس القسـ ـ ــم في تن يذ تقويم النظيا (.دلي اراـ ـ ــادل تقويم النظيا لألداء التدريعـ ـ ــمي،
 ،1305ص.)05 :
6
يتم تن يذ عملية تقويم النظيا مس خالم ثال مراح و ي:
أوال :مرحلة ما لا الليارة التقويمية:
الدإ هذه املرحلة إل إلامة عاللة اعتماعية لائمة عن الثقة و االحتاام املتاادم بين املقيم واملقيم له ويتم في هذه املرحلة
اآلتي:
 .1اختيـار واالتصـ ـ ـ ــام بـالنظيا املقيم :يقوم املقيم لـه بـاختيـار النظيا املقيم بـاملش ـ ـ ـ ـ ـاورة مع وكيـ الكليـة للتطوير والجودة /مـدير
وحدة ضمان الجودة .توعيه الدعوة للنظيا املقيم.
 .2اعتماع النظيا املقيم واملقيم له لتحديد محاور املراععة.
✓ يحدد املقيم له موعد ومكان املالحظة.
✓ يحدد املقيم له املجاالت التي يحتاج إلي تقييم ا ،عني سبي املثام:
✓ منالشة املحتوي التدريعمي ،يم س أن تشم أساليب التدريس وخل ية وطرق تح يزه الطالب.
✓ منالشة الدرس التعليمي وال دإ املرعو منه ومصادر التعلم املست دمة.
✓ يم س للمقيم له تحديد عوانب أخرل للمراععة مث  :تصـميم املقرر الدرا ـمي – أسـاليب تقييم الطالب – مراععة أعمام
الطالب وتقييم ا – أنشطة املساعدة للتعلم.
✓ في حالة استقدام مقيم مس خارج القسم ،منالشة تعلم الطالب املس لدإ مس املقرر الدرا مي.
✓ االطالع عن ضوابط وخطة التقييم واالت اق والتوليع علالا.
ثانيا :مرحلة الليارة التقويمية:
ويتم في هذه املرحلة تحديد عدة أمور ي:
✓ دور املقيم له:في حالة التدريس ملجموعة ص ــغياة ،يوض ــح املقيم له أن هناك ائرا للص ــق والغرب مس الليارة  ،والتص ــرإ
وإدارة الصق كاملعتاد مع عدم التكلق.
✓ دور النظيا املقيم :ال يت ــدخ ـ في سـ ـ ـ ــيا العملي ــة التعليمي ــة (غيا مالحظ) ،ومالحظ ــة أداء ك ـ مس الطالب وعضـ ـ ـ ــو هيئ ــة
التدريس ،وتسجي املالحظات عن عوانب التقويم املت ق علالا وو قا ألداة املالحظة
ثالثا :مرحلة ما بعد الليارة التقويمية:
يتم عقــد اعتمــاع ينــالش النظيا املقيم املقيم لــه املالحظــات التي دونلــا أثنــاء عمليــة املالحظــة ،والتي تتضـ ـ ـ ــمس نقــاط القوة
والنقاط التي تحتاج إل تحســين .منالش ـة األ كار التي يم س تطايق ا في املســتقا وتتولق ائدة الليارة التقويمية عن مدل أهمية
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ووالعية التغذية الراععة ومنالشـ ـ ـ ـ ـ لا مع املقيم له ،يني ذلك ليام النظيا املقيم بإعداد التقرير النلالي وإرس ـ ـ ـ ــام نس ـ ـ ـ ــخة إل وكي
الكلية للتطوير والجودة  /رئيس وحدة الجودة ملنالش ـ ـ ــته مع املقيم له وإتاحة رص ـ ـ ــة للرد عليه ،ثم يقوم املقيم له بالرد عن تقرير
النظيا املقيم باإلض ــا ة إل إعداد خطة تحس ــين لألداء التدريع ــمي باملش ــاركة مع وكي الكلية للتطوير والجودة  /مدير وحدة الجودة
بالكلية (..دلي اراادل تقويم النظيا لألداء التدريعمي ،1305 ،ص)51:
في ضــوء ما ســاق نجد أن عامعة امللك خالد وضــعت آلية محددة إلعراءات تطايق أســلوب تقويم النظراء لألداء التدريعــمي،
كما لامت الجامعة بعقد العديد مس الدورات التدريبية لتأهي أعضاء هيئة التدريس لعملية التطايق.

دراس ـ ـ ـ ــةرس ـ ـ ـ ــمي( :)0220ولد هد ت إل محاولة التعرإ عن كي ية لياس أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة مس خالم
التعرإ عن األدوار املنوطــة بلم ولــد خلص ـ ـ ـ ـ ــت الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة إل أن التقويم يجــب إن يرتاط بــاألدوار و التــدريس والاح ـ العلمي
واإلرااد األكاديمي واإلاراإ العلمي وأعمام االختاارات وخدمة املجتمع.
دراس ـ ـ ـ ــة الطويع ـ ـ ـ ــمى( )0223هد ت الدراس ـ ـ ـ ــة لاناء مقياس لتقييم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة مؤتة،ولد تم بناء
مقياسـ ــين أحدهما للكليات النظرية واألخر للكليات العلمية وذلك لتحقيق الغرب ،ولد توصـ ــلت الدراسـ ــة إل أن متوسـ ــط اعلية
أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الكليات العلمية تقه يأعني مس ـ ـ ــتول عيد بمتوس ـ ـ ــط(،)0.21كما كانت اعلية التدريس في الكليات
اإلنسانية في مستول عيد عدا بمتوسط(.)3.25
دراس ـ ــة الجراحة( )0221ولد هد ت الدراس ـ ــة إل محاولة التعرإ إل والع تقييم طلاة عامعة إم الايت ألداء أعض ـ ــاء هيئة
التدريس ،ولد أوضـ ـ ـ ــحت النتائج أن والع تقييم طلاة عامعة آم الايت ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس إيجابي وأنلم يقيمون التدريس عن
أس ـ ــاس نوعية العرب وطريقة األداء واهتمام العض ـ ــو بطالبه ،كما أوض ـ ــحت النتائج أنه ال توعد روق ذات داللة إحص ـ ــائية حوم
والع تقييم الطلاة تعلل ملتغياات الجيس الكلية املس ــتول الدرا ــمي واملعدم التااكمي للطالب ،ولد أوص ــت الدراس ــة بض ــرورة توعية
الطالب بأهمية التقييم مس أع تطوير العملية التعليمية.
دراسـ ــة العيدروس(  )0223هد ت الدراسـ ــة محاولة التعرإ إل أسـ ــاليب تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس ،واملسـ ــاهمة في
يادة الو ي لدل أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأهمية التقويم وض ـ ـ ــرورته لتحس ـ ـ ــين يادة اعليه أدائه وإسـ ـ ـ ـ اماته في تحديد أوعه القوة
والضـ ـ ــعق في األداء ولد كش ـ ـ ـ ت النتائج عس مبارات تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومنلا أن أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس أحد أهم
معاييا االعتماد األكاديمي ،والتقويم ي شـ ـ ـ ــق عس مدل أهمية و اعلية امل نية والباامج التعليمية والتأكد مس تقديم امليزات الال مة
للطالب ،كم أن للتقويم دور هام في تحس ـ ــين أداء العض ـ ــو  ،كما كش ـ ـ ت الدراس ـ ــة عس إن عامعة أم القرل تقتص ـ ــر أس ـ ــلوب تقويم
األداء عن تقويم الطالب املعرب وحدة القياس والتقويم وال يت ذ عليه أل لرارات ت ض عض ــو هيئة التدريس وال يوعد أس ــاليب
أخرل مث تقويم اللمالء أو تقويم رئيس القسـ ـ ــم .وأن تقويم الطالب يعتبا أحد األس ـ ــاليب ل نه ال يعتبا أس ـ ــلوب التقويم الشـ ـ ــام
لعضو هيئة التدريس .وان الطالب بحاعة إل اليئة للقيام بعملية التقويم وتدرياه عن ذلك.
دراس ـ ــة إبراهيم( )0212هد ت الدراس ـ ــة إل تعرإ أراء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة الكويت بشـ ـ ـأن عملية تقويم األداء
التدريعـ ـ ــمي بواسـ ـ ــطة اللمالء واألسـ ـ ــاليب التي تسـ ـ ــاهم في لاول ا ورواع ا وأسـ ـ ــااب معارض ـ ـ ـ لا وال وائد التي تعود عن أعضـ ـ ــاء هيئة
التدريس وعن الجامعة مس تطايق ا وأظ رت النتائج مدل الحاعة أعضـ ــاء هيئة التدريس لخباات مالئلم التدريسـ ــية ومسـ ــؤولي لم
تجاه تانى أدوات ومعاييا تطوير أدائلم التدريع ـ ـ ــمي ورأل أ راد العينة ض ـ ـ ــرورة توا ر بعض اإلعراءات التم يدية والتن يذية وال نية
التي يم س أن تساهم في لاوم رة تقويم اللمالء.
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دراسة ال ااهاة ( )0213هد ت الدراسة تقييم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في عامعة الالقاء التطايقية مس لا
طلاة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا،ولتحقيق هذا ال دإ تم بناء اسـ ـ ـ ــتاانة ولد بييت نتائج تطايق االس ـ ـ ـ ــتاانة أن مس ـ ـ ـ ــتول تقييم الطلاة ألداء
أعضاء هيئة التدريس( )%22.20وهو مستول ال مس الحد األدنى املقاوم عامعيا(، )%12وانه ال توعد روق ذات داللة إحصائية
تعلل إل الجيس وان ــه توع ــد روق ذات دالل ــة ترعع إل املع ــدم التااكمي(مرت ع أو من ض) وان ــه توع ــد روق ذات دالل ــة تعلل
لصالح الكليات النظرية مقاب الكليات العلمية ولد أوصت الدراسة بعقد ورش تدريبية لتطوير أداء املدرسين.
دراسـة ( Richard J. Woodman A,Maria B. Parappilly (2015اعلية مراععة اللمالء لألداء التدريعـمي عندما يكونون في بداية العم
األكاديمي :يس ـ ـ ـ ــتعرب الورلة تجرمة لام بلا اثنين مس املحاضـ ـ ـ ــريس االسـ ـ ـ ــتااليين في بداية ممارسـ ـ ـ ـ ـ لم للعم األكاديمي وكونوا ريق
لتطوير أدائلم األكاديمي بعد حضــورهم لبانامج اللامى تدري ي للتطوير األكاديمي لجميع األكاديميين الجدد الذي يضــطلعون بأدوار
تدريس ـ ــية داخ عامعه .وس ـ ــجلت تجاربلم واس ـ ــت دمت في تطوير لسـ ـ ـ ه التدريس .ثم كررت التجرمة بعد حوالي  5س ـ ــنوات وبعد
الحصوم عني خباه تعليمية كاياه وأكدت الورلة أن هناك تأثياا ل ذه التجرمة عني لس االم التدريسية وتطوير أدائلم.
دراسـ ــة عياصـ ــرة( )0212هد ت الدراسـ ــة إل تقييم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ
مس وع ه نظر الطالاات  ،وتكونت عينة الدراســة مس  102طالاة مس طالاات الكلية في ال شـ الدرا ــمي الثاني للعام 1301/1302هـ
تم اختيارهس بالطريقة العشـ ــوائية البسـ ــيطة ،وتوصـ ــلت الدراسـ ــة إل أن املتوسـ ــط الحسـ ــابي لوالع األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة
التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ بلغ( )0003بدرعة متوسـ ـ ــطة وأن بعد تنوع مص ـ ــادر التعلم والتعليم كان بدرعة كاياة وعاء
في املرتاـة األول بمتوسـ ـ ـ ــط (  )0052وف املرتاـة الثـانيـة مجـام التـأثيا عن الطـالاـات وف املرتاـة األخياة عـاء مجـام توظيق أس ـ ـ ـ ــاليـب
القياس والتقويم.
دراس ـ ـ ـ ـ ــة )0215( Shoushaوالتي هــد ــت إل التعرإ عن وع ــات نظر بعض املش ـ ـ ـ ــاركين ف برنــامج تجري ي ملالحظــات األلران
للتــدريس ( )POTودوره ف مس ـ ـ ـ ـ ــاعــده املعلمين عني تطوير منهي بمع ــد اللغــة االنجليزيــة بجــامعــة امللــك عاــد العليل بجــدة في العــام
الدرا ـ ــمي (  .)02100213طاقت الدراس ـ ــة اس ـ ــتبيانه عن  10معلما (مرالاون وراص ـ ــدون) .واس ـ ــتنادا إل تحلي الايانات أوض ـ ــحت
النتائج االسـ ــت ادة مس مالحظات اإللران لتحقيق التنمية امل نية مس خالم بناء الثقة بالن س ،والت يا الذاتي ،وتقاسـ ــم وتحسـ ــين
نوعيه التعليم والتعليم نشر روح اللمالة في مكان العم مس خالم تاادم أ ض املمارسات التعليمية بين اللمالء.
دراس ـ ـ ــة) Grainger, Peter &Bridgstock ,Martin (2015أوض ـ ـ ــحت الدراس ـ ـ ــة أن مالحظات األلران للتدريس إعراء تعليميا مقاوال في
أسـ ــتااليا لضـ ــمان عوده املمارسـ ــات التعليمية ،ويم س النظر إل التن يذ املؤس ـ ـعـ ــمي لعمليه تقويم النظراء عني أنه رغاه حقيقية في
تحسين نوعيه التعليم ،وتتمث أحد مناجيات إعراء عمليه استعراب األلران بوص ا ريقا أو ثالوثا ،يتكون مس ثالثة أكاديميين،
وتش ــيا نتائج الدراس ــة إل أن عمليه مالحظات األلران التي تس ــتند إلالا هذه الدراس ــة لد ال تؤثر تأثياا كاياا عني أص ــوم التدريس في
األوساط األكاديمية حسب ،ب أيضا عني تحسين الثقة في التعليم وال وائد املرتاطة به يما يتعلق بالتدريس القائم عني األدلة.
دراس ـ ـ ــة كرل( )0211والتي هد ت إل التعرإ عن مص ـ ـ ــدالية تقييم طالب عامعة نجران لألداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة
الت ــدريس وعالل ل ــا باعض املتغياات وأظ رت نت ــائج ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة أن العوام ـ التي تؤثر في تقييم املقررات ال ــدراسـ ـ ـ ـ ـي ــة ل ــدل الطالب
والطالاات عامعة نجران لد عاء بدرعة متوس ـ ـ ــطة وتوعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية ملص ـ ـ ــدالية تقييم الطلاة لألداء التدريع ـ ـ ــمي
ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة نجران تعلل ملتغيا الكلية ولصـ ـ ــالح الكليات اإلنسـ ـ ــانية وكذلك توعد روق لصـ ـ ــالح متغيا الجيس
ولصالح الطالاات.
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ات قت الدراســة الحالية مع الدراســات الســابقة في ات اذها مس موضــوع تقييم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات مجاال
ل ا ،ول نلا تميزت عس سابق لا في اهتمام ا بتقييم تجرمة تقييم النظراء بكليات الانات بجامعة امللك خالد ومحاولة التعرإ إل مدل
إس ـ ـ ام تطايق هذا األس ـ ــلوب في تطوير األداء التدريع ـ ــمي لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس أ راد عينة الدراس ـ ــة الحالية ،ولد اس ـ ــت ادت
الااحثة مس الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة في بناء اإلطار النظري وإعداد أدواالا وص ـ ــياغة التس ـ ــاؤالت وتحلي وت سـ ــيا نتائج الاح الحالي في
ضوء الدراسات السابقة.

تعتمد الدراسة الحالية عن املنال الوص ى بأداته االستاانة لرصد الوالع الحالي ومس ثم وضع آليات لتعميم أسلوب تقييم
النظراء لألداء التدريعمي وتوظيق نتائجه في تطوير األداء التدريعمي.
 1عرض البيانات األساسية لعينة الدراسة:
أ -متغيرالتخصص ويمثل هذا املتغيرفي جدول( ) 1التالي:
1

الفئة
التصنيف
النسبة املئوية
العدد

التخصص
الكليات األدبية /النظرية
%59.4
57

الكليات العلمية والصحية
%40.6
39

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم السـ ـ ـ ــابق أن إعمالي عدد أ راد العينة ( )32بوالع ( )52مس إعمالي العينة مس الكليات األدبية /النظرية
وميساة مئوية (  ) %53.3ثم يأتي الااقي مس الكليات العلمية والصحية بوالع ( )03مس إعمالي العينة وميساة مئوية (.)%32.2
ب متغيرالدرجة العلمية ويمثل هذا املتغيرفي جدول( ) 2التالي:
2

الفئة
التصنيف
النسبة املئوية
العدد

املؤهل العلمي
محاضر
%30.2
29

أستاذ أو أستاذ مشارك أو مساعد
%69.8
67

يت ـ ـ ـ ــح مس الجــدوم السـ ـ ـ ـ ــابق أن الغــالايــة العظمي مس أ راد العينــة ممس درع لم العلمي حـامني درعـة الـدكتوراه أو أعني (
أس ــتاذ مس ــاعد ،أس ــتاذ مش ــارك ،أس ــتاذ) ويمثلس نس ــاة ( )%23.1مس إعمالي أ راد العينة ،ثم يأتي حملة الاكالوريوس وذلك بيس ــاة
مئوية ( .)02.0

تم اسـ ـ ــت دام (االس ـ ـ ــتاانة) كأداة رئيس ـ ـ ــة لجمع الايانات مس عينة الدراس ـ ـ ــة .وتم التأكد مس ص ـ ـ ــالحية االس ـ ـ ــتاانة عس طريق
تح يم ا مس عدد مس املختص ـ ـ ــين مس ال يئة التدريس ـ ـ ــية بجامعة امللك خالد ،وذلك لدراس ـ ـ ــة مدل دلة ص ـ ـ ــياغة قرات االس ـ ـ ــتاانة
ومالءم لا ألهداإ الدراسة ،وإعادة النظر في املالحظات املقدمة منلم ،ولد تكونت االستاانة مس األعلاء التالية:
 :ويشم الايانات الشخصية للعينة مث  :االسم النوع الت صص الدرعة العلمية.
 :يشم عدد مس ال قرات ( )30قرة مو عة عن املحاور التالية:
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.1
.2
.3
.4

آليات تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعمي( 12قرات).
أسااب إلاام أعضاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا لألداء التدريعمي( 1قرات)
درعة است ادة أعضاء هيئة التدريس مس تقويم النظيا لألداء التدريعمي( 15قرة).
أسااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعمي( 12قرات).

واس ــت دمت االسـ ــتاانة مقياس لي رت الثالصي لالس ــتجابة و ق التس ــلس ـ ـ التالي( :درعة عالية  ،0درعة متوسـ ــطة  ،0درعة
ضعي ة  ،)1حي ب
تم حساب طوم ال ئات وامتداد القيم لت سيا نتائج الدراسة كما ياينه عدوم رلم(:)0
3

درجة املو افقة
درجة عالية
درجة متوسطة
درجة ضعيفة

طول الفئة (قيمة املتوسط الحسابي)
3.002.34
2.331.67
1.661.00

ملعر ة صـ ـ ــدق وص ـ ــالحية االس ـ ــتاانة لقياس ما أعدت لقياس ـ ــه تم التأكد مس صـ ـ ــدق االس ـ ــتاانة مس خالم صـ ـ ــدق االتس ـ ــاق
الداخني ،ويقص ــد بص ــدق االتس ــاق الداخني مدل اتس ــاق ك عاارة مس عاارات االس ــتاانة عن املحور الذي تيتمي إليه هذه العاارة،
ولد تم التحقق مس ص ــدق االتس ــاق الداخني مس خالم إيجاد معام االرتااط الخطي لاياس ــون بين ك عاارة مس عاارات االس ــتاانة
والدرعة الكلية للمحور الذي تيتمي إليه هذه العاارة ،ولد كانت النتائج إيجابية بشـ ــك عام ،حي دلت معامالت االرتااط املختل ة
عن أن هناك اتس ــالا داخليا للعاارات مع املحاور التي تيتمي إلالا .و يما يني معامالت االرتااط املختل ة لك عاارة مس عاارات املحور
األوم املتعلق بالتعرإ عن آليات تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعمي مع املحور الذي تيتمي إليه.
4

العاارات
توفرالجامعة دليال يشرح آليات تقويم النظراء لألداء التدريس ي.
توجد سياسات واضحة ومحددة لتقويم النظيرلألداء التدريس تضمن للطرفين املشاركين في عملية التقويم حقوقهما وواجباتهما.
تم التدريب على آليات ومراحل تقويم النظيرلألداء التدريس ي.
يساند القسم العلمي فكرة تقويم النظراء من أجل االرتقاء بجودة التدريس.
يستخدم نتائج التقويم في تقديرأعضاء هيئة التدريس.
تم نشرثقافة تقويم النظراء بين أعضاء القسم والكلية.
كل أعضاء هيئة التدريس على اختالف درجاتهم يشاركون في عملية تقويم النظراء.
يحق لعضو هيئة التدريس اختيارالزميل املقيم له.
الزميل املقيم قد يكون في نفس التخصص أو تخصص قريب.
توجد مرونة في اختيارالوقت املناسب إلجراء عملية تقويم الزميل لألداء التدريس ي.

م

معام االرتااط
0.79
0.70
0.72
0.74
0.66
0.87
0.75
0.77
0.83
0.76

يالحظ مس خالم الجــدوم رلم ( ) 3أن كــا ــة معــامالت ارتاــاط بياس ـ ـ ـ ــون بين كـ عاــارة مس عاــارات املحور األوم لالس ـ ـ ـ ــتاـانــة
والدرعة الكلية للمحور ن س ـ ــه ذات داللة إحص ـ ــائية حي بلغ مس ـ ــتول الداللة اإلحص ـ ــائية  2.25في عميع العاارات وهذا يشـ ــيا إل
وعود درعــة مس االتسـ ـ ـ ـ ــاق الــداخني للمحور األوم واملتعلق بــالتعرإ عن آليــات تطايق تقويم النظيا لألداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي .و يمــا يني
معامالت االرتااط املختل ة لك عاارة مس عاارات املحور الثاني املتعلق بالتعرإ عن أسااب إلاام أعضاء هيئة التدريس عن تقويم
النظيا لألداء التدريعمي مع املحور الذي تيتمي إليه.
5

م

معام االرتااط
0.75
0.81

العاارات
تجربة تقويم النظراء لألداء التدريس ي مقبولة لدى الجميع.
تعميم تجربة تقويم النظيرعلى كافة كليات الجامعة أمرضروري.
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العاارات
يوجد إقبال على زيارات النظيراملقيم كونها تسهم في تحسين وتطويراألداء التدريس ي.
تقويم الطالب غيرمنصف وغيركاف لذلك يوجد إقبال على تقويم النظير.
تقويم النظراء يسهم في إعطاء صورة أكثرموضوعية عن األداء التدريس ي.
الحصول على درجة الدكتوراه ال يعنى امتالك مهارات التدريس الفعال.
افتقاد بعض التخصصات العلمية لإلعداد املنهي يجعل هناك حاجة ماسة ملالحظات النظراء حول األداء التدريس ي.
املرونة في آليات تطبيق تقويم النظراء تسهم في اإلقبال عليها في الحكم على جودة األداء التدريس ي.

م

معام االرتااط
0.71
0.86
0.73
0.81
0.79
0.81

الحظ مس خالم الجــدوم رلم ( )5أن كــا ــة معــامالت ارتاــاط بياس ـ ـ ـ ــون بين كـ عاــارة مس عاــارات املحور الثــاني لالس ـ ـ ـ ــتاـانــة
والدرعة الكلية للمحور ن س ــه ذات داللة إحص ــائية حي بلغ مس ــتول الداللة اإلحص ــائية  2.25في عميع العاارات؛ وهذا يش ــيا إل
وعود درعة مس االتس ـ ـ ـ ــاق الداخني للمحور الثاني واملتعلق بالتعرإ عن أس ـ ـ ـ ــااب إلاام أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا
لألداء التدريعمي.
و يما يني معامالت االرتااط املختل ة لك عاارة مس عاارات املحور الثال املتعلق بالتعرإ عن درعة اســت ادة أعضــاء هيئة
التدريس مس تقويم النظيا لألداء التدريعمي مع املحور الذي تيتمي إليه.
6

العاارات
أشعربالرضا عن تجربة تقويم النظيرلألداء التدريس ي.
أسهمت تجربة تقويم النظيرفي تحديد مواطن القوة والضعف في أدائي.
حدد الزميل املقيم نقاط القوة في أدائي التدريس ي بدقة.
حدد الزميل املقيم نقاط الضعف في أدائي التدريس ي بدقة.
قدم الزميل مالحظاته حول أدائي التدريس ي بصورة الئقة.
ناقشت الزميل املقيم في مالحظاته حول أدائي التدريس ي.
حدد الزميل املقيم بوضوح النقاط التي تحتاج إلى تحسين في أدائي التدريس ي.
تابع الزميل املقيم مدى التطور في أدائي التدريس ي في الزيارات التالية.
استعين بزميل مقيم أكثرمنى خبرة في التدريس ومشهود له بالكفاءة واملوضوعية.
اختارالزميل املقيم بحرية وفق معاييرتضمن موضوعية التقويم.
اسعي إلى تطبيق خطة التحسين التي أشارإليها الزميل املقيم.
أتقبل توجيهات زميلي املقيم.
استفدت من تقويم الزميل في تحسين أدائي التدريس ي.
تابع زميلي باهتمام كل ما يحدث في غرفة الصف.
حرص زميلي على عدم التدخل في النقاشات التي تدور مع طالبي.

م

15

معام االرتااط
0.82
0.78
0.79
0.75
0.78
0.74
0.77
0.76
0.81
0.78
0.79
0.77
0.81
0.77
0.83

يالحظ مس خالم الجـدوم رلم (  ) 2أن كـا ـة معـامالت ارتاـاط بياس ـ ـ ـ ــون بين كـ عاـارة مس عاـارات املحور الثـالـ مس محـاور
االســتبيان والدرعة الكلية للمحور ن ســه ذات داللة إحصــائيه حي بلغ مســتول الداللة اإلحصــائية  2.25في عميع العاارات؛ وهذا
يش ــيا إل وعود درعة مس االتس ــاق الداخني للمحور الثال واملتعلق بالتعرإ عن درعة اس ــت ادة أعض ــاء هيئة التدريس مس تقويم
النظيا لألداء التدريعمي.
و يما يني معامالت االرتااط املختل ة لك عاارة مس عاارات املحور الرابع املتعلق بالتعرإ عن أس ـ ـ ــااب العلوإ عس تطايق
تقويم النظراء لألداء التدريعمي مع املحور الذي تيتمي إليه.
7

م

العاارات
ضعف كفاءة النظيراملقيم.
ضعف ثقة املقيم له في النظيراملقيم.
الخوف من عدم موضوعية النظيراملقيم.
الخوف من حدوث خالفات بين األعضاء
النظيراملقيم ال يملك خبرة عالية ليقوم بالتقويم وإعطاء مالحظات.
الخوف من استخدام نتائج التقويم بشكل سلبي ضد املقيم له.
التقويم يتم من قبل زميل منافس وهذه يبعث على العزوف.

123

معام االرتااط
0.86
0.78
0.87
0.82
0.79
0.77
0.86

م

معام االرتااط
0.77
0.78
0.74

العاارات
الزميل النظيرال يجيد استخدام أدوات التقويم
إصدارحكم على األداء التدريس ي في زيارة واحدة تجعل الحكم غيرموضوعي.
الخوف من عدم الحفاظ على سرية التقويم.

يالحظ مس خالم الجــدوم رلم (  ) 2أن كــا ــة معــامالت ارتاــاط بياس ـ ـ ـ ــون بين كـ عاــارة مس عاــارات املحور الرابع مس محــاور
االس ــتاانة والدرعة الكلية للمحور ن س ــه ذات داللة إحص ــائية حي بلغ مس ــتول الداللة اإلحص ــائية  2.25في عميع العاارات؛ وهذا
يشـ ــيا إل وعود درعة مس االتس ـ ــاق الداخني للمحور الرابع واملتعلق بالتعرإ عن أس ـ ــااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء
التدريعمي.

تم التأكد مس ثاات االس ــتاانة عس طريق حس ــاب معام أل اكروناا  alpha Cronbachلدرعات األبعاد األربعة لألس ــتاانة وذلك
عس طريق حسـ ــاب معامالت أل اكروناا للمقياس كك ولك بعد مس األبعاد األربعة عن حده .ولد تم تطايق االسـ ــتبيان عن عينه
عشوائية استطالعية غيا عينة الدراسة لوام ا  02عضو هيئة تدريس مس أعضاء هيئة التدريس في عامعة امللك خالد.
يعتبا معام أل اكروناا مس أهم مقاييس االتس ـ ـ ـ ــاق الداخني لالس ـ ـ ـ ــتاانة املكون مس درعات مركاه .و معام أل اكرونااك
يرمط ثاات االسـ ــتاانة بتاايس بنوده .ا دياد نسـ ــاه تااينات الاند باليسـ ــاة إل التاايس ال ن يؤدل إل ان اب معام الثاات(.مقدم
عادالح يظ : 0220 ،ص ) 122
8

املحاور
املحور األول :آليات تطبيق تقويم النظيرلألداء التدريس ي
املحور الثاني  :أسباب إقبال أعضاء هيئة التدريس على تقويم النظيرلألداء التدريس ي
املحور الثالث :درجة استفادة أعضاء هيئة التدريس من تقويم النظيرلألداء التدريس ي
املحور الرابع :أسباب العزوف عن تطبيق تقويم النظراء لألداء التدريس ي
االستبانة ككل

معامل الثبات
0.888
0.924
0.874
0.832
0.935

يت ـ ــح مس خالم النتائج املوض ـ ـ ــحة في الجدوم الس ـ ـ ــابق أن ليمة معام أل ا – كروناا كانت مقاولة لك بعد وتتااوح بين)
 (2.100و(،)2.303لك بعد مس أبعاد االسـ ـ ـ ــتاانة ،كذلك كانت ليمة معام أل ا لجميع عاارات االسـ ـ ـ ــتاانة( ،)305.2وهذا يعنى أن
معامالت الثاات مرت عة حي أن ليمته أعن مس 2.22؛ ومس ثم يم س التأكد مس ثاات االستاانة.

ولإلعابة عس هذا الس ــؤام تم حس ــاب املتوس ــط الحس ــابي ألعض ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ــة (ن =  )32املعباة عس آليات
تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعمي:
9

96

موا ق
حد ما
15

11

66

17

13

2.55

71
60
42

18
26
34

7
10
20

2.67
2.52
2.23

م

العاارة

موا ق

1

توفرالجامعة دليال يشرح آليات تقويم النظراء لألداء التدريس ي.
توجد سياسات واضحة ومحددة لتقويم النظير لألداء التدريس تضمن
للطرفين املشاركين في عملية التقويم حقوقهما وواجباتهما.
تم التدريب على آليات ومراحل تقويم النظيرلألداء التدريس ي.
يساند القسم العلمي فكرة تقويم النظراء من أجل االرتقاء بجودة التدريس.
يستخدم نتائج التقويم في تقديرأعضاء هيئة التدريس.

70

0
0
3
5

125

إل

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
2.61

االنحراإ
املعياري
0.686
0.724
0.610
0.680
0.774

موا ق
حد ما
27

18

56

20

20

2.38

74
70

15
13

7
13

2.70
2.59

0.600
0.719

66

22

8

2.60

0.640

م

العاارة

موا ق

2

تم نشرثقافة تقويم النظراء بين أعضاء القسم والكلية.
كل أعضاء هيئة التدريس على اختالف درجاتهم يشاركون في عملية تقويم
النظراء.
يحق لعضو هيئة التدريس اختيارالزميل املقيم له.
الزميل املقيم قد يكون في نفس التخصص أو تخصص قريب.
توجد مرونة في اختيار الوقت املناسب إلجراء عملية تقويم الزميل لألداء
التدريس ي.

51

2
1
3
12

إل

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
2.34

االنحراإ
املعياري
0.779
0.811

يت ــح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم الســابق أن أهم ثالثة عاارات تمث آراء أعضــاء هيئة التدريس عينة الدراســة (ن
=  )32املعباة عس آليات تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعمي مس وع ة نظرهم ي :
✓ يحق لعضو هيئة التدريس اختيار اللمي املقيم له.
✓ تم التدريب عن آليات ومراح تقويم النظيا لألداء التدريعمي.
✓ تو ر الجامعة دليال يشرح آليات تقويم النظراء لألداء التدريعمي.
ولعـ هـذه النتــائج تشـ ـ ـ ــيا إليـأن عمليــة تطايق تقويم النظيا لألداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي بجــامعــة امللــك خـالـد يتم و ق آليــة واض ـ ـ ـ ـحـة
ومحددة ومدروسة وم طط ل ا وتتوا ر األدوات الال مة لتن يذها
وهذا يت ق أيض ـ ـ ــا مع دراس ـ ـ ــة ) Grainger, Peter &Bridgstock ,Martin (2015والتي أوض ـ ـ ــحت أن مالحظات األلران للتدريس إعراء
تعليميا مقاوال في أسـ ـ ـ ــتااليا لضـ ـ ـ ــمان عوده املمارسـ ـ ـ ــات التعليمية وأنه يتم و ق آلية واضـ ـ ـ ــحة ومحددة ومنظمة تتم عن املسـ ـ ـ ــتول
املؤسعمي.
ثانيا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السووؤال الثاني ونصووه :هل توجد فروق ذات داللة إحصووائية بين املتوسووط الحسووابي
ألعضو وواء هيئة التدريس نحو إقبال أعضو وواء هيئة التدريس على تقويم النظيرلألداء التدريس و و ي وفق متغيريالتخصو ووص والدرجة
العلمية؟
ولإلعابة عس الس ـ ــؤام تم حس ـ ــاب املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ــة (ن =  )32املعباة عس أس ـ ــااب
إلاام أعض ـ ــاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا لألداء التدريع ـ ــمي و قا للت ص ـ ــص وو قا للدرعة العلمية ،و يما يني عرب النتائج
املتعلقة بالت صص أوال:
أ) النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وفق متغيرالتخصص:
عدوم()12املتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس املعبا عس أسـ ـ ــااب إلاام أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا
لألداء التدريعمي و قا للت صص.
م
1
0
0
3
5

العاارة
تجربة تقويم النظراء لألداء التدريس ي مقبولة لدى
الجميع.
تعميم تجربة تقويم النظير على كافة كليات
الجامعة أمرضروري.
يوجد إقبال على زيارات النظير املقيم كونها تسهم
في تحسين وتطويراألداء التدريس ي.
تقويم الطالب غير منصف وغير كاف لذلك يوجد
إقبال على تقويم النظير.
تقويم النظراء يسهم في إعطاء صورة أكثر
موضوعية عن األداء التدريس ي.

موا ق

موا ق إل
حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
كك

املتوسط الحسابي و ق
الت صص
نظرى
علمي
()39
()57

داللة ال روق
في املتوسطات

53

22

21

2.33

2.32

2.31

غيردالة

51

25

29

2.32

2.19

2.47

غيردالة

42

26

28

2.15

2.14

2.10

غيردالة

52

24

20

2.33

2.40

2.18

غيردالة

52

25

19

2.34

2.25

2.44

غيردالة

122

م
2
2
1

العاارة
الحصول على درجة الدكتوراه ال يعنى امتالك
مهارات التدريس الفعال.
افتقاد يعص التخصصات العلمية لإلعداد املنهي
يجعل هناك حاجة ماسة ملالحظات النظراء حول
األداء التدريس ي.
املرونة في آليات تطبيق تقويم النظراء تسهم في
زيادة اإلقبال عليها للحكم على جودة األداء
التدريس ي.

موا ق

موا ق إل
حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
كك

املتوسط الحسابي و ق
الت صص
نظرى
علمي
()39
()57

داللة ال روق
في املتوسطات

58

21

17

2.43

2.47

2.33

غيردالة

54

25

17

2.39

2.49

2.33

غيردالة

57

25

14

2.45

2.44

2.41

غيردالة

كما يت ـ ـ ــح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم الس ـ ـ ــابق أنه ال توعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي
ألعضــاء هيئة التدريس عينة الدراســة (ن =  )32املعباة عس أســااب إلاام أعضــاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا لألداء التدريعــمي
و قا للت ص ــص العلمي في عميع عاارات املحور الثاني ،كما يت ــح مس الجدوم أن أهم ثال عاارات تمث آراء عينة الدراس ــة (ن =
 )32واملعباة عس أسااب إلاال م عن تقويم النظيا لألداء التدريعمي و قا للت صص مس وع ة نظرهم ي:
✓ املرونة في آليات تطايق تقويم النظراء تس م في يادة اإللاام علالا للح م عن عودة األداء التدريعمي بمتوسط()0035
✓ الحصوم عن درعة الدكتوراه ال يعنى امتالك م ارات التدريس ال عام بمتوسط()0.30
✓ تقويم النظراء يس م في إعطاء صورة أكثا موضوعية عس األداء التدريعمي بمتوسط ()0.03
ولع هذه النتائج تش ـ ــيا إل أن هناك أسـ ـ ــااب ترتاط بآلية تن يذ تقويم النظراء تح ل األعضـ ـ ــاء عن تطايق هذا األس ـ ــلوب،
ولعـ أبر هـا املرونـة في التطايق ،وحـاعـة بعض أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ل ـذا األس ـ ـ ـ ــلوب إلعطـائلم ص ـ ـ ـ ــورة موض ـ ـ ـ ــوعيـة عس أدائلم
التدريعـ ـ ــمي باإلضـ ـ ــا ة إل رغا لم في تحسـ ـ ــين م اراالم حي إن الدرعة العلمية ال تعنى امتالك م ارات التدريس ،ولع هذه النتيجة
تت ق مع دراســة إبراهيم( )0212والتي أظ رت مدل حاعة أعضــاء هيئة التدريس لخباات مالئلم التدريســية ومســؤولي لم تجاه تانى
أدوات ومعاييا تطور أدائلم التدريعمي.
ب) النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وفق متغيرالدرجة العلمية:
11

م

1
0
0
3
5
2
2

العاارة
تجربة تقويم النظراء لألداء التدريس ي
مقبولة لدى الجميع.
تعميم تجربة تقويم النظير على كافة كليات
الجامعة أمرضروري.
يوجد إقبال على زيارات النظير املقيم كونها
تسهم في تحسين وتطويراألداء التدريس ي.
تقويم الطالب غير منصف وغير كاف لذلك
يوجد إقبال على تقويم النظير.
تقويم النظراء يسهم في إعطاء صورة أكثر
موضوعية عن األداء التدريس ي.
الحصول على درجة الدكتوراه ال يعنى
امتالك مهارات التدريس الفعال.
افتقاد يعص التخصصات العلمية لإلعداد
املنهي يجعل هناك حاجة ماسة ملالحظات
النظراء حول األداء التدريس ي.
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موا ق

موا ق إل
حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
كك

املتوسط الحسابي الدرعة
العلمية
عضو هيئة
محاضر
تدريس
()29
()67

ال روق
املتوسطات

53

22

21

2.33

2.10

2.34

غيردالة

51

25

29

2.32

1.93

2.49

دالة

42

26

28

2.15

1.83

2.28

دالة

52

24

20

2.33

2.03

2.46

دالة

52

25

19

2.34

1.97

2.51

دالة

58

21

17

2.43

2.48

2.40

غيردالة

54

25

17

2.39

2.17

2.48

غيردالة

122

في

م

العاارة

موا ق

موا ق إل
حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
كك

1

املرونة في آليات تطبيق تقويم النظراء تسهم
في زيادة اإلقبال عليه للحكم على جودة
األداء التدريس ي.

57

25

14

2.45

املتوسط الحسابي الدرعة
العلمية
عضو هيئة
محاضر
تدريس
()29
()67
2.28

2.52

ال روق
املتوسطات

في

غيردالة

كما يت ح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسط الحسابي ألعضاء
هيئة التدريس عينة الدراسـ ـ ــة (ن =  )32املعباة عس أسـ ـ ــااب إلاام أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس عن تقويم النظيا لألداء التدريعـ ـ ــمي و قا
للدرعة العلمية في أربعة مس عاارات املحور الثاني وهم:
.1
.2
.3
.4

تعميم تجرمة تقويم النظيا عن كا ة كليات الجامعة أمر ضروري بمتوسط()0.33لصالح الدرعات العلمية األعن .
يوعد إلاام عن يارات النظيا املقيم كونلا تس ـ ـ ـ ـ م في تحسـ ـ ـ ــين وتطوير األداء التدريعـ ـ ـ ــمي .بمتوسـ ـ ـ ــط()0.01لصـ ـ ـ ــالح الدرعات
العلمية األعن .
تقويم الطالب غيا منصق وغيا كاإ لذلك يوعد إلاام عن تقويم النظيا بمتوسط()0.32لصالح الدرعات العلمية األعن .
تقويم النظراء يس م في إعطاء صورة أكثا موضوعية عس األداء التدريعمي بمتوسط()0.51لصالح الدرعات العلمية األعن .

ولع ذلك يشــيا إل أدارك أعضــاء هيئة التدريس أهمية تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعــمي ولد يعود ذلك ألســااب عدة
منلا ثقة أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في أن أسـ ـ ــلوب تقويم النظراء لد يكون أكثا موضـ ـ ــوعية مس تقويم الطالب ل م ،وأن ل ذا األسـ ـ ــلوب
تأثيا إيجابي عن تطوير أدائلم التدريعمي ملا يقدمه ل م مس تغذية راععة وتوعالات بناءة.
ثالثا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السو و و ووؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصو و و ووائية بين املتوسو و و ووط الحسو و و ووابي
ألعضو و و وواء هيئة التدريس نحو درجة اسو و و ووتفادة أعضو و و وواء هيئة التدريس من تطبيق تقويم النظيرلألداء التدريسو و و و ي وفق متغيري
التخصص والدرجة العلمية؟
ولإلعابة عس الس ـ ـ ــؤام تم حس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ـ ــة (ن =  )32املعباة عس درعة
اسـ ـ ــت ادة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس تطايق تقويم النظيا لألداء التدريع ـ ـ ــمي و قا للت ص ـ ـ ــص ،والدرعة العلمية ،و يما يني عرب
النتائج املتعلقة بمتغيا الت صص أوال:
أ)النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث وفق متغيرالتخصص:
12

م
1
0
0
3
5
2

العاارة
أشعر بالرضا عن تجربة تقويم النظير لألداء
التدريس ي.
أسهمت تجربة تقويم النظير في تحديد مواطن
القوة والضعف في أدائي.
حدد الزميل املقيم نقاط القوة في أدائي
التدريس ي بدقة.
حدد الزميل املقيم نقاط الضعف في أدائي
التدريس ي بدقة.
قدم الزميل مالحظاته حول أدائي التدريس ي
بصورة الئقة.
ناقشت الزميل املقيم في مالحظاته حول أدائي
التدريس ي.
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موا ق

موا ق إل
حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي

املتوسط
الت صص
نظرى
()57

علمي
()39

61

26

9

2.54

2.68

2.33

دالة

58

28

10

2.50

2.60

2.36

غيردالة

53

27

16

2.39

2.46

2.28

غيردالة

54

26

16

2.40

2.28

2.47

غيردالة

64

23

9

2.57

2.63

2.49

غيردالة

56

25

15

2.43

2.51

2.31

غيردالة

121

الحسابي

وق

ال روق
املتوسطات

في

م
2
1
3
12
11
10
10
13
15

العاارة
حدد الزميل املقيم بوضوح النقاط التي تحتاج
إلى تحسين في أدائي التدريس ي.
تابع الزميل املقيم مدى التطور في أدائي
التدريس ي في الزيارات التالية.
استعين بزميل مقيم أكثر منى خبرة في التدريس
ومشهود له بالكفاءة واملوضوعية.
اختار الزميل املقيم بحرية وفق معايير تضمن
موضوعية التقويم.
أسعى إلى تطبيق خطة التحسين التي أشارإليها
الزميل املقيم.
أتقبل توجيهات زميلي املقيم.
استفدت من تقويم الزميل في تحسين أدائي
التدريس ي.
تابع زميلي باهتمام كل ما يحدث في غرفة
الصف.
حرص زميلي على عدم التدخل في النقاشات
التي تدور مع طالبي.

الحسابي

وق

موا ق

موا ق إل
حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي

املتوسط
الت صص
نظرى
()57

علمي
()39

52

32

12

2.42

2.51

2.28

غيردالة

48

23

25

2.24

2.44

1.95

غيردالة

62

23

11

2.53

2.63

2.38

غيردالة

64

19

13

2.53

2.60

2.44

غيردالة

22

47

27

1.95

1.97

2.18

غيردالة

36

36

24

2.13

2.28

1.90

دالة

23

43

30

1.93

1.92

1.93

غيردالة

44

25

27

2.18

2.18

2.18

غيردالة

31

43

22

2.09

2.26

1.85

دالة

ال روق
املتوسطات

في

كما يت ح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسط الحسابي ألعضاء
هيئة التدريس عينة الدراس ــة (ن =  )32املعباة عس درعة اس ــت ادة أعض ــاء هيئة التدريس مس تطايق تقويم النظيا لألداء التدريعــمي
و قا للت صص فيثالث عبارات باملحور الثال وهم كما يني:
 .1أاـ ـ ـ ــعر بالرضـ ـ ـ ــا عس تجرمة تقويم النظيا لألداء التدريعـ ـ ـ ــمي بمتوسـ ـ ـ ــط( )0.21لصـ ـ ـ ــالح الت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات النظرية مقاب ()0.00
للت صصات العلمية.
 .2أتقا توعالات ميني املقيم بمتوسط( )0.01لصالح الت صصات النظرية مقاب ( )1.32للت صصات العلمية.
 .3حرص ميني عن عدم التدخ في النقااــات التي تدور مع طالبي بمتوســط( )0.02لصــالح الت ص ـصــات النظرية مقاب ()1.15
للت صصات العلمية.
باس ــتقراء هذه النتائج نجد أن الت ص ـص ــات النظرية أكثا تقاال لتجرمة تقويم النظراء مس حي ال رة ومس حي التن يذ،
ولع ذلك يعود إل احتياع م لتطوير م اراالم التدريسـ ـ ــية نظرا العتمادهم بشـ ـ ــك كايا عن طرق تدريس تقليدية في حين أن األمر
يتطلب إعادة طرق تدريس حديقة ومتنوعة لتم نلم مس تحقيق م رعات تعلم مقرراالم.
وكذلك مس خالم النتائج املاينة في الجدوم السابق نجد أن أهم ثال عاارات تمث آراء أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة
(ن =  )32واملعباة عس درعة اس ـ ــت ادة أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس تطايق تقويم النظيا لألداء التدريع ـ ــمي و قا للت ص ـ ــص مس وع ة
نظرهم ي:
.1
.2
.3
.4

لدم اللمي مالحظاته حوم أدالي التدريعمي بصورة الئقة بمتوسط ()0.52
أاعر بالرضا عس تجرمة تقويم النظيا لألداء التدريعمي بمتوسط ()0.50
استعين بلمي مقيم أكثا منى خباة في التدريس ومش ود له بال اءة واملوضوعية بمتوسط (.)0.50
اختار اللمي املقيم بحرية و ق معاييا تضمس موضوعية التقويم بمتوسط (.)0.50

ويم س ت س ـ ـ ــيا هذه النتائج عن النحو التالي وهو أن أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يرون أن هناك اسـ ـ ـ ــت ادة مس تطايق أس ـ ـ ــلوب
تقويم النظراء لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي وذلك لتوا ر عناص ـ ـ ـ ــر تتعلق باملرونة والحرية في إعراءات التطايق.وهذا يت ق أيض ـ ـ ـ ــا مع دراس ـ ـ ـ ــة
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 )Shousha (2015و التي أوضـ ـ ــحت أن أ راد عينة الدراسـ ـ ــة لد اسـ ـ ــت ادوا مس مالحظات اإللران ف تحقيق التنمية امل نية و بناء الثقة
بالن س ،والت يا الذاتي ،وتقاسم وتحسين نوعيه التعليم والتعليم نشر روح اللمالة في مكان العم .
ب)النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث وفق متغيرالتخصص الدرجة العلمية:
ولإلعابة عس الس ـ ـ ــؤام تم حس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ـ ــة (ن =  )32املعباة عس درعة
اس ــت ادة أعض ــاء هيئة التدريس مس تطايق تقويم النظيا لألداء التدريع ــمي و قا للدرعة العلمية ،وتم التوص ـ إل النتائج املوض ــحة
في الجدوم التالي.
13

م

1
0
0
3
5
2
2
1
3
12
11
10
10
13
15

العاارة
أشعر بالرضا عن تجربة تقويم النظير لألداء
التدريس ي.
أسهمت تجربة تقويم النظيرفي تحديد مواطن القوة
والضعف في أدائي.
حدد الزميل املقيم نقاط القوة في أدائي التدريس ي
بدقة.
حدد الزميل املقيم نقاط الضعف في أدائي
التدريس ي بدقة.
قدم الزميل مالحظاته حول أدائي التدريس ي بصورة
الئقة.
ناقشت الزميل املقيم في مالحظاته حول أدائي
التدريس ي.
حدد الزميل املقيم بوضوح النقاط التي تحتاج إلى
تحسين في أدائي التدريس ي.
تابع الزميل املقيم مدى التطور في أدائي التدريس ي
في الزيارات التالية.
استعين بزميل مقيم أكثر منى خبرة في التدريس
ومشهود له بالكفاءة واملوضوعية.
اختار الزميل املقيم بحرية وفق معايير تضمن
موضوعية التقويم.
اسعي إلى تطبيق خطة التحسين التي أشار إليها
الزميل املقيم.
أتقبل توجيهات زميلي املقيم.
استفدت من تقويم الزميل في تحسين أدائي
التدريس ي.
تابع زميلي باهتمام كل ما يحدث في غرفة الصف.
حرص زميلي على عدم التدخل في النقاشات التي
تدور مع طالبي.
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موا ق

موا ق
إل حد
ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي

املتوسط الحسابي الدرعة
العلمية
عضو هيئة
محاضر
تدريس
()29
()67

ال روق
املتوسطات

61

26

9

2.54

2.34

2.63

غيردالة

58

28

10

2.50

2.41

2.54

غيردالة

53

27

16

2.39

2.28

2.43

غيردالة

54

26

16

2.40

2.41

2.39

غيردالة

64

23

9

2.57

2.55

2.58

غيردالة

56

25

15

2.43

2.24

2.51

غيردالة

52

32

12

2.42

2.31

2.46

غيردالة

48

23

25

2.24

2.28

2.22

غيردالة

62

23

11

2.53

2.48

2.55

غيردالة

64

19

13

2.53

2.52

2.54

غيردالة

22

47

27

1.95

2.00

1.93

غيردالة

36

36

24

2.13

2.24

2.07

غيردالة

23

43

30

1.93

1.86

1.96

غيردالة

44

25

27

2.18

2.28

2.13

غيردالة

31

43

22

2.09

2.27

2.02

غيردالة

في

كما يت ـ ـ ــح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم الس ـ ـ ــابق انه ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي
ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ــة (ن =  )32املعباة عس درعة اس ـ ــت ادة أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس تطايق تقويم النظيا لألداء
التدريع ـ ـ ـ ــمي و قا للدرعة العلمية في جميع عبارات املحور الثال  ،ولع ذلك ي سـ ـ ـ ــر بأن وعود آلية موحدة لتقويم النظراء تتس ـ ـ ــم
باملرونة والحرية في اختيار الولت واألشـ ـ ـ ــخاص املقيمين تجع عميع أعضـ ـ ـ ــاء ال يئة التعليمية يشـ ـ ـ ــعرون باالرتياح ومس ثم تتحقق
االست ادة مس تطايق هذا األسلوب.
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رابعا :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسط الحسابي
ألعض و و وواء هيئة التدريس نحو أس و و ووباب العزوف عن تطبيق تقويم النظراء لألداء التدريس و و و ي وفق متغيري التخص و و وص والدرجة
العلمية؟
ولإلعابة عس الس ـ ــؤام تم حس ـ ــاب املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ــة (ن =  )32املعباة عس أس ـ ــااب
العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي و ق متغياي الت صـ ـ ـ ــص والدرعة العلمية ،و يما يني عرب النتائج املتعلقة
بمتغيا الت صص أوال:
أ)النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع وفق متغيرالتخصص:
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املتوسط
الت صص
نظرى
()57
2.70
2.46

علمي
()39
2.31
2.36

دالة
غيردالة

2.44

غيردالة
دالة

م

العاارة

موا ق

موا ق
حد ما

1
0

ضعف كفاءة النظيراملقيم.
ضعف ثقة املقيم له في النظيراملقيم.
الخوف من عدم موضوعية النظير
املقيم.
الخوف من حدوث خالفات بين األعضاء
النظير املقيم ال يملك خبرة عالية ليقوم
بالتقويم وإعطاء مالحظات.
الخوف من استخدام نتائج التقويم
بشكل سلبي ضد املقيم له.
التقويم يتم من قبل زميل منافس وهذه
يبعث على العزوف.
الزميل النظير ال يجيد استخدام أدوات
التقويم
إصدارحكم على األداء التدريس ي في زيارة
واحدة تجعل الحكم غيرموضوعي.
الخوف من عدم الحفاظ على سرية
التقويم.

64
56

20
24

12
16

61

23

12

2.51

64

22

10

2.56

2.68

58

28

10

2.50

2.65

2.28

63

26

7

2.58

2.67

2.46

غيردالة

59

24

13

2.48

2.56

2.36

غيردالة

63

20

13

2.52

2.51

2.54

غيردالة

66

23

7

2.61

2.67

2.54

غيردالة

63

24

9

2.56

2.63

2.46

غيردالة

0
3
5
2
2
1
3
12

إل

الحسابي

وق

ال روق
املتوسطات

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي
2.54
2.42

2.56

2.38

دالة

في

كما يت ح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم السابق انه توعد روق ذات داللة إحصائية بين املتوسط الحسابي ألعضاء
هيئة التدريس عينة الدراس ــة (ن =  )32املعباة عس أس ــااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريع ــمي لص ــالح الت ص ــص
النظري في ثال عاارات باملحور الرابع وهم كما يني:
 .1ضعق ك اءة النظيا املقيم بمتوسط( )0.22لصالح الت صصات النظرية مقاب ()0.01للت صصات العلمية.
 .2الخوإ مس حدو خال ات بين األعضاء بمتوسط( )0.21لصالح الت صصات النظرية مقاب ()0.01للت صصات العلمية.
 .3النظيا املقيم ال يمل ــك خباة ع ــالي ــة ليقوم ب ــالتقويم وإعط ــاء مالحظ ــات بمتوس ـ ـ ـ ــط( )0.25لصـ ـ ـ ـ ــالح الت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــات النظري ــة
مقاب ()0.01للت صصات العلمية.
ولع هذه النتيجة تدعم النتيجة الواردة بت سـ ـ ـ ــيا الجدوم( )10حي أن هناك احتياج مس عانب الت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات النظرية
لتقويم النظراء لألسـ ـ ـ ــااب السـ ـ ـ ــابق ذكرها اآلن بدلي أنلم يرون أن مس معولات تطايق تقويم النظراء ض ـ ـ ـ ــعق ك اءة النظيا وان
النظيا لد ال يملك خباة عالية ليقوم بإعطاء مالحظات في حين أنلم بحاعة ملس يوع م ويمنح م إراــادات تسـ م في تحســين أدائلم
التدريعمي ،وكذلك مس املعولات خو م مس حدو خال ات بين األعضاء.
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كما يت ــح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم الســابق إن أهم العاارات التي تمث آراء أعضــاء هيئة التدريس عينة الدراسـة
(ن =  )32واملعباة عس أسااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعمي و قا للت صص مس وع ة نظرهم ي عن التاتيب:
.1
.2
.3
.4

إصدار ح م عن األداء التدريعمي في يارة واحدة تجع الح م غيا موضو ي بمتوسط()0.21
الخوإ مس است دام نتائج التقويم بشك سل ي ضد املقيم له بمتوسط (.)0.51
الخوإ مس حدو خال ات بين األعضاء بمتوسط()0.52
الخوإ مس عدم الح اه عن سرية التقويم بمتوسط()0.52

ويم س ت س ـ ـ ـ ــيا ذلك بأن أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة أيدوا تطايق تقويم النظراء كونه لائم عن الوض ـ ـ ـ ــوح واملوض ـ ـ ـ ــوعية واملرونة
والحرية لذلك م يرون أن إصـ ـ ـ ــدار ح م مس علسـ ـ ـ ــة واحدة عن أداء العضـ ـ ـ ــو يعد اـ ـ ـ ــك مس إاـ ـ ـ ــكام عدم املوضـ ـ ـ ــوعية وكذلك
اسـ ــت دام نتائج التقويم في اإلض ـ ـرار به أو عدم الح اه عن سـ ــرية املعلومات الواردة في تقرير املقيم يجع أعضـ ــاء هيئة التدريس
يعل ون عس تقويم النظراء ألنه بذلك تبتعد عس ال دإ املعدة مس أعله وهو تحس ــين األداء التدريع ــمي.ولع دراس ــة إبراهيم()0212
لد أوض ـ ـ ـ ــحت مدل حاعة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة ال ض ـ ـ ـ ــرورة توا ر بعض اإلعراءات التم يدية والتن يذية
وال نية التي يم س أن تساهم في لاوم رة تقويم اللمالء ،وهذا يؤكد عن ضرورة وعود ضوابط وإطار أخالقي يتم مس خالم تن يذ
أسلوب تقويم النظراء لألداء التدريعمي.
ب)النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع وفق متغيرالدرجة العلمية:
ولإلعابة عس الس ـ ــؤام تم حس ـ ــاب املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ــة (ن =  )32املعباة عس أس ـ ــااب
العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعمي و قا للدرعة العلمية ،وتم التوص إل النتائج املوضحة في الجدوم التالي.
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م

العاارة

موا ق

موا ق
إل حد ما

ال أوا ق

املتوسط
الحسابي

1
0
0
3

ضعف كفاءة النظيراملقيم.
ضعف ثقة املقيم له في النظيراملقيم.
الخوف من عدم موضوعية النظيراملقيم.
الخوف من حدوث خالفات بين األعضاء
النظير املقيم ال يملك خبرة عالية ليقوم بالتقويم
وإعطاء مالحظات.
الخوف من استخدام نتائج التقويم بشكل سلبي ضد
املقيم له.
التقويم يتم من قبل زميل منافس وهذه يبعث على
العزوف.
الزميل النظيرال يجيد استخدام أدوات التقويم.
إصدارحكم على األداء التدريس ي في زيارة واحدة تجعل
الحكم غيرموضوعي.
الخوف من عدم الحفاظ على سرية التقويم.

64
56
61
64

20
24
23
22

12
16
12
10

2.54
2.42
2.51
2.56

5
2
2
1
3
12

املتوسط الحسابي الدرعة
العلمية
عضو هيئة
محاضر
تدريس ()67
()29
2.54
2.55
2.39
2.48
2.55
2.41
2.52
2.66

ال روق في
املتوسطا
ت
غيردالة
غيردالة
غيردالة
غيردالة

58

28

10

2.50

2.55

2.48

غيردالة

63

26

7

2.58

2.72

2.52

غيردالة

59

24

13

2.48

2.62

2.42

غيردالة

63

20

13

2.52

2.66

2.46

غيردالة

66

23

7

2.61

2.72

2.57

غيردالة

63

24

9

2.56

2.59

2.55

غيردالة

كما يت ـ ـ ــح مس خالم النتائج املاينة في الجدوم الس ـ ـ ــابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي
ألعضـاء هيئة التدريس عينة الدراسـة (ن =  )32املعباة عس أسـااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعـمي و قا للدرعة
العلمية في جميع عبارات املحور الرابع ،كما تشيا النتائج أن أكثا العاارات تأييد كانت:
 .1إصدار ح م عن األداء التدريعمي في يارة واحدة تجع الح م غيا موضو ي .بمتوسط(.)0.21
 .2الخوإ مس است دام نتائج التقويم بشك سل ي ضد املقيم له .بمتوسط(.)0.51
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 .3الخوإ مس عدم الح اه عن سرية التقويم .بمتوسط(.)0.52
 .4الخوإ مس حدو خال ات بين األعضاء بمتوسط(.)0.52
و ن س العاارات التي وردت في نتائج الجدوم رلم( )13وف ذلك إا ـ ـ ــارة إل أن أس ـ ـ ــااب العلوإ عس تطايق تقويم النظراء
لألداء التدريعمي األكثا ت رارا لم ت تلق بالت صص عس الدرعة العلمية ب عاءت واحدة ولع ذلك يبا ليمة هذه األسااب.
توصمى الااحثة مس خالم نتائج الدراسة الحالية باآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

نشــر ثقا ة تقويم النظراء بين أعضــاء ال يئة التعليمية بالجامعات وإيضــاح القيمة املضــا ة مس هذا التطايق .وذلك مس خالم
عقد الدورات التدريبية املت صصة وإعداد األدلة اإلراادية والنماذج الال مة لتوثيق عملية تقويم النظراء.
التوسع في تطايق تجرمة تقويم النظراء لألداء التدريعمي بالجامعات السعودية.
وضع آليات واضحة ل ي ية تطايق تقويم النظراء لألداء التدريعمي بحي تضمس تحقيق ال دإ منلا وهو االرتقاء بجودة األداء
التدريعمي وعدم استغالم نتائج التقويم في أمور شخصية أو لد تعمئ ألعضاء هيئة التدريس .
دراسة األسااب و املعولات التي تحوم دون تعميم تطايق تقويم النظراء بالجامعات ووضع حلوم مناساة للتغلب علالا .
ُ
تطايق اس ـ ـ ــلوب تقويم النظراء عن الت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات األكاديمية والنظرية كا ة ومصـ ـ ـ ـ ة خاص ـ ـ ــة الت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات النظرية وذلك
لتم ينلم مس تطوير أدائلم التــدريع ـ ـ ـ ــمي الــذي يغلــب عليــه الطــابع التقليــدي والــذي ال يس ـ ـ ـ ــاير تحقيق م رعــات تعلم الباامج
الدراسية .
رمط مسألة تطوير األداء التدريعمي وتحقيق التميز يه بالتح يز بصوره املختل ة
وضع ميثاق أخالقي لعملية تطايق تقويم النظراء وذلك لضمان االلتزام الح اه عن سرية املعلومات وحسس االست ادة منلا.
تقتاح الااحثة القيام بدراسات علمية عديدة في هذا املجام منلا:

.1
.2
.3
.4

دراسة آراء املقيمين يأثر عملية تقويم النظراء لألداء التدريعمي.
دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو تقويم النظراء.
مدل رضا أعضاء هيئة التدريس عس نتائج تقويم النظراء لألداء التدريعمي.
استااتيجية موحدة لتطايق تقويم النظراء بالجامعات العرمية.

إبراهيم ،ص ــالح عن حملة(.)0212رأل أس ــاتذة عامعة الكويت حوم تقويم اللمالء لألداء التدريع ــمي الجامعي ،املجلة التابوية ،عامعة الكويت
.1555 ،)35(03
الجراحش ـ ـ ــة ،كوثر عاود( .)0221والع تقييم طلاة عامعة آم الايت ألداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مجلة كلية التابية ،عامعة عين ا ـ ـ ــمس( ،
 ،)00الجلء .132002 ،0
كرل ،عن محمد ( .)0211مص ـ ــدالية تقييم طالب عامعة نجران لألداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في ض ـ ــوء بعض املتغياات ،مجلة
دراسات عرمية في التابية وعلم الن س ،السعودية ،)32( ،أبري .023033 ،
رسمى ،محمد حشس .)0220(.تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،مجلة كلية التابية ،عامعة بنلا ،مصر ،أكتومر .)50(10 ،
الطوبعمى ،ياد احمد مو مى( .)0223بناء مقياس لتقييم اعلية أداء أعضاء هيئة التدريس في عامعة
مؤتة ،رسالة ماعستيا ،عمادة الدراسات العليا عامعة مؤتة ،األردن.
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العمايرة ،محمد حش ـ ــس( .)0222تقدير أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة اإلس ـ ـراء الخاص ـ ــة باألردن للم ام التعليمية املناطة بلم مس وع ة نظر
طلا لم ،مجلة العلوم التابوية والن سية ،الاحريس ،كلية التابية.) (32 ،
العيدروس ،أغادير بيت س ـ ــالم مص ـ ــط ى(.)0223تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة أم القرل ،املؤتمر القومي الس ـ ــنوي
السـ ـ ـ ــادس عشـ ـ ـ ــر (التعليم الجامعي العربي ودوره ف تطوير التعليم الجامعي ،القاهرة ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة
عين امس.
عياص ـ ـ ـ ــرة ،عطاإ منص ـ ـ ـ ــور محمد( .)0212تقييم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ه نظر
الطالاات ،املجلة الدولية للدراسات التابوية والن سية ،مركل ر اد للدراسات واألبحا  ،األردن ،)0(0 ،كانون األوم.
عمادة التطوير األكاديمي والجودة1305(.هـ) .دلي إراادي تقويم النظيا لألداء التدريعمي ،عامعة امللك خالد.
رحات ،أحمد نبي .)0223( .نظام تقييم األداء ( في مولع https://hrdiscussion.com/hr10532.html
امل تب اإللليمي للدوم العرمية ،ومرنامج األمم املتحدة األملاني ( ،)0220تقرير التنمية اإلنسانية العرمية
للعام  ،0220عمان .اللقاني ،أحمد حسين وعني احمد الجم  .)1333(.مسجم املصطلحات التابوية املعرو ة في املناهل وطرق التدريس ط،0
القاهرة ،عالم ال تب.
ال ااهاة ،عاد هللا عيد( .)0213تقييم طلاة الدراس ــات العليا ألداء أعض ــاء هيئة التدريس في عامعة الالقاء التطايقية ،مجلة التابية للاحو
التابوية والن سية واالعتماعية عامعة األ هر.000033،)122(1،
Shousha. Amal Ibrahim(2015). Peer observation of Teaching and Professional Development: Teachers’ Perspectives at the English
Language Institute, King Abdulaziz University , Arab World English Journal (AWEJ) Vol.6. No.2 June 2015, Pp.13143
Ali , S. A. (2012). Peer observation of teaching (POT) for quality assurance in EFL context, New York Science Journal, 5 (11), 1522.
Richard J. Woodman A& Maria B. Parappilly (2015).The Effectiveness of Peer Review of Teaching when performed between
Earlycareer Academics, Journal of University Teaching & Learning , 12(1/2),114
Farrell, Kelly (2011). Collegial feedback on teaching: A guide to peer review , Centre for the Study of Higher Education The University
of Melbourne http://www.cshe.unimelb.edu.au. Grainger, Peter & Bridgstock ,Martin.(2015). Working in triads: A case
study of a peer review process , Journal of University Teaching & Learning Practice, 12 (1), Art. 3
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 اطمة عادهللا البشر/د
أستاذ مشارك بقسم اإلدارة والت طيط التابوي
عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية

ب
ُّ
التجارب
والتعر ملإ عن
،ـمي لعضـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية السـ ـ ــعودية
مل
هد ت الدراسـ ـ ــة إل ال شـ ـ ــق عس مسـ ـ ــتول األداء التدريعـ ـ ـ مل
َ
َّ
ب
ب
 اســت دمت،ـمي لعضــو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الســعودية
،ـمي
مل
وتقديم آليات مقتاحة لتحســين األداء التدريعـ مل
الدولية في تطوير األداء التدريعـ مل
ب
ب
َّ  وتو، املتعلقة بموض ـ ــوع الاح
ب
ب
ص ـ ـلت
التحليني
الااحثة املنال الوص ـ ـ َّي بأس ـ ــلومه
 حي اعتمدت عن عمع الدراس ـ ــات واألدب النظر ملي والوثائق مل،الوثائقي
مل
مل
َّ
ب
ب
ـعق
 وضـ مل،ـمي لعضــو هيئة التدريس
 مل،ـمي لعضــو هيئة التدريس
وعدم وعود ع ة م تصـة في تقويم األداء التدريعـ مل
الدراســة إل وعود لصــور في األداء التدريعـ مل
َ
ُّ
ب
معاييا
 ومناء عن نتائج الدراس ـ ــة؛ أوص ـ ــت الااحثة بض ـ ــرورة وض ـ ــع،ـمي لعض ـ ــو هيئة التدريس
الثقا ة التنظيمية يما ي ص أهمية تقويم األداء التدريع ـ ـ مل
َ
ُ
َّ َوم َح َّكات
ْ َ
َّ دة أو إدارة م
ب
.التدريعمي لعضو هيئة التدريس
تصة ت ْعنى بتقويم األداء
،مقننة ُومعلنة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس
ٍ
مل
ٍ وإنشاء وح
مل

 تقويم األداء التدريعمي عضو هيئة التدريس الجامعات السعودية:الكلمات امل تاحية
Study Summary
The aim of this study is to know the teaching performance level of the teaching staff members of Saudi government universities,
to know the international experiences on teaching performance development and to provide suggested mechanisms to improve the
teaching performance of teaching staff members of Saudi government universities. The researcher used the documented analytic
descriptive methodology as she relied on collection of studies, on the theoretical literature and on the documents related to the research
subject. The study conclusions included deficiency of teaching performance of teaching staff member, the absence of a competent
entity to evaluate the teaching performance of the teaching staff member and the weak organizational culture on the importance of
evaluating the teaching performance of the teaching staff member. Upon the study results, the researcher recommended that it is
necessary to set up declared and standardized measures and standards to evaluate the teaching performance of teaching staff members
and to set up a competent unit for evaluating the teaching performance of the teaching staff member.
Keywords:
-

Evaluation of teaching performance Teaching staff member Saudi universities
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ب
ُ َ ُّ
َ
ب
املتحضر ،وهو أحد العناصر األساسية امل مة في دعم التنمية البشرية ،والداعم
اإلنساني
عق َ ال ر
يعد التعليم العالي م مل
مل
مل
ب
ب
نولواي في املجتمع املع ــاصـ ـ ـ ــر؛ ــالتعليم الج ـ ُّ
ال ُّ
ـامعي ل ــه دور م م و ــاع ـ في تنمي ــة املجتمع ،وعلي ــه تقع
املعرفي والت
عني للتق ـ ُّـدم
مل
مل
ب
العلمي في م ملتلق املجاالت.
مسؤولية تيشيط الحركة ال رية والثقا ية ،وريادة الاح
مل
َْ
ب
َّ
ـتمر بعملية تقويمية ل ذا
ولكي تسـ ـ ـ ــتمر الجامعات في تأ ملدية دورها ،ولتحقيق هذه املسـ ـ ـ ــؤولية؛ علالا أن تقوم بشـ ـ ـ ــك مسـ ـ ـ ـ ٍ
ُّ
الدور ،مس خالم تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،والتأكد مس إنجا ات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأدوارهم املختل ة؛
َّ ٌ
َ
َ
ملحة ملس ــاعدالم ألن َياق ْوا اعلين في أدائلم ،مس
محور االرتكا والتطوير في الجامعات؛ الحاعة
حي ُي َع ُّد أعض ــاء هيئة التدريس
األكاديمي في الجامعة ،عس طريق بر َ
ب
متكاملة لتطوير أعضاء هيئة التدريس( .العيدروس0223 ،م ،ص.)121
امج
خالم تاة عمل م
ٍ
مل
َّ
َ
وال يم س أن تقاس عودة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ب
بمؤهالالم األكاديمية التي حصـ ـ ـ ــلوا علالا قط؛ ب يتطلب أيضـ ـ ـ ـ ـا عودة
مل
مل
َ
َّ
ُّ
ب
ب
ب
والاحثي ،وخدمة املجتمع ،وكذلك العم اإلداري ،األمر الذي يتطلب إعراء تقويم اـام ألداء أعضـاء
ـمي)
أدائلم
مل
األكاديمي (التدريع مل
مل
هيئة التدريس في تلك الجوانب( .الطشالن0211 ،م ،ص.)311
ويحظى األداء التدريع ـ ُّ
ـمي ألعض ــاء هيئة التدريس في م ملتلق املؤ َّسـ ـس ــات التابوية باهتمام كايا مس ملل َا مل واض ــعي الس ــياس ــات
َ
حرص الجامعات عن أن تتوا ر في أس ـ ــاتذالا
التابوية ،واألنظمة الس ـ ــياس ـ ــية في معظم بلدان العالم في العص ـ ــر الحدي ؛ ومس هنا ت مل
امل ارات وال اءات والقدرات ب
املتميزة أكاديميا وم نيا( .لرام والثق ي والعراقي0210 ،م ،ص.)33
مل
ب
ب
مث
ونظرا ألهمية دور عضو هيئة التدريس في العملية التابوية؛ إن عملية تقويم األداء
التدريعمي لدل أساتذة الجامعات ت مل
مل
َ
ب
التدريعمي ل م ،ومس ث َّم تطوير أداء الجامعات.
عامال أساسيا في تطوير األداء
مل

رغم أهمية الجامعات ،ودورها الاار في د ع مس ـ ــياة التنمية االلتص ـ ــادية واالعتماعية لتحدي املجتمعات وتطويرها ،إن
ب
َ
مؤثرا
العديد مس الدراســات تشــيا إل أن التعليم
العالي في الدوم العرمية واإلســالمية ،لم يصـ إل املســتول املطلوب الذي يكون يه مل
ُّ
َّ
ومت اعال مع التطلعات التنموية في املجاالت كا ة( .الشريق0215 ،م ،ص.)120
ُ َّ
َ
َّ
ُ
لذا؛ أكدت خطط التنمية في الس ـ ـ ــعودية ض ـ ـ ــعق ك اءت ملي التعليم العالي الداخلية والخارعية ،وذلك مس الخطة الخمسـ ـ ــية
َ
ُ
ـعق ُ
أحد لضـ ـ ـ ــايا
الرابعة ( ،)13251312حتى الخطة الخمسـ ـ ـ ــية العاا ـ ـ ــرة ()13051332؛ قد ورد في تلك الخطط أن ذلك الض ـ ـ ـ ـ
ب
الجامعي هو ُ
َّ
أحد ركائل العملية التعليمية في التعليم العالي؛ و اـ ـ ــريك في
لحل ا ،وحي إن األسـ ـ ــتاذ
التعليم الرئيسـ ـ ــة التي تسـ ـ ــع مل
هذا الضعق.
َّ
َّ
ب
ب
وخاصة يما يتعلق
الجامعي َي ملجد أن هذا القطاع لد عانى وما ام يعاني مس عوانب لصور عديدة،
واملتتاع لوالع التعليم
مل
مل
َّ
َ
َّ
َّ
بدور عضو هيئة التدريس ،وتحديدا أداءه التدريعمي ،وهذا ما أكدته دراسات وندوات ملعدة( .لرام وآخرون0210 ،م ،ص.)51
ولد خرج املؤتمر الدولي لتقويم التعليم  "0211م ارات املس ـ ــتقا تنمي لا وتقويم ا" املنعقد في 0201مس عام 1332ه ،بعدة
توصـ ــيات تؤكد عن أهمية االسـ ــت ادة مس التجارب املحلية والدولية الناجحة في تنمية وتقويم امل ارات واالسـ ــتااتيجيات ومناء آليات
واستااتيجيات تنمي راس املام البشري وأهمية العناية بتصميم مقاييس وأدوات ومؤارات خاصة بامل ارات التعليمية.
وألهمية هذا املوض ـ ــوع ،تناولته العديد مس الدراس ـ ــات واألبحا التي كانت َا ُلدإ عميع ا إل الولوإ عن عوانب القص ـ ــور
َّ
والقوة في املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.
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ب
ومالرغم مس كثاة هذه الدراسـ ـ ــات والج ود املاذولة في هذا املجام ،إن األداء التدريعـ ـ ـ َّ
الحالي ،ال يلام بعيدا عس
ـمي في والعنا
مل
مل ب َّ
ب
ـمي ألعضــاء هيئة التدريس ،وتحقيق
تحقيق األهداإ امليشــودة؛ مما يعني ضــرورة العم
الجاد ال عام لالرتقاء ب اءة األداء التدريعـ مل
ب
ُّ
يحقق مس انعكاسات عن عودة التعليم العالي( .عياصرة0212 ،م ،ص.)313
التميز في عودة التدريس ،وما مل
َ َ
ُ
ولد َّ
توصلت دراسة الغامدي والقعيد وأبو راسين إل أن ث َّمة ع ودا ُعلئية في م ملتلق الجامعات السعودية ت ملبا ُ الحاعة إل
العلمي لبا َ
امج َّ
ب
موع ٍة إل تطوير لدرات عضو هيئة التدريس (0210م ،ص.)132
توحيد الج ود املتناثرة ،والت طيط
مل
ومس خالم عم الااحثة كوكيلة للكلية ووكيلة للقس ــم الحظت بأنه ال يتم تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس حي ال يوعد
مس م ام وكي الكلية أو رئيس القس ـ ــم تقييم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،كما ال يوعد هناك معاييا محددة وواض ـ ــحة أو اس ـ ــتمارة
تقييم يتم في ضوئلا تقييم أعضاء هيئة التدريس ،كما أنه ال تست دم هذه االستمارة في ترلية عضو هيئة التدريس أو ترايحه ألي
منصـ ـ ـ ـ ــب إداري ،وعليــه ــإن عمليــة تقويم األداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي ال تلام م ملــة وال تلقى أي أهميــة في العمليــة اإلداريــة داخـ األلسـ ـ ـ ـ ــام
العلمية.
َ
ونظرا ألهمي ــة تقويم األداء الت ــدريع ـ ـ ـ ــم ب ملي ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس في تحقيق األه ــداإ الج ــامعي ــة ،وت مللا َي ـة ح ــاع ــات املجتمع
َّ
ب
ـمي ألعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية
ومتطلااته املختل ة؛ أدركت الااحثة أهمية دراس ــة تحليلية لتقويم األداء التدريع ـ مل
السعودية ،ومس هنا كانت الحاعة ل ذه الدراسة.

 .1ما مستول األداء التدريعمي لدل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية؟
التجار ُب الدولية في تطوير األداء التدريعمي لدل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟
 .2ما
مل
َّ
َ
 .3ما اآلليات املقتاحة لتحسين األداء التدريعمي لدل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية؟
َا ُلدإ هذه الدراسة إل :
 .1ال شق عس مستول األداء التدريعمي لدل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية.
ُّ
التجار ملب الدولية في تطوير األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
التعرإ عن
.2
مل
 .3تقديم َّ
آليات مقتاحة لتحسين األداء التدريعمي لدل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية.
ُ
َّ .1
يؤم ُ أن تس ـ ـ ـ ـ م هذه الدراسـ ـ ـ ــة في الولوإ عن مسـ ـ ـ ــتول األداء التدريعـ ـ ـ ــمي لدل أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية
السـ ـ ـ ــعودية ،ومعالجة ما به مس َخ َل إن ُوعد ،وتعليل ما به مس ب
ب
يعل ال اءة التعليمية الداخلية والخارعية التي
مل
مل
مميزات بما مل
مل
ب
وتؤكد علالا رؤية (.)0202
تسع إل تحقيق ا الجامعات ،مل
ب
ـمي ألعضــاء
 .2وتســع هذه الدراســة لإلسـ ام بجذب انتااه املســؤولين عس التعليم العالي إل ضــرورة االهتمام بتقويم األداء التدريعـ مل
هيئة التدريس بالجامعات؛ لتحسين وتطوير أدائلمُ ،
األمر الذي يقضمي بتجويد أداء الجامعات.
 .3أتت هذه الدراسـ ـ ــة َلت مللا َية حاعة مؤ َّس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم العالي إل إعراء دراسـ ـ ــة علمية ت شـ ـ ــق عس مسـ ـ ــتول أداء أعضـ ـ ــاء هيئة
التــدريس بــالجــامعــات ،وأتــت كــاس ـ ـ ـ ــتجــابــة لتوصـ ـ ـ ـ ـيــات بعض املؤتمرات والنــدوات امل ت َّمـة بتجويــد أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
والتعليم العالي.
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ُ
الحدود املكانية :ط ملباقت هذه الدراس ــة عن بعض الجامعات الحكومية باململ ة العرمية الس ــعودية( امللك س ــعود ،أم القرل،
الطائق ،نجران ،الااحة ،سلمان بس عادالعليل سابقا سطام بس عادالعليل حاليا ،الجوإ ،حائ ).
الحدود اللمانية :ب
ب
ب
الجامعي 1303-1301هـ.
مي األوم مس العام
مل
طاقت هذه الدراسة في ال ص الدرا مل
مل

يعر ه (محمود0223 ،م ،ص )312بأنه" :عملية تش ـ ـ ـ ــخيص ـ ـ ـ ــية عالعية؛ لتحديد عوانب َّ
ب
القوة ،وعوانب الض ـ ـ ــعق ،في أداء
مل
املؤسسة؛ مس أع تعليل نقاط َّ
َّ
القوة ،وعالج نقاط الضعق".
َّ
عر ت ــه (الج ري0220 ،م ،ص )115ب ــأن ــه" :ك ـ ُّ م ــا يقوم ب ــه عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس مس أنشـ ـ ـ ـ ـط ــة ،وعملي ــات ،وإعراءات،
َّ
َ
َ
َّ
ب
وخارعه".
مي
وسلوكيات تعليمية ،تتعلق بعملية التدريس داخ الصق الدرا مل
عر ه (الشـريق0215 ،م ،ص )123بأنه" :إصـ ُ
َّ
ـدار ُح م عن نوعية ومســتول األداء التدريعــمي لعضــوات هيئة التدريس أثناء
ب
التدريعمي".
املولق
مل
تعر ه الااحثة إعرائيا بأنه" :إص ـ ـ ـ ــدار ُ
ب
الح م عن ك مل ب ما يقوم به عض ـ ـ ـ ـ ُـو هيئة التدريس مس أنش ـ ـ ـ ــطة ،وعمليات،
ويم مل س أن مل
ب
َ
وإعراءات ،داخ َ
وخارعه ،وله عاللة بالعملية التعليمية".
الصق
مل

َّ
ب
يعر ــه (الجاني0225 ،م ،ص )00بــأنــه" :عمليــة منظمــة لجمع وتحليـ املعلومــات؛ لتحــديــد مــدل تحقيق األهــداإ التعليميـة
مل
ب
ب
ويعر ه (الطش ـ ــالن0211 ،م ،ص )301بأنه" :عملية إصـ ـ ــدار ُ
ب
الح م عن ك مل ب ما يقوم به
مس ملل َا
املتعلمين ،مل
مل
وات اذ لرارات بشـ ـ ــأنلا" .مل
ُّ
عضو هيئة التدريس؛ مس أع مساعدة الطالب عن التعلم مس خالم العملية التعليمية".
ْ
َّ
ب
ـمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ُيشـ ـ ــيا إل مجموعة األنش ـ ـ ــطة ملامل نية القابلة للتحلي
وبلذا يت مل ـ ـ ـح أن مص ـ ـ ــطلح األداء التدريع ـ ـ ـ مل
ُّ
واملالحظة ،التي ب
يؤديلا األس ــتاذ؛ مس أع مس ــاعدة الطلاة عن التعلم ،وال َّبد أن َي ملت َّم تقويم األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس
مل
ب َ ب
وري؛ لر ع مستول أدائه ،وتحقيق ال دإ مس العملية التعليمية.
بشك
ٍ
مستمر ود ٍ
َ
ُّ
َ
ت ُبا أهميـة تقويم األداء التـدريع ـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس في ك ْو ملنـه وس ـ ـ ـ ــيلـة رئيسـ ـ ـ ـ ــة للتـأكـد مس تحقيق الجـامعـة إلحدل
وظائ ا ،وهو التدريس ،ووسـ ـ ــيلة لتعليل األداء ب
الجيد ،وتشـ ـ ــخيص األداء املن مل ض ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس( .الطش ـ ــالن0211 ،م،
مل
ص.)300
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ب
َ
ويؤكد إبر ُ
اهيم أن أهمية تقويم األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس ت ُمس في:
مل
ب
املعلم ،أو وضعه في وظي ة أخرل ،أو إنلاء خدمته.
 .1تو يا معلومات لتطوير أو تعدي مسؤوليات مل
ُ
َ
 .2تو يا معلومات تس م في مكا أة وت ْر ملل َية عضو هيئة التدريس.
 .3تنمية م ارات ومعلومات عض ـ ــو هيئة التدريس امل نية؛ حتى ُيس ـ ـ م ب اعلية في عمليات التطوير املسـ ــتقالية للمنال0223( .م،
ص.)113

.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5

ُ
العديد مس األدوات واألساليب الحديثة املست َدمة في تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس ،ومنلا:
يوعد
ُ
ب
َ
بطالة املالحظةَّ :
ويتميز هذا األسلوب بأنه ُ
الصق مااارة.
أكثا والعية؛ حي تجري مالحظة عضو هيئة التدريس في داخ
مل
َ
ـات التدريسـ ــية ،و َي ملت ُّم تقويم عضـ ــو هيئة التدريس مس خالم الطالب ،أو التقويم
ات واملمارسـ ـ مل
تصـ ــميم اسـ ــتاانة :تتضـ ـ َّـمس امل ار مل
ب
املااار.
الذاتي ،أو الرئيس مل
مل
ُ ُ
األكثا ايوعا في التعليم العالي.
تقديرات الطلاة لعضو هيئة التدريس :و ي
َ
ُ
َ
َ
تحلي نتائج الطالب :وذلك مس خالم االختاارات التي تست دم في تقويم الطلاة ،وه ي تع مل س تحقيق األهداإ التعليمية؟
َ
ب
الجامعي :ل ُّ
وخارع ا ( .يتون،
لتعرإ عن مج ودات األســتاذ ،وإنجا اته ،ومشــاركاته ،داخ َ الجامعة
حقياة البات وليو لألســتاذ
مل
0225م ،ص.)332331
َ
كما ت ملت ُّم عملية تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بواسطة ك ٍ ب مس:
الطالب.
اللمالء.
رؤساء العم .
ب
الذاتي.
التقويم
مل
َّ
املختصة عن مستول الجامعة.
اإلدارة

َ
ب
الجامعي ،ومس أبر ها كما
م ما اختل ت أس ـ ـ ـ ــاليب التقييم ،إن أهدا ا تظ ُّ ت ُدم أغراضـ ـ ـ ـ ـا تعليمية مرغومة في التعليم
مل
ات ق علالا ك مس (لرام ،0210 ،ص ،22والشريق ،0215ص:)112
ُ
ب
ـمي/
✓ التقويم عمليـة تشـ ـ ـ ــخيص ـ ـ ـ ـيـة عالعيـة ولـائيـة ،تعطي عضـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في الجـامعـة تغـذيـة راععـة عس أدائـه التـدريع ـ ـ ـ ـ مل
يتم تعليل عناصــر َّ
القوة في العملية التدريســية وإلرارهاُّ ،
التعليمي ،و اعلية تدريســه ،وبلذا ُّ
ب
وتتم معالجة عناصــر الضــعق الا
مل
الجامعي ،ور ع َّ
ب
نوعيته.
لتحسين التدريس
مل
َّ
ب
مؤار ب
عيد لقياس أداء عضو هيئة التدريس ،و اعلية تدريسه؛ ألع لرارات إدارية تتعلق بالتالية في الجامعة.
✓ التقويم مل
مل
ب
ُ
يلود التقويم الطلاة في الجامعة بمعلومات أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية يم مل س أن ي مل يدوا منلا عند اختيار َّ
املقررات الجامعية ،وتدريس ـ ـ ـ ـ ا ،عند
✓ مل
َ
املعتمدة.
است دام نظام الساعات
ب
ـات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّمـ ـ ـ ـة لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــقص ـ ـ ـ ـمل بـ ـمـ ـ ـ ـي والـ ـ ـ ـاـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي.ب
َ
✓ يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ملـدم الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ٍ
مل
تو يا معلومات لتطوير أو تعدي مسؤوليات عضو هيئة التدريس ،أو وضعه في وظي ة أخرل ،أو إنلاء خدمته.
ب
ُ
َ
املعلم.
✓ تو يا معلومات تس م في مكا أة وتر مللية مل
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ُ
ب
مي.
✓ تنمية م ارات ومعلومات عضو هيئة التدريس امل نية؛ حتى يس م ب اعلية في عمليات التطوير املستقالية للمنال الدرا مل
ُ َ
َّ
ب
ـمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس ،التي َت ُمس في ُّ
التعرإ عن
ومس منطلق تلك األغراب ،تت مل ـ ـح أهمية عملية تقويم األداء التدريعـ ـ مل
َ
مـا َّ
ُّ
قو َي لـا وعالع ـا،
يتمتع بـه عض ـ ـ ـ ــو هيئـة الت
ـدريس مس ال ـاءات التـدريسـ ـ ـ ـ ـيـة ،وكـذلـك التعرإ عن مواطس الضـ ـ ـ ــعق في أدائـه؛ لت مل
ُ
َ
ُّ
وكذلك لتحس ـ ـ ـ ــين نوعية التعليم ْاملُ َّ
قدم للطالب مس طرق وأس ـ ـ ـ ـ َ
والتقدم
مة في التدريس ،تسـ ـ ـ ـ ـ مل م في تحقيق التنمية
ـاليب مس ـ ـ ـ ــت د ٍ
للمجتمع.
َ
َ
ُ
َ
ـليمة؛ حتى نض ـ ـ ـ َـمس ص ـ ـ ـ َّـحة ووالعية
يجب أن تانى عملية تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي لدل عض ـ ـ ــو هيئة التدريس عن
معاييا س ـ ـ ـ ٍ
النتائج ،ومنلا:
ب
الذاتي.
 .1املشاركة :يجب أن يشارك عضو هيئة التدريس في عملية تقويم ن سه عس طريق التقويم
مل
 .2الجماعية :أن يكون تقويم عضو هيئة التدريس بشك عما بي ،بحي يشارك يه ُ
أكثا مس ُمق ب ملوم.
ٍ
 .3الوالعية :أن ُيرا في تقويم عضو هيئة التدريس والع اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة ،والظروإ اإلدارية بالجامعة.
َ
َّ
 .4االسـ ـ ـ ــتمرار :ال تتق َّيـد عمليــة التقويم ب تاة َّ
معينـة ،تتولق أو تيتهي بعـ َـدهــا ،ويجــب أن يكون التقويم في موالق م ملتل ـ ٍـة مس
العم  ،وفي أولات ب
متعددة (العيدورس0223 ،م ،ص.)130
مل
َ َ ُ
ث َّمة ملع َّدة أسااب تعم عن ش عملية تقويم األداء التدريعمي لدل عضو هيئة التدريس ،منلا:
معاييا سلوكية َّ
محددة َس َل ا؛ ُ
الجامعي مل ارات تدريسية َّ
َ
ب
معينة.
للح م بلا عن مدل امتالك األستاذ
 .1أن التقويم َي ملت ُّم في ضوء
ٍ
مل
َ
ب
صـ ـ ـ ـ ـص َّ
 .2ل َّلـة ملخباة الت ُّ
يؤثر علالــا بعض الض ـ ـ ـ ــغوط اإلداريــة ،والص ـ ـ ـ ـ ــات
املقوم ،والحــالــة الن سـ ـ ـ ـ ـيــة لــه لحظــة التقويم ،التي مل
ب
الجامعي( .الشريق0215 ،م ،ص.)111
الشخصية لألستاذ
مل
كذلك يم س أن ُنض ـ ـ ـ ــيق بعض األس ـ ـ ـ ــااب التي ب
تؤدي إل ش ـ ـ ـ ـ أو ضـ ـ ـ ــعق اإل ادة مس عملية التقويم ألداء عضـ ـ ـ ــو هيئة
مل
مل
التدريس ،ومنلا:
ب
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس.
✓ است دام نوع واحد مس أساليب التقويم لألداء
مل
✓ ال ُّ
املناسب في تقويم أعضاء هيئة التدريس.
يتم اختيار الولت مل
َّ
✓ ملللة الو ي بأهمية نتائج التقويم.

ب
أهم ا:
مل
.1
.2
.3
.4
.5

يؤكد إبر ُ
اهيم عن أنه ال َّبد مس وعود عدد مس العوام التي تس ــاعد في نجاح عملية التقويم لألداءات التدريس ــية ،والتي مس

تحديد األهداإ مس عملية التقويم.
ب
َّ
املحلية.
مراعاة املتطلاات االعتماعية واملعاييا مل
َ
مناساة أساليب التقويم َّ
املتاعة مع األهداإ املعلنة.
ب
مني له.
االستمرارية والشمولية وتحديد برنامج ٍ
والسرية َّ
ب
التامة لنتائجه0223( .م ،ص.)105
مراعاة العدالة
مل
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ـمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس َو ْ َق تلك العوام واملعاييا ،س ـ ـ ــوإ يت َّ
وإذا ب
ب
حقق الغرب
مل
طاقت عملية التقويم لألداء التدريعـ ـ ـ ـ مل
ب
َ
َّ
تحقق نمو الجــامعــة؛ لتص ـ ـ ـ ـ إل أهــدا ــا ،وتضـ ـ ـ ــمس ل ــا ال عــاليــة وال ــاءة في
وال ــدإ منــه ،ويعطي نتــائج ذات مصـ ـ ـ ـ ــداليــة عــاليــة مل
التدريس.
ُي َع ُّد التدريس مس ب
ُّ
الجامعي ،لذا؛ ال َّبد أن تس ـ ـ ــع إدارة الجامعة إل الاح عس الوس ـ ـ ــائ
أهم األدوار التي يقوم بلا األس ـ ـ ــتاذ
مل
والطرق املختل ة التي ب
ب
تجارب الدوم األخرل.
تؤدي إل تطوير األداء
مل
التدريعمي مس خالم االست ادة مس مل
مل
وعليه؛ يم مل س أن نســتعرب بعض تجارب الدوم األعنبية والعرمية في مجام تطوير األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس،
ومنلا:
ب
ب
تحقق ذلك،
ـمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،حي أتاحت ل م الوس ـ ــائ َ التي مل
اعتيت الجامعات األمري ية بتطوير األداء التدريع ـ ـ مل
مس خالم دعم األبحــا العلميــة ،وحض ـ ـ ـ ــور املؤتمرات والنــدوات العلميــة ،كــذلــك أتــاحــت ال رص ـ ـ ـ ـ ــة أمــام القطــاع الخـ ب
ـاص لتزويــد
مل
الجامعات باإلسـ امات ،وتطوير الباامج لألسـاتذة .ويعود االهتمام بتطوير عضـو هيئة التدريس في مؤ َّسـسـات التعليم العالي بأمريكا
َ
إل عام (1112م) ،عندما َّ
طاقت عامعة هار ارد س ـ ــنة الت ُّرغ عن أعض ـ ــائلا ،كنوع مس املمارس ـ ــات التطويرية ،ثم توالت ممارس ـ ــات
ب
ب
ـمي لم ينتشـ ــر بسـ ــرعة إال في
املالي لألبحا العلمية ،وحضـ ــور املؤتمرات وورش العم  ،إال أن تطوير األداء التدريعـ ـ مل
التطوير؛ كالدعم مل
ب
الس ـ ـ ـ ــتينيات ومداية السـ ـ ـ ــاعيييات ،عندما تم تطايق أس ـ ـ ـ ـ َ
ب
الجامعي؛ لجع عملية
تعل تطوير التدريس
ـاليب وممارس ـ ـ ـ ـ ٍ
ـات عديدة مل
مل
التدريس والتعليم َّعالة.
َّ
كما أن برامج تطوير أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات األمري ية لد ركلت اهتمام ا عن تطوير أعضـ ـ ــاء ال يئة
ب
التعليمية كأشـخاص وكم نيين ،مس خالم التاكيز عن املعر ة وامل ارات ،ب ْ َ
املتعلقة بالتدريس والتعليم ،وكي ية
والتقنيات واألسـاليب مل
مل
تعليمية ،وتطوير أس ـ ـ ـ ـ َ
إنتاج وس ـ ـ ـ ــائ َ
َّ
عديدة؛ لعرب املادة التعليمية ،وتطوير املقررات واملناهل ،بما يتالءم مع تطوير عملية
ـاليب
ٍ
ٍ
ُّ
تعلم الطلاة ،وكي ية خلق بيئة للتدريس والتعليم ب
الجيد ،وتطوير عاللة أعضاء هيئة التدريس باللمالء بالقسم واأللسام األخرل،
مل
َ
َ
َّ
ب
السر ب ملي لألساتذة( .بوبشيت0210 ،م ،ص.)252
واعتماد لوائم ولوانين لتعليل التدريس والتعليم ال عام ،وتقييم الطالب مل
ولد ركلت عامعة عورج واا ـ ـ ـ ــنطس كما أورده موراي ( )murray,1997عن تطايق رة تطوير وتقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
النــاجح مس خالم املح ظــة التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة في التعليم العــالي ،أمــا في عــامعــة مونــت كليا قــد أوردت علوريــا ( )Gloria,1998أنلــا اهتمــت
بتحقيق االعتيا في هيئة تدريس ا مس خالم عدد مس الباامج منلا :برنامج إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد الذي بدأ (.)1333
ا ـ ـ َـر َعت معظم الجامعات البايطانية منذ بداية الس ـ ــتينيات بتأس ـ ــيس مر َ
اكل مت ب
صـ ـ ـص ـ ـ ٍـة؛ لتنمية أعض ـ ــاء هيئة التدريس،
مل
حي تلايد االهتمام مس ملل َا هيئة التدريس داخ َ الجامعات البايطانية بالتنمية امل نية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،وإدراك م َّ
ألهمي لا
أسست مر َ
اكل مت ب
في مجام التدريس ،ومس أبر الجامعات البايطانية التي َّ
صصة للتنمية امل نية ألعضاء هيئة التدريس:
مل
ب
َ
العديد مس امل ارات ،مس خالم بر َ
امج
تركل برامج التنمية امل نية في عامعة أكسـ ـ ـ ـ ـ ورد عن إكس ـ ـ ـ ــاب عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
مل
َّ
ب
واالتصـ ـ ـ ــاالت ،واالعتماعات ،والت اع مع املعلومات ،وامل ارات الال مة للتعام
تتعلق بم ارات التدريس ،والتقويم ،وإدارة الولت ،مل
ب
ب
الاحثي( .الغامدي0210 ،م ،ص.)33
واالتصام ،وليادة ال ريق
مع املش الت ،واختيار الادائ املناساة ،ومرامج اإلاراإ ،مل
مل
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وفي اململ ة األردنية ال اا ـ ـ ـ ــميةَّ ،
اهتمت العديد مس الجامعات بتطوير أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مس خالم عقد َد ْورات
مت ب
صـ ـص ــة في اإلعداد التابو ب ملي ،ثم أنش ــأت الجامعة املراكل التعليمية لتنمية القول البش ــرية ،وتطوير العملية التعليمية مس خالم
مل
َّ
َ
ُ
تقديم العديد مس الباامج وورش العم  ،ولد ععلت الجامعة حضــور هذه الباامج والورش اــرطا ومتطلاا للتالية مس رتاة أكاديمية
إل أخرل أعن منلا( .السميم0223 ،م ،ص.)101
تم إنش ــاء مركل ُّ
ب
الجامعي في بداية التس ــعيييات ،وس ـ مل بـمي هذا املركل بـ ـ ـ ـ ـ ــ"مركل اس ــتقطاب وتنمية أعض ــاء
يلتم بتنمية األس ــتاذ
مل
َ
هيئة التدريس"َّ ،
ب
الجامعي،
العديد مس الباامج وورش العم حوم تطوير طرق التدريس ،وتنمية امل ارات التدريس ـ ــية لألس ـ ــتاذ
ولدم
مل
َ
عرب بعض
كما أنه لام بإصـ ـ ــدار نشـ ـ ــرة دورية بعنوان "ا ـ ـ ــؤون أكاديمية" ،تنالش موض ـ ـ ـ مل
ـوعات تنمية أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وت مل
التجارب العاملية في مجام تنمية أعضاء هيئة التدريس( .آم اهر0223 ،م ،ص.)002
مل
ب
ـمي لعض ــو هيئة التدريس،
بعد العرب الس ــابق لعدد مس التجارب الدولية ،العاملية والعرمية ،في مجام تطوير األداء التدريع ـ مل
إنه لد َّات َ ح ما يني:
ُ
 .1كانت بداية االنطالق لتنمية أداء أعضاء هيئة التدريس ،مس دولة بريطانيا في الستينيات
 .2اد االهتمام بلا في الواليات َّ
املتحدة األمري ية مع بداية الثمانيييات.
َّ
تعددت أوعه االهتمام بباامج التنمية لعضو هيئة التدريس مس خالم هذه املراكل ،وكان ُع ُّ اهتمام ا في مجام التدريس.
.3
َ
ُْ
ب
َّ
َ
 .4ال بد مس مواكاة الدوم املتقدمة في إنش ــاء مراكل مت ب
بتنمية وتحس ــين م ارات ولدرات
صـ ـص ـ ٍـة في الجامعات الس ــعودية ،تعنى
مل
مل
مل
أعضاء هيئة التدريس؛ لر ع ك اءة م َرعات التعليم العالي.
َ
عوانب ب
َ
َ
دة ،إال أن الااحثة
تقويم أداء عضــو هيئة التدريس مس
َيلخر األدب التابو ُّي بال ثيا مس الدراســات التي تناولت
متعد ٍ
مل
مس خالم الاح والتقصـ ـ بـ ــمي لم تتو َّ
ص ـ ـ ـ ـ إل دراسـ ـ ـ ــة تناولت تقويم األداء التدريعـ ـ ـ ــمي لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية
مل
ب
َ
ُّ
ذات العاللة بموضــوع الدراســة
باململ ة العرمية الســعودية ،وهذا مؤ ملاـر عن أهمية إعراء هذه الدراســة ،وســي ملتم عرب الدراســات مل
مس األلدم إل األحد عن النحو التالي:
ب
واملقومين ،في عوانب أداء
أعرل الشـ ـ ـ ــا عي (0222م) :دراسـ ـ ـ ــة َه َد ت إل ال شـ ـ ـ ــق عس وع َ ْي نظر أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
مل
ُ
عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ومظاهره املختل ة ،التي تعني بلا عملية تقويم هذا األداء ،وكذلك أهم مصـ ـ ـ ــادر املعلومات وخص ـ ـ ـ ــائص ـ ـ ـ ـ ا
ب
ب
الجامعي ،وكذلك ُّ
التعرإ عن الخصــائص والصـ ات
املعلم
املختل ة ،التي يم مل س أن تعتمد علالا العملية التقويمية عند تقويم أداء مل
مل
التي يجب أن تتوا ر عن مس َي ْ
ض ـ َط مللع بلذه املس ـؤولية التقويمية ،واســت دمت الدراســة ب
عينة مس أعضــاء هيئة التدريس ،والقائمين
مل
ُ
ب
املتنوعة ،واس ـ ـ ـ ــت َدمت الدراس ـ ـ ـ ــة في تحقيق
عن العملية التقويمية بكلية التابية (بنين) بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود بألس ـ ـ ـ ــام ا العملية مل
ب
َ
َّ
الجامعي ،وكذلك مصادر املعلومات التقويمية التي ُّ
َّ
ب
يتم االستناد
املعلم
أهدا ا استبيانا
يتضمس املتطل مل
اات املوضوعية لتقويم أداء مل
مل
َ
إلالا في تقويم هذا األداء ،وخص ـ ــائص ـ ـ ا املختل ة ،ولد ان لت الدراس ـ ــة إل وعود روق عوهرية بين وع ْي نظر ك ٍ ب مس أعض ـ ــاء هيئة
ُ
التــدريس ،والقــائمين بــالعمليــة التعليميــة ،في أغلــب عوانــب ومظــاهر األداء التي تعنى بلــا العمليــة التقويميــة ل ــذا األداء ،وكــذلــك
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مص ـ ـ ــادر املعلومات التي يم مل س االس ـ ـ ــتناد إلالا في تقويمه ،وخص ـ ـ ــائص ـ ـ ـ ا املختل ة .ولدمت الدراس ـ ـ ــة إل إعداد ميثاق عم يتض ـ ـ ـ َّـمس
َ
َّ
اات واــروط التقويم املوضــو ب ملي ألداء عضــو هيئة التدريس ،يم مل س أن ُي يد في تطوير وتحســين أدائه ،وتقليص نســاة أخطائه
متطل مل
َّ
التي يم س أن َت ُ
نجم عس عدم درايته بمث هذه املتطلاات.
مل
وكش ت دراسة العيدروس (0223م) :عس أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،واست دمت الااحثة املنال
َ
َ
التحليني في دراسـ ـ ـ ـ ـ لــاَّ ،
َّ
وطاقــت الــدراسـ ـ ـ ـ ــة عن ( )13مس ليــادات كليــة التابيــة بجــامعــة مل بأم القرل ،واس ـ ـ ـ ــت ــدمــت املقــابلــة
الوصـ ـ ـ ـ ـ َّي
ب
ُ
نوعة بجامعة مل بأم القرل( ،كتقويم اللمالء ،رئيس القسـ ــم)،
الشـ ــخصـ ــية ،ولد أظ رت نتائج الدراسـ ــة أنه:ال توعد أسـ ــاليب تقويم مت مل
معاييا َّ
وعدم وعود إدارة م ت َّ
مقننة ،وأس ـ ـ َ
َ
ـاليب علمية ص ـ ــادلة ،وأنه
لائمة عن أه االختص ـ ــاص في التقويمَّ ،تت مل ذ
صـ ـ ـة بالتقويم
ٍ
ب ب
ـاليب التقويم لتطوير أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس :أن يقوم التقويم عن املوض ـ ـ ــوعية واملص ـ ـ ــدالية (أس ـ ـ ــس
مقومات نجاح أس ـ ـ ـ مل
مل
أهم مل
َّ
َ
ب
علمية ،ومعاييا مقننة) ،إعراء التقويم الش ـ ـ ــام املتض ـ ـ ـ ملـمس عميع مجاالت التقويم ،وإا ـ ـ ـراك عميع األطراإ ذوي العاللة بعضـ ـ ــو
َ
تطايق تقويم أداء عضو هيئة التدريس:
هيئة التدريس مس الصعومات التي تواعه
تصة َّ
ب
عدم وعود ع ة م َّ
ُ
واإلداريين.
مقننة ،تقوم بالتقويم الذي يشم تقويم الطالب ،واللمالء ،ورئيس القسم،
مل
َ َ
ب
ـمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة الطائق ،في
وأعرل (لراـ ـ ــم وآخرون0210 ،م) :دراسـ ـ ــة هد ت إل تقويم األداء التدريعـ ـ ـ مل
تكونت ب
وتكون مجتمع الدراسـة مس طالب كلية التابية بالجامعة ،بينما َّ
ضـوء معاييا عودة األداء ،مس وع ة نظر الطالبَّ ،
العينة مس
مل
مل
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
ـتاانة
طالب تم اختيارهم بطريقة عش ــوائية ،واس ــت دم الااحثون املنال الوص ـ َّي التحليني واملس ـحي ،كما تم اس ــت دام االس ـ مل
(ٍ )022
َّ
ب
ـمي ألعض ــاء هيئة التدريس بالجامعة ،وأوص ــت الدراس ــة بض ــرورة إعداد
أداة للدراس ــة ،وتوصـ ـلت الدراس ــة إل لص ــور األداء التدريع ـ مل
ب
ب
مي في التاليات.
دورات تدريبية؛ لر ع ك اءة أداء أعضاء هيئة التدريس ،واعتماد معاييا عودة األداء
التدريعمي كمحور أسا ٍ
مل
في حين َه َد ت دراسـ ــة (الصـ ــمادي0210،م) :إل تقويم عودة املمارسـ ــات التدريسـ ــية لدل أعضـ ــاء هيئة التدريس في عامعة
َ
نجران مس وع ة نظرهم ،ب
عضو هيئة تدريس مس م ملتلق كليات الجامعة ،وأظ رت النتائج ما يني:
وطاقت أداة الدراسة عن ()022
مل
َ
ُّ
ب
ب
َ
ب
ْ
متغيا ملي النوع االعتما ملي لصـ ــالح
االتصـ ــام والتواص ـ ـ عن
وعود روق مل
ذات داللة إحصـ ــائية في مجالي تقويم تعلم الطلاة ،وم ارات مل
مل
ب
ب
ب
متغيا الخباة
ـاديمي لصـ ـ ـ ـ ـ ــالح َح َمل ــة ال ــدكتوراه وعود روق في مج ــام الت طيط للت ــدريس واألداة كك ـ ٍ ب عن
مل
اإلن ــا  ،واملؤ مله ـ األك ـ مل
التدريس ـ ــية لص ـ ــالح ذوي الخباة املرت عة ( 12س ـ ــنوات أكثا) ،أما باليس ـ ــاة ب
ملتغيا نوع الكلية قط ،ظ رت روق في مجام م ارات
مل
تن يذ التدريس لصالح األعضاء في الكليات العلمية.
ُّ
التعرإ عن درعة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لل ايات التدريسية،
كما هد ت دراسة (الحراحشة وأحمد :)0210 ،إل
ب
َّ
عينة الدراس ـ ـ ــة مس ( )025طالاا
في ض ـ ـ ــوء معاييا إدارة الجودة الش ـ ـ ــاملة ،مس وع ة نظر طلاة كلية التابية بجامعة الااحة ،وتكونت مل
ٌ
ب
مكونة مس ( )20مل قرة ،وتو َّ
ـتاانة َّ
ص ـ ـ ـلت الدراس ـ ـ ــة إل أن درعة ممارس ـ ـ ــة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس لل ايات
وطالاة ،و مل عت علالم اس ـ ـ ـ
التدريسية في ضوء معاييا إدارة الجودة الشاملة عاءت ب
متوسطة.
مل
كما كشـ ـ ت دراس ــة (الشـ ـريق0215 ،م) :عس مس ــتول األداء التدريع ــمي لعض ــوات هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية في
َّ
ومتطلاات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العاليَ ،و ْ قا لخباة َّ
مؤسسات التعليم العالي األعنبية ،ثم
ضوء معاييا الجودة الشاملة،
مدل امتالك عضوات هيئة التدريس بالجامعات السعودية لألداءات التدريسية الال مة لنجاح س في ضوء معاييا الجودة الشاملة،
كما استقصت الدراسة أثر (الدرعة الجامعة) في اعلية أداء عضوات هيئة التدريس بالجامعات السعودية ،واست دمت الااحثة
املنال الوصـ ـ ـ ـ َّي؛ وذلك ملالءمته لطايعة الدراس ـ ـ ــة ،واا ـ ـ ــتملت ب
عينة الدراس ـ ـ ــة عن ( )152عض ـ ـ ــوة ب مس عامعات سـ ـ ــعودية ،تم
مل
َّ
اختيارهس بطريقة عشــوائية طاقية ،واعتمدت الدراســة عن االســتبيان ،ومييت نتائج الدراســة امليدانية أن عضــوات هيئة التدريس
بالجامعات السعودية تمتل س األداء التدريعمي الال مة لنجاح س في التدريسَ ،و ْ قا ملعاييا الجودة الشاملة بدرعة ب
متوسطة.
مل
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َ ُ
ب
ـمي ل يئة التدريس بقس ــم الرياض ــيات
في حين كانت دراس ــة عرادات (0215م) :الدإ إل معر ة آراء الطالب في األداء التدريع ـ مل
ب
وتكونت ب
املؤثرة في التقييمَّ ،
عينة الدراس ــة مس ()131
بجامعة س ــلمان بس عادالعليل س ــابقا وس ــطام بس عادالعليل حاليا ،والعوام
مل
مل
َ ب
َّ
تؤثر بدرعة عالية في تقييم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس ،حي عاء
وتوصلت النتائج إل أن
طالاا،
مل
مجاالت الدراسة عميع ا مل
ب
ـمي في املرتاة الثانية ،وفي املرتاة األخياة عاء مجام
مجام عمليات التقويم باملرتاة األول  ،في حين عاء مجام عمليات األداء التدريع ـ ـ ـ ـ مل
ُّ
ب
بمتغياات
عمليات التواصـ وال مل بسـمات الشـخصـية ،كما أاـارت النتائج إل تأثر تقييم الطالب ألداء أعضـاء هيئة التدريس في القسـم
مل
ُّ ُ
ُ
تاة األكاديمية ،و َّ
املقرر الدرا ُّمي ،واملستول الدرا ُّمي للطالب.
الدراسة ،مس حي عيسية عضو هيئة التدريس ،والر
َ َ
ب
ـمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة
في حين أن دراس ـ ـ ــة (عياصـ ـ ــرة0212 ،م) :هد ت إل تقييم األداء التدريع ـ ـ ـ مل
تكونت ب
الجوإ ،مس وع ة نظر الطالاات ،ولد َّ
عينة الدراس ـ ـ ـ ــة مس ( )102طالاة ،تم اختيارهس بالطريقة العش ـ ـ ـ ــوائية البس ـ ـ ـ ــيطة،
مل
ب
َّ
َّ
ب
َّ
ـمي ألعضــاء هيئة التدريس في
وتكونت أداة الدراســة مس االســتاانة ،وتوص ـلت الدراســة إل أن املتو ملس ـط الحســابي لوالع األداء التدريعـ مل
ُّ
كلية التابية بدرعة متو بسـ ـ ـطة ،وأن ُب ْع َد ُّ
تنوع مص ـ ــادر التعلم والتعليم كان بدرعة كاياة ،وعاء باملرتاة األول  ،وفي املرتاة الثانية عاء
مل
مجام التأثيا عن الطالاات ،وفي املرتاة األخياة عاء مجام توظيق أساليب القياس والتقويم.
كما َه َد ت دراســة العربي (0212م) :إل تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بجامعة حائ  ،في ضــوء معاييا الجودة واالعتماد
َ ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
عي ،واإلدار ب ملي ،باســت دام املنال الوص ـ ب ملي،
والاحثي
والتعليمي،
ـمي
والعلمي ،والاي مل
مل
مل
مل
األكاديمي ،مس خالم تقويم األداء التدريعـ مل
مل
ئي واملجتم مل
َ
عينة الاح االستطالعية املختارة بالطريقة العشوائية ( )00مستجياا ،واملت ب
واملت ب
عينة الاح األساسية املختارة بالطريقة
مل
مل
مل
العمــديــة ( )113عض ـ ـ ـ ـ َـو هيئــة تــدريس ،وتم تطايق االس ـ ـ ـ ــتبيــان عن ب
ُّ
ب
ـمي
مل
العينــة ،وكــانــت أهم النتــائج بــاملحور األوم (األداء التــدريع ـ ـ ـ ـ مل
ب
والتعليمي) :أن بعض اس ـ ــتجابات أعض ـ ــاء هيئة التدريس كش ـ ـ ت أن َث َّم َة تأييدا للقيام بدورهم في( :تلويد الطالب بتوص ـ ــيق املقررَّ
مل
ب
ُّ
ب
ب
ـمي،
متنوعة ،والتنوع في اس ـ ــت دام الوس ـ ــائ التعليمية ،والرابط بين أعلاء املحتول الدرا ـ ـ مل
ـمي ،واس ـ ــت دام أس ـ ــاليب تدريس مل
الدرا ـ ـ مل
َ َ
ْ
وتصــييق الطالب حســب لدراالمَ ،وو قا لل روق ال ردية) ،بينما كش ـ ت بعض اســتجابات أعضــاء هيئة التدريس أن ث َّمة لصــورا
إل ب
حد ما في تحديد الطالب األكثا ُّ
تميزا ،واألل مل ب استيعابا ،واملشاركة في ورش عم  ،وتشجيع الطالب عن القراءة.
ٍ
مل
وأعرل عوارت ( )Jarate,2007دراس ـ ـ ـ ـ ــة هــد ــت إل تقييم عودة التعليم الجــامعي مس خالم أراء الطلاــة الجــامعيين الخريجين،
ولد توصلت الدراسة إل أن الطلاة الخريجين يعتقدون أن أهم ما يجع التعليم الجامعي ذا اعلية كاياة هو ضرورة تو ر امل ارات
العمليـة بين أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ،مثـ القـدرة عن حـ الص ـ ـ ـ ــعومـات العلميـة التي تواعـه الطلاـة ،امل ـارة العـاليـة في الت ـاعـ مع
الطلاة ،االستماع إل حاعات الطلاة العلمية ،تنمية م ارات الت يا عند الطلاة وتطويرها.
وهد ت دراســة ريل ( )Freez,2004إل تقويم أداء عضــو هيئة التدريس مس وع ة نظر الطلاة وتكونت عينة الدراســة مس 110
طالاا وطالاة ،وأعريت الدراس ـ ـ ـ ــة في عامعة كارولينا بالواليات املتحدة األمري ية ،واس ـ ـ ــت دم الااح أداة تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة
التدريس مكونة مس خمس عوانب و ي الت طيط والتعليم ،واإلدارة والتواصـ ـ ـ ـ ـ  ،واالعتماعية واالتجاه ،وتوص ـ ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ـ ــة إل
تقسيم الطلاة يؤدي إل تحسين م ارات املدرس التعليمية وأدائه.
كما أعرل ك مس ليدر وعراـ ـ ــايا ( )Lyde&Grieshaber,2016دراسـ ـ ــة هد ت إل تحديد تصـ ـ ــورات أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس حوم
أســلوب تقويم متعدد املصــادر وتكون البانامج مس ثالثة مصــادر أســاســية للايانات ولد تم إعراء مقابالت مع أعضــاء هيئة التدريس
ملعر ة ذلك ولد أظ رت وع ات نظرهم أهمية أسلوب التقويم املتعدد املصادر إال أنه ال تلام تعتبا عملية اكلية.
وكشـ ـ ـ ـ ت دراس ـ ـ ــة هفاي ( )Hunery,2015عس ال روق ذات الداللة اإلحص ـ ـ ــائية بين أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومديري الجامعات
حوم كي ية رص ـ ـ ـ ــد مؤاـ ـ ـ ـ ـرات األداء التعليمي ،ومين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصـ ـ ـ ــة ،وتوصـ ـ ـ ــلت إل تحديد مؤا ـ ـ ـ ـرات
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موض ـ ــوعية لقياس مس ـ ــتويات أداء املعلمين أمر ض ـ ــروري لض ـ ــمان الجودة والح اه عن مس ـ ــتويات عالية مس معاييا الجودة الذي
يتطلب تعاون مس العاملين باملؤسسة الجامعية.
ب
معلمي
وأعرل ك مس ( :)Smyllie & Others,2002دراس ـ ــة هد ت إل تحديد خص ـ ــائص التنمية امل نية ال َّعالة ،ومدل ممارس ـ ــة مل
ا ــيكاغو ألس ــاليب امل نة ال َّعام ،ولد تو َّ
ص ـلت الدراس ــة إل أنه :ال توعد اس ــتااتيجية تعم عن التكام بين أنش ــطة التنمية امل نية
عن املس ـ ــتويات املختل ة؛ التنمية امل نية في ا ـ ــيكاغو مت ب ملرلة الج ود ،وغالاا تقتص ـ ــر عن أنش ـ ــطة ردية ،ال توعد تنمية م نية
َّعالة في املدارس التي تعاني مس ض ـ ـ ـ ــعق تحصـ ـ ـ ــي طالبلا ،وكذلك في املدارس الص ـ ـ ـ ــغياة؛ أي :إنلا ما الت تحتاج إل مج ود أكبا،
ويحتاج املعلمون َذ ُوو التنمية امل نية ال َّعالة إل أن ي ملب روا ويحاولوا ب
ويقيموا األ كار الجديدة ،ويتابعوا تن يذها في صـ ـ ـ ــول م ،كما
مل
ُّ
يحتاعون إل رص للعم والتعلم مس مالئلم في املدارس األخرل.
ب
ُّ َ
املعلم في عامعة ميتش ــجان خالم ال تاة ( ،)1301 1121ولد
اسـ ـ لد ت دراس ــة (:)Shepherd,2003
التعرإ عن أحوام إعداد مل
َ
اس ــت َدمت الدراس ــة املنال الوصـ ـ َّي ،ومس خالم الدالئ التاري ية التي اس ــتعان بلا الااح  ،اس ــتطاع التو ُّ
صـ ـ إل نتائج ،منلا :أن
َث َّم َة تعاونا كاياا بين أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ك ب كلية مس كليات الجامعةُ ،
األمر الذي َّأدل إل إخراج أ ض ـ ـ ـ ـ ما لديلم مس لدرات
مل
ب
وإمكــانــات ،وتم التو ُّ
ب
متعمقــة لنظــام املــدارس الثــانويــة ،ونظــام
ص ـ ـ ـ ـ ـ إل كي يــة اإلعــداد األمث ـ للطالب مل
املعلمين مس خالم دراس ـ ـ ـ ـ ــة مل
الدبلومَ ،وت َّم تحديد اروط َّ
معينة في اختيار الطالب لاللتحاق بكليات اإلعداد املختل ة.
ب
املحلية واألعنبية الس ـ ـ ــابقة ،التي ُأعريت حوم موض ـ ـ ــوع األداء التدريع ـ ـ ـ ب
ـمي لألس ـ ـ ــتاذ
مس خالم العرب الس ـ ـ ــابق للدراس ـ ـ ــات مل
مل
ب
الجامعي ،يم مل س است الص التالي:
مل
خاصة ،ومس َث َّم َّ
َّ
التدريعمي بص ة َّ
األكاديمي بص ة َّ
ب
ب
املختصة بلذا
تعددت الدراسات
عامة ،واألداء
 .5تلايد االهتمام بتقييم األداء
مل
مل
املجام.
الجيد ،والتدريب عن استااتيجيات ب
املنهي ب
ب
ب
متعددة وحديثة في التدريس.
 .6أن عضو هيئة التدريس
مل
الجامعي في حاعة إل اإلعداد مل مل
مل
َ َّ َ
 .7الت اوت في النتائج التي أظ رالا الدراسات السابقة ،قد أاار ٌ
عدد مس النتائج إل أن ثمة لصورا في بعض عوانب أداء عضو
هيئة التدريس.
 .8ما ب
يميز هذه الدراسـ ـ ــة أنلا تناولت تقويم األداء التدريعـ ـ ــمي لدل عضـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية في اململ ة العرمية
مل
َّ
َ
ب
ب
املنهي ألعضاء هيئة التدريس في عامعات محددة.
السعودية ،حي إن باقي الدراسات تناولت تقويم األداء
التدريعمي أو مل
مل
َ
عوانب ،منلا:
 .9أ ادت الااحثة مس الدراسات السابقة في ملع َّدة
َ ْ ُ
نتائج الدراسات السابقة.
▪ دعم وتعليل مشكلة الاح مس خالم مل
▪ اإلعابة عس تساؤالت الدراسة مس خالم تحلي وعمع نتائج الدراسات السابقة.
َّ
الحالية هو املنال الوص ـ ـ ـ ُّي بأس ـ ــلومه
انطاللا مس مش ـ ـ ــكلة الدراس ـ ـ ــة وأهدا ا وتس ـ ـ ــاؤالالا؛ إن املنال املناس ـ ـ ــب للدراس ـ ـ ــة
َّ
ُْ ب
ذات العاللة بموض ـ ـ ـ ــوع الدراس ـ ـ ـ ــة ،ومس َثمَّ
ُّ
التحليني و
الوثائقي ،مس خالم الجمع املتأ ملني والدليق للس ـ ـ ـ ــجالت والوثائق والدراس ـ ـ ـ ــات مل
التحلي الشام ملحتوياالا؛ بلدإ الوصوم إل نتائجَ.
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السؤام األوم :ما مستول األداء التدريعمي لدل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات باململ ة العرمية السعودية؟
َ
لإلعابة عس هذا الس ـ ـ ــؤام؛ تم حصـ ـ ـ ــر وتحلي نتائج بعض الدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة ،التي ت َّم إعراؤها عن الجامعات الحكومية
ب
ب
ـمي
ـمي ألعضــاء هيئة التدريس ،ووعدت الااحثة أن مســتول األداء التدريعـ مل
باململ ة العرمية الســعودية ،في مجام تقويم األداء التدريعـ مل
لدل أعضاء هيئة التدريس يعاني مس لصور وضعق في بعض الجوانب ،عن النحو التالي:
ب
ـمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية ،حي أظ رت نتائج دراس ـ ـ ــة (لراـ ـ ــم وآخريس0210 ،م)،
لص ـ ـ ــور األداء التدريع ـ ـ ـ مل
ُ َّ
َ
وعود بعض عوانب القصـ ــور في ممارسـ ــة أعضـ ــاء هيئة التدريس مل ارات تصـ ــميم خطة
و(الصـ ــمادي0210،م) ،و(العربي0212 ،م)
ُّ
ُّ
َ
عوانب القص ــور في
متكاملة العناص ــر للتعليم والتعلم ،وكذلك وعود لص ــور في التم يد واليئة الطالب للتعلم ،كما أظ رت
دراس ــة
مل
َّ
دام اســتااتيجيات تعليمية ب اعلية ،كما أكدت دراســة (عياصــرة0212 ،م)
ممارســة أعضــاء هيئة التدريس في املادة العلمية ،واســت مل
ب
متوسطة.
و(الطشالن0211 ،م) عن أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون م ار مل
ات التدريس والتقويم بدرعة مل
ب
َّ
ب
ـمي لاعض أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية؛ بس ــبب
ويت مل ـ ـح مس النتيجة الس ــابقة مل
تدني مس ــتول األداء التدريع ـ مل
َّ
للة و ي واهتمام أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بتحس ـ ـ ــين مس ـ ـ ــتول أدائلم في التدريس ،وعدم وعود نظام في الجامعات ُي مللل ُم عض ـ ـ ــو هيئة
ب
ب
التدريعمي.
تطور مستول أدائه
التدريس بااللتحاق بباامج تدريب ودورات وورش عم
مل
مل
ْ
أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية يمتلكون األداء التدريعمي الال م لنجاح م في التدريسَ ،و قا ملعاييا الجودة الشاملة
َّ
بدرعة ( ب
متوسطة) ،وهذا ما أكدت عليه دراسة (الحراحشة ،وأحمد0210،م) و(الشريق0215،م) .ويظ ر مس النتيجة السابقة أن
مل
َ
َّ
ب
ات التدريسـ ــية الال مة في ضـ ــوء الجودة الشـ ــاملة بدرعة (متو ملس ـ ـطة)؛ وذلك بسـ ــبب للة
بعض أعضـ ــاء هيئة التدريس يمتلكون امل ار مل
ب
َّ
َ
ب
الجامعي،
عوانب في أداء األس ـ ـ ـ ــتاذ
تركل عن
الباامج التطويرية املقدمة ل م مس الجامعة في مجام التدريس ،وأن بعض هذه الباامج مل
مل
ُ
وتغ الجوانب األخرل.
عدم وعود ع ة م ت َّ
ـدالية ،و ُ
ب
ص ـة لتقويم األداء
ـمي ألعضــاء هيئة التدريس ،وغياب املصـ مل
غياب املوضــوعية في التقويم لألداء التدريعـ مل
ب
َ
ب
وتؤكد هذه النتيجة َع َد َم وعود
ـس علمية ،وغياب أه االختصـ ــاص( .العيدروس0223 ،م) .مل
ـمي ،تعم في ضـ ــوء معاييا وأسـ ـ ٍ
التدريعـ ـ مل
ذات اختص ـ ــاص بمجام األداء التدريع ـ ــمي لعض ـ ــو هيئة التدريس ،وعدم ت صـ ــي نتائج التقويم ألداء عض ـ ــو
ع ات َم ْع ملن َّية بالتقويم ،مل
هيئة التدريس مس ملل َا الجامعة.
َ
ُّ
ب
واملجاملة ،وغياب املوض ـ ـ ــوعية.
ـمي ،ووعود املحسـ ـ ـ ــومية
ضـ ـ ـ ــعق الثقا ة التنظيمية يما ي ص أهمية دور التقويم لألداء التدريعـ ـ ـ ـ مل
(العيدروس0223 ،م).
ب
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس ،وطرق تن يذه( .العيدروس0223 ،م)( ،السبيعي0212 ،م).
عدم توضيم خطوات التقويم لألداء
مل
ـاب عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس عس عمليـة تقويم أدائـه؛ حيـ ال يو َّ
ونس ـ ـ ـ ــت لص مس هـذه النتيجـة غي َ
ضـ ـ ـ ـ ـح لـه خطوات التقويم ،وطرق
تن يذه.
ب
التدريعمي تمتا بالتح ُّيزات الشخصية ،وغياب املعاييا الواضحة
كما أظ رت نتائج دراسة (العربي0215 ،م) أن عملية تقويم األداء
مل
لتقويم األداء ،ومحدودية الخباة ملس يقوم بالتقويم.
َ
النتيجة ُتشيا إل عدم العدالة َّ
ب
التدريعمي لعضو هيئة التدريس؛ وذلك ألنه
املطاقة في بعض عمليات التقويم لألداء
إن هذه
مل
َّ
ي ض ـ ـ ــع ُّ
َّ
للتحيزات الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية ،أو تأثيا الظروإ املحيطة بالش ـ ـ ــخص املقوم ،لذا تتأثر نتائج عملية التقويم ،وتغيب املص ـ ـ ــدالية
والعـدالـة الـا ،كـذلـك ـإن اس ـ ـ ـ ــتمـارة تقييم عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس تكون في الغـالـب مو َّحـدة لجميع أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بجميع
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ُ
صـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات املختل ة ،مس حي الك ُ
والكليات العلمية ،وهذا ب
بغض النظر عس الت ُّ
الكليات ،ب
يؤدي إل غياب املعاييا،
ليات النظرية،
مل
مل
وعدم وضوح ا في التقييم.
َ
ب
املقو َم ألداء عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ولد يكون
محدود الخباة ،وأل َّ ُرتاة
كذلك في بعض األحيان يكون الرئيس املاااـ ـ ـ ــر هو مل
علمية مس عضو هيئة التدريس ،ومذلك تكون خباته في التقويم محدودة؛ ال يعطي َ
نتائج دليقة وصادلة.

ٌ
ـحة ،ومؤ با ـر ُ
ُ
ات
معاييا واضـ
 -8أن أســاليب التقويم املســت َدمة حاليا ليســت كا ية للح م عن ك اية عضــو هيئة التدريس ،وال توعد
مل
ُ َ
ب
املنهي ألعض ـ ــاء
أداء ،يح م في ض ـ ــوئلا عن عالية أداء عض ـ ــو هيئة التدريس ،وال توعد عاللة واض ـ ــحة بين التقويم ومرامج التطوير مل
هيئة التدريس( .الغامدي وآخرون0210 ،م).
ُ
ب
ـمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس؛ لذا
ويم مل س ت سـ ــيا ذلك بأن معظم الجامعات السـ ــعودية ،ال ت ملولي اهتماما بتقويم األداء التدريعـ ـ مل
املقدمة للطالب؛ وذلك للح م عن أداء عضــو هيئة التدريسَّ ،
ـمي هو االســتاانة َّ
ب
وتقدم
نجد أن أكثا أســاليب التقويم لألداء التدريعـ مل
لديم ،وال يعطي َ
في نلاية ال ص الدرا بمي ،وهذا األسلوب ٌ
نتائج دليقة وصادلة.
مل
ُ
غيا م َّعلة ،وليس ل ا ليمة مس حي صــرإ العالوة السـ َّ
ـنوية لألســتاذ ،وال ُّ
كذلك إن نتائج هذا التقويم ُ
يتم االســت ادة مس
نتائج التقويم ملعر ة حاعات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مس التدريب في الجوانب الس ـ ـ ـ ــلاية واإليجابية في أدائلم ،كذلك ال تسـ ـ ـ ــت يد
الجامعة منه في تقديم الدورات ،والباامج ،وورش العم التطويرية ،ألعضاء هيئة التدريس.

لإلعابة عس هذا السـ ـ ـ ــؤام؛ َت َّم الرعوع ألدبيات الدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وللموالع الرس ـ ـ ـ ــمية للجامعات األعنبية ،حي َّ
تم عرب بعض
التجارب الدولية والعرمية في مجام تطوير األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وذلك في اإلطار النظر ب ملي ،ويم س أن نذكر أهم
أوعه االست ادة منلا يما يني:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االسـ ــت ادة مس تقويم الطالب ألعضـ ــاء هيئة التدريس عس طريق تو يع نماذج خاصـ ــة في نلاية ك ص ـ ـ درا ـ ــمي وتكون إللامية
لألستاذ وللطالب وذلك ملعر ة وع ة نظرهم في األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس.
االست ادة مس املح ظة التدريسية في تطوير وتقويم األستاذ الجامعي.
تدريب أعضاء هيئة التدريس ،ورؤساء األلسام وعمداء الكليات عن است دام مقاييس عادلة ومقننة للتقويم.
إنشاء مركل للتطوير األكاديمي ولتقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس.
أن يكون حضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في ورش العم ومرامج التدريب متطلاا للتالية.
إرسـ ـ ـ ــام أسـ ـ ـ ــاتذة الجامعات لحضـ ـ ـ ــور مؤتمرات وورش العم التي تقيم ا الجامعات العاملية املتقدمة لالسـ ـ ـ ــت ادة مس الخباات
األعنبية في مجام التقويم.
الســؤام الثال  :ما َّ
اآلليات َ
املقتاحة لتحســين األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية باململ ة العرمية

السعودية؟

ب
املتعلقة بتقويم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس
بناء عن مراععة وتحلي أدبيات املوضـ ــوع ،والدراسـ ــات السـ ــابقة مل
ُ
بالجامعات الحكومية الس ـ ـ ــعودية؛ تو َّ
ص ـ ـ ـ ـلت الااحثة إل تقديم َّ
آليات َ
مقتاحة ،أرل أنلا مس املم مل س أن ت ملعين عن النلوب بمسـ ـ ـ ــتول
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس ،ويم س أن ب
ب
نصن ا عن النحو التالي:
األداء
مل
مل
مل
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.1

إنش ـ ـ ــاء مر َ
اكل مت ب
ص ـ ـ ـص ـ ـ ـ ٍـة في تنمية أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في مجام التدريس ،بما في ذلك ُس ـ ـ ـا ُ تطوير امل ارات التدريسـ ـ ــية
مل
ب
ُ
ب
املتقدمة.
الجامعي عن ملغرار مراكل التنمية امل نية في الدوم األعنبية
ولياس عالية التدريس
والاحثية لديلم،
مل
مل
ْ
ـمي ،يعم بلا خبا ُاء في تقويم األداء التدريعـ ـ ـ ب َ َ
َ َ
ب
َ
ب
ـس
ـمي و ق معاييا وأسـ ـ ـ ٍ
مل
إنشـ ـ ــاء وحدات مت ملص ـ ـ ـصـ ـ ــة في مجام تقويم األداء التدريعـ ـ ـ مل
علمية.
َّ
ـمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ت ُّ
ب
ب
الذاتي)،
ص كال مس :األسـ ـ ـ ــتاذ (عملية التقويم
وض ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ــتمارات تقويم مقننة لألداء التدريع ـ ـ ـ ـ مل
مل
الطالب ،الرئيس املااارَّ ،
اللمي .
ب
التدريعمي وأهميته بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
نشر ثقا ة تقويم األداء
مل
َّ
ت عي نتائج استمارات التقويم في التالية والحوا ل املقدمة.
استحدا لائمة املعاييا لالرتقاء باألداء التدريعم ب ملي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وضع نظام إدار ب ٍي واضح لتنظيم عملية التقويم.

.1

األكاديمي ،وخا َّ
ب
ص ـ ـ ـة في مجام التدريس ،مس خالم تس ـ ـ ـ ي حضـ ـ ــوره للمؤتمرات والندوات ،وتشـ ـ ــجيعه عن
تحسـ ـ ــين مسـ ـ ــتواه
مل
ب
العلمي.
الاح
مل
ب
الذاتي ،وتقويم اللمالء ،وتقويم الطالب.
تدريب عضو هيئة التدريس عن م ارات التقويم
مل
ُّ
تشـ ــجيع أعضـ ــاء هيئة التدريس عن تاادم الخباات التدريسـ ــية؛ لتعليل ب
غيا
مل
ص مس املمارسـ ــات التدريسـ ــية مل
الجيد منلا ،والت ل مل
ال ب
جيدة.
مل
عقد دورات تدريبية ،وحلقات تنمية ،ألعضاء هيئة التدريس ،حوم التدريس الجامعي.ب
مل

.1
.2
.3
.4

ُّ
التنوع في الحصوم عن املعلومات التقويمية عس أداء عضو هيئة التدريس( .ملق اإلنجا  ،استمارات ،املالحظة).
وضع َّ
ب
الذاتي ،وتقويم الطلاة ،وتقويم اللمالء.
آليات عديدة؛ لتحقيق أساليب تقويم عديدة؛ مث  :التقويم
مل
ب
ب
َّ
مي لجميع أعضاء هيئة التدريس.
أن تكون عملية التقويم مستمرة في نلاية ك مل ص درا ٍ
الجامعي ب
َ
ـمي ،ويم س أن ُيسـ َّـمى األســتاذ َّ
ب
ب
األوم في
مادية ومعنوية ألعضــاء هيئة التدريس
تقديم حوا ل ٍ
مل
مل مل
املتميزيس في أدائلم التدريعـ مل
ُّ
ب
ب
التدريعمي.
التميز في األداء
التدريعمي بك مل ب لسم ،وفي ك مل ب كلية؛ ألن هذا سيد ع اآلخريس للوصوم إل
األداء
مل
مل
َّ
َّ
ب
ب
املتميز ،تسع الجامعة للوصوم إليه.
ات لألداء
وضع مستول محد ٍد ،ومحك ٍ
التدريعمي مل
مل
َّ
َ
ُ
ب
والصدق ،يما و ملضعت له.
أن تت ملسم أساليب وأدوات القياس املست دمة باملوضوعية ،مل
ٌ َ
ٌ
أن توعد لس ة واضحة ،وأهداإ ُم ْعلنةُ ،يانى علالا التقويم.

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.2
.3
.4

.5
.6
.7
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.1
.2
.3
.4
✓
✓
✓

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ب
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية السعودية.
لصور األداء
مل
َع َد ُم وعود ع ة م ت َّ
َ
ب
وأسس علمية.
معاييا
التدريعمي ،تعم في ضوء
صة لتقويم األداء
ٍ
مل
ضعق الثقا ة التنظيمية يما ي ُّ
ب
التدريعمي.
ص أهمية دور التقويم لألداء
مل
تقديم َّ
َ
ب
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ،مس أبر ها:
ومقتاحات لتحسين األداء
آليات
مل
ب
َ
متعلقة بإدارة الجامعة.
مقتاحات مل
ب
َ
متعلقة بعضو هيئة التدريس.
مقتاحات مل
ب
َ
ب
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس.
متعلقة بعملية تقويم األداء
مقتاحات مل
مل
َ
َّ
ومحكات َّ
َ
مقننة ُومعلنة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس.
معاييا
وضع
ٍ
َ
ْ
َّ
ب
إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وح ـ ـ ـ ـدة أو إدارة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــم األداء ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدريعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ملـي ل ـ ـ ـ ــعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــس
َ
ب
( َّ
مقننة) ،الا لاعدة للمعلومات املست لصة مس نماذج التقويم ،يرا الا ا ملتااع إعراءات دليقة ل ر الايانات.
َّ
َ
َّ
تقارير بذلك.
املختصة ،ور ع
مستمرة ،ومتابعة نتائجه مس ملل َا اإلدارة
االلتزام بتطايق التقويم بصورة
ب
ب
التحديات املعاص ـ ـ ـ ــرة ،عس طريق
ـمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وللجامعة؛ ملواع ة
مل
نش ـ ـ ـ ــر ثقا ة أهمية دور تقويم األداء التدريع ـ ـ ـ ـ مل
املؤتمرات والندوات واللقاءات.
ُ
أن تعتمد الجامعة الباامج التطويرية عن نتائج التقويم؛ ملعر ة ما االحتياعات التدريسية التطويرية لعضو هيئة التدريس.
ت عي نتائج تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في التاليات.
إللام األلسام العلمية بتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في نلاية ك ص درا مي ور ع نتائج التقويم للكلية.

ب
العلمي في الجامعات السعودية.
 .1تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الاح
مل
 .2تقويم أداء عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع في الجامعات السعودية.
ب
ـمي لعض ــو هيئة
 .3دراس ــة مقارنة بين تقويم األداء التدريع ــمي لعض ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية ،وتقويم األداء التدريع ـ مل
التدريس بالجامعات األعنبية.

إبراهيم ،مجدي عليل (0223م) ،تصيي ات املقياس التابوي وأدواالا ،م تاة عالم ال تب ،القاهرة.
ب
ومقوماالا ،وطرق
آم ملهر ،عني (0223م) ،برامج التطوير املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية ،مجاالالا ،وطرق تن يذها ،مل
نجاح ا ،رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،لسم اإلدارة التابوية والت طيط ،عامعة أم القرل،
الجاني ،ســوســس اــاكر (0225م) ،أســاســيات بناء االختاارات واملقاييس الن ســية والتابوية ،مؤسـســة عالء الديس للطااعة والتو يع ،دمشــق،
سوريا.
عرادات ،هاني محمود (0215م) ،تقييم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في ض ـ ــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي مس وع ة نظر طالب لس ـ ــم
الرياضيات بجامعة سلمان بس عادالعليل ،مجلة أماراباك ،مج ،2ع ،11السعودية ،الرياب.
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الج ري ،ابتسام حسين (0220م) ،آراء طالاات الدراسات العليا في األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرل ،املجلة التابوية،
العدد  ،23الكويت.
الحراحشــة ،محمد عاود؛ وأحمد ،ياســين (0210م) ،درعة ممارســة أعضــاء هيئة التدريس لل ايات التدريســية في ضــوء معاييا إدارة الجودة
الش ـ ـ ـ ــاملة مس وع ة نظر طلاة كلية التابية بجامعة الااحة في اململ ة ،املجلة العرمية لض ـ ـ ـ ــمان عودة التعليم الجامعي ،املجلد
السادس ،العدد (.)13
يتون ،عايش محمود (0225م) ،أساليب تدريس العلوم ،ط ،1دار الشروق لليشر والتو يع ،عمان ،األردن.
الس ــبيعي ،منى حميد (0212م) ،والع امل ارات التدريس ــية لعض ــوات هيئة التدريس بكلية العلوم التطايقية في ض ــوء معاييا الجودة الش ــاملة
ُّ
والتطلعــات ،املــدينــة َّ
املنورة ،عــامعــة طياــة،
مس وع ــة نظر طــالاــات عــامعــة أم القرل ،نــدوة التعليم الع ــالي لل تــاة ،األبعــاد
.512533
السميم ،عاداملحسس (0223م) ،دراسات في اإلدارة الجامعية ،دار راكان لليشر والتو يع ،عمان ،األردن.
َّ
الش ـ ــا عي ،محمد منص ـ ــور (0222م) ،متطلاات وا ـ ــروط التقييم املوض ـ ــو ي ألداء عض ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر ك مس أعض ـ ــاء هيئة
التدريس ،والقائمين عن العملية التقويمية ،بكلية التابية بجامعة امللك سـعود ،الجمعية السـعودية للعلوم التابوية والن سـية
(عستن) ،عامعة امللك سعود ،الرياب ،اللقاء السنوي الثال عشر ،ص.020
الشـ ـ ــريق ،مليو منار بيت عمار (0215م) ،تقويم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ــعودية في ضـ ـ ــوء معاييا الجودة الشـ ـ ــاملة :دراسـ ـ ــة
وص ية ،مجلة عامعة امللك خالد للعلوم اإلنسانية ،مج  ،03ع ،0عامعة امللك خالد ،السعودية.
الصـ ــمادي ،مروان صـ ــالح (0210م) ،تقويم عودة املمارسـ ــات التدريسـ ــية لدل أعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة نجران ،املجلة التابوية الدولية
املت صصة ،مج،0ع ،1املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب ،األردن.
الطشــالن ،العنود محمد (0211م) ،تقويم األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس بقســم اإلدارة التابوية بجامعة امللك ســعود مس وع ة نظر
طالاات الدراسات العليا ،مجلة التابية للاحو التابوية والن سية واالعتماعية ،عامعة األ هر ،كلية التابية ،ع ،121ج.1
العربي ،هشام يوسق (0212م) ،تقويم أداء عضو هيئة التدريس بجامعة حائ في ضوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي ،املجلة التابوية،
عامعة العريش ،العدد التاسع واألربعون ،عوالي.012013 ،
عياص ـ ــرة ،ع اإ منص ـ ــور (0212م) ،تقييم األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية عامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات،
املجلة الدولية للدراسات التابوية والن سية ،ع ،0املجلد ،0ص ص.310303،
العيدروس ،أغادير بيت سـ ـ ــالم (1301ه) ،تصـ ـ ـ ُّـور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ــعودية مس وع ة
نظر أعضـاء هيئة التدريس بجامعة منطقة م ة امل رمة ،رسـالة دكتوراه غيا ميشـورة ،لسـم اإلدارة التابوية والت طيط ،كلية
التابية ،م ة امل رمة ،عامعة أم القرل.
الغامدي ،صالح بس عني بس عادهللا؛ والقعيد ،عادم عادالرحمس؛ وأبو رأسين ،محمد بس حسس (0210م) ،تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات السعودية :أنموذج مقتاح ،املجلة السعودية للتعليم العالي ،ع  ،2السعودية.
الغامدي ،عميا بس سـ ـ ـ ـ ر (0210م) ،التنمية امل نية لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس في كليات التابية بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء معاييا املجلس
الوطني األمريكي العتماد تعليم املعلمين (ُّ ،)NCATE
تصور مقتاح ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة أم القرل ،ميشورة.
لرا ـ ــم ،أحمد ع ت مص ـ ــط ى؛ والثق ي ،أحمد بس س ـ ــالم؛ والعراقي ،الس ـ ــعيد محمود (0210م) ،تقويم األداء التدريع ـ ــمي لدل أعض ـ ــاء هيئة
التدريس بجامعة الطائق في ضوء معاييا عودة األداء ،دراسات عرمية في التابية وعلم الن س ،السعودية ،ع ،02ج.3232 ،0
َّ
مقدمة إل مؤتمر التعليم في مطلع
محمود ،حسـ ـ ــين بشـ ـ ــيا (0223م) ،االعتماد للمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية :مدخ إلصـ ـ ــالح التعليم ،ورلة عم
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 غرم هللا بن دخيل هللا العلياني.د
أستاذ االدارة التابوية والت طيط املشارك
بقسم القيادة التابية كلية التابية عامعة بيشة

ُّ الدإ الدراسة إل وضع
تصو ٍر
مقتاح لتقويم أعضـ ـ ــاء هيئـ ـ ــة التـ ـ ــدريس ـ ـ ــي الجامعـ ـ ــات الس ــعودية في مجام املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة
َ ٍ
وتكونت عينة الدراســة مس أعضــاء هيئة التدريس بجامعة بيشــة، ولد اســت دم الااح املـ ـ ـ ـ ــنال الوص ـ ي التحليني،) (عامعة بيشــة أنموذعا0202 العرمية الســعودية
 أهمية تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في مجام املش ـ ـ ــاركة املجتمعية التي تس ـ ـ ــعي رؤية اململ ة العرمية:وتوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لعدة نتائج أبر ها،بكا ة روع ا
 ثــم لــدمت الدراســة تصــورا مقتاحــا في مجام،غموب أليات ت عي املشاركة املجتمعية لعضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية،) عن تحقيق ا0202(السعودية
 ضـ ــرورة تقويم عضـ ــو هيئة: وخرعت الدراسـ ــة بمجموعة مس التوصـ ــيات كان أهم ا ما يني،0202 املشـ ــاركة املجتمعية في ضـ ــوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السـ ــعودية
 والتوس ــع في تطوير اللوائم واالنظمة لت عي املش ــاركة املجتمعية عن نحو ينظم لانونية التعالدات بين أعض ــاء هيئة التدريس،التدريس في مجام املش ــاركة املجتمعية
 وضـرورة مراععة األدوات املسـت دمة في تقويم، اعتماد األنموذج املقتاح في تقويم أعضـاء هيئة التدريس في مجام املشـاركة املجتمعية،واملؤسـسـات الحكومية واالهلية
.أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

0202  رؤية اململ ة، املشاركة املجتمعية، أعضاء هيئة التدريس، تقويم:الكلمات املفتاحية
Abstract
The study was designed to develop a proposed for vision evaluating faculty members of the Saudi universities to activate community
participation in light of the standards of Saudi Arabia 2030 vision (Bisha University as a sample). The researcher used the analytical descriptive
method. The sample of the study consisted of faculty members of Bisha University, The study reached several results, most notably: the importance
of evaluating the performance of the faculty members in the field of community participation that the Kingdom of Saudi Arabia (2030) vision aims
to achieve, the ambiguity of mechanisms used to activate the community participation of faculty members in the growing Saudi universities, and
then presented a proposed scenario for activating community participation in the light of the standards of Saudi Arabia vision 2030. The study
came out with a set of recommendations as followed is the need to evaluate the faculty members in the field of community participation and to
expand the development of regulations to activate community participation in a way that regulates the law of contracts between faculty members
and governmental and private institutions. Use the presented form in evaluating the faculty members in the field of community participation, and
the need to review the tools used in the evaluation of faculty members in Saudi universities.
Keywords:
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ا ـ ـ دت العقود الثالثة األخياة اهتماما متزايدا بتقويم األداء لعضـ ــو هيئة التدريس بالجامعات ،خاصـ ــة في ظ األخذ بنظام
االعتماد وض ــمان الجودة في مجام التعليم ولد ا ــم هذا التقويم عميع أبعاد منظومة العملية التعليمية مس طالب وأعض ــاء هيئة
تدريس ومناهل وأنش ـ ــطة وإداريين وغياهم ،بيد أن االهتمام األكبا انص ـ ــب حوم تقويم األداء األكاديمى ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عن
اعتاار أنلم يشـ ـ ـ ــكلون الاعد الرئيع ـ ـ ــمي ف هذه املنظومة ،وعن أسـ ـ ـ ــاس الدور األهم الذل يضـ ـ ـ ــطلعون به لتحقيق أهداإ الجامعة،
واس ـ ـ ـ ــتنــادا إل أن عودة أل كليــة عــامعيــة تقــاس – إل حــد كايا – ب ــاءة هيئــة التــدريس بلــا ،وأن نوع التعليم الــذل تقــدمــه الكليــة
لطالبلا يعتمد إل حد بعيد عن ص ـ ـ ـ ات وك ايات وأص ـ ـ ــالة هيئة التدريس بلا ،لذلك قد تعددت الاحو والدراس ـ ـ ــات التى اهتمت
بتقويم األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس مس أع تطوير دور الجامعات ف تحقيق املشاركة املجتمعية.
واتصــام الجامعات بمجتمعاالا وتقديم مجموعة مس األدوار واألنشــطة والخدمات ل ذا املجتمع أصــام أمرا ضــروريا ت رضــه
املتغياات املعاص ـ ـ ــرة ،للم يعد ليام الجامعة ب دمة مجتمع ا أمرا اختياريا كما في الس ـ ـ ــابق ،كما أن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مطالب
بــدور حيوي في تقــديم الخــدمــات املجتمعيــة ويجــب أن يرا ذلــك عنــد اختيــاره وإعــداده وتقويمــه ،والولوإ عن أهم املعولــات التي
تحوم دون ليامه بلذه األدوار عن الوعه األمث والتااح الحلوم لتلك املعولات بلدإ ت عي دور عض ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات
في مجام الش ـراكة املجتمعية ،كما أن ع ود عض ــو هيئة التدريس في خدمة املجتمع غالاا ما تيتهي إل نتائج ملموس ــة يم س لياس ـ ا
ول س ال يوعد أداة مقننة لقياسـ ـ ـ ا ،بينما األمر في مسـ ـ ــألة التدريس عن خالإ ذلك ،لذلك إن الدراسـ ـ ــة الحالية تركل عن تقديم
تصور مقتاح لتقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجام املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية
َ
السعودية  ( 0202عامعة بيشة أنموذعا) ،بلدإ تحديد العوام املعيقة والعوام التي تساعد في تطوير أداء عضو هيئة التدريس
في مجام املشاركة املجتمعية لتحقيق التنمية وتعليل رؤية اململ ة العرمية السعودية .0202

يعد التعليم الجامعي مس األدوات التي تس ـ ـ م ب عالية في تكويس ال رد واملجتمع وملورة مالمحه في الحاض ـ ــر واملس ـ ــتقا معا،
وضـ ـ ـ ـ ـمـ ــان طرق التطور الس ـ ـ ـ ــليم للمجتمع في مس ـ ـ ـ ــياتـ ــه نحو طموحـ ــاتـ ــه في التقـ ــدم والرقي في م تلق ميـ ــاديس الحيـ ــاة (الحوت،
ا ـ ــاذلي ،)0222،10،لذا أولت رؤية اململ ة ()0202عناية خاص ـ ــة بالتنمية البش ـ ــرية مس خالم عقد الش ـ ــركات مع الج ات التي تو ر
رص التدريب ،وإنشاء املنصات التي تعنى باملوارد البشرية في القطاعات املختل ة ،مع العم عن تطوير املعاييا الوظي ية الخاصة
بك مســار تعليمي ( رؤية اململ ة العرمية الســعودية ،)32 ،0212،إال أن يالحظ أنلا وضــعت عن عاتق الجامعات مســؤولية ضــخمة
في تأهي الكوادر البشرية القادرة عن مواكاة التحوالت التي ستش دها اململ ة في عميع املجاالت ،مس خالم االرتقاء بجودة التعليم
وم رعـاتـه،وتبنالـا تطايق أرق معـاييا الجودة في العمليـة التعليميـة ،وتعليل الش ـ ـ ـ ـراكـة والخـدمـة املجتمعيـة ،وت عيـ الش ـ ـ ـ ـراكـة مع
القطاع الخاص ،وتحسين آليات التعاون وإبرا دور الجامعة في وظائ ا الثالثة التعليم والاح العلمي وخدمة املجتمع.
وعن الرغم مس الج ود املاذولة لالرتقاء بتقويم أداء عضــو هيئة التدريس بالجامعات الســعودية أال أن العديد مس االبحا
تؤكد عن ضعق تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية،ولد توصلت دراسة أحمد ( )0221إل عدم وعود
نموذج لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ياين مال م وما علالم في مجام خدمة املجتمع ،باإلض ـ ـ ــا ة إل وعود بعض املعولات التي
تواعه أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومالتالي تحد مس أدائلم في خدمة املجتمع،ولص ـ ـ ـ ــور الجامعات في ت عي املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ،كما
أوص ـ ــت دراس ـ ــة ( الاالدي )111 :0215 ،بض ـ ــرورة وض ـ ــع املش ـ ــاركة املجتمعية ض ـ ــمس متطلاات التالية للدرعة العلمية لعض ـ ــو هيئة
التدريس بالجامعات السـ ــعودية ،ولد أوصـ ــت دراسـ ــة ( (Elena & Oriana,2010بضـ ــرورة تطوير املشـ ــاركة املجتمعية في مشـ ــاريع الاح
واالبتكار ،و تطوير التعاون مع الش ـ ـ ــركاء مس الايئة الص ـ ـ ــناعية وميئة األعمام،كما الحظ الااح خالم عمله كعض ـ ـ ــو هيئة تدريس
130

بجامعة بيشـ ـ ـ ــة،عدم وعود آليات واض ـ ـ ـ ــحة لتقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في مجام خدمة املجتمع ،و مس هنا الحاعة ملحة
لتطوير أدوات التقويم الخاص ـ ــة باملش ـ ــاركة املجتمعية ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ــعودية عامة ،والجامعات الناا ـ ــئة
خاصة ملواكاة رؤية اململ ة العرمية السعودية  ،0202وعليه تأتي هذه الدراسة لتقدم تصورا مقتاحا لتقويم أعضاء هيئة التدريس
َ
بالجامعات السعودية في مجام املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  ( 0202عامعة بيشة أنموذعا).
يحاوم الاح اإلعابة عس الس ــؤام التالي  :ما التص ــور املقتاح لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية في مجام
َ
املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  ( 0202عامعة بيشة أنموذعا)؟
ويت رع مس السؤام الرئيس األسئلة ال رعية التالية:
.1
.2
.3
.4

ما ال ايات األســاســية التي يجب أن يتضــمنلا نموذج تقويم أعضــاء هيئة التدريس في مجام املشــاركة املجتمعية مس وع ة نظر
َ
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ( عامعة بيشة أنموذعا) ؟
ما دور عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ــعودية  0202في مجام املشـ ـ ــاركة املجتمعية مس وع ة
َ
نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ( عامعة بيشة أنموذعا) ؟
ه هناك روق ذات داللة احصـ ــائية في اسـ ــتجابات أ راد عينة الدراسـ ــة حوم ال ايات الال مة لتحقيق املشـ ــاركة املجتمعية
َ
و قا ملعاييا رؤية  (0202عامعة بيشة أنموذعا) تعلل الختالإ متغياات (الكلية ،الدرعة العلمية ،الجيس)؟
ما التصــور املقتاح لتقويم أعضــاء هيئة التدريس في مجام املشــاركة املجتمعية بالجامعات في ضــوء معاييا رؤية اململ ة العرمية
السعودية 0202؟

هدإ الاح إل وضـ ــع تصـ ــور مقتاح لتقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية في مجام املشـ ــاركة املجتمعية في
َ
ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  (0202عامعة بيشة أنموذعا).
وللقيام بذلك سع الاح إل تحقيق األهداإ التالية :
✓
✓
✓
✓

أوال  :تحديد ال ايات االســاســية التي يجب أن يتضــمنلا نموذج تقويم أعضــاء هيئة التدريس في مجام املشــاركة املجتمعية مس
َ
وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ( عامعة بيشة أنموذعا).
ثانيا  :تحديد دور عضـ ـ ــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة العرمية السـ ـ ــعودية  0202في مجام املش ـ ــاركة املجتمعية
َ
مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ( عامعة بيشة أنموذعا).
ثالثا :ال ش ـ ـ ــق عس ال روق ذات الداللة اإلحصـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ــط اس ـ ـ ــتجابات أ راد مجتمع الدراس ـ ـ ــة حوم ال ايات الال مة
لتحقيق املشاركة املجتمعية و قا ملعاييا رؤية  0202تعلل الختالإ متغياات (الكلية ،الدرعة العلمية ،الجيس) .
رابعا :بناء تص ـ ــور مقتاح لتقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في مجام املش ـ ــاركة املجتمعية بالجامعات في ض ـ ــوء معاييا رؤية اململ ة
العرمية السعودية (.)0202
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ت مس أهمية الاح في أنه :
 -1مكـانـة ال ئـة التي تنـاول لـا الـدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وهم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ،والـذيس يتولق عودة مـا تقـدمـه الجـامعـات للمجتمع املحني مس
أنشطة وخدمات عن عودة ممارساالم األكاديمية.
 -2أهمية املوضوع الذي تناولت الدراسة ،حي يعد بناء تصور مقتاح لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية،
نقطة تحسين وتطوير أداء الجامعة في خدمة املجتمع ،وتحقيق أهداإ التنمية املستدامة.
ل ــد ي ي ــد نت ــائج ه ــذا الاح ـ في تلوي ــد الق ــائمين عن أمر الج ــامع ــات باعض التوصـ ـ ـ ـ ـي ــات واملقتاح ــات لتطوير تقويم األداء
األكاديمي ألعض ــاء هيئة التدريس في مجام املش ــاركة املجتمعية في ض ــوء معاييا رؤية اململ ة  ،0202بما يليد مس لدرة الجامعة عن
تحقيق أهدا ا ،ومواكاة املتغياات املحلية والعاملية.

التقويم هو "العمليات التي بواسـ ــط لا يتم عمع وت سـ ــيا املعلومات املناسـ ــاة بطريقة منظمة لتكون أسـ ــاس الح م العقالني
عن نتيجـة أو عـدارة أو تـأثيا برنـامج أو إعراءات أو رد معين" (اللهراني1311،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،)220،ويعرإ الش ـ ـ ـ ــا عي (  )020 ،0222بـأنـه:
إصدار الح م عن أداء عضو هيئة التدريس بناء عن تقديرات كمية محددة ل ذا األداء.
ويعرإ الااح التقويم إعرائيا :بأنه اص ـ ــدار ح م عن األداء الذي يقوم به عض ـ ــو هيئة التدريس داخ الجامعة وخارع ا
بناء عن تقدير كمية محددة و قا لنموذج خاص باألداء.
املشـ ـ ـ ــاركــة املجتمعيــة :ي الج ود التي تاــذل ــا الجــامعــة والقــائمون عن إدارالــا في التعــاون والتالحم مع لول املجتمع والايئــة
املحيطــة بــالجــامعــة ،والعمليــة التعليميــة ،وذلــك لانــاء عس ـ ـ ـ ــور مس العاللــات والثقــا ــات وامل ــاهيم املشـ ـ ـ ــتاكــة والتاــادليــة والتي التم
باالرتقاء والنلوب بالتعليم كمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة ،وكعمليات متاابطة بغرب ت عي الدور الذي تقوم به املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة التعليمية في املجتمع
(عابد)0211،
ويعرإ الااح املش ــاركة املجتمعية إعرائيا  :بأنلا الدرعة التي يحص ـ علالا أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية
الناائة في مجام املشاركة املجتمعية ،وذلك مس خالم استجابة أعضاء هيئة التدريس عن أداة الدراسة املعدة ل ذا الغرب.
معاييا  :مجموعة مس الشروط املت ق علالا ويم س مس خالم تطايق ا التعرإ عن مواطس القوة والضعق يما يراد تقويمه
واصدار ح م عليه (صالح الديس)0222:333،
ويعرإ الااح املعاييا إعرائيا :املواص ـ ـ ات التي ييااي ل ا ان تتوا ر في اس ـ ــتمارة تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس في مجام
املشاركة املجتمعية وتعم عن تلاية احتياعات املجتمع املحني ،وتتناسب مع رؤية اململ ة .0202
ويعرإ الااح رؤية  0202إعرائيا :بأنلا الرؤية التي َّ
ب
تبن لا القيادة الس ـ ـ ــعودية ،والدإ إل االس ـ ـ ــتثمار األمث للعمق العربي
مل
واإلســالمي،والقدرات االســتثمارية ،واملولع االســتااتي ي للممل ة نحو ُّ
تحوم وطني لائم عن اســتثمارات ال تعتمد عن الن ط بالدرعة
األول  ،وذلك مس خالم املرت لات التالية  :املجتمع الحيوي ،وااللتصاد امللدهر ،واملواطس الطموح.

الحدود املوضوووعية  :التص ـر الاح الحالية عن تقدم تص ــور مقتاح لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية
في مجام املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية – 0202عامعة بيشة أنموذعا.
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الحدود البشــرية  :تم تطايق الاح عن القيادات األكاديمية مس الجيســين( عميد ،وكي ،رئيس لســم) بجامعة بيشــة بكا ة
روع ا في ك مس  (:النماص ،بلقرن ،تثلي ).
الحدود املكانية  :الحدود اللمانية  :تم تطاق الاح في ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي (13031332هـ).

دراسـ ـ ـ ــة (أبو الرب ،لدادة)0221 ،هد ت الدراسـ ـ ـ ــة إل تقديم نموذج لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ــا ء هيئة التدريس في مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
التعليم العالي ،حي ااـ ــتم هذا النموذج كا ة واعاات عضـ ــو هيئة التدريس مس تدريس ومح علمي وخدمة املجتمع ،وتوصـ ــلت
هذه الدراس ـ ـ ــة إل إمكانية تطايق هذا النموذج وذلك العتماده عن الوض ـ ـ ــوح مس خالم اس ـ ـ ــت دام معاييا رلمية واض ـ ـ ــحة ومحددة
مسـ ــاقا عس خالم اـ ــريحة واسـ ــعة مس املعنيين بالعملية التدريسـ ــية ،ض ــال عس إمكانية ت يي ه تاعا ألهداإ الكلية التي تنبثق منلا
واعاات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،كما يعتمد النموذج في تقويمه عن التقييم الذاتي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس خالم نموذج خاص
بذلك.
دراس ـ ـ ــة ( راض ـ ـ ــمى ،محمد )0212 ،هد ت الدراس ـ ـ ــة إل تقديم أنموذج مقتاح لتقييم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات
التعليم الجامعي في ض ــوء معاييا الجودة واالعتماد ،،بلدإ تحقيق أهداإ الدراس ــة ص ــمم الااح اس ــتبيان حوم املحاور والنقاط
التي يتوعب أن ترا ي في اســتمارات تقييم أداء عضــو هيئة التدريس ،وعرض ـ ا عن عدد مس أعضــاء هيئة التدريس ،باإلضــا ة لعقد
مقابالت ردية مع م ،وتوص ــلت الدراس ــة إل أهمية وض ــع معاييا موض ــوعية لتقييم أعض ــاء هيئة التدريس ،وأن تكون هذه املعاييا
معلنة ،ومس ابر هذه املعاييا التي لدم ا النموذج ،معيار التنمية املنلية املستدامة لخدمة املجتمع املحني.
دراســة ( أبراهيم  )0212 :هد ت الدراســة إل وضــع آليات ت عي الشـراكة املجتمعية في الجامعات الســعودية لتحقيق رؤية
اململ ة  ،0202وعرض ــت الدراس ــة أس ــاس ــيات الش ـراكة املجتمعية بالجامعات الس ــعودية  :وعودة الش ـراكة املجتمعية في الجامعات
الس ـ ـ ـ ــعوديـة في إطـار رؤيـة اململ ــة  ،0202وعرب تحليني للخطط االس ـ ـ ـ ــتااتيجيـة للجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديـة و ق رؤيـة اململ ــة ،0202
ومصـ ـ و ة العاللة التش ــاب ية بس محاور رؤية اململ ة  0202ومعاييا االعتماد املؤسـ ـع ــمي والباام ي للجامعات الس ــعودية ،والخطة
االسـ ــتااتيجية للتعليم آ اق ،وكي ية االسـ ــت ادة مس وظائق الجامعة الثالثة  :التعليم ،الاح العلمي،خدمة املجتمع لتحقيق رؤية
اململ ة  ،0202وت تمت الدراس ـ ـ ـ ــة بطرح آليات لت عي الشـ ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية في الجامعات لتحقيق رؤية 0202لتكون بمثابة دلي
تستعين به كا ة الجامعات لتحقيق أدوارها التكاملية بينلا لتحقيق رؤية اململ ة.
دراس ـ ـ ــة ( الخلي ة )0213 :،هد ت الدراس ـ ـ ــة إل بناء ص ـ ـ ــيغة مقتاحة لت عي الش ـ ـ ـراكة املجتمعية لجامعة اإلمام محمد بس
سعود اإلسالمية كنموذج للجامعات السعودية في ضوء لس ة الجامعة املنتجة ،وذلك مس خالم تحديد اإلطار ال لس ي للجامعة
املنتجة لت عي الش ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية ،واالس ـ ـ ـ ــت ادة مس بعض التجارب العاملية ،لت عي الش ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية للجامعات في ضـ ـ ـ ــوء
لس ـ ـ ة الجامعة املنتجة .والتعرإ عن وع ة نظر أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة عن أهمية تطايق الص ـ ــيغة املقتاحة لت عي
الشـ ـ ـ ـراكة املجتمعية للجامعة في ضـ ـ ـ ــوء لسـ ـ ـ ـ ة الجامعة املنتجة ومعولاالا .ولد اسـ ـ ـ ــت دم الااح لتحقيق تلك األهداإ املنال
الوصـ ـ ي املس ــحي .ولد توص ــلت الدراس ــة لص ــيغة مقتاحة لت عي الشـ ـراكة املجتمعية للجامعة في ض ــوء لسـ ـ ة الجامعة املنتجة؛
تقوم عن تحديد األسـ ــس واملنطلقات للص ـ ــيغة املقتاحة ،وأهدا ا ،وخطوات بنائلا ،والدوا ي واألس ـ ــااب لانائلا ،ومتطلاات ت عي
الشراكة املجتمعية للجامعة ،واآلليات املقتاحة لت عي الشراكة املجتمعية للجامعة.
دراس ـ ـ ــة (الاالدي )0215 ،هد ت الدراس ـ ـ ــة إل التعرإ عن دور األس ـ ـ ــتاذ الجامعي في خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعضـ ـ ــاء
هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية بمنطقة م ة امل رمة ( الوالع واملأموم (،وتكونت عينة الدراس ـ ـ ــة مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بكليـات التابيـة في عـامعـة (ام القرل –امللـك عاـدالعليل – الطـائق ) ،وأظ رت نتـائج الـدراسـ ـ ـ ـ ــة أن دور األسـ ـ ـ ـ ـتـاذ الجـامعي في خـدمة
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املجتمع في مجــام التوعيــة والخــدمــة العــامــة ومجــام الخــدمــات التعليميــة بــدرعــة متوسـ ـ ـ ـ ـطــة ،بينمــا كــانــت مرت عــة في مجــام الاحو
التطايقية ،وتوصلت الدراسة إل غموب األنشطة املجتمعية التي يم س لألستاذ الجامعي املشاركة الا ،مع ت عي دور املؤسسات
املجتمعية ورمط العاللة بينلا ومين األستاذ الجامعي.
دراسة ( محمد  )0212 :هد ت الدراسة إل التعرإ عن درعة ت عي الشراكة املجتمعية لدل رؤساء األلسام في الجامعات
الخاص ـ ـ ـ ــة مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،واختل ت وع ات النظر باختالإ متغياات الجيس ،والكلية ،والرتاة االكاديمية،
وس ــنوات الخباة ،ولتحقيق أهداإ الدراس ــة تم اس ــت دام املنال الوصـ ـ ي املس ــحي وتكون مجتمع الدراس ــة مس عميع أعض ــاء هيئة
التدريس في الجامعات الخاصة والاالغ عددهم ( )1110واختيات عينة طاقية عشوائية بلغ عدد أ رادها( ،)050واست دم الااح
االســتبيان ،وأظ رت نتائج الدراســة ما يني :أن ت عي الش ـراكة املجتمعية لدل رؤســاء األلســام في الجامعات الخاصــة عاءت بدرعة
مرت عة ،وعاء ترتيب املجاالت عن النحو اآلتي :التنمية امل نية إلدارة القسم وأعضاء هيئة التدريس ثم مالءمة الخريجين ملتطلاات
س ــوق العم  ،وأخياا الدعم والتموي كما أظ رت النتائج إل وعود روق ذات داللة إحص ــائية في درعة ت عي الشـ ـراكة املجتمعية
لدل رؤسـ ـ ــاء األلسـ ـ ــام في الجامعات الخاصـ ـ ــة مس وع ة نظر أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس تاعا ملتغيا الجيس لصـ ـ ــالح ئة االنا  ،وعدم
وعود روق ذات داللة احصائية تاعا ملتغياات ( الكلية ،الرتاة األكاديمية،سنوات الخباة ).
دراس ــة ) )Williams ,Holden, Randall, Waygood, Muhajarine, Krebs,2008هد ت الدراس ــة للتعرإ عن اس ــتقص ــاء أثر العاللة بين
الجامعة وخدمة املجتمع عن عودة الحياة في عدد مس املجتمعات املحلية ،وأاارت النتائج إل أن الشركات بين الجامعات واملجتمع
املحن لادرة عن تحسـ ــين عودة الحياة في املناطق املتضـ ــمنة في هذه الش ـ ـراكات ،وهناك رغاة للمجتمع املحني واسـ ــتعداده للدخوم
إل الشراكة املجتمعية.

مس خالم استقراء الدراسات السابقة وتحليل ا بلدإ تحديد محاور تقاطع ا مع الدراسة الحالية ،وما يم س أن تضي ه مس
خل ية علمية ،ومناء التص ـ ـ ــور املقتاح لتقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية لت عي املش ـ ـ ــاركة املجتمعية في ض ـ ـ ــوء
َ
معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  (0202عامعة بيشة أنموذعا)

✓

✓

✓
✓

أن الـدراسـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ــابقــة تنــاولــت الش ـ ـ ـ ـراكــة املجتمعيــة مس وايــا م تل ــة مس حيـ الوالع ،واألهميــة ،وآليــات ت عيل ــا داخـ
الجامعات ،ودراسة أثرها وعالل لا بمجموعة مس املتغياات .بينما الدراسة الحالية ركلت عن تناوم تقويم عضو هيئة التدريس
بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في مجام املش ـ ـ ــاركة .املجتمعية في ض ـ ـ ــوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية  ،0202وممقارن لا مع
الدراسات السابقة نجد إن الدراسة الحالية تت ق مع معظم الدراسات السابقة في تناول ا الشراكة املجتمعية بشك عام.
هد ت بعض الدراس ـ ـ ــات العرمية إل التعرإ عن دور األس ـ ـ ــتاذ الجامعي خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات السعودية كدراسة (الاالدي،( 0215 ،بينما وضعت بعض الدراسات صيغة مقتاحة لت عي الشراكة املجتمعية في
الجامعات كدراسـ ــة ( الخلي ة ،)0213 ،و دراسـ ــة ( أبراهيم ،)0212 ،بينما تناولت بعض الدراسـ ــات تقديم نموذج لتقويم أداء
أعضاء هيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي كدراسة (أبو الرب ،لدادة ( )0221 ،راضمى ،محمد.)0212،
هد ت الدراسة األعنبية إل استقصاء العاللة بين الجامعة وخدمة املجتمع كدراسة(  Williamsوأخرون)2008 ,
تت ق الدراسـ ــة الحالية مع الدراسـ ــات التي تناولت ت عي الش ـ ـراكة املجتمعية لدل رؤسـ ــاء األلسـ ــام في الجامعات الخاصـ ــة مع
اختالإ بعض املتغياات كدراسة (محمد.)0212،
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✓ تعتبا هذه الدراســة مس الدراســات األولية – عن حد علم الااح – التي تلقي الضــوء لوضــع تصــور مقتاح لتقويم عضــو هيئة
التدريس في مجام الشراكة املجتمعية بالجامعات السعودية في ضوء معاييا رؤية اململ ة .0202
✓ تعتبا مس الدراسات النادرة – عن حد علم الااح – التي عمعت بين تقويم األداء لعضو هيئة التدريس والشراكة املجتمعية
في ضوء معاييا رؤية اململ ة .0202
✓ تعتبا هذه الدراسة م تاحا لتشجيع الااحثين عن دراسة تاني صيغ املشاركة املجتمعية املناساة الجامعات السعودية.
است اد الااح مس الدراسات السابقة يما يني :
✓
✓
✓
✓
✓

بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية.
تعريق مصطلحات الدراسة.
اختيار املنال املناسب للدراسة وهو املنال الوص ي التحليني.
تحديد اإلعراءات املناساة للدراسة.
عرب ومنالش ـ ـ ــة النتائج وت س ـ ـ ــياها ،وتقديم التوصـ ـ ـ ــيات ،ومناء التص ـ ـ ـ ــور املقتاح لتقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات
َ
السعودية في مجام املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  (0202عامعة بيشة أنموذعا).

يعد عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي محور االرتكا في تحقيق أهداإ الجامعة ،ومس أهم املدخالت التي تحتاج إل تطوير في
ض ـ ــوء الثورة املعلوماتية و الت نولوعية ،ومالتالي يتطلب األمر تطوير مس ـ ــتول األداء لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس الجامعي مع تو ر
معاييا و محكات يتم تقويم أدائلم مس خالل ا ،ويوضــح ( ســليمان )020 ،0212 ،بأن عضــو هيئة التدريس هو الشــخص الذي يقوم
بأعمام تدريســية لطالب مرحلة الاكالوريوس في الت ص ـصــات األكاديمية ،ض ـال عما يقوم به مس بحو ودراســات علمية في مجام
ت صـ ـ ـص ـ ــه ،ومس ع ة أخرل إنه ين ذ س ـ ــياس ـ ــة عامعته في رمط ا باملجتمع ،و الذي يقتاح الباامج وأوعه اليش ـ ــاط املختل ة التي
ت دم هذا املجتمع ،وهو الذي ين ذ تلك الباامج ،كما يقوم بأعراء عمليات التقويم املختل ة
و اليشاطات بلدإ تصحيم مدارها و يادة االست ادة منلا ،كما يتول عاناا م ما مس عوانب تثقق املجتمع الذي توعد يه
الجامعة مس حي تدعيم القيم و املاادا و االتجاهات اإليجابية ومحارمة القيم واملاادا الس ـ ـ ـ ــلاية و املس ـ ـ ـ ــتوردة التي لد تض ـ ـ ـ ــر
باملجتمع (مر ـ ــمي )13 ،1315 ،ومس أع أن تتجه الجامعة نحو املشـ ــاركة املجتمعية البد أن تكون لديلا القدرة عن تحريك أعضـ ــاء
هيئة التدريس نحو هذا التوعه ،وحتى يتم نوا مس الوص ـ ـ ــوم إل العمالء الخارعين واملش ـ ـ ــاركة مع م ،و تطوير اإلعراءات الداخلية
التي تح ل أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس للمش ـ ـ ــاركة في تقديم تلك الخدمات مس خالم وعود بطالة لتقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في
مجام املشاركة املجتمعية
والتقويم عملية ض ـ ـ ــرورية لتحس ـ ـ ــين األداء وال غنى ألي مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة عنه ،و األداة التي يتم الح م مس خالل ا عن عودة أي
عم  ،كما أنه عملية عالة إلرا ـ ـ ــاد القائمين عن أي مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة إل مواطس الض ـ ـ ــعق ومواطس القوة ومس ثم القدرة عن التحسـ ـ ــين
والتطوير وتص ـ ـ ــحيم املس ـ ـ ــار .يعرإ التقويم بأنه العملية التي يقوم بلا ال رد أو الجماعة ملعر ة نقاط الضـ ـ ــعق ونقاط القوة في أي
عم مس األعمام ،ومعر ة عوام النجاح وعوام ال شـ ـ ـ في تحقيق األهداإ املرعوة ،وال تقتصـ ـ ــر عملية التقويم عن تشـ ـ ــخيص
املش ـ الت ،ب تتعداها لوضــع العالج ،التقويم عملية تشــخيصــية عالعية في آن واحد (رميع  ،)12 ،0212ويلدإ تقويم أداء عضــو
هيئة التدريس الجامعي إل مسـ ـ ــاعدة العضـ ـ ــو عن التطوير الذاتي املسـ ـ ــتمر في إطار م امه األسـ ـ ــاسـ ـ ــية في التدريس املتميز والاح
العلمي والخدمة امل نية واملجتمعية املتقدمة ،ويتم مس خالم عملية التقويم تحقيق ما يني::
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.1
.2
.3
.4

متابعة أداء عضو هيئة التدريس.
.كشق عوانب القوة والضعق في األداء.
.تم ين عضو هيئة التدريس مس تطوير أدائه األكاديمي.
اس ــتثمار األداء املتميز في تم ين عض ــو هيئة التدريس مس الت رغ العلمي واملش ــاركة في املؤتمرات والندوات والحلقات الدراس ــية
والدورات التدريبية وغيا ذلك مس الحوا ل العلمية.

وتحقق عملية تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس الجامعي بيانات ومؤا ـ ـرات م مة عس مس ـ ــتول االنجا في إطار امل ام ،وعس مدل
التقــدم العلمي واملنهي الــذي وصـ ـ ـ ـ ـ إليــه في إطــار الغــايــات ،كم ـا سـ ـ ـ ــتو ر عمليــة التقويم إلدارة الجــامعــة أداة علميــة للتعرإ عن
ال اءات املتاحة لإل ادة املثن منلا لتحقيق أغراب الجامعة ورس ـ ـ ـ ــال لا ،وتلويد ص ـ ـ ـ ــانعي القرارات بالجامعة باملعلومات الدليقة
والواضـ ــحة والحديثة واعتماد هذه املعلومات أسـ ــاسـ ــا لتااـ ــيد القرارات الجامعية ،ويشـ ــك إس ـ ـ ام عضـ ــو هيئة التدريس في خدمة
الجامعة ومجتمعه املنهي عنص ـ ـرا م ما في تقويم أدائه ،واملقص ـ ــود بالخدمة هنا ما يقدمه عض ـ ــو هيئة التدريس تكلي ا أو تطوعا مس
خدمات في مجام اختصـ ــاص ــه أو حس ــب إمكاناته وخبااته تس ـ ـ م في بناء وتطوير الجامعة واإلي اء بمتطلاات إدارالا وفي تطوير ورقي
املجتمع الذي ييتمي إليه.
ُ
في ظ التغياات العاملية املعاصـ ــرة تواعه الجامعات تولعات كاياة مس لا املجتمعات التي ي علء منلا؛ لذا اتج ت ُمعظم
ُ
الجامعات إلي االندماج مع ُمجتمعاالا مس خالم عع وظي ة خدمة املجتمع الوظي ة األول ل ا ،ب وتاني اتجاهات حديثة تجعل ا
ُ
تقوم بالدور املنتظر منلا سياسيا والتصاديا واعتماعيا وثقا يا ،ومس هذه االتجاهات تكويس اراكات مع املؤسسات املجتمعية.
وتوعه الجامعات نحو التواصـ ـ ـ ـ ـ مع املجتمع دلي عن الدور املؤثر ل ا ،وأنلا ال تعم بمعلم عس أ راد املجتمع ب تسـ ـ ـ ــع
لالن راط بين ئات املجتمع مس خالم املشاركات االعتماعية والاحو التي ل ا االثر املااار عن املجتمع..
كما أصـ ـ ـ ــاحت وظي ة الجامعة في املشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ليس االنتظار لطلب الخدمة ،ب إن الجامعة يتعين علالا ب اءالا
ولدراالا املوعودة الا أن ت رج بن س ـ ا لتقديم الخدمة ألبناء املجتمع ،وتؤدي الجامعات في اململ ة هذا الوظي ة مس خالم اآلتي (:
و ارة التعليم العالي1303،هـ)0000 ،
 .1تضمس كثيا مس الجامعات في رسال لا التعليمية م وم خدمة املجتمع ،والعم عن خدمة املجتمع.
 .2تسـ م الجامعات بندب أو إعارة كثيا مس أعضــاء هيئة التدريس لتقديم خبااالم ومعار م لكا ة مؤسـســات املجتمع الحكومية
منلا والخاصة.
 .3تضـ ــم الجامعات عمادات وكليات للتعليم املسـ ــتمر وخدمة املجتمع ،ويتمث عمل ا في تقديم الدورات والباامج التدريبية لكا ة
أ راد املجتمع ،ومس هذا املنطلق نجد أن املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية في الجامعات لد تنحص ـ ـ ـ ــر عن الدورات او الباامج التدريبية أو
املحــاض ـ ـ ـ ـرات ولــد حظي م وم املشـ ـ ـ ــاركــة املجتمعيــة بــاهتمــام الاــاحثين بــاعتاــاره مس أهم الركــائل التي تس ـ ـ ـ ــتنــد علالــا التنميـة
املسـ ـ ــتدامة .وتانى رة الشـ ـ ـراكة عن لناعة أس ـ ــاسـ ـ ــية م ادها أن األطراإ املش ـ ــاركة وال اعلة تندرج في إطار عاللة تنظيمية
مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاتية واضـ ـ ـ ــحة ومحددة ،تس ـ ـ ــتطيع مس خالل ا عميع األطراإ املش ـ ـ ــاركة االس ـ ـ ــت ادة مس األطر املوضـ ـ ـ ــوعة في تن يذ
املش ــروعات املت ق علالا ،ولد أكدت في هذا اإلطار (الس ــالم) 0223،100 ،إل "أن م وم الشـ ـراكة املجتمعية يتس ــم باالتس ــاع
واملرونة ،ويرتاط بطايعة املجتمع ،وما يتولعه أ راده مس مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــاته ،ومدل النظرة تجاه املس ـ ـ ــؤولية االعتماعية امللقاة عن
عاتق الش ــركات الخاص ــة واملؤس ـس ــات الخياية ورعام االعمام؛ قد يتس ــع مض ــمون الش ـراكة بحي يس ــتوعب م تلق أنماط
التعاون والتيسيق ،ولد يضيق بحي يقتصر عن االلتزام املالي وال يلت ت ملا عداه".
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في حين يرل(سليم)0225،01 ،أن م وم الشراكة املجتمعية Societal Partnershipيعد أكثا اتساعا مس م وم املشاركة؛ حي
يتقاس ــم الش ــركاء مس أطراإ املجتمع األدوار واملسـ ــؤوليات واملصـ ــالح املشـ ــتاكة وصـ ــوال إل تحقيق األهداإ املرعوة ،إضـ ــا ة إل أن
الشراكة املجتمعية تعم عن توثيق الروابط ،وتضا ر الج ود ،والتيسيق بين الجميع بغرب التعاون وتاادم الخباات.
وفي ضوء ذلك يعرإ حسس( )0223،31الشراكة بأنلا ميثاق بين طر ين يقوم عن أساس الت اع الاناء واالتصام املستمر
والش ـ ـ ا ية املطلومة بينلما ،وتحدد بمقتض ـ ــاه األهداإ والتولعات واالهتمامات واملص ـ ــالح واملس ـ ــؤوليات املش ـ ــتاكة بينلما كش ـ ــركاء
متس ـ ــاويس بغية تحقيق تعلم األبناء .هي م وم يقوم عن أس ـ ــاس النظرة للتعليم باعتااره أمرا مجتمعيا مس كناحية أول  ،ولض ـ ــية
أمس لومي مس نــاحيــة ثــانيــة ،ومــدخـ لتحقيق ديمقراطيــة التعليم مس نــاحيــة ثــالثــة .ويتاتــب عن ذلــك التعــامـ مع العمـ التابوي ال
بحسـ ـ ـ ــب أنه أمر ي ص التابويين وحدهم ،ب لضـ ـ ـ ــية مجتمعية ال بد وأن يش ـ ـ ــارك م الا املجتمع بكا ة أ راده ولطاعاته ،وهيئاته
ومنظماته.
وفي ضـ ـ ـ ــوء التعري ات الس ـ ـ ـ ــابقة يت ـ ـ ـ ــح التاليُ :ع هذه التعري ات ات قت عن أن الشـ ـ ـ ـ ـراكة ي ات اق بين طر ين أو أكثا
الغرب منه تحقيق هدإ ُمشـ ــتاك ،وأكدت أيض ـ ـا عن التوا ق بين األ راد ،وأن ك طرإ عليه أن ُيقدم لألخر ما ال يسـ ــتطيع األخر
إنجا ه من ردا ،وأاــارت إل أن أســاس االت اق وعود عقد ُمبام يوضــح يه ما لك األطراإ مس حقوق وما علالا مس واعاات وأدوار،
ُ
حي تتيم الش ـ ـ ـراكة رص ـ ـ ـا عظيمة ومغرية ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس مس ناحية التطايق امليداني للاحو ؛ ومس ناحية أخرل يوظق
املشاركون م اراالم ومعار م ملواع ة التحديات والقضايا التي تكون محور اهتمام الشركاء خارج نطاق أبوب الجامعة.
ُ
و تمث الش ـراكة بكا ة أنواع ا ومســتوياالا رصــة لرمط أســتاذ الجامعة بمؤس ـســات املجتمع ولضــاياه وهمومه ومش ـ الته؛
ُ
املجتمع مس مش الت ،و إذن عن املستول
ب ي ال رصة األمث إلعالء الصورة املشوهة ألستاذ الجامعة ،بأنه بعيد عما ُيعانيه
ال ردي ُيحس ـ ـ ـ ــس وض ـ ـ ـ ــعه الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــمي والعلمي ،وعن املس ـ ـ ـ ــتول الوطني ُيسـ ـ ـ ـ ـ م في تنمية املجتمع باعتااره ردا مس أ راد املجتمع
الصالحين ،وهنا تسع الجامعة إل مسؤولي لا االعتماعية.

يتنــاوم الاــاح ـ وصـ ـ ـ ـ ـ ــا لإلعراءات التي اتاعــت في تن يــذ الاح ـ  ،ومس ذلــك تعريق منال الاح ـ  ،ووص ـ ـ ـ ــق عينــة الاح ـ ،
وتحديد العينة ،وإعداد األداة وخطوات إعدادها يما يني توضيم ل ذه االعراءات.
انطاللا مس أهداإ الاح ب
تم اس ـ ـ ـ ــت دام املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ ي التحليني الذي يعتمد عن دراس ـ ـ ـ ــة الظاهرة كما توعد في الوالع
امليداني ويلتم بوصـ ـ ـ ـ ا وصـ ـ ـ ـ ا دليقا وتحليل ا بما أن ال دإ الرئيس ل ذه الدراسـ ـ ــة هو ما التص ـ ـ ــور املقتاح لتقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بالجامعات السعودية الناائة لت عي املشاركة املجتمعية في ضوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  ( 0202عامعة
َ
ُ
بيشـ ـ ــة أنموذعا) ،قد اسـ ـ ــت دم املنال الوص ـ ـ ـ ي التحليني الذي ال يقتصـ ـ ــر عن وصـ ـ ــق الظاهرة والوالع حسـ ـ ــب ،ب إن أهدا ه
الوصوم إل استيتاعات تس م في م الوالع وتطويره (عايدات وآخرون.):131 :1330 ،
:
يشم مجتمع الاح كا ة اعضاء مس القيادات األكاديمية في عامعة بيشة و روع ا في كال مس  ( :النماص ،بلقرن ،تثلي )،
وملغ ع ــددهم (  ) 20عض ـ ـ ـ ــوا وعض ـ ـ ـ ــوة لي ــادي ــا ،الج ــدوم رلم ( ،)1يوضـ ـ ـ ــح مجتمع ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة مس الق ــادة االك ــاديمين مس ال ــذكور
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واالنا ،والذيس عن رأس العم القيادي ( عمداء ،وكالء ،رؤس ـ ــاء األلس ـ ــام األكاديمية ) للعام الجامعي 1332/1303ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ في عامعة
بيشة و روع ا (النماص ،بلقرن ،تثلي )،.وعددهم أثناء تطايق الدراسة (  )20ذكرا وانثى.
1

الكلية

عدد القيادات األكاديمية املت صصة

اليساة

بيشة
النماص
بلقرن
تثلي
املجموع

25
17
14
7
63

%39
%27
%22
%12
%100

ويت ــح مس الجدوم ( )1الذي يعرب تو يع أ راد مجتمع الدراســة أن العدد اإلعمالي ملجتمع الدراســة مس القادة االكاديمية
في عامعة بيش ـ ـ ـ ــة و روع ا عاءت عن النحو التالي  :عاءت عامعة بيشـ ـ ـ ــة في املرتاة األول بعدد ( )05لائدا بما نسـ ـ ـ ــبته ( ) %03مس
مجتمع الدراس ـ ـ ــة ،عاء رع النماص في املرتاة الثانية بعدد ( )12لائدا بما نسـ ـ ــبته ( ) %02مس مجتمع الدراس ـ ـ ــة ،عاء رع بلقرن في
املرتاة الثالثة ( )13لائدا بما نســبته ( ) %00مس مجتمع الدراســة،،في حين عاء رع تثلي باملرتاة األخياة بعدد ( )2لائدا بما نســبته
( )%10مس مجتمع الدراسة.

اس ـ ـ ــت دمت االسـ ـ ـ ــتاانة كأداة رئيسـ ـ ـ ــة في هذه الدراسـ ـ ـ ــة؛ لوضـ ـ ـ ــع تصـ ـ ـ ــور مقتاح لتقويم أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات
َ
السـ ــعودية النااـ ــئة لت عي املشـ ــاركة املجتمعية في ضـ ــوء معاييا رؤية اململ ة العرمية السـ ــعودية ( 0202عامعة بيشـ ــة أنموذعا)،
واملت االستاانة علأيس ،هما:
 .1الجلء األوم :ويشم متغياات الدراسة ( :الجيس،الدرعة األكاديمية ،املنصب القيادي ،سنوات الخباة).
 .2الجلء الثاني :ويشم محوريين ،هما :
✓ املحور األوم  :ال ايات األسـ ــاسـ ــية تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس في مجام املشـ ــاركة املجتمعية :ويتكون مس األبعاد التالية:
(داخ الجامعة ،خارج الجامعة )
✓ املحور الثاني دور عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة  0202في مجام املش ـ ـ ــاركة املجتمعية ويتكون مس األبعاد
التالية (تعليل القيم ،إكساب امل ارات ،تنمية الت يا ،توعيه الرأي وال ر).

للتحقق مس ص ــدق أداة الدراس ــة لام الااح بتو يع االسـ ـتاانات عن ( )12مس املح مين في الت ص ــص في ص ــورالا األولية ؛
حي لاموا بإبداء آرائلم ومالحظ لم حوم مدل وضـ ــوح ومناسـ ــاة عاارات االسـ ــتاانة مع أهداإ الدراسـ ــة ،ودخلت بعض التعديالت
عن االس ـ ـ ــتاانة بناء عن ملحوظاالم ،ثم أعيدت صـ ـ ـ ــياغة بعض ال قرات وحذ ت قرات أخرل منلا ،ثم ص ـ ـ ــاغ الااح االس ـ ـ ــتاانة
الصياغة النلائية وأصاحت االستاانة صالحة للتطايق (ملحق )1
بعد التأكد مس صــدق املح مين ألداة الدراســة طاق ا الااح ميدانيا تم حســاب معام االرتااط الداخني بمعادلة (بياســون
) مس خالم حسـ ـ ـ ـ ــاب االرتااط بين درعة ك عاارة مس عاارات االس ـ ـ ـ ــتاانة بالدرعة الكلية للمحور الذي تيتمي إليه العاارة .وكما في
الجدوم ( .)0
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2

املحور األوم :ال ايات االساسية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية:
أوال :داخ الجامعة
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاارة
يحرص على تنفيذ ما يوكل اليه من مهام
1
يتجاوب مع املقترحات املقدمة من القسم.
0
يتيح إقامة املناشط الداعمة لريادة األعمال.
0
يشارك في اللقاءات واملناسبات واالنشطة املختلفة.
3
يقدم حلوال مبتكرة ملشكالت القسم.
5
يعزز مفهوم املشاركة املجتمعية بين طالبه
2
يتواصل مع خبراء التخصص ألثراء املعرفة
2
يرشد الباحثين ملصادراملعرفة في التخصص
1
يوجه طالبه نحو التخصصات املطلوبة لسوق العمل
3
 12يستجيب ملقترحات املجتمع الجامعي في تطويروتحسين خدمات الجامعة

االرتباط
0.797
0.853
0.688
0.728
0.802
0.881
0.824
0.760
0.747
0.728

الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

ثانيا :خارج الجامعة
يشارك في توطيد أواصرالثقة بين الجامعة واملجتمع املحلي.
1
يحرص على عضوية الجمعيات و اللجان األهلية.
0
يحفزمؤسسات املجتمع في دعم برامج التعليم املستمرداخل املجتمع
0
يقترح مشاريع اقتصادية ذات عائد مالي بمساهمة رجال االعمال لذوى الدخل املحدود.
3
يقوم بالتسويق للبرامج والخدمات واالنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.
5
يجرى البحوث والدراسات ذات العالقة بمشاكل املجتمع املحلي.
2
يعد تقاريروأوراق عمل لصناع القرارتتعلق باملشاركة املجتمعية.
2
يقدم استشارات مهنية ملؤسسات املجتمع و أفراده.
1
يشارك في امللتقيات والندوات التي تعالج مشكالت املجتمع املحلي.
3
 12ينسق االتفاقيات الرسمية لبرامج املشاركة مع مؤسسات أخرى بوضوح
املحور الثاني  :دور عضو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة  0202في مجام املشاركة املجتمعية:
ُ
أوال :تعليل القيم
يعمل على تدعيم االنتماء للوطن داخل املجتمع املحلي
1
يجسد قيم وثقافة املجتمع بتأديه األنماط السلوكية املرغوب.
0
يعمل على دعم االعمال التطوعية من خالل املشاركة الفعلية فيها.
0
ثانيا  :اكساب امل ارات
يساعد أفراد املجتمع على اكتساب املهارات املهنية والحياتية التي يتطلبها سوق العمل واملجتمع
1
يكتشف قدرات افراد املجتمع املحلي ويعمل على رعايتها وتنميتها.
0
ينمى القدرة لدى افراد املجتمع املحلي نحو البحث واالكتشاف واالبتكار.
0
ثالثا :تنمية الت يا
يقوم بإعادة إنتاج املعرفة من خالل التأليف والترجمة والبحث.
1
يدرب أفراد املجتمع على ممارسة مهارات التفكيرالعلمي والتفكيراإلبداعي والناقد وحل املشكالت.
0
يشجع املبادرات واملقترحات التطويرية لحل مشكالت املجتمع.
0
رابعا  :توعيه الرأي وال ر
يشارك إعالميا في برامج الحوارااليجابي والنقاش الهادف.
1
يدعم أفراد املجتمع لتقبل آراء االخرين.
0
يوجه الفكرالتطوعي داخل املؤسسات املجتمعية
0

0.797
0.853
0.866
0.728
0.802
0.881
0.824
0.760
0.747
0.728

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.763
0.878
0.771

0.001
0.001
0.001

.0827
0.925
0.886

0.001
0.001
0.001

0.888
0.674
0.712

0.001
0.001
0.001

0.904
0.933
0.856

0.001
0.001
0.001

ويتاين مس خالم الجدوم ( )0أن ليم معام ارتااط لك عاارة مس العاارات االســتاانة مع محورها كانت دالة إحصــائيا وعند
مستول الداللة ( )2.221مما يشيا ال االستاانة صادلة يما وضعت مس اعل ا.

لقياس مدل ثاات أداة الدراس ـ ـ ــة (االس ـ ـ ــتاانة ) اس ـ ـ ــت دم الااح طريقة التجلئة النص ـ ـ ـ ية والتي تسـ ـ ــاعدنا في معر ة مدل
اتساق استجابة امل حوص عن قرات االستاانة بناء عليه است رج الثاات كانت النتائج وكما في الجدوم ()0

020

3

نوع املعادلة
معادلة سايامانبااون
معادلة ال اكروناا
معادلة كتمان
االتساق ال ني

مستول الداللة
0.001
0.001
0.001

معام االرتااط
0.947
0.898
0.946

ومس خالم الجدوم اعاله نجد ان ك املعامالت املس ـ ـ ــت دمة إلخراج االتس ـ ـ ــاق الداخني بين عللي االس ـ ـ ــتاانة كل ا دالة وعند
مستول داللة ()2.221مما يشيا ال تمتع االستاانة بثاات عام.

لتحقيق أهداإ الدراس ــة وتحلي الايانات اس ــت دم الااح عددا مس األس ــاليب اإلحص ــائية،باس ــت دام الحلم اإلحص ــائية
(،)SPSSولتس ي ت سيا النتائج منلا:
 .1معادلة بياسون،معادلة كتمان،معادلة ال ا كروناا ،معادلة سايامان براون (الصدق والثاات)
 .2معادلة االختاار التالي لعييتين من صلتين (ال دإ االوم)
 .3معادلة تحلي التاايس االحادي 3معادلة كروسكام (البارامتاي)

سيتم عرب النتائج التي توص ل ا الاح و ق أهداإ الاح املعتمدة وكاالتي:
 :ما ال ايات االس ـ ــاس ـ ــية التي يجب أن يض ـ ــمنلا نموذج تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في مجام املش ـ ــاركة
َ
املجتمعية مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ( عامعة بيشة أنموذعا).
لغرب تحديد ال ايات الال مة تم است راج متوسطات والتااينات لك ك اية وكما موضح بالجدوم رلم()3
4

م

ال ايات االساسية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية:

املتوسط

التاايس

يحرص على تنفيذ ما يوكل اليه من مهام
يتجاوب مع املقترحات املقدمة من القسم.
يتيح إقامة املناشط الداعمة لريادة األعمال.
يشارك في اللقاءات واملناسبات واالنشطة املختلفة.
يقدم حلوال مبتكرة ملشكالت القسم.
يعزز مفهوم املشاركة املجتمعية بين طالبه
يتواصل مع خبراء التخصص ألثراء املعرفة
يرشد الباحثين ملصادراملعرفة في التخصص
يوجه طالبه نحو التخصصات املطلوبة لسوق العمل
يستجيب ملقترحات املجتمع الجامعي في تطويروتحسين خدمات الجامعة
يشارك في توطيد أواصرالثقة بين الجامعة واملجتمع املحلي.
يحرص على عضوية الجمعيات و اللجان األهلية.
يحفزمؤسسات املجتمع في دعم برامج التعليم املستمرداخل املجتمع
يقترح مشاريع اقتصادية ذات عائد مالي بمساهمة رجال االعمال لذوى الدخل املحدود.
يقوم بالتسويق للبرامج والخدمات واالنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.
يجرى البحوث والدراسات ذات العالقة بمشاكل املجتمع املحلي.
يعد تقاريروأوراق عمل لصناع القرارتتعلق باملشاركة املجتمعية.
يقدم استشارات مهنية ملؤسسات املجتمع و أفراده.
يشارك في امللتقيات والندوات التي تعالج مشكالت املجتمع املحلي.
ينسق االتفاقيات الرسمية لبرامج املشاركة مع مؤسسات أخرى بوضوح

4.76
4.56
4.31
4.27
4.33
4.29
4.18
4.31
4.36
4.49
4.24
3.96
3.98
3.64
3.98
4.11
3.91
4.22
4.13
3.80

0.189
0.298
0.401
0.518
0.591
0.570
0.740
0.674
0.598
0.483
0.689
0.589
0.659
0.871
0.977
1.016
0.946
0.772
0.618
0.800

020

االنحراإ
املعياري
0.434
0.545
0.633
0.719
0.768
0.754
0.860
0.820
0.773
0.694
0.830
0.767
0.811
0.933
0.988
1.007
0.972
0.878
0.786
0.894

ياين الجدوم ( )3حص ــوم عميع األبعاد املتعلقة بال ايات االس ــاس ــية لتقويم عض ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية
الناا ـ ــئة في مجام ت عي املشـ ــاركة املجتمعية متوسـ ــطات حس ـ ــابية عالية ،نجد ان ال اية التي احتلت املرتاة االول كانت (يحرص
عن تن يذ ما يوك اليه مس م ام)والذي بلغ متوس ــط ا ( ،)3.22وي س ــر الااح هذه النتيجة بأن عض ــو هيئة التدريس يرل أن هذه
االعمام علءا مس م امه الوظي ية ،هذه نتيجة طايعة ،إضا ة إل أن هذا األعمام تعد مس األمور امللموسة والتي يم س أن يحاسب
علالا إداريا إذا لم يقم بلذه امل ام بطريقة واضحة ،إضا ة إل ما تشكله مس أهمية كاياة في عاللته برئيس القسم.
اما ال اية التي احتلت املرتاة الثانية كانت(يتجاوب مع املقتاحات املقدمة مس القسـ ـ ـ ــم )بمتوس ـ ـ ـ ــط لدره ( ،)3.52وال اية
التي احتلت املرتاة الثالثة كانت ( يس ـ ـ ــتجيب ملقتاحات املجتمع الجامعي في تطوير وتحس ـ ـ ــين خدمات الجامعة) بمتوس ـ ـ ـ ــط لدره (
،)3.33أما ال اية الال مة التي احتلت املرتاة الرابعة كانت (يوعه طالبه نحو الت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات املطلومة لسـ ـ ـ ــوق العم )بمتوس ـ ـ ــط
لدره( ،)3.02وال اية التي احتلت املرتاة الخامسة كانت (يقدم حلوم مات رة ملش الت القسم ).بمتوسط لدره ()3.00
اما ال اية التي احتلت املرتاة االخياة (ييســق االت اليات الرســمية لباامج املشــاركة مع مؤس ـســات أخرل بوضــوح) بمتوســط
لــدره ( ،)0.12ويرل الاــاح ـ أن هــذه النتيجــة طايعــة اس ـ ـ ـ ــتنــادا إل لص ـ ـ ـ ــور املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات في ايجــاد عقود لــانونيــة بين الجــامعــة
واملؤسسة،أو عضو هيئة التدريس حتى ت رج مس دائرة املحاساة ،،إضا ة إل للة دراية بعض أعضاء هيئة التدريس ب ي ية كتابة
العقود الرسمية التي تح ظ حقوق الطر ين.
مـ ـ ـ ــس خالم هـ ـ ـ ــذه النتـ ـ ـ ــائج أعاله يرل الااح أن القيادات األكاديمية بالجامعات يدركون أهمية ال ايات األساسية لتقويم
أداء عضـ ــو هيئة التدريس في مجام املشـ ــاركة املجتمعية بوص ـ ـ ا عوام م مة في نجاح الجامعات بتحقي ـ ـ ـ ـ ـ ــق علء مس رسـ ــال لا و ي
خدمة املجتمع املحني ،كم ـ ـ ـ ــا يظ ر ارت اع مستول املشاركة خارج الجامعة إل إيمان أ راد عينة الدراسة بدورهم في خدمة املجتمع
مس ناحيه و وارت اع مسـ ــتويات الرلابة املجتمعية والتقويمية مما س ــينع س حتما في نجاح تحقيق رؤية اململ ة العرمية السـ ــعودية
 ،0202وهذا يدم عن وعود تقويم لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في مجام املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية بدرعة عالية بجميع أبعاده في الجامعات
السعودية.
وتت ق هــذه النتيجــة بشـ ـ ـ ـ ـك ـ عــام مع النتــائج التي توصـ ـ ـ ـ ـلــت إلالــا دراس ـ ـ ـ ـ ــة،
 ،) )Krebs,2008وت تلق هذه عس دراسـ ـ ـ ــة محمد ()0212بأن مسـ ـ ـ ــتول املشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية بالجامعات بدرعة متوسـ ـ ـ ــطة ،دراسـ ـ ـ ــة
الاالدل ( )0215الخلي ة (0213م)
Williams ,Holden, Randall, Waygood, Muhajarine,

ما دور عضــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة العرمية الســعودية  0202في مجام املشــاركة املجتمعية مس وع ة
َ
نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الناائة( عامعة بيشة أنموذعا)
للتعرإ عن درعة توا ر دور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة  0202باالبعاد االربعة لام الااح بعد
تطايق املقياس باس ـ ـ ــت راج متوس ـ ـ ــطات وتاايس واالنحراإ املعياري لل ايات لتحديد اعن متوس ـ ـ ــطات لل ايات الال مة في ت عي
معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  0202في مجام املشاركة املجتمعية وعاءت النتائج عن النحو التالي :

023

5

م

0

تعزيزالقيم

1

االبعاد

0
م

االبعاد

3

اكساب املهارات

5
2

1
3

11
10

يجسد قيم وثقافة املجتمع بتأديه األنماط السلوكية املرغوب.

4.67

0.455

0.674

يعمل على دعم االعمال التطوعية من خالل املشاركة الفعلية فيها.

4.49

0.437

0.661

الكفايات الالزمة لتفعيل الرؤية 2030

املتوسط

التباين

االنحراف املعياري

يساعد أفراد املجتمع على اكتساب املهارات املهنية والحياتية التي يتطلبها سوق
العمل و املجتمع.

4.44

0.480

0.692

1.059

1.029

يكتشف قدرات افراد املجتمع املحلي ويعمل على رعايتها وتنميتها.

يقوم بإعادة إنتاج املعرفة من خالل التأليف والترجمة والبحث.
يدرب أفراد املجتمع على ممارسة مهارات التفكير العلمي والتفكير اإلبداعي والناقد
وحل املشكالت.
يشجع املبادرات واملقترحات التطويرية لحل مشكالت املجتمع.

توجيه الرأي والفكر

12

4.84

0.134

0.366

العاارات
يعمل على تدعيم االنتماء للوطن داخل املجتمع املحلي

ينمى القدرة لدى افراد املجتمع املحلي نحو البحث واالكتشاف واالبتكار.

تنمية التفكير

2

املتوسط

التاايس

االنحراإ املعياري

يشارك إعالميا في برامج الحوارااليجابي والنقاش الهادف.

3.82
4.00
4.20

0.709

4.36

0.689

4.24

0.643

3.98

0.795

4.29

يدعم أفراد املجتمع لتقبل آراء االخرين.

4.29

يوجه الفكرالتطوعي داخل املؤسسات املجتمعية

0.909

0.437
0.483

0.953
.0.842
0.826
0.801
0.891
0.661
0.694

مس خالم الجدوم ( )5نجد ان عميع األبعاد املتعلقة بدرعة دور عضــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة العرمية
الســعودية ) )0202في مجام املشــاركة املجتمعية مس وع ة نظر أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات النااــئة عن حصــلت متوســطات
حس ـ ــابية عالية ،باس ـ ــتثناء العاارة (ي تش ـ ــق لدرات ا راد املجتمع املحني ويعم عن رعاي لا وتنمي لا ).ض ـ ــمس بعد اكس ـ ــاب امل ارات
بمتوسـ ــط بلغ (  )0.10ويعلو الااح ذلك إل أن العبء التدريع ـ ــمي مس ناحية واإلداري يجع عض ـ ــو هيئة التدريس ولت محدود في
املشاركة املجتمعية ويغلب عني املشاركة طابع العم التطو ي غيا املقفن.
اما العاارة التي حصلت عن مرتاة دنيا كانت مس ضمس بعد توعيه الرأي وال ر ( يشارك إعالميا في برامج الحوار االيجابي
والنقاش ال ادإ) بمتوســط لدره (  )0.31ويعلو ذلك إل أن للة التواصـ االعالمي مع أعضــاء هيئة التدريس املختصــين مس ناحية،
وللة الو ي لدل عضو هيئة التدريس بأهمية املشاركة االعالمية.
بينما ت تلق هذه النتيجة بش ـ ــك عام مع النتائج التي توص ـ ــلت إلالا دراس ـ ــة الخلي ة (0213م) ،دراس ـ ــة الاالدل ( 0212م)،
دراسة محمد ( 0212م) التي أاارت إل َّ
أن تحقيق مستول تحقيق املشاركة املجتمعية بدرعة متوسطة.

ينص السؤام الثال عن :
ه هناك روق ذات داللة احص ـ ـ ـ ــائية لتقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية الناا ـ ـ ـ ــئة لت عي املش ـ ـ ـ ــاركة
َ
املجتمعية في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية  ( 0202عامعة بيش ـ ـ ـ ــة أنموذعا) تعلل م( الجيس ،الدرعة العلمية،
املنصب القيادي ،سنوات الخباة ).
بناء عليه سيتم عرب ك متغيا لوحده
025

ال شـ ـ ـ ــق عس ال روق ااالسـ ـ ـ ــتجابة و ق متغيا الجيس:كانت النتائج بعد تطايق االختاار التالي لعييتين مس ـ ـ ــتقلتين وكما في
الجدوم ( )2ادناه
6

العدد
29
16

الجيس
الذكور
االنا

متوسط الدرعات
138
130.8

االنحراإ املعياري
14.76
20.25

متوسط ال رولات

الدرعة التائية

مستول الداللة

7.18

1.24

0.22

مس خالم الجدوم اعاله نجد ان القيمة التائية والاالغة ()1.03و ي غيا دالة عند اي مس ـ ـ ـ ــتول مس مس ـ ـ ـ ــتويات الداللة مما
يوا ــيا ال عدم وعود رولات و ق مؤا ــر الجيس.وي س ــر الااح هذه النتيجة إل الظروإ التي و رالا القيادة الح يمة في اعطاء
املرأة الدور القيادي عناا ال عنب اخالا الرع ضــال عس لدرة املرأة اســتغالم ال رص املمنوحة ل ا مس لا القياده التابوية ضــال
عس س ـ ــعي املؤس ـ ـس ـ ــات املجتمعية مس تم ين املرأة مس ملوالة األنش ـ ــطة املجتمعية املن ردة لخص ـ ــوص ـ ــية املجتمع الس ـ ــعودي عامة
واملنطقة الجنومية خاصة.
ب ال ش ـ ـ ـ ــق عس ال روق في االس ـ ـ ـ ــتجابة و ق متغيا الدرعة العلمية :ولتحقيق هذا ال دإ قد اسـ ـ ـ ــت دم الااح اختاار
كروسكالوالس (الالبارمتاي ) وكانت النتائج وكما في الجدوم ادناه
7

العدد
3
10
32
45

الدرعة العلمية
استاذ
استاذ مشارك
استاذ مساعد
ال ني

متوسط الرتب
26.5
21.8
23.05

ليمة مربع كاي

درعة الحرية

مستول الداللة

0.297

2

0.862

ونجد مس خالم الجدوم اعاله ان ال رو ات في االس ـ ـ ــتجابة و ق متغيا الدرعة العلمية كانت (  )2.032و ي غيا دالة عند اي
مستول مس مستويات الداللة.
ج ال ش ــق عس ال روق االحص ــائية و ق متغيا املنص ــب القيادي :للتعرإ عن ال روق و ق متغيا املنص ــب القيادي (عميد،
وكيـ  ،رئيس لس ـ ـ ـ ــم) بييــت النتــائج عـدم وعود روق ذا اثر الن القيمــة ال ــائيــة بلغــت ( )2.125و ي غيا دالـة عنــد اي مس ـ ـ ـ ــتول مس
مس ــتويات الداللة كما هو في الجدوم رلم (،)1ويعلو ذلك أن أعض ــاء هيئة التدريس عن اختالإ املنص ــب القيادي يلتمون بتقويم
عضو هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية.
8

9

االنحراإ
املعياري
16.50

مصدر التاايس

مجموع املربعات

بين املجموعات

472.56

داخل املجموعات

12320.54

املنصب القيادي

العدد

املتوسط

عميد

3

123.33

وكيل

9

136.00

20.97

رئيس قسم

33

136.39

16.06

الكلي

45

135.44

17.05

12793.11

الكلي

022

درعة
الحرية
2

متوسط
املربعات
236.28

42

293.34

44

درعة
ال ائية
0.805

مستول
الداللة
2.353

 .د الكشف عن الفروق االحصائية وفق متغيرسنوات الخبرة :للتعرف على الفروق وفق متغيرسنوات الخبرة .ومن خالل نتائج تحليل التباين ونتائجه في الجدول رقم ()9
نجد ان القيمة الفائية بلغت ( )1.99وهي دالة عند مستوى ( )0.05اي توجد فروق في سنوات الخبرة لصالح االعضاء الذين سنوات الخبرة لديهم اكثرمن (  )10سنوات
كانت متوسطهم ( )141.8هو اكبراملتوسطات،ويرجع الباحث ذلك إلى بأن خبرة املنصب القيادي تلعب دورا مهما وحيويا وذلك من خالل رفع حس املسئولية املجتمعية
بتفعيل املشاركة املجتمعية في ضوء معاييررؤية اململكة 2030
مستول
متوسط درعة
درعة
مجموع
االنحراإ
مصدر التاايس
املتوسط
العدد
سنوات الخباة
املعياري
املربعات ال ائية الداللة
الحرية
املربعات
2.201
1.99
345.5
2
691.09
بين املجموعات
18.09
131.95
20
اقل من  5سنوات
من()510سنوات

14

135.42

18.72

اكثرمن 10سنوات

11

141.81

14.97

الكلي

45

135.44

17.05

داخل املجموعات

الكلي

12102.0

12793.11

42

288.14

44

ينص السؤام الرابع عن  :ما التصور املقتاح لتقويم أعضاء هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية بالجامعات في ضوء
معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية .0202
توصلت إلالا الدراسة ،وكذلك توصيات الدراسات السابقةَّ ،
مس خالم نتائج الدراسة الوص ية والنظرية ،والنتائج التي َّ
إن
الد اس ـ ــة الحالية ب
تقدم التص ـ ـ ُّـور املقتاح لتقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في مجام املش ـ ــاركة املجتمعية بالجامعات الناا ـ ــئة في ض ـ ــوء
ر
مل
معاييا رؤية اململ ة العرمية السعودية  0202يما يني:
يقا ُله رد ما ،أو مجتمع ماُ ،ي ب
يعرإ لاموس أكس ـ ورد مص ــطلح" التص ــور املقتاح ""Paradigmبأنه :نموذج أو بناء ريَ ،
ب
حدد
مل
كيق تعم األاياء في هذا العالم.
وهو :إطار ري عامَّ ،
يتبناه ئات الااحثين أو التابويين في صورة ا تااضات أساسية أو ليم أو م اهيم أو اهتماماتَّ ،تتص
باإلنســان والكون والحياة واملجتمع ،ومالعاللات الجدلية القائمة بين املوضــوعات عميع ا؛ مس اــأنه أن ب
يوعه الااحثين إل ت ضــي
مل
َّ
َّ
ب
مكوناته ( يس الديس.)2 :0210،
نماذج ومناهل وطرائق معينة في الاح  ،تتالءم مع الصيغة التي يتبنونلا ،وتت ق مع مل
ُّ م ب
االتجاه نحو تحقيق التزامات رؤية ، 0202وذلك مس خالم السعي إل
 -1تحو مل
ُّ
( )022عامعة دولية بحلوم عام 0202؛ للوصوم إل الريادة والتميز في ظ ب
مل

أن تصام خمس عامعات سعودية عن األل مس أ ض
املنا سة املحلية واإللليمية والعاملية.

 -2تطوير املشاركة املجتمعية بالجامعات السعودية؛ لضمان عودالا ،وتحقيق أهدا ا تحت مظلة رؤية اململ ة .0202

 -1تعدي ســياســات التعليم الجامعي في إطار ت عي رؤية اململ ة  0202التي تســعي إل تعليل القدرة التنا ســية في أداء م م لا في خدمة
املجتمع ،ومالتالي تنا ُ س الجامعات عن مراكل ب
متقدمة في التصيي ات العاملية.
مل
 -2إيجاد نظام إداري متكام ملنظومة التعليم العالي ،تتعاون يه كا ة االع لة التش ـ ـ ـ ــريعية والتن يذية والرلابية مع التغذية الراععة
للتقييم والتقويم الدليق.
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 -3إحدا نقلة نوعية في مجام املشــاركة املجتمعية مس خالم ت عيل ا في تقويم عضــو هيئة التدريس ،ومالتالي ُحســس تن يذه ،وضــمان
ب
حقق رسالة الجامعة ،ورضا املجتمع عس الجامعات وأدائلا.
حقوق العاملين وأصحاب املصلحة،وذلك بت مل
 -4تعليل املش ـ ـ ــاركة املجتمعية وتقييم لجميع ميسـ ـ ـ ــوبي الجامعات مس اعضـ ـ ـ ــاء هيئة تدريس،وإتاحة ال رص ـ ـ ــة ل م تنظيم ال عاليات
املجتمعية تحت إطار لانوني ،واملساءلة في حام التقصيا وح ظ الحقوق

.1
.2
.3
.4
.5

ُّ
تو ر مجلس أمناء لتاســية دعائم ت عي املشــاركة املجتمعية عن مســتول الجامعات ،و قا لرؤية اململ ة  ،0202ودعم أعضــاء
هيئة التدريس بالجامعات السعودية في خدمة املجتمع.
بناء ثقا ة تنظيمية ،تشـ ــم منظومة متكاملة مس القيم املشـ ــتاكة؛ ل ليئة اأعضـ ــاء هيئة التدريس لت عي املشـ ــاركة املجتمعية
ب
ومباارالا ودوره في االرتقاء بالجامعات السعودية ،ونقل ا مس الايئة املحلية للايئة العاملية.
ومنطلقاالا وعناصرها مل
ب
االتص ــام والتواص ـ مع املجتمع املحني و أص ــحاب املص ــالح ،وتتيم رص
العم عن تو يا إمكانات ت نولوعية؛ تدعم ماادرات مل
العقود الرسمية مع الج ات الخارعية
َّ
َّ
املتطلاات البش ـ ــرية وتتمث في تو ر لادة واداريين يمتلكون القدرة عن رس ـ ـ ــم الخطة االس ـ ـ ــتااتيجية وتوثيق مجريات املش ـ ـ ــاركة
املجتمعية ،وتوضيم دور ك عانب الا.
َّ
ُّ
املتطلاات التنظيمية :مس خالم تو ر خطة للتوعية بأهمية املش ـ ــاركة املجتمعية في ض ـ ــوء رؤية الجامعة ورس ـ ــال لا .يش ـ ــارك في
وضع الخطة – مجلس األمناء( عميد ،وكي  ،رئيس لسم )

و املجتمع املحني مع تحلي الوض ــع الراهس للمؤس ـس ــة الجامعية وتوض ــيم الحاعة إلي التالحم لت عي املش ــاركة بين املجتمع
والجامعة مع التاكيز عني نش ـ ـ ــر الو ي بين أعضـ ـ ـ ــاء املجتمع املحني والعاملين بثقا ة التعايا والجودة لتطوير املجتمع املحني والايئة
املـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ـ ـ ــرك ـ ـ ــل إاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاع ث ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ل ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر املـ ـ ـ ـج ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــط بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــا.
ب
تؤثر س ــلاا
كشـ ـ ت الدراس ــة الحالية مس خالم الدراس ــات الس ــابقة و الدراس ــة امليدانية عس وعود معولات ،مس املم س أن مل
عن تطايق التصـ ُّـور املقتاح ،و ي كالتالي :عدم وعود عقود بين عضــو هيئة التدريس والج ة املنظمة للمشــاركة املجتمعية ،ولصــور
املشاركة في الباامج االعالمية مس ملل َا أعضاء هيئة التدريس .ويم س حصر هذه املعولات في النقاط التالية:
 .1لصور لنوات التواص مع الج ات القيادية بالجامعات واملنتظمين للمشاركة املجتمعية.
 .2اإلعالن عس املشاركة املجتمعية بشك م اائ ،وعدم وضوح آلية تن يذ او أهداإ البانامج لعضو هيئة التدريس.
 .3انعدام الرلابة عن طرق ت عي املشاركة املجتمعية وتقييم أداء ل ا.

اعتمت الدراسة الحالية في وضع التصور املقتاح بناء عن دراسة ك مس ( الخلي ة )0213،ودراسة (محمد)0212،
ولد ص ـ ــمم الااح بطالة تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس في مجام املش ـ ــاركة املجتمعية بالجامعات الناا ـ ــئة في ض ـ ــوء معاييا
رؤية اململ ة العرمية السعودية  0202بعد عرض ا عن عدد مس املح مين.
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العنصر

يحرص على تنفيذ ما يوكل اليه من مهام
1
يتجاوب مع املقترحات املقدمة من القسم.
0
يتيح إقامة املناشط الداعمة لريادة األعمال.
0
يشارك في اللقاءات واملناسبات واالنشطة املختلفة.
3
يقدم حلوال مبتكرة ملشكالت القسم.
5
يعزز مفهوم املشاركة املجتمعية بين طالبه
2
يتواصل مع خبراء التخصص ألثراء املعرفة
2
يرشد الباحثين ملصادراملعرفة في التخصص
1
يوجه طالبه نحو التخصصات املطلوبة لسوق العمل
3
 12يستجيب ملقترحات املجتمع الجامعي في تطويروتحسين خدمات الجامعة
مجموع الدرعات

م

الحد
للدرعة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
02

العنصر

يشارك في توطيد أواصرالثقة بين الجامعة واملجتمع املحلي.
1
يحرص على عضوية الجمعيات و اللجان األهلية.
0
يحفزمؤسسات املجتمع في دعم برامج التعليم املستمرداخل املجتمع
0
يقترح مشاريع اقتصادية ذات عائد مالي بمساهمة رجال االعمال لذوى الدخل املحدود.
3
يقوم بالتسويق للبرامج والخدمات واالنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.
5
يجرى البحوث والدراسات ذات العالقة بمشاكل املجتمع املحلي.
2
يعد تقاريروأوراق عمل لصناع القرارتتعلق باملشاركة املجتمعية.
2
يقدم استشارات مهنية ملؤسسات املجتمع و أفراده.
1
يشارك في امللتقيات والندوات التي تعالج مشكالت املجتمع املحلي.
3
 12ينسق االتفاقيات الرسمية لبرامج املشاركة مع مؤسسات أخرى بوضوح
مجموع الدرعات

م

العنصر

1

إدارة االزمات وحسن التصرف.

الحد
للدرعة
5

0

االلتزام بالخطة وأهدافها

5

0
3
5

الجدية في أداء العمل باملستوى املطلوب والوقت املحدد.
الشفافية والوضوح في املشاركة املجتمعية
إمكانية املساءلة
املجموع

5
3
2
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التقدير ال ني للدرعات
داخ الجامعة
خارج الجامعة
الص ات الشخصية والعاللات مع أصحاب املصالح
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ومس أهم النتائج التي توصلت إلالا الدراسة الحالية ما يني:
 .1أظ رت النتائج حصوم عميع األبعاد املتعلقة بتقويم ال ايات االساسية ألعضاء هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية
َ
مس وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات ( عامعة بيش ــة أنموذعا) .متوس ــطات حس ــابية مرت عة وهذا يدم عن وعود
ك ايات أساسية لعضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجام املشاركة املجتمعية بجميع أبعاده بدرعة مرت عة.
 2حص ـ ـ ـ ــوم عميع األبعاد املتعلقة بدرعة دور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية  0202في
َ
مجام املشـ ــاركة املجتمعية بالجامعات ( عامعة بيشـ ــة أنموذعا) عن متوسـ ــطات حسـ ــابية مرت عة ،وهذا يدم عن و عضـ ــو
هيئة التدريس في ت عي معاييا رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية  0202في مجام املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية بجميع أبعادها بدرعة
مرت عة
 3أظ رت النتائج وعود روق ذات داللة إحصـ ــائية عند مسـ ــتول الداللة ( )=0.05بين متوسـ ــطات اسـ ــتجابات مجتمع الدراس ــة
تاعا ملتغيا الخباة القيادية ومين ت عي املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ومس هنا أن القيادات االكاديمية تدعم
بت عي املشاركة املجتمعية في تقويم عضو هيئة التدريس..
أظ رت النتائج عدم وعود لوائم منظمة للمش ـ ــاركة املجتمعية ،وانعدام اسـ ـ ــتمارة خاصـ ـ ــة بتقويم لعض ـ ــو هيئة التدريس في
املشاركة املجتمعية ،مما يجع املشاركة املجتمعية تنحنى نحو االرتجالية وعدم االلتزام بين الجامعات واملجتمع املحني.

في ضـ ــوء النتائج التي أس ـ ـ رت عنلا الدراسـ ــة تم إيراد بعض التوصـ ــيات التي تس ـ ـ م في تقويم عضـ ــو هيئة التدريس في ت عي
َ
معاييا رؤية اململ ة العرمية الس ــعودية  0202في مجام املش ــاركة املجتمعية بالجامعات الناا ــئة( عامعة بيش ــة أنموذعا) ،و ي كما
يني:
012
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.2
.3
.4
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.6

أن تتانى الجامعات السعودية تطايق التص ـ ــور املقت ـ ــرح لتقويم أعضاء هيئة التدريس في مجام املشاركة املجتمعية بالجامعات
النااــئة في ضــوء معاييا رؤية اململ ة العرمية الســعودية  ،0202مع ضــرورة بناء اســتااتيجية مؤس ـســية لتطايق آليات التصــور
املقتاح.
وضع أسس ومعاييا عالة ملتابعة األداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجام املشاركة املجتمعية ،وتقييمه ك
تاة ،مع التاكيز عن ااراك املجتمع املحني في عملية التقويم.
بناء خطة اس ــتااتيجية للش ـ ـراكات املجتمعية عن مسـ ــتول الكليات ،تتضـ ــمس إض ـ ـ اء املشـ ــاركة املجتمعية عن رسـ ــالة وأهداإ
الكلية وألسام ا ومرامج ا األكاديمية .
ضـرورة بنـاء اـراكات مجتمعية في تطوير وتدريب املمارسات اإلدارية والتدريسية لعضو هيئة التدريس.
إنش ـ ـ ــاء مجالس اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارية مش ـ ـ ــتاكة داخ الجامعات ومإا ـ ـ ـراإ لجان مس رعام الجامعة وليادات املجتمع لتحديد االليات
الشراكة وعقود ها والتعرإ عن مش الالا.
التوعية ببابامج الشراكة بين الجامعات ومؤسسات املجتمع عس طريق اعتماعات القسم والكلية.

أبو الرب ،عماد ،ولدادة ،عيعــمى ( ) 0221تقويم عودة أداء اعضــاء هيئة التدريس في مؤسـســات التعليم العالي ،املجلة العرمية لضــمان عودة
التعليم الجامعي ،م(، )1ع ( .)1
أحمد ،نجم الديس نصر ،تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بين رصد الوالع ورؤل التطوير ،دراسة ميدانية
دراسة ميدانية .مجلة كلية التابية ،مصر ع ( ) 21ص 110 10
الاالدي ،منى س ــعد (0215م) دور األس ــتاذ الجامعي خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية بمنطقة م ة
امل رمة ( الوالع واملأموم ( ،رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
الحارصي ،ايد جيا ( )0223بعض املعولات والتحديات لقيام الش ـ ـراكة ال علية في مجام الاح العلمي في الجامعات السـ ــعودية ،ورلة عم
مقدمة ملنتدل الش ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية في مجام الاح العلمي في اململ ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية 0،عمادل اآلخر1302هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املوا ق
02مايو 0223م ،عامعة االمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الرياب
 .حسس ،محمد صديق محمد () 0223الشراكة األبوية في التعليم ،مجلة التابية ،ع( ،)133السنة الثالثة والثالثون
الحوت،محمد صباي،ااذلي،ناهد عدلي( )0222التعليم والتنمية ،األنجلو املصرية :القاهرة
الخلي ة ،عادالعليل ( )0213بناء ص ــيغة مقتاحة لت عي الشـ ـراكة املجتمعية لجامعة اإلمام محمد بس س ــعود اإلس ــالمية كنموذج للجامعات
السعودية في ضوء لس ة الجامعة املنتجة ،رسالة التابية وعلم الن س ،عامعة امللك سعود ،ع( ،)32ص 32100
رميع ،هادي مشعان )0212( ،التقويم والقياس التابوي ،دار هران لليشر ،االردن
راض ــمي ،العدول محمد ،محمد ،ص ــالح األمين عاد هللا ( 0212م) أنموذج مقتاح لتقييم أعض ــاء هيئة التدريس في مؤس ـس ــات التعليم الجامعي
في ضوء معاييا الجودة واالعتماد ،املجلة الليبية العاملية ،ع( )13كلية التابية ،عامعة بنغا ي.
يس الديس،محمد ( )0210أساليب بناء التصور املقتاح في الرسائ العلمية ،رسالة ماعستيا غيا ميشورة ،كلية التابية ،عامعة أم القرل
اللهراني ،س ـ ـ ـ ـعـد ( )1311التجرمـة األمري يـة في تقويم مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العـالي ،نـدوة التعليم العـالي في اململ ـة العرميـة الس ـ ـ ـ ــعوديـة،رؤل
مستقالية (ج )0في ال تاة / 0503اوام 1311هـ ،الرياب
السالم ،سالم محمد().0223معولات الشراكة املجتمعية في مجام الاح العلمي في اململ ة العرمية السعودية ،ورلة عم مقدمة في منتدل
الشـ ـراكة املجتمعية في مجام الاح العلمي في اململ ة العرمية الس ــعودية 0 ،عمادل اآلخر1302ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ املوا ق 02مايو 0223م،
عامعة االمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الرياب
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الســلطان ،د بس ســلطان()0221املتطلاات ال يكلية والتنظيمية لت عي دور الجامعات في الشـراكة املجتمعية .دراســات ترموية واعتماعية،
مصر ،مج ،13ع . 0
سليم ،محمد األصمعي محروس().0225االصالح التابوي والشراكة املجتمعية املعاصرة :مس امل اهيم إل التطايق .دار ال جر ،القاهرة.
الش ـ ــا عي ،محمد منص ـ ــور (0222م) متطلاات وا ـ ــروط التقويم املوض ـ ــو ي ألداء عض ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر ك مس أعض ـ ــاء هيئة
التدريس والقائمون عن العملية التقويمية بكلية التابية بجامعة امللك سـ ــعود ،الجمعية السـ ــعودية للعلوم التابوية والن سـ ــية
(عستن ) كلية التابية ،عامعة امللك سعود :الرياب.
عايدات ،ذولان وعدس ،عاد الرحمس وعاد الحق ،كايد( )1330الاح العلمي ،م ومه وأدواته وأسالياه ،دار ال ر ،عمان.
مر مي ،محمد عاد العليم ( )1315ترايد ع ود أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الخليجية في مجام الاح العلمي،مجلة رسالة الخليج
العربي ،ع()12
و ارة التعليم العالي (1303هـ) الوظي ة الثالثة للجامعات ،وكالة الو ارة للت طيط واملعلومات ،اإلدارة العامة للت طيط واإلحصاء ،الرياب.
محمد ،ييب سـ ـ ــميا ( )0212ت عي الش ـ ـ ـراكة املجتمعية لدل رؤسـ ـ ــاء األلسـ ـ ــام في الجامعات األردنية الخاصـ ـ ــة مس وع ة نظر أعضـ ـ ــاء هيئة
التدريس ،رسالة ماعستيا غيا ميشورة ،كلية العلوم التابوية ،عامعة الشرق األوسط  :عمان.

Doval, Elena & Doval Oriana (2010), The University Social Role And Responsibility, The Case Of Spiru Haret University, Social
Responsibility, Professional Ethics, and Management, the 11th International Conference, Ankara, Turkey
Williams, a, Holden, b, Krebs, p, Muhajarine, n, Waygood, k, Randall, c (2008). Knowledge translation strategies in a
ommunityuniversity partnership: examining local quality of life(QOL). Social indicator research, 85,111125
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 عبد الرزاق محمد الصغير.د
كليات عنيزة األهلية القصيم – اململ ة العرمية السعودية
،ُيعد عضـ ــو هيئة التدريس بالجامعة أحد الركائل األسـ ــاسـ ــية في مجام التعليم الجامعي؛ و يلعب دورا م ما في تعليل عودة التدريس األكاديمي
 إل العم عن تقييم أدائه كمؤاـ ـ ـ ــر، إن لم ت س عل ا، لذلك تمي معظم الجامعات في العالم.باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل ع وده في الاح العلمي وخدمة املجتمع
. ب للمؤسسة التابوية التي يعم بلا،لنقاط القوة أو الضعق؛ ليس له هو حسب
الدإ هذه الدراس ـ ـ ــة إل التعرإ عن االتجاهات الدولية في تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس مس خالم تحلي محتول عناص ـ ـ ــر التقييم لعش ـ ـ ــر
ُ
عامعات دولية عاءت في املراتب العشـ ـ ــر األوم في العالم مس أمريكا الشـ ـ ــمالية وأوروما وأ ريقيا وأوليانوسـ ـ ــيا والعالم العربي حسـ ـ ــب تصـ ـ ــييق الجامعات
.0211 العاملية لعام
 وكذلك املنال التحليني لتحلي محتول معاييا التقويم،ولد است دمت الدراسة املنال الوص ي لتوصيق االتجاهات الدولية في عملية التقويم
املشتاكة بين الجامعات مح الدراسة
 حتى أنلا بلغت العشريس في العدد ؛ كما أاارت الدراسة أيضا،ولد ااارت نتائج الدراسة إل تنوع عناصر تقويم أعضاء هيئة التدريس وتعددها
.إل أن الجامعات مح الدراسة ااتاكت في عناصر التقويم املشتاكة املتمثلة في التدريس والاح العلمي
:كلمات م تاحية
التوع ات الدولية – تقويم األداء الجامعات العاملية – تقييم عضو هيئة التدريس – ترتيب الجامعات العاملية
Abstract:

The university faculty member is one of the basic pillars in the field of university education. He plays an important role in
enhancing the quality of academic teaching, in addition to his efforts in scientific research, and community service; so, no doubt that
all universities tend to evaluate his performance as an indicator of strengths or weaknesses.
This study aims at identifying the international trends in evaluating the performance of faculty member by analyzing the
elements devoted ten universities ranked as top ten universities in the seven world regions of North America, Europe, Africa, Oceania,
and the Arab world according to the World University Rankings of 2018.
The study used the descriptive approach to describing the international trends; and the analytical approach to analyzing the
target universities regarding faculty evaluation elements.
Data were analyzed in frequencies percentage to find out the similarities and differences among the elements of faculty
performance evaluation. Preliminary findings pointed out that:
1) The criteria of faculty performance evaluation counted up to twenty elements; and
2) All target universities shared the components of “teaching” and “research” among them.
Keywords:
international trends; faculty evaluation; pioneer universities; faculty evaluation; world rankings
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Introduction:
The university faculty member plays an important part in enhancing the quality of teaching in higher education, especially with
the emerging international standards and benchmarks of quality assurance because of the institutional challenges and competitions
continue in the new age of globalization and the great effect of communication and information technology. Most recently, it is
becoming a must for higher education institutions to pay more attention to enhancing the quality of faculty member through periodical
comprehensive and effective evaluation that will affect positively the quality of the university outcomes.
The keys to effective performance appraisal, as Smith & Barber (1993) see “are the skills and abilities of the evaluator and the
quality and comprehensiveness of the evaluation instrument. If the evaluator is responsible for appraisal of both performance and
good teaching, it is convenient to combine the roles”. Moreover, they advise that “the most sensible way to begin is by referring to the
current faculty member and student outcomes what is being accomplished and what fails to be accomplished in the present
classroom”.
Another scholar from the Kingdom of Saudi Arabia, Nada Alhaweid (1434) has investigated the contribution of evaluating the
performance of faculty members for raising the quality of university education so as to identify the degree of contribution of evaluating
the performance of a faculty member for raising the quality of university Education; and concluded that putting more emphasis on the
evaluation of the faculty performance will, by no means, help to raise the quality of University education in terms of setting outstanding
standards.
To conclude, the topic of faculty performance evaluation has drawn the attention of scholars all around the world, particularly,
since the beginning of the second half of twentieth century as a result of the spread of universities; and nowadays, with the emergence
of the issues of quality assurance and academic accreditation, it is becoming a sort of necessity to continuously evaluate the faculty
performance for the purpose of sustainable outreach in the field of university education.
Objectives of the study
The current study aims mainly at:
1 Identifying the elements of faculty evaluation within the ten world universities;
2 Determining the common faculty evaluation elements approved by the ten world universities.
Research Questions
The current study intends to answer the following two questions:
1 What are the faculty evaluation elements adopted by the ten world universities?
2 What are the common faculty evaluation elements among the ten world universities?
Limitations of the study
This research is limited to
1 Ten world universities according to webometrics.info;
2 The selected universities came from five different world regions; and
3 The purposive sample is chosen from English-speaking countries
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Review of literature
Since the topic of faculty performance is cumulative, the review of related literature and previous studies will adopt the method
of chronological order for such a review; beginning from the oldest to the most recent studies.
Long time ago, Gustad (1961) reported about the policies and practices in faculty evaluation through a survey of department
heads. In the report, he listed 13 sources which were used for faculty performance appraisal in 4year colleges. The following list is in
order of the most frequently used sources to the least frequently used, with the most frequently used being number one: (1) chairman
evaluation, (2) dean evaluation, (3) colleagues’ opinion, (4) scholarly research and publication, (5) informal student opinion, (6) grade
distributions, (7) committee evaluations, (8) course syllabi and examinations, (9) student examination performance, (10)
selfevaluation, (11) enrollment in elective courses, (12) systematic student rating, Alumni opinions, Classroom visits, and (13) longterm
followup of students.
Similarly, Astin and Lee (1966) explored the current practices in the evaluation and training of college teachers through a
questionnaire. The study asked the participants to indicate the importance of various sources of information in evaluating the faculty
performance and the teaching performance. The results were analyzed by type of institution. In their survey, the university deans of
arts and sciences ranked department heads as the most important source of information. Also, the deans indicated that students were
less a factor in promotions than they had been. Over 90 percent of the arts and science deans in the 110 universities in the survey
indicated that classroom teaching and research were given equally high weight in assessing faculty performance.
Next, Seldin (1975) reexamined the issue of how colleges evaluate their faculty performance. The academic deans of all
accredited private liberal arts colleges were asked to report on the procedures used in rating both overall and teaching performance,
with 83.5 percent replying. Purposes of the questionnaire were to:
(1) Determine the relative level of importance placed on classroom teaching in the evaluation of overall performance of faculty
members;
(2) Determine types of information upon which evaluation of teaching performance is based; and
(3) Compare faculty evaluation policies and procedures.
Seldin’s findings included (1) Significant declines in importance between 1966 and1973 were recorded for research and
publication; (2) Campus committee work and student advising increased sharply as "major factors" in faculty evaluations; (3) In
evaluating teaching performance, the deans' reliance on "systematic student ratings" increased significantly; and (4) Whereas the
importance of chairman's and dean's evaluations retained a prominent position in teaching evaluation, committee evaluation
increased in prominence
After that, Thorne, Scott, & Beaird (1976) investigated the faculty perceptions for the purpose of assessing the faculty
performance in the Oregon State system. The study found that the most influential factors in promotions and tenure decisions were
publications, the department head’s evaluation, and student ratings. Moreover, the study referred that faculty performance might be
viewed quite differently in different fields of study. In particular, the evaluation of research and scholarship, which the prior studies
had not looked at in detail, might be expected to vary considerably by department.
Moreover, Centra (1977) surveyed the issue of how universities evaluate faculty performance. His questionnaire included:
(a) The criteria used for evaluating overall faculty performance;
(b) The sources of information for evaluating teaching; and
(c) The kinds of information used for judging scholarship or research performance.
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Centra concluded that the evaluation of research and scholarship depends very much on the level of the institution and the
type of department. For example, peer judgments of research and the number of articles in quality journals are much more important
in social science departments in the Research Universities than in the same departments in the Comprehensive Universities and
Colleges.
In addition, Neal (1988) has studied the purposes as well as the effectiveness of the faculty evaluation. He concluded that
faculty evaluation programs need reexamining to see how they fit with institutional purposes of evaluation. An assessment of practices
of evaluation also should help determine a program's effectiveness in promoting faculty development and productivity. To provide
adequate and unbiased evaluation programs, administrators must involve faculty members in the process of determining the
evaluation's purpose, as well as its scope, sources of data, participants, and assessment of effectiveness.
The next year, Seldin (1989) investigated the issue of how colleges evaluate their professors. His study findings included that
(1) classroom teaching is the most important consideration in the evaluation of overall faculty performance; that (2) systematic student
ratings are the second most important information source in appraising classroom teaching performance; that (3) faculty committees
are crucial in evaluating teaching; that (4) selfevaluation has picked up considerable support; and that (5) classroom visits have gained
significantly in importance.
After seven years, Ann Ackerman (1996) submitted her faculty performance review and evaluation. She purposed to assess
individual job performance; encourage the highest quality of job performance; reward performance which meets or exceeds the
established performance criteria; identify individual knowledge, skills, and needs for development; clarify future performance
expectations, goals, and priorities of the faculty and the division chair or dean; and maintain effective communication between faculty
and the chair or dean for improving methods and procedures used in performing the work. Evaluation is dependent upon shared
responsibility and rigorous professional judgments. Moreover, only items that have been agreed to should be evaluated, focusing on
quality rather than quantity. Faculty performance review is an ongoing process that relies heavily on the mutual involvement of the
faculty person and the dean. Prior to the evaluation period, the faculty member and dean should have discussed goals, expectations,
activities, and areas of emphasis for the upcoming year. Performance issues should also be discussed throughout the year, with the
annual performance review scheduled at the end of the evaluation period.
Early in the twentieth century, Bassem Younes (2003) discussed the issue of faculty evaluation calling for a happy balance
between competing values. He referred that faculty evaluation programs need reexamining to see how they fit with institutional
purposes of evaluation. The study observed that faculty evaluation systems often have two contradictory purposes:
(1) to enhance faculty development efforts by assessing the strengths and weaknesses of individual instructors; and (2) to
determine whether the employment of a faculty member should be continued or terminated.
The study tackled the importance and perception of faculty evaluation and suggested that a faculty member evaluation should
be based on the assessment of:
1 Academic teaching 40%;
2 Scientific research 30%;
3 Academic institution service 20%; and
4 Community service 10%
Next, Abulrab and Gadada (2008) aimed to develop a framework for evaluating the performance of faculty members in higher
education institutes. The suggested framework is comprehensive, flexible, and objectives. The evaluation process is based on the
selfevaluation conducted by the faculty member himself as well as the evaluation of other colleagues in the same department through
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the peertopeer evaluation, the evaluation of the department chair, the evaluation of the dean, and the evaluation of students. Finally,
the quality assurance unit at the university records a final grade with recommendations to enhance the performance of the faculty
member.
Furthermore, Jeff Rector (2009) studied the faculty perceptions of faculty evaluation programs at selected private colleges in
the southeast United States. He aimed to determine the effectiveness of the faculty performance appraisal programs at the participating
institutions. Faculty perception, regarding the effectiveness of the faculty evaluation appraisal program at their institution can be an
important part of assessing the program itself. The study attempted to identify whether or not faculty members perceive that faculty
performance appraisal is effective?
Through analysis of the appraisal programs of the participating institutions, the researcher sought to offer information which
may assist other institutions in implementing faculty performance appraisal programs that are successful. Successful faculty
performance appraisal programs are defined as programs that are effective in the area of true appraisal and lead to improved
instruction.
The survey data were categorized into six main categories: Purpose of Evaluation, Criteria of Faculty Evaluation, Approaches of
EvaluationTeaching Performance, Approaches of EvaluationScholarship/Research Performance, and Use of Faculty Evaluation. These
responses were analyzed according to how the components of faculty evaluation were emphasized.
The results of the study provided information pertaining to those components faculty perceive to be important within their
respective evaluation programs (in rank order). Participants identified areas such as Purposes of Evaluation, Criteria of Faculty,
Approaches to Faculty Evaluation: Faculty’s Teaching Performance, Approaches of Evaluation: Faculty’s Scholarship or Research
Performance, and Uses of Faculty Evaluation.
From the academic senate for California community colleges, David Morse et al. (2013) submitted their sound principles for
faculty evaluation including some Guidelines for Developing a Faculty Evaluation Process. Their paper presented the position that
faculty evaluations should be focused on professional development and on personal and professional growth and should provide
meaningful, useful feedback to the evaluated faculty. In order to make evaluation processes honest and meaningful, colleges must
establish an environment in which faculty excellence and success are acknowledged and celebrated, in which suggestions for further
improvement and growth are expected and welcomed, and in which both evaluators and evaluated faculty are comfortable with candid
discussion of areas for improvement.
Moreover, Faten Azazy (2015) aimed to improve the assessment tools that are utilized for the purpose of evaluating the
performance of faculty in Egyptian universities. Her paper focused on two aspects of performance assessment: annual evaluation and
promotion evaluation. The research is considering international standards for the two types of assessment and it utilized a descriptive
method and a survey method that was completed by 80 faculty members at various Egyptian universities.
The survey indicated that the current assessment tools for the annual evaluation are not effective; and that although faculty
members agreed to its necessity they had some reservations regarding the methods used. Faculty members also expressed
dissatisfaction with the promotion assessment. This paper subsequently recommended to restrict the role of the Central Committees
to monitor peerreviewed and accomplished scientific journals and based on each discipline and not to peerreview the articles once
more and that’s to eliminate double standards between the peerreviewers and reviewers of the Promotion Committee. In addition, this
paper suggest eliminating the time period between achieving a promotion and that’s for appreciating the value of the one’s work rather
than adhering to time periods. The paper suggests that this will constitute an incentive to scholars. The paper proposed various other
recommendations to improve the annual performance evaluation for faculty.
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In addition, Bargawy and Abulrab (2016) aimed at presenting a model framework for evaluating the performance of teaching
staff in Arab higher education institutions. The proposed framework is to cover all the duties of the faculty member in terms of teaching,
scientific research, community service and university service. It is flexible to adapt it to the objectives of the institution from which the
duties of the faculty member emanate, and clearly through the use of clear and specific criteria in addition to objectivity and
participation through the engagement of a wide range of stakeholders in the evaluation process.
The comprehensive framework in the evaluation process depends on the selfevaluation of the faculty member himself for his
teaching and research activities and community service. The head of department, service and institution view through a special model.
It also depends on the evaluation of his colleagues through the peer evaluation model of the colleague which was mobilized by the
faculty member, the Dean's opinion, and the students' opinion through the evaluation form of the teaching process. And finally the
opinion of the senior management or the body entrusted with that in the educational institution, which puts the final assessment of
the faculty member objectively at the level of opinion of the institution based on the points obtained through the use of clear and
specific criteria.
Similarly, Lyde, Grieshaber, and Byrns (2016) surveyed the perceptions of a multisource method for evaluating faculty teaching
performance. A sample of university faculty members was interviewed to determine their perceptions of the multisource method of
evaluating teaching performance after a revision of policies and procedures was approved. The evaluation method consisted of three
primary data sources: student evaluations, instructor reflections describing attributes of their own teaching such as the teaching
philosophy, and a formative external review. According to the results, a more formative process would be supported by addressing
several factors, including timing of reflections, accountability from year to year, and mentoring.
Finally, Radi and Mohamed (2017) presented their proposed model for faculty evaluation in higher education institutions in
light of quality and accreditation criteria. They suggested that such a proposed model should include the following six criteria for the
process of evaluating the faculty performance: (1) the efficiency of educational programs and courses; (2) planning of learning process;
(3) implementation of learning process; (4) methods of student assessment; (5) commitment to professional ethics; and (6) Sustainable
professional development and community service.
Comment on the previous studies
Looking at the above previous studies, one can find that they could be classified under the topics of (1) how colleges and
universities evaluate their faculty members; (2) the faculty performance; (3) faculty evaluation in general; and (4) building model for
evaluating the faculty performance.
As for the first debate, Seldin, (1975) investigated the topic of how colleges evaluate their professors. He tried to see the current
policies and practices of the target colleges that stand behind the process of evaluating classroom teaching performance. But,
unfortunately, his study was limited to the Liberal Arts Colleges. Two years later, Centra (1977) studied the same research question and
could add more elements for the evaluation process. About fifteen years later, Seldin (1993), wanted to revisit the topic of how colleges
evaluate their professors by searching the same topic in 1993 as a way of making a comparison between the two studies.
The second discussion started with Thorne, Scott, & Beaird (1976) by assessing the faculty performance then came Ackerman
(1996) to add more principles and guidelines to the process of faculty evaluation. Finally, Lyde, Grieshaber, & Byrns, (2016) could
provide the perceptions of a multisource method for the faculty performance evaluation.
The third debate about faculty evaluation was led by six scholars in a period of about half a century. Such a debate started by
Gustad (1961) about policies and practices in faculty evaluation, Ackerman (1966) faculty performance review, Neal (1988) purposes
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and effectiveness of faculty evaluation, Younes (2003) finding a balance in faculty evaluation, Rector (2009) about perceptions of
faculty evaluation, and Morse (2013) about sound principles for faculty evaluation.
The fourth and last discussion about building a standard model for evaluating faculty performance may be considered as the
most recent one as it started by Abulrab & Gadada (2008) about quality of faculty performance evaluation, Azazy (2015) about
proposing a perspective for faculty performance, Bargawi (2016) suggesting a model for faculty performance evaluation, and ended
with Radi & Mohamed (2017) about a proposed model for faculty evaluation.
No doubt that the above discussions have enriched the topic of faculty evaluation as they came from different and varied
perspectives. Though such debates are numerous, they could add a local as well as regional dimension to the issue of discussing the
international trends in the process of evaluating the performance of the faculty member in higher education.
Method and procedures
From Ranking Web of Universities (2018), ten universities were chosen from five world regions to represent the international
trends in evaluating the performance of the faculty member (Appendix 1). The source of study, namely, Ranking Web of Universities is
chosen as a source for the current study because it is “the largest academic ranking of Higher Education Institutions. Since 2004 and
every six months an independent, objective, free, open scientific exercise is performed for providing reliable, multidimensional,
updated and useful information about the performance of universities from all over the world based on the web presence and impact”.
To remind, these world rankings are based on the most recent edition: July, 2018 edition.
For the sake of the present study, a content analysis form (Figure 1) was used in analyzing the content of the target universities’
manuals, policies, procedures, or reviews in terms of the attributes, criteria, or elements related to the faculty performance evaluation.
Neuendorf’s (2017) technique of content analysis was used to look for the relative degree of amount and emphasis given to
the attributes, elements, or criteria of faculty performance evaluation. The units of content analysis used here are the sampling unit,
recording units, context unit, and enumeration unit.
1 The sampling unit is considered to be the “purposive sample” of top ten world universities tended of study;
2 The final list of recording units is taken to be the twenty one attributes, criteria, or elements that are related to the faculty
performance. These recording units have been adopted from the previous studies and related literature regarding faculty performance
evaluation;
3 The context unit is considered to be the “page”. About hundred “pages” of manuals, policies, procedures, and reviews were
analyzed (a sample displayed in Appendix 2); and
4 The units of enumeration are taken to be “the absolute frequencies” of recording units. These frequencies were counted to
see how many times faculty evaluation elements occur and what such these elements or criteria indicate.
Sampling and sample size
The sample size of study consisted of ten out of seventy world universities in the gross population from five world regions: (1)
North America, (2) Europe, (3) Africa, (4) Oceania, and (5) Arab world as they displayed in the website of “Ranking Web of Universities”
[www.webometrics.info]. The process of selecting the target universities is based on the following criteria:
(1) All world regions;
(2) Top ten universities from each world region;

013

(3) Only one university from the same country;
(4) The target universities are chosen only from Englishspeaking countries in addition to the top ten universities of the Arab
world; and
(5) The most recent edition of July 2018.
Results and Discussion
Based on method, procedures and research approach followed, here are the main findings of the current study. First of all, after
analyzing the content of faculty performance evaluation in the manuals, policies, procedures and reviews of target universities, the
components, criteria or elements of faculty performance evaluation are found to be twenty in number. Here is a procedural description
for these components, criteria, or elements according to the indicators found out in (Table 1) below.
1 Teaching
The component of “teaching” came in the first rank as an element of faculty performance evaluation. It has achieved 4277
absolute frequencies and was adopted by all ten universities throughout their manuals and policies. Moreover, it has been described
as “effective” by the University of Oxford; followed by “learning” by both University of Melbourne and Qatar University; supported by
“performance” by both King Saud and United Arab Emirates universities in addition to the University of Jordan; depicted by “university”
by Cairo University.
2 Research
In the second place came the component of “research”. It has got 4245 absolute frequencies and was adopted by all target
universities. It was related to “publications” in Oxford University; by “research training” in both Melbourne and King Saud universities;
as “scientific” by Cairo, United Arab Emirates, and Jordan universities; and depicted as “”scholarly” by Qatar University.
3 Service
The component of “services” came in the third place and has got 2995 absolute frequencies. It came singular in Harvard
University; added to “university” in Oxford University; joined with “leadership” in Melbourne University; with both “university” and
“community” in the universities of Cairo, United Arab Emirates, and University of Jordan. It has been mentioned in eight out of ten
universities.
4 University
The component of “university” came in the fourth place as it has achieved 1320 absolute frequencies. It was mentioned just in
five out of ten target universities. It was an adjective of “service” in Oxford University; of “contribution” and got 20% in King Saud
University; added to “community service” in United Arab Emirates University; got 15% of evaluation percentage in the University of
Jordan.
5 Training
The fifth component of “training” has achieved 1118 absolute frequencies throughout the process of content analysis. It has
appeared in the manuals of just two out of ten target universities: Harvard and Melbourne. It was joined with “mentoring” in Harvard
Universities; and it was described by the adjective of “research” in the University of Melbourne.
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6 Contribution
The component of “contribution” has achieved 1030 absolute frequencies and came in the sixth place. It was preceded by the
words of “department”, “college”, and “university” in the model of King Saud University and provided with 20% of the percentage
designated for faculty performance evaluation. It was described by the adjective of “service” in the manual of the American University
in Beirut. Such a component came two times in two out of ten universities.
7 Publications
In the seventh place came the component of “publications” as it has achieved 830 absolute frequencies during the process of
content analysis. It was joined with “research” in Oxford University. King Saud University added “publications” to “research” and give
them both 20% of the percentage of faculty performance evaluation. Just two out of ten universities focused on the component of
“publications”: Oxford and King Saud universities.
8 Leadership
As a new component, “leadership” has achieved the absolute frequencies of 810 and got the eighth place. It has been adopted
by just two out of the ten universities: Melbourne and Cape Town. In Melbourne University, it was joined with the component of
“service”; while it came in the middle between the components of “management” and “administration” in Cape Town.
9 Performance development
The component of “performance development” came in the ninth place as it has achieved 700 absolute frequencies. It has been
adopted by five out of ten universities: Oxford, Qatar, KSU, United Arab Emirates, and Jordan universities. It came as an indicator for
“future university service” in Oxford University, and as a “continuous” indicator for the component of “faculty” in Qatar University. In
King Saud, United Arab Emirates, and Jordan universities, the component of “performance” was described by the adjective of “teaching”
and got 60% during the process of faculty evaluation in the manual of King Saud University; while it got the percentage of 25% in the
University of Jordan.
10 Scientific
The component of “scientific” came in the tenth place as it got the absolute frequencies of 600. It has appeared in the policies
of three out of ten universities: Cairo University, United Arab Emirates University, and Jordan University. All these three universities
have restricted the component of “scientific” to the component of “research”. Moreover, the University of Jordan gave such a
component the percentage of 60% during the process of faculty performance evaluation.
11 Learning
The component of “learning” has got the absolute frequencies of 625 and thus came in the eleventh place among faculty
evaluation components. It has appeared in the manuals of both Melbourne and Qatar universities. Also, in both universities the
component of “learning” came just after the component of “teaching”; and this is publicly accepted in the field of higher education all
over the world.
12 Community
Providing suitable and effective services to “community” came in the twelfth place as it has achieved 565 absolute frequencies.
It was mentioned in the manuals of Cairo University, United Arab Emirates University, and Jordan University. It is limited to “service”
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in Cairo University; to “university” and “service” in both of United Arab Emirates University and the University of Jordan. The latter gave
a percentage of 15% during faculty performance evaluation.
13 Mentoring
The component of “mentoring” or what is known nowadays as “academic advising” got the absolute scores of 530 and came in
the thirteenth place among the other components of faculty evaluation components. It has appeared just in the manual of Harvard
University; and it followed the component of “training”.
14 Social
The University of Cape Town focused on the component of “social” as a requirement for faculty performance evaluation. Such
a component has achieved 480 absolute frequencies and came in the fourteenth place among the other components of faculty
performance evaluation. It was an adjective for the element of “responsiveness”; and, at the same time, it is not far from the idea of
serving the “community” where the target university is supposed to be a lightening landmark in the target society.
15 Management
“Management” came as a requirement for faculty performance evaluation also in the University of Cape Town. Such a
component has achieved 440 absolute frequencies and came in the 15 th place among the other components of faculty evaluation. It
was joined with the components of “leadership” and “administration” as a triangle based on “leadership” and “administration”.
16 Administration
The component of “administration” came as a needed requirement for faculty evaluation for the third time in the manual of
Cape Town University. Such a component has achieved 430 absolute frequencies and came in the 16th place among other components
of faculty evaluation. It was joined with the components of “management” and “leadership”.
17 Faculty behavior
The twin component of “faculty” and “behavior” has appeared in two Gulf universities: Qatar and United Arab Emirates
universities. It has achieved the absolute frequencies of 390 and came in the seventeenth place. In Qatar University, such a component
was seen to be “continuous”; while in United Arab Emirates University, “behavior” was joined with faculty’s “colleagues”.
18 Department
The component of “department” is considered to be very important in King Saud University. Such a component has achieved
360 absolute frequencies and came in the eighteenth place. As important, such a component, King Saud University joined the
“department” with the “college”, “university”, and “contribution” with 20% of faculty performance evaluation.
19 College
The component of “college” as an academic institution was considered to be of great importance in the manual of King Saud
University. It has achieved 205 absolute frequencies and came in the nineteenth place. It was joined with both “department” and
“university”; and shared third of 20% during the process of faculty performance evaluation.
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20 Scholarly activities
The last component among those of faculty evaluation elements was the component of the twin of “scholarly” and “activities”.
It has appeared in the Faculty Performance Review and Development System (FPRDS) of Qatar University. It has achieved the least
absolute frequencies of 200 and came in the twentieth place. While “scholarly” was described by the adjective of “research”, “activities”
was described by the adjective of “creative”.
On the other hand, according to the content analysis of target universities’ manuals, policies, procedures, or systems the
common components of faculty performance evaluation shared among the ten world universities included:
(1) Teaching; and
(5) Research.
Conclusions
To conclude, the issue of evaluating the performance of faculty member in higher education is a topic of controversy. While
some scholars see that it is best to support the faculty member without posing any sort of pressure on him so as to be able to be creative
in the profession of university teaching; others call for more and more processes of faculty evaluation as a way of academic observation.
Findings of this study tends to approve such a diversity in the evaluation elements adopted by the target universities; and, at the same
time, adopts the point of view that once a faculty member finds any sort of help and support from the surrounding environment, he
could do his best for the benefit of his students, university, community, and society as well.
Recommendations
In light of the main findings of the current study regarding faculty performance evaluation, it is highly recommended:
1 To be stuck to the common evaluation elements among the top ten world universities so as to be in touch with quality assurance in
a globalized world;
2 To focus on the other attributes of the faculty members such as sustainable education and creativity for the benefit of university
students;
3 To pay some attention to applied research in education so as to provide some solutions to the problems being available in the field
of university education;
4 To find some new ways of motivation for the faculty member as a way of rewarding them for their efforts in driving the wheel of
development forward;
5 To provide all sorts of scholarships available to faculty members in order to be able to be punctual; particularly regarding the academia
of educational fields; and
6 To provide faculty members with the most recognized international trends of knowledge and research; particularly on the university
level;
7 – To benefit from all what came here in the current study regarding faculty performance evaluation.
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Appendix 1: Faculty performance evaluation of target universities
The following ten world universities are ordered according to their world rankings as given by World Ranking Web of
Universities.
Harvard University: rank 1
The faculty member’s activities are evaluated in the areas of:
1) Research;
2) Teaching;
3) Training and mentoring; and
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4) Service
University of Oxford: World Rank 7
Faculty Performance review is conducted annually and triennially within their:
1- Effective teaching;
2- Research and publications; and
3- Future development of university service
University of Melbourne: World Rank 60
The Academic Performance Framework (APF) focuses on the academic domains of:
1) Teaching and Learning;
2) Research and Research Training; and
3) Leadership and Service
University of Cape Town: World Rank 282
The faculty performance is evaluated according to:
1- Teaching;
2- Research;
3- Management, leadership & Admin; and
4- Social responsiveness
King Saud University: World Rank 420
The model of faculty evaluation is based on:
1) Teaching performance 60%;
2) Research and publications 20%; and
3) Dept./college/university contribution 20%.
The American University in Beirut (Lebanon): World Rank 750
The Annual Performance Review (APR) is evaluated according to faculty performance in:
1) Teaching;
2) Research; and
3) Service contributions
Cairo University: World Rank 760
Faculty members are expected to be proficient in:
1- University teaching;
2- Scientific research; and
3- Community service
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Qatar University: World Rank 1043
The Faculty Performance Review and Development System (FPRDS) will be evaluated on their performances in the
components of:
1) Teaching and Learning;
2) Research Scholarly and Creative Activities;
3) Service; and
4) Continuous Faculty Development.
United Arab Emirates University: World Rank 1139
The faculty performance is evaluated within their:
1) Teaching performance;
2) Scientific research;
3) University and community services; and
4) Behavior with colleagues
University of Jordan: World Rank 1201
The faculty member is evaluated according to the elements of:
1) Scientific research 60%;
2) Teaching performance 25%; and
3) University and community service 15%
Table 1: content analysis form
RECORDING
UNITS
administration
college
community
contribution
department
development
faculty behavior
leadership
learning
management
mentoring
performance
publications
research
scholarly activities
scientific
service
social
teaching
training
university
Total counts

UNITS OF ENUMERATION
Harvard
Oxford
unimelb
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
450
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
375
N/A
N/A
355
N/A
N/A
N/A
530
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
450
N/A
630
450
750
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
550
450
475
N/A
N/A
N/A
640
450
397
620
100
398
N/A
450
N/A
2970
2800
2750

UCT
430
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
435
N/A
440
N/A
N/A
N/A
475
N/A
N/A
N/A
480
550
N/A
N/A
2810

N/A: not applicable
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KSU
N/A
205
N/A
350
360
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
330
380
310
N/A
N/A
N/A
N/A
350
N/A
315
2600

AUB
N/A
N/A
N/A
680
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
690
N/A
N/A
670
N/A
740
N/A
N/A
2780

CU
N/A
N/A
230
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
230
N/A
260
200
N/A
250
N/A
230
1400

QU
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
250
290
N/A
270
N/A
N/A
N/A
N/A
230
300
N/A
210
N/A
350
N/A
N/A
1900

UAEU
N/A
N/A
220
N/A
N/A
N/A
100
N/A
N/A
N/A
N/A
140
N/A
210
N/A
240
260
N/A
230
N/A
200
1600

JU
N/A
N/A
115
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
230
N/A
270
N/A
150
180
N/A
320
N/A
125
1390

TOTAL
COUNTS
430
205
565
1030
360
700
390
810
625
440
530
700
830
4245
300
650
2995
480
4277
1118
1320
23000

Harvard: Harvard UniversityAUB: the American University in Beirut
Oxford: University of oxfordCU: Cairo University
UniMelb: the University of MelbourneQU: Qatar University
UCT: University of Cape TownUAEU: United Arab Emirates University
KSU: King Saud UniversityJU: the University of Jordan
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 م ا بيت إبراهيم بس محمد الكلثم.د
أستاذ املناهل وطرق التدريس املشارك كلية التابية باملجمعة عامعة املجمعة اململ ة العرمية السعودية

 ولتحقيق،هد ت الدراس ـ ــة إل معر ة والع املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ض ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم
) قرة حوم املمارس ــات التدريس ــية في ض ــوء00(  وتطلب ذلك إعداد اس ــتبيان كأداة لجمع الايانات تض ــمنت،هدإ الدراس ــة لامت الااحثة باس ــت دام املنال الوص ـ ي
،  وكما تم التحقق مس ثااالا باس ــت دام معادلة أل ا كروناا، واالتس ــاق الداخني، ولد تم التحقق مس ص ــدق االس ــتاانة بالتأكد مس ص ــدل ا الظاهري،النظرية الانائية
،)) طالب وطالاة مو عين عن ثال كليات للعلوم والدراسـ ــات اإلنسـ ــانية (حوطة سـ ــدير – الغاط رماح222( وتم تو يعه عن عينة طاقية عشـ ــوائية بلغ عدد أ رادها
 تدني درعة املمارسـ ــات التدريسـ ــية: أبر ها، وتوصـ ــلت الدراسـ ــة إل عدد مس النتائج،)Spss( وعولجت الايانات باسـ ــت دام برنامج الر م اإلحصـ ــائية للعلوم االعتماعية
 كما تاين وعود روق بين اسـ ـ ـ ــتجابات الطالب والطالاات في درعة توا ر،ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضـ ـ ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم
وفي ضــوء ما توصــلت إليه الدراســة مس نتائج أوصــت بتدريب.املمارســات التدريســية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضــوء النظرية الانائية لصــالح الطالاات
 وتص ـ ـ ــميم دلي إرا ـ ـ ــادي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس يوض ـ ـ ــح لسـ ـ ـ ـ ة النظرية الانائية،أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية في ض ـ ـ ــوء النظرية الانائية
 ولدمت عددا مس املقتاحات التي تصب في تعليل است دام املمارسات التدريسية ألعضاء،واالستااتيجيات والنماذج املنبثقة عنلا إل عانب عدد مس التوصيات األخرل
.هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضوء النظرية الانائية
.) التدريس الجامعي، النظرية الانائية، عامعة املجمعة، أعضاء هيئة التدريس، (املمارسات التدريسية:الكلمات امل تاحية
Study Summary
The study aimed to reality the teaching practices of the faculty members at the University of Majmaah in view of the structural theory from
the perspective of their students, to achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive approach, this required the preparation
of a questionnaire as a data collection tool that included (00) paragraphs, is teaching practices in the view of structural theory, the veracity of the
questionnaire has been verified by verifying its apparent validity, Honesty and internal consistency, as their stability was verified using the
alphaCronbach equation, and was distributed on a random class sample, the number of its (600) students distributed in three faculties of science
and humanities (Houta Sudair Ghat Ramah) Data were processed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) the study reached found
out number of results, most notably: the low grade of teaching practices of faculty members at the University of Majmaah in the view of structural
theory from the perspective of their students, and the lack of use of strategies and approaches to teaching by faculty members at the University of
Majmaah in view of the theory, There are also differences between the responses of female students and male students in a low degree in the view
of the theory of building for the benefit of female students. In the view of the results of the study recommended the training of faculty members on
teaching practices in the view of structural theory, along with several other presentations, a number of proposals were made to promote the use of
teaching practices for faculty members at the University of Majmaah in the view of structural theory.
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مع بداية األل ية الثالثة بر االهتمام بالثاوة البش ـ ـ ـ ــرية ملا ل ا مس دور في تطور املجتمعات ورلالا ،وتولد عنه االسـ ـ ـ ــتثمار في
العقوم البشرية وتنمي لا وصق م اراالا و يادة معار ا ،مس أع التصاد معرفي أكثا لوة وإاراق في املستقا  ،ك هذه التحوالت
رضت عن الجامعات كونلا مؤسسات تعليمية عالية ،تلايد علالا الطلب إلعداد الطالب في الت صصات املختل ة و ق احتياعات
س ـ ــوق العم بم ارة ،وتو يا بيئة تعلم داعمة إيجابيا لن ـ ــل الطالب العلمي واالعتما ي واألخالقي وخدمة املجتمع في ظ س ـ ــياس ـ ــة
الوطس ورؤيته وتحقيق التنمية املستدامة.
ونتيجة لتغيا دور الجامعات و لسـ ـ ـ ـ ـ لا في التعليم ،أضـ ـ ـ ــيق ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا أدوار عديدة تتناس ـ ـ ـ ــب مع هذه
التحوالت االلتصـ ـ ـ ـ ــاديــة واالعتمــاعيــة العــامليــة ،كونلم القلــب النــابض للجــامعــات ،وعلالم تعوم في تحقيق تميزهــا العلمي والاحثي
والتابوي ،مس هنا س ـ ـ ــعت لتو يا الايئة واملتطلاات واللوا م لاناء م اراالم وص ـ ـ ــق انجا االم وتنمية إبداعاالم وابتكاراالم (دمنلوري
وعاد هللا0211 ،م).
لذا إن تقويم املمارسـ ــات التدريسـ ــية ألعضـ ــاء هيئة التدريس يعد مطلاا أسـ ــاسـ ــيا في تطوير العملية التعليمية بالجامعات،
مس خالم ال ش ـ ـ ــق والتش ـ ـ ــخيص عس مكامس القوة في املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ومكامس الض ـ ـ ــعق ووض ـ ـ ــع خطط لتدريبلم عن طرق
واس ـ ـ ـ ــتااتيجيات تدريس ـ ـ ـ ــية حديثة تتوا ق مع التوع ات العاملية ،مما ينع س عن طالبلم في تحس ـ ـ ـ ــس م اراالم وتلقالم للمعلومات
والاح عنلا ومشـ ــارك لا واسـ ــت دام أنواع الت يا املختل ة ،بما يضـ ــمس عودة املخرعات التعليمية وك اءالا ومناسـ ــااالا ملتطلاات
السوق.
عملية التقويم ليس ل ا ولت معين ،ب ي عملية مس ـ ـ ـ ــتمرة تادأ مس بداية ال ص ـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ـ ــمي حتى نلايته ،لم تعد عملية
التقويم غاية في حد ذاالا لتحديد الجيد والرديء ،وإنما أصــاحت علءا مس عملية املمارســة توع ا وتعل ها وتصــحح مســارها ،بعد
عمع الايانات ،وت س ـ ــيا األدلة ،مما يؤدي إل توعيه تلك املمارسـ ـ ــات التدريسـ ـ ــية حتى تص ـ ـ ـ إل مسـ ـ ــتول التم س ( رغني وعثمان،
 ،0210ص .)13 10
ويلعب تقويم الطالب ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس دورا ذا أهمية كاياة لكونلم املس ـ ـ ـ ــت يد الرئيع ـ ـ ـ ــمي واملت اع مع املمارس ـ ـ ـ ــات
التدريســية املتاعة ،وتســت يد الجامعات مس هذا التقويم في تحســين وإعداد الباامج وتأهي وتدريب وتطوير أعضــاء هيئة التدريس،
وتعم تلك ال ائدة العضـ ـ ــو ن سـ ـ ــه حي يتعرإ عن نواري القوة والضـ ـ ــعق ويراعع ممارسـ ـ ــته التدريسـ ـ ــية ،باإلضـ ـ ــا ة إل أنلا تنمي
م ارات النقد الاناء عند الطالب أن س م (.)Algan & Other, 2013
وتعد م مة تحس ـ ــين املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية مس أولويات ال ثيا مس الجامعات في الدوم النامية أو املتقدمة عن حد س ـ ــواء،
ألنلا تس م بشك كايا في تحقيق أهداإ ورؤل هذه الدوم وآمال ا املستقالية.
ي الواليــات املتحــدة لــام مجلس كليــات الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا ( )CGSبعم ـ برنــامج لــدعم أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس مس خالم
إعدادهم للتدريس للمس ـ ـ ـ ــتقا ( ،)The Preparing Future Facultyوذلك مس خالم إتاحة ال رص ـ ـ ـ ــة لطالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا في مرحلة
املاعستيا والدكتوراه باالطالع عن م ام ومسؤوليات أعضاء هيئة التدريس بأدوارها املختل ة (.)0210،Council Graduate Schools
وفي اململ ة العرمية السـ ــعودية بجامعة امللك سـ ــعود ( )0210تولي عمادة تطوير امل ارات أهمية خاصـ ــة لباامج أعضـ ــاء هيئة
التدريس الجدد ،تعد ل م الخطط والباامج التي تتوا ق مع التوع ات العاملية ويشم البانامج علئيين رئيسيين ،األوم :املحاضرات
والندوات امل توحة عن مدار يومين ،ويتحتم عن عميع أعضــاء هيئة التدريس الجدد حضــورها ،والثاني :الدورات التدريبية وورش
العم املت ص ـ ـص ـ ــة ال اد ة لتنمية م ارات التدريس الجامعي تمث في مجموع ا  02س ـ ــاعة تدريبية و ي إللامية عن عميع أعض ـ ــاء
هيئة التدريس الجدد حضورها ،تيتهي بش ادة اعتيا للبانامج.
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وتتانى هذه الدراســة النظرية الانائية ملعر ة والع املمارســات التدريســية ألعضــاء هيئة التدريس في ضــوئلا؛ كونلا تشــجع عن
التعلم مس خالم العاللة التاادلية بين الطالب واملعر ة ،حي ال يقدم عضــو هيئة التدريس املعر ة بشــك ماااــر للطالب ،ول نه
يقود العملية التعليمية ل م يوع م الستثمار خبااالم القالية ومس ثم بناء املعر ة وتوظي ا في الحياة الوالعية ما أم س ذلك.
ويذكر ريان ( )0211أن املمارســات التدريســية الانائية تشــجع عن أن يتقا األســتاذ الطالب ك رد باح مســت شــق ،داعم
ومح ل مل ارات الطالب االس ـ ـ ـ ــتقصـ ـ ـ ـ ــائية ،وملود له ب باات حقيقية مايية عن الوالع ،تتحدل معر ته الس ـ ـ ـ ــابقة ،ومعل ألنظمة
املعر ة التكاملية لديه مس خالم األنشــطة التعلمية ،ومســتثمر الســتجابات الطالب بتوظي ا نحو املعر ة الجديدة ،وطرح أنشــطة
تثيا ال ضوم الذهني ،وتشجع عن الحوارات الجماعية ،والتعلم التعاوني ،ومناء املعر ة الجديدة عن املعر ة القالية ،والتاكيز عن
تقييم األداء وال م ،والتنويع في طرق التدريس واالستااتيجيات الانائية (ص.)32 ،
ويتاع املمارسـ ــات التدريسـ ــية الانائية اسـ ــت دام عضـ ــو هيئة التدريس لطرق التدريس وأسـ ــاليبلا واسـ ــتااتيجياالا التي تسـ ــع
لانــاء وتكويس املعر ــة ،مثـ  :نموذج دورة التعلم ( ،)Learning cycle modelوخرائط امل ــاهيم ( ،)Concept mapsونموذج الش ـ ـ ـ ـكـ Vee ( V
 ،)shape modelونموذج التحلي ـ ـ الان ـ ــالي ( ،)Analytical Model ConstructivistBasedوالنموذج التـ ــدريس الوالعي ( The Realistic Teaching
 ،)Modelونموذج التغييا امل ومي لاوسفا و مالئه ( ،)Posnerونموذج التعلم املتمركل حوم املشكلة لويتني ( ،)Wheatlyونموذج التعلم
الانالي ( ،)Learning model constructivistونموذج التدريس امل ص ـ ـ ـ لريجلو ( ،)Reigeluthوح املشـ ـ ـ الت وات اذ القرار( The Problem
 ،)solving & decision makingونموذج التعلم التوليـدي ( ،)Generative modelونموذج التحليـ الانـالي ألبلتون ( ،)Appletonونموذج عون
هوريــك الانــالي ( ،)John Zahoricونموذج بــاي ي الانــالي ( ،)Bybeeونموذج التغيا امل ــاهيمي ( ،)Conceptual change modelممــا ل ــا مس أثر
عن تنمية تحصي الطالب الدرا مي واكسابه امل اهيم العلمية ،وم ارات الت يا وتعدي االتجاه (.)Zhang & Lin,2018
وتناولت دراس ــات عديدة النظرية الانائية ومدل توظي ا في املمارس ــات التدريس ــية مث دراس ــة (أبو س ــنينة وعياش)0210 ،
والتي تناولت معلمي العلوم والجغرا يا ،ودراس ـ ـ ــة (الخالدي )0210 ،ملعلمي التابية االسـ ـ ــالمية ،ودراس ـ ـ ــة (عياش والعبعـ ـ ــمي)0210 ،
ملعلمي العلوم والرياض ــيات وكل ا أكدت عن أنه لم يعد مقاوال أن يس ــتمر عض ــو هيئة التدريس في املمارس ــات التقليدية التي تش ــجع
عن الح ظ والتلقين للطالب ،وأنــه مس الض ـ ـ ـ ــروري أن يكون عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس عن درايــة بــالنظريــات الحــديثــة بصـ ـ ـ ـ ـ ــة عــامــه
والنظرية الانائية بص ة خاصة وتوظي ا في املمارسات التدريسية.
وأعريت العديد مس الدراس ـ ـ ــات حوم املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس نورد مس الدراس ـ ـ ــات العرمية دراس ـ ـ ــة
املغيدي ( )0221والدإ إل تقويم والع املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية كما يدرك ا أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس وطالبلم في كلية التابية بأبلا مع
األخذ باعض املتغياات ،تكونت أداة الدراسة مس استاانة طاقت عن  22عضوا مس أعضاء هيئة التدريس و 052طالاا تم اختيارهم
عشوائيا ،وكان مس أهم نتائج ا أن أعضاء هيئة التدريس أكثا إيجابية مس طالبلم في عميع األبعاد.
أما دراس ـ ـ ــة اللع ي ( )0210د ت إل معر ة معتقدات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس والطلاة في كلية العلوم التابوية بجامعة آم
الايت ألخاللية بعض املمارســات التدريســية ،ومدل انتشــارها ،وتكونت عينة الدراســة مس ( )00عضــوا و ( )002طالاا ،واســت دمت
الدراس ــة االس ــتاانة التي تض ــمنت  03ممارس ــة تدريس ــية ،وأا ــارت النتائج إل أن هناك رولا ذات داللة إحص ــائية لص ــالح أعض ــاء
هيئة التدريس في الو ي باملنا األخالقي واملمارسات التدريسية.
واسـ ـ ـ ـ لد ت دراس ـ ـ ــة األس ـ ـ ــود ( )0213معر ة العاللة بين املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية اإلبداعية لدل األس ـ ـ ــتاذ الجامعي وبعض
متغياات الش ــخص ــية ،ولتحقيق هذا ال دإ اس ــت دمت املنال الوص ـ ي االرتااطي ،واس ــت دمت كأدوات للدراس ــة االس ــتبيان وثالثة
مقاييس لالتلان االن عالي واملوض ـ ــوعية والس ـ ــيطرة ،وعاءت نتيجة الدراس ـ ــة مؤكدة ان اب أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في عميع
أبعاد املمارسات اإلبداعية.
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وأما دراس ــة محمد وس ــمو ( )0215د ت إل التعرإ عن مس ــتول اعلية دورة طرائق التدريس في عامعة دهوك ،وأكدت
نتائج ا أن أثر تطوير وتنمية أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن اعلية وعودة التدريس ذي ميوم إيجابية عالية ،حي إن االتقاء بجودة
عضو هيئة التدريس سيؤدي إل االرتقاء بجودة العملية التدريسية.
وذكرت دراسـ ــة وصـ ــوص والجوارنه ،والعطيات ( )0215درعة ممارسـ ــة أعضـ ــاء هيئة التدريس في عامعة الحسـ ــين بس طالم
لألدوار األكاديمية ،و ق متغياات (الكلية ،الخباة ،الدرعة العلمية) ،واس ـ ــت دمت املنال الوصـ ـ ـ ي ،وتم تو يع االسـ ـ ــتاانة عشـ ـ ــوائيا
عن ( )105عض ـ ـ ـ ــوا ،وكانت النتائج أن حص ـ ـ ـ ـ مجام الاح العلمي عن املرتاة األول في املمارس ـ ـ ـ ـة ثم مجام التدريس وأخياا مجام
خدمة املجتمع.
أما دراس ـ ــة عياص ـ ــرة ( )0212د ت إل تقييم األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس
وع ة نظر الطالاات ،وتكونت عينة الدراســة مس ( )102طالاة تم اختيارهس بالطريقة العشــوائية البســيطة ،و عت علالم االســتاانة
املكونة مس  03قرة ،وكش ـ ـ ـ ت نتائج الدراسـ ـ ـ ــة أن املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي لوالع األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلغ درعة
متوسطة.
ومس الدراسـات األعنبية نذكر دراسـة بلومباج ( )Blumberg,2011التي هد ت إل معر ة درعة اسـت دام أعضـاء هيئة التدريس
للممارسات التدريسية القائمة عن األدلة والبااهين والطرق العلمية واملناجية األكثا اعلية في التدريس وتوثيق ا مس خالم دعم م
وتعليلهم ومشـاركة أ كارهم مع اآلخريس ،واسـت دمت الدراسـة بطالة املالحظة للممارسـات التدريسـية ،وأوصـت الدراسـة بالتعاون
ما بين الكلية و مراكل التعليم والتعلم بالجامعات لتطوير ممارسات أعضاء هيئة التدريس.
ودراس ـ ـ ــة س ـ ـ ــييش ـ ـ ــيز ( )Sanchez,2011والتي هد ت إل التعرإ عن املح لات ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في تحس ـ ـ ــين املمارس ـ ـ ــات
التدريسـ ــية ،ولتحقيق ذلك اسـ ــت دمس أداتين هما :املقابالت الشـ ــخصـ ــية واالسـ ــتبيان ،طاقت عن أعضـ ــاء هيئة التدريس ،وذكرت
النتائج أن العاللات االعتماعية داخ الجامعة تش ـ ـ ـ ــك مح لا لويا عن تحس ـ ـ ـ ــين املمارس ـ ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ـ ــية ويلالا لوة الجامعة التي
ييتمون ل ا واالتجاهات التعليمية التي تشجع علالا.
ودراسـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــواريل ( )Suarez,2015والتي أعرالا في كلية التابية بجامعة بيسـ ـ ـ ــل انيا وهد ت إل معر ة املمارسـ ـ ـ ــات التدريسـ ـ ـ ــية
املتعلقة بالنماذج النظرية ألعضــاء هيئة التدريس مس وع ة نظرهم ،واســت دمت أداة املقابالت الشــخصــية وتكونت عينة الدراســة
مس  11عضوا ،وأس رت نتائج ا عس أن دعم املؤسسات الاحثية ألعضاء هيئة التدريس مس اأنه أن يوسع وع ات نظرهم ويحد
تغياات إيجابية في املمارسات التدريسية ويعل است دام م الستااتيجيات متنوعة.
وات قت الدراسـات السـابقة مع الدراسـة الحالية في كونلا اسـ لد ت أعضـاء هيئة التدريس واختل ت عنلا في متغيااالا اينما
تناولت دراسة املغيدي ( )0221و دراسة بلومباج ( )Blumberg,2011و دراسة سييشيز ( )Sanchez,2011ودراسة اللع ي ( )0210و دراسة
األس ـ ــود ( )0213ودراس ـ ــة س ـ ــواريل ( )Suarez,2015املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية مس نواح متعددة وهو الجانب الذي ات قت مع م الدراسـ ــة
الحالية يه ،عرضت دراسة عياصرة ( )0212تقييم األداء التدريعمي ،وغطت دراسة وصوص والجوارنه ،والعطيات ( )0215األدوار
األكاديمية ألعضــاء هيئة التدريس ،وركلت دراســة محمد وســمو ( )0215عن مســتول أثر تطوير وتنمية أعضــاء هيئة التدريس عن
اعلية وعودة التدريس.
وان ردت الدراس ـ ــة الحالية عس الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة في تناول ا والع املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة في ضـ ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم ،وعس للة الدراس ـ ـ ــات التي تناولت املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في اململ ة العرمية الس ـ ـ ــعودية ،ترل الااحثة أن أبر أس ـ ـ ــااب ذلك هو تأخر تطوير املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة
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التدريس في اململ ة عس نظيااالا في دوم العالم املتقدمة .ولد اس ـ ـ ـ ــت ادت الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية مس الدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة في بناء أداالا
واختيار مناج ا ومنالشة نتائج ا.

يعد عض ـ ــو هيئة التدريس هو أس ـ ــاس عملية لالرتقاء بالجامعة نحو األ ضـ ـ ـ  ،لذا تس ـ ــع العديد مس الجامعات باالحت اه
باملتميزيس منلم تدريس ـ ـ ـ ــيا ومحثيا ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل س ـ ـ ـ ــعالا الدؤوب لتطوير أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ليكون لادر عن التدريس داخ
القاعات الدراسية ب عالية عالية تنع س إيجابيا عن طالبلم Chetty & Others,2011
نجاح العملية التعليمية مرتاط باملمارس ـ ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ـ ــية وتنوع ا واطالع عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عن التوع ات الحديثة
والعاملية منلا ،ول س لد ال تتوا ر لديلم املمارس ـ ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ـ ــية املطلومة إما النش ـ ـ ـ ــغال م باألدوار األخرل ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
كاألبحا وخدمة املجتمع أو عدم إيمانلم بجدول است دام تلك املمارسات التدريسية (.)Oreopoulos,& Salvanes, 2011
وتذكر بعض الدراسـ ـ ـ ـ ــات مث دراسـ ـ ـ ـ ــة العلاوي والتميمي ( )0210ودراسـ ـ ـ ـ ــة لماان ( )0213أنه يسـ ـ ـ ــتللم التدخ ب عالية
إلكس ـ ــابلم املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية املرغومة ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بالتدريب والتطوير ،وذلك ملعالجة ان اض ـ ـ ا لدل بعض ـ ـ م في
إيصال م املعر ة األكاديمية لطالبلم ،رغم تميزهم في ت صص م األكاديمي ،وذلك تلاية ملتطلاات التعلم ومواع ة تحديات العصر،
وخلق طالب باحثين ،واالســتثمار األمث للعقوم البشــرية القادرة عن الت ييق مع الحياة الوالعية .وتعتمد كثيا مس الجامعات عن
عملية التقويم املســتمر مس أع ر ع مســتول املمارســات التدريســية لدل أعضــاء هيئة التدريس ،بتحديد نقاط القوة في املمارســات
التدريسـ ــية وتنمي لا ،ومعر ة النقاط السـ ــلاية في تلك املمارسـ ــات وتعديل ا وتحسـ ــينلا وتطويرها ،لتتناس ــب مع التوع ات العاملية في
التدريس الجامعي ،ومس هنا عاءت هذه الدراس ـ ـ ــة والع املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ض ـ ـ ــوء
النظريــة الانـائيــة مس وع ــة نظر طالبلم ،كتلايــة لنــداء التابويين في املؤتمرات وامللتقيــات الــدوليــة لتقويم ومعر ــة والع املمــارسـ ـ ـ ـ ــات
التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ،بما يتالءم مع االتجاهات الحديثة والعاملية.

وفي ضوء ما ساق يم س صياغة مشكلة الدراسة في السؤام الرئيس التالي:
ما والع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم؟
ويت رع عنه األسئلة التالية:
 .1ما والع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم؟
 .2ه هناك رق بين اســتجابات الطالب والطالاات حوم والع املمارســات التدريســية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في
ضوء النظرية الانائية؟

هد ت الدراسة إل ك مما يني:
1 .1التعرإ عن والع املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضـ ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر
طالبلم.
 .2التعرإ عن والع استااتيجيات ونماذج التدريس الانالي لدل أعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضوء النظرية الانائية
مس وع ة نظر طالبلم.
000

 .3التعرإ عن ال رق بين أراء الطالب والطالاات حوم توا ر املمارسـ ـ ــات التدريسـ ـ ــية ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في
ضوء النظرية الانائية.

تياع أهمية الدراسة الحالية مما يني:
✓
✓

✓
✓

تطوير املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء النظرية الانائية ،التي تعد اليوم االتجاه الرائد في التعليم.
تقدم الدراســة إطارا نظريا عس املمارســات التدريســية في ضــوء النظرية الانائية ،ودورها في إكســاب عضــو هيئة التدريس الو ي
بأهمية تلك املمارسـات ،وبعض اسـتااتيجيات ونماذج التدريس الانالي التي مس اـأنه أن تر ع ال اءة التدريسـية ألعضـاء هيئة
التدريس في ضوء التوع ات الحديثة.
اس ــت ادة الكليات واأللس ــام العلمية ،ووحدات التطوير األكاديمي في الجامعات مس هذه الدراس ــة في تطوير وتحس ــين مس ــتول
املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس.
تم املجام أمام دراسات أخرل للقيام بدراسات مستقالية في تطوير املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس في عامعات
أخرل.

املمارس ــات التدريس ــية :ويعر ا الص ــغيا والنص ــار ( ":)0220عن أنلا الس ــلوكيات واأل عام التي يس ــت دم ا أعض ــاء هيئة التدريس
داخ القاعة لتقديم املادة التعليمية بغرب إحدا التعلم لدل الطالب" (ص.)01 ،
وتعرإ في الدراســة الحالية بأنلا األســاليب واإلعراءات املعر ية التي يقوم بلا أعضــاء هيئة التدريس داخ القاعة الدراســية بشــك
مقصــود بلدإ تنمية م ارات املعر ة لدل الطالب ،وتقاس باملتوســط الذي تحققه االســتجابات في املحور األوم
مس استاانة الدراسة املعدة ل ذا الغرب.
أعضــاء هيئة التدريس :تعر م الااحثة في هذه الدراســة بأنلم عميع أعضــاء هيئة التدريس في كليات العلوم والدراســات اإلنســانية
(حوط ــة س ـ ـ ـ ـ ــدير والغ ــاط ورم ــاح) في ألسـ ـ ـ ـ ــام الطالب والط ــالا ــات مس عميع الت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــات للع ــام الج ــامعي
1332/1303هـ ممس يحملون درعة الدكتوراه ( برتاة أستاذ مساعد ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ ) ومس في ح م م
مس األعضاء ممس يحملون درعة املاعستيا ( برتاة محاضر) ،ومس يحملون درعة الاكالوريوس (برتاة معيد).
النظريـة الانـائيـة :ويعر ـا حايـب( )0215بـأنلـا " تقوم عن مجموعـة ماـادا تركل عن ليـام الطـالـب ببنـاء املعر ـة الخـاصـ ـ ـ ــة بـه مس
خالم ت ــاعلــه اليشـ ـ ـ ــط مع الايئــة ومع اآلخريس ،والـدور الـذي تلعاــه املعر ـة السـ ـ ـ ـ ــابقــة في بنــاء املعر ـة الجــديـدة
وإحدا التعلم" (ص.)1
يعر ا تار روإ ( )Tafrova,2012بأنلا نظرية معر ية تقوم عن رض ـ ـ ـ ــية أن الطالب يبنون معار م وم اراالم واتجاهاالم في العالم
الحقيقي مس خالم املرور بعدد مس التجارب واألا ـ ـ ـ ــياء والت يا في تلك التجارب؛ لذلك تانى املعر ة الجديدة
عن أساس املعر ة السابقة وتجرمة الحياة الشخصية نتيجة األنشطة املس لد ة في حالة معينة.
وتعر ــا الاــاحثــة في هــذه الــدراسـ ـ ـ ـ ــة عن أنلــا نظريــة معر يــة يس ـ ـ ـ ــتثمر الطالب الــا خبااالم وتجــاربلم وم ــاراالم ومعر لم القــديمـة
وعاللاالم االعتماعية في بناء وإنتاج وتعدي املعر ة الجديدة.
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✓
✓
✓
✓

املوض و وووعية :والع املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ض ـ ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر
طالبلم.
املكانية :كليات العلوم والدراسات اإلنسانية في حوطة سدير والغاط ورماح بجامعة املجمعة.
الزمانية :ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي 13031332هـ.
البش و وورية :عميع طالب وطالاات كليات العلوم والدراسـ ـ ــات اإلنسـ ـ ــانية في حوطة سـ ـ ــدير والغاط ورماح وعددهم ( )3380طالب
( )2355طالاة.

تسـ لدإ الدراسـة الحالية والع املمارسـات التدريسـية ألعضـاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضـوء النظرية الانائية مس
وع ة نظر طالبلم ،ولتحقيق هدإ الدراسة لامت الااحثة باإلعراءات التالية:

اسـت دمت الدراسـة املنال الوصـ ي املسـحي بوصـ ه أكثا املناهل اسـت داما إلعراء مث هذا النوع مس الدراسـات؛ كما تشـيا
الش ـ ــا عي ،وعثمان" :أنه منال يقوم بوص ـ ــق ما هو كائس وت س ـ ــياه ،ويحدد الظروإ والعاللات املوعودة بين املتغياات وال يقتص ـ ــر
عن عمع الايانات وتاويبلا ب يتضمس لدرا مس الت سيا ل ا" ( ،0213ص .)115

تكون مجتمع الدراســة مس عميع طالب وطالاات كليات العلوم والدراســات اإلنســانية بـ ـ ـ ـ ـ ـ (حوطة ســدير ،الغاط ،رماح) مس
عميع الت صصات األكاديمية للعام الجامعي 1332 /1303هـ ،وعددهم ( )5735طالب وطالاة كما في عدوم (.)1
1

الكلية
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
املجموع

النوع
طالب
طالبات
طالب

العدد
1130
855
1500

طالبات

500

طالب
طالبات
طالب وطالبات

750
1000
5735

عينة الدراسة :نظرا لصعومة إعراء الدراسة عن عميع األ راد؛ اختيات عينة الدراسة مس عينة طاقية عشوائية املتساوية،
و الــا يتم اختيــار العينــة مس مجتمع أص ـ ـ ـ ــني مقسـ ـ ـ ــم إل طاقــات أو ا ـ ـ ـ ـرائم ،بحيـ تمثـ تلــك الطاقــات في العينــة املختــارة (مطــاوع
والخلي ة و عطي ة ،0213 ،ص  ،)131ومالتالي تكونت مس ( )222طالاا وطالاة مس كليات العلوم والدراس ــات اإلنس ــانية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ (حوطة
سدير ،الغاط ،رماح) ،بوالع  122طالب أو طالاة في ك ئة وهم املستجياون للدراسة وعدوم ( )0يوضح ذلك.
2

املتغيرات
نوع العينة

املستوى الدراس ي

العدد
300
300
52
56
65
63
80

التصنيف
طالب
طالبة
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

003

النسبة
50.0
50.0
8.7
9.3
10.8
10.5
13.3

التصنيف
السادس
السابع
الثامن
العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

املتغيرات

الكلية
املجموع

النسبة
11.2
14.8
21.3
33.3
33.3
33.3
100.0

العدد
67
89
128
200
200
200
600

است دمت هذه الدراسة االستبيان كأداة و قا لطايعة الدراسة ومجتمع ا ؛ ولامت الااحثة ببنائلا مكونه مس علأيس:
✓ الجلء األوم :يتكون مس املعلومات الشخصية والنوع واملستول الدرا مي والكلية.
✓ الجلء الثاني :يتكون مس بنود االس ــتاانة ،والع املمارس ــات التدريس ــية ألعض ــاء هيئة التدريس في ض ــوء النظرية الانائية وعدد
قراته ( )03قرة ،ومالتالي يكون مجموع قرات االستاانة ( )03قرة.
✓ وتو عت درعات سلم االستجابة عن هذه االستاانة مس ( )3 1و ق تدرج لي رت ( )Likertالرما ي عن التحو التالي:
متوسطة
3

عالية
4

غيرمتحققة
1

منخفضة
2

للتأكد مس ص ـ ــدق أداة الدراس ـ ــة لامت الااحثة بعرب االس ـ ــتاانة بص ـ ــورالا األولية عن ( )3مس املح مين مس أعض ـ ــاء هيئة
التدريس في عدد مس الجامعات الس ـ ـ ــعودية ،إلبداء آرائلم حوم مدل مناس ـ ـ ــاة األداة ألغراب الدراس ـ ـ ــة ،ومالءمة ال قرات للمحاور
التي تيتمي إلالا ،ومناء عن ردود املح مين والتااحاالم لامت الااحثة بإعراء بعض التعديالت حوم تعدي صـ ـ ــياغة بعض ال قرات،
وحذإ قرات ،واإلبقاء عن ال قرات التي أت ق علالا بيساة  %12أكثا.
معامالت ارتااط بياس ــون لقياس العاللة بين بنود املمارس ــات التدريس ــية ألعض ــاء هيئة التدريس في ض ــوء النظرية الانائية،
بالدرعة الكلية للمحور؛ لامت الااحثة بحس ــاب معام ارتااط بياس ــون بين ك قرة والدرعة الكلية للاعد ،وكانت النتائج كما ورد
في الجدوم التالي:
3
60

م
معامل االرتباط
م
7
*0.3193
1
8
**0.5620
2
9
**0.6635
3
10
**0.4125
4
11
**0.5119
5
12
**0.5430
6
* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

معامل االرتباط
*0.3187
**0.4808
*0.3188
**0.3611
**0.5205
**0.4753

م
13
14
15
16
17
18

معامل االرتباط
**0.4307
**0.5007
**0.5174
**0.3328
0.1470
0.0010

م
19
20
21
22
23
24

معامل االرتباط
**0.4263
**0.5576
**0.3838
*0.3089
**0.3697
**0.5593

ويت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم الس ـ ـ ـ ــابق أن معامالت االرتااط بين ال قرات والدرعة الكلية للممارس ـ ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في ضـ ـ ــوء النظرية الانائية عيدة ومقاولة ،عدا ال قرتين ( )12يشـ ـ ــجع الطالب عن اختاار أ كارهم و( )11يشـ ـ ــجع الطالب
عن تحدي بعض م الاعض في امل اهيم واأل كار ولذا تم حذ ا لتصام عدد قرات االستاانة (.)00
005

تكونت العينة التجريبية لتأكد مس ثاات أداة الدراس ـ ـ ـ ــة مس  22اس ـ ـ ـ ــتاانة و عت عن  02طالاا و  02طالاة مس كليات العلوم
والدراس ـ ـ ـ ــات اإلنس ـ ـ ـ ــانية مس خارج عينة الدراس ـ ـ ـ ــة ،وتم إيجاد الثاات بقياس معام الثاات و ق أل ا كروناا (،)Alpha Chronbach
والجدوم التالي يوضح ليم معامالت الثاات لك بنود استاانة الدراسة.
60

5

عدد البنود
22

العنوان
املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء النظرية البنائية

معامل ثبات ألفا كرونباخ
0.78

وتشـ ـ ـ ــيا نتائج الجدوم السـ ـ ـ ــابق إل أن معامالت لثاات بطريقة أل ا كروناا كانت مناسـ ـ ـ ــاة قد حصـ ـ ـ ــلت بنود املمارسـ ـ ـ ــات
التدريس ـ ــية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في ض ـ ــوء النظرية الانائية عن ( ،)2.21وهذه القيمة مقاولة ترمويا ألغراب الدراس ـ ــة وتدم عن
معام ثاات عيد ،وأن األداة صالحة للتطايق.

لإلعابة عس أس ـ ـ ــئلة الدراس ـ ـ ـ ــة ،تم ت ريغ الايانات وإدخال ا في الحاس ـ ـ ـ ــب اآللي باس ـ ـ ـ ــت دام برنامج الر م اإلحص ـ ـ ـ ــائية للعلوم
االعتماعية ( )SPSSإلعراء العمليات اإلحصــائية املناســاة للدراســة الحالية والتي اــملت املتوســطات الحســابية ،والت رارات واليســب
املئوية ،ومعام أل ا كروناا لقياس ثاات االستاانة.

ولتس ـ ي ت س ــيا نتائج هذه الدراس ــة اس ــت دمت الااحثة األس ــلوب التالي لتحديد مس ــتول اإلعابة عن بنود الس ــؤام ،حي
تم إعطاء و ن للادائ ( :عالية= ،3متوســطة= ،0من ضــة= ،0غيا متحققة= ،)1ثم تم تصــييق تلك اإلعابات إل أربعة مســتويات
متساوية املدل مس خالم املعادلة التالية:
طوم ال ئة = (أكبا ليمة أل ليمة) ÷ عدد بدائ األداة = (2.25 = 3 ÷ )31
لنحص عن التصييق التالي:
6

مدى املتوسطات
4.00 – 3.25
3.25 – 2.50
2.50 – 1.75
1.75 – 1.00

الوصف
عالية
متوسطة
منخفضة
غيرمتحققة

ما والع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم؟
لتحديد والع املمارس ـ ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضـ ـ ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر
طالبلم ،تم حس ــاب املتوس ــطات الحس ــابية واالنحرا ات املعيارية لك قرة مس قرات االس ــتاانة عن محور املمارس ــات التدريس ــية
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضوء النظرية الانائية كما يوضح ا الجدوم رلم (.)2
7

002

م

ال قرة

1

يمثل خبرات الطالب بدمجها بخبراتهم السابقة

0
0
3
5
2
2
1

يغير تركيب فهم الطالب لتكيفهم مع املعرفة
الجديدة
يقدم الخبرات الغنية التي تبني مخزون
التصورات العقلية للطالب
يقوم األفكار التي بناها الطالب عن طريق
مالحظة نشاطهم واالستماع إلى تفسيراتهم
يشجع الطالب على دعم أفكارهم باملبررات
والبراهين
يبني ثقافة معرفية تساعد في تغييراألفكار
يهتم بتعارض الطالب واختالفهم في وجهات
النظر
يشترك مع الطالب في األنشطة التي تتحدى
معلوماتهم

3

يمكن الطالب من بناء مفاهيم جديدة

12

يفعل عمل املجموعات التعاونية بين الطالب

11

يسمح بمشاركة املعرفة املناسبة بين الطالب

10

يتيح فرص متعددة للطالب للحديث عن
أفكارهم

10

يديرالنقاشات املفتوحة ويعزز األفكارالجيدة

13
15
12

يستخدم األسئلة و أفكار الطالب لقيادة
العملية التعليمية
يستخدم تفكير الطالب واهتماماتهم لتوجيه
املحاضرة
يشجع على استخدام مصادربديلة للمعلومات

يشجع الطالب على التحليل الذاتي وجمع
12
األحداث الحقيقية لدعم أفكارهم
يشجع الطالب على إعادة صياغة أفكارهم في
11
ضوء أحداث وخبرات جديدة
يساعد الطالب على صياغة خبراتهم املعملية
13
وتلخيصها
يجهز بيئة للتعلم قائمة على العالم الحقيقي
02
وليس على التتابع التدريس ي املقرر سلفا
يستثمر أخطاء الطالب في املوقف التعليمي في
01
الكشف عن املفاهيم البديلة
يشجع الطالب على التواصل مع بعضهم
البعض خارج القاعة الدراسية وباستخدام
00
وسائل التواصل االجتماعي
املتوسط* العام

والع االست دام عند أعضاء هيئة
التدريس

غيا
متحققة

عالية

متوسطة

منخفضة

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت

25
4.2
14
2.3
16
2.7
21
3.5
23
3.8
17
2.8
16
2.7
19
3.2
20
3.3
43
7.2
23
3.8
18
3.0
23
3.8
18
3.0
16
2.7
20
3.3
17
2.8
16
2.7
18
3.0
14
2.3
14
2.3
60

174
29.0
156
26.0
127
21.2
100
16.7
101
16.8
85
14.2
113
18.8
103
17.2
90
15.0
163
27.2
81
13.5
80
13.3
115
19.2
74
12.3
69
11.5
129
21.5
81
13.5
73
12.2
63
10.5
70
11.7
81
13.5
128

338
56.3
366
61.0
409
68.2
435
72.5
464
77.3
452
75.3
455
75.8
460
76.7
467
77.8
358
59.7
456
76.0
461
76.8
434
72.3
459
76.5
471
78.5
440
73.3
474
79.0
495
82.5
499
83.2
451
75.2
479
79.8
396

63
10.5
64
10.7
48
8.0
44
7.3
12
2.0
46
7.7
16
2.7
18
3.0
23
3.8
36
6.0
40
6.7
41
6.8
28
4.7
49
8.2
44
7.3
11
1.8
28
4.7
16
2.7
20
3.3
65
10.8
26
4.3
16

%

10.0

21.3

66.0

2.7

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

التاتيب

2.27

0.70

0

2.20

0.65

1

2.18

0.60

12

2.16

0.59

10

2.23

0.54

5

2.12

0.56

11

2.21

0.53

2

2.20

0.54

1

2.18

0.54

12

2.36

0.70

0

2.14

0.58

15

2.12

0.55

11

2.22

0.59

2

2.10

0.56

02

2.09

0.54

01

2.26

0.55

3

2.15

0.52

10

2.15

0.48

10

2.13

0.49

12

2.06

0.56

00

2.14

0.50

15

2.39

0.70

1

0.13

2.32

* املتوسط الحسابي مس  3درعات
ويت ــح مس الجدوم ( )2أن أعن ال قرات في هذا املحور عاءت ال قرة رلم (" )00يش ــجع الطالب عن التواصـ ـ مع بعضـ ـ م
الاعض خارج القاعة الدراســية وماســت دام وســائ التواص ـ االعتما ي" ،بمتوســط حســابي لدره ( ،)0.03بينما عاءت ال قرة رلم
( " )12ي ع عم املجموعات التعاونية بين الطالب" بمتوســط حســابي لدره ( ،)0.02باملرتاة الثانية ،بينما كانت أل ال قرات رلم
(" )02يج ل بيئة للتعلم لائمة عن العالم الحقيقي وليس عن التتابع التدريع ـ ـ ـ ــمي املقرر س ـ ـ ـ ــل ا" بمتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي لدره (،)0.22
002

ومدرعة من ضة .وعاءت رلم (" )15يست دم ت يا الطالب واهتماماالم لتوعيه املحاضرة" باملرتاة لا األخياة بمتوسط حسابي
لدره ( )0.23ومدرعة من ضة.
وتش ـ ــيا النتائج الواردة بالجدوم رلم ( )2إل أن املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لجميع ال قرات عن بعد املمارس ـ ــات الس ـ ــائدة بالجامعة
كان ( ،)0.13ومانحراإ معياري لدره ( ،)2.32أي أن أ راد عينة الدراسـ ــة الطالب والطالاات موا قون بدرعة من ضـ ــة عن والع
املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ض ـ ــوء النظرية الانائية مس وع ة نظر طالبلم ،كما تشـ ــيا لذلك
ليمة املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي ،وأن هناك تجانس ـ ــا بينلم حوم ذلك كما تش ـ ــيا إليه ليمة االنحراإ املعياري .وهذا يؤكد حاعة أعض ـ ــاء
هيئة التدريس في كليات العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة املجمعة إل عقد الدورات التدريبية وحضور املؤتمرات في املمارسات
التدريسـية في ضـوء النظرية الانائية ،ولد ات قت هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة العلاوي والتميمي ( )0210ودراسـة لماان ()0213
أنه يسـ ـ ــتللم التدخ ب عالية إلكسـ ـ ــاب أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس املمارسـ ـ ــات التدريسـ ـ ــية املرغومة بالتدريب والتطوير ،وذلك ملعالجة
ان اض ـ ـ ا لدل بعض ـ ـ م في إيصـ ــال م املعر ة األكاديمية لطالبلم ،رغم تميزهم في ت ص ـ ـص ـ ـ م األكاديمي .وهذا يؤكد حاعة أعضـ ــاء
هيئة التدريس في كليات العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة املجمعة إل عقد الدورات التدريبية وحضور املؤتمرات في املمارسات
التدريس ـ ــية في ض ـ ــوء النظرية الانائية ،ولد ات قت هذه النتيجة مع نتيجة دراس ـ ــة محمد وس ـ ــمو ( )0215أن االرتقاء بجودة عض ـ ــو
هيئة التدريس سـ ـ ـ ــيؤدي إل االرتقاء بجودة العملية التدريسـ ـ ـ ــية ،وتعلو الااحثة هذه النتيجة إل طوم املقررات الدراسـ ـ ـ ــية وكثا لا
ولصــر ال صـ الدرا ــمي الجامعي ،مما يرغم عضــو هيئة التدريس عن اختيار طريقة تتالءم مع ضــخامة املقرر الدرا ــمي والتي غالاا
ما تكون اإللقاء واملحاضرة.

ه هناك رق بين اســتجابات الطالب والطالاات حوم والع املمارســات التدريســية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة
في ضوء النظرية الانائية؟
لإلعابة عن هذا الس ـ ــؤام لامت الااحثة باسـ ــت دام اختاار (ت) لداللة ال روق بين مس مجموعتين مس ـ ــتقلتين للتعرإ عن
ال روق في اس ـ ـ ــتجابات أ راد العينة حوم والع املمارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة تاعا الختالإ نوع
العينة( :طالب – طالاات) .والجدوم التالي ياين النتائج التي تم التوص إلالا:
8

املحور
املمارسات التدريسية في ضوء النظرية
الانائية

نوع
العينة
طالب
طالاة

العدد
300
022

املتوسط
الحسابي
2.05
0.00

االنحراإ
املعياري
0.17
2.51

ليمة ت

مستول
الداللة

التعليق

8.84

0.000

دالة عند مستول 2.21

يت ــح مس الجدوم رلم ( )1أن ليمة (ت) دالة عند مســتول  2.21في( :املمارســات التدريســية في ضــوء النظرية الانائية) ،مما
يش ــيا إل وعود روق ذات داللة إحص ــائية بين اس ــتجابات عينة الدراس ــة حوم والع املمارس ــات التدريس ــية ألعض ــاء هيئة التدريس
بجامعة املجمعة ،تعود الختالإ نوع العينة (طالب – طالاات) ،وكانت تلك ال روق لصالح عينة الطالاات.
وتعلو الااحثة هذه النتيجة إل للة خباة الطالب مقارنة بالطالاات في عينة الدراس ـ ـ ـ ــة إذ تركل املس ـ ـ ـ ــتجياون عند الطالب في
املس ـ ــتويات الدراس ـ ــية مس األوم وحتى الرابع ،بينما تركلت املسـ ــتجياات عند الطالاات في املس ـ ــتويات مس الخامس وحتى الثامس مما
يتيم للطالاة االسـت ادة مس عمق تجرمة الدراسـة الجامعية وتنوع ا ومدل ثرائلا بالخباات االكاديمية ،باإلضـا ة إل أن أعضـاء هيئة
التدريس اليس ـ ـ ـ ــاء يطاقس ما يتدرمس عليه داخ وخارج الجامعة ،ويوظ س ما تعلمنه في املؤتمرات أكثا مس نظرائلس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس الرعام في التنمية امل نية.
001

في ضوء نتائج هذه الدراسة توصمي الااحثة بالتالي:
✓
✓
✓
✓

تدريب أعضـاء هيئة التدريس عن املمارسـات التدريسـية في ضـوء النظرية الانائية وعقد الدورات التدريبية والورش التن يذية
مس لا املت صصين ،ملواكاة االتجاهات الحديثة للتدريس الجامعي.
تصميم دلي إراادي ألعضاء هيئة التدريس يوضح لس ة النظرية الانائية واالستااتيجيات والنماذج املنبثقة عنلا ،وخطوات
تطايق ا ،مست يدة مس لائمة املمارسات التدريسية في ضوء النظرية الانائية.
تو يا بيئة تعلمية إيجابية داعمة للممارس ـ ـ ــات التدريس ـ ـ ــة ومش ـ ـ ــجعة عن تطايق االس ـ ـ ــتااتيجيات والنماذج في ض ـ ـ ــوء النظرية
الانائية.
تصـ ــميم برامج ألعضـ ــاء هيئة التدريس مرتاطة بالتعلم في القرن الحادي والعشـ ــريس لتحقيق االسـ ــتثمار في تنمية أعضـ ــاء هيئة
التدريس والوصوم إل مجتمع املعر ة.

✓ إعراء مليد مس الدراسـ ــات عن تجارب الجامعات العاملية في املمارسـ ــات التدريسـ ــية في ضـ ــوء النظرية الانائية ،و دراسـ ــات عن
املمارسات التدريسية في ضوء النظرية الانائية عن كليات التابية ،وكليات الطب ،وكليات ال ندسة ،ومقارنة نتائج ا بالدراسة
الحالية.
✓ تنظيم مس ـ ــابقات وعوائل عن أ ض ـ ـ املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية في ض ـ ــوء النظرية الانائية في الجامعات ،لتش ـ ــجيع أعض ـ ــاء هيئة
التدريس عن تبنالا ،وت صيص درعات تميز لألعضاء الذيس يتبنون تطايق ا.

أبو سـ ـ ـ ــنينة ،عودة وأمام عياش ( .)0210درعة توظيق معلمي العلوم والجغرا يا ماادا النظرية الانائية االعتماعية في تدريس ـ ـ ـ ـ م في مرحلة
التعليم األس ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــمي في مدارس وكالة الغو الدولية في األردن .مجلة النجاح لألبحا  ،العلوم اإلنس ـ ـ ـ ــانية ،املجلد ( )02العدد
(.02120231 ،)10
األســود ،اللهرة ( .)0213املمارســات التدريســية اإلبداعية لألســتاذ الجامعي وعالل لا باعض متغياات الشــخصــية .رســالة الدكتوراه ،الجلائر،
عامعة لاصدي مرماح ورللة.
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د .عقل عبد العزيزالعقل
أستاذ أصوم التابية اإلسالمية واملقارنة املساعد
رئيس لسم العلوم التابوية كلية التابية باملجمعة
عامعة املجمعة

:
هد ت هذه الدراســة إل التعرإ عن املعاييا التابوية الال مة ألداء األســتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالب الدراســات العليا بالجامعات الســعودية والتي تمثلت
في املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ،ومأخالليات امل نة؛ ومالاح العلمي؛ ومالتقويم ،كما هد ت إل ال شـ ــق عس االختالإ في وع ة نظر طالب الدراسـ ــات العليا
بالجامعات الســعودية في هذه املعاييا التي تعلو إل متغيا النوع والت صــص ومرحلة الدراســة وطاقت هذه الدراســة في ثال عامعات و ي عامعة امللك ســعود وعامعة
اإلمام محمد بس سـ ــعود اإلسـ ــالمية وعامعة القصـ ــيم وتكونت عينة الدراسـ ــة مس ( )523طالاا وطالاة وتم اختيارهم بطريقة عشـ ــوائية مس الطلاة املقيديس بالدراسـ ــات
العليا في ت صصمي العلوم التابوية والشرعية ،ولتحقيق أهداإ الدراسة لام الااح بإعداد استاانة املعاييا التابوية املقتاحة ألداء األستاذ الجامعي .وأس رت النتائج
عما يني:

✓
✓
✓
✓
✓

باليساة للمعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم عاء تم س األستاذ الجامعي مس املادة العلمية في املرتاة األول بمتوسط حسابي ()3.31
املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة قد حص احتاام ليم املجتمع عن املرتاة األول بمتوسط حسابي ()3.53
في املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي قد احت تلويد الطالب بم ارات الاح العلمي النو ي عن املرتاة األول وممتوسط حسابي()3.12
باليسـ ــاة للمعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم احتلت املوضـ ــوعية في تصـ ــحيم االختاار املرتاة األول بمتوسـ ــط حسـ ــابي لدره ( )3.12كما احتلت الشـ ــمولية في
تو يع الدرعات عن املرتاة الثانية وممتوسط حسابي لدره (.)3.23
كما أوضــحت النتائج عدم وعود روق دالة إحصــائيا عن عميع محاور االســتاانة باليســاة للنوع ومرحلة الدراســة ،أما باليســاة للت صــص ال توعد روق دالة
إحص ـ ــائيا عن املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ومالتقويم ووعود روق دالة إحص ـ ــائيا عن املعاييا ذات العاللة بأخالليات امل نة ومالاح العلمي لص ـ ــالح
العلوم الشرعية.

وفي ض ــوء النتائج أوص ــت الدراس ــة بض ــرورة تطايق لائمة معاييا هذه الدراس ــة .كما أوصـ ـت بت عي املعاييا التابوية املس ــتمدة مس مص ــادر التابية اإلس ــالمية
والتي تشـ ــعر األسـ ــتاذ الجامعي بمسـ ــئوليته الذاتية مع مواكاة املسـ ــتجدات املعاصـ ــرة عند صـ ــياغة معاييا األداء التابوية كوسـ ــائ التقنية املتنوعة واسـ ــتثمارها بشـ ــك
إيجابي.
Educational standards for the performance of the university professor as seen by postgraduate students in Saudi universities.
Abstract
This study aimed to identify the educational criteria the professors should have according to the postgraduate students in the universities
of Saudi Arabia.these educational criteria are closely related to education، ethics of the profession، scientific research and assessment. It also sheds
light on the postgraduate students' different points of views in the universities of Saudi Arabia about these criteria, which include the variable of
gender, specialization and grade. This study is applied on three universities: King Saud University, Islamic University of Imam Muhammad Bin Saud
and Qassim University. The sample of study consisted of (509) graduate students (male and female) ,they are randomly selected from the
educational sciences and legal sciences specializations. To achieve the aims of the study, the researcher prepared a questionnaire for the proposed
educational criteria for evaluating professor's performance in Saudi universities. By using appropriate descriptive and indicative statistical methods,
the results were as follows According to the educational criteria related to education, the ability of the professor of his course comes first rank with
an average of 4.41, and showing resources and references for the course at the beginning of the term comes second rank with an average 4.27
According to educational criteria related to the ethics of the profession، the students with scientific research skills comes first with an
average of 4.59 and selfconfidence comes second ranked with an average of (4.56).
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According to the scientific research criteria, providing the students with scientific research skills comes first with an average of 4.41.
Motiving the supervisor's role to supervise theses and dissertations comes second with an average of 4.07.
According to educational criteria related to the assessment، the objectivity in of correcting the exam has occupied to the first rank comes
first with an average of (4.16) and the comprehensiveness of distributing of grades has occupied to the second rank with an average of 4.04.
The results have shown that there were no statistically significant differences in all questionnaire items related to gender and grade. On
the other hand، there are no statistically significant differences concerning to the specialization of the students for the educational criteria related
to education and assessment it has also been found that there are statistically significant differences of criteria related profession ethics and
scientific research in favor of legal sciences branch.
The study recommended applying the list of criteria mention in this study and using them for promoting the professor, also recommended
to activate the educational criteria based on the sources of Islamic education, which urge the professor to feel more responsible besides keeping up
with the contemporary changes and making the best use of various technical methods and investing it positively.
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في ظ التطورات واملتغياات العاملية املتس ـ ـ ـ ــارعة والتحديات التي تواعه الدوم إن عملية تحس ـ ـ ـ ــين التعليم الجامعي تأتي في
طليعة األنظمة التابوية ،الجامعات ل ا دور كايا في بناء ال رد مس خالم الت اع اإليجابي واملتميز بين األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي والطالب
مع الايئة التعليمية بم تلق أاـ ــكال ا وص ـ ــورها ،وذلك مس خالم التاادم املعرفي واملشـ ــاركة في تنوع أس ـ ــاليب التعليم ،والعم عن
تنميــة امل ــارات التعليميــة ،وتـذليـ املعولـات التي تواعـه الطــالـب الجــامعي الـذي يرغـب في مواص ـ ـ ـ ـلــة التحصـ ـ ـ ـيـ العلمي بـأس ـ ـ ـ ــاليــب
وتقنيات تواكب مستحدثات العصر واحتياعاته.
ولذلك؛ إن املجتمع يعوم كثياا عن عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في بناء ش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية طالب الجامعة خلقيا ،بجانب الاناء العلمي
والثقافي " مس خالم تقويم ســلوك الطالب وإصــالح ن وس ـ م ،وصــق ضــمائرهم ،والذيب أخالل م وتنمية ال ضــائ الســامية واملث
العليــا لــديلم ،وتحسـ ـ ـ ــين اتجــاهــاالم نحو الــذات واملجتمع واإلنس ـ ـ ـ ــانيــة ،وتوعال م إل املنــا ع الــدنيويــة واألخرويــة ،حيـ يــدرك هــذا
املجتمع مس ـ ـ ـ ــؤوليات وأخالليات األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي تجاه ن سـ ـ ـ ــه وعمله وطلاته وعامعته ومجتمعه ،ص ـ ـ ـ ــار ُيطالاه بالقيام بلذه
املس ـ ـ ـ ــؤوليــات عن الوعــه األكمـ  ،ومتنميــة روح النقــد الــذاتي لــديــه ملجــاهــدة اآل ــات املثاطــة عس االلتزام بمس ـ ـ ـ ــؤوليــات وأخالليــات
م نته" (الت  ،0210 ،ص .)0
ويعد األس ـ ــتاذ الجامعي املحور األس ـ ــا ـ ــمي في تطوير التعليم حي إنه يسـ ـ ـ م في تحس ـ ــين م رعات التعلم لدل طالبه وتنمية
لدراالم ومناء شــخصــياالم بما يحقق النمو الســوي عن املســتول العقني والن عــمي واالعتما ي .ومما أن لك عامعة أهدا ا ميشــودة
تس ـ ـ ــع لتحقيق ا ،كان البد مس تميزها في األداء كما وكي ا ،ول ذا؛ لامت بعض الجامعات في الدوم العرمية بوض ـ ـ ـ ــع معاييا تض ـ ـ ـ ــمس
تعليما عاليا ذا نوعية ،منلا :معاييا التميز في التدريس كال ايات التدريسية ،والت طيط ،والتصميم واإلعداد للمقررات الدراسية،
واســتااتيجيات تقديم املقررات الدراســية ،وتقويم أداء الطلاة والتغذية الراععة ،واإلراــاد األكاديمي ،والتنمية امل نية الذاتية ذات
العاللة بعملية التدريس (عامعة امللك سعود)0221،
وفي هذا الس ـ ـ ــياق يؤكد الح مي(، 0223ص )15عن أن تقويم الطالب ملعلمه مس القض ـ ـ ــايا امل مة التي تحتم عن الجامعات
الس ـ ــعي املتواصـ ـ ـ إلبداع النظريات وتحديد الس ـ ــمات لعض ـ ــو هيئة التدريس و ق األص ـ ــوم التابوية واملس ـ ــتجدات الحديثة عن أال
يلدإ ذلك قط إل إعطاء عض ــو هيئة التدريس تقديرا س ــنويا يح ظ في مل ه لحين الحاعة إليه عندما تدعو الض ــرورة لذلك ،أو
مقـارنـة أداء معلم بـأداء معلم آخر ،ول نـه محـاولـة للتعرإ عن نواري القوة والض ـ ـ ـ ــعق في عمليـة التـدريس .وممـا ال اـ ـ ـ ــك يـه؛ أن
تحس ـ ـ ـ ــين نوعية التقويم في التعليم العالي عملية تواعه العديد مس املعولات ألنلا "تطالب ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية والطالب واملوظ ين
واالداريين بأن ي روا في طرق عديدة وأن يكونوا مس ـ ـ ـ ــتعديس لتقا أ كار مات رة وأن يعملوا سـ ـ ـ ــوية لد ع التعلم واألداء التنظيمي
(سورنس ،بودايان ،0222 ،ص .)02
ولد أوصـ ــت ال ويد (،1303ص ) 123باسـ ــت دام أس ـ ــاليب متنوعة لعملية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،ومناء نموذج
عص ــري ترموي لتقويم أداء عض ــو هيئة التدريس يس ــاعد عن ر ع عودة التعليم الجامعي ،ووض ــع معاييا ترموية لذلك "مع االهتمام
في الولت ذاته بجانب األص ـ ـ ــالة التابوية اإلس ـ ـ ــالمية التي دعت إلالا دراس ـ ـ ـ ــة العيدروس ( ،1301ص  ) 002وطالات بض ـ ـ ـ ــرورة تو يا
أنظمة إسـ ـ ـ ــالمية لتقويم أسـ ـ ـ ــاتذة الجامعات ،انطاللا مس ماادي املسـ ـ ـ ــئولية واملرالاة الذاتية وأداء األمانة والعدم والتعاون الذي
حثت الشريعة عليه مس أع تحقيق االعتماد والجودة بأكم صورها.
األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي ُيعد أحد املداخ التابوية ال امة التي تؤثر عن الطالب ،ويتأكد ذلك في ظ التوسـ ـ ـ ــع ال ايا في الجامعات
السـ ـ ــعودية التي تلخر بالعديد مس األس ـ ـ ــاتذة الذيس يت اوتون يما بينلم بال اءة ،إال أن امل اض ـ ـ ــلة بينلم ال تتم إال مس خالم وعود
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معاييا ترموية ُيســتند إلالا وذلك مللضــمان عدم تدني مســتول األداء الذي عاءت اإلاــارة إليه في تقرير التنمية االنســانية حي أوضــح
التقرير أن هناك تدني في مؤا ـ ـ ـرات الجودة الجامعية يص ـ ـ ـ إل أل مس(  )%22وأحد العوام الرئيسـ ـ ــة في ذلك هو ضـ ـ ــعق األداء
التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس ( امل تب اإللليمي للدوم العرمية)0220 :
كمــا أن التاكيز عن املعــاييا املتعلقــة بــاألسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي يياع مس أهميــة دوره ومس ـ ـ ـ ــؤوليتــه التي يحمل ــا ،قــد أص ـ ـ ـ ــام مس
الض ـ ـ ـ ــروري إكس ـ ـ ـ ــاب األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي ال اءات امل نية الال مة لعمله بالتدريس الجامعي التي تم نه مس القيام بم امه ب اعلية
وك اءة (كنعان ،0225،ص  .)002بما أن معاييا األداء ل ا دور أس ـ ــا ـ ــمي في تحديد أهم ال اءات التي ييااي أن يمتل ا عض ـ ــو هيئة
التــدريس .واملتــأمـ في والع التعليم الجــامعي يلحظ أن هنــاك عاللــة ع سـ ـ ـ ـ ـيــة بين ر ض الطالب للمعلم ،وتحص ـ ـ ـ ــيل م الــدرا ـ ـ ـ ــمي،
ــالطالب األكثا تقاال ملعلم م يكون تحص ـ ـ ـ ــيل م أعن مس أولئــك الــذيس يكون تقال م ملعلم م أل ـ  ،ــاملعلمون ذوو الخباة يمتلكون
القدرة عن معالجة املوالق املعقدة داخ القاعة ،كما أنلم لادرون عن صـ ــياغة وات اذ القرارات املالئمة املتعلقة بعملية التعلم،
ومعالجة مادة التعلم مس خالم وض ـ ـ ـ ــع األ كار الرئيس ـ ـ ـ ــة بحي تكون لابلة لل م وذات معنى ( )Eggen & Kauchak, 1998, 127كما أن
الدراسـ ـ ــات التي أعريت حوم التعليم الجامعي تاين أن إمكانية التياؤ بالسـ ـ ــلوك الجيد لعضـ ـ ــو هيئة التدريس والتي تكون مس خالم
مالحظة س ــلوكه داخ لاعة املحاض ـرات إذ إن الس ــلوك اإليجابي والحماس والدا عية وتش ــجيع الطلاة للمش ــاركة الص ـ ية وإتاحة
رص النقاش في املحاض ـ ـ ـرات يم س مس خالل ا التياؤ ب اعلية التعليم ،أو عدم اعليته باليس ـ ـ ــاة لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي
و ي بمثابة مؤارات عس اعلية أدائه (لاسم ،0225 ،ص.)05
ولذلك نجاح عملية التعليم يتولق عن أداء عضــو هيئة التدريس بيســاة تص ـ إل ( )%22أما ( )%32املتاقية تو ع عن
ُ
املناهل واإلدارة واألنشــطة ،وعليه؛ إن لضــية إعداد عضــو هيئة التدريس وتدرياه وتقويمه تعد إحدل القضــايا امل مة التي اــغلت
وما الت تشغ املجتمع وامل تمين بشؤون التابية والتعليم واملسؤولين الا ،وذلك عن اعتاار أن عضو هيئة التدريس هو املسؤوم
عس إدارة العملية التعليمية (املوسوي0220 ،؛ الرابيعة.)0211 ،
ويرل الااح أن تحديد معاييا أداء األسـ ــتاذ الجامعي عس طريق اختيار الطالب لص ـ ـ ات أسـ ــاتذالم وم اراته امل نية وال نية
تعتبا غــايــة في األهميــة ألنلــا تمثـ لضـ ـ ـ ـيــة محوريــة م مــة تنــدرج تحــت أهم مكون في املنظومــة التعليميــة ول ــا عاللــة وطيــدة بتطوير
األس ـ ـ ــتاذ الجامعي الطالب يظ ولتا طويال مع عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ومات مس الض ـ ـ ــرورة وض ـ ـ ــع معاييا وصـ ـ ـ ـ ات ترموية بتميز أداء
أعض ــاء هيئة التدريس ويتم مس خالل ا تحس ــين م رعاالم التعليمية ومعر ة تقديرهم ،وتح يز الجامعات عن ت عي آليات تقييم
ُ
أس ـ ـ ـ ــاتذالا ،وح أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن تطوير ك اءاالم املختل ة واس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــعارهم للمس ـ ـ ـ ــئولية التي كل وا بلا ( عاد الالت
،0223ص.)535
مس هنا تس ــع الدراس ــة الحالية إل تحديد املعاييا التابوية التي ييااي تو رها في األس ــتاذ الجامعي و ق اتجاه األص ــالة املايية
عن مادأ املســؤولية في اإلســالم والذي أكدت عليه دراســة عيدروس ( ، 0212ص  )02بأن معاييا تقويم أعضــاء هيئة التدريس البد
أن تنطلق مس مادأ املســئولية املســتندة إل الشــريعة الالســامية العظيمة ألن مرععي لا تســتند إل املنال الرماني القويم الذي يض ـمس
أن تكون املعاييا تامة ووا ية وا ــاملة ومحققة أنموذج" وأيض ــا و ق اتجاه املعاص ــرة التي تأخذ باملس ــتجدات واالتجاهات التعليمية
الحديثة لاناء املعاييا الال مة ،ويتحقق مس خالم االتجاهين تجويد األداء في املنظومة التعليمية وتحقيق العدالة والحص ـ ـ ـ ــوم عن
التميز وتقديم التغذية الراععة وتحقيق امل ام ب اعلية وك اءة.
وفي ضوء ما ساق عرضه يم س صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤم الرئيس التالي:
ما املعاييا التابوية ألداء األستاذ الجامعي كما يراها طالب الدراسات العليا في بعض الجامعات السعودية؟
ويت رع مس هذا السؤام عدة تساؤالت رعية كما يني:
035

.1
.2

ما املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ألداء األستاذ الجامعي كما يراها طالب الدراسات العليا بالجامعات السعودية؟
مــا املعــاييا التابويــة ذات العاللــة بــأخالليــات امل نــة ألداء األسـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي كمــا يراهــا طالب الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا بــالجــامعــات
السعودية؟
ما املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي ألداء األستاذ الجامعي كما يراها طالب الدراسات العليا بالجامعات السعودية؟
ما املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم ألداء األستاذ الجامعي كما يراها طالب الدراسات العليا بالجامعات السعودية؟
ه ت تلق وع ة نظر طالب الدراس ـ ـ ــات العليا بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في معاييا أداء األس ـ ـ ــتاذ الجامعي باختالإ ك مس النوع
(ذكور– إنا ) ،والت صص (علوم ترمويةعلوم ارعية) ،واملرحلة الدراسية (الدراسة املناجية – الاح العلمي)

.1

التعرإ عن املعــاييا التابويــة ذات العاللــة بــالتعليم ألداء األس ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي كمــا يراهــا طالب الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا بــالجــامعــات
السعودية.
التعرإ عن املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة ألداء األستاذ الجامعي كما يراها طالب الدراسات العليا بالجامعات
السعودية.
التعرإ عن املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي ألداء األس ـ ــتاذ الجامعي كما يراها طالب الدراس ـ ــات العليا بالجامعات
السعودية.
التعرإ عن املعــاييا التابويــة ذات العاللــة بــالتقويم ألداء األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي كمــا يراهــا طالب الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا بــالجــامعــات
السعودية.
ال شق عس االختالإ في وع ة نظر طالب الدراسات العليا بالجامعات السعودية في معاييا أداء األستاذ الجامعي باختالإ ك
مس النوع (ذكور– إنا ) ،والت صص (علوم ترمويةعلوم ارعية) ،واملرحلة الدراسية (الدراسة املناجية – الاح العلمي)
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.4
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تنبثق أهميــة ه ـذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة مس أهميــة املعــاييا التابويــة الال مــة ألداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس ودورهــا في العم ـ عن تطوير
املمارسات التعليمية له ،كما تتمث أهمي لا يما يم س أن تس ر عنه نتائج ا مس خالم:
✓
✓
✓
✓

تلويد املس ـ ـ ـ ــؤولين والااحثين بمعاييا واض ـ ـ ـ ــحة ،يم س مس خالل ا تحديد الصـ ـ ـ ـ ات التابوية التي يم س االعتماد علالا في مجام
تقييم أداء االستاذ الجامعي املشرإ عن الرسائ العلمية.
تقــديم الس ـ ـ ـ ـمــات التابويــة الحــديثــة في مجــام التعليم والاحـ العلمي وأخالليــات امل نــة التي تتانى املعــاص ـ ـ ـ ــرة مع ح ــاظ ــا عن
األصالة.
تلويد الجامعات الس ــعودية بمجموعة مس املؤاـ ـرات والخص ــائص التي ييااي أن يتص ــق بلا عض ــو هيئة التدريس ومالتالي مس
املم س وضع ا في لائمة تقويم األداء لألستاذ الجامعي ملواكاة الجديد في أساليب التعليم والتقويم.
تلويد أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية عن أهم املواص ـ ات التي ي ضــل ا طالبلم لتكون بمثابة موعه ومراــد ل م
يقتدون بلا في أدائلم التدريعمي حتى تس م في يادة اعلية األداء.

املعاييا :املعاييا في اللغة :عمع معيار مس عاير بين امل يالين معايرة وعيارا امتحنلما ملعر ة تس ـ ـ ـ ــاويلما ،وعاير امل يام وامليزان
امتحنه بغياه ملعر ة ص ـ ــحته ،واملعيار في ال لسـ ـ ـ ة نموذج متحقق أو متص ـ ــور ملا ييااي أن يكون عليه الش ـ ــميء ،ومنه العلوم
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املعيارية( .مدكور؛ وآخرون ،1320 ،ص ص ،)220 200وتعرإ اصطالحا :بأنلا مستويات معيارية تست دم كمقياس للح م
عن أهمية ،أو ليمة عانب ما له عاللة باملوضوع الذي تست دم يه تلك املعاييا (خوالدة ،0220 ،ص .)10
أمــا املعــاييا التابويــة إعرائيــا  :هي مجموعــة مس السـ ـ ـ ـ ـمــات التابويــة املحــددة التي يرغــب طالب الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا توا رهــا في
أساتذالم والتي ملمس خالل ا يتم تقييم أداء األستاذ الجامعي.
منال الدراس ــة :تعتمد الدراس ــة الحالية عن املنال الوصـ ـ ي التحليني ملناس ــبته لطايعة متغياات الدراس ــة وتحقيق أهدا ا
وهو أحد أاــكام التحلي والت ســيا العلمي املنظم لوصــق ظاهرة أو مشــكلة محددة وتصــويرها كميا عس طريق عمع بيانات
ومعلومات مقننة عس الظاهرة أو املشكلة وتصيي ا وتحليل ا وإخضاع ا للدراسة الدليقة.

الحدود املوض ــوعية :املعاييا التابوية ألداء أس ــاتذة الجامعات الس ــعودية ،كما يراها طالب الدراس ــات العليا في الت ص ـص ــات
التابوية والشـ ـ ـ ــرعية ،وتتض ـ ـ ـ ــمس املعاييا التابوية لألس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي في املجام التدريع ـ ـ ـ ــمي ،أخالليات امل نة ،املجام الاحثي ،املجام
التقويمي التابوي.
الحدود املكانية :تم تطايق أدوات الدراسـ ـ ـ ـ ــة في عينة مس الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية تتمث في عامعة االمام محمد بس سـ ـ ـ ــعود
االس ـ ـ ــالمية بالرياب ،عامعة امللك س ـ ـ ــعود بالرياب ،عامعة القص ـ ـ ــيم بمنطقة القص ـ ـ ــيم بريدة كعينة ممثلة للمنطقة الوسـ ـ ـ ــطى
باململ ة العرمية السعودية.
الحدود اللمانية :ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي 13031332هـ.

يتمث اإلطار النظري ل ذه الدراسة في عدة محاور يم س استعراض ا كما يني:
تعرإ املعاييا بأنلا ":مؤا ــر أو محك يح م في ض ــوئه عن مدل ص ــالح اإلعداد املنهي في منال إعداد األس ــاتذة (ظاهر،1332،
ص ،)3ويعرإ السليم ( ،0215ص  )012املعاييا التابوية بأنلا :مؤار أو محك أو موع ات أو خطوط مراده في إعداد املعلمين مس
أع تحقيق األهداإ .ويعرإ األداء بأنه القيام بأعااء الوظي ة مس مس ـ ـ ـ ــئوليات وواعاات و قا للمعدم امل روب أداؤه مس العام
ال قء واملـدرب (بـدوي ،1333 ،ص  )005كمـا يعرإ األداء أيضـ ـ ـ ـ ــا بـأنـه :النتـائج املرغومـة للسـ ـ ـ ــلوك (البا ي ،1330 ،ص  ) 055كما
يعرإ األداء عن أنه تن يذ أو إتمام م ام وواعاات معينة )David & Ausitine, )2002,107
ولقد وضـ ـ ــح شـ ـ ــحاته( 1313ص ص )1201املقص ـ ـ ــود بم ردة األداء املتعلقة باملعاييا التابوية في ض ـ ـ ــوء مادأ املس ـ ـ ــئولية في
االسـ ـ ــالم بأنلا مقياس يسـ ـ ــت دم لقياس األ عام والتصـ ـ ــر ات عن أن تكون مايية عن االسـ ـ ــتطاعة والوسـ ـ ــطية والوضـ ـ ــوح واملرونة
انطاللا مس لوله تعال "ال يكلق هللا ن س ــا إال وس ــع ا "الس ــورة الاقرة ،آية (  ) 012ومس لوم الرس ــوم ص ــن هللا عليه وس ــلم " كل م
راع ومسئوم عس رعيته".

عاء التقويم في كتاب هللا تعال بمعنى التعدي واالســتقامة ومنه لوله عل وع " لقد خلقنا االنســان في أحســس تقويم " كما
أن هناك ارتااط بين م وم املحاس ــاة وتحم املس ــئولية الذاتية في االس ــالم وتنمية هذا الش ــعور في ن س املؤمس ول ذا يقوم تعال "
ك ن س بما كسبت رهينة " ويقوم تعال " ب اإلنسان عن ن سه بصياة " ويقوم صن هللا عليه وسلم كل م راع ومسئوم عس رعيته
032

ُ
" واألس ـ ـ ــتاذ الجامعي عليه مس ـ ـ ــئولية كاياة في تعليم طالبه وإتقان عمله عن أحس ـ ـ ــس وعه والنظرة العامة في االس ـ ـ ــالم تعل في ن س
ُ
ال رد الرلابة الذاتية للخالق ومالتالي إن معر ة األستاذ الجامعي للص ات التي يجب أن يتحن بلا تساعده عن تقويم ذاته ومعر ة
نقاط القوة والض ــعق لديه ،ألن الدلة في تحديد مواصـ ـ ات األس ــتاذ الجامعي مع إتقان األداء يتحقق مس خالل ما الجودة في أكم
ص ــورها ،والتي اا ــار إلالا القرآن ال ريم في س ــائر األعمام " الذي خلق املوت والحياة ليالوكم أي م أحس ــس عمال وهو العليل الغ ور
"ومالتالي يتولد مس ذلك محاسـ ـ ـ ــاة للن س واـ ـ ـ ــعور باملرالاة في ك األحوام ،ولوله تعال " ك ن س بما كسـ ـ ـ ــبت رهينة " ولد عاء في
الحدي الصحيم أن رسوم هللا صن هللا عليه وسلم لام " كل م راع وكل م مسئوم عس رعيته " وم ما لام املختصون بوضع معاييا
للرلابة واملتابعة إال أنلا ال ترتقي إل حد اـ ـ ـ ــعور األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي بمسـ ـ ـ ــؤوليته أمام هللا تعال في أدائه لوظائ ه املناطة به تدريسـ ـ ـ ــا
ومحثا وخدمة للمجتمع ومالتالي تقويم أداء األس ـ ــتاذ الجامعي يلدإ إلي تلويده بالتغذية الراععة التي تم نه مس تش ـ ــخيص عوانب
القوة والضعق لديه مس أع سعيه أوال لتحسين أدائه.
وبلذا الصدد يقوم شحاته ( )1331إن معاييا األداء تساعد عن تحقيق املتابعة بواسطة أسلومين الرلابة الذاتية في االسالم
بأن يقوم ال رد بمقارنة أدائه ال عني باألداء الذي يكون عليه و ق املعاييا املحددة س ـ ـ ـ ــل ا ،وأسـ ـ ـ ــاس الرلابة في االسـ ـ ـ ــالم تقوم عن
وعود القلب الحي اليقظ الذي يؤمس صـ ــاحاه بأن هللا تعال يرالاه في ك األحوام كما في لوله تعال " وهو مع م أينما كنتم وهللا بما
تعملون بصيا "
أما أهم خصـ ـ ــائص تقويم األداء في االسـ ـ ــالم وإعداد املعاييا و ق اتجاه األص ـ ـ ــالة الذي تعتمد عليه مص ـ ـ ــادر الش ـ ـ ــريعة قد
ُ
أوضح لا عيدروس( ،0212ص )00وأوردها ملخصة كما يني:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

الشموم بحي يتناوم كا ة عوانب الشخص املراد تقويمه وال يصدر عليه ح ما إال بعد املعر ة الشاملة عنه.
التوا ن اإلسالم ال يركل عن عانب دون آخر وال يكل ه ما ال يطيق " ال نكلق ن سا إال وسع ا"
االنسانية و ال يقتصر عن عوانب الضعق وعالع ا ب يعم عن معر ة نقاط القوة وتعليلها
املشاركة وال ين رد شخص له عاللة بعملية تقويم أداء األستاذ الجامعي دون آخر ولذلك لام " وأمرهم اورل بينلم "
املوضوعية يتم إصدار الح م و ق منال موضو ي محايد بعيدا عس ال ول وشخصنة الذي سيتم تقييمه "يا أيلا الذيس آمنوا
كونوا لوامين بالقسط ا داء هلل ولو عن أن س م".
املصلحة العامة بعيدا عس التمحور حوم الذات تحسين أداء األستاذ الجامعي ينع س عن الجامعة وعن املجتمع.

تجمع ال ثيا مس الدراسـ ـ ـ ـ ــات والاحو التابوية الحديثة عن أهمية املعاييا في النظام التعليمي وأن هناك ارت ااطا وثيقا بين
نظام الجودة الش ــاملة القائم عن لس ـ ة املعاييا في املس ــتويات التعليمية ومين م رعاالا التعليمية (مجاهد ومدير،0222 ،ص)12
ومس دوا ي األخذ باملعاييا التابوية ما ذكره الوكي ( ،0225ص : )002
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ظ ور االتجاه الس ـ ـ ـ ــلوكي الذي يؤكد عن ض ـ ـ ـ ــرورة تحديد أ عام الس ـ ـ ــلوكيات التي تس ـ ـ ــاعد املتعلم عن أداء امل ام مس خالم ما
تعلمه.
االحساس العام بعدم عدول التعلم النظري الذي يؤدي إل االن صام بين التعليم واألداء واملمارسة في ميدان الحياة والعم
االتجاه نحو تم ين املتعلم مس تطايق النظريات واملاادي والقواعد لتصام ك ايات أدائية.
االستناد إل الحاعات الحياتية وامل نية واملجتمعية لل رد املتعلم وإمكانية تحديد امل ام واألدوار.
االهتمام باألداء التطايقي في العملية التعليمية مس عانب املتعلم.
االهتمام بمادأ التدريب املستمر لر ع مستول األداء في ضوء تطور امل ام واألدوار.
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ويرل الاــاح ـ أن مس دوا ي األخــذ بــاملعــاييا في العمليــة التعليميــة تحسـ ـ ـ ــين األداء في املنظومــة التعليميــة وتحقيق العــدالــة
والحصوم عن التميز وتقديم التغذية الراععة للدارسين واألسرة.
وهناك أنواع للمعاييا التابوية أاار إلالا (املغربي وآخرون  )0221منلا:
نوع املعاييا التابوية الخاصـة باألســتاذ ويشــتاك الا ك مس يشــارك في العملية التعليمية كاألســتاذ والطالب الجامعي واملراــد
األكــاديمي ،وتعنى هــذه املعــاييا بجوانــب عــدة منلــا تحــديــد مــا يج ـب أن يمتل ــه ك ـ رد مس املعــارإ وامل ــارات والقيم األخالليــة في
الجاناين التابوي والت ص ـ ـ ـصـ ـ ــمي بما يسـ ـ ــمم له بممارسـ ـ ــة امل نة والحصـ ـ ــوم عن التاليات باإلضـ ـ ــا ة إل تقنين مجاالت التقويم يما
يتعلق بالت طيط واستااتيجيات العم وإدارة الصق واملستول العلمي واملنهي (الااالوي ،0222،ص .)113

يتم تقويم األس ــتاذ الجامعي مس خالم عدة أس ــاليب منلا أن يقوم عض ــو هيئة التدريس ن س ــه بن س ــه وهذا له أثر كايا عن
الرلابة الذاتية وتالفي عوانب القص ـ ـ ــور لديه ،ويرل ش ـ ـ ــحاتة ( )1332أن االرت اع بمس ـ ـ ــتول األداء الجامعي يتطلب مس عض ـ ـ ــو هيئة
التدريس ول ة ومراععة ت ســاه العديد مس الخباات واملعارإ املســتمرة ،وتســاعده في معر ة نقاط القوة ونقاط الضــعق في أدائه،
ول س مع غياب املعاييا ل ذا النوع مس التقويم يكون أل تأثياا مس املتولع في عملية التقويم ،ومس األساليب أيضا تقويم األستاذ مس
لا االدارة املااا ـ ـ ـ ــرة له كتقييم رئيس القس ـ ـ ـ ــم له وكذلك العميد ومالذات في مجام التالية ونحوها ،ومنلا أن يقوم الطالب بتقييم
أس ـ ــتاذه " ويش ـ ــيع هذا النوع مس التقويم في الجامعات الغرمية ألن نتائجه عدا إيجابية عن مس ـ ــتول الطالب واألس ـ ــتاذ ،وعن الرغم
مس ما يقام عس مسـ ــتول الطالب الجامعي لغويا ومعر يا ومناجيا إال أن الم مس يمتلك حدسـ ــا يؤهله للتمييز املوضـ ــو ي ) صـ ــاري،
 ،0221ص  ،)12ويست دم في هذا الغرب است تاءات الرأي التي تطلب مس التالميذ ببساطة أن يقدروا معلم م في ص ات م تل ة
(أبو حطب وص ـ ــادق ،0223،ص .)103الطالب يم نلم التعليق عن لدرة األس ـ ــتاذ في التواصـ ـ ـ  ،ومس ـ ــتول الش ـ ــرح ،ومدل تنظيم
ولت املحاضرة ،وتواعده في الساعات امل تبية.
األس ـ ــتاذ الجامعي يعتبا هو الركيزة في التعليم العالي ونجاح الجامعة يتولق عن ك اءته و املس ـ ــؤوم عس ص ـ ــناعة العقوم
ومنـاء امللكـات الـذهنيـة لـدل الطالب ،وعنـدمـا نتعرإ عن أهم السـ ـ ـ ـ ـمـات والصـ ـ ـ ـ ـ ـات التي ييااي تو رهـا الفي عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس
نستطيع وضع املعاييا التابوية لتقويم األداء في التعليم .ولقد ورد في الئحة ميسوبي الجامعات السعودية في املادة ( )01عدة ص ات
لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس منلا :األمانة والخلق القويم ،وس ـ ـ ـ ــعيه إلثارة حب العلم واملعر ة والت يا في ن وس طالبه ،ونقله أحد ما
توص ـ ـ إليه العلم في مجام ت ص ـ ـصـ ــه ،ومتابعة ما يسـ ــتجد في مجام وظي ته ،واملشـ ــاركة ب عالية في أعمام مجلس القسـ ــم( .الئحة
ميس ــوبي الجامعات الس ــعودية )1312 ،ويالحظ أن املعيار الخاص بس ــلوك املتعلم يمث أكثا االتجاهات حداثة ولاوال لدل عم ور
التابويين واملعلمين .حي يتم تقويم ك اءة املعلم بمدل نجاحه في عع املتعلم يقضـ ـ ـ ــمي ولتا أكبا في ممارسـ ـ ـ ــة األنشـ ـ ـ ــطة الص ـ ـ ـ ـ ية
والالص ـ ـ ـ ية ،والتي ي تسـ ـ ــب مس خالل ا املعارإ وامل ارات والخباات التعليمية ،أي تطايق الخباات التعليمية في حينه ،وهو ما يطلق
عليــه  ،Acadimic Learning timelyوهــذا املعيــار يقوم املعلم في ض ـ ـ ـ ــوء لــدرتــه عن اليئــة الايئــة التعليميــة املح لة عن التعلمMedily, ( .
)1987,175كما أن الت طيط للتدريس يعد مس ك ايات عض ــو هيئة التدريس األس ــاس ــية ملا يتاتب علالا مس إعادة كثيا مس ال ايات
التدريس ــية؛ منلا ص ــياغة األهداإ التعليمية وتنظيم تتابع الخباات واختيار أس ــلوب التدريس املناس ــب وتو يا األنش ــطة والوس ــائ
الال مة لتحقيق ذلك ،ال بد مس مراعاة املعاييا التالية في الت طيط للدروس واملحاضرات( :عابر وآخرون:)1313 ،
بحي ينطلق الت طيط للمنال مس دراســة والع املتعلم واملجتمع وال لسـ ة التابوية الحالية الســائدة مع مراعاة
.1
اإلمكانات املادية والبشرية املوعودة في املولق التعليمي ،بلدإ تحوي الوالع وتطويره.
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 :بحي يعاد ترتيب الحاعات واملش ـ ـ الت واملشـ ــروعات و ق األهمية اليسـ ــبية ل ا ،مراعيا التاتيب اللمني
لألولويات حسب األهمية بما يت ق مع نمو املتعلم.
 :بحي تشم الخطة عميع عوانب النمو (الجسمي واالعتما ي والعقني واالن عالي) لتحقيق التنمية الشاملة.
االستمرارية في الت طيط للوصوم إل األهداإ امليشودة.
 :بحي ـ ترا ي املاــادا األسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيــة في الت طيط ،وتقــدير الظروإ واإلمكــانــات املوعودة واملتولعــة لظ ور عوامـ
مستجدة في املولق التعليمي.
بين الجوانــب بحي ـ يوا ن بين لطــاعــات التنميــة االعتمــاعيــة وااللتص ـ ـ ـ ـ ــاديــة وعوانبلــا املختل ــة ،لتحقيق النمو
املتكام لشخصية الطالب املتعلم مس عميع عوانبلا"

إض ـ ــا ة إل ما ورد في دراس ـ ــة املغربي وآخرون(  )0221عس أهم املعاييا التي ييااي توا رها في عض ـ ــو هيئة التدريس مس ذلك؛
األداء الوظي ي ،و اعلية التعليم ويقتاح ما يني :االلتزام باللوائم والنظم.االلتزام أيضـ ـ ـ ــا بأولات املحاضـ ـ ـ ـرات والسـ ـ ـ ــاعات امل ت ي مع
ت عي الدعم الطالب وااللتزام بتوصيق املقرر مع إعداد ملق وتقرير املقرر في املواعيد املحددة وكذلك است دام الطرق الحديثة
في التدريس وتطوير أساليب تقويم الطالب وكذلك املشاركة في إعداد االمتحانات النظرية والعملية

الاح العلمي في الجامعات يعد ض ـ ـ ـ ــرورة لتنمية ملعارإ والثقا ات وتطوير الدوم واملس ـ ـ ـ ــاهمة في تحقيق التنمية ويقص ـ ـ ـ ــد
بـالاحـ العلمي و ق املس ـ ـ ـ ــتجـدات املعر يـة واملقصـ ـ ـ ــود بـالاحـ العلمي " االس ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ــاء والتنقيـب والتحري مس أعـ إثراء املعر ـة
وتطويرها باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل إغنائلا مس خالم التحلي والنقد واالسـ ـ ـ ــتيتاج بالقدر الذي يس ـ ـ ـ ـ م في تحقيق إض ـ ـ ـ ــا ة عديدة إل املعر ة
(خلق ،0222 ،ص  )112والاح ُيعد س ـ ــمة عوهرية في تكويس األس ـ ــتاذ الجامعي ،ومدونه تتض ـ ــاءم رص التطور التي تجعله لادرا
عن أداء وظائ ه ب اءة و اعلية .والاح يأخذ ولتا كاياا مس عضـ ـ ــو هيئة التدريس اليئة وكتابة ونش ـ ـ ـرا و ق االختصـ ـ ــاص كما أن
الاح يعتبا معيارا حاس ـ ــما في التاليات العلمية  ،ومس امل م أن يتدرب طالب الدراس ـ ــات العليا عن طرق الاح وي تس ـ ــاوا م اراته
مس خالم أســتاذهم في ضــوء املســتجدات املعاصــرة والتي أاــار إلالا امللي ي والباا ي ( ،0212ص  )150ومنلا تناوم املش ـ الت العامة
التي ال يم س حل ا في إطار واحد ،ويغيا نمط االتص ــام عس طريق تكويس ا ــاكات اتص ــام بين الااحثين ،مع التاكيز عن الاحو ذات
الت ص ـص ــات املتعددة عس طريق وتكويس رق بحثية واس ــت دام التقنية وتوظي ا بش ــك عيد ي دم مجتمع املعر ة ،مع ال ش ــق
عس املعارإ التابوية املتجددة التي يحتاع ا املجتمع.

يشـ ــيا الصـ ــاوي (  ،0222ص  )112بأن أسـ ــاتذة الجامعات ل م دور كايا في توعيه سـ ــلوك الطلاة وتعليل نموهم الشـ ــخصـ ــمي
واملعرفي وتشـ ــجيعه حي أنلم يتعاملون ويت اعلون مع م ونظرا ألهمية دور عضـ ــو هيئة التدريس في ذلك كان البد مس تقييم دوري
ألدائلم وذلك ملعر ة مواطس الضعق وعالع ا ومواطس القوة وتعليلها .ولقد أوعل السليم ( ،0215ص )023الص ات امل نية بأنلا:
كأن يتصــق األســتاذ الجامعي بالصــحة الجيدة والراــالة وخ ة الروح واألداء ،وأن يبتعد عس الس ـ ر
✓
وأن يكون ذا شخصية لوية.
ومس ذلك ال دوء وضاط األعصاب والت يق العاط ي ،وأن يكون لدوة حسنة لطالبه ويتمسك باألنماط
✓
السلوكية ال اضلة.
ومنلا كونه ودودا ومتعاونا في تعامله مت اعال مع مجتمعه وينطلق لخدمة وطنه كجلء مس وظي ته.
✓
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بأن يدرك األهداإ السلوكية إدراكا اامال ويوظ ا لصالح الطلاة ،ويحسس است دام الوسائ
✓
التعليمية املتنوعة ،وينوع مس طرق تدريس ـ ــه ويتقس أس ـ ــاليب التعليم ،وأن ي تار التقويمات املتعددة واملالئمة ملادته وملس ـ ــتول
طالبه.
ومس الصـ ـ ات امل نية التي يرل الااح إض ــا لا لألس ــتاذ الجامعي إملامه باملس ــتجدات املعاص ــرة في مجام ت صـ ـص ــه وتلاية
احتيــاعــات املجتمع لس ـ ـ ـ ــوق العمـ  ،والتعرإ عن امل ــارات واالتجــاهــات في ذلــك ،مع تلايــة احتيــاعــات االنس ـ ـ ـ ــان املتزايــدة مس غــذاء
وصـ ـ ــحة وتر يه ،مع غرس القيم وال ضـ ـ ــائ األخاللية والدييية لتحقيق التوا ن يما بين األصـ ـ ــالة واملعاصـ ـ ــرة ،إضـ ـ ــا ة إل حسـ ـ ــس
أخالله وتعاونه مع الجميع واالهتمام بمظ ره وسلوكه العام.
:
هناك العديد مس االتجاهات التابوية والن سية املعاصرة في مجاالت التابية وعلم الن س والتي مس أهم ا:
التعلم مس أع
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تطاق وتسـ ــت دم أهم االتجاهات املعموم بلا في مجام ت نولوعيا التعليم والتي مس أبر ها أسـ ــلوب تحلي النظم ،وأسـ ــلوب
تحلي الت اع  ،نماذج الوحدات والر م التعليمية ،نظام التدريس املصغر ،نظام العقوم اإلل تاونية (الح مي.)0223 ،
ويرل الااح أن تاني مجموعة مس األسـ ـ ـ ـ ــاليب الحديثة في التعليم التقني وموالع التواص ـ ـ ـ ـ ـ والتاكيز عن االبتكار وم اراته
وتغييا األس ـ ـ ـ ــاليب التقليدية في التعليم واسـ ـ ـ ــت دام تقنيات االتصـ ـ ـ ــام الحديثة والتزامس ال عني لنتائج األبحا العلمية وتوظي ا
باملنال مس اـ ـ ــأنه ياني في ن س الطالب الس ـ ــلوك اإليجابي والحماس والدا عية وإتاحة رص النقاش بش ـ ــك أكبا يم س مس خالل ا
التياؤ ب اعلية التعليم ،أو عدم اعليته باليس ــاة لعض ــو هيئة التدريس ،وكما أن هناك تحديات ترموية كثياة تواعه التعليم العالي
إن الحاعة إل إعداد مراععة اــاملة لألســس التابوية تتأكد اليوم حي أن التابية املعاصــرة الجديدة لم تعد لاصــرة عن تحصــي
املعر ة هي ليست هد ا لذاالا ،إذ إن األهم مس تحصيل ا القدرة عن الوصوم إل مصادرها األصلية وتوظي ا لح املشاك في هذا
العالم املتغيا ومس ذلك أداء األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي التي أاـ ـ ـ ــار إليه الخطابية (  ،0220ص  )00وتتلخص بمحاور مس أهم ا :اليئة بيئة
عــادلــة تس ـ ـ ـ ــمم بــالقيــام بــأنش ـ ـ ـ ـطــة م تل ــة،الت طيط الجيــد والجــديــد لخباات التعلم والتعليم ،االهتمــام بحـ مش ـ ـ ـ ـ الت الطلاــة
التحصيلية والن سية واالعتماعية ،إثارة الدا عية لدل املتعلم واملحا ظة علالا.
بينما يرل التاتوري ومحمد ( ،0222ص ص )121123 :أن للمعلم دورا في ض ـ ـ ــوء االتجاهات املعاص ـ ـ ــرة يتمث بانض ـ ـ ــااطه في
مواعيد محاض ـ ـراته وإعداده الجيد للدروس ال عالة والتي يتوا ر الا العديد مس األدوات واس ـ ــتثارة الدا عية وتنمية م ارة الت يا
العلمي وتو يا ال تب الداعمة لتنمية االبداع مع مراعاة ال روق ال ردية وترل الش ـ ـ ـ ــيأ ( )0212إض ـ ـ ـ ــا ة عنصـ ـ ـ ــر االسـ ـ ـ ــتااتيجيات
التدريسية املعاصرة لتحقيق األهداإ التابوية وتوظيق التقنية في ت طيط الدروس وتعليل وسائ التعلم املختل ة.
وهناك مجموعة مس السمات التي يرل الااح أهمية توا رها في األستاذ الجامعي في ضوء التعليم املعاصر مس ذلك:
✓
✓
✓
✓

الت ــاعـ التعليمي مس املتعلم مس نــاحيــة ومصـ ـ ـ ـ ــادر التعلم ومس املعلم وال تــاب مس نــاحيــة أخرل وفي النظــام التعليمي الجــديـد
كالوسائط املتعددة ودوائر الت اع .
إكساب م ارة التعلم الذاتي وإيجاد الدا عية لدل الطالب في اختيار ما يرغاونه.
التعليم التعاوني اليشط املناظر للتعلم ال ردي مس خالم إاراك العديد مس املتعلمين والتحاور بينلم.
التــدريــب عن الاح ـ في الايئــة الرلميــة بــأنواع ــا والنظــام التعليمي الحــدي ـ يتيم للطالب رص ـ ـ ـ ـ ــا غنيــة للاح ـ والتحري عس
املعلومات املس لد ة والتواص مع الشاكات املحلية والعاملية.
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✓ التعرإ عن الثقا ة العاملية ولغاالا مع عدم إهمام ال وية ومكوناالا.

يما يني عرب ملا أتيم للااح في مجام الدراسة مس بحو ودراسات سابقة:
دراس ـ ــة العمايرة ( )0220والتي الدإ إل دراس ـ ــة اتجاهات أعض ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة اإلس ـ ـراء باألردن وتقييم الطلاة
ألدائلم التدريع ـ ـ ــمي والعوام املؤثرة في عملية التقييم ،وتكونت عينة الدراس ـ ـ ــة مس ( )%33مس مجتمع الدراس ـ ـ ــة وهو أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ،وأظ رت النتائج أن اتجاهات األس ـ ـ ـ ــاتذة نحو تقييم الطالب ألدائلم عاءت محايدة وبعض ـ ـ ـ ـ ا كانت إيجابية مس ذلك أن
التقييم يد ع األسـ ــاتذة إل مراععة ممارسـ ــاالم التابوية ،وأهمية اسـ ــتمرار إدارة الجامعة في تطايق أسـ ــلوب تقييم الطالب وأن هذا
ينمي شخصية الطالب.
بينما هد ت دراس ــة الح مي( )0223إل ال ش ــق عس املتغياات التي يم س أن يكون ل ا تأثيا في األحكام الص ــادرة مس الطالب
عن ال ــاءة امل ني ــة املتطلا ــة ملعلم م .وأظ رت النت ــائج أن ال ــاءات امل ني ــة املتطلا ــة لألسـ ـ ـ ـت ــاذ الج ــامعي مس وع ــة نظر الطالب
(الش ــخص ــية ،واإلعداد للمحاض ــرة وتن يذها ،والعاللات اإلنس ــانية ،واألنش ــطة والتقويم ،والتم س العلمي والنمو املنهي ،وأس ــاليب
الح ل والتعليل) .كما أظ رت وعود روق في درعات ت ض ـ ـ ـ ــي طالب الجامعة لل اءات امل نية املتطلاة لألس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي ،وتمي
عميع ــا إل ض ـ ـ ـ ــرورة توا ر متطلاــات لــائمــة ال ــاءات لألسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي .ووعود روق بين طالب الكليــات النظريــة والعمليــة في
متوسطات درعات ت ضي ال اءات امل نية (اإلعداد للمحاضرة وتن يذها ،وأساليب الح ل والتعليل) لصالح الكليات العملية ،أما
بقية ال اءات لم يت ح روق بين نو ي الكليات
كما هد ت دراس ـ ـ ـ ــة مص ـ ـ ـ ــط ى( )0225إل التعرإ عن الص ـ ـ ـ ـ ات املرغومة في األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر بعض طالب
الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بكلية التابية بانلا ،ولد عات النتائج مرتاة كالتالي :التم س مس املادة العلمية ،عرب مقررات املنال بش ـ ـ ـ ــك عيد
ومشوق ،اإلعداد الجيد للمحاضرة ،االلتزام باداية ونلاية املحاضرات ،يعوب املحاضرات التي يعتذر أو يتغيب عنلا ،احتاام وتقا
آراء الطالب ،التمسك بالقيم الدييية والخلقية ،االهتمام باملحا ظة عن املظ ر واملالبس.
بينما بح القرني وآخرون ( )0225تقويم عضـ ـ ــو هيئة التدريس بجامعة امللك سـ ـ ــعود .هد ت الدراسـ ـ ــة إل تطوير منظومة
ألداء عضو هيئة التدريس في عامعة امللك سعود تستند إل أسس علمية وتتسم بالصدق والثاات وموضوعية وتعتمد عن مصادر
متنوعة مس الايانات التي تست دم في عملية التقويم .وتكون مجتمع دراسة مس كليات ومعاهد عامعة امللك سعود متضمنة أعضاء
هيئة التدريس والطلاة ومس نتائج الدراسة إنشاء لاعدة بيانات مركلية تراكمية للمعلومات املست لصة مس نماذج التقويم وتم ين
هذه القاعدة مس عم تقارير مطاوعة وإل تاونية متنوعة عس النتائج وتقارير م صلة بكا ة املستويات بالجامعة
وتناولت دراســة عاد الر اق ( )0222اتجاهات أعضــاء هيئة التدريس بكلية التابية بجامعة امللك ســعود نحو أســاليب وطرق
تقويم أدائلم ،وهد ت إل ال شق عس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة امللك سعود نحو أساليب وطرق تقويم
أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،واسـ ـ ـ ــت دم الااح مقياس االتجاهات نحو أس ـ ـ ـ ــاليب وطرق تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية،
وتوصلت الدراسة إل النتائج التالية إعماع أ راد عينة الدراسة عن أهمية وحيوية أساليب وطرق أداء عضو هيئة التدريس ،وكان
ترتيب الطرق مس وع ة نظر أ راد العينة كما يني :طريقة تقويم رؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام %. 12طريقة التقويم الذاتي  %.20طريقة تقويم
الطالب ألعضاء هيئة التدريس  %.50طريقة تقويم اللمالء .%.33
ولدمت العيدروس( )0212تصـ ــور مقتاح لتطوير نظام اـ ــام لتقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية مس
وع ة نظر اعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة بلدإ التعرإ عن أهم مالمم تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
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و ق مادأ املســئولية في االســالم.والتعرإ عن والع أســاليب تقويم أســاتذة الجامعات وال شــق عس األســاليب التي ييااي توا رها في
تقويم األداء وأبر الصـ ـ ــعومات في ذلك واسـ ـ ــت دمت الااحثة املنال الوص ـ ـ ـ ي املسـ ـ ــحي ومجتمع الدراسـ ـ ــة أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في
منطقة م ة امل رمة ( )0323وكان مس أهم نتائج الدراسة للوصوم إل االتقان والجودة ال بد مس املرالاة واملتابعة وتحم املسئولية
متحم املســئولية ما يســمى بضــاط الجودة الذي يتطلب االســتمرار في تحســين األداء وال شــق عس نقاط القوة والضــعق ولتحقيق
ذلك يرل أ راد العينة تحقيق العدم واملس ـ ــاواة بين الطالب واالنض ـ ــااط والدلة في مواعيد املحاضـ ـ ـرات واس ـ ــت دام اس ـ ــتااتيجيات
حديثة ومتعددة املوضــوعية والفزاهة واألمانة في إعراء الاح العلمي وتحقيق التميز في االنتاج العلمي واســت دام الشــورل والعم
بروح ال ريق الواحد والتحني بس ـ ـ ـ ــلوك القدوة الحس ـ ـ ـ ــنة والقيم الحميدة .ومحثت دراس ـ ـ ـ ــة الغلام ( )0215املواص ـ ـ ـ ـ ات املرغومة في
األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بكلية اآلداب عامعة مصـ ـ ـ ـ ـراتة حي اسـ ـ ـ ـ لد ت هدإ إل التعرإ عن
املواص ـ ـ ـ ات املرغومة في األس ـ ـ ــتاذ الجامعي مس لا الطالب والتعرإ عن املواص ـ ـ ـ ات األكثا انتش ـ ـ ــارا واألل انتش ـ ـ ــارا والتعرإ عن
املواص ات األكثا تو را مس بين املواص ات األربعة امل نية ،واألكاديمية ،والشخصية ،واالعتماعية.
أما دراس ـ ـ ـ ــة رمابعة( )0212قد هد ت إل التعرإ عن مدل امتالك أعض ـ ـ ـ ــاء هيئه التدريس كلية الش ـ ـ ـ ــريعة والدراس ـ ـ ـ ــات
اإلسالمية في عامعة القصيم في اململ ة العرمية السعودية لل ايات التعليمية مس وع ة نظرهم في ضوء متغياات الرتاة األكاديمية
والخباة ،وض ـ ــع الااح أداة تقيس درعه امتالك م لل ايات ،وأظ رت نتائج الدراس ـ ــة أن امتالك أعض ـ ــاء هيئه التدريس لل ايات
التعليميــة الثال  :الت طيط والتن يــذ والت طيط مس وع ــة نظرهم مرت عــة بــدرعــات مت ــاوتــة ،حيـ عــاء مجــام التن يــذ في املرتاـة
األول  ،والت طيط في املرتاة الثانية ،والتقويم في املرتاة الثالثة .وأن امتالك أعض ـ ـ ـ ــاء هيئه التدريس لل اية التعليمية بين أس ـ ـ ـ ــتاذ
وأســتاذ مســاعد في مجالي التن يذ والتقويم واألداة كك عاءت لصــالح أســتاذ ،ومين أســتاذ مشــارك وأســتاذ مســاعد في مجام التن يذ
عاءت لصـالح أسـتاذ مشـارك .وإن امتالك أعضـاء هيئه التدريس لل اية التعليمية بين الذيس خباالم أكثا مس ( )12سـنوات والذيس
خباالم بين ( )512سنوات لصالح مس خباالم أكثا مس ( )12سنوات.
في ضوء ما تم عرضه مس الدراسات السابقة يتاين أن هناك أوعه تشابه تتمث بكون الدراسات السابقة تسلط الضوء عن
آليات تقويم أعض ــاء هيئة التدريس وتت ق هذه الدراس ــة الحالية مع بعض ـ ا كدراس ــة الغلام (  )0215ودراس ــة لاس ــم ( )0225حوم
مواص ـ ـ ـ ـ ات وسـ ـ ـ ــمات األداء ،كما تت ق مع دراس ـ ـ ـ ــة (الح مي )0223 ،التي تناولت ال اءات امل نية مع املعاييا ذات العاللة بمجام
امل نة وتت ق أيض ــا مع دراس ــة الح مي (  ) 0223حي تناوم مجام التقويم ،وتت ق أيض ــا مع دراس ــة العيدروس( )0212التي تناولت
مادأ املسـ ــئولية في االسـ ــالم كص ـ ـ ة ترموية يتصـ ــق بلا األسـ ــتاذ الجامعي ،وت تلق الدراسـ ــة الحالية عس غياها بأنلا ت تص باملجام
التابوي لطالب الدراسـ ـ ـ ـ ــات العليا باعض الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية باململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية والتي يم س التعرإ علالا مس داخ
القاعة الدراسـ ـ ـ ــية والتي ل ا عاللة وطيدة باختيارات الطالب لص ـ ـ ـ ـ ات أسـ ـ ـ ــاتذالم خصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــا يما يتعلق بمجام أخالليات امل نة
والجوانــب التعليميــة التابويــة واملس ـ ـ ـ ــتجــدات التعليميــة التــابعــة ل ــا مع املجــام الاحثي الحــديـ كــالايئــة الرلميــة وامل ــارات الاحثيــة
الال مة للطالب ،كما ت تلق عس غياها مس الدراسـ ـ ــات بأنلا تركل عن الطالب وما يحتاج توا ره مس سـ ـ ــمات في أسـ ـ ــتاذه عند طريقة
التقييم املستمر ألبحاثه ومشاركاته واختااراته.

مجتمع وعينة الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة مس عميع طالب وطالاات الدراسات العليا املقيديس واملنتظمين في الدراسة
لل ص ـ الدرا ــمي األوم مس العام الدرا ــمي 1332/1303هـ ـ ـ ـ ــ .وعددهم ( )0213بجامعة امللك ســعود عامعة االمام محمد بس ســعود
اإلسـ ـ ـ ــالمية عامعة القص ـ ـ ـ ــيم تم اختيار هذه الجامعات بطريقة لص ـ ـ ـ ــدية لتو ر عدد كايا مس طالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بالذات في
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املنطقة الوســطى ،ولد ســحات عينة عشــوائية مس مجتمع الدراســة بلغ جم ا ( )523مس طلاة الدراســات العليا ومذلك إن نســاة
عينة الدراسة تمث تقرياا ( )%11.0مس مجتمع الدراسة .ويوضح عدوم رلم ( )1وص ا ت صيليا لعينة الدراسة كما يني:
1

اسم
الجامعة

النوع

509

املرحلة العلمية في
الدراسات العليا

الت صص
أنثى

ذكر
ك %

ك

%

علوم تربوية

علوم شرعية

%

%

ك

ك

ماجستير
ك

املرحلة الدراسية
الدراسة
املنهجية
ك %

دكتوراه
%

ك

%

االعمالي
البحث
العلمي
ك %

ك

%

17.7

151

29.7

158

31.0

83

16.3

131

25.7

110

21.6

134

26.3

107

21.0

241

90
33
عامعة امللك عامعة
االمام
سعود

6.5

72

14.1

91

17.9

14

2.8

80

15.7

25

4.9

53

10.4

52

10.2

105

20.6
47.4

190

37.3

319

62.7

307

60.3

202

39.7

316

62.1

193

37.9

262

51.5

247

48.5

509

عامعة القصيم االعمالي

67

13.2

96

18.9

58

11.4

105

20.6

105

20.6

58

11.4

75

14.7

88

17.3

163

32.0
100

يت ـ ـ ـ ــح مس عدوم ( )1أن ( )٪20.2مس إعمالي عينة الدراسـ ـ ـ ـ ــة مس اإلنا  ،و( )٪02.0مس الذكور ،وأن ما نسـ ـ ـ ــبته ()٪32.3
مقيديس بجامعة اإلمام ،بينما ( )٪00منلم مقيديس بجامعة القصــيم ،و( )٪02.2مس عامعة امللك ســعود .وماليســاة للت صــص نجد
أن ( )٪22.0مس عينة الدراس ـ ــة ت ص ـ ـص ـ ـ م علوم ترموية ،في حين ( )٪03.2ت ص ـ ـص ـ ـ م علوم اـ ــرعية ،وماليس ـ ــاة للمرحلة نجد أن
( )٪20.1مس عينة الدراس ــة مقيدون بمرحلة املاعس ــتيا ،و( )٪02.3منلم مقيدون بمرحلة الدكتوراه ،وما نس ــبته ( )٪51.5في مرحلة
الاح العلمي ،بينما ( )٪31.5منلم في مرحلة الدراسة املناجية.
في إطار مش ــكلة الدراس ــة وأس ــئل لاُ ،وبعد االطالع عن الدراس ــات الس ــابقة ذات العاللة باملوض ــوع ،تم اس ــت دام االس ــتاانة
كأداة لجمع الايانات الال مة وتتكون االستاانة مس علئيين:
✓
✓
✓
✓
✓

الجلء األوم املعلومات األولية لعينة الدراس ــة ومنلا :النوع ،الجامعة ،الت ص ــص ،املرحلة العلمية في الدراس ــات العليا ،مرحلة
الدراسة،أما الجلء الثاني يتضمس :محاور االستاانة األربع و ي:
املحور األوم  :املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ــات العليا بالجامعات الس ـ ــعودية ويتكون مس
 15عاارة.
املحور الثاني  :املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية
ويتكون مس  10عاارة.
املحور الثال  :املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي مس وع ة نظر طالب الدراسـ ـ ـ ـ ــات العليا بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية
ويتكون مس  10عاارة.
املحور الرابع  :املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم مس وع ة نظر طالب الدراس ــات العليا بالجامعات الس ــعودية ويتكون مس
 1عاارات.
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ثم لام الااح بوض ـ ــع ا في اس ـ ــتاانة تعتمد عن أس ـ ــلوب مقياس لي رت الخما ـ ــمي بحي يقاب عاارات االس ـ ــتاانة خمس ـ ــة
أعمدة تمث اإلعابات املختل ة كما يني (أوا ق بش ـ ـ ــدة ،وتحص ـ ـ ـ عن  5درعات أوا ق ،وتحص ـ ـ ـ عن  3درعات موا ق إل حد ما،
وتحص ـ ـ عن  0درعات ال أوا ق ،وتحص ـ ـ عن درعتين ال أوا ق بش ـ ــدة وتحص ـ ـ عن درعة واحدة) .وتكون أعن درعة في املقياس
ي  032وأل درعة ي  31وتشيا الدرعة العالية إل ارت اع نساة املوا قة عن املعاييا

اعتمد الااح في حساب الصدق عن صدق املح مين وحساب االتساق الداخني:
ص و وودق املحكمين :تم عرب االس ـ ــتاانة عن عدد ( 15مح ما) مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس املت صـ ـ ـص ـ ــين في أص ـ ــوم التابية،
والتابية اإلســالمية واإلدارة التابوية وعلم الن س ومناهل وطرق التدريس وذلك إلبداء رأيلم في مدل وضــوح عاارات االســتاانة ومدل
مناسـ ـ ـ ــا لا ولد حص ـ ـ ــلت االس ـ ـ ـ ــتاانة عن نس ـ ـ ـ ــاة ات اق تتااوح ما بين ( )%12122ما يش ـ ـ ـ ــيا ال التعام مع األداة بدرعة مقاولة مس
الصــدق .االتســاق الداخني :تم حســاب االتســاق الداخني مس خالم ايجاد ليم معامالت االرتااط بين درعات املحاور بعضـ ا الاعض
وارتااط ا بدرعة االستاانة ويوضح الجدوم ( )0هذه القيم.
2

محاور
االستاانة
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم
املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة

40

املعاييا التابوية
ذات العاللة
بالتعليم

املعاييا التابوية
العاللة
ذات
بأخالليات امل نة
** 0.783

املعاييا التابوية
العاللة
ذات
بالاح العلمي
**0.785
**612

املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم
** عميع القيم دالة عند مستول داللة ()2.21

التابوية
العاللة

املعاييا
ذات
بالتقويم
**0.732
**0.696

**2.112
**2.213

**0.715

**2.152

الدرعة
الكلية

**2.233

يت ـ ـ ـ ــح مس الجـدوم السـ ـ ـ ـ ــابق أن عميع ليم معـامالت االرتاـاط دالة وموعاـة عس مس ـ ـ ـ ــتول داللة ( )2.21ممـا يشـ ـ ـ ــيا إل أن
االستاانة املست دمة في الدراسة الحالية تتمتع بدرعة مقاولة مس الصدق.

تم تقدير ثاات االس ـ ــتاانة بحس ـ ــاب ليم معامالت ثاات "أل ا كروناا " للمحاور األربعة والدرعة الكلية لالس ـ ــتاانة عن عينة
عددها ( )32طالاا وطالاة مس طالب الدراسـ ـ ــات العليا مس غيا عينة الدراسـ ـ ــة ،وكانت عميع ا دالة عند مسـ ـ ــتول ( ،)2.21ويوض ـ ــح
نتائج ذلك عدوم رلم (0
40

3

املحاور
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم
املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة
املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم
الثاات ال ني لالستاانة

عدد العاارات
15
13
12
8
48

ليم معام الثاات
0.925
0.947
0.885
0.871
0.971

يت ـ ــح مس عدوم( )0أن ليمة معام الثاات العام لالسـ ــتاانة بلغت ( ،)2.321و ي ليمة ثاات مرت عة تو ب
ض ـ ـح صـ ــالحية أداة
الدراسة للتطايق امليداني.
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لإلعابة عس تسـاؤالت الدراسـة اسـت دم الااح الت رارات ،واليسـاة املئوية ،واملتوسـطات الحسـابية ،االنحرا ات املعيارية،
اختاار ت"  Ttestللعينات املستقلة "."Independent Samples Test

لإلعابة عس السؤام األوم والذي ينص عن " ما املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ألداء األستاذ الجامعي كما يراها طالب
الدراسات العليا بالجامعات السعودية؟
اس ـ ـ ــت دم الااح حس ـ ـ ــاب الت رارات واليس ـ ـ ــب املئوية واملتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية الس ـ ـ ــتجابات أ راد
الدراس ـ ــة عن محور املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ــات العليا بالجامعات السـ ــعودية ،ويوضـ ــح
الجدوم رلم ( )3هذه النتائج:
509

4

9

1.8

11

2.2

49

9.6

131

25.7

309

60.7

املتوسط الحسابي 4.41

االنحراإ املعياري 0.88

11

2.2

16

3.1

70

13.8

141

27.7

271

53.2

4.27

0.96

11

2.2

38

7.5

74

14.5

155

30.5

231

45.4

4.09

1.04

20

3.9

30

5.9

78

15.3

138

27.1

243

47.7

4.09

1.10

15

2.9

38

7.5

84

16.5

147

28.9

225

44.2

4.04

1.08

5

أو افق

تنمية م ارة الحوار القائم
عن التعلم التعاوني.

12

2.4

44

8.6

84

16.5

144

28.3

225

44.2

4.03

1.08

6

أو افق

17

3.3

47

9.2

108

21.2

162

31.8

175

34.4

3.85

1.10

7

التاتيب
4

است دام طرق التدريس
التي تتيم للطالب املشاركة
ب عالية

أو افق

تنمية
املوضو ي.
الرمط بين
التعليمي
والتطايقي

%

1
2

املحتول
النظري

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

التم س مس املادة العلمية

م ارة

أو افق

درعة املوا قة

النقد

العاارة

أو افق بشدة

أو افق أو افق بشدة أو افق أو افق
بشدة

إيضاح املصادر واملراعع
للمقرر مع بداية ال ص
الدرا مي

3

درعة املوا قة
ال أو افق
ال أو افق
بشدة

مو افق الى
حد ما

است دام تقنية املعلومات
في املولق التعليمي

30

5.9

42

8.3

26

5.1

60

11.8

101 109

19.8 21.4

170 144

33.4 28.3

152 184

29.9 36.1

3.71 3.81

1.16 1.18

69

13.6

109

21.4

139

27.3

165

32.4

3.68

1.21

8

27

5.3

10

052

أو افق

املشاركة في عملية االرااد
األكاديمي

9

االستشارات
تطايق
الحديثة في التدريس

أو افق أو افق

االلتزام بالساعات امل تبية
املحددة

26

5.1

73

14.3

103

20.2

151

29.7

156

30.6

املتوسط الحسابي 3.66

االنحراإ املعياري 1.20

28

5.5

67

13.2

111

21.8

151

29.7

152

29.9

3.65

1.19

30

5.9

76

14.9

132

25.9

126

24.8

145

28.5

3.55

1.21

38

7.5

89

17.5

111

21.8

145

28.5

126

24.8

3.46

1.24

ح
التدريب عن
املش الت التعليمية بطرق
إبداعية.
االملام بدور االعالم
الجديد في التعليم وأثره
عن املجتمع
استااتيجيات
تطايق
التدريس الحديثة.
اال ادة
التواص
التعليم

مس موالع
االعتما ي في

49

9.6

114

22.4

156

30.6

119

23.4

71

13.9

3.10

1.18

15

مو افق الى
حد ما

امتالك أكثا مس لغة
لإل ادة مس املصادر
األعنبية.

%

ك

%

التاتيب
11
12
13
14

ك

%

ك

%

ك

%

أو افق
ك

أو افق بشدة

درعة املوا قة
أو افق
أو افق
أو افق

العاارة

أو افق

درعة املوا قة
ال أو افق
ال أو افق
بشدة

مو افق الى
حد ما

بالنظر إل عدوم ( )3نالحظ أن أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة يوا قون بش ـ ـ ـ ــدة عن تم س األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس املادة العلمية و ي
ال قرة رلم ( )15في ترتيب عاارات املقياس ،وممتوسـ ــط حسـ ــابي لدره ( ،)3.31وهذا يعني أن التم س مس املادة العلمية يعد مس أهم
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ،وي س ـ ـ ــر الااح هذه النتيجة بأن تدريس املادة العلمية ال يقتص ـ ـ ــر قط عن اسـ ـ ـ ــتعراب
املعلم ملعار ه أو م اراته أمام الطالب ،ول نه يقيس لدرته عن القيام بإعراءات م تل ة تس ـ ـ ـ ــاعد الطالب عن الت اع مع املولق
التعليمي ،كما أن التعلم ال ييتهي عند حد معين األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي يحتاج إل التم س مس مادته وتحديثلا بين الحين واآلخر؛ وهذا
يت ق مع نتيجة دراســة عيدروس ( )0212والتي أكدت عن أهمية تم س عضــو هيئة التدريس مس مادته العلمية والتزامه باألداء عن
أكم وعه ،وعاء إيضـ ــاح املصـ ــادر واملراعع للمقرر مع بداية ال ص ـ ـ الدرا ـ ــمي في املرتاة الثانية،وممتوسـ ــط حسـ ــابي لدره (،)3.02
وهذا يعنى أن إيضاح املصادر واملراعع للمقرر مع بداية ال ص الدرا مي يعد مس أهم املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم وي سر
الااح هذه النتيجة بأن إيض ــاح املص ــادر واملراعع للمقرر مع بداية ال ص ـ الدرا ــمي يس ــاعد عن تبس ــيط وتوض ــيم املادة العلمية
للطالب والتم س مس تدريس ا وتعين طالب الدراسات العليا عن معر ة م ردات املقرر بشك واضح طيلة الدراسة ،ويت ق ذلك مع
دراسـة مصـط ى ( )0225التي أظ رت أهمية إيضـاح املصـادر واملراعع للطالب ،في حين عاءت اسـتجابات أ راد الدراسـة عن ال قرة
رلم ( )5و " تنمية م ارة النقد املوضـ ــو ي " باملرتاة الثالثة ،بمتوسـ ــط حسـ ــابي (،)3.23وهذا يعني أن تنمية م ارة النقد املوضـ ــو ي
يعتبا مس املعاييا التابوية امل مة ذات العاللة بالتعليم مس وع ة نظر عينة الدراس ـ ـ ــة ،وي سـ ـ ــر الااح هذه النتيجة بأن الطالب في
الولــت الــذل نعيش ـ ـ ـ ـ ــه يواع ون العــديــد مس املشـ ـ ـ ـ ـ الت والتحــديــات التي تتطلــب ايجــاد عقوم واعيــة ونــالــدة وماــدعــة تواعــه تلــك
التحــديــات إليجــاد حلوم عــديــدة ومثــاليــة ملــا يواع وه ويحص ـ ـ ـ ـ ـ ذلــك مس خالم التــدريــب عن النقــد الانــاء الــذي تــدعو إليــه حــاعــة
العص ــر وهو أيض ــا منال م م في التابية االس ــالمية ومس خالله يس ــتطيع الطالب الحوار ونقد النظريات التي ت الق الش ـريعة بتعق
واتلان ،وتت ق نتائج السؤام األوم مع نتيجة دراسة مصط ى(  )0225التي توصلت إل أن مس الص ات املرغومة في األستاذ الجامعي
مس وع ة نظر بعض طالب الدراس ــات العليا بكلية التابية بانلا أن يكون األس ــتاذ (:متم نا مس املادة العلمية ،يعرب مقررات املنال
بشــك عيد ومشــوق ،اإلعداد الجيد للمحاضــرة ،يلتزم باداية ونلاية املحاض ـرات) ،وكذلك مع نتيجة دراســة العيدروس( )0212التي
توصلت إل أن اإلتقان والجودة بعد االنضااط والدلة في مواعيد املحاضرات واست دام استااتيجيات حديثة ومتعددة.
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السـ ـ ــؤام الثاني :ما املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة ألداء األس ـ ـ ــتاذ الجامعي كما يراها طالب الدراس ـ ـ ــات العليا
بالجامعات السعودية؟
لإلعابة عن السـ ــؤام الثاني لام الااح بحسـ ــاب الت رارات واليسـ ــب املئوية واملتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرا ات املعيارية
السـ ـ ــتجابات أ راد عينة الدراسـ ـ ــة عن محور املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة مس وع ة نظر طالب الدراسـ ـ ــات العليا
بالجامعات السعودية ،ويوضح الجدوم رلم( )5هذه النتائج.
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يت ـ ـ ـ ــح مس خالم الجـدوم رلم ( )5أن هنـاك تقـارب في اس ـ ـ ـ ــتجـابـات عينـة أ راد الـدراسـ ـ ـ ـ ــة عن محور (املعـاييا التابويـة ذات
العاللة بأخالليات امل نة) مس(  ،)3.53وهذه املتوس ـ ـ ــطات تش ـ ـ ــيا إل درعة أوا ق بش ـ ـ ـ ــدة  /أوا ق ،عن أداة الدراس ـ ـ ـ ــة ،ويالحظ أن
متوس ـ ـ ــط املوا قة العام عن عاارات محور (املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة مس وع ة نظر أ راد عينة الدراس ـ ـ ــة لد
بلغ( 3.03درعه مس ،)5والتي تشــيا إل خيار (أوا ق بشــدة) عن أداة الدراســة ،ولد عاءت اســتجابات أ راد الدراســة عن ال قرة رلم
( )1و " احتاام ليم املجتمع " باملرتاة األول ومدرعة (أوا ق بشـ ـ ـ ــدة) ،بمتوسـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي ( ،)3.53وهذا يعنى أن أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة
موا قون بشـ ــدة عن أن احتاام ليم املجتمع ي أهم املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة ويعلل الااح هذه النتيجة إل
لنــاعــة أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــأن العاللــات االنسـ ـ ـ ـ ــانيــة الراليــة بين األ راد واملاييــة عن االحتاام املتاــادم ي العمود ال قري ألل
مجتمع متحض ـ ـ ــر ومتقدم ألن ليمة املجتمع وتحض ـ ـ ــره تنطلق مما يلخر به أبناؤه وتنع س هذه القيم عن طالب الدراسـ ـ ـ ــات العليا
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وعن املجتمع بأسـ ـ ـ ــره ،في حين عاءت اس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن ال قرة رلم ( )2و " الثقة بالن س" باملرتاة الثانية ومدرعة
(أوا ق بشــدة) ،بمتوســط حســابي ( ،)3.52وهذا يعنى أن أ راد الدراســة موا قين بشــدة عن أن الثقة بالن س تمث واحدة مس أهم
املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة وي سـ ــر الااح ذلك بأن الثقة بالن س مس أهم السـ ــمات الشـ ــخصـ ــية التي يجب أن
يتحن بلا األس ـ ـ ــتاذ الجامعي و يطرح مواض ـ ـ ــيعه بك ثقة والتدار دون تردد كما أنلا تنع س عن الطالب أيض ـ ـ ــا وتس ـ ـ ــاعدهم عن
النجاح باملوالق التي تمر علالم في حياالم إلقاء وتدريس ــا وتض ــيق ل م احس ــاس باالعتزا وتوع م إل اكتس ــاب العديد مس امل ارات
واملعارإ الجديدة بك ثقة والتدار ،في حين عاءت اســتجابات أ راد الدراســة عن ال قرة رلم ( )11و " حســس الخلق مع الطالب "
باملرتاة الثالثة ومدرعة (أوا ق بشدة) ،بمتوسط حسابي ( ،)3.52وهذا يعنى أن أ راد الدراسة موا قون بشدة عن أن حسس الخلق
مع الطالب مس أهم املعـاييا التابويـة ذات العاللـة بـأخالليـات امل نـة ،وي سـ ـ ـ ــر الاـاحـ ذلـك بـأن األس ـ ـ ـ ـتـاذ الجـامعي يجـب أن يتحن
بحســس الخلق في تصــر اته مع طالبه ومع بقية أ راد املجتمع وهذا يتصـ بح ظ وصــيانة اللســان مع الطالب باإلضــا ة إل التمســك
بـالعـادات والقيم القويمـة التي تجعـ منـه لـدوة صـ ـ ـ ـ ــالحـة ومثـ أعن للطالب يحتـذل بـه بـاعتاـاره معلم م وأس ـ ـ ـ ـتـاذهم .وتت ق هـذه
النتائج مع نتيجة دراسـ ـ ــة (مصـ ـ ــط ى )0225 ،التي توصـ ـ ــلت إل أن مس الص ـ ـ ـ ات املرغومة في األسـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر بعض
طالب الدراس ــات العليا بكلية التابية بانلا ،أن يكون متمس ــكا بالقيم الدييية والخلقية ،يلتم ويحا ظ عن مظ ره ومالبس ــه ،وكذلك
مع نتيجة دراسة العيدروس( )0212التي توصلت إل أنه للوصوم إل اإلتقان والجودة البد مس تحقيق العدم واملساواة بين الطالب،
والتحني بالسلوك القويم.
السـ ـ ـ ــؤام الثال  :ما املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي ألداء األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ـ ـ ــات
العليا بالجامعات السعودية؟
لإلعابة عن هذا السـ ــؤام قد تم حسـ ــاب الت رارات واليسـ ــب املئوية واملتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب
الستجابات أ راد الدراسة عن محور املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي ،وعاءت النتائج كما يوضح ا عدوم رلم (:)2
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التحفيز املستمر على تقديم
37
االبتكارات العلمية في األبحاث.
التعريف باملؤتمرات البحثية التي
من خاللها تنشر أوراق العمل41
املتميزة
مراعاة التكاليف األخرى عند
75
التكليف بإجراء بحث معين
مشاركة الطالب ألساتذتهم في
61
البحوث علمية

املتوسط الحسابي

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراإ املعياري

العاارة

التاتيب

م

ال أو افق بشدة ال أو افق

مو افق الى حد ما أو افق

درعة املوا قة

درعة املوا قة

أو افق بشدة

7.3

74

14.5

95

18.7

117

23

186

36.5

3.67

1.30

10

أو افق

8.1

79

15.5

86

16.9

109

21.4

194

38.1

3.66

1.34

11

أو افق

14.7

77

15.1

75

14.7

81

15.9

201

39.5

3.50

1.49

12

أو افق

12

20.6 105

87

17.1

109

21.4

147

28.9

3.35

1.39

13

مو افق الى
حد ما

3.79

1.04

أو افق

املتوسط الحسابي العام

ب ــالنظر إل ع ــدوم رلم ( )2نالحظ أن ال قرة رلم ( )1تلوي ــد الطالب بم ــارات الاح ـ العلمي النو ي احتل ــت املرتا ــة األول
وممتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ـ ــابي( ،)3.12وهــذا يعنى أن تلويــد الطالب بم ــارات الاح ـ العلمي النو ي مس أهم املعــاييا التابويــة ذات العاللــة
بالاح العلمي ويعلل الااح هذه النتيجة إل أهمية الاح النو ي و عاليته في الحص ـ ـ ــوم عن معلومات خاص ـ ـ ــة تتعلق بم اهيم
وآراء وسـ ــلوكيات اعتماعية ملجموعات معينة ،في حين نالحظ أن ال قرة رلم ( )3و ي ت عي دور املشـ ــرإ األكاديمي في إا ـ ـرا ه عن
الرس ـ ـ ــائ العلمية احتلت املرتاة الثانية وممتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي لدره ( )3.22وهذا يعني أن يعنى أن ت عي دور املشـ ـ ـ ــرإ األكاديمي في
إا ـرا ه عن الرس ــائ العلمية تمث واحدة مس أهم املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي وي س ــر الااح ذلك بأن املش ــرإ
األكاديمي يقع عن عاتقه مس ـ ــؤولية متابعة الطالب وماألخص في حالة كونه تحت التجرمة الاحثية ويحتاج إل تحس ـ ــين األداء ،كما،
أما ال قرة رلم ( )5و ي تقويم األبحا العلمية التي يقدم ا الطالب بطريقة مقننة قد احتلت املرتاة الثالثة بمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي
لدره ( )3.22وي س ـ ـ ــر الااح هذه النتيجة بأن تقويم األبحا العلمية مس الناحية األخاللية يتعلق بالااح ن سـ ـ ـ ــه وتحتاج مليد
مس التقنين والوض ــوح والعدالة بين الطالب وليس ــت قط مجرد أبحا تقدم ،ب ي معاييا توعب عن ال رد االلتزام بلا لكونلا مس
أخالليات بالاح العلمي ،ونالحظ أن متوســط املوا قة العام عن عاارات محور (املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح العلمي مس
وع ة نظر طالب الدراس ــات العليا بالجامعات الس ــعودية) لد بلغ(  ،)0.23وتت ق هذه النتائج مع نتيجة دراس ــة العيدروس ()0212
التي توص ـ ـ ـ ـل ــت إل أن ــه للوص ـ ـ ـ ــوم إل اإلتق ــان والجودة الب ــد مس األم ــان ــة في إعراء الاح ـ العلمي ،وتحقيق التميز في اإلنت ــاج العلمي
واست دام الشورل والعم بروح ال ريق الواحد.
السـ ـ ـ ــؤام الرابع :مــا املعــاييا التابويــة ذات العاللــة بتقويم أداء األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي مس وع ــة نظر طالب الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا
بالجامعات السعودية؟
لإلعابة عن هذا السـ ــؤام تم حسـ ــاب الت رارات واليسـ ــب املئوية واملتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرا ات املعيارية السـ ــتجابات
أ راد الدراسة عن محور املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم ،ويوضح ذلك عدوم رلم (:)2
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املتوسط الحسابي

15

2.9

20

3.9

84

16.5

138

27.1

252

49.5

4.16

االنحراإ املعياري

1

املوضوعية في
تصحيح
االختبارات

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

1.03

التاتيب

م

العاارة

ال أو افق بشدة

ال أو افق

أو افق

1

درعة املوا قة

درعة املوا قة

مو افق الى حد
ما

أو افق بشدة

أو افق

املتوسط الحسابي

الشمولية في
توزيع
15
3
الدرجات على
املقرر
وضوح
23
 0إجراءات
التقويم
االفصاح عن
درجات
 2الطالب في 24
الوقت
املناسب
بناء االختبار
بما يتناسب
20
2
مع مستويات
الطالب
تنويع أساليب
التقويم خالل
23
1
الفصل
الدراس ي
في
التنوع
أسئلة
 5االمتحانات ما 42
بين املوضوعي
واملقالي
تفعيل ملف
اإلنجاز في
59
0
تقويم األداء
(بورتفوليو)
املتوسط الحسابي العام

االنحراإ املعياري

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

التاتيب

م

العاارة

ال أو افق بشدة

ال أو افق

أو افق

درعة املوا قة

درعة املوا قة

مو افق الى حد
ما

أو افق بشدة

2.9

36

7.1

87

17.1

145

28.5

226

44.4

4.04

1.08

2

أو افق

4.5

46

9

80

15.7

134

26.3

226

44.4

3.97

1.17

3

أو افق

4.7

43

8.4

89

17.5

133

26.1

220

43.2

3.95

1.17

4

أو افق

3.9

48

9.4

97

19.1

136

26.7

208

40.9

3.91

1.15

5

أو افق

4.5

63

12.4

82

16.1

145

28.5

196

38.5

3.84

1.19

6

أو افق

8.3

69

13.6

103

20.2

129

25.3

166

32.6

3.61

1.29

7

أو افق

11.6

125

24.6

125

24.6

112

22

88

17.3

3.09

1.27

8

مو افق
الى حد
ما

3.82

0.93

أو افق

بالنظر إل الجدوم رلم ( )2يت ـ ـ ــح أن العاارة رلم ( )1و ي املوض ـ ــوعية في تص ـ ــحيم االختاار احتلت املرتاة األول لدل أ راد
عينة الدراسـ ــة وممتوسـ ــط حسـ ــابي لدره ( )3.12ويعلل الااح هذه النتيجة ال أن التصـ ــحيم يعد العملية األكثا إس ـ ـ اما في تقرير
مســتول ومصــيا الطلاة ويحتاج مليدا مس الدلة ليحصـ األمان لطالب الدراســات العليا كما احتلت العاارة رلم ( )3و ي الشــمولية
في تو يع الدرعات عن املقرر املرتاة الثانية وممتوس ـ ــط حس ـ ــابي لدره ( )3.23وي سـ ــر الااح ذلك بأنه مس الض ـ ــروري اعتماد نظم
تتص ـ ـ ـ ــق بــالش ـ ـ ـ ــموليــة لتو يع الــدرعــات ألن تو يع الــدرعــات ي تلق مس معلم إل آخر وألن تو يعــات الــدرعــات يتــأثر بنظرة املعلم
و لس ته املتعلقة بالتقويم والدرعات وت اعل ا مع خصائصه الشخصية ،في حين عاءت استجابات أ راد الدراسة عن ال قرة رلم
( )0و " وضوح إعراءات التقويم "باملرتاة الثالثة ومدرعة (أوا ق) ،بمتوسط حسابي ( ،)0.32ويعلي الااح ذلك إل أهمية عملية
التقويم التي تمث علءا ال يتجلأ مس عملية التعلم ومقوما أساسيا مس مقوماالا.
السـ ـ ـ ــؤام الخــامس ه ـ ت تلق درعــة تقويم أداء األسـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي مس وع ــة نظر طالب الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا بــالجــامعــات
السعودية باختالإ ك مس النوع (ذكور–إنا ) الت صص (علوم ترمويةعلوم ارعية) ،مرحلة الدراسة (املناجيةالاح العلمي)؟
لإلعابة عن هذا الســؤام تم اســت دم اختاار– تلحســاب داللة ال روق بين متوســطات الدرعات واالنحرا ات املعيارية وليم
(ت) ومستول دالل لا اإلحصائية وتوضح الجداوم ( )1312النتائج كالتالي
1حساب ال روق حسب النوع
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املحاور
املعاييرالتربوية ذات العالقة بالتعليم
املعاييرالتربوية ذات العالقة بالبحث العلمي
املعاييرالتربوية ذات العالقة بأخالقيات املهنة
املعاييرالتربوية ذات العالقة بالتقويم

النوع

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

190
319
190
319
190
319
190
319

3.86
3.81
3.80
3.78
4.40
4.38
3.84
3.81

0.83
0.83
1.02
1.06
0.66
0.69
0.96
0.91

قيمة (ت)

الداللة

0.60

0.55

0.19

0.85

0.25

0.80

0.32

0.75

يت ـ ـ ـ ــح مس الجــدوم ( )1عــدم وعود روق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ـ ــائيــة عنــد مس ـ ـ ـ ــتول ( )2.25ــأل ـ بين متوسـ ـ ـ ـ ـطــات درعــات
(الذكوراإلنا ) مس أ راد عينة الدراسـ ـ ــة مس طالب الدراسـ ـ ــات العليا بالجامعات السـ ـ ــعودية ألداء أسـ ـ ــاتذالم للمعاييا التابوية ذات
العاللة بالتعليم ومأخالليات امل نة ومالاح العلمي ومالتقويم الختالإ النوع ،وت س ــيا ذلك رمما لتش ــابه أ كار واتجاهات وثقا ات
أ راد عينة الدراسة ،حوم محاور الدراسة ،وأيضا الايئة التعليمية التي يدرسون الا.
 0حساب ال روق حسب الت صص
9

املحاور
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم
املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح
العلمي
املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات
امل نة
املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم

الت صص

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراإ املعياري

العلوم التربوية
العلوم الشرعية
العلوم التربوية
العلوم الشرعية
العلوم التربوية
العلوم الشرعية
العلوم التربوية
العلوم الشرعية

307
202
307
202
307
202
307
202

3.81
3.86
3.71
3.91
4.31
4.50
3.79
3.87

0.87
0.78
1.08
0.98
0.73
0.57
0.93
0.93

ليمة (ت)

مستول الداللة

0.66

0.51

2.17

0.03

3.19

0.00

0.86

0.39

يت ــح مس الجدوم ( )3عدم وعود روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول ( )2.25أل بين متوســطات درعات أ راد عينة
الدراس ـ ـ ـ ــة ألداء أس ـ ـ ـ ــاتذالم للمعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ومالتقويم تعلل إل اختالإ ت ص ـ ـ ـ ــص الطالب ،في حين وعدت
روق دالة إحص ـ ـ ــائيا بين متوس ـ ـ ــطات درعات عينة الدراس ـ ـ ــة عند مس ـ ـ ــتول ( )2.25أل في تقديرهم ألداء أس ـ ـ ــاتذالم عن املعاييا
التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة ومالاح العلمي باختالإ ت ص ـ ــص الطالب ،لص ـ ــالح ت ص ـ ــص العلوم الش ـ ــرعية حي بلغ
متوس ــط موا قة عينة الدراس ــة مس الطالب ذات الت صـ ـص ــات الش ــرعية ( )0.31وهم أكثا موا قة مس الطالب ذات الت صـ ـص ــات
التابوية التي بلغت متوس ــط درعاالا( )0.21يما يتعلق بمدل التزام أس ــاتذالم باملعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة ،ولد
ات ــح أيضــا أن متوســط موا قة عينة الدراســة مس الطالب ذات الت صـصــات الشــرعية ( )3.52وهم أكثا موا قة مس الطالب ذات
الت صـصـات التابوية التي بلغت متوسـط موا ق لا ( )3.01يما يتعلق بمدل التزام أسـاتذالم باملعاييا التابوية ذات العاللة بالاح
العلمي ،وت س ـ ــيا ذلك أن طالب ت ص ـ ــص العلوم الش ـ ــرعية بح م دراس ـ ـ لم الدييية املعتمدة عن ثوابت الديس وأخالليات املس ـ ــلم
وإخالص ــه في عمله تقرما إل هللا ،هم أكثا ئات الطالب عن تحديد أ ضـ ـ املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة ومالاح
العلمي لدل أساتذالم الجامعيين.
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املحاور

مرحلة الدراسة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراإ املعياري

املعاييا التابوية ذات العاللة
بالتعليم
املعاييا التابوية ذات العاللة بالاح
العلمي
املعاييا التابوية ذات العاللة
بأخالليات امل نة
املعاييا التابوية ذات العاللة
بالتقويم

في الدراسة املنهجية
في البحث العلمي
في الدراسة املنهجية
في البحث العلمي
في الدراسة املنهجية
في البحث العلمي
في الدراسة املنهجية
في البحث العلمي

262
247
262
247
262
247
262
247

3.83
3.83
3.74
3.84
4.39
4.39
3.77
3.88

0.81
0.86
1.01
1.08
0.67
0.69
0.95
0.91

ليمة (ت)

الداللة

0.01

0.99

1.0

0.32

0.01

0.99

1.30

0.19

يت ـ ـ ــح مس الجدوم ( )12عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتول ( )2.25أل بين متوس ـ ـ ــطات درعات أ راد
عينة الدراسة مس طالب الدراسات العليا بالجامعات السعودية ألداء أساتذالم للمعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ومأخالليات
امل نة ومالاح العلمي ومالتقويم تعلل الختالإ مرحلة الدراسة (الدراسة املناجية–الاح العلمي)

ات ـ ـ ـ ــح مس خالم النتـائج أن املعـاييا التابويـة ذات العاللـة بـالاحـ العلمي عـاءت بـاملرتاـة األول بين املعـاييا التابويـة لتقويم
أداء األس ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ــات العليا بالجامعات السـ ــعودية ،ثم املعاييا التابوية ذات العاللة بالتعليم ،ثم
احتلت املعاييا ذات العاللة بأخالليات امل نة املرتاة األخياة.
✓

✓

✓
✓

أهم املعــاييا التابويــة ذات العاللــة بــالتعليم :احتـ التم س مس املــادة العلميــة ،وإيضـ ـ ـ ــاح املصـ ـ ـ ــادر واملراعع للمقرر مع بــدايــة
ال صـ الدرا ـمي املرتاة األول  ،يلالا في التاتيب تنمية م ارة النقد املوضـو ي ،والرمط بين املحتول التعليمي النظري والتطايقي،
واس ـ ـ ــت دام طرق التدريس التي تتيم للطالب املش ـ ـ ــاركة ب عالية ،أما امتالك أكثا مس لغة لإل ادة مس املص ـ ـ ــادر األعنبية عاءت
كأل مرتاة عن هذا املحور.
أهم املعاييا التابوية ذات العاللة بأخالليات امل نة :احت تلويد الطالب بم ارات الاح العلمي النو ي ،وت عي دور املشـ ــرإ
األكاديمي في إا ـ ـرا ه عن الرسـ ــائ العلمية املراتب األول عن التوالي أما مشـ ــاركة الطالب ألسـ ــاتذالم في الاحو العلمية كانت
أل استجابات عينة الدراسة عن هذا املحور.
أهم املعــاييا التابويــة ذات العاللــة بــالاح ـ العلمي نجــد أن احتاام ليم املجتمع ،الثقــة بــالن س ،حس ـ ـ ـ ــس الخلق مع الطالب
احتلت املراتب األول عن التوالي يلالا ت م األستاذ ملش الت الطالب وظرو م.
أهم املعاييا التابوية ذات العاللة بالتقويم احتلت املوضـ ـ ـ ــوعية في تص ـ ـ ـ ــحيم االختاارات ،الش ـ ـ ـ ــمولية في تو يع الدرعات عن
املقرر ،وضـ ـ ـ ــوح إعراءات التقويم ،املراتـ ــب األول عن التوالي في حين ع ـ ــاءت عا ـ ــارة ت عي ـ ـ ملق اإلنج ـ ــا في تقويم األداء
(بورت وليو) كأل العاارات موا قة بلذا املحور.
في ضوء نتائج الاح الحالي يوصمي الااح بما يني:

 .1تطايق املعاييا التابوية الواردة في الدراسـ ـ ــة وخاصـ ـ ــة املسـ ـ ــتمدة مس مصـ ـ ــادر التابية اإلسـ ـ ــالمية والتي تشـ ـ ــعر األسـ ـ ــتاذ الجامعي
بمسئوليته الذاتية ومواكاة املستجدات املعاصرة عند صياغة معاييا األداء التابوية واستثمارها بشك إيجابي.
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اطالع أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجديد في مجام ت صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ م ،مع ضـ ـ ـ ــرورة ليام م بإيض ـ ـ ــاح مراعع املقرر مع بداية ال ص ـ ـ ـ ـ
الدرا مي ،والعم عن تنمية م ارة النقد املوضو ي.
تلويــد الطالب بم ــارات الاحـ العلمي النو ي ،وتقويم أبحــاثلم العلميــة بطريقــة مقننــة ،وتــدريــب الطلاــة عن توظيق التقنيــة
الحديثة في الاح  ،وطرح مواضيع بحثية تواكب التطلعات املستقالية.
احتاام ليم املجتمع ،وحســس الخلق مع الطالب ،وعدم اســتغالم املنصــب التدريعــمي للمصــالح الشــخصــية ،وان يمث األســاتذة
باليساة للطالب القدوة الحسنة.
تحقيق املوض ــوعية في تص ــحيم االختاارات ،والعدالة بين الطالب والش ــمولية في تو يع الدرعات عن املقرر ،مع تنويع أس ــاليب
التقويم.

بان ،مريم ( .)0225عضـ ـ ــو هيئة التدريس اختياره ،إعداده ،تقويم أدائه .وراـ ـ ــة عم " طرق ت عي وثيقة األميا عاد هللا بس عاد العليل حوم
التعليم العالي".
بدوي ،أحمد كي( .)1333مسجم مصطلحات العلوم اإلدارية .ط ،0القاهرة :دار ال تاب املصري.
البا ي ،حمد محمد التويجري ( .)1330مسجم املصطلحات اإلدارية .الرياب :م تاة العايكان.
الايالوي ،حسـ ــس حسـ ــين ( .)0222الجودة الشـ ــاملة في التعليم بين مؤا ـ ـرات التميز ومعاييا االعتماد األسـ ــس والتطايقات .عمان دار امليسـ ــرة
لليشر والتو يع.
التاتوري ،محمد عوب؛ محمد ،رحان القضاة ( .)0222املعلم الجديد دلي املعلم في االدارة الص ية الجديدة .الرياب :دار الحامد لليشر.
الت  ،وائ عاد الرحمس( .)0210مدل تقا أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة عا ان بالسـ ـ ــعودية لدور طلاة الجامعات في عملية تقييم األداء
التدريعمي .املجلة التابوية ،مج،02ع،120عامعة الكويتمجلس اليشر العلمي.
عابر ،عاد الحميد؛ وآخرون ( .)1313م ارات التدريس .القاهرة :دار النلضة العرمية.
عامعة امللك سعود ( .)0221عائلة التميز في التدريس ،متاح مس خالم .http://cutt.us/XKqcC :
الح مي ،ابراهيم بس الحس ـ ـ ـ ــس م ــدي( . )0223ال ــاءات امل نيــة املتطلاــة لألس ـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي مس وع ــة نظر طالبــه وعالل لــا باعض املتغياات.
مجلة رسالة الخليج العربي السعودي.
خطابية ،ماعد ( .)0220الت اع الص ي .عمان ،األردن :دار الشروق.
خلق؛ ليم حسس ( .)0222التصاديات املعر ة .عمان :عالم ال تب الحدي .
خوالــدة ،عــايــد ( .)0220بنــاء معــاييا إلدارة التجــديــدات في النظــام التابوي األردني .أطروحــة دكتوراه غيا ميش ـ ـ ـ ــورة ،عــامعــة عمــان العرميــة
للدراسات العليا ،عمان ،األردن.
رمابعة؛ عني بس محمد بس أحمد ( .)0212مدل امتالك أعضــاء هيئة التدريس في كلية الشــريعة والدراســات اإلســالمية ال ايات التدريســية في
عامعة القصيم مس وع ة نظرهم املصدر .مجلة دراسات الخليج والجليرة العرمية ،الكويت.
الس ـ ـ ـ ــليم ،بشـ ـ ـ ـ ــار عاــد هللا ( .)0215املعــاييا التابويــة إلعــداد املعلمين عنــد بــدر الــديس بس عمــاعــة .مجلــة العلوم التابويــة والن س ـ ـ ـ ـيــة ،عــامعــة
القصيم ،مج ( ،)1ع (.)0
س ـ ـ ـ ــورنس ،تش ـ ـ ـ ــارلل ؛ وعولي ،بودايــان مويس ( )0222التميز في الجودة النوعيــة واألداء في التعليم العــالي ،تطايق نظــام بــالــدريج في الجــامعــات
واملعاهد .ترعمة :سمة عاد رمه ،الرياب :م تاة العايكان.
شحاته ،حسس ( .)1332تقرير ندوة التقويم الذاتي واألداء الجامعي .مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين امس.
شــحاته ،حســين حســين ( .)1313معاييا األداء في االســالم ،دراســة رية تطايقية .مجلة الدراســات التجارية االســالمية ،مصــر :مج  1ع  ،0ص
.1201
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الشيأ ،نسريس محمد ( .)0212تصور مقتاح لت عي املعلم الجديد في االدارة الص ية في ضوء االتجاهات التابوية املعاصرة .رسالة ماعستيا
غيا ميشورة ،كلية التابية .لسطين :غلة.
صاري ،محمد ( .)0221التقويم وأثره في تحسين أداء األستاذ الجامعي .مجلة التواص  ،عامعة بااي م تار بعنابة ،الجلائر.
صادق ،آمام ،أبو حطب ،ؤاد؛ ( .)0223علم الن س التابوي .ط ،2القاهرة :االنجلو املصرية.
ظاهر ،كاظم ( .)1332معاييا اإلعداد املنهي ملعلم املرحلة االبتدائية ومدل مراعاالا في مناهل دور املعلمين االبتدائية في القطر العراقي .ســلســلة
امل تاة الثقا ية ،العدد األواللسنة السادسة ،العراق.
عاد الرا ق ،و اء ( .)0223رؤية تقويمية عديدة ألداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي في ض ـ ـ ــوء ك مس أهداإ مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم الجامعي
والتحديات .ندوة التنمية ال يئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي .كلية التابيةعامعة امللك سعود :الرياب.
العاد الالت ،اطمة عاد الحليم ( .)0223بناء معاييا تميز مقتاحة لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي في األردن .مجلة كلية التابية عين ا ـ ـ ــمس.
مصر.
عاد الوهاب ،س ـ ـ ــعيد يص ـ ـ ـ ( .)0221خص ـ ـ ــائص عض ـ ـ ــو هيئة التدريس كما يراها طلاة وأس ـ ـ ــاتذة كلية العلوم بجامعة الخرطوم بجم ورية
السودان .دراسات ترموية السودان.
العمايرة ،محمد حس ــس(  )0220اتجاهات أعض ــاء هيئة التدريس في عامعة اإلس ـراء األهلية نحو تقييم الطلاة ألدائلم التدريع ــمي .مجلة اتحاد
الجامعات العرمية.191159)31(.
العيدروس ،أغادير سالم (1301هـ ) تصور مقتاح لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة .رسالة دكتوراه ميشورة.
عامعة أم القرل.
الغلام ،محمد عمر محمد ( .)0215املواص ـ ـ ـ ـ ات املرغومة في األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بكلية اآلداب عامعة
مصراته .املجلة العلمية لكلية التابية ،مصراته :ليبيا.
القرني عني بس سـ ـ ــعد .السـ ـ ــعيد ،منصـ ـ ــور سـ ـ ــليمان .اللهراني ،سـ ـ ــعيد محمد .النجار ،عاد الوهاب محمد .القرني ،عوب عني .الصـ ـ ــييا ،عني
محمد .الش ـ ـ ـ ــمراني ،احمد معيض .الحارصي ،محمد عطية (1325ه) .تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود .
املؤتمر القومي السنوي الثاني عشر –العربي الرابعالرياب.عامعة امللك سعود
كنعان ،أحمد عني( .)0225تطوير أداء عضـ ـ ــو ال يئة التدريسـ ـ ــية و ق معاييا الجودة الشـ ـ ــاملة .املؤتمر القومي السـ ـ ــنوي الثاني عشـ ـ ــر ،كلية
التابية .عامعة دمشق.
الالئحة املنظمة لشؤون ميسوبي الجامعات السعوديين مس أعضاء هيئة التدريس ومس في ح م م رلم ( )1312/2/3املادة .01
مجاهد ،محمد عطوة؛ ومدير ،املتولي إس ـ ـ ـ ــماعي ( . )0222الجودة واالعتماد في التعليم الجامعي مع التطايقات عن كليات التابية ،القاهرة:
امل تاة العصرية.
مدكور ،إبراهيم وآخرون ( .)1320املسجم الوسيط .الجلء الثاني ،الطاعة الثالثة ،القاهرة :مجمع اللغة العرمية.
لاســم أحد مصــط ى  .)0225(،الص ـ ات املرغومة في األســتاذ الجامعي مس وع ة نظر بعض طالب الدراســات العليا بكلية التابية بانلا ،املؤتمر
العلمي السابع عشر ،مناهل التعليم واملستويات املعيارية ،القاهرة :الجمعية املصرية للمناهل وطرق التدريس.
املغربي ،نعمة محمد ،وآخرون ( .)0221املجلة العرمية لضمان عودة التعليم العالي .عامعة أسيوط.
امللي ي رض ـ ـ ــا ابراهيم والباا ي مباك عواد ( .)0212الجودة الش ـ ـ ــاملة واالعتماد املؤس ـ ـ ـع ـ ـ ــمي رؤل مس ـ ـ ــتقالية لتحقيق عودة التعليم في عص ـ ـ ــر
املعلوماتية .القاهرة :عالم ال تب.
ال ويد ،ندل عني سـ ــالم (1303ه) .مسـ ــاهمة تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجامعي ،دراسـ ــة ميدانية مس وع ة نظر
عضوات هيئة التدريس والطالاات في عامعة أم القرل .رسالة دكتوراه غيا ميشورة
الوكي  ،حلمي؛ بشيا ،حسين ( .)0225االتجاهات الحديثة في ت طيط وتطوير املناهل األول  .القاهرة :دار ال ر العربي.
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 أنس بن محمد بن إبراهيم الشيبان.د
أستاذ اإلدارة والت طيط التابوي املساعد
عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية
هد ت هذه الدراس ـ ــة إل تقويم األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في لس ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ــعود اإلس ـ ــالمية مس
وع ة نظر طالب الدراســات العليا والتوصـ ملقتاحات إدارية لتحســين األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس واســت دمت املنال الوصـ ي بشــقه املســحي وكانت األداة
: وأهم نتائج الدراسة ما يني،) طالاا وطالاة في مرحلة الدراسات العليا125( االستاانة وطاقت عن مجتمع الدراسة
) وهذ يعني أن الطالب يح مون عن األداء التـدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بأنه5  مس0.02( بلغ املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي لجميع مجـاالت األداء التـدريعـ ـ ـ ــمي
 مستول األداء املتعلق بالعاللات اإلنسانية مع الطالب والص ات الشخصية ثم مستول األداء املتعلق: عاء ترتيب مستول املجاالت لألداء التدريعمي كالتالي.)(متوسط
.بالت طيط للتدريس إ مستول األداء املتعلق بتوظيق الاح العلمي إ مستول األداء املتعلق بالتقويم إ مستول األداء املتعلق بتن يذ التدريس
 أبر.)عميع املجاالت حصــلت عن مســتول (متوســط) ماعدا املجام املتعلق بالعاللات اإلنســانية مع الطالب والص ـ ات الشــخصــية قد نام مســتول (مرت ع
 "تنظيم ورش عم داخ لس ــم اإلدارة والت طيط التابوي لتاادم الخباات وتعليل امل ارات في تن يذ التدريس وتقويمه " و:املقتاحات اإلدارية التي توص ــلت ل ا الدراس ــة
" التيسيق مع عمادة تطوير التعليم الجامعي لتن يذ دورات موع ة ألعضاء هيئة التدريس في تن يذ التدريس وتقويمه" و "أن يقوم القسم بتضمين الوسائ التعليمية
املقتاحة في توصـي ات املقررات" و "عقد ورش عم حوم أسـاليب التدريس املناسـاة ملقررات الدراسـات العليا" و "ت عي الوسـائ االل تاونية في التواصـ مع الطالب
."والطالاات

Abstract
This thesis has aimed to evaluating the teaching performance of the faculty staff in the department of Management and Educational
Planning at Imam Mohammed Bin Saud Islamic University based on Post graduates students’ views to be concluded with administrative
suggestions in order to improve the faculty staff teaching performance. I have used the descriptive methodology specially the survey in which the
used tool is the questionnaire. The population of the study is (175) current post graduates male and female students, and the most important results
are as the following: The average of all the fields of the teaching performance has reached (3.20 out of 5). This means that the students views of
the teaching performance for the faculty staff as it is (intermediate) .The levels consequence of the fields for the teaching performance has been
listed as the following: First the level of the performance related to the human relationships with the students and the personal characteristics, then
the level of the performance related to the teaching planning, then the level of performance in using scientific research, then the level of the
performance related to evaluation, and then the level of the performance related to teaching execution .All fields have achieved the level
(intermediate) except the field related to the human relationships with the students and personal characteristics; it has achieved a level (high) .
Most administrative suggestions have been concluded in; organizing the workshops inside the Management department and educational
planning for exchanging experiences and enhancing skills in teaching executing and evaluating it, coordinating with the Deanship of Academic
Development to have directed courses to the faculty staff in executing teaching and evaluating it. In addition, the department should include the
suggested educational means in the descriptions of the syllabuses and have workshops about suitable teaching methods for postgraduates'
syllabuses, and using the electronic means in communication with postgraduate's male and female students.
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تسـ ـ ـ ــع الــدوم إل تحقيق التقــدم في كــا ــة مجــاالت الحيــاة ومس أهم املجــاالت التي تحقق عــائــدا ماــاا ـ ـ ـ ـرا في التنميــة مجــام
التعليم الجـامعي؛ ولـذلـك تحرص الـدوم عن ك ـاءة التعليم الجـامعي والـذي يعتمـد عن عـدة عوامـ مس أهم ـا ك ـاءة عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس في الجامعة ،املنوط به تحقيق أهداإ الجامعة في وظائ ا الثال (التدريس والاح العلمي وخدمة املجتمع) و ي وظائق
تتكام يما بينلا ول ا أثر كايا بمسياة التنمية في املجتمع.
ويعد تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس في الجامعة أحد م ام اإلدارة التابوية ومنه تأتي التغذية الراععة لتحسـ ــين املدخالت
في النظام الجامعي ،وفي ضــوء نتائج تقويم األداء تت ذ كثيا مس مؤس ـســات التعليم العالي لرارات تتعلق بأعضــاء هيئاالا التدريســية
مث ـ ـ  :التثبيـ ــت بـ ــالخ ـ ــدمـ ــة ،والتاليـ ــة األكـ ــاديميـ ــة ،واإلداري ـ ــة ،والنق ـ ـ  ،والعالوات ،والت ـ ــدري ـ ــب والتح يز( .العا ـ ــادي ،والط ـ ــالي،
واألسدي0221،م).
وملا له مس أهمية في تحسين مستول األداء و يادة اعليته وتطوير مستول التدريس ور ع ك اءته وإظ ار التزام أعضاء هيئة
التــدريس داخ ـ الجــامعــة وخــارع ــا ــإن تقويم األداء لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس الجــامعي مس أهم املجــاالت التي ييااي االهتمــام بلــا.
(أبوحسين0213،م)
وتتنوع أس ـ ـ ـ ــاليب تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس هي تش ـ ـ ـ ــم التقويم الذاتي ،وتقويم اللمالء ،وتقويم رئيس القس ـ ـ ـ ــم وتقويم
الطالب (العيدروس0223،م) كما أن مجاالت التقويم لعض ــو هيئة التدريس متعددة بتعدد وظائ ه في الجامعة ومس أهم مؤا ـرات
ك اءة عض ـ ــو هيئة التدريس في الجامعة هو أداؤه التدريع ـ ــمي ،والذي يعد مس أهم وظائ ه ،ب إنه في أحيان كثياة هو العم الرئيس
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات (عاد الحسيب0212 ،م).
ولكي يقوم عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس بـدوره الرئيس وامل م ،وال عـام عن أكمـ وعـه ،ييااي أن ب
يقوم في امل ـارات والقـدرات التي
تجعله يقوم باألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ب اءة عالية مس خالم ممارسـ ـ ـ ـ ــة الت طيط للتدريس وتن يذ التدريس والاح العلمي والعاللات
اإلنسانية وإدارة الصق والتقويم( .الاابطين0211،م).
ومما أن الطالب هم املس ـ ـ ـ ــت يدون املااا ـ ـ ـ ــرون لوظي ة التدريس التي يقوم بلا األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي إنلم أوم املعنيين بعملية
التقويم وخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا لوظي ة التدريس بينما أس ـ ـ ـ ــاليب التقويم األخرل رمما تكون أكثا داللة في الاح العلمي وخدمة املجتمع التي
يستطيع اللمالء ورئيس القسم االطالع علالا(الطشالن0211،م).
ولع أ ضـ ـ النتائج لتقويم عضـ ـو هيئة التدريس مس لا الطالب هو ما يكون عبا دراس ــات علمية مح مة وأدوات مقننة،
بحي يس ــت يد منلا عض ــو هيئة التدريس في الجامعة أوال وكذلك الج ات اإلدارية املس ــؤولة عس تقويمه كرؤس ــاء األلس ــام العلمية
وعمادات الكليات والعمادات املسؤولة عس تطوير األستاذ الجامعي وتنميته م نيا.

يحتاج تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس إل عملية تقويم مسـ ـ ــتمرة واـ ـ ــاملة وموضـ ـ ــوعية وعادلة ،للتأكد مس
اعلية هذا األداء مس ع ة ،ولتطويره مس ع ة ثانية ،عملية التقويم تسـ م إسـ اما اعال في تحسـين العملية التابوية وتطويرها بما
تقــدمــه مس معلومــات عس أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس وتس ـ ـ ـ ـ ــاعــد املس ـ ـ ـ ــئولين املعنيين في ات ــاذ لرارات ماييــة عن أس ـ ـ ـ ــس علميــة،
وموضوعية ،يما يتعلق بالوضع الوظي ي لعضو هيئة التدريس ،إضا ة إل تنمية لدراته بما يحقق تحسين األداء األكاديمي.
والتم الجامعات باألداء التدريع ـ ـ ــمي وتن ق ال ثيا في تطويره واليئة الس ـ ـ ــا والوس ـ ـ ــائ املس ـ ـ ــاعدة للرقي به ،ومالرغم مس ذلك
اليلام عض ـ ـ ــو هيئة التدريس لديه الحاعة لتطوير هذا األداء وهو ما تش ـ ـ ــيا إليه دراس ـ ـ ــة (د ع هللا0215،م) مس حاعة عضـ ـ ــو هيئة
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التـدريس في مجـام األداء التـدريع ـ ـ ـ ــمي إل الطالع عن أحـد التقنيـات املس ـ ـ ـ ــت ـدمـة في التـدريس ،وت عيـ امل تاـات الرلميـة ،وإلـامـة
دورات بصورة مستمرة.
كما أن رضا الطالب عس أداء أعضاء هيئة التدريس في دراسة (الاقعاوي0212،م) عاء متوسطا في األبعاد :أساليب التقييم،
وأساليب التدريس ،وتوظيق التقنية في العملية التعليمية.
بينما يؤكد الطالب أن درعة األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس عاءت متوسطة للمجاالت التدريسية التالية الت طيط
للتدريس ،وتن يذ التدريس وتقويم التدريس وأسـ ــاليب التدريس بحسـ ــب نتائج دراسـ ــة (الاابطين0211،م) وكذلك توصـ ــلت دراسـ ــة
(الطشـ ــالن0211،م) أن مسـ ــتول أعضـ ــاء هيئة التدريس التدريعـ ــمي عاء بمسـ ــتول متوسـ ــط بشـ ــك عام ،ودراسـ ــة (ال ايل0212،م)
توصلت إل موا قة أ راد الدراسة بدرعة متوسطة عن بعدي التم س العلمي وطرق التدريس ال عالة ألعضاء هيئة التدريس.
وكشـ ـ ـ ـ ـ ت دراس ـ ـ ـ ــة ا(لعربي0212،م) أن هناك لص ـ ـ ـ ــورا إل حد ما عند عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في تحديد الطالب األكثا تميزا
واألل اسـ ـ ـ ــتيعابا ،واملش ـ ـ ــاركة في ورش عم  ،وتش ـ ـ ــجيع الطالب عن القراءة وفي توظيق نتائج أبحاثه في تطوير العملية التعليمية،
وتن يذ أبحا علمية مات رة مت صصة ،وتوعيه الطالب نحو امل تاة وتحسين م ارات التعلم الذاتي.
وتأسيسا عن ما ساق تت ح الحاعة إل االستمرار في تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس وخصوصا مس يقومون
بتدريس الدراسـ ـ ـ ــات العليا حي تتحدد مشـ ـ ـ ــكلة هذه الدراسـ ـ ـ ــة في تقويم األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ـ ـ ــم اإلدارة
والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية مس وع ة نظر طالب الدراسات العليا.
:
الدإ الدراسـة إل تقويم األداء التدريعـمي ألعضـاء هيئة التدريس بقسـم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس
س ــعود اإلس ــالمية مس وع ة نظر طالب الدراس ــات العليا بشـ ـك عام وتحديد مس ــتول األداء في مجاالت (ت طيط التدريس وتن يذه
وتوظيق الاح العلمي والعاللات اإلنس ــانية والش ــخص ــية والتقويم) والتوص ـ ملقتاحات إدارية لتحس ــين األداء التدريع ــمي ألعض ــاء
هيئة التدريس في لسم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
:
 .1مـا مسـ ـ ـ ــتول األداء التـدريع ـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بقس ـ ـ ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي بجـامعـة اإلمـام محمـد بس سـ ـ ـ ــعود
اإلسالمية؟
 .2م ــا مس ـ ـ ـ ــتول األداء الت ــدريع ـ ـ ـ ــمي في مج ــاالت (ت طيط الت ــدريس ،وتن ي ــذه ،وتوظيق الاح ـ العلمي ،والعالل ــات اإلنسـ ـ ـ ـ ــاني ــة
والشخصية ،والتقويم) ألعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟
 .3ما املقتاحات اإلدارية لتحســين األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس بقســم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد
بس سعود اإلسالمية؟
:
االس ـ ـ ـ ــتجابة لدعوات املؤتمرات والندوات املؤكدة عن أهمية االرتقاء باألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في التعليم
العالي .وألهمية تقويم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي األم أن تسـ ـ ـ ـ ـ م هذه الدراس ـ ـ ـ ــة في يادة ك اءة األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي وتقويمه ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بقس ــم اإلدارة والت طيط التابوي في الجامعة وأن تس ــاعد عض ــو هيئة التدريس بالقس ــم في ت طيط برامج التنمية امل نية
لديه.
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✓ الحدود اللمانية :أعريت هذه الدراسة خالم ال ص األوم مس العام الجامعي 1332 /1303ه.
✓ الحدود املكانية :تقتصر هذه الدراسة عن برامج الدراسات العليا في لسم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس
سعود اإلسالمية.
✓ الحدود املوضوعية :تقتصر هذه الدراسة عن تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة والت طيط التابوي
بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية مس وع ة نظر طالب الدراسات العليا.
:
األداء التدريعــمي :ك ما يقوم به عضــو هيئة التدريس مس إعراءات الدإ إل مســاعدة الطالب عن التعلم مس خالم العملية
التعليمية (الطشالن0211،م)
ويقص ــد به إعرائيا :ك أس ــلوب أو اعراء أو س ــلوك يقدمه عض ــو هيئة التدريس لطالب الدراس ــات العليا إلكس ــابلم املعارإ
وامل ارات التي تحقق أهداإ املقررات الدراسية.
عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس إعرائيا :هو ك مس يقوم بالتدريس في برامج الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بقس ـ ـ ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي في
عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
تقويم األداء :العملية التي يتم مس خالل ا التعرإ عن الجوانب اإليجابية والجوانب السـ ـ ـ ــلاية الخاصـ ـ ـ ــة بتحقيق األهداإ
وإنجا معدالت األداء املس لد ة (عاد الرب0223،م).
ويقصـ ــد به إعرائيا في هذه الدراسـ ــة :إصـ ــدار ح م كمي أو نو ي عن األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ــم اإلدارة
والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ـ ــعود اإلس ـ ـ ــالمية .وذلك بتشـ ـ ـ ــخيص وتحديد مسـ ـ ـ ــتول األداء التدريعـ ـ ـ ــمي في مجاالت
(ت طيط التــدريس ،وتن يــذه ،وتوظيق م ــارات الاحـ العلمي أثنــاء تن يــذه ،واسـ ـ ـ ــت ــدام العاللــات اإلنس ـ ـ ـ ــانيــة والش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـيــة،
والتقويم)

يعــد عضـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس جر اللاويــة للعمليــة التعليميــة في الجــامعــة و يقوم بوظــائق الجــامعــة الثال  :التــدريس
والاح العلمي وخدمة املجتمع ،وهو العام املشتاك في إنجا هذه الوظائق الثال ( .الاابطين 0211م)
ولد اد االهتمام بتنمية لدرات عض ـ ــو هيئة التدريس في ظ التحديات والتنا س ـ ــية العاملية لكونه أحد املعاييا األس ـ ــاس ـ ــية
لضاط نوعية التعليم في م تلق مؤسسات التعليم العالي( .سيتا يلد1335،م)
وتأتي عملية تقويم األداء لعضو هيئة التدريس لالرتقاء بمستول أدائه وللنلوب برسالة الجامعة األكاديمية ب اءة و عالية
مما يس ـ ـ ـ ــاعد مت ذ القرار الت اذ ما يللم مس لرارات ،ورس ـ ـ ـ ــم السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات واالس ـ ـ ــتااتيجيات وعملية تقويم األداء لعضـ ـ ـ ــو ال يئة
التدريس ـ ــية ترت ل عن عملية تش ـ ــخيص وض ـ ــعه الراهس وتحلي األداء األكاديمي بجواناه املختل ة؛ لل ش ـ ــق عما يعتايه مس عوانب
لصـور ،أو ضـعق ،وتحديد االنحرا ات ،وتشـخيص املشـ الت التي مس اـأنلا أن يكون ل ا تأثيا سـل ي عن العملية التعليمية برم لا،
وتحديد عوانب القوة العتمادها وتعليلها( ،بشارة ،دياب ،الباهاني0222 ،م).
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يعد األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس أهم املدخالت التعليمية في تحقيق األهداإ امليش ـ ـ ــودة للجامعة لعاللته
املااا ـ ـ ـ ــرة وال اياة بالطالب ،وعس طريق األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي يتم نق املعر ة وامل ارات إل الطالب .وي يد تقويم األداء لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس الجامعي في معر ة مدل الوصـ ـ ــوم أو تجاو املسـ ـ ــتول أو املعيار للتدريس الجيد أو اإلخ اق في تحقيقه ،ويعد تقويم األداء
ض ـ ـ ــروريا لتعليل موالق األس ـ ـ ــتاذ املتميز ولتش ـ ـ ــخيص ض ـ ـ ــعي ي األداء مس ع ة أخرل لتحقيق أحد أهم وظائق الجامعة وت ش ـ ـ ــق
عملية التقويم عس االبداع واإلنجا ات لعضو هيئة التدريس وتو ر تغذية راععة لتحسين أدائلم( .الاابطين0211 ،م)

تشيا األدبيات التابوية إل عدة أهداإ لعملية تقويم األداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس التقويم لألداء يحقق التالي:
✓
✓
✓
✓
✓

تشخيص وتحلي الوضع الراهس لألداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس.
تقييم مستول األداء لعضو هيئة التدريس ومتابعة مستول التقدم في ذلك.
ال شق عس نواري القوة في األداء لتعليلها واالست ادة منلا وإمكانية نقل ا لآلخريس عبا وسائ متعددة وتحديد نقاط الضعق
لتال الا والحلوم لتحقيق ذلك
التعرإ عن األداء املتميز لعضو هيئة التدريس واستثمار ذلك في نشر االبداع.
املساعدة في تو يا مؤارات وميانات عس مستول اإلنجا مما يساعد الجامعة في وضع الباامج املساعدة لر ع املستول.

تعطي رة عس اإلمك ــان ــات وال ــاءات املت ــاح ــة لالسـ ـ ـ ــت ــادة منل ــا في تحقيق وظ ــائق الج ــامع ــة( .النمر ،وم ــدير ،وال ــدهش،
0212م) .كما يرل عاد الرب (0223م) أن عملية التقويم الدإ إل منم عضو هيئة التدريس ال رصة كاملة ملنالشة األداء ومعايياه
مع مســؤولالم .وإعطاء ال رصــة للمســؤولين لتحديد نقاط القوة والضــعق الناتجة عس تقويم أداء أعضــاء ال يئة التدريســية .ومنم
املس ـ ــؤولين القدرة عن ص ـ ــياغة الباامج التي تس ـ ــاعد أعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية عن تحس ـ ــين أدائلم باسـ ــتمرار .وتقديم التوص ـ ــيات
الخاصة باملرتاات واملكا آت والتالية.
وتذكر عاد الخالق ( 0213م) أهداإ عملية تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،و ي :تحقيق أهداإ املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة التعليمية أو
التــدريبيــة .وتحسـ ـ ـ ــين أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس و يــادة ــاعليتــه .وتطوير محتول املــادة التعليميــة .واملسـ ـ ـ ـ ــاعــدة في ات ــاذ لرارات
موضوعية ،يما يتعلق بعضو هيئة التدريس كالحوا ل وتصميم األنشطة أو التالية أو تأهي أعضاء هيئة التدريس.

تتعدد أساليب تقويم األداء لعضو هيئة التدريس وتتنوع وأهم ا( :العيدروس0223،م)( ،الحميضمي)0211 ،
✓
✓
✓
✓

التقويم الذاتي بأن يقوم عضو هيئة التدريس بتقويم ن سه والتوص إل مدل تحقيقه لألهداإ التي حددها.
تقويم اللمالء :وذلك بأن يقوم األلران (أعضاء هيئة التدريس) بتقويم أداء بعض م الاعض.
تقويم رئيس القسم وعمادة الكلية :وهو التقويم املعتاد واملسمى بتقويم األداء الوظي ي.
تقويم الطالب :وذلك بأخذ رأي الطالب في أداء عض ـ ــو هيئة التدريس ،ويو ر تقويم الطلاة ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة
معلومات ليمة مس ا ــأنلا أن تس ـ م في تحديد اعلية عناص ــر معينة في مكونات النظام التعليمي ،وتحرص كثيا مس الجامعات
عن مشــاركة الطلاة في عمليات تقويم األداء حرصــا منلا عن اــمولية عملية التقويم ،وضــمانا الســتمرارية التطوير ،وتصــحيم
املمارسـات التعليمية ،ولد بدأ هذا النمط مس التقويم في الواليات املتحدة في الثالثيييات مس القرن املاضـمي ،ثم اتسـعت عملية
املش ـ ــاركة لتش ـ ــم معظم عامعات الواليات املتحدة وأس ـ ــتااليا وملجيكا وكندا وسـ ـ ــويسـ ـ ـرا وتايالند (صـ ـ ــالغ0222،م) .واختارت
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الدراس ـ ـ ــة الحالية هذا األس ـ ـ ــلوب (تقويم الطالب) حي يذكر (الاابطين0211،م) أنه مس األسـ ـ ــاليب التابوية الناجحة في مجام
تقويم األداء التدريعمي ويو ر التغذية الراععة عس طريق معر ة آراء طالب الجامعة باألداء التدريعمي لعضو هيئة التدريس.

يرتب حايب والعايد (0215م) العناصــر األســاســية في أداء عضــو هيئة التدريس حي يأتي التدريس وال عاليات األكاديمية
في املرتاة األول  ،والاح والتأليق في املرتاة الثانية ،والص ـ ـ ـ ـ ات الش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في املرتاة الثالثة ،والتعاون
وااللتزام بالتعليمات الجامعية في املرتاة الرابعة ،وخدمة الجامعة واملجتمع في املرتاة الخامس ــة ،وتنمية األداء في املرتاة الس ــادس ــة.
وتتعد عناص ـ ـ ــر األداء التدريع ـ ـ ــمي ومنلا :اإلعداد للتدريس ،وتن يذ التدريس وتوظيق الاح العلمي والتقويم ،والحوار والتعام مع
الطلاة (نصار0212،م).

دراسة الصمادي (0210م) تقويم عودة املمارسات التدريسية لدل أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران وهد ت الدراسة
إل تقويم عودة املمارســات التدريســية لدل أعضــاء هيئة التدريس في عامعة نجران مس وع ة نظرهم .واســت دمت املنال الوصـ ي،
واالسـ ـ ــتاانة أداة للدراسـ ـ ــة وتكونت مس أربعة مجاالت (م ارات الت طيط للتدريس ،التن يذ للتدريس ،تقويم تعلم الطلاة ،وم ارات
االتصـ ـ ــام والتواص ـ ـ ـ ) حي طاقت عن ( )022عض ـ ـ ــو هيئة تدريس مس م تلق كليات الجامعة .وأظ رت النتائج تحقيق مس ـ ـ ــتول
الجودة إلعمالي امل ارات ولجميع املجاالت حي بلغ متوسـ ـ ـ ــط التقديرات ( )3.55بيسـ ـ ـ ــاة مئوية  ،31%وأظ رت النتائج وعود روق
ب
مجالي تقويم تعلم الطلاة وم ارات االتص ــام والتواصـ ـ عن متغيا بي النوع االعتما ي لص ــالح اإلنا واملؤه األكاديمي
ذات داللة في
لص ـ ـ ـ ــالح حملة الدكتوراه .كما وعدت روق في مجام لت طيط للتدريس واألداة كك عن متغيا الخباة التدريس ـ ـ ـ ــية لص ـ ـ ـ ــالح ذوي
الخباة املرت عــة (12سـ ـ ـ ــنوات ــأكثا) أمــا بــاليسـ ـ ـ ـ ـاــة ملتغيا نوع ال ميــة قــد ظ رت روق في مجــام م ــارات تن يــذ التــدريس لصـ ـ ـ ـ ــالح
األعضاء في الكليات العلمية .
دراس ـ ــة العمرو(0213م) عودة األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في برنامج الدبلوم العام في التابية بجامعة حائ مس
وع ة نظر املتعلمين أن سـ ـ م وهد ت الدراس ــة إل تقييم عودة األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس في برنامج الدبلوم العام في
التابية بجامعة حائ مس وع ة نظر الطالب والطالاات بالبانامج ،واسـ ــت دمت املنال الوص ـ ـ ي ،واالس ـ ــتاانة أداة للدراس ـ ــة وطاقت
عن عميع أ راد مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة مس طالب وطالاات برنامج الدبلوم العام في التابية بجامعة حائ  ،وعددهم ( )210في ال ص ـ ـ ـ ـ
الدرا ـ ــمي األوم1305 1303ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ومييت النتائج أن مس ـ ــتول عودة األداء التدريع ـ ــمي ملؤاـ ـ ـرات معيار (الت طيط للتدريس امل ارات
األدائيــة لتن يــذ التــدريس والتقويم) لــدل عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس مس وع ــة نظر طالب وطــالاــات برنــامج دبلوم التابيــة العــام عــاءت
بدرعة (عيد عدا) ،وكان رضا املتعلمين العام عس البانامج أيضا بدرعة (عيد عدا).
دراسـ ــة إسـ ــماعي (0212م) مسـ ــتول أداء عضـ ــو ال يئة التدريسـ ــية بجامعة السـ ــودان للعلوم والت نولوعيا في ضـ ــوء معاييا
الجودة مس وع ة نظر الطلاة في الجامعة .وهد ت الدراســة إل التعرإ عن مســتول األداء الوالعي ألســتاذ عامعة الســودان للعلوم
والت نولوعيا مس وع ة نظر الطلاة في الجامعة عن ض ــوء املعاييا الوطنية لض ــمان عودة التعليم العالي في الس ــودان .واس ــت دمت
الدراسـ ــة املنال الوص ـ ـ ي واالسـ ــتاانة أداة للاح وتكونت مس خمسـ ــة محاور (امل ارة في التدريس ،تنظيم خطة التدريس ،الص ـ ـ ات
الشــخصــية عاللته مع طالبه التقويم واالختاارات) و عت عن عينة الدراســة ( )052طالاا وطالاة ،مس مجتمع الاح طالب الســنة
النلائية بالجامعة ،والاالغ عددهم ( )0352طالاا ،وأهم نتائج الدراسة أن تقويم الطالب ملحوري الص ات الشخصية وتنظيم خطة
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تــدريس املقرر عــاء في أعن املراتــب ،وأن هنــاك اتجــاهــا عــامــا متوس ـ ـ ـ ـطــا مس لا ـ الطالب يمــا يتعلق بمحــاور :امل ــارة في التــدريس،
وعاللته بالطالب ،والتقويم املستمر واالختاارات.
دراس ـ ـ ــة عاد الحس ـ ـ ــيب (0212م) تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ـ ــيم مس وع ة نظر طالبلم.
هد ت الدراسـ ــة إل تقويم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القصـ ــيم مس وع ة نظر طالبلم ،وإمكانية وعود روق
ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين اسـ ـ ــتجابات الطالب حسـ ـ ــب متغياات الدراسـ ـ ــة الثالثة (الكلية ،املسـ ـ ــتول الدرا ـ ـ ــمي ،املعدم التااكمي) ثم
تقديم مقتاحات ـ مس وع ة نظرهم ـ لد تس م في ت عي األداء التدريعمي لألعضاء بالجامعة .واست دمت املنال الوص ي واالستاانة
ُ
أداة للدراسـ ــة وطاقت عن عينة اختيات بطريقة عشـ ــوائية لخمس كليات ممثلة لجامعة القص ــيم (طب األسـ ــنان ،ال ندسـ ــة ،اللغة
العرمية ،التابية ،العلوم واآلداب بعنيزة) .ولد توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إل عدة نتائج ،أهم ا :أن اس ـ ــتجابات أ راد العينة بص ـ ــورة مجملة
عن محاور االس ـ ــتاانة عاءت مرت عة ،وأن ترتيب اس ـ ــتجابات أ راد العينة عن محاور االس ـ ــتاانة حس ـ ــب متغيا الكلية عاء كما يني:
كلية العلوم واآلداب بعنيزة ،اللغة العرمية ،التابية ،طب األس ـ ــنان ،ال ندس ـ ــة ،بينما عاء حس ـ ــب متغيا املس ـ ــتول الدرا ـ ــمي كما يني:
املستول الرابع ،املستول الثامس ،في حين كان حسب متغيا املعدم التااكمي كما يني :عيدا عدا ،عيد ،مقاوم ،ممتا .
دراسـ ـ ــة الاقعاوي (0212م) درعة رضـ ـ ــا طالب الدبلوم التابوي عس أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في لس ـ ــم التابية اإلس ـ ــالمية
واملقارنة بجامعة أم القرل هد ت هذه الدراس ــة إل ال ش ــق عس درعة رض ــا طالب الدبلوم التابوي عس أداء أعض ــاء هيئة التدريس
في لس ـ ـ ـ ــم التابية اإلس ـ ـ ـ ــالمية واملقارنة بجامعة أم القرل ،مع تحديد مدل االت اق أو االختالإ بين اسـ ـ ـ ــتجاباالم حس ـ ـ ـ ــب متغياات
الدراسة األربعة :الت صص ،ومعدم الطالب ،والعمر ،والعم  .واست دمت الدراسة املنال الوص ي مس خالم استاانة تم تطايق ا
عن عينة عشوائية عنقودية بلغ لوام ا ( )032طالاا مس طالب الدبلوم التابوي بجامعة أم القرل في العام الدرا مي (13031305ه)،
وخلصـ ـ ـ ـ ــت الدراسـ ـ ـ ـ ــة إل عدة نتائج أهم ا :أن طالب الدبلوم التابوي في عامعة أم القرل لديلم رضـ ـ ـ ـ ــا كايا عس أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في لســم التابية اإلســالمية واملقارنة بشــك كني ،لم توعد روق دالة إحصــائيا بين درعات رضــا طالب الدبلوم التابوي عن
معظم محاور االس ـ ـ ــتاانة ،في حين وعدت روق عن محور التعام مع الطالب في اتجاه الطالب ذوي املس ـ ـ ــتول التحص ـ ـ ــيني األعن ،
وعن محور صـ ـ ـ ـ ـ ات مقرر املادة في اتجاه ئتي الطالب األص ـ ـ ـ ــغر في العمر ،وعن محاور :أسـ ـ ـ ـ ــاليب التدريس ،وأس ـ ـ ـ ــاليب التقييم،
وتوظيق التقنية في العملية التعليمية في اتجاه الطالب الذيس ليس لديلم عم .
دراس ـ ـ ــة العالونة (0212م) تقويم األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ــية في عامعة االس ـ ـ ــتقالم مس وع ة نظر الطلاة
هد ت الدراسـ ـ ـ ـ ــة إل اطالع إدارة الجامعة عن عوانب القوة والض ـ ـ ـ ــعق في األداء األكاديمي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية مس أع
معالج لا ووضـ ـ ــع الحموم املناسـ ـ ــاة ل ا ،واطالع عضـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعة بأهمية تقويم األداء التدريعـ ـ ــمي في عودة التعليم،
واس ــت دمت املنال الوص ـ ي ،و االس ــتاانة أداة لجمع املعلومات ،وطاقت عن ( )022طالب وطالاة مس مجتمع الدراس ــة ومييت أهم
النتائج التي توص ـ ــلت إلالا الدراس ـ ــة :أن أعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية في الجامعة يغطون عميع موض ـ ــوعات املقررات الدراس ـ ــة خالم
ال صـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ــمي ،ويعلمون عن تثقيق الطلاة في مجام ت صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ م .ويدركون املجاالت املرتاطة بت صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ م ،كما يادو أنلم
متم نين مس املادة العلمية ،ويعلمون عن رمط وا ــرح املقررات باألهداإ العامة للتعليم العام .ويش ـجعون عن اس ــت دام أس ــلوب
الاح العلمي ،بتنوع م في املثياات العقلية للطلاة أثناء املحاضــرة .يوضــحون مســؤولية الجامعة تجاه املجتمع ،ويوضــحون للطلاة
أدوارهم املجتمعية في خدمة مجتمع م.
دراسة ال ايل(0212م) والع أداء أعضاء هيئة التدريس بمركل تدريب القيادات التابوية بكلية التابية – عامعة امللك سعود
مس وع ة نظر املتدرمين .هد ت الدراس ـ ـ ـ ــة إل التعرإ عن والع أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بمركل تدريب القيادات التابوية بكلية
التابية عامعة امللك س ــعود ،واس ــت دمت املنال الوص ـ ي واالس ــتاانة أداة لجمع الايانات وطاقت عن عينة مكونة مس  102متدرما،
ومييت أهم النتائج موا قة أ راد الدراس ـ ــة بدرعة عالية عن بعد العاللات اإلنس ـ ــانية ومدرعة متوس ـ ــطة عن بعدي التم س العلمي
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وطرق التدريس ال عالة وضـ ـ ـ ــرورة عقد دورات ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في طرق التدريب الحديثة و عم يارات ميدانية مصـ ـ ـ ــاحاة
لعملية التدريب مع ضرورة رمط أعضاء هيئة التدريس أساليبلم التدريبية بالتقنية الحديثة.
دراس ــة اللوي (0212م) تقويم عودة أداء التدريس الجامعي مس وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة بنغا ي وهد ت
الدراسـ ـ ـ ــة إل تقويم عودة أداء التدريس الجامعي واسـ ـ ـ ــت دمت املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي واألداة االسـ ـ ـ ــتاانة وطاقت عن ( )21عض ـ ـ ــو هيئة
تدريس ،ومييت أهم النتائج أن مس ـ ـ ــتول عودة أداء التدريس مرت ع حي حصـ ـ ـ ـ مجام االتص ـ ـ ــام والتواصـ ـ ـ ـ عن مس ـ ـ ــتول ممتا
ومجام الت طيط والتن يذ والتقويم عن مستول عيد عدا.
دراس ــة نص ــار (0212م) والع األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كليات التابية مس وع ة نظر الطلاة بجامعات غلة
هد ت الدراسـ ـ ـ ــة التعرإ إل والع األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كليات التابية مس وع ة نظر الطلاة بجامعات غلة،
واس ـ ــت دمت املنال الوصـ ـ ـ ي واالس ـ ــتاانة أداة لجمع الايانات وتكونت مس املجاالت :اإلعداد والت طيط للتدريس ،والاح العلمي،
والقيــاس والتقويم ،والحوار واملنــالش ـ ـ ـ ــة مع الطلاــة ،وطاقــت عن ( )110طـالاــا وطـالاــة مس طلاــة كليــة التابيــة في عـامعتي األلصـ ـ ـ ــمى
واأل هر .ومييت أهم نتائج الدراس ـ ـ ــة أن املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي لوالع األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس لد بلغ ( ،)0.51بدرعة
كاياة ،وأن مجام اإلعداد والت طيط للتدريس عاء باملرتاة األول بمتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي ( ،)0.22وفي املرتاة الثانية عاء مجام الحوار
واملنالشـ ـ ــة مع الطلاة بمتوسـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( ،)0.20وفي املرتاة الثالثة عاء مجام القياس والتقويم بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( ،)0.52وفي
املرتاة األخياة عاء مجام الاح العلمي بمتوسط حسابي (3.38).
دراس ـ ـ ـ ــة عياص ـ ـ ـ ــرة(0212م) تقييم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر
الطالاات .هد ت هذه الدراسـ ـ ـ ــة إل تقييم األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر
الطالاات ،واسـ ـ ـ ــت دمت املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي و االسـ ـ ـ ــتاانة أداة لجمع الايانات وتكونت مس األبعاد ت عي مصـ ـ ـ ــادر التعلم والتعليم،
وتوظيق أس ــاليب القياس والتقييم ،والتأثيا عن الطالاات ،وطاقت عن ( )102طالاة مس طالاات كلية التابية ،وتوص ــلت الدراس ــة
إلي أن املتوس ــط الحس ــابي لوالع األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بلغ ( )0.03بدرعة متوس ــطة ،وأن بعد تنوع
مص ـ ـ ـ ـ ــادر التعلم والتعليم كــان بــدرعــة كاياة وعــاء بــاملرتاــة األولي بمتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ـ ــابي ( )0.52وفي املرتاــة الثــانيــة مجــام التــأثيا عني
الطالاات بمتوسط حسابي ( )0.02وفي املرتاة األخياة عاء مجام توظيق أساليب القياس والتقويم بمتوسط حسابي (.)0.12
دراس ــة الس ـراني (0212م) تقييم األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة طياة مس وع ة نظر طلا لم.
هد ت الدراس ـ ـ ــة إل التعرإ عن والع األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة طياة مس خالم التعرإ عن
م اراالم في الت طيط ،والتن يذ ،والتقويم للتدريس ،وعالل لم مع الطلاة مس خالم تقييم الطلاة ل م .واســت دمت املنال الوصـ ي
واالس ـ ـ ـ ــتاــانــة أداة لجمع الايــانــات وطاقــت عن ( )035طــالاــا وطــالاــة مس كليــة العلوم ،في أربعــة ت صـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــات :األحيــاء ،وال يميــاء،
وال يزيــاء ،والجيولوعيــا .وأظ رت نتــائج الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة أن عميع محــاورهــا أتــت في مس ـ ـ ـ ــتول مرت ع ،وتم ترتيبلــا بنــاء عن املتوسـ ـ ـ ـ ـطــات
الحسابية ،عن النحو التالي :التواص مع الطلاة ،تن يذ التدريس ،والت طيط للتدريس ،وأخياا تقويم التدريس.
دراس ـ ـ ـ ــة الاابطين (0211م) درعة األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود وهد ت
الدراسـ ـ ــة إل التعرإ عن درعة األداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة امللك سـ ـ ــعود مس وع ة نظر طالب
كلية التابية واسـ ـ ــت دمت املنال الوص ـ ـ ـ ي واالس ـ ـ ــتاانة أداة لجمع الايانات وطاقت عن ( )003طالاا مس طالب كلية التابية بجامعة
امللك سـعود في ال صـ األوم مس العام الجامعي 1301/1302ه وأهم نتائج ا :أن درعة األداء التدريعـمي ألعضـاء هيئة التدريس عاء
بدرعة متوس ــطة لجميع مجاالت الدراس ــة .وأن عميع عاارات األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس نالت درعة عالية ومتوس ــطة
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ولم تحص ـ ـ ـ ـ ـ أي عاارة عن درعة من ضـ ـ ـ ــة أو معدومة .وعاء ترتيب املجاالت كالتالي :مجام الت طيط للتدريس ثم مجام تن يذ
التدريس ثم مجام تقويم التدريس ثم مجام أساليب التدريس.
دراسـ ــة الطشـ ــالن (0211م) تقويم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ــم اإلدارة التابوية بجامعة امللك سـ ــعود مس
وع ة نظر طالاات الدراس ـ ـ ــات العليا وهد ت الدراس ـ ـ ــة إل تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ـ ــم اإلدارة التابوية
بجامعة امللك س ــعود مس وع ة نظر طالاات الدراس ــات العليا واس ــت دمت املنال الوصـ ـ ي واالس ــتاانة أداة لجمع الايانات وطاقت
عن طالاات الدراس ــات العليا وعددهس  133طالاة وتوص ــلت إل أن مس ــتول األداء ألعض ــاء هيئة التدريس في لس ــم اإلدارة التابوية
بشك عام يأتي بدرعة متوسطة.
دراسـ ــة الحميضـ ــمي (0211م) تصـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القصـ ــيم مس وع ة نظرهم في ضـ ــوء
تجارب بعض الجامعات املحلية والدولية وهد ت الدراس ـ ـ ـ ــة إل وض ـ ـ ـ ــع تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
القصيم في ضوء تجارب بعض الجامعات املحلية والدولية واست دمت املنال الوص ي واالستاانة أداة لجمع الايانات وطاقت عن
( )52عض ـ ـ ـ ــو هيئة تدريس مس كلية التابية ب جامعة القصـ ـ ـ ــيم ومييت أهم النتائج أن درعة موا قة أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عاءت
مرت عة للانود التالية التقويم الذاتي وتقويم الطالب ورئيس القس ـ ـ ــم وعمادة الكلية وعاء أعن تقييم ملس ـ ـ ــتول األداء لعض ـ ـ ــو هيئة
التدريس في حالة تقويم رئيس القسم ثم التقويم الذاتي ثم تقييم الطالب ثم تقييم إدارة الكلية.

اسـ ــتعرب الااح مجموعة مس الدراسـ ــات العلمية موضـ ــحا أهدا ا ومناهج ا وعين لا ،وأبر النتائج ل ا واسـ ــت اد الااح
مس الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الاح بالتعرإ عن الجوانب التي لم تتناول ا الدراسات السابقة وفي تناوم اإلطار النظري
وتحديد موضوعاته وفي اختيار املنال واألدوات وتعيين مجتمع الاح وفي ت سيا النتائج ومقارن لا.
تشـتاك الدراسـة الحالية مع الدراسـات السـابقة في موضـوع ا العام ومجام الاح (األداء التدريعـمي ألعضـاء هيئة التدريس)
قد ات قت في تقويم األداء مع دراسة عاد الحسيب (0212م) والعالونة (0212م) وعياصرة(0212م)والسراني(0212م) والطشالن
(0211م) بينما عاءت دراس ـ ــة إس ـ ــماعي (0212م)ملس ـ ــتول األداء ودراس ـ ــة الص ـ ــمادي (0210م)ودراس ـ ــة العمرو (0213م) ودراس ـ ــة
اللوي (0212م) لتقويم عودة املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية وعودة األداء التدريع ـ ــمي ،ودراس ـ ــة ال ايل (0212م)ودراس ـ ــة نص ـ ــار(0212م)
لوالع األداء ودراس ـ ـ ــة الاابطين(0211م) لدرعة األداء التدريع ـ ـ ــمي بينما عاءت دراس ـ ـ ــة الاقعاوي (0212م) لرض ـ ـ ــا الطالب عس األداء
التدريعمي ودراسة الحميضمي (0211م) لتقديم تصور مقتاح عس طريقة تقويم األداء.
ُ
كما تشـتاك الدراسـة الحالية مع أغلب الدراسـات السـابقة التي اسـتعرضـت بمناج ا الوصـ ي بأسـلومه املسـحي وات قت مع ا
في أداالا االستاانة.
وتميزت هــذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة عس عميع الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات بمجتمع بحثلــا الخــاص (طالب الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا وطــالاــاالــا بقس ـ ـ ـ ــم اإلدارة
والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالمية) وفي حدها املكاني ،وكذلك تميزت عس ك الدراســات الســابقة ماعدا
دراسة نصار (0212م) في بعض مجاالت األداة كتوظيق الاح العلمي في األداء التدريعمي.

مناجية الدراس ــة :للتوصـ ـ إل تحقيق أهداإ الدراس ــة واإلعابة عس أس ــئل لا اتاع الااح املنال الوصـ ـ ي بأس ــلومه املس ــحي
لوصق مشكلة الدراسة وتحليل ا والوصوم إل إعابات أسئل لا وذلك ملناسبته طايعة هذه الدراسة ومالئمته ألهدا ا وأسئل لا.
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مجتمع الدراس ـ ــة :نظرا لطايعة الدراس ـ ــة التي تتض ـ ــمس تش ـ ــخيص ـ ــا ملس ـ ــتول األداء التدريع ـ ــمي وتقويمه واألهداإ التي سـ ــعت
لتحقيق ا تكون مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة مس عميع طالب الدراس ـ ـ ـ ــات العليا وطالااالا في لس ـ ـ ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي في كلية التابية
بجامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالمية والذيس يالغ عددهم في ال ص ـ األوم للعام الجامعي 1332/1303ه ( )021طالاا وطالاة
بحسـ ــب إحصـ ــائية لسـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي .ولد لام الااح بإرسـ ــام اسـ ــتاانة ال تاونية لجميع أ راد املجتمع واسـ ــتجاب
منلم  120ردا بيساة .%15.2

-

الجيس:
يت ح مس الجدوم ( )1أن  %53.0مس أ راد العينة كانوا مس الطالاات ،وأن  %32.2منلم كانوا مس الطالب.
1

الجنس
طالب
طالبة
املجموع

النسبة ()%
40.7
59.3
100

التكرار
70
102
172

 املرحلة:يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )0أن  %53.2مس أ راد العينة يدرس ـ ـ ـ ــون في مرحلة املاعس ـ ـ ـ ــتيا ،وأن  %35.0منلم يدرس ـ ـ ـ ــون في مرحلة
الدكتوراه.
2

املرحلة
ماجستير
دكتوراه
املجموع

النسبة ()%
54.7
45.3
100

التكرار
94
78
172

است دم الااح االستاانة أداة للدراسة وتكونت مس لسمين:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

األوم :تكون مس معلومات عامة عس الجيس واملرحلة التي يدرس بلا املستجيب.
الثاني :تكون هذا القسم مس خمسة مجاالت و ي:
املجام األوم :مستول األداء املتعلق بالت طيط للتدريس
املجام الثاني :مستول األداء املتعلق بتن يذ التدريس
املجام الثال  :مستول األداء املتعلق بتوظيق الاح العلمي
املجام الرابع :مستول األداء املتعلق بالعاللات اإلنسانية مع الطالب والص ات الشخصية
املجام الخامس :مستول األداء املتعلق بالتقويم

تكون هذا القس ــم مس ( )31عاارة للتعرإ عن مس ــتول األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس في لس ــم اإلدارة والت طيط
التابوي بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ـ ـ ــعود اإلس ـ ـ ـ ــالمية .ووض ـ ـ ـ ــع الااح مقياس ـ ـ ـ ــا خماس ـ ـ ـ ــيا بالخيارات التالية :مرت ع عدا ،مرت ع،
متوسط ،من ض ،من ض عدا وتم تحديد ئات املقياس الخما مي عن النحو التالي:
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3

مستوى األداء
مرتفع جدا
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض جدا

املتوسط
4.25
3.44.20
2.63.40
1.82.60
1.80

وتم تو يع العاارات ام ( )31عن خمسة مجاالت ،يوضح ا الجدوم التالي:
4

عدد العبارات
11
11
7
9
10

املجال
مستوى األداء املتعلق بالتخطيط للتدريس
مستوى األداء املتعلق بتنفيذ التدريس
مستوى األداء املتعلق بتوظيف البحث العلمي
مستوى األداء املتعلق بالعالقات اإلنسانية مع الطالب والصفات الشخصية
مستوى األداء املتعلق بالتقويم

بعد االن لاء مس بناء أداة الدراسة في صورالا األولية تم لياس صدل ا بالتالي:
✓ الصدق الظاهري :لام الااح بعرب أداة الدراسة عن مجموعة مس املح مين مس أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم ( )2مس
ذوي الخباة واالختص ــاص ،وبعد أن عمعت آراء املح مين لام الااح بمقارن لا والتدليق الا وتعدي ما يللم وتوص ـ الااح
إل صالحية األداة للتطايق.
✓ االتس ـ ـ ــاق الداخني :للتأكد مس ص ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ــاق الداخني ألداة الدراس ـ ـ ــة اس ـ ـ ــت دم الااح معام االرتااط لاياس ـ ـ ــون لقياس
العاللة بين درعة ك عاارة والدرعة الكلية لك مجام مس مجاالت االس ـ ـ ــتاانة .ولد عاءت عاارات االس ـ ـ ــتاانة حس ـ ـ ــب الجدوم
التالي:
5

معامل االرتباط
البعد األول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

البعد الخامس

1

**0.713

**0.664

**0.607

**0.507

**0.711

2

**0.595

**0.748

**0.707

**0.734

**0.501

3

**0.766

**0.728

**0.670

**0.672

**0.695

4

**0.671

**0.689

**0.669

**0.747

**0.650

5

**0.646

**0.749

**0.668

**0.631

**0.584

6

**0.553

**0.695

**0.765

**0.644

**0.551

7

**0.710

**0.751

**0.748

**0.646

**0.694

8

**0.665

**0.692

**0.666

**0.732

9

**0.747

**0.502

**0.677

**0.684

10

**0.651

**0.672

11

*0.163

**0.745

م

**0.706

(**) دالة عند  )*( 2.21دالة عند 2.25
يت ــح مس الجدوم رلم ( )5أن عميع معامالت االرتااط دالة إحص ــائيا عند مس ــتول ( 2.21و  ،)2.25مما يش ــيا إل االتس ــاق
الداخني بين قرات املحور والدرعة الكلية للمحور.
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تم حس ـ ـ ــاب ثاات األداة باس ـ ـ ــت دام معادلة أل ا كروناا ويوض ـ ـ ــح الجدوم رلم ( )2ليمة معام الثاات لك علء مس أعلاء
االستاانة.
6

املحور
ى
مستو األداء املتعلق بالتخطيط للتدريس
مستوى األداء املتعلق بتنفيذ التدريس
مستوى األداء املتعلق بتوظيف البحث العلمي
مستوى األداء املتعلق بالعالقات اإلنسانية مع الطالب والصفات الشخصية
مستوى األداء املتعلق بالتقويم
كامل االستبانة

معامل الثبات
0.845
0.891
0.815
0.835
0.850
0.954

يت ح مس الجدوم رلم ( )2أن ليم معامالت الثاات مرت عة مما يدم عن أن االستبيان يتمتع بدرعة عالية مس الثاات.

لام الااح باعتماد أنسب األساليب اإلحصائية لطايعة هذه الدراسة ،و ي:
.1
.2
.3
.4

معام ال ا كروناا لحساب ثاات األداة.
معام ارتااط بياسون لتحديد مدل االتساق الداخني ألداة الدراسة.
الت رارات واليساة املئوية لوصق أ راد الدراسة.
املتوسط الحسابي ملعر ة اتجاهات استجابات أ راد العينة.

يعرب هذا الجلء النتائج التي أسـ ـ ـ رت عنلا إعابات أ راد الدراس ـ ــة عن عاارات االس ـ ــتاانة ،ومنالش ـ ـ لا ،وذلك باإلعابة عس
أسئلة الدراسة عن النحو التالي:

ما مس ـ ـ ـ ــتول األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ـ ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ـ ــعود
اإلسالمية؟
لإلعابة عس هذا السـ ــؤام تم حسـ ــاب املتوس ــطات الحسـ ــابية إلعابات أ راد الدراسـ ــة مرتاة تنا ليا عس ك مجام مس مجاالت
األداء التدريعمي .والجدوم التالي يوضح ذلك:
7

الترتيب

املجال

مستوى األداء املتعلق بالعالقات اإلنسانية مع الطالب والصفات الشخصية
1
مستوى األداء املتعلق بالتخطيط للتدريس
2
مستوى األداء املتعلق بتوظيف البحث العلمي
3
مستوى األداء املتعلق بالتقويم
4
مستوى األداء املتعلق بتنفيذ التدريس
5
املتوسط الحسابي العام = 3.20

يت ح مس الجدوم رلم ( )2ما يأتي:
021

املتوسط
الحسابي
3.49
3.25
3.25
3.05
3.02

مستوى األداء
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

.1

تكونت اس ــتاانة الدراس ــة مس خمس ــة مجاالت تمث مس ــتول ألداء التدريع ــمي و ي( :مس ــتول األداء املتعلق بالت طيط للتدريس
ومسـ ـ ـ ــتول األداء املتعلق بتن يذ التدريس ومسـ ـ ـ ــتول األداء املتعلق بتوظيق الاح العلمي ومسـ ـ ـ ــتول األداء املتعلق بالعاللات
اإلنسانية مع الطالب والص ات الشخصية ومستول األداء املتعلق بالتقويم)
تراوح املتوس ــط الحس ــابي ملس ــتول األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس بين ( )0.20ومين ( )0.33وبلذا يكون مس ــتول األداء
التدريعـ ــمي لجميع مجاالت الدراسـ ــة متوسـ ــطا ماعدا مجام مسـ ــتول األداء املتعلق بالعاللات اإلنسـ ــانية مع الطالب والص ـ ـ ات
الشخصية حي عاء مرت عا.
أن املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي العام لجميع مجاالت الدراس ـ ــة بلغ ( )0.02وهذا يعني أن طالب الدراس ـ ــات العليا يؤكدون أن مس ـ ــتول
األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس متوسط.
عاء ترتيب مجاالت الدراسة حسب مستول األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس مس وع ة نظر أ راد الدراسة كالتالي:

✓

عاء باملرتاة األول مجام مسـ ـ ـ ــتول األداء املتعلق بالعاللات اإلنسـ ـ ـ ــانية مع الطالب والص ـ ـ ـ ـ ات الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية بمسـ ـ ـ ــتول مرت ع
وممتوسط (.)0.33
وفي املرتاة الثانية عاء مجام مستول األداء املتعلق بالت طيط للتدريس بمستول متوسط وممتوسط ()0.05
وفي املرتاة الثالثة عاء مجام مستول األداء املتعلق بتوظيق الاح العلمي بمستول متوسط وممتوسط ()0.12
وفي املرتاة الرابعة عاء مجام مستول األداء املتعلق بالتقويم بمستول متوسط وممتوسط ()0.20
وفي املرتاة الخامسة عاء مجام مستول األداء املتعلق بتن يذ التدريس بمستول متوسط وممتوسط ()0.20
تت ق هذه النتيجة مع نتائج دراس ــة ال ايل(0212م) ودراس ــة عياص ــرة(0212م) ودراس ــة الاابطين (0211م) ودراس ــة الطش ــالن
(0211م) حي عاءت نتائج األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بمستول متوسط.
وت تلق هذه النتيجة مع دراس ــة عادالحس ــيب (0212م) ودراس ــة اللوي (0212م) ودراس ــة نص ــار (0212م) ودراس ــة الس ـراني،
(0212م) ودراسة الحميضمي (0211م) حي عاءت نتائج األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بمستول مرت ع.

.2

.3
.4

✓
✓
✓
✓
✓
✓

مــا مس ـ ـ ـ ــتول األداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي في مجــاالت (ت طيط التــدريس ،وتن يــذه ،وتوظيق الاح ـ العلمي ،والعاللــات اإلنسـ ـ ـ ـ ــانيــة
والشخصية ،والتقويم) ألعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية؟
املجام األوم :مستول األداء املتعلق بالت طيط للتدريس
لإلعابة عس هذا الجلء مس السؤام تم حساب املتوسطات الحسابية إلعابات أ راد الدراسة مرتاة تنا ليا ،والتعليق عن أوم
عاارتين في ترتيب املتوسط الحسابي ،والعاارة األخياة والتي نالت مستول من ضا ،والجدوم التالي يوضح ذلك.
8

النرتيب

العبارة

1

يلتزم عضو هيئة التدريس بالبرنامج الزمني
املحدد لخطة للمقرر.

2

يحدد عضو هيئة التدريس املراجع والكتب
املرتبطة باملقرر.

3

مستوى األداء
منخفض
جدا
3

ك

مرتفع
جدا
35

78

%

20.3

45.3

26.2

ك

41

66

50

9

%

23.8

38.4

29.1

5.2

3.5

ك

29

82

42

14

5

مرتفع

متوسط

منخفض

45

11
6.4

1.7
6
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املتوسط

رقم
العبارة

3.76

11

3.74

2

3.67

3

النرتيب

مستوى األداء

العبارة
يوضح عضو هيئة التدريس الخطوط األساسية
للمقرر وعالقته بالبرنامج الدراس ي.

مرتفع
جدا

مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض
جدا

%

16.9

47.7

24.4

8.1

2.9

ك

29

67

60

10

6

%

16.9

39

34.9

5.8

3.5

25

69

66

6

6

14.5

40.1

38.4

3.5

3.5

ك

19

78

47

20

8

%

11

45.3

27.3

11.6

4.7

ك

21

52

44

39

16

%

12.2

30.2

25.6

22.7

9.3

ك

5

51

71

31

14

%

2.9

29.7

41.3

18

8.1

ك

5

43

48

51

25

%

2.9

25

27.9

29.7

14.5

ك

4

27

66

51

24

%

2.3

15.7

38.4

29.7

14

ك

5

30

41

58

38

%

2.9

17.4

23.8

33.7

22.1

4

يصمم عضوهيئة التدريس الخطة الدراسية بما
يتناسب مع طبيعة املادة العلمية.

5

يظهر االستعداد النفس ي والذهني على عضو ك
هيئة التدريس خالل املحاضرة.
%

6

يحدد عضو هيئة التدريس األهداف العامة
والخاصة للمقرر.

7

يحدد عضو هيئة التدريس الساعات املكتبية
وطريقة تواصل الطالب معهم.

8

يوضح عضو هيئة التدريس األدوات والوسائل
واملتطلبات املساعدة في دراسة املقرر.

9

يتيح عضو هيئة التدريس للطالب املشاركة في
التخطيط للمقرر.

10

يستفيد عضو هيئة التدريس من التغذية
الراجعة لإلفادة في تطويرخطته.

11

يستخدم عضو هيئة التدريس الوسائل
التعليمية بطريقة مخطط لها.

املتوسط

رقم
العبارة

3.60

1

3.59

5

3.47

4

3.13

10

3.01

9

2.72

6

2.63

8

2.45

7

املتوسط الحسابي العام = 3.25

مس الجدوم ( )1يت ح لنا ما يني:
.1
.2
.3

.4

.5

تكونت عاارات هذا املجام مس إحدل عشرة عاارة ،ساع عاارات منلا نالت مستول مرت ع وثال عاارات نالت مستول متوسط
وعاارة واحدة قط نالت مستول من ضا.
تراوح املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ل ذا املجام مس ( )0.35إل ( )0.22واملتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي العام لجميع عاارات املجام ( )0.05أي أن
مستول األداء عن عاارات هذا املجام متوسط وفي املرتاة الثانية مس مجاالت أداة الدراسة.
عاءت عاارة رلم (" )11يلتزم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالبانامج اللمني املحدد لخطة للمقرر" باملرتاة األول حي بلغ املتوسـ ـ ـ ــط
الحسـ ـ ـ ــابي ( )0.22مما يدم عن أن مس ـ ـ ـ ــتول األداء مرت ع .ويرعع ذلك أن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ملتزمون بالولت املحدد ل م
والخطة اللمنية إلنلاء م ردات املقررات في ول لا املحدد.
عاءت عاارة رلم (" )0يحدد عضو هيئة التدريس املراعع وال تب املرتاطة باملقرر" باملرتاة الثانية حي بلغ املتوسط الحسابي
( )0.23مما يدم عن أن مس ــتول األداء مرت ع .ورمما يعلل الس ــبب في ذلك إل حرص أ راد الدراس ــة عن الحص ــوم عن املراعع
وال تب ما را وكذلك لوعود املراعع في توصيق املقررات املعدة مس القسم.
عـاءت عاــارة رلم ( " )2يس ـ ـ ـ ــت ــدم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس الوسـ ـ ـ ـ ــائـ التعليميــة بطريقــة م طط ل ــا "بـاملرتاــة األخياة حيـ بلغ
املتوس ــط الحس ــابي ( )0.35مما يدم عن أن مس ــتول األداء من ض .ولد يرعع الس ــبب في ذلك اعتقاد أعض ــاء هيئة التدريس
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أن طايعة الدراس ـ ــات العليا تجع عن الطالب مس ـ ــؤولية أنش ـ ــطة التعلم واإلعداد ل ا أكثا مس أنش ـ ــطة التعليم والتي تقع عن
عاتق أعضاء هيئة التدريس.
وتت ق هــذه النتيجــة مع نتيجــة دراس ـ ـ ـ ـ ــة العالونــة (0212م) في أن أعض ـ ـ ـ ـ ــاء ال يئــة التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة في الجــامعــة يغطون عميع
موضوعات املقررات الدراسة خالم ال ص الدرا مي .ونتيجة دراسة ال ايل(0212م) ودراسة الاابطين (0211م) ودراسة الطشالن
(0211م) .وت تلق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـ ــة إسـ ــماعي (0212م) ودراسـ ــة العمرو (0213م ودراسـ ــة عاد الحسـ ــيب (0212م)
ودراسة اللوي (0212م) ودراسة نصار (0212م) ودراسة السراني (0212م)
املجام الثاني مستول األداء املتعلق بتن يذ التدريس
لإلعابة عس هذا الجلء مس الســؤام تم حســاب املتوســطات الحســابية إلعابات أ راد الدراســة مرتاة تنا ليا والتعليق عن أوم
عاارتين في ترتيب املتوسط الحسابي ،والعاارات التي نالت مستول من ضا والجدوم التالي يوضح ذلك.
9

رق
العبارة

مستوى األداء
مرتفع
جدا
24

مرتفع

متوسط

منخفض

81

45

17

%

14

47.1

26.2

9.9

2.9

ك

12

69

57

25

9

%

7

40.1

33.1

14.5

5.2

ك

9

60

75

24

4

%

5.2

34.9

43.6

14

2.3

ك

11

50

83

22

6

%

6.4

29.1

48.3

12.8

3.5

ك

6

58

71

25

12

%

3.5

33.7

41.3

14.5

7

ك

12

45

68

40

7

%

7

26.2

39.5

23.3

4.1

ك

9

61

52

20

30

%

5.2

35.5

30.2

11.6

17.4

ك

7

42

62

41

20

%

4.1

24.4

36

23.8

11.6

ك

9

46

47

42

28

%

5.2

26.7

27.3

24.4

16.3

ك

6

28

65

41

32

%

3.5

16.3

37.8

23.8

18.6

ك

5

32

41

54

40

%

2.9

18.6

23.8

31.4

23.3

العبارة

9

يتيح عضوهيئة التدريس الحواربينه وبين الطالب
واملناقشات العلمية بين الطالب خالل املحاضرة.

7

يربط عضو هيئة التدريس األنشطة واملهام
بأهداف املقرر.

1

يتسم عضو هيئة التدريس بالوضوح في العرض
والشرح وإيصال املعلومة.

2

يحرص عضو هيئة التدريس على الربط بين
املعلومات النظرية واملهارات العملية.

4

يوزع عضو هيئة التدريس عناصر املحاضرة على
الوقت بدقة.

10

يمهد عضو هيئة التدريس للموضوعات املراد
تعلمها تمهيدا مناسبا.

8

يناقش عضو هيئة التدريس الطالب في بحوثهم
ويوضح لهم نقاط الضعف فيها.

5

يراعي عضو هيئة التدريس الفروق الفردية بين
طالبهم أثناء الشرح.

6

يلتزم عضو هيئة التدريس باللغة العربية الفصحى
عند التدريس.

11

يختار عضو هيئة التدريس الوسائل التعليمية
الحديثة التي تعين الطالب على فهم املقرر.

3

ينوع عضو هيئة التدريس في أساليب التدريس
خالل املحاضرات.

ك
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منخفض
جدا
5

املتوسط

3.59
3.29
3.27
3.22
3.12
3.09

2.99

2.85
2.80
2.60
2.47

الترتيب
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11

رق
العبارة

مستوى األداء
العبارة

مرتفع
جدا

مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض
جدا

املتوسط

الترتيب

املتوسط الحسابي العام = 3.02

مس الجدوم ( )3يت ح لنا ما يني:
✓
✓
✓

✓

✓

✓

تكونـت عاـارات هـذا املجـام مس إحـدل عش ـ ـ ـ ــرة عاـارة ،عاـارة واحـدة منلـا نـالـت مس ـ ـ ـ ــتول مرت عـا وثمـان عاـارات نـالـت مس ـ ـ ـ ــتول
متوسط وعاارتين منلا نالت مستول من ض.
تراوح املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ل ذا املجام مس ( )0.32إل ( )0.53واملتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي العام لجميع عاارات املجام ( )0.20أي أن
مستول األداء عن عاارات هذا املجام متوسط وفي املرتاة الخامسة واألخياة مس مجاالت أداة الدراسة.
عاءت عاارة رلم (" )3يتيم عض ـ ــو هيئة التدريس الحوار بينه ومين الطالب واملنالش ـ ــات العلمية بين الطالب خالم املحاض ـ ــرة "
باملرتاة األول حي بلغ املتوس ـ ــط الحسـ ـ ــابي ( )0.53مما يدم عن أن مسـ ـ ــتول األداء مرت ع .ويعلو الااح ذلك إل أن أعضـ ـ ــاء
هيئـة التـدريس يراعون املرحلـة (الـدراسـ ـ ـ ـ ــات العليـا) وخباات الطالب في هـذه املرحلـة يتيحون النقـاش لالس ـ ـ ـ ــت ـادة مس خباات
ومعلومات الجميع.
عاءت عاارة رلم (" )2يرمط عضــو هيئة التدريس األنشــطة وامل ام بأهداإ املقرر" باملرتاة الثانية حي بلغ املتوســط الحســابي
( )0.03مما يدم عن أن مس ـ ـ ـ ــتول األداء متوس ـ ـ ـ ــط .ورمما يعلل الس ـ ـ ـ ــبب في حص ـ ـ ـ ــوم هذه العاارة عن التاتيب الثاني إل إدراك
أعضاء هيئة التدريس بأهمية تحقيق أهداإ املقرر ولد يعلل حصول ا عن مستول متوسط أن أ راد الدراسة يريدون نوعية
أ ض مس األنشطة وامل ام مس وع ة نظرهم.
عاءت عاـارة رلم ( " )0ي تـار عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس الوسـ ـ ـ ـ ــائ التعليميـة الحـديثـة التي تعين الطالب عن م املقرر "باملرتاـة
مالا األخياة حي بلغ املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ( )0.22مما يدم عن أن مس ـ ـ ــتول األداء من ض .ولد يرعع السـ ـ ــبب في ذلك إل
ض ـ ــعق الت طيط للوس ـ ــائ كما دلت عن ذلك نتيجة املجام الس ـ ــابق ،ولقلة الدعم ال ني املااا ـ ــر لعط بعض األع لة وللة
تو يا بعض الوسائ .
عاءت عاارة رلم (" )11ينوع عض ـ ــو هيئة لتدريس في أس ـ ــاليب التدريس خالم املحاض ـ ـرات" باملرتاة األخياة حي بلغ املتوس ـ ــط
الحسـ ـ ـ ــابي ( )0.32مما يدم عن أن مسـ ـ ـ ــتول األداء من ض .ولد يرعع السـ ـ ـ ــبب في ذلك إل تركيز أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن
طريقة واحدة و ي :إتاحة الحوار والنقاش بين الطالب والطالاات.

وتت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراس ـ ـ ــة عياص ـ ـ ــرة(0212م) ودراس ـ ـ ــة الاابطين (0211م) ودراس ـ ـ ــة الطش ـ ـ ــالن (0211م) في أن
مس ـ ـ ــتول التن يذ للتدريس كان متوس ـ ـ ــطا ومع دراس ـ ـ ــة نص ـ ـ ــار (0212م) في الحوار واملنالش ـ ــة مع الطالب .وت تلق هذه النتيجة مع
نتيجة دراس ـ ــة الاابطين (0211م)في ترتيب هذا املجام .ومع نتيجة دراس ـ ــة الس ـ ـراني (0212م) في املس ـ ــتول حي كانت عند الس ـ ـراني
بمستول مرت ع وت تلق أيضا في ترتيب هذا املجام.

لإلعابة عس هذا الجلء مس الســؤام تم حســاب املتوســطات الحســابية إلعابات أ راد الدراســة مرتاة تنا ليا والتعليق عن أوم
عاارتين في ترتيب املتوسط الحسابي ،والعاارة األخياة والجدوم التالي يوضح ذلك.
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10

رقم
العبارة
2

مستوى األداء
مرتفع

متوسط

منخفض

70

51

15

17.4

40.7

29.7

8.7

3.5

ك

39

57

43

24

9

%

22.7

33.1

25

14

5.2

ك

23

55

60

27

7

%

13.4

32

34.9

15.7

4.1

ك

16

65

50

29

12

%

9.3

37.8

29.1

16.9

7

ك

11

62

57

31

11

%

6.4

36

33.1

18

6.4

ك

13

47

66

29

17

%

7.6

27.3

38.4

16.9

9.9

ك

8

43

58

31

32

%

4.7

25

33.7

18

18.6

يوجه عضو هيئة التدريس الطالب باستمرار ك
للبحث العلمي واالستدالل.
%

3

يكلف عضو هيئة التدريس الطالب بأبحاث
ترسخ املادة العلمية.

4

يفعل عضو هيئة التدريس دور املكتبة في البحث
العلمي.

1

مرتفع
جدا
30

العبارة

يرشد عضو هيئة التدريس الطالب إلى املراجع
العلمية الحديثة املنسجمة مع طبيعة املقرر
وأهدافها.

7

يثري عضو هيئة التدريس املحاضرة بأسئلة
مفتوحة تشجع الطالب على البحث.

6

يوجه عضو هيئة التدريس الطالب الكتساب
خبرات بحثية فعالة.

5

يناقش عضو هيئة التدريس الطالب في بحوثهم
ويوضح لهم نقاط الضعف فيها.

منخفض
جدا
6

املتوسط

الترتيب

3.60

1

3.54

2

3.35

3

3.26

4

3.18

5

3.06

6

2.79

7

املتوسط الحسابي العام = 3.25

مس الجدوم ( )12يت ح لنا ما يني:
✓
✓
✓

✓

✓

تكونت عاارات هذا املجام مس ساع عاارات ،عاارتين منلا نالت مستول مرت ع وخمس عاارات نالت مستول متوسط.
تراوح املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ل ذا املجام مس ( )0.23إل ( )0.22واملتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي العام لجميع عاارات املجام ( )0.05أي أن
مستول األداء عن عاارات هذا املجام متوسط وفي املرتاة الثالثة مس مجاالت أداة الدراسة.
عاءت عاارة رلم ( " )0يوعه عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الطالب باس ـ ـ ـ ــتمرار للاح العلمي واالس ـ ـ ـ ــتدالم" باملرتاة األول حي بلغ
املتوس ـ ـ ـط الحسـ ـ ــابي ( )0.22مما يدم عن أن مسـ ـ ــتول األداء مرت ع .ويعلو الااح ذلك إل أن أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس يدركون
أهمية توظيق الاح العلمي ملرحلة الدراسات العليا.
عاءت عاارة رلم ( " )0يكلق عض ـ ـ ــو هيئة التدريس الطالب بأبحا ترسـ ـ ـ ـ املادة العلمية" باملرتاة الثانية حي بلغ املتوس ـ ـ ــط
الحسـ ــابي ( )0.53مما يدم عن أن مسـ ــتول األداء مرت ع .ورمما يعلل السـ ــبب في حصـ ــوم هذه العاارة عن التاتيب الثاني إل أن
أعض ـ ــاء هيئة التدريس يركلون في أدائلم التدريع ـ ــمي عن تكليق طالب مراح الدراس ـ ــات العليا بالاحو القص ـ ــياة التي ترس ـ ـ
املادة العلمية.
عاءت عاارة رلم ( " )5ينالش عض ــو هيئة التدريس الطالب في بحوثلم ويوض ــح ل م نقاط الض ــعق الا ".باملرتاة األخياة حي
بلغ املتوسـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ( )0.23مما يدم عن أن مس ـ ـ ـ ــتول األداء متوس ـ ـ ـ ــط .ولد يرعع السـ ـ ـ ــبب في ذلك إل يادة عدد طالب
الدراس ـ ـ ــات العليا وطالااالا وكثاة امل ام التي يكل ون بلا؛ مما يجع الولت ض ـ ـ ــيقا أمام عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ملنالش ـ ـ ــة بحو
الطالب.
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وتت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الطشالن (0211م) ودراسة نصار (0212م) في املستول املتوسط ل ذا املجام ،وكذلك
ات قت مع دراســة العالونة (0212م) في حصــوم " توعيه الطالب باســتمرار للاح العلمي" عن مســتول مرت ع .واختل ت مع دراســة
نتيجة دراسة نصار (0212م) في ترتيب هذا املجام حي عاء عند نصار باملرتاة األخياة.

لإلعابة عس هذا الجلء مس الســؤام تم حســاب املتوســطات الحســابية إلعابات أ راد الدراســة مرتاة تنا ليا والتعليق عن أوم
عاارتين في ترتيب املتوسط الحسابي ،والعاارة األخياة والجدوم التالي يوضح ذلك.
11

رقم
العبارة

العبارة

1

يلتزم عضو هيئة التدريس بأوقات املحاضرات
والساعات املكتبية.

2

يتمتع عضو هيئة التدريس بالطالقة اللفظية
والقدرة على التعبير.

3

يتسم عضوهيئة التدريس بقوة الشخصية والثقة
بالنفس.

8

تقوم عالقة عضو هيئة التدريس مع الطالب على
أساس االحترام والتقدير.

9

مستوى األداء
مرتفع
جدا
36

مرتفع

متوسط

منخفض

90

38

8

%

20.9

52.3

22.1

4.7

0

ك

37

86

39

9

1

%

21.5

50

22.7

5.2

0.6

ك

41

74

49

8

0

%

23.8

43

28.5

4.7

0

ك

42

66

44

19

1

%

24.4

38.4

25.6

11

0.6

لدى عضو هيئة التدريس القدرة على التأثير ك
اإليجابي على الطالب.
%

13

79

59

15

6

7.6

45.9

34.3

8.7

3.5

ك

16

71

51

34

0

%

9.3

41.3

29.7

19.8

0

ك

12

48

78

27

7

%

7

27.9

45.3

15.7

4.1

ك

12

47

68

31

14

%

7

27.3

39.5

18

8.1

ك

9

47

62

42

12

%

5.2

27.3

36

24.4

7

4

يتصف عضو هيئة التدريس باالتزان االنفعالي
واملوضوعية في األحكام.

5

يجيد عضو هيئة التدريس استخدام لغة الجسد
في تعاملهم مع طالبه.

7

يدير عضو هيئة التدريس محاضراته بالنمط
الشوري.

6

يستمع عضو هيئة التدريس إلى شكاوى الطالب
ويتقبل مقترحاتهم.

ك

منخفض
جدا
0

املتوسط

الترتيب

3.90

1

3.87

2

3.86

3

3.75

4

3.45

5

3.40

6

3.18

7

3.07

8

2.99

9

املتوسط الحسابي العام = 3.49

مس الجدوم ( )11يت ح لنا ما يني:
✓ تكونت عاارات هذا املجام مس تسع عاارات ،خمس عاارات منلا نالت مستول مرت ع وأربع عاارات نالت مستول متوسطا.
✓ تراوح املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ل ذا املجام مس ( )0.33إل ( )0.32واملتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي العام لجميع عاارات املجام ( )0.33أي أن
مستول األداء عن عاارات هذا املجام مرت ع وفي املرتاة األول مس مجاالت أداة الدراسة.
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✓ عاءت عاارة رلم (" )1يلتزم عضـ ـ ــو هيئة التدريس بأولات املحاض ـ ـ ـرات والسـ ـ ــاعات امل تبية" باملرتاة األول حي بلغ املتوس ـ ــط
الحس ـ ـ ــابي ( )0.22مما يدم عن أن مس ـ ـ ــتول األداء مرت ع .ويعلو الااح ذلك إل أن أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن لدر كايا مس
االلتزام كما أن اإلعراءات اإلدارية التي تقوم بلا عمادة الكلية والقسم في املتابعة تحقق أهدا ا في ذلك.
✓ عاءت عاارة رلم ( " )0يتمتع عضـ ــو هيئة التدريس بالطاللة الل ظية والقدرة عن التعايا " باملرتاة الثانية حي بلغ املتوسـ ــط
الحسـ ـ ــابي ( )0.12مما يدم عن أن مسـ ـ ــتول األداء مرت ع .ويعلو الااح ذلك إل ك اية أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس الل ظية وتو ر
م ارات التحد الال مة لعضو هيئة التدريس في إدارة املحاضرات.
✓ عاءت عاارة رلم ( " )2يس ــتمع عض ــو هيئة التدريس إل ا ــكاول الطالب ويتقا مقتاحاالم" باملرتاة األخياة حي بلغ املتوس ــط
الحسـ ـ ــابي ( )0.33مما يدم عن أن مسـ ـ ــتول األداء متوسـ ـ ــط .ولد يرعع الس ـ ــبب في ذلك إل يادة عدد طالب الدراسـ ـ ــات العليا
وطالااالا؛ مما يجع الولت ضيقا أمام عضو هيئة التدريس لالستماع للطالب وتقا بعض مقتاحاالم.
وتت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراســة إســماعي (0212م)و دراســة ال ايل(0212م) حي عاءت الصـ ات الشــخصــية بدرعة
عالية ومأعن املراتب وتت ق مع نتيجة دراســة الصــمادي (0210م) ودراســة اللوي (0212م) ودراســة الس ـراني (0212م) حي عاءت
م ارات االتص ــام والتواصـ ـ بمس ــتول مرت ع ومالتاتيب األوم واختل ت هذه النتيجة مع نتيجة دراس ــة عياص ــرة(0212م) حي عاء
الحوار والنقاش مع الطلاة في املرتاة الثانية.

 لإلعابة عس هذا الجلء مس السؤام تم حساب املتوسطات الحسابية إلعابات أ راد الدراسة مرتاة تنا ليا والتعليق عن أوم عاارتينفي ترتيب املتوسط الحسابي ،والعاارة األخياة والجدوم التالي يوضح ذلك
12

رقم
العبارة

العبارة

2

يوضح عضو هيئة التدريس أساليب قياس أداء
الطالب من أول محاضرة.

6

يقدر عضو هيئة التدريس الوقت الكافي لإلجابة
على أسئلة االختبار.

1

يلتزم عضو هيئة التدريس بمعايير الجودة في وضع
االختبارات.

5

تغطي اختبارات عضو هيئة التدريس معظم
موضوعات املقرر.

3

يلتزم عضو هيئة التدريس بالعدالة في التقويم.

10

يركز عضو هيئة التدريس في التقويم على قياس
املستويات العقلية العليا  :التحليل التركيب
التقويم.

4

ينوع عضوهيئة التدريس في اختباراته بين األسئلة
املقالية واملوضوعية.

مستوى األداء
مرتفع
جدا
23

مرتفع

متوسط

منخفض

76

50

14

%

13.4

44.2

29.1

8.1

5.2

ك

19

59

59

26

9

%

11

34.3

34.3

15.1

5.2

ك

14

64

50

34

10

%

8.1

37.2

29.1

19.8

5.8

ك

16

50

67

27

12

%

9.3

29.1

39

15.7

7

ك

13

67

49

24

19

%

7.6

39

28.5

14

11

ك

11

59

55

30

17

%

6.4

34.3

32

17.4

9.9

ك

11

50

62

32

17

%

6.4

29.1

36

18.6

9.9

ك

015

منخفض
جدا
9

املتوسط

الترتيب

3.52

1

3.31

2

3.22

3

3.18

4

3.18

5

3.10

6

3.03

7

رقم
العبارة

العبارة

9

يقدم عضو هيئة التدريس تغذية راجعة للمهام
والواجبات واالختبارات واألبحاث التي يكلف بها
الطالب.

8

يهتم عضو هيئة التدريس بتوظيف نتائج التقويم
لتحسين التحصيل املعرفي واملهاري للطالب.

7

يقدم عضو هيئة التدريس لطالبه اإلجابات
الصحيحة بعد االختبارات.

مستوى األداء
مرتفع
جدا
9

مرتفع

متوسط

منخفض

29

66

39

%

5.2

16.9

38.4

22.7

16.9

ك

5

36

60

45

26

%

2.9

20.9

34.9

26.2

15.1

ك

8

25

59

45

35

%

4.7

14.5

34.3

26.2

20.3

ك

منخفض
جدا
29

املتوسط

الترتيب

2.71

8

2.70

9

2.57

10

املتوسط الحسابي العام = 3.05

مس الجدوم ( )10يت ح لنا ما يني:
✓
✓
✓

✓

✓

تكونت عاارات هذا املجام مس عشـر عاارات ،عاارة واحدة منلا نالت مسـتول مرت عا وثمان عاارات منلا نالت مسـتول متوسـط
وعاارة واحدة نالت مستول من ضا.
تراوح املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ل ذا املجام مس ( )0.52إل ( )0.32واملتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي العام لجميع عاارات املجام ( )0.33أي أن
مستول األداء عن عاارات هذا املجام متوسط وفي املرتاة الرابعة مس مجاالت أداة الدراسة.
عاءت عاارة رلم ( " )0يوض ـ ـ ــح عض ـ ـ ــو هيئة التدريس أس ـ ـ ــاليب لياس أداء الطالب مس أوم محاض ـ ـ ــرة ".باملرتاة األول حي بلغ
املتوسـ ــط الحس ـ ــابي ( )0.50مما يدم عن أن مس ـ ــتول األداء مرت ع .ويعلو الااح ذلك إل أن أعض ـ ــاء هيئة التدريس عن لدر
كايا مس الوضوح في تبيين أساليب القياس وتقدير الدرعات.
عاءت عاارة رلم (" )2يقدر عضــو هيئة التدريس الولت الكافي لإلعابة عن أســئلة االختاار" باملرتاة الثانية حي بلغ املتوســط
الحس ـ ــابي ( )0.01مما يدم عن أن مس ـ ــتول األداء متوس ـ ــط .ولد يدم ذلك عن رض ـ ــا الطالب املتوس ـ ــط عس الولت املقدر ل م
لالختاارات.
عــاءت عاــارة رلم ( " )2يقــدم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس لطالبــه اإلعــابــات الص ـ ـ ـ ــحيحــة بعــد االختاــارات " بــاملرتاـة األخياة حيـ بلغ
املتوسـ ــط الحس ـ ــابي ( )0.52مما يدم عن أن مس ـ ــتول األداء من ض .ولد يرعع السـ ــبب في ذلك ض ـ ــيق الولت خالم ال ص ـ ـ
الدرا ــمي وتأخر تص ــحيم االختاارات القص ــياة وخالم ال صـ ـ مس لا أعض ــاء هيئة التدريس كما أن نتائج االختاارات النلائية
تظ ر بعد ا تااق الطالب.

وتت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراس ــة إس ــماعي (0212م) ودراسـ ـة عياص ــرة(0212م) ودراس ــة الطش ــالن (0211م) ودراس ــة
الاابطين (0211م) في املس ــتول املتوس ــط ل ذا املجام وكذلك تت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراس ــة نص ــار (0212م) دراس ــة الاابطين
(0211م) في أن ترتيب هذا املجام ما لا األخيا وت تلق هذه النتيجة مع نتيجة دراســة نصــار (0212م) ودراســة السـراني (0212م)
حي عاء ترتيب هذا املجام في املرتاة األخياة ودراســة العمرو(0213م) ودراســة اللوي (0212م) حي كان مســتول هذا املجام عيد
عدا ودراسة نصار (0212م) حي كان بدرعة كاياة.

ما املقتاحات اإلدارية لتحس ـ ـ ــين األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام
محمد بس سعود اإلسالمية؟
012

لإلعابة عس هذا السـ ـ ـ ــؤام تم مراععة األدب النظري ومقتاحات الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة وتحلي إعابات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عس
مس ـ ـ ـ ــتول األداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي في املجــاالت املحــددة في األداة ،وتم اس ـ ـ ـ ــتياــاط املقتاحــات مس خالم تحــديــد ألـ املجــاالت ترتياــا (تن يــذ
التدريس ،التقويم) ومس خالم أل العاارات متوســطا حســابيا مس ك املجاالت والتي نالت مســتول من ضــا .وتوصــلت الدراســة إل
املقتاحات التالية:
أوال :مس خالم إعــابــة أ راد الــدراسـ ـ ـ ـ ــة عن األداة تاين أن مس ـ ـ ـ ــتول األداء املتعلق بتن يــذ التــدريس هو آخر املجــاالت ترتياــا،
ولذلك ُيقتاح تعليل م ارات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في اس ـ ـ ـ ــتااتيجيات التدريس وتن يذه مس خالم تنظيم ورش عم داخ لس ـ ـ ـ ــم
اإلدارة والت طيط التابوي لتاــادم الخباات وتعليل امل ــارات في تن يــذ التــدريسُ ،ويقتاح أيضـ ـ ـ ـ ــا التيس ـ ـ ـ ــيق مع عمــادة تطوير التعليم
الجامعي لتن يذ دورات موع ة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم في هذا املجام.
ثانيا :مس خالم إعابة أ راد الدراســة عن األداة تاين أن مســتول األداء املتعلق بالتقويم هو املجام ما لا األخيا في التاتيب،
ولذلك ُيقتاح تعليل م ارات أعضـ ــاء هيئة التدريس في أسـ ــاليب التقويم املناسـ ــاة ملرحلة الدراسـ ــات العليا ،وطرق تطايق ا مس خالم
تنظيم ورش عم ـ داخ ـ لس ـ ـ ـ ــم اإلدارة والت طيط التابوي لتاــادم الخباات وتعليل امل ــارات في تقويم التــدريس املنــاس ـ ـ ـ ـ ــب ملرحلــة
الدراسات العلياُ ،ويقتاح أيضا التيسيق مع عمادة تطوير التعليم الجامعي لتن يذ دورات موع ة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم في
هذا املجام.
ثالثا :مس خالم إعابة أ راد الدراس ــة عن األداة تاين أن أل العاارات متوس ــطا ( )0.35ي "يس ــت دم عض ــو هيئة التدريس
الوس ـ ــائ التعليمية بطريقة م طط ل ا" كما أن عاارة "ي تار عض ـ ــو هيئة التدريس الوس ـ ــائ التعليمية الحديثة التي تعين الطالب
عن م املقرر" عـاءت مس العاـارات الخمس األلـ متوسـ ـ ـ ـ ـطـا( ،)0.22ولـذلـك ُيقتاح التـالي :أن يقوم القسـ ـ ـ ــم بتض ـ ـ ـ ــمين الوس ـ ـ ـ ــائ
التعليمية املقتاحة في توصي ات املقررات ،وتو يا الوسائ التقنية والدعم ال ني املااار ل ا ،وأن يطلب مس أعضاء هيئة التدريس
التقدم باحتياعاالم مس الوس ـ ــائ التعليمية وأن يقوم عض ـ ــو هيئة التدريس بالت طيط الس ـ ــت دام الوس ـ ــائ التعليمية املناس ـ ــاة،
وتحديدها للطالب والطالاات الذيس يقومون بعرب م ردات املقرر.
رابعـا :مس خالم إعـابـة أ راد الـدراسـ ـ ـ ـ ــة عن األداة تاين أن عاـارة " ينوع عضـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في أسـ ـ ـ ـ ــاليـب التـدريس خالم
املحاضرات" ي العاارة ما لا األخياة في متوسط ا الحسابي (ُ )0.32ويقتاح التالي :عقد ورش عم حوم أساليب التدريس املناساة
ملقررات الدراس ــات العليا ،وتاادم الخباات بين أعض ــاء هيئة التدريس في األس ــاليب التي يطاقونلا ،وإا ـراك طالب الدراس ــات العليا
في التااح األساليب املناساة وترايم أعضاء هيئة التدريس للدورات التي تعقدها عمادة تطوير التعليم الجامعي في هذا املجام.
خامس ـ ــا :مس خالم إعابة أ راد الدراس ـ ــة عن األداة تاين أن عاارة "يقدم عض ـ ــو هيئة التدريس لطالبه اإلعابات الص ـ ــحيحة
بعد االختاارات" مس العاارات األل في متوسـ ـ ـ ــط ا الحس ـ ـ ـ ــابي (ُ )0.52ويقتاح التالي :ت عي الوس ـ ـ ـ ــائ االل تاونية في التواص ـ ـ ـ ـ مع
الطالب والطالاات مث البايد اإلل تاوني لتزويد الطالب بالتغذية الراععة لالختاارات أثناء ال ص الجامعي أو االختاارات النلائية،
وت عي ملق املقرر اإلل تاوني بمحتوياته املعتمدة مس هيئة االعتماد والجودة ومما يحتويه مس أســئلة وإعابات نموذعية وم ردات
وأعمام للد عات السابقة ،بحي يكون متاحا لعموم الطلاة.

بناء عن نتائج الدراسة يوصمي الااح بما يأتي:
 .1كش ت نتائج الدراسة أن مستول األداء املتعلق بالعاللات اإلنسانية مع الطالب والص ات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس
عاء مرت عا مس وع ة نظر طالب الدراسات العليا وطالااالا في لسم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس سعود
012

اإلسـ ـ ـ ــالمية ،وعليه يوصـ ـ ـ ــمي الااح بأن تقوم الجامعة بالتأكيد عن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بليادة توا ر م ارات التعام مع
الطالب أثناء األداء التدريع ــمي ،وهذه النتيجة تعد إيجابية ،وهذا دلي عن أن أعض ــاء هيئة التدريس يس ــعون لتحقيق أهداإ
العملية التعليمية الجامعية.
 .2كشـ ت نتائج الدراســة أن مســتول األداء املتعلق بالت طيط للتدريس عاء في املرتاة الثانية وممســتول متوســط مس وع ة نظر
طالب الدراســات العليا وطالااالا في لســم اإلدارة والت طيط التابوي بجامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالمية ،وعليه يوصــمي
الااح املعنيين بالتنمية امل نية في الجامعة يادة الباامج التي تعل هذا املجام وتليد مس ك اية أعضاء هيئة التدريس يه.
 .3توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إل مقتاحات بعد الرعوع إل مقتاحات الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة وتحلي األداة وعليه يوص ـ ــمي الااح بتاني هذه
املقتاحات.

يقتاح الااح إعراء الدراسات اآلتية:
 .1إعراء دراسة مشابلة للدراسة الحالية عن أعضاء هيئة التدريس في األلسام التابوية األخرل في عامعة اإلمام محمد بس سعود
اإلسالمية.
 .2إعراء دراسة ملعر ة العاللة بين مستول األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس ورضا طالب الدراسات العليا في لسم اإلدارة
والت طيط التابوي في عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
 .3إعراء دراس ــة ملعر ة مس ــتول األداء التدريع ــمي وعاللته بااللتزام التنظيمي لدل ألعض ــاء هيئة التدريس في عامعة اإلمام محمد
بس سعود اإلسالمية.

أبو حسـ ـ ـ ــين ،سـ ـ ـ ــامي أحمد (0213م) االرتقاء ب اعلية هيئة التدريس :تقويم األداء ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة وانعكاسـ ـ ـ ــاته في عودة
التعليم .دار مجد لليشر والتو يع ،عمان.
إس ـ ــماعي  ،محمد النبلان محمود (0212م) مس ـ ــتول أداء عض ـ ــو ال يئة التدريس ـ ــية بجامعة الس ـ ــودان للعلوم والت نولوعيا في ض ـ ــوء معاييا
الجودة مس وع ـة نظر الطلاـة في الجـامعـة ،املجلـة العرميـة لض ـ ـ ـ ـمـان الجودة في التعليم الجـامعي مج  3ع  02ص ص 012 113
اليمس.
الاابطين ،عادالرحمس عاد الوهاب (0211م) درعة األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة امللك سـ ـ ـ ــعود ،رسـ ـ ـ ــالة
التابية وعلم الن س،ع  22ص ص  1230الرياب.
بشارة ،عباائي ودياب ،مصااح والباهاني ،محمد هشام وآلياس ،أسماء (0222م) .اتجاهات وتجارب عاملية وعرمية في تقويم األداء الجامعي،
ولالع اعتماع الخبااء اإللليمي لوضــع معاييا لتقويم األداء وتحســين الجودة في التعليم العالي ،املنظمة العرمية للتابية والثقا ة
والعلوم 02 ~ 12 ،سبتمبا ،عمان.
الاقعاوي ،ص ـ ــالح س ـ ــليمان (0212م) درعة رض ـ ــا طالب الدبلوم التابوي عس أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في لس ـ ــم التابية اإلس ـ ــالمية واملقارنة
بجامعة أم القرل ،مجلة عامعة امللك خالد للعلوم التابوية ،عامعة امللك خالد – السعودية ع  02ص ص ،100 – 102أبلا.
عاد الرب ،سـ ــعيد محمد (0223م) .مؤاـ ـرات ومعاييا لياس وتقييم األداء مدخ اس ــتااتي ي للتحسـ ــين املسـ ــتمر والتميز التنا عـ ــمي ،املؤلق،
اإلسماعيلية.
حايب ،صـ اء والعايد ،اــيماء (0215م) معاييا تقويم أداء عضــو هيئة التدريس مس متطلاات تحقيق عودة التعليم الجامعي .املؤتمر العربي
الدولي الخامس لضمان عودة التعليم العالي ،عامعة الشارلة ،دولة اإلمارات العرمية املتحدة.
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الحميض ـ ــمي ،خالد محمد (0211م) تصور مقترح لتقويم أداء أعضاء ﻫيئة التدريس بجامعة القصيم مس وعﻬة نظرﻫم ي ضوء تجارب
بعض الجامعات المحلية والدولية .مجلة كلية التابية ،مج ،03ع 0ص ص  303023أسيوط مصر.
د ع هللا ،س يا حسس (0215م) مدل حاعة عضو هيئة التدريس إل تطوير أدائه التدريعمي ،مجلة القراءة واملعر ة ع  123ص  5511مصر.
اللوي ،عائدة منص ـ ـ ـ ــور (0212م) تقويم عودة أداء التدريس الجامعي مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة بنغا ي ،مجلة العلوم
والدراسات اإلنسانية ع 03ص ص  102ليبيا.
ستيا يلد ،دام (1335م) الرلابة عن الجودة ،ترعمة :سرور عني ،امل تاة األكاديمية ،القاهرة.
السـراني ،نواإ مقا (0212م) تقييم األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة طياة مس وع ة نظر طلا لم ،مجلة اتحاد
الجامعات العرمية للاحو في التعليم العالي ،مج 02ع  0ص ص  121105األردن.
ص ـ ـ ـ ــالغ ،عاـد الرحمس أحمـد (0222م) نحو منظور ا ـ ـ ـ ــمولي لتقويم أداء الجـامعـات العرميـة ،أس ـ ـ ـ ــلوب تحليـ النظم كنموذج تقويمي عـام،
املؤتمر الســابع للو راء املســؤولين عس التعليم والاح العلمي في الوطس العربي ،بعنوان التعليم العالي والاح العلمي ملواع ة
تحديات القرن الواحد والعشريس ،الرياب ،اململ ة العرمية السعودية.
الص ـ ــمادي ،مروان ص ـ ــالح (0210م) تقويم عودة املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة نجران ،املجلة التابوية الدولية
املت صصة ،مج  0ع  1ص ص  250 200األردن.
الطش ــالن ،العنود محمد (0211م) تقويم األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس بقس ــم اإلدارة التابوية بجامعة امللك س ــعود مس وع ة نظر
طالاات الدراسات العليا ،عامعة األ هر ،كلية التابية ع 121ج  1ص  312353مصر.
العاادي ،و ل ،والطالي ،يوس ـ ــق ،واألس ـ ــدي أ نان(0221م) إدارة التعليم الجامعي" م وم حدي في ال ر اإلداري املعاص ـ ــر" ،مؤسـ ـ ـس ـ ــة
الوارق لليشر والتو يع ،عمان ،األردن.
عادالحس ــيب ،عمام(0212م) .تقويم األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم مس وع ة نظر طالبلم :مجلة العلوم التابوية
والن سية ،عامعة القصيم ،مج  3ع 3ص ص 12221103القصيم ،اململ ة العرمية السعودية.
عاد الخالق ،م يدة إبراهيم عني(0213م) منظومة تقويم األداء الجامعي في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا الجودة الش ـ ـ ـ ــاملة ونظم االعتماد ،املؤتمر القومي
الس ــنوي الثامس عش ــر ملركل تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين ا ــمس :تطوير منظومة األداء في الجامعات العرمية في ض ــوء
املتغياات العاملية املعاصرة 00 01.أغسطس  0213م القاهرة.
العربي ،هشام يوسق (0212م) تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ضوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي ،املجلة التابوية،
عامعة سوهاج ج  33ص ص 013 012مصر.
العالونة ،مروان عادم (0212م) تقويم األداء األكاديمي ألعضاء ال يئة التدريسية في عامعة االستقالم مس وع ة نظر الطلاة ،املجلة التابوية
الدولية املت صصة مج  5ع 0ص ص  012032األردن.
العمرو ،عادالعليل بس راــيد(0213م) ودة األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس في برنامج الدبلوم العام في التابية بجامعة حائ مس وع ة
نظر املتعلمين أن س م :دراسة تقييمية .دراسات عرمية في التابية وعلم الن س ع  52ص ص  ،5510السعودية.
عياصـ ــرة ،عطاإ منصـ ــور (0212م) تقييم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات،
املجلة التابوية الدولية للدراسات التابوية والن سية ،مج  0ع 0ص ص  303 310األردن.
العيدروس ،أغادير س ـ ـ ـ ــالم مص ـ ـ ـ ــط ى0223( .م) تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة أم القرل .املؤتمر القومي الس ـ ـ ـ ــنوي الس ـ ـ ـ ــادس
عش ـ ـ ـ ــر"،التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم لا الجامعي" ،القاهرة ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين
امس 122032 ،مصر.
ال ايل ،ايل عادالعليل(0212م) والع أداء أعضــاء هيئة التدريس بمركل تدريب القيادات التابوية بكلية التابية عامعة امللك ســعود مس وع ة
نظر املتدرمين ،رسالة التابية وعلم الن س ع  52ص ص  2112الرياب.
نصـ ـ ـ ــار ،أنور شـ ـ ـ ــحادة (0212م) والع األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كليات التابية مس وع ة نظر الطلاة بجامعات غلة ،مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات التابوية والن سية ،مج  05ع  1ص ص  122 – 123غلة لسطين
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النمر ،محمد عادالقادر ،بدير ،املتولي إسـ ــماعي  ،الدهش ،عادهللا بس أحمد 0212م ،دراسـ ــة تقويمية ألداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة في ضوء معاييا االعتماد األكاديمي .مجلة كلية التابية بالللا يق ع  32ص ص  032022مصر.
م

االسم
األستاذ الدكتور  /عبد املحسن بن محمد السميح
األستاذ الدكتور  /علي بن صالح الشايع
الدكتور  /غنام بن هزاع املريخي
الدكتور /علي بن إبراهيم ال طالب
الدكتور /ماجد بن عبد هللا الحبيب
الدكتور  /علي بن مرزوق الغامدي
الدكتور  /محمد بن فاهد النوفل

العم واملرتاة العلمية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  /أستاذ الدراسات العليا في قسم اإلدارة
والتخطيط التربوي.
جامعة القصيم  /أستاذ الدراسات العليا في اإلدارة التربوية.
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /أستاذ اإلدارة التربوية املساعد .ورئيس قسم
اإلدارة والتخطيط التربوي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /أستاذ اإلدارة التربوية املساعد .ووكيل قسم
اإلدارة والتخطيط التربوي
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /أستاذ أصول التربية املساعد.
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /أستاذ اإلدارة التربوية املساعد.
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /أستاذ اإلدارة التربوية املساعد
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2030
 نجالء بنت عمربن صالح العمري.د
عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية اململ ة العرمية السعودية الرياب

 ولر ع مس ـ ــتول،)م0202( ) عامعة دولية بحلوم عام٧١١( م) إل أن تص ـ ــام خمس عامعات س ـ ــعودية عن األل مس أ ضـ ـ ـ0202( تس ـ ــع رؤية اململ ة العرمية الس ـ ــعودية
 و األسـ ـ ــاس لنجاح، حي إنه محور العملية التعليمية وأحد أهم عناصـ ـ ــرها األسـ ـ ــاسـ ـ ــية،التنا سـ ـ ــية في الجامعات السـ ـ ــعودية يجب أن يتم ر ع مسـ ـ ــتول عضـ ـ ــو هيئة التدريس الا
 وذلك مس خالم ســعيه لتحقيق أهداإ املؤس ـســة، حي أنه املحرك األســا ــمي في نق الرؤل إل والع نتعايشــه، وك اءته تحقق ال ثيا مس أهداإ هذه املؤس ـســة،املؤس ـســات التعليمية
.التعليمية
 أصــام واعاا عن مؤس ـســات التعليم العالي الر ع مس، وفي ظ الثورة املعر ية واملعلوماتية والت نولوعية القائمة،وفي ظ التنا ســية الشــديدة بين مؤس ـســات التعليم العالي
 األمر الذي س ـ ــينع س إيجابا عن عودة وك اءة م رعات،م0202  وذلك و قا لض ـ ــوابط ومعاييا تتماش ـ ــمى مع متطلاات تحقيق رؤية،عودة مدخالالا وخاص ـ ــة ال يئة التدريس ـ ــية لديلا
.املؤسسات التعليمية وإنتاع ا
 وفي ضـ ـ ـ ــوء معاييا ال يئة الوطنية،م0202 يلدإ هذا الاح إل تقديم معيار لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ـ ــوء متطلاات تحقيق رؤية
، وتنميــة م نيــة وم ــام إداريــة، وخــدمــة املجتمع، ومحـ علمي، أداء تعليمي: حيـ يمتــا هــذا املعيــار بش ـ ـ ـ ــمولــه لكــا ــة واعاــات عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس مس،للتقويم واالعتمــاد األكــاديمي
 ان لاء باإلدارة العليا والتي تقوم بوضــع التقدير النلالي له عن، وعميد الكلية، ورئيس القســم العلمي، و مالئه، وتقييم طالبه له،واــمولية معاييا تقييمه ابتداء بتقييمه ألدائه التعليمي
 كما يمتا بالوض ــوح مس خالم اس ــت دام معاييا واض ــحة.م0202  وفي ض ــوء متطلاات تحقيق رؤية،مس ــتول املؤس ـس ــة بناء عن النقاط التي حص ـ علالا مس خالم التقييمات املذكورة
 وماملوضـ ــوعية واملصـ ــدالية واملشـ ــاركة مس خالم إا ـ ـراك، ويمتا باملرونة ألنه يم س توظي ه لتحقيق أهداإ املؤس ـ ـسـ ــة التي تريد تطايقه وواعاات عضـ ــو هيئة التدريس الا،ومحددة
.عميع املعنيين بعملية التقويم داخ املؤسسة التعليمية وخارع ا
A standard for evaluating the quality of the performance of faculty members in Saudi universities in light of the requirements of achieving
the vision (2030)

Summary
The Vision of the Kingdom of Saudi Arabia (2030) aims to have at least five Saudi universities in the top (200) international universities by
the year (2030), and to raise the level of competitiveness in Saudi universities the level of it's faculty member should be raised as they are one of
the most important elements in the educational process. this is the foundation for the success of educational institutions. Its efficiency achieves
many of the goals of this institution. It is the main engine in conveying visions to the reality we live in.
With the high competition between the institutions of higher education and the revolution current knowledge, technological and
technological, it is incumbent upon higher education institutions to increase the quality of their inputs and especially their teaching staff according
to the standards that meet the requirements the vision 2030 Outputs of educational institutions.
The aim of this research is to provide a standard for assessing the performance of faculty members in Saudi universities following the
requirements of achieving the vision of 2030. In line with the standards of the National Commission for Academic Evaluation and Accreditation,
The proposed standard covers all the duties of the faculty member: educational performance, scientific research, , The development of professional
and administrative functions, and the comprehensiveness of the evaluation criteria starting with evaluating his educational performance,
evaluating his students, his colleagues, the head of the his department, and the dean of the college. And in light of the requirements of achieving
the vision of 2030. It is characterized by clear and specific criteria, and is flexible because it can be Applies to achieve the objectives of the institution
and the duties of a member of the faculty, and objectivity, credibility and participation by involving in the evaluation process within the educational
institution and outside the institution.
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تسع رؤية اململ ة العرمية السعودية (0202م) إل أن تصام خمس عامعات سعودية عن األل مس أ ض ( )٧١١عامعة
دوليــة بحلوم عــام (0202م) ،حيـ إن الجــامعــة عاــارة عس منظومــة مجتمعيــة تعمـ للمجتمع ،ومــاملجتمع ،وفي املجتمع ،و ي لــائــدة
لالن راط في القرن الحادي والعش ـ ـ ـ ــريس التي تميز بالتعقد املتنامي في م تلق مجاالت الحياة ،و ي منظومة متكاملة مس العناص ـ ـ ـ ــر
املت اعلة أهم ا عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الذي يمث العمود ال قري ل ا ولائد حرك لا التطويرية لتواكب التحوالت العاملية ،ويعتمد
نجاح الجامعة عن مالديلا مس ك اءات وعدارات ،وهو انعكاس لنجاح وسمعة أعضاء هيئة التدريس الا.
تأت نتيجة إلعداد متميز .وتنمية م نية مس ــتمرة ،وتعتمد ترلياته واس ــتمراره في عمله
ومكانة عض ــو هيئة التدريس وعدارته مل
عن ع ده التدريعمي والاحثي ،لذلك إنه بحاعة مستمرة لتقويم منظومة أدائه في عميع عناصرها وذلك لتنميته م نيا ،ومحاسبته
ومكا أته ماديا ،وأكاديميا ،وتطوير منظومة أداء الجامعة ،وتحقيق ماادا الجودة الشاملة واالعتماد (الشخي ي وآخرون0213 ،م،
ص )335وتحقيق متطلاات رؤية اململ ة العرمية السعودية 0202م.
ومس هنا تبا أهمية التقويم في ر ع مس ـ ـ ـ ــتول عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس؛ بوص ـ ـ ـ ــق أن التقويم عملية م مة عدا تتم ملس ـ ـ ـ ــاعدة
العاملين عن م أدوارهم وأهدا م وتولعات اآلخريس منلم ،إضا ة إل أنه يس م في إيجاد بيئة عم تساعد عن تحقيق األهداإ،
كمــا أنــه يعــد لــاعــدة وأسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـا الت ــاذ القرارات اإلداريــة ،مثـ  :منم املكــا ــآت ،والحوا ل ،والتاليــة ،و يــادة أعــداد العــاملين داخـ
املؤسسة وخ ض ا (إبراهيم0223،م ،ص.)250
ولد اهتمت ال ثيا مس الجامعات في السـ ـ ـ ــنوات األخياة بتطوير عملية تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،اس ـ ـ ـ ــتنادا عن معاييا
الجودة الشــاملة ،ويعود ذلك إل االرتااط الوثيق بين م وم الجودة ومادأ التطور املســتمر للجامعة ،خاصــة في عملية تقويم عضــو
هيئة التدريس؛ بوص ـ ـ ـ ـ ا الجلء امل م لتجويد برامج الجامعات وتطويرها ومطابق لا و قا ملعاييا الجودة الش ـ ـ ـ ــاملة ،واملعتمدة مس
لا ال يئات الدولية لالعتماد الباام ي واملؤسعمي (أبو الرب0221،م ،ص.)01
ونظرا ألهمية تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وماله مس تأثيا عن تطوير التعليم ،وتطوير الجامعات ،وتحس ـ ـ ـ ــين نوعي لا ،إن
هذا الاح يســع إل التعرإ عن والع عملية تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية في ضــوء متطلاات تحقيق
رؤيــة 0202م ،وكــذلــك التعرإ عن أمثـ املعــاييا املس ـ ـ ـ ــت ــدمــة في تقويم عودة أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،ومس ثم التااح معيــار
لتطوير عملية تقويم عضو هيئة التدريس ور ع عودة أداءه.

في ظ التنا سـ ـ ـ ــية الشـ ـ ـ ــديدة بين مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي ،وفي ظ الثورة املعر ية واملعلوماتية والت نولوعية القائمة،
أصــام واعاا عن مؤسـســات التعليم العالي الر ع مس عودة مدخالالا وخاصــة ال يئة التدريســية لديلا ،وذلك و قا لضــوابط ومعاييا
تتماشمى مع متطلاات تحقيق رؤية 0202م ،األمر الذي سينع س إيجابا عن عودة وك اءة م رعات املؤسسات التعليمية وإنتاع ا.
ولر ع مسـ ـ ــتول التنا سـ ـ ــية في الجامعات السـ ـ ــعودية يجب أن يتم ر ع مسـ ـ ــتول عضـ ـ ــو هيئة التدريس الا ،حي إنه محور
العملية التعليمية وأحد أهم عناصـ ــرها األسـ ــاسـ ــية ،و األسـ ــاس لنجاح املؤسـ ـسـ ــات التعليمية ،وك اءته تحقق ال ثيا مس أهداإ
هذه املؤسـ ـ ـس ـ ــة ،حي أنه املحرك األس ـ ــا ـ ــمي في نق الرؤل إل والع نتعايش ـ ــه ،وذلك مس خالم س ـ ــعيه لتحقيق أهداإ املؤسـ ـ ـس ـ ــة
التعليمية.
وهذا ما أوص ــت به دراس ــة (بو خار0222،م) بأن برنامج تجويد التعليم العالي يادأ بعملية تقويم عض ــو هيئة التدريس ،مس
خالم وضع اآلليات والضوابط واملعاييا التي يرون أنلا تس م في تطويره.
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ولد توصـ ـ ـ ــلت الدراسـ ـ ـ ــات ومنلا دراسـ ـ ـ ــة (القرا ـ ـ ــم والعراقي والثق ي0210 ،م) إل أن تقويم األداء التدريعـ ـ ـ ــمي لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس ض ــرورة ملحة لتحقيق عودة التعليم العالي ،وأن عملية تقويم األداء التدريع ــمي يجب أال تعتمد وس ــيلة واحدة في التقويم،
وأن عمليـات التقويم لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس تو ر عمليـات تغـذيـة راععـة لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس؛ إلعـادة النظر بمس ـ ـ ـ ــتول األداء،
وكي ية تحسينه بالوسائ واألساليب املعتمدة لتحقيق الجودة في األداء.
ويوصــمى الااحثون باالهتمام بإعداد عضــو هيئة التدريس بما يت ق مع معاييا الجودة ،وأن تعتمد الجامعة وســائ وأســاليب
تقويم متنوعة ،ال أس ـ ــلوما واحدا في تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس وتقويمه؛ ألن األس ـ ــلوب اإلداري الوحيد املعتمد ال يحقق متطلاات
الجودة في التعليم العالي ،ووض ـ ــع آلية متنوعة لتقويم األداء التدريع ـ ــمي ،واعتماد معاييا عودة األداء التدريع ـ ــمي محورا أس ـ ــاس ـ ــيا في
منم التاليات العلمية.
ولد أوص ــت الدراس ــات ومنلا دراس ــة (مااي0210 ،م) بيش ــر ثقا ة التقويم الداخني والخاراي ،ووض ــع معاييا محددة لجودة
أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وأن يقوم عضـ ـ ــو هيئة التدريس في إطار وظائ ه مس تدريس ومح علمي وخدمة مجتمع ،واالس ـ ــت ادة
مس الخباات واملعاييا العاملية لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ،ويجب أن يعقب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس برنامج لتطوير
األداء والتنمية امل نية.
ومس منطلق األهمية املحورية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعة ،وحتى يكون ل ذا العض ـ ـ ـ ــو دور اع مس خالم امل نة التي
يمـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا؛ ال بـ ــد أن يتمتع أداؤه بـ ــال ـ ــاءة والتميز ،وال سـ ـ ـ ــبي ـ ـ لتحقيق ه ــذا ال ــدإ إال مس خالم التقويم املس ـ ـ ـ ــتمر ألدائ ــه
(القرني0225،م ،ص.)10
ومس هنا تبا أهمية التقويم في ر ع مس ـ ـ ـ ــتول عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس؛ بوص ـ ـ ـ ــق أن التقويم عملية م مة عدا تتم ملس ـ ـ ـ ــاعدة
العاملين عن م أدوارهم وأهدا م وتولعات اآلخريس منلم ،إضا ة إل أنه يس م في إيجاد بيئة عم تساعد عن تحقيق األهداإ،
كمــا أنــه يعــد لــاعــدة وأسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـا الت ــاذ القرارات اإلداريــة ،مثـ  :منم املكــا ــآت ،والحوا ل ،والتاليــة ،و يــادة أعــداد العــاملين داخـ
املؤسسة وخ ض ا (إبراهيم0223،م ،ص.)250
كما أوصـ ــمى العديد مس الدراسـ ــات ،ومنلا دراسـ ــات( :الح مي0223،م) ،و(كعكي وآخريس0222،م) ،و(أبي األس ـ ـرار0223،م)،
و(مااي0210،م) ،و(أحمد0215،م) بوضـ ـ ــع معاييا محددة لجودة أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،وأهمية ملإطالع عضـ ـ ــو هيئة التدريس
عن معاييا الجودة الشاملة ومتطلااالا ،وضرورة تضمين معاييا الجودة عند بناء نماذج التقويم ،وتحديثلا و ق املعاييا العاملية.
في حين اهتم ــت ع ــدد مس ال ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات بقضـ ـ ـ ـ ـ ــاي ــا وأه ــداإ رؤي ــة الس ـ ـ ـ ــعودي ــة  0202ومنل ــا دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات( :الروقي0212 ،م)،
و(عون،وآخرون0212،م) ،و(الشـ ـ ــمالن،وال و ان0212،م) قد أوصـ ـ ــت الجامعات السـ ـ ــعودية بتوعيه أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس إل
تنـاوم رؤيـة الس ـ ـ ـ ــعوديـة 0202م مس خالم األبحـا والـدراسـ ـ ـ ـ ــات العلميـة ،وترعمعـة كـا ـة األبحـا واإلنتـاج العلمي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة
التدريس والطالب إل اللغة اإلنجليزية ونش ــرها عن موالع الجامعات الس ــعودية ،وت ثيق الج ود لتش ــجيع اليش ــر العلمي باملجالت
العلمية العاملية ،مس أع تطوير مس ـ ـ ـ ــتول أداء الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في التص ـ ـ ـ ــيي ات العاملية تحقيقا لرؤية الس ـ ـ ـ ــعودية 0202م،
ودراس ــة العوام املؤثرة عن تعليل ع ود الجامعات ملواءمة م رعات املنظومة التعليمية مع احتياعات س ــوق العم والوص ــوم إل
نتائج علمية ت دم أهداإ الرؤية.
وفي ضـ ـ ــوء ما س ـ ـ ــاق ترل الااحثة أهمية تقديم معيار لتقويم عودة أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية في
ضوء متطلاات تحقيق رؤية 0202م.
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 .1ما والع عملية تقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟
 .2ما األمث مس املعاييا املست دمة في عملية تقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟
 .3ما املعيار املناسب لتقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟

يلدإ الاح إل تحقيق مايني:
 .1التعرإ عن والع عملية تقويم عودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
 .2التعرإ عن أمث املعاييا املست دمة في عملية تقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
 .3تقديم معيار لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء متطلاات تحقيق رؤية 0202م.

ي تسب هذا الاح أهميته مس:

 .1االس ـ ـ ـ ام في إعداد معيار لتقويم عودة أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة السـ ـ ــعودية و ق متطلاات رؤية 0202م ،وو ق
معاييا ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي يش ـ ـ ـ ــتم عن كا ة واعاات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس :أداء تعليمي ،ومح
علمي ،وخدمة املجتمع ،وتنمية م نية وم ام إدارية.
 .2االسـ ـ ــتجابة لتوصـ ـ ــيات العديد مس الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة بضـ ـ ــرورة بناء معيار اـ ـ ــام ومتكام لتقويم عضـ ـ ــو هيئة التدريس في
الجامعات السعودية و قا ملتطلاات تحقيق رؤية 0202م ،و معاييا ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 .1كون لوة وسمعة الجامعات ت مس بجودة أعضاء هيئة التدريس الا.
 .2وأن تحس ــين عملية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس يس ــاعد في الحص ــوم عن االعتماد األكاديمي بالتالي الدخوم في املنا ســة
بين الجامعات لتحقيق متطلاات رؤية 0202م.
 .3تلويد القائمين بالعملية التعليمية في الجامعات الس ـ ــعودية بمعاييا لالس ـ ــت ادة منلا في عملية تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في
ضوء تحقيق متطلاات رؤية 0202م

املعيار:
محكات لألداء يتم الا التمييز بين مســتول النجاح وال شـ في تحقيق ال دإ امليشــود ،وتشــيا إل بعض األســس للح م عن
الباامج في ض ـ ـ ـ ــوء ما يجب إحرا ه ،وليس في ضـ ـ ـ ــوء ما حقق بال ع  .وتتحدد هذه املعاييا في ضـ ـ ـ ــوء أهداإ الباامج ومحتواها ،و ي
بمفزلة أســس داخلية للح م ،ومذلك صــار املعيار آلية لتحســين األداء؛ للتم س مس تقويمه في الولت ن ســه ،واملعيار :عاارة واضــحة
وبسيطة ،ولابلة للقياس (نصار0225،م ،ص.)10
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عملية التقويم:
عملية منظمة ومســتمرة يتم مس خالل ا مقارنة مســتول عضــو هيئة التدريس و قا لاعض املعاييا املس ـ لدإ الوصــوم إلالا،
باالسـ ــت ادة مس معاييا الجودة الشـ ــاملة ،وعن ضـ ــوئلا يتم تحديد نقاط القوة والضـ ــعق في أدائه ،وسـ ــا تطويره؛ لتحقيق أهداإ
الجامعة ،وات اذ القرارات بشأن عضو هيئة التدريس( .الشل وب0211،م،ص)3
رؤية 0202م:
الخطــة االسـ ـ ـ ــتااتيجيــة للممل ــة العرميــة السـ ـ ـ ــعوديــة والتي تم االعالن عنلــا في  05أبريـ 0212م ،و ي خطــة مــا بعـد الن ط،
وتش ــم كا ة لطاعات الدولة حي تض ــمنت ثالثة محاور رئيس ــية و ي مجتمع حيوي والتص ــاد ملهر ووطس طموح ،ولد ركلت عن
دور التعليم العالي في محورها الثاني االلتصاد امللهر( .رؤية اململ ة العرمية السعودية 0202م)

في لاموس اللغة ورد ل ظ ب
"لوم الس ـ ـ ـ ــلعة تقويما" :يعني أعطاها ليمة مادية ،أما التقويم مس النواري األدبية ،يأتي بمعنى
ح م ليمة األثر وعين ليمته (منصور وآخرون1332،م ،ص)13
عرإ برسـ ـ ــيم (0211م ،ص )12التقويم بأنه عملية يتم بمقتضـ ـ ــاها لياس مدل التزام املوظق بسـ ـ ــلوكيات العم املطلوب
منـه ،والنتـائج التي ب
تحققـت مس االلتزام بلـذه الس ـ ـ ـ ــلوكيـات خالم تاة التقويم .وذكرا (ص ـ ـ ـ ــباي ،وكام 0215 ،م،ص )03أن التقويم
يعني تقدير ليمة أي عنصر مس عناصر املنظومة التابوية وإصدار الح م عن مدل عودة هذه املنظومة.
وفي ض ـ ــوء ما س ـ ــاق تلخص الااحثة إل أن عملية تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس ي إص ـ ــدار ح م عن مدل تحقيقه لألهداإ
املرعوة منه ،وذلك مس خالم عملية منظمة ومس ــتمرة وا ــاملة يتم الا مقارنة مس ــتواه و ق معاييا محددة مس ــاقا ،وتحديد نقاط
القوة والضعق في أدائه ،ومقتاحات لتطويره ،وات اذ لرارات بشأنه.
تقوم عملية تقويم عضــو هيئة التدريس عن مجموعة مس املاادا
واألسس والخصائص التي ييااي مراعاالا لنجاح عملية التقويم ،ومس أبر تلك الخصائص( :هاام ،والخلي ة0211،م،ص)3033؛
و(الشل وب0211،م،ص:)10
.1
.2
.3
.4
.5

االرتاــاط بــاألهــداإ :أي أن ترتاط عمليــة تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بــأهــداإ محــددة ،واختيــار أداة التقويم املالئمــة ل ــذا
ال دإ.
الش ـ ـ ـ ــمولية :أي أن تش ـ ـ ـ ــم عملية تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عميع امل ام والواعاات واملس ـ ـ ـ ــؤوليات واملجاالت املطلومه له،
وعميع أنواع األهداإ ،ومستوياالا املختل ة.
التعاون واملشـاركة :أن تكون عملية تقويم عضـو هيئة التدريس مشـتاكة ،البد مس مشـاركة العضـو والطالب ورؤسـاء األلسـام
والعمداء ولجنة الجودة الشاملة في عملية التقويم.
االس ـ ــتمرارية :أن تمتد عملية تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس بش ـ ــك مس ـ ــتمر ،وتحديد عوانب القوة والض ـ ــعق ،وتو يا الايانات
الال مة للتطوير املطلوب واملستمر في تقويمه.
اإلنسانية :أن يقوم تقويم عضو هيئة التدريس عن أسس إنسانية ،ترا ي ك مس له عاللة بعملية التقويم.
035

 .6الوالعية :أن تكون عملية تقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس لابلة للتحقيق ،مع وض ـ ـ ــوح األهداإ واملعاييا املحددة لذلك ،واإلعالن
املساق عس تلك املعاييا لجميع أعضاء هيئة التدريس.
 .7العلمية :أن تنطلق عملية تقويم عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس أسـ ـ ـ ــس وماادا ونظريات ترموية سـ ـ ـ ــليمة ،وأال يكون عشـ ـ ـ ــوائيا ،أو
ذاتيا ،أو عرضيا ،وأن تست دم يه أدوات علمية مضاوطة تتسم بالثاات والصدق ،وس ولة االست دام.

عملية تقويم عضـو هيئة التدريس م مة ملا ل ا مس أثر في ات اذ القرارات بشـأنه ،وت تصـر الااحثة أهمية تقويم عضـو هيئة
التدريس يما يني( :هاام ،والخلي ة0211،م،ص)0302؛ و(الشل وب0211،م،ص:)13
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يحسس مسار العملية التعليمية ،ألنه ياين مدل نجاح عضو هيئة التدريس في أداء عمله.
ي شق نقاط القوة والضعق لدل عضو هيئة التدريس ،ويعم عن عالج نقاط الضعق وتعليل نقاط القوة.
يوعــه أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ويــدربلم عن التقويم الــذاتي ،والح م عن األمور بــأن سـ ـ ـ ـ ـ م ،وتقــدير مــدل تحقيق م ألهــداإ
التعليم العالي املوضوعة.
يستعان به في الح م عن مستول أعضاء هيئة التدريس وترلي لم مس درعة إل أخرل.
يحـ أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس عن الجـد واالع لـاد واالخالص واملثـابرة في أداء العمليـات التعليميـة عن أكمـ وعـه ،حتى يحقق
الرضا الن عمي والنجاح.
يشخص الصعومات التي مم س أن تواعه العملية التعليمية كك وعضو هيئة التدريس خاصة ويعم عن معالج لا.

عملية تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس ليس ـ ــت نش ـ ــاطا سـ ـ ـ ال ،ب هو عملية معقدة تس ـ ــيا و ق ثال مراح أس ـ ــاس ـ ــية ،يم س
إيجا ها باآلتي( :هاام ،والخلي ة0211،م،ص)3532؛ (اريق0210،م ،ص)35؛ و(الشل وب0211،م،ص:)12
 .1مرحلة الت طيط للتقويم :و ي مرحلة أس ــاس ــية وم مة ،تقوم عن االعابة عس عدة تس ــاؤالت :ملاذا نجري التقويم؟ ماذا نقوم؟
كيق نقوم؟ مس الذي يقوم؟ ومتى يتم التقويم؟ أيس يتم التقويم؟
 .2مرحلــة تن يــذ التقويم :تعقــب مرحلــة الت طيط ،ويتم التن يــذ و ق إعراءات تم تحــديــدهــا أثنــاء الت طيط ،يم س إعمــال ــا في
خطوتين :تحديد مجتمع التقويم واختيار عييته – تطايق أدوات التقويم.
 .3مرحلة إص ــدار الح م وات اذ القرار :و ي املرحلة األخياة مس مراح التقويم ،حي يتم الح م وات اذ القرار في ض ــوء الايانات
التي تم الحصوم علالا وتقديراالا ،بعد تحديد مواطس القوة والضعق في عضو هيئة التدريس.
وال تعتبا هــذه العمليــة ي النلــائيــة ،بـ ي الاــدايــة ملرحلــة تقويم عــديــدة يتم ات ــاذهــا في ض ـ ـ ـ ــوء القرارات النــاتجــة عس هــذه
املرحلة .وه ذا يكون دائما التقويم في حالة مستمرة ومتاابطة.

ترتاط ك ــاءة و ــاعليــة عمليــة تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بــأدوات التقويم ،التي تعمـ عن ليــاس م تلق األبعــاد امل نيــة
وال نيـ ــة ،ومس أدوات تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئـ ــة التـ ــدريس مـ ــا يني (رس ـ ـ ـ ــمي0220،م ،ص)11؛ و(الغـ ــامـ ــدي وآخرون0212،م ،ص)21؛
و(الشل وب0211،م،ص:)02
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✓

✓
✓

✓
✓

املالحظة املاااــرة :و الا يتم تقويم عملية التدريس ،مس خالم بناء أنشــطة التطوير والت اعالت في العملية التعليمية ومكونات
بيئة التعليم ،والتقنيات املس ــت دمة و اعلية اس ــت دام ا .حي تس ــتند عملية تقويم عض ــو هيئة التدريس عن تنظيم املنال
الدرا ـ ـ ــمي ،واملشـ ـ ــروعات الاحثية ،واالمتحانات ،والدرعات ،ويم س اس ـ ــت دام بطالة املالحظة في تقويم اللمالء ألداء أعض ـ ــاء
هيئة التدريس.
التقديرات :األداء الوظي ي (تقديرات املدير واملشر ين لل اءة) ،واملراععات الداخلية والخارعية ،والتقديرات الذاتية.
ب
األراـ ـ ـ ة :عينات مس العم الذي تم تقديره ،وتقارير ُمدلقة ،ومص ـ ــادر ومؤاـ ـ ـرات تم اس ـ ــتعمال ا (س ـ ــياة ذاتية ألعض ـ ــاء هيئة
ب
التدريس ،وم رات ،واملشــاركات الشــخصــية) ،وســجالت التطوير الشــخصــمي ألعضــاء هيئة التدريس ،ومحاضــر االعتماعات،
واملذكرات ،وميانات الغياب واملرب ،والشكاول.
املقابالت :و الا يتم ت اع ل ظي بين شخصين في مولق مواع ة؛ حي يحاوم أحدهما وهو القائم باملقابلة أن يستثيا بعض
املعلومات أو التعاياات لدل املاحو  ،التي تدور حوم آرائه ومعتقداته.
االســتاانات :و ي اســتمارة تحتوي عن مجموعة مس األســئلة أو العاارات امل تومة ،ملودة بإعاب لا أو اآلراء املحتملة ،ويطلب مس
املجيب عنلا اإلعابة الص ــحيحة .وفي عملية تقويم عض ــو هيئة التدريس يم س اس ــت دام أداة االس ــتاانة في ردود أ عام الطالب
(الرض ــا والقاوم) ،واس ــتاانات تقييم التدريس بصـ ـ ة عامة ،واس ــتاانات تقييم بيئة التعلم ويم س اس ــت دام ا للتقييم الذاتي
لعضـ ـ ــو هيئة التدريس ،أو تقويم الطالب لعضـ ـ ــو هيئة التدريس ،أو تقويم رئيس القسـ ـ ــم العلمي أو عميد الكلية لعضـ ـ ــو هيئة
التدريس ،و ي ما است دمته الااحثة كمعيار لتقويم أداء عضو هيئة التدريس.

تتعدد أســاليب عملية التقويم لأل راد أو لعضــو هيئة التدريس ،وبعد االطالع عن العديد مس األســاليب خلصــت الااحثة إل
ُ
أاـ ـ ـ ـ ـ ر األس ـ ـ ـ ــاليب والطرق املتاعة في مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي ،و ي( :مر ـ ـ ـ ــمي0220،م ،ص)121؛ و(محمد0212،م،ص)212؛
و(الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراي ـ ـ ــرة0211،م ،ص)210210؛ و (م ـ ـ ــاه ـ ـ ــر0215،م ،ص)313302؛ و(نـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــس0210،م ،ص)313؛
و(الشل وب0211،م،ص)0103
✓ امليزان أو القياس ب
املتدرج :يعد هذا النوع مس ألدم أاــكام تقويم األداء املســت دمة ،وهو أســلوب تقليدي؛ ل نه كثيا االنتشــار
✓
✓
✓

✓

واالست دام حتى الولت الحاضر ،ويتم التقييم باست دام ميزان متدرج مس مرت ع إل من ض ،أو مس للي إل كثيا ،وه ذا.
التاتيب العام :تتم هذه العملية بعقد مقارنات بين مس تشـ ـ ـ ــمل م عملية التقويم ،بتاتيبلم تنا ليا مس األحسـ ـ ـ ــس إل األس ـ ـ ــوأ ،أو
تصاعديا مس األسوأ إل األحسس.
مدخ التو يع الجباي :مس أساليب تقييم األداء ،ويعتمد مادأ التو يع الطايعي في علم اإلحصاء.
االختيار الجباي :أسلوب يقوم عن عدد مس العاارات التي تصق أداء العم  ،حي تو ع هذه العاارات في مجموعات ،وعادة ما
تكون عاارات ثنائية تعبا عس نواح إيجابية أو س ـ ــلاية ،تو ر املعاييا املوض ـ ــوعية ذات العاللة املاااـ ــرة بالعم  ،وي تار القائم
بعملية التقويم مس ك مجموعة العاارة التي يرل أنلا تنطاق عن أداء العضــو الذي يقوم بتقويمه ،ثم تقوم ع ة أخرل محايدة
ل ا ا رة سرية خاصة بتقييم العاارات بعملية التقويم ،ويمتا األسلوب بقلة التحيز مس عانب القائم بعملية التقويم.
األحدا الحرعة :يعتمد هذا األســلوب عن املســؤوم املاااــر في تســجي كا ة املالحظات عن ســلوك مس يريد تقييمه في عواناه
اإليجابية والسـ ــلاية ،وتكون مس خالم رصـ ــد األحدا الحرعة ،و ي تلك األحدا امل مة غيا املت ررة في أداء ك رد ،لد يكون
بعضـ ا إيجابيا ،وبعضـ ا اآلخر ســلايا ،ومس خالم ضــاط ا ،وإعطائلا أو انا تقديرية ،وتحليل ا؛ تت ــح الصــورة العامة عس األداء
ال ني لل رد.
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املقام الوص ـ ـ ي :يشـ ــاه أسـ ــلوب الحواد امل مة؛ ل نه هنا ال يحت ظ بسـ ــج معين ملا يتم مالحظته مس سـ ــلوك ،ب يعد تقريرا
كتابيا عس سلوك ال رد ومستول أدائه في نلاية ال تاة املحددة.
اإلدارة باألهداإ :تعد مس أحد األس ــاليب املتاعة في تقييم األداء ،حي تعتمد ص ــيغة موحدة لألهداإ التي يس ــع العاملون
في املنظمة عميع م إل تحقيق ا خالم تاة منية محددة ،كما يم س و قا ل ذا األسلوب اتااع أسلوب التقييم الذاتي.
التقويم الذاتي :يعد التقويم الذاتي أس ـ ـ ـ ــلوما متطورا وم ما في النمو املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس؛ إذ إنه يس ـ ـ ـ ــتطيع مس خالم
التقويم الذاتي ألسلوب عمله أن يطور النواري اإليجابية ،ويتالف النواري السلاية.
تقويم اللمالء :غالاا ما يطلب مس األ راد ذوي املرتاة املتســاوية ،ممس يعملون معا تقويم بعض ـ م بعض ـا ،وكذلك لد يطلب مس
األ راد ذوي املرتاــة العلميــة األعن تقويم مالئلم في العم ـ ذو املرتاــة العلميــة األل ـ  ،ــاللمالء أكثا درايــة بطايعــة املقررات
الدراسـ ـ ـ ــية ،ومتطلاات تدريس تلك املقررات ،ومس خالم تعامل م املسـ ـ ـ ــتمر معا ،ومش ـ ـ ــارك لم في الندوات واملؤتمرات العلمية؛
ب
تتكون لديلم رؤية موضـ ـ ـ ــوعية عس مسـ ـ ـ ــتول مالئلم ،ومدل عدي لم في العم ؛ ل س يشـ ـ ـ ــتاط لنجاح أسـ ـ ـ ــلوب اللمالء أن يكون
ب
املقوم مس ذوي الخباة وال اءة ،واملش ود له بالحياد واملوضوعية؛ وذلك للخروج بيتائج صادلة تساعد عن تطوير أداء عضو
هيئة التدريس.
تقويم الطالب :أص ــام تقويم الطالب لعض ــو هيئة التدريس مس االتجاهات الش ــالعة واملس ــت دمة في معظم الجامعات ،كونلم
مس أكثا األطراإ في العملية التعليمية دراية بمواطس لوة عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وض ـ ـ ـ ــع ه ،ويعني تقويم الطالب أن يتاك ل م
حرية التعايا عس آرائلم وما يش ـ ـ ـ ــعرون به تجاه العملية التعليمية التي تقدم إلالم ،ومدل اسـ ـ ـ ــت ادالم منلا ،دور الطالب يعد
مرآة حقيقية تع س آثار األداء في العملية التعليمية؛ كونلم املس ـ ــت يد األوم في املؤس ـ ـس ـ ــة التعليمية ،وملا له هذا األسـ ــلوب مس
وائد عديدة ،أبر ها :مشارك لم في صناعة القرار داخ الجامعة ،وإاعارهم بأهمية دورهم ورأيلم.
تقويم رئيس القس ـ ـ ـ ــم :يعـد مس ألـدم الطرق املعرو ـة في تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس؛ بح م أن رئيس القس ـ ـ ـ ــم م وم بح م
منص ــاه باإلاـ ـراإ عن أعمام القس ــم اإلدارية واألكاديمية .ويعد تقويم رئيس القس ــم ألعض ــاء هيئة التدريس ومتابعة أدائلم؛
مس أهم األدوار التي يقوم بلا ،ويتم ذلك عس طريق مشـ ــاركة رئيس القسـ ــم للمالئه بتو يع املقررات الدراسـ ــية ،ومس ثم املتابعة
الدليقة للمالئه أثناء الدراس ـ ـ ـ ــة ،والتأكد مس أن الخطة الدراس ـ ـ ـ ــية تس ـ ـ ـ ــيا مس ـ ـ ـ ــارها الطايعي ،والقيام بالليارات الدورية أثناء
املحاض ـرات ،وحصــر نقاط القوة والضــعق في أداء عضــو هيئة التدريس ،مع تم باب للحوار والنقاش ،والتااح خطة لتطوير
أدائه.

ويت ح مما ساق تنوع أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ،وك أسلوب له إيجابياته وسلاياته ،ولتحقيق املصدالية
واملوض ـ ـ ــوعية في عملية التقييم يجب عن الجامعات اس ـ ـ ــت دام نظام التقويم الش ـ ـ ــام بغرب تطوير أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
والذي يتكون مس :التقويم الذاتي ،تقويم الطالب ،تقويم اللمالء ،وتقويم رئيس القسم/عميد الكلية.
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تايت اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية رؤية 0202م لتكون مناجا وخارطة طريق للعم االلتص ـ ـ ـ ــادي والتنموي في اململ ة ،ولد
رس ــمت الطريقة والتوع ات والس ــياس ــات العامة للرؤية وااللتزامات الخاص ــة بلا ،لتكون اململ ة نموذعا رائدا عن املس ــتويات كا ة
(رؤية اململ ة 0202م).
ولــد ركلت رؤيــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة 0202م عن دور التعليم في التنميــة الشـ ـ ـ ـ ــاملــة ،إيمــانــا منلــا بــالــدور الــذي يلعاــه التعليم عمومــا
والتعليم العــالي عن وعــه الخصـ ـ ـ ــوص في ليــادة التغييا والتطوير في بــاقي املجــاالت ،قــد هــد ــت إل العــديــد مس األهــداإ املتعلقــة
بالتعليم العالي ومس أبر ها:
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 .1تعليم يس م في د ع جلة االلتصاد الوطني.
 .2أن تصام خمس عامعات سعودية عن األل مس أ ض  022عامعة دولية.
 .3أن يحر الطالب نتائج متقدمة في التحصـ ـ ـ ــي العلمي عن متوسـ ـ ـ ــط النتائج الدولية( .رؤية اململ ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية ،0202
ص)12
ومس أهم الباامج التي أطلق لـا و ارة التعليم ض ـ ـ ـ ــمس لطـاعـات الـدولـة مس أعـ تحقيق تلـك األهـداإ برنـامج التحوم الوطني
0202م والـذي تم مس خاللـه رصـ ـ ـ ـ ــد أبر التحـديـات التي تواعـه التعليم ،ومنـاء األهـداإ العـامـة للتعليم ،ومؤاـ ـ ـ ـ ـرات ليـاس األداء،
وكذلك املاادرة التعليمية والتابوية املحققة لبانامج التحوم الوطني.
وملا لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس دور م م ومحوري في العملية التابوية ،قد بر ت الحاعة إل االهتمام بض ـ ـ ـ ــمان عودة أداء
أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية وتطوير العملية األكاديمية واإلدارية بالجامعات بما يتناسـ ـ ـ ــب مع خطط التنمية،
ومما يحقق متطلاات وتطلعات وأهداإ رؤية 0202م وذلك لر ع مستول التنا سية في الجامعات السعودية.
ومس أهم متطلاــات تطوير عمليــة تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في ض ـ ـ ـ ــوء متطلاــات تحقيق رؤيــة
0202م ،ي تكويس نظام ا ـ ـ ــام موض ـ ـ ــو ي لتقويم عميع مجاالت التقويم لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس بأس ـ ـ ــاليب متعددة ،ويتكون هذا
النظام مس اآلتي كما أاار إلالا( :العيدروس0212،م ،ص ،)002و(الغامدي وآخرون0212 ،م ،ص ،)50و(أحمد0215،م ،ص)00؛
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نشر ثقا ة التقويم في الجامعات السعودية.
وعود استااتيجية محددة لعملية تقويم عضو هيئة التدريس في الجامعات.
إيجاد لاعدة بيانات مركلية لتطوير عملية التقويم.
إطالع عضو هيئة التدريس والقائمين بعملية التقويم عن متطلاات تحقيق رؤية 0202م.
تنويع أساليب تقويم أعضاء هيئة التدريس.
منالشة نتائج التقويم مع عضو هيئة التدريس عس طريق املصارحة واملكاا ة ،واالست ادة مس هذه النتائج.

تنوعت الدراســات التي تناولت موضــوع تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات عن م تلق الدوم ،ملا له مس أهمية
في ر ع مس ـ ــتول عض ـ ــو هيئة التدريس ،قد هد ت دراس ـ ــة (العيدروس0212،م) إل التعرإ عن والع أس ـ ــاليب تقويم أداء عض ـ ــو
هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية ،وال ش ـ ــق عس املتطلاات التي ييااي توا رها في األس ـ ــاليب املس ـ ــت دمة في تقويم أداء عض ـ ــو
هيئة التدريس ،والتعرإ عن الصـ ــعومات التي تواعه ذلك ،واتاعت املنال الوص ـ ـ ي املسـ ــحي ،واسـ ــت دمت االسـ ــتاانة كاألداة لجمع
املعلومــات ،وأظ رت نتــائج الــدراسـ ـ ـ ـ ــة أهميــة تم س عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس مس مــادتــه العلميــة ،والعــدم ،واالنضـ ـ ـ ـ ـاــاط ،وتنويع طرق
التدريس واألمانة ،وأهم الصـ ـ ـ ــعومات التي تواعه عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ي محدودية الخباة ملس يقوم بعملية التقويم ،واال تقار إل
إطار ليمي لائم عن املسئولية اإلسالمية.
أمــا دراسـ ـ ـ ـ ــة (الغــامــدي ،والعقيــد0212،م) قــد كشـ ـ ـ ـ ــت عس والع برامج تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات
الس ـ ـ ـ ــعودية ،وأبر التجارب العاملية في تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،والتااح نموذج متكام لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات السعودية في عميع امل ام ،واتاعت املنال الوص ي التحليني ،وتوصلت إل إعادة النظر في لوائم تقويم أداء أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات الس ــعودية ،ونش ــر ثقا ة التقويم الا ،ورمط نتائج التقويم بحوا ل مادية ومعنوية ،وعقد ورش عم ودورات
تدريبية لرؤساء األلسام واملعنيين بعمليات التقويم.
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كما تناولت دراس ـ ـ ـ ــة (الداود0211،م) اتجاهات أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة اإلمام محمد بس س ـ ـ ـ ــعود اإلس ـ ـ ــالمية نحو
أس ـ ـ ــلوب تقويم م مس خالم الطالب ،واتاعت املنال الوصـ ـ ـ ـ ي املس ـ ـ ــحي ،واس ـ ـ ــت دمت االس ـ ـ ــتاانة كأداة لجمع املعلومات ،ومس أبر
النتائج التي توص ـ ــلت إلالا ض ـ ــعق اتجاهات أعض ـ ــاء هيئة التدريس نحو تقويم طالبلم ل م ،وأوصـ ـ ـ ت بيش ـ ــر ثقا ة تقويم الطالب
ألس ـ ــاتذالم بين الطالب وأعضـ ـ ـاء هيئة التدريس بالجامعة مس خالم القنوات واألس ـ ــاليب املختل ة ،ووض ـ ــع آلية تس ـ ــاعد عن اطالع
عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عن نتائج التقويم ماااـ ـ ـ ــرة ودون تأخيا وإلامة ورش عم خاصـ ـ ـ ــة ملنالشـ ـ ـ ــة نتائج التقويم ،ووضـ ـ ـ ــع خطط
التطوير.
ولـدمـت دراسـ ـ ـ ـ ــة (العودة0210،م) تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـالجـامعـات ،وذلـك بعـد االطالع عن
تجارب تقويم األداء ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في بعض الدوم األعنبية ،واتاعت مدخ الت طيط االس ـ ـ ـ ــتااتي ي ،واملنال الوصـ ـ ـ ـ ـ ي،
وتوص ــلت الدراس ــة إل تص ــور مقتاح للوص ــوم إل أ ض ـ الطرق لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في ض ــوء الواعاات املنوطة بلم،
والتوع ات العاملية في هذا املجام بالجامعات .وأوصـ ـ ـ ـ ــت الدراسـ ـ ـ ـ ــة بض ـ ـ ـ ــرورة مشـ ـ ـ ـ ــاركة الطالب في تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
ب
الجامعات؛ بوص ـ ـ ــق أنلم ا ـ ـ ــركاء في العملية التعليمية ،وض ـ ـ ـ ــرورة تقويم األداء العلمي ل م ،وتقويم األعمام اإلدارية املكلق بلا مس
خالم رئيس القسم ،وأال تقتصر نتائج التقرير عن العقاب قط.
كما أن دراس ـ ـ ــة (ال ويد0210،م) لد هد ت إل التعرإ عن درعة مس ـ ـ ــاهمة تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة
التعليم الجــامعي ،مس وع ــة نظر عض ـ ـ ـ ــوات هيئــة التــدريس والطــالاــات في عــامعــة أم القرل ،واتاع ـت املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي التحليني،
واس ــت دمت واالس ــتاانة كأداة لجمع املعلومات ،ومس أبر ما نتجت إليه أن درعة مس ــاهمة تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في ر ع
عودة التعليم الجامعي عاء بدرعة كاياة؛ ولذلك أوص ـ ـ ـ ــت ببناء نموذج لتقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس يس ـ ـ ـ ــاعد عن ر ع عودة
التعليم الجــامعي ،مس حي ـ وضـ ـ ـ ــع معــاييا تؤكــد تطوير املنال وأسـ ـ ـ ـ ــاليــب القيــاس والتقويم ،وت عي ـ مص ـ ـ ـ ــادر التعلم والتعليم،
والتوظيق املناسب لإلمكانات املادية ،وضرورة التأثيا في الطالب ،وتطوير أداء عضو هيئة التدريس.
ولدمت دراس ـ ــة (عادالخالق0213،م) منظومة تقويم األداء الجامعي في ض ـ ــوء معاييا الجودة الشـ ــاملة ونظم االعتماد ،ولد
ااـ ـ ــملت عن  :املحتول التدريع ـ ـ ــمي ،ومعاييا تقويم أداء الطالب ،وتقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وأوص ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة بإعراء التقويم
املستمر لجميع أعضاء هيئة التدريس في املؤسسات التعليمية ،وح املشاك بشك متواص ومستمر ومطريقة علمية سليمة.
أم ــا دراس ـ ـ ـ ـ ــة (برل ــاوي،أبو الرب )0212،ق ــد نتج ــت إل تق ــديم إط ــار نموذج لتقويم عودة أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس في
مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي العرمية ،حي يغطي كا ة واعاات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس حي التدريس والاح العلمي وخدمة
املجتمع وخدمة الجامعة.
وهدإ دراس ـ ـ ــة (عون،الش ـ ـ ــمراني،الخضـ ـ ــيا،بس عتيق0212،م) إل التعرإ عن كيق يم س تطوير مس ـ ـ ــتول أداء الجامعات
الس ـ ـ ـ ــعودية في التص ـ ـ ـ ــيي ات العاملية تحقيقا لرؤية الس ـ ـ ـ ــعودية 0212م في ضـ ـ ـ ــوء التجرمة ال ندية ،وذلك مس خالم تحديد املعاييا
واملؤارات التي يعتمد علالا تصييق مجلة التايمل للتعليم العالي في تصييق الجامعات.
ولد لدمت دراس ــة (الش ــل وب0211،م) نموذعا مقتاحا لتطوير عملية تقويم عض ــو هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية
في ض ــوء معاييا الجودة الش ــاملة ،وذلك باالس ــت ادة مس أمث معاييا الجودة الش ــاملة العاملية والعرمية املس ــت دمة في تقويم عض ــو
هيئة التدريس ،واتاعت املنال الوص ي بشقيه املسحي والوثائقي ،واست دمت االستاانة والتصور املقتاح كأدوات لجمع املعلومات،
ومس أبر ما أاارت إليه أن أساليب عملية تقويم عضو هيئة التدريس ،وأهداإ عملية تقويم عضو هيئة التدريس ،ومجام خدمة
املجتمع عاءت بدرعة متوسـ ــط ،ومجام األداء التدريعـ ــمي ،والاح العلمي عاءت بدرعة كاياة ،وأن مس أهم متطلاات عملية تقويم
عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية ي منالشة النتائج بين لجنة تقويم وعضو هيئة التدريس بسرية تامة وتوثيق ا.
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وس ـ ـ ـ ــعت دراس ـ ـ ـ ــة كارمس وس ـ ـ ـ ــتيق  ))Carmen&Steve,2004إل وضـ ـ ـ ــع نظام ومعاييا يم س مس خالل ا تقييم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التــدريس في عوانــب األداء الثالثــة :التــدريس ،والاح ـ العلمي ،وخــدمــة املجتمع ،بنــاء عن وضـ ـ ـ ــع معــاييا معينــة ل ــذه الجوانــب في
عامعة اوهايو .اتاعت املنال الوص ـ ـ ـ ي االرتااطي ،واسـ ـ ــت دمت االسـ ـ ــتاانة واملقابلة العشـ ـ ــوائية مس أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس كأدوات
لجمع املعلومات ،وتوص ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ــة إل وض ـ ـ ــع مجموعة مس املعاييا تش ـ ـ ــم الجانب التدريع ـ ـ ــمي ،والجانب الاحثي ،وعانب خدمة
املجتمع.
كما أكدت دراسة سين ( )Sean،2008أهمية ممارسة تقويم أعضاء هيئة التدريس بشتى الطرق والوسائ  ،ومس أهم ا :تقويم
األلران في عامعة دومينون بوالية رعيييا ،ومس أبر نتائج الدراسـ ــة أن تقويم األلران صـ ــار ناجا عامليا متاعا في معظم مؤس ـ ـسـ ــات
التعليم العالي ،كما أوص ــت بالتنوع والتطوير املس ــتمر في تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،وحذرت مس اس ــت دام مقياس أو نمط
موحد.

في ضوء ما تم منالشته في الدراسات السابقة يم س استيتاج املالحظات التالية:

✓ أن أغلب الدراسات السابقة ركلت عن تقويم أداء عضو هيئة التدريس ماله مس أهمية في تطوير العملية التعليمية ،وتقدم ا.
✓ منال الدراسة املتاع هو املنال الوص ي التحليني وهو مالام به الاح أيضا.
✓ أن دراســة ك مس الغامدي والعقيد ،العودة ،والشــل وب ،وكارمس وســتيق لدمت نماذج لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في
الجامعات ،وهذا ما لام به الاح الحالي.

✓ منال الدراسة املتاع في دراستي العيدروس والداود والشل وب هو املنال الوص ي املسحي ،وفي دراسة العودة مدخ الت طيط
االستااتي ي ،وفي دراسة كارمس وستيق املنال الوص ي االرتااطي ،و ي مالم يست دمه الاح الحالي.
✓ ت تلق الدراسة الحالية عس الدراسات السابقة ببناء معيار اام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية
في ض ــوء متطلاات تحقيق رؤية 0202م والذي يم س االس ــت ادة منه عن مس ــتول الجامعات الس ــعودية كك  ،بينما الدراس ــات
السابقة كانت معايياها في ضوء متطلاات الجودة الشاملة ومعاييا ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
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اســت اد الاح الحالي مس توصــيات الدراســات الســابقة في صــياغة املشــكلة وتباير أســااب اختيار املوضــوع ،وتحديد محاور
اإلطار النظري ،وأبعاد متغياات الاح  ،ومناء مناجيته ،ومنالشة ت سيا النتائج.

تم است دام املنال الوص ي التحليني للايانات واملعلومات التي تم عمع ا مس الدراسات السابقة واإلطار النظري ،وذلك مس
خالم اس ـ ـ ـ ــتعراب األدبيات والدراسـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ــابقة املرتاطة بمجام الاح  ،ومس ثم بناء معيار لتقويم عودة أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في الجامعات السعودية في ضوء متطلاات تحقيق رؤية 0202م.

السؤام األوم :ما والع عملية تقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟
بالنظر إل الوالع الحالي لعملية تقويم عض ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية؛ يت ــح أنلا تتم مس خالم نوعين ،وهما:
األوم :التقويم السـنوي حسـب نموذج الخدمة املدنية ،والثاني :تقويم أثناء التقدم للتالية حسـب الالئحة املنظمة لشـؤون ميسـوبي
الجامعات السعوديين مس أعضاء هيئة التدريس ومس في ح م م (الشل وب0211،م،ص)3
ومس خالم تحلي نتائج الدراسـ ــات السـ ــابقة حوم عملية تقويم عضـ ــو هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية يت ـ ــح أنلا لم
تلق االهتمام الكافي في عامعاتنا ،و يما يني استعراب ألبر نتائج تلك الدراسات:
قد أاـ ــارت نتائج دراسـ ــات (الحايب0223،م) ،و(الشـ ــا عي0222،م) ،و(ب ارل0222،م) ،و(سـ ــيا 0223،م) إل أن نموذج
التقويم (نموذج الخدمة املدنية) ال تتوا ر معلومات عس صــدله وثااته ،كما أنه يتضــمس بعض العناصــر التي ال تســتند إل لياســات
موض ـ ــوعية ،باإلض ـ ــا ة إل أنه يقتص ـ ــر عن أس ـ ــلوب تقويم الرئيس للمرؤوس؛ حي يعم رئيس القس ـ ــم عن تعالته لك عض ـ ــو في
لس ـ ـ ـ ــمه س ـ ـ ـ ــنويا ،كما أنه ال يؤخذ بيتائجه وال يس ـ ـ ـ ــت اد منه؛ حي ال يتاتب عليه ثواب أو عقاب إال ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس غيا
السـعوديين قط ،أما السـعوديون ال يتاتب عن تقويم م ثواب أو عقاب ،ما لم ي س هناك م ال ات صـريحة ،وهو أيضـا ال يحقق
التغـذيـة الراععـة؛ ومس ثم ال يحقق ال ـدإ مس تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس ،وهو تحس ـ ـ ـ ــين أدائـه ،وأن هنـاك غموض ـ ـ ـ ـ ـا في معـاييا
التقويم ،وعدم امولي لا وعدم تركيزها عن مجام واحد وهو مجام الاح العلمي.
وأاــارت دراســة (القرني واللهراني والشــمراني0225،م) إل أن بعض كليات عامعة امللك ســعود ســعت إل التنويع في مصــادر
التقويم ،عس طريق اس ــت دام أس ــلوب تقويم الطالب ألداء أعض ــاء هيئة التدريس؛ ول س هذه الكليات محدودة ،وتس ــت دم نماذج
وأدوات م تل ة ،وعن نحو غيا منظم وغيا مقفن.
كما أكدت دراسـ ـ ـ ــة (الص ـ ـ ــاان0225،م) عدم انتظام عملية التقويم ،وعنوحه عس املوض ـ ـ ــوعية إل الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية ،وغموب
اإلعراءات املتاتاة عن نتائجه ،وعدم امولية النموذج للعناصر املختل ة الحيوية.
وأضـ ــا ت دراسـ ــة (الش ـ ـ ري0222،م) أن أغلب رؤسـ ــاء األلسـ ــام األكاديمية في الجامعات السـ ــعودية غيا راضـ ــين عس نموذج
تقويم أعض ــاء هيئة التدريس؛ ال تقار النموذج إل تعاريق محددة لاعض عناص ــره ،وعدم أخذ عنص ــر تقويم الطالب بالحس ــاان،
وعدم ك اية عناصر التقويم املوعودة ،وعدم إعطاء دور لعضو هيئة التدريس في مجام خدمة الجامعة واملجتمع اهتماما كا يا في
تقويم أدائه.
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وأكدت ذلك نتائج دراس ــة (الداود0211،م) بأن اس ــت دام أس ــلوب تقويم الطالب ألعض ــاء هيئة التدريس يعد أس ــلوما حديثا
لم ياـدأ به إال عام 1301ه في عامعـة اإلمام محمـد بس سـ ـ ـ ــعود اإلسـ ـ ـ ــالميـة ،ولم تحقق التجرمة ال ـائدة املرعوة؛ ويعود ذلك لعـدم
االستعداد املساق له مس اإلدارات املعنية بالتقويم في الجامعة.
كما أكدت دراس ـ ـ ــة (أحمد0215،م) أن الجامعات تعاني مس لص ـ ـ ــور في عملية تقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس؛ بس ـ ـ ــبب غياب
الرمط بين التقويم وأنشطة التطوير ،وعدم إاراك أعضاء هيئة التدريس في عملية التقويم؛ مما نتج عنه لصور في تحقيق الجودة
الشاملة للتعليم الجامعي.
ولد أوصــت دراســة الداود (0212م) إل ضــرورة إا ـراك الطالب في تقويم أداء عضــو هيئة التدريس .وتصــميم نماذج حديثة
للتقويم تعتمد عن التغذية الراععة واملتابعة املس ـ ــتمرة مع إعطاء ص ـ ــالحيات لإلدارة الجامعية لوض ـ ــع نظام للحوا ل يس ـ ــت يد منلا
عضو هيئة التدريس املتميز.
أما مس ناحية األس ـ ـ ـ ــاليب قد ذكرت دراس ـ ـ ـ ــة (الشـ ـ ـ ــل وب0211،م ،ص )31أنه ال ام األس ـ ـ ـ ــلوب الش ـ ـ ـ ــالع هو تقويم الرئيس
للمرؤوس ،وتجاه باقي أس ـ ـ ــاليب التقويم ،وثمة ع ود متناثرة وعلئية بحاعة إل تجميع ا وتوحيدها؛ وهنا تظ ر الحاعة إل وعود
نموذج واضح لتطوير عملية تقويم عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء معاييا الجودة الشاملة.
مس خالم اسـ ـ ــتقراء نتائج وتوص ـ ـ ــيات الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة ت لص الااحثة إل أن والع تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في
حد ما ،ويحتاج إل تطوير وإعادة تص ـ ـ ـ ــميم للنماذج التقويم وذلك لتحقيق املتابعة املس ـ ـ ـ ــتمرة
الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية متوس ـ ـ ـ ــط إل ٍ
لعضو هيئة التدريس ،وأيضا إاراك عميع املست يديس مس عملية التدريس بتقويم األعضاء.
السؤام الثاني :ما األمث مس املعاييا املست دمة في عملية تقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟
تنوعت أس ـ ــاليب ومعاييا تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس في ك دولة و قا للعوام املؤثرة الا ،وطايعة التعليم العالي بلا،
واهتماماالا بتحقيق أهداإ التعليم الجامعي ،و يما يني عرب لاعض خباات تقويم أداء عضو هيئة التدريس و ق املعاييا العاملية
والعرمية:

اململكة املتحدة :عملية تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في عامعة بريس ــتوم في اململ ة املتحدة تتم مس خالم نماذج تقويم
تشــم معاييا رئيســة و رعية عس مســتول األداء التدريعــمي والاحثي واملجتمعي لعضــو هيئة التدريس ،و ي( :مســي ونا ع0222 ،م،
ص)35؛ (الغامدي وآخرون0212،م ،ص)2221
 .1األداء التدريعمي :نوعية الت طيط والتحضيا – أداء املحاضرات – مستول الت اع بين املحاضر والطالب – التقييم الاعدي
 .2الاح العلمي :إعداد ال تب واألوراق العلمية ونش ــرها – إعداد التقارير الاحثية – املش ــاركة في الندوات العلمية – اإلاـ ـراإ
عن طالب الدراسات العليا – املشاركة بوص م مح مين خارعيين في الجامعات واملعاهد املختل ة
 .3خدمة املجتمع :املش ــاركة في تيس ــيق املش ــاريع وليادالا خارج الجامعة – مش ــاركته مع مالئه في مؤس ـس ــات أخرل لتقديم بحو
علمية ت دم املجتمع – املشاركة الاناءة في الجمعيات امل نية – تقديم مساعدات إراادية ملؤسسات املجتمع
وأيضا تتم عملية التقييم مس خالم تقويم الطالب ،ملق اإلنجا (الاورت ليو) ،الخدمة امل نية.
ويتم الحص ـ ـ ـ ــوم علالا بطريقتين:الطريقة املااا ـ ـ ـ ــرة مس عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ن س ـ ـ ـ ــه؛ والطريقة الغيا مااا ـ ـ ـ ــرة مس تقييم
الطالب ،خباات اللمالء امل تساة مس تدريس املواد املشتاكة ،والتقارير السنوية مس رئيس القسم؛ والتقويم الذاتي.
020

الوالي ــات املتح ــدة األمري ي ــة :عملي ــة تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس في ع ــامع ــة ك ــالي ورني ــا بياكني في الوالي ــات املتح ــدة
األمري ية تتم مس خالم نموذج يشم عدة معاييا عن النحو التالي( :الغامدي وآخرون0212 ،م ،ص)22
تص ـ ـ ـ ــميم املقررات – عرب املواد واملوضـ ـ ـ ــوعات – التم س مس الت صـ ـ ـ ــص – اإلرا ـ ـ ـ ــاد – التوعيه واإلا ـ ـ ـ ـراإ عن طالب
الدراسات العليا.
وتتاع الجامعة األساليب التالية في عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس( :عادالعام0213 ،م ،ص)02
اللمالء – الطالب املسجلون – التقويم الذاتي – ملق التدريس مس إعداد عضو هيئة التدريس.

عم ورية مصر العرمية:
اعتمـدت ال يئـة القوميـة معـاييا املمـارسـ ـ ـ ـ ــة األكـاديميـة لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس ،و ي مجموهـة مس املعـاييا عن النحو التـالي:
(محمد0212،م،ص)11
التعليم – الاح العلمي – خدمة املجتمع – الجوانب اإلدارية والتنمية امل نية.
ك منلا يتضمس معاييا رئيسية يتم الا تقييم أداء عضو هيئة التدريس.
اإلمارات العرمية املتحدة:
تتم عمليــة تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بحــامعــات اإلمــارات مس خالم الطالب ،واللمالء ،ورئيس القس ـ ـ ـ ــم ،والتقويم
الذاتي لعض ــو هيئة التدريس ،وعميد الكلية في املجاالت التي تميز عض ــو هيئة التدريس ،وذلك مس خالم :املجام التدريع ــمي ،املجام
اإلراادي ،مجام الاح العلمي( .عامعة اإلمارات0211،م)
املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي في اململ ة العرمية السعودية:
ولــد اعتمــدت ال يئــة الوطني ـة للتقويم واالعتمــاد األكــاديمي لعمليــة تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس مجموعــة مس املعــاييا في
املجاالت التالية( :ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي0223 ،م ،ص ص:)3 3
 .1التعليم والتعلم :ومس أبر معايياها أنه يجب أن يكون أ راد هيئة التدريس مؤهلين بص ـ ـ ـ ــورة مناس ـ ـ ـ ــاة ،ولديلم الخباة الال مة
للقيام بمس ـ ــؤولياالم التدريس ـ ــية ،وأن ُي ب
طاقوا اس ـ ــتااتيجيات تدريس ـ ــية مالئمة مع توص ـ ــيق املقرر ،واسـ ــت دام وس ـ ــائ تقنية
حديثة،كما يجب أن يتم تقويم عودة التدريس و اعلية الباامج مس خالم تقييمات الطالب ،وأن يش ــتاك عض ــو هيئة التدريس
في األنشطة املناساة؛ لتحسين ك اءاته التدريسية.
 .2الاحـ العلمي :ومس أبر معــايياهــا أنــه ييااي عن عميع أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس الــذيس يــدرس ـ ـ ـ ــون في برامج التعليم العــالي أن
ُ
يشاركوا في أنشطة الاح العلمي بصورة كا ية ومناساة ،بشك يضمس بقاءهم عن دراية باملستجدات في مجام ت صصاالم،
مع أهمية أن ينع س ذلك عن أدائلم التدريعمي.
 .3خدمة املجتمع :ومس أبر معايياها أن تتم االسـتعانة بعلم أعضـاء هيئة التدريس وخباالم وحاعات املجتمع لتلك الخباات ،وأن
يتم تقدير اإلسـ امات املجتمعية ل يئة التدريس داخ املؤسـســة التعليمية ،وإعداد تقارير ســنوية لعضــو هيئة التدريس حوم
اإلس امات التي ب
لدم ا للمجتمع ،بحي تشتم معاييا التالية والتقويم الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عن تلك االس امات.
ومنلــا ت لص الاــاحثــة إل اختالإ عمليــات التقويم ومجــاالتــه وأس ـ ـ ـ ـ ــالياــه وأهــدا ــه مس بلــد إل آخر ،ومس عــامعــة إل أخرل
بسبب اختالإ أهداإ الجامعة و لس لا ،واختالإ موال ا مس عملية تقويم عضو هيئة التدريس.
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السؤام الثال  :ما املعيار املناسب لتقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟
لامت الااحثة ببناء معيار لتقويم عودة أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية و ق متطلاات تحقيق رؤية
0202م ،وتم بناءه و ق الخطوات التالية:

✓
✓
✓
✓
✓

رؤية اململ ة العرمية السعودية 0202م
معاييا ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
اإلطار النظري للاح .
ما تتضمنه الدراسات السابقة مس معاييا
الخباات العاملية والعرمية

في ض ــوء مص ــادر املعيار تم بناء محاوره وعااراته ،ثم مراععة املحاور واملؤا ـرات وإعادة ص ــياغة مايللم منلا ثم عرض ـ ا عن
الخبااء لتح يم ا وتقويم ا لت رج بشكل ا النلالي.
حي تضــمنت  5اســتمارات لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس وك اســتمارة ل ا و نلا الخاص في نســاة التقييم النلائية و ي
الدرعة التي يحص علالا عضو هيئة التدريس في تقييم األداء؛ و ي كاآلتي:
استمارة التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس (امللحق رلم :)1يتم تعائ لا مس لا عضو هيئة التدريس ،حي تحتوي عن
عدة معاييا و ي :الايانات الش ـ ــخص ـ ــية ،امل ام اإلدارية التي كلق بلا العض ـ ــو ،اللجان التي ا ـ ــارك الا العض ـ ــو عن عدة مس ـ ــتويات،
مشـ ــاركات العض ـ ــو في خدمة الجامعة واملجتمع ،عض ـ ــوية الجمعات واملؤس ـ ـس ـ ــات املعنية ،األنش ـ ــطة العلمية و ي :الاحو املقاولة
لليش ــر أو امليش ــورة – ال تب املؤل ة أو املتاعمة امليش ــورة – الاحو ليد اإلعداد – الاحو العلمية التي تم تح يم ا – اإلاـ ـراإ
عن طالب الدراسـ ـ ـ ــات العليا – منالشـ ـ ـ ــة طالب الدراسـ ـ ـ ــات العليا – املقررات الدراسـ ـ ـ ــية التي لام العضـ ـ ـ ــو بتدريس ـ ـ ـ ـ ا – الدورات
التــدريبيــة – املؤتمرات والنــدوات وورش العمـ – عوائل تقــديريــة تم الحص ـ ـ ـ ــوم علالــا مع الايــانــات كــاملــة – قرة تاين مــدل تحقيق
أهدا ه خالم السيتين املاضيتين – ما طموحه للسيتين القادمتين.
اس و ووتمارة تقييم الطالب لعض و ووو هيئة التدريس (امللحق رلم :)0يتم تعائ لا مس لا طالب عضـ ـ ــو هيئة التدريس للمقررات
التي ب
يدرس ـ ـ ا ،وتحتوي عن  :معلومات عس املقرر ،ثم عدوم يحتوي عن ( )00عاارة تقيس مسـ ــتول اعلية تدريس العضـ ــو للمقرر،
وتم تقسـ ــيم املقياس إل  5درعات و ي (ممتا  ،عيدعدا ،عيد ،مقاوم ،ضـ ــعيق) بناءا عن تقسـ ــيم مقياس درعات التقييم النلالي
للعضو.
اسو ووتمارة تقييم عضو ووو هيئة التدريس لزميله (امللحق رلم :)0يتم تعائ لا مس لا أعضـ ــاء هيئة التدريس للمالئلم األعضـ ــاء
عند حضورهم ل م محاضرات أو ورش عم  ،وتحتوي عن علأيس :الجلء األوم معلومات األستاذ ،واملقرر ،ورمله ،واللائر ،والتاريأ
وتسلم للقسم؛ والجلء الثاني مالحظات عضو هيئة التدريس ويتضمس أبر اإليجابيات ،أبر السلايات ،مقتاحات لتحسين األداء،
وتسلم لعضو هيئة التدريس لالست ادة مس تلك امللحوظات.
اس و ووتمارة تقييم رئيس القس و ووم/عميد الكلية لعض و ووو هيئة التدريس (امللحق رلم :)3يتم تعائ لا مس لا رئيس القسـ ـ ــم ،أو
عميد الكلية التابع ل ا عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وتحتوي عن عدة معاييا لسـ ـ ـ ــمت حسـ ـ ـ ــب املجاالت إل  :مجام العم اإلداري ،مجام
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العم األكاديمي ،مجام اليش ـ ـ ـ ــاط الاحثي وخدمة املجتمع ،مجام الصـ ـ ـ ـ ـ ات العلمية ،مجام التعاون مع اللمالء ،مجام الصـ ـ ـ ـ ـ ات
الش ـ ـ ــخصـ ـ ــية .وتم تقس ـ ـ ــيم املقياس إل  5درعات و ي (ممتا  ،عيدعدا ،عيد ،مقاوم ،ض ـ ـ ــعيق) بناء عن تقس ـ ـ ــيم مقياس درعات
التقييم النلالي للعضو.
اسو و و ووتمارة التقويم النهائي وتوصو و و وويات وحدة ضو و و وومان الجودة (امللحق رلم :)5يتم تعائ لا مس لا الج ات العليا أو وحدة
ضـ ـ ــمان الجودة ،و ي االسـ ـ ــتمارة األخياة التي يتم الا تعائة درعات التقييم التي حص ـ ـ ـ علالا عضـ ـ ــو هيئة التدريس في االسـ ـ ــتمارات
السابقة بعد عمع ا ،وتحتوي عن :
معلومات شووخصووية ،الدرعات الحاص ـ علالا عض ــو هيئة التدريس مس االس ــتمارات الس ــابقة ،مجام التحس ــينات املطلومة
لعضــو هيئة التدريس ،تعليق أو مالحظة عضــو هيئة التدريس عن تقييمه ،مالحظات إدارة الجامعة والدرعة النلائية ،وتم تقســيم
املقياس إل  5درعات و ي (ممتا  ،عيدعدا ،عيد ،مقاوم ،ضعيق) يحص علالا مس مجموع الدرعات السابقة.

✓ مس خالم اس ـ ـ ـ ــتقراء نتائج وتوص ـ ـ ـ ــيات الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة ت لص الااحثة إل أن والع تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في
حد ما ،ويحتاج إل تطوير وإعادة تصــميم للنماذج التقويم وذلك لتحقيق املتابعة املســتمرة
الجامعات الســعودية متوســط إل ٍ
لعضو هيئة التدريس ،وأيضا إاراك عميع املست يديس مس عملية التدريس بتقويم األعضاء.
✓ اسـ ـ ـ ــتعراب لاعض خباات تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس و ق املعــاييا العــامليــة والعرميــة و ي :اململ ــة املتحــدة في عــامعــة
بريسـ ـ ـ ــتوم ،الواليات املتحدة األمري ية في عامعة كالي ورنيا ،وعم ورية مصـ ـ ـ ــر العرمية في معاييا ال يئة القومية للممارسـ ـ ـ ــات
األكاديمية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،واإلمارات العرمية املتحدة في معاييا الجامعات لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لديلا،
واملركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي في اململ ة العرمية السعودية .واالست ادة مس هذه الخباات لاناء املعيار.
✓ بناء معيار لتقويم عودة أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية و ق متطلاات تحقيق رؤية 0202م ،احتول عن
 5اس ـ ـ ــتمارات للتقييم يتم تعائ لا ثم عمع درعاالا للحص ـ ـ ــوم عن الدرعة النلائية لتقييم أداء العض ـ ـ ــو و ي :اسـ ـ ــتمارة التقويم
الذاتي لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس اسـ ـ ـ ــتمارة تقييم الطالب لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس اسـ ـ ـ ــتمارة تقييم عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس للميله
استمارة تقييم رئيس القسم/عميد الكلية لعضو هيئة التدريس استمارة التقويم النلالي وتوصيات وحدة ضمان الجودة

وفي نلاية هذا الاح إننا نؤكد أن رؤية اململ ة 0202م تقدم رص ــا للجامعات الس ــعودية في ص ــنع عامعات عاملية متميزة،
تنا س أ ضـ ـ ـ الجامعات العاملية والدولية ،بأهداإ ومعاييا ومؤاـ ـ ـرات واضـ ـ ــحة الاناء والقياس لجميع املسـ ـ ــت يديس مس العملية
التعليمية وماألخص أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،تطايق الرؤية ال يقتصـ ـ ـ ــر عن ما تمت اإلا ـ ـ ـ ــارة إليه ،ب يتناوم العديد مس األ كار
التطويرية ومس ضمنلا:
✓
✓
✓
✓

تطوير أدوات ووسائ تقويم عضو هيئة التدريس ،وتطوير است دام ا وآلية تطايق ا.
توعية الطالب بأهداإ عملية التقييم وال وائد املتولعة منلا ،وأهمية توخي الدلة والعدالة واملوضوعية في عملية التقويم.
اعتماد استمارات تقييم أداء عضو هيئة التدريس الواردة في الاح .
توظيق نتائج هذا الاح بما يحقق متطلاات رؤية 0202م في أداء الجامعات واألعضاء عن حد سواء.
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إبراهيم،محمد0223(.م) .ثقا ة التقويم لدل أعضــاء هيئة التدريس في ضــوء معاييا الجودة الشــاملة :دراســة مقارنة بين عامعتي اإلسـ ندرية
وعامعة امللك سعود.بح ميشور .مجلة كلية التابية باإلس ندرية.ع.15ص .110052مصر:االس ندرية
أبو األس ـ ـ ـ ـرار ،اطمة0223(.م).تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بجامعة ص ـ ـ ـ ــنعاء و ق مقياس ُمقتاح لائم عن معاييا الجودة.مجلة التابية
العلمية:15123 ،3.مصر
أبو الرب،عماد0221(.م) .تقويم عودة أداء أعض ــاء هيئة التدريس في مؤس ـس ــات التعليم العالي.بح ميش ــور .املجلة العرمية لض ــمان الجودة
في التعليم الجامعي.)1( ،ص:00 11اليمس
أحمد،حنان0215(.م).متطلاات إدارة الجودة الش ــاملة والتميز وأثرها في تطوير األداء الوظي ي ألنش ــطة عض ــو هيئة التدريس،مس وع ة نظر
املعيدات واملحاضرات بجامعة الطائق.مجلة علوم و نون030022.)1(.
ب ارل،سلطان0222(.م).تقويم عضو هيئة التدريس في عامعة أم القرل.عالم التابية :0055،)02(.اإلس ندرية
برلاوي،باس ــم؛ أبو الرب،عماد0212(.م).إطار نموذج لتقويم عودة أداء عض ــو هيئة التدريس.املؤتمر العربي الدولي الس ــادس لض ــمان عودة
التعليم العالي.ص003052
بريسم،عني0211(.م).تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في عامعة ميسان مس وع ة نظر الطلاة.مجلة كلية التابية:0022 ،)0( 1.العراق
بو خار ،تحي0222(.م) .دور عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في تأص ـ ـ ــي الجودة في مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي وت عيل ا .مجلة الثقا ة والتنمية،)11(.
:5533القاهرة
عامعة اإلمارات العرمية املتحدة0211(.م).م تب نائب مدير الجامعة للش ــئون العلمية التعليمية.نموذج تقييم الكلية ورئيس القس ــم وعميد
الكلية لعضو هيئة التدريس .املوارد البشرية:اإلمارات
الحايب،عاد الحا ظ0223(.م).تقويم وتقييم أداء أعضـ ــاء ال يئة التدريسـ ــية في ضـ ــوء أهداإ املؤسـ ـسـ ــة الجامعية.ورلة عم مقدمة لندوة
تنمية هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي (التحديات والتطورات).عامعة امللك سعود كلية التابية:الرياب
الح مي،إبراهيم0223(.م).ال اءات امل نية املتطلاة لألسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالبه وعالل لا باعض املتغياات.مجلة رسـ ـ ـ ــالة الخليج
العربي.م تب التابية العربي لدوم الخليج :1052 ،)32(.الرياب
الداود،عاداملحســس0212(.م).مســؤولية الجامعات الســعودية في تحقيق رؤية اململ ة 0202م.بح ميشــور.مؤتمر دور الجامعات الســعودية
في ت عي رؤية 0202م.عامعة القصيم.ص:313330القصيم
الداود،خالد0211(.م).اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام نحو تقويم الطالب ل م.مجلة العلوم التابوية :25 – 3 ،)1(.الرياب
رسمي،محمد0220(.م).تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.مجلة كلية التابية:0022.اإلس ندرية
الروقي،مطلق0212(.م).تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لدور الجامعة في تحقيق رؤية 0202م.ورلة عم مقدمة للورا ـ ـ ـ ــة العامة حوم الرؤية الوطنية ودور
الجامعة في تحقيق ا.التي نظم لا عامعة اقراء:اقراء
رؤية اململ ة العرمية السعودية 0202م http//vision2030.gov.sa
س ـ ـ ـ ــياـ  ،ـائقـة0223(.م).تقويم املمـارس ـ ـ ـ ــات التابويـة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس (عـامعـة أم القرل :دراس ـ ـ ـ ــة حـالـة).مجلـة دراس ـ ـ ـ ــات في التعليم
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اإل ادة منلا في مصر.املجلة التابوية:031.)10(05 .مصر
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الغامدي،صـ ـ ــالح والقعيد،عادم ورأسـ ـ ــين،محمد0212(.م).تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ــعودية :نموذج مقتاح .مركل
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التعليم الجامعي:120101،)10( ..الرياب
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ماهر،أحمد0215(.م).إدارة املوارد البشرية.الدار الجامعية للطااعة واليشر والتو يع:القاهرة

021
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أوال :البيانات الشخصية:
االسم:
الرقم الوظيفي:
ثانيا :املهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
املسمى اإلداري للمهمة

الكلية /القسم:
تاريخ التعيين:

تاريخ التقويم:
الفترة

ثالثا :اللجان التي شارك فيها العضو على مستوى (القسم /الكلية /الجامعة):
على مستوى
اسم اللجنة

نوع املشاركة (رئيس /مقرر /عضو)

تاريخها

املكان

التاريخ

رابعا :مشاركات العضو في خدمة الجامعة واملجتمع:
النشاط
خامسا :عضوية الجمعيات واملؤسسات املعنية:
املؤسسة

نوع العضوية

سادسا :األنشطة العلمية:
البحوث املقبولة للنشر /املنشورة مع بيانات النشركاملة:
عنوان البحث
أسماء الباحثين
الكتب املؤلفة أو املترجمة املنشورة:
عنوان الكتاب

البحوث قيد اإلعداد:
أسماء الباحثين
البحوث العلمية التي قمت بتحكيمها:
عنوان البحث

املجلة/املؤتمر

اسم املؤلف  /املترجم

تاريخها

سنة النشر

مكان النشر

السنة

دارالنشر

عنوان البحث

السنة

الباحث

اإلشراف /مناقشة على طالب الدراسات العليا:
عنوان الرسالة
اسم الطالب

فترة االشراف/املناقشة

الجامعة

املقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها (املادة ،عدد املرات):
اسم املقرر ورمزه

عدد مرات التدريس

الدورات التدريبية:
الدورة
املؤتمرات والندوات وورش العمل:
عنوان املؤتمر /الندوة /الورشة

مقرها
الجهة املنظمة

جوائزتقديرية تم الحصول عليها مع البيانات كاملة:
نوع الجائزة

نوع املشاركة

جهة الحصول عليها

التاريخ
املكان

التاريخ

التاريخ

مدى تحقيق أهدافك خالل السنتين املاضيتين:
.............................................................................................................................................................................................................................................
ما طموحك للسنتين القادمتين – بإذن هللا :
.............................................................................................................................................................................................................................................
...........
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معلومات عن املقرر
أستاذ املقرر:
الكلية:
اسم املقرر ورمزه:
حرصا من الجامعة على تحسين فاعلية التدريس فيها فإنها ترجو قراءة العبارات التالية واختيار اإلجابة التي تعبر بدقة وموضوعية عن مستوى فاعية تدريس أستاذك
لهذا املقرر:
مقبول
ضعيف
جيدجدا جيد
ممتاز
العبارة
م
يوزع الخطة الدراسية في األسبوع األول من بداية الفصل الدراس ي
تنفيذ خطة املقرر بالشكل املناسب
يعرض املادة العلمية في املحاضرات بشكل واضح ومترابط ومنظم
يوضح عالقة املقرر بباقي مقررات البرنامج
القدرة على استغالل وقت املحاضرة وإدارتها
مدى تمكن األستاذ من املادة العلمية
القدرة على إيصال املعلومة بشكل جيد
مدى التو افق بين مفردات الخطة وما تم تدريسه فعال
يلتزم بمواعيد محاضراته بداية ونهاية
الدقة في ضبط حضور وغياب الطالب
يحفزالطالب على املشاركة وإبداء وجهات نظرهم حول املقرر
يبدي اهتماما بالتحصيل الدراس ي للطالب بشكل عام
يتعامل مع الطالب باحترام ضمن معاييراملهنة وآدابها
يستخدم أساليب تدريسية تستثيرالتفكيروحب االستطالع
العمل على تنمية قدرات النقد والتفكيروالتعلم الذاتي لدى الطالب
يستخدم في عرضه للمقرر األساليب التوضيحية والتطبيقية كلما يلزم
يستخدم لغة واضحة وفصيحة ومفهومة في تدريس املقرر
توضيح آلية تقويم أدائي في املقرر
محتوى االمتحانات متو افق مع شرح الخطة التدريسية للمقرر
اتسام االختبارات بالشمول والتوازن والدقة
تنوع الواجبات واالختبارات في قياس مستويات مختلفة من قدرات الطالب
توزيع الدرجات على املتطلبات الدراسية بطريقة عادلة وفقا لوزن املتطلب
يحفزاألستاذ الطالب لتقديم أفضل ما عندهم
ربط تكاليف الطالب بأهداف املقرر
الربط بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية وبين رؤية 2030م
تزويد الطالب بالتغذية الراجعة بناء على نتائج تقييمهم
يلتزم األستاذ بالساعات املكتبية ويشجع الطالب على مراجعته خاللها
مدى الدقة والعدالة في عالماته
يهتم بالعالقات اإلنسانية في تعامله مع الطالب ،وحل مشكالتهم األكاديمية
يوجه الطالب إلى مصادرالتعلم الالزمة
يتفاعل مع الطالب إلكترونيا
يحفزالطالب لالطالع على مراجع املقرر املختلفة
ينمي عند الطالب اتجاهات وعادات وأخالق حميدة
امللحق ()3
استمارة تقييم عضو هيئة التدريس لزميله
املوعد:
رمزه:
املقرر:
اسم األستاذ:
اسم الزائر .........................:التوقيع .................:التاريخ..............:
يسلم الجزء العلوي لقسم ...........ويسلم الجزء السفلي ألستاذ املقرر
مالحظات عضو هيئة التدريس:
أبرز اإليجابيات:
.............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................
أبرز السلبيات:
.............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................
مقترحات لتحسين األداء:
.............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................
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تقويم رئيس القسم وعميد الكلية لعضو هيئة التدريس من حيث:
املعيار
املجال

العمل اإلداري
العمل األكاديمي
النشاط البحثي وخدمة املجتمع
الصفات العلمية التعاون مع الزمالء الصفات الشخصية

القدرة على طرح أفكار جديدة تطويرية على مستوى القسم /الكلية /الجامعة
تواكب رؤية 2030م
القدرة على اتخاذ القرارات
التزامه بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها
التزامه باجتماعات القسم /الكلية
املحافظة على سمعة الجامعة ومكانتها العلمية
االلتزام بأوقات العمل
االلتزام بأوقات املحاضرات بداية ونهاية
االلتزام بأوقات اإلمتحانات واملر اقبات
تسليم أوراق أدوات التقويم والعالمات للطالب في موعدها
االلتزام بالساعات املكتبية
يصمم الخطط الدراسية تتناسب مع طبيعة املادة العلمية و ورؤية 2030م
إعداد ملف وتقريراملقرر في املواعيد املحددة
اإلهتمام بتطويروتنويع أساليب التقويم املختلفة
تحري املوضوعية والتميزعند بناء االختبارات التحصيلية
اإلسهام في تطويراملواد والخطط الدراسية في الجامعة بما يتو افق ورؤية 2030م
نجاحه في إقامة عالقات إيجابية مع الطالب
اإلشراف على بحوث الطالب ورسائلهم واملشاركة الفعالة في قاعة البحث
اإلهتمام في اإلرشاد األكاديمي والنفس ي واملنهي
التدريس والقدرة على تغطية املواد املختلفة بكفاءة
الدقة في متابعة حاالت الطالب
التغذية الراجعة من عملية تقويم الزميل للزميل
االلتزام باملنهجية العلمية عند إجراء البحوث
نشرالبحوث في مجالت علمية محكمة
االلتزام بآداب البحث العلمي وأخالقياته
املشاركة في تنسيق املشاريع وقيادتها خارج الجامعة
توظيف نتائج البحوث في تطويرتخصصه العلمي بما يتو افق وتحقيق أهداف رؤية
2030م
املشاركة في النشاطات العلمية
املقدرة على التطويرالذاتي العلمي والبحثي
العضوية في جمعيات وهيئات مهنية
تقديم دورات تدريبية لخدمة املجتمع وبما يخدم تحقيق أهداف رؤية 2030م
االهتمام بالطالب وتوجيههم في قراءات وبحوث وخبرات تطبيقية
السعي إلى املنافسة والتميزفي التدريس
مواكبته ملا يستحدث في تخصصه وربطه برؤية 2030
اإلهتمام بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في التدريس
التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة
نجاحه في إقامة عالقات إيجابية مع زمالئه في العمل
القدرة على التواصل والحوارالفكري مع زمالئه في العمل
التعاون مع رئاسة القسم  /العميد في تحقيق أهداف القسم  /الكلية
العمل بروح الفريق من خالل تدريس املواد متعددة الشعب واملر اقبات ونحوه.
العمل مع زمالئه بروح الفريق وقبله الرأي اآلخر
مقدرته اإلدارية وتو افرعنصرالقيادة لديه
اإلهتمام بتطويرأدائه
الجدية واملثابرة في عمله
إمكانية تحمل مسؤولية أعلى
القدرة على التصرف الذاتي وحل املشكالت
اإلهتمام بمظهره الشخص ي والسلوك العام
الرغبة في نقل الخبرات واملعلومات لآلخرين
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ممتاز
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جيد

مقبول

ضعيف

5
االسم:
العام الدراس ي:
مجال التحسينات املطلوبة لعضو هيئة التدريس:

الكلية /القسم:
الفترة التي يغطيها التقويم:
الدرجة

تاريخ التقويم:

استمارة التقويم
تقويم عضو هيئة التدريس لنشاطاته
رأي عميد الكلية ورئيس القسم والزمالء
رأي الطالب
..............................................................................
..............................................................................
تعليق ومالحظات عضو هيئة التدريس:
..................................................................................................................................................................................................................................
التوقيع ......................:التاريخ ..................................:
مالحظات إدارة الجامعة والدرجة النهائية:
..................................................................................................................................................................................................................................
مقبول
ضعيف
جيد
جيد جدا
ممتاز
التقويم
أقل من 60
69 – 60
79 – 70
89 – 80
100 90
اإلسم واملنصب اإلداري ...............................:التوقيع ...............:التاريخ.......................:
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د /تامر محمد عاد الغنى إبراهيم
استاذ مساعد بكلية الخدمة االعتماعية عامعة حلوان مصر
استاذ مشارك بإدارة تطوير الشراكة املجتمعية عامعة امللك يص – السعودية

تعد الجودة ي الغاية التي تتطلع إلالا ك م نة حي أصـ ـ ـ ــاحت عودة الخدمة أو عودة املنتج ي م تاح التنا س في الولت الحاضـ ـ ـ ــر ،كما أنلا أحد النماذج
املتميزة التي التم بالتحسـ ـ ــين املسـ ـ ــتمر وتبا أهمي لا في املنظمات نتيجة املتغياات العلمية والتقنية املسـ ـ ــتمرة التي اـ ـ ــملت كا ة املجاالت لالرتقاء باإلنتاعية وتحسـ ـ ــين
الجودة ملواع ة صـ ــور التحديات والتغياات ،وال يأتي أي اعتماد إال مس خالم وعود ممارسـ ــات عيدة ومتميزة تحقق للمؤسـ ـسـ ــة أهداإ خطط لا االسـ ــتااتيجية ،نجاح
الجامعات في أدائلا لوظائ ا الثال التعليم والاح العلمي وخدمة املجتمع يتولق بشــك رئيس عن مدل عودة ممارســاالا وأداءاالا ومســؤولياالا تجاه تلك الوظائق
الثال  ،وتمث خدمة املجتمع بعدا محوريا باليس ــاة للجامعة ،حي أنلا تش ــتم عن ممارس ــات وأداءات تدعم وتؤكد عن عودة العملية التعليمية والاحثية بالجامعة
والتي تتمث في التعام مع املجتمع املحيط واملشــاركة ال علية وال اعلة في تقديم الخدمات واالســتشــارات ومرامج التدريب والتعلم املســتمر ووضــع خباات أعضــاء هيئة
التدريس وإمكاناالم الاحثية وامل نية بما يدعم ويحقق خدمة املجتمع واالرتقاء به ،ومس هنا بدأت الجامعات في إدراك مسـ ــئولياالا تجاه خدمة املجتمع وذلك مس خالم
تطوير ا ـراكات رســمية مع منظمات املجتمع في كثيا مس دوم العالم املتقدمة والنامية عن حد ســواء ،كما نالت الش ـراكة بين املجتمع والجامعات كاتجاه عاملي معاصــر
اهتمـامـا تطايقيـا في معظم دوم العـالم ،وأكـدت عن ذلـك هيئـة تقويم التعليم بـاململ ـة العرميـة السـ ـ ـ ــعوديـة ممثلـة في املركل الوطني للتقويم واالعتمـاد األكـاديمي بـإدارج
معيار الشـراكة املجتمعية مس ضــمس معاييا االعتماد املؤسـعــمي بالجامعات الســعودية في إصــدارها الجديد .0211الشـراكة املجتمعية بالجامعات ضــرورة حتمية يجب
أن نلتم بلا لكي نحقق أهدا نا وطموحاتنا ونشـ ــاع احتياعاتنا ،هي ليسـ ــت عملية بسـ ــيطة ب تتضـ ــمس خطوات وآليات تتسـ ــم بالشـ ــمولية واملرونة الكا ية لقاوم مادأ
تقاسـ ـ ـ ــم املسـ ـ ـ ــئولية مع منظمات املجتمع ،و ي إحدل اآلليات التي تع س عملية إعادة صـ ـ ـ ــياغة العاللات بين عميع املعنيين بالعملية التعليمية ،وتمث رؤية عديدة
لتو يع األدوار بين املؤس ـ ـسـ ــات التعليمية ومين أ راد منظمات املجتمع ،لذلك هي ركيزة أسـ ــاسـ ــية لدعم وتحقيق التنمية املسـ ــتدامة .وفي ضـ ــوء إصـ ــدار املركل الوطني
للتقويم واالعتماد األكاديمي معاييا ض ــمان الجودة واالعتماد املؤس ـع ــمي املطورة الجديدة والتأكيد عن ض ــرورة تطايق ا ملتقدمي االعتماد مس لا الجامعات والكليات،
البد مس بناء معاييا لتقييم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية و ق هذه املعاييا ،وحي أن معيار الشراكة املجتمعية هو املعيار الثامس مس تلك املعاييا،
لذلك ســوإ يس ـ لدإ الاح الوصــوم إل مؤا ـرات لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية في ضــوء معيار الش ـراكة املجتمعية لتكون بمثابة دلي
تستعين به كا ة الجامعات السعودية لتحقيق االعتماد املؤسعمي.

Abstract
The quality is considered to be the main aim of each profession because the quality of service and quality of product became the key competition factors
at the present time. In addition, it is very characterized by its ability to be improved continuously. The importance of quality in all institutes is very clear due to the
speed growth in scientific and information technology aiming to improve all quality products and hence can face all challenges. Accreditation can not be achieved
unless there are excellent and well recognized practices that support and help in achieving the strategic goals of the institute. The success of the university in its
three main duties; teaching, scientific research, and community engagement will not be achieved without these practices. Community engagement is playing a
major role in supporting both teaching, and scientific research. It has its own tools to provide different services to the community such as; consultation, training
programs, life long learning, and making an useful use of the faculty members skills to help the society. The Universities have realized this critical role of
community engagement and as a result, they started to make legal partnerships with national and international institutes. And it started to one of the main basics
for higher education. The national center of accreditation and standards, KSA has approved the community engagement standard as one of the main standards
for institutional accreditation in 2018. The community engagement is not an easy process as it has some steps and regulations to be matched with community
institutes. Also, it should fulfill the stake holders’ requirements for labor market. This proposed study introduces the key performance indicators for evaluation of
faculty members in Saudi universities form community engagement point of view taking into consideration the specifications of standard 8 of community
engagement for achieving institutional accreitation.
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تعد الجامعات التي تس ـ ــعي إل الحص ـ ــوم عن االعتماد املؤسـ ـ ـع ـ ــمي ،وامليزة التنا س ـ ــية مس خالم أعض ـ ــاء هيئة التدريس الا
لادرة عن إدراك أداء عميع هؤالء األعضــاء وآمال م املســتقالية ،عضــو هيئة التدريس يعد أهم عناصــر العملية التعليمية؛ ال بد
أن يكون أدا ُوه متميزا ،حتى يتم س مس القيام بدوره ال اع في العملية التعليمية واملسـ ــياة التنموية ،لذلك يجب أن ي ض ـ ــع لعملية
التقويم حتى يعرإ نقاط لوته ونقاط ضع ه.
تعد عملية التقويم في الجامعات ركنا أس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيا لتحقيق متطلاات عودة ومنظومة التعليم الجامعي ،ألنلا توضـ ـ ـ ــح مدل
تحقيق األهـداإ الجـامعيـة امليشـ ـ ـ ــودة ،والتي تنع س عن الطـالـب وعضـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس واملجتمع ،كمـا أنلـا تعطي تغـذيـة راععـة
للجامعة عس درعة األداء لعض ــو هيئة التدريس في الاح العلمي والتدريس وخدمة املجتمع ألنه يعد ركنا أس ــاس ــيا في نظام التعليم
العالي و أحد املدخالت األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية في التعليم الجامعي وحلقة الوص ـ ـ ـ ـ بين املدخالت التعليمية واملخرعات املطلومة مس عانب
آخر ،كما أن تقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس ُي َعد مس أهم املجاالت التي يجب االهتمام بلا ملا ل ا مس أهمية بالغة في تحسـ ــين األداء
و يادة ال اعلية وهو الوســيلة الوحيدة التي ت يد بأن األداء يتم عن النحو املطلوب املحقق ل د ه ،ول س في إطار التوع ات الوطنية
والدولية الحديثة البد وأن يكون تقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ــعودية في إطار الش ـ ـ ـراكة املجتمعية ،حي تعد
الش ـراكة املجتمعية في الجامعات ض ــرورة حتمية لكي نحقق أهدا نا وطموحاتنا ونش ــاع احتياعاتنا ،هي ليس ــت عملية بس ــيطة ب
تتضــمس خطوات وآليات تتســم بالشــمولية واملرونة الكا ية لقاوم مادأ تقاســم املســئولية مع منظمات املجتمع ،هي إحدل اآلليات
التي تع س عملي ــة إع ــادة صـ ـ ـ ـي ــاغ ــة العالل ــات بين عميع املعنيين ب ــالعملي ــة التعليمي ــة ،وأيض ـ ـ ـ ـ ــا رؤي ــة ع ــدي ــدة لتو يع األدوار بين
املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية ،ومين أ راد منظمات املجتمع ،لذلك هي ركيزة أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية لتحقيق معاييا االعتماد املؤس ـ ـ ـع ـ ـ ــمي وأحد أهم
التوع ات الوطنية والدولية الحديثة في عودة التعليم.
لذلك س ـ ـ ــوإ تتناوم تلك الورلة العلمية املنطلقات النظرية لتقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ــعودية في
إطار الشراكة املجتمعية عن النحو التالي:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

امل اهيم.
أساليب تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات.
آليات تقويم عضو هيئة التدريس بالجامعات.
مجاالت تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية.
التوع ات الوطنية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في إطار الشراكة املجتمعية.
أهداإ عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في إطار الشراكة املجتمعية.
تجارب الجامعات في تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
التعليق عن تجارب الجامعات في تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
مبارات است دام الشراكة املجتمعية في تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية.
الشروط الواعب مراعاالا لتحقيق عالية تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات في إطار الشراكة املجتمعية.
تصور مقتاح ملؤارات تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في إطار الشراكة املجتمعية.
مقتاحات لتطوير عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في إطار الشراكة املجتمعية.
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التقويم "هو الح م ال ي ي الوصـ ـ ـ ـ ـ ي عن الــدرعــة ممثال في التقــدير النو ي لألداء ،وهــذا الح م ي يــد في ات ــاذ لرار معين
بشأن ال رد الذي حص عن الدرعة أو إلتااح إعراء مناسب له" (عالم ،0222 ،ص .)01
ويقصد بالتقويم هنا (تحلي وتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في إطار الشراكة املجتمعية).
األداء "هو ما يص ـ ـ ــدر عس الش ـ ـ ــخص مس س ـ ـ ــلوك م اري أو ل ظي ويسـ ـ ــتند إل خل ية وعدانية ومعر ية محدده ،ويكون عن
مستول معين تبا به لدرة ال رد أو عدم لدرته عن أداء م ام عمله" (اللقاني والجم  ،0220 ،ص.)01
ويقصود باألداء هنا (هو ك ســلوك أو نشــاط يقوم به عضــو هيئة التدريس بالجامعات الســعودية لتحقيق وظائق الجامعة
الثال  :التدريس ،الاح العلمي ،خدمة املجتمع في إطار الشراكة املجتمعية).
عضـ ــو هيئة التدريس "هو ك مس يحم ا ـ ـ ادة دكتوراه ومعين عن إحدل الرتب العلمية التالية( :أسـ ــتاذ مسـ ــاعد ،أسـ ــتاذ
مشارك ،أستاذ)" (الشايع ،1305،ص .)12
ويقصد بعضو هيئة التدريس هنا (هم األساتذة واألساتذة املشاركون واألساتذة املساعدون بالجامعات السعودية).
تقويم أداء عضو و و ووو هيئة التدريس " الح م عن مدل ليام عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بواعااته ،وسـ ـ ـ ــلوكياته في ضـ ـ ـ ــوء املعاييا
واألسس الخاصة بذلك" (الخلامي ،1333 ،ص )01
ويقص و وود بتقويم عض و ووو هيئة التدريس هنا (الح م عن مدل ليام عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية بواعااته
(التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع) في إطار الشراكة املجتمعية).

تعددت أساليب تقويم أداء عضو هيئة التدريس و ي عن النحو التالي:
التقويم الذاتي.
يقوم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بتقويم ن س ـ ـ ـ ــه في العملية التدريس ـ ـ ـ ــية ،ول س مس س ـ ـ ـ ــلاياته أن تقدير أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
أن س م بأعن مس املستحق ل م مس عانب الطالب ( .)Centra 1993
تقويم اللمالء.
مالء العم ـ هم املت صـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــون في ن س امل نــة م ألــدر عن تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس ،ملعر لم العلميــة في مجــام
الت صص ،ومدل مالءمة أهداإ ومحتول املقرر ألهداإ البانامج والقسم ،وطريقة تنظيم املوضوعات املقررة ،والقراءة املطلومة
مس حي نوع ا ومدل مالءم لا لألهداإ ،وطرق وأس ـ ـ ــاليب التدريس املس ـ ـ ــت دمة ،والطرق املس ـ ـ ــت دمة في تقويم الطالب ( ( Seldin,
.Hutchings 1999
تقويم رئيس القسم.
يقوم رؤسـ ـ ـ ـ ــاء األلسـ ـ ـ ـ ــام في الكليــات املختل ــة بــدور م م في عمليــة تقويم األداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بح م
مس ــئولياالم ومراكلهم اإلدارية ومح م اطالع م املااا ــر عن األعااء التدريس ــية في القس ــم ،وتوص ــيق املقررات الدراس ــية ،وإعداد
الطالب في الشعب ،باإلضا ة إل ما ينق إلالم مس معلومات خاصة عس طريق الطالب في بعض األحيان ومس األحادي غيا الرسمية
بين أعض ــاء هيئة التدريس ،ومس تقويم اللمالء والتقويم الذاتي ،مما يم نلم مس تقويم ال اعليات التدريبية ألعض ــاء هيئة التدريس
في القسم (الثبيتي ،1332 ،ص .)00
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تقويم الطالب لألداء التدريعمى.
تسـ ـ ــت دم تلك الطريقة لتحسـ ـ ــين األداء التدريعـ ـ ــمي لعضـ ـ ــو هيئة التدريس وذلك عس طريق تصـ ـ ــميم أداة مناسـ ـ ــاة تت ق في
أبعادها ومحتواها مع خص ـ ـ ـ ــائص التدريس الجامعي ال عام وتكون اس ـ ـ ـ ــتجابات الطالب عن هذا األداء بطريقة عدية ،وتأخذ نتائج
تـقــويــم الـطــالب بش ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ع ـ ــدي مــس لـا ـ ـ أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هـيـئ ـ ــة الـت ـ ــدريــس ،وفــي نـ ــس الــول ـ ــت يــرمــط الـت ـ ــدريــس املـتـمـيــز ب ـ ــالـتــالـي ـ ــات
والعالوات(.)Watkins,1994
ومناء عن ما سـ ــاق سـ ــوإ تركل الورلة العلمية في تصـ ــورها عن وضـ ــع مؤا ـ ـرات لتقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس مس لا
رئيس القسم أو العميد في إطار الشراكة املجتمعية.
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لض ـ ـ ـ ــمان نجاح عملية تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،البد مس وعود آلية واضـ ـ ـ ــحة وموثقة لعملية التقويم حتى يتم تحقيق
األهداإ التي مس أعل ا وضـ ـ ــعت عملية التقويم ،وتعتبا آلية التحس ـ ـ ــين املس ـ ـ ــتمر في عمليات التقويم املايية عن الخطوات اإلدارية
األربعة (الت طيط ،والتن يذ ،وال حص ،والتحسين) وسوإ نوضح ذلك مس خالم االتي:
التخطيط :.تعتبا عمليــة الت طيط أس ـ ـ ـ ــاس العمـ النــاجح ،ال نتــائج ترا دون ت طيط عــام ماني عن
املعنية بعم املؤسسة ومس أهم ما:

م احتيــاعــات الج ــات

✓ تقويم عضو هيئة التدريس يكون منبثقا مس رؤية ورسالة وأهداإ الجامعة.
✓ عن الجامعات في بداية العام الدرا مي تحديد ماهية املحاور التي سيعم التقويم عن لياس ا.
✓ عن الجامعات تحديد اآللية التي سيتم بمقتضاها عمع الايانات.
التنفيذ :.تأتي هذه املرحلة لتاعمة اليش ـ ــاطات التي تم تص ـ ــميم ا إل عم يتحقق عن أرب الوالع ،يتم تن يذ عملية تقويم عض ـ ــو
هيئة التدريس مس خالم دائرة الجودة في الجامعات ،حي يتم ض ـ ـ ــمان مش ـ ـ ــاركة عميع أص ـ ـ ــحاب العاللة في هذا التقويم،
عميد الكلية ،رئيس القســم األكاديمي ،اللمالء ،عضــو هيئة التدريس ن ســه الذي ي ضــع للتقويم ،والطلاة ،ومقوم الجودة
الداخني ،والخاراي ،مع ضرورة االهتمام بتحديد عدوم مني لتقويم عضو هيئة التدريس ،بحي يتم تن يذ عملية التقويم
بعد ولت كاإ مس بداية ال ص الدرا مي.
الفحص :.تأتي عملية ال حص والتقييم كحلقة في عملية التحسـ ـ ــين للولوإ عن نتائج األعمام التي تم ت طيط ا وتن يذها وإلدراك
مدل تحقيق األهداإ املرعوة ،حي يتم تحلي نتائج االســتبيانات واســتطالع رأي أصــحاب العاللة في التقويم وعم تقارير
ت ص ـ ـ ــيلية مدعمة برس ـ ـ ــومات معباة حوم نتائج تقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ونقاط القوة والض ـ ـ ــعق للولوإ عن مجاالت
التحس ـ ـ ـ ــين والتطوير املطلومــة خالم ال تاة القــادمــة والتي تعتمــدهــا إدارة الجــامعــة والتي تكون عــادة مس س ـ ـ ـ ــيتين إل ثال
سنوات.
التحسو و و ووين:.ت تم دورة التقييم والتحس ـ ـ ـ ــين املس ـ ـ ـ ــتمر بالقيام عال بعم تحس ـ ـ ـ ــينات مس خالم القرارات واإلعراءات يتم ات اذ
القرارات اإلدارية املايية عن التقويم مس خالم اتجاهين :األوم:لرارات أكاديمية و ي القرارات التي س ـ ــيتم ات اذها في س ـ ــبي
تطوير عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس مس خالم خط ــة عم ـ ومرامج ت ــدريبي ــة؛ بل ــدإ التحس ـ ـ ـ ــين وتالفي الس ـ ـ ـ ــلاي ــات التي ظ رت في
التقويم.والثاني :لرارات إدارية و ي القرارات التي س ــيتم ات اذها لج ة تجديد عقد عض ــو هيئة التدريس والتالية والعالوات
املستحقة.
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كان التدريس والاح العلمي الوظي تين الرئيس ــيتين للجامعة ،ثم أض ــي ت ثالثة ي خدمة املجتمع عن اعتاار أن الجامعة
بوص ـ ا مؤس ـســة تعليمية عالية البد أن يكون ل ا صــلة لوية باملجتمع ومالتالي أصــاحت الوظائق التي تمارس ـ ا الجامعة ،والتي نالت
موا قة اعتماعية مس املختص ـ ــين في مجام التعليم ي "التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع" ونظرا ألهمية دور عض ـ ــو هيئة
التدريس في الجامعات ومحوريته في أداء مثل رسـالة الجامعة بذلت ال ثيا مس الجامعات ع ودا مسـتمرة في وضـع املحكات وإرسـاء
املعاييا التي تتض ـ ـ ــمس ت اص ـ ـ ــي م تلق أا ـ ـ ــكام األداء املنوط بعض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،تت ق معظم الجامعات عن أن تقويم أداء
عض ــو هيئة التدريس ييااي أن يتض ــمس ثالثة عوانب أس ــاس ــية ي "األداء التدريع ــمى ،واألداء في الاحو واإلنتاج العلمي ،واألداء في
األنش ــطة االخري لعض ــو هيئة التدريس داخ وخارج الجامعة" ،ول س هناك العديد مس املجاالت لتقويم أداء عض ــو هيئة التدريس
بــالجــامعــات
( :مسي  0222 ،ص ص )133 130
األداء التدريعــمي :.تعد هذه العملية إحدل الوظائق الرئيســية وامل مة التي تؤديلا الجامعة ،والتي يم س مس خالل ا أن تسـ م
في تنمية القوي البشــرية املؤهلة واملدرمة لالســت ادة منلا في النلوب باملجتمع وتطويره ،وال اــك أن عضــو هيئة التدريس هو العام
األسا مي في هذه الوظي ة.
 :.يعد الاح العلمي هو أحد األهداإ األس ــاس ــية للجامعة ،ويقص ــد بالاح العلمي هنا ك األنش ــطة أو
االع لادات األكاديمية التي تس ـ لدإ اإلضــا ة إل رصــيد املجتمع البشــري مس أ كار وتراكم معرفي في ك املجاالت ،لذلك يعد الاح
العلمي مس األدوار األسـ ــاسـ ــية والتي تمث نشـ ــاطا رئيسـ ــيا لك أعضـ ــاء هيئة التدريس ،ولد يشـ ــغ هذا اليشـ ــاط معظم ولته وإن لم
ي س كله في بعض الجامعات.
خــدمــة املجتمع :.وظي ــة الجــامعــة وأعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في عمليــة رمط الاحو التي تجري في الجــامعــات بــاحتيــاعــات
مجتمعاالا ،ولد تتمث في ليام األعضـ ــاء ك في ت ص ـ ـص ــه بالولوإ عن لضـ ــايا املجتمع ومشـ ـ الته ،ثم دراس ـ ـ لا ،وحصـ ــر نتائج ا،
والنظر في إمكانية االست ادة منلا في املجتمع.
ومناء عن ما س ـ ـ ـ ــاق س ـ ـ ـ ــوإ تركل الورلة العلمية في تص ـ ـ ـ ــورها ملؤا ـ ـ ـ ـرات تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في تلك املجاالت
السابقة ،ول س في إطار الشراكة املجتمعية كأحد معاييا االعتماد املؤسعمي بالجامعات السعودية.

مس خالم عم الااح بوكالة الجامعة للدراس ـ ـ ـ ــات والتطوير وخدمة املجتمع ( إدارة تطوير الشـ ـ ـ ـ ـراكة املجتمعية) بجامعة
امللك يص والتي التم بالتواص مع املجتمع املحني وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة لوحظ أن هناك توع ات وطنية يجب االهتمام
بلــا أثنــاء تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بــالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في إطــار الشـ ـ ـ ـ ـراكــة املجتمعيــة و ي عن النحو التــالي "الخطــة
االسـ ـ ـ ــتااتيجية للتعليم الجامعي "آ اق" ،ومعاييا االعتماد املؤس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــمي للجامعات "املعيار الثامس" ،ومرنامج التحوم الوطني ،0202
ورؤية اململ ة  "0202وسوف نوضح ذلك بالتفصيل علي النحو التالي :

و ي خطة اسـ ـ ــتااتيجية طويلة املدل للتعليم الجامعي ملدة  05عاما ،تحدد رؤيته ورس ـ ـ ــالته ،واحتياعاته ،وأنماطه ،ونوعية
م رعاته ،وأســاليب تمويله ،باإلضــا ة إل تطوير خطة تن يذية ت صــيلية للســنوات الخمس األول  ،هذا إضــا ة إل وضــع آلية لتاني
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أس ــاليب الت طيط االس ــتااتي ي في مؤس ـس ــات التعليم الجامعي ،ولد عاءت في مجموعة مس الباامج منلا برنامج رلم ( )15التواص ـ
مع املدارس الثانوية.
•

يعني هذا البانامج ليام الجامعات بماادرة اعلة للتواصـ والتعاون مع املدارس الثانوية ،ويشــم ذلك برامج
التوعية وال ليئة لطلاة املدارس الثانوية ،واس ــتقطاب املتميزيس واملادعين منلم ،وإرا ــادهم للت ص ـص ــات األكاديمية ،وإلامة برامج
ص ـ ـ ـ ـ ية للمت ولين واملوهومين ،وتوعية أولياء امورهم عس الجامعة ومتطلااالا ،وتقديم برامج لتطوير املعلمين وتدرياالم ،وكذلك
لتاادم الخباات في هذه املجاالت بين الجامعات ،ويقتضمي هذا البانامج بأن تقوم و ارة التعليم العالي بتشجيع الجامعات عن إطالق
وت عي برامج االمتداد والتعاون ،وتقديم الحوا ل للنجاحات والتجارب املتميزة.

✓

إلامة اراكة اعلة بين الجامعات واملدارس الثانوية.
تعليل رص التميز واإلبداع للطلاة.
توعية الطلاة بال رص املتاحة والخيارات املناساة ل م ضمس مؤسسات التعليم العالي املختل ة.
تعليل الدور املجتمعي للجامعات ونشر ثقا لا امل نية.
اليئة الطلاة الكتساب امل ارات الال مة للتعلم.

✓

ه يوعد اراكة علية بين الجامعة وعدد مس املدارس الثانوية؟
هـ يوعــد لــدل الجــامعــة خطــة الس ـ ـ ـ ــتقطــاب املتميزيس واملت ولين مس خري ي املرحلــة الثــانويــة لر ع مس ـ ـ ـ ــتول عودة املــدخالت
بالجامعة؟
ه لدل الجامعة برامج توعوية لطلاة املرحلة الثانوية بلدإ إرا ـ ـ ـ ــاد الطلاة ال الت صـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات األكاديمية املتاحة بالجامعة
ومستقال ا وأهمية الرغاة وامليوم في االختيار؟
ه لدل الجامعة مطاوعات خاصة بالتعريق عس الجامعة تس لدإ بشك مااار أو غيا مااار طلاة املرحلة الثانوية؟
ه تقدم الجامعة برامج تدريبية في الصيق للطلاة ومعلمي املرحلة الثانوية؟

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ومناء عن ما سـ ـ ـ ــاق :س ـ ـ ــوإ يقوم الااح بعرب مصـ ـ ـ ـ و ة العاللة التشـ ـ ـ ــاب ية بين الخطة االس ـ ـ ــتااتيجية للتعليم "آ اق"
والشراكة املجتمعية بالجامعات السعودية والتي ستوضح لنا مدل ارتااط متطلاات عودة التعليم بالجامعات السعودية بالشراكة
املجتمعية.
1

برامج الخطة االستراتيجية للتعليم آفاق

برنامج ()15
برنامج التواصل مع املدارس
الثانوية

الشراكة املجتمعية

يت ح مس بيانات الجدوم رلم (:)1
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برنامج ()20
برنامج التواصل
املجتمع

مع

برنامج ()24
الشراكة مع قطاع الصناعة
واالعمال

يت ـ ـ ـ ــح أن البانــامج رلم ( )15ومرنــامج رلم ( )02ومرنــامج رلم ( )03في خطــة آ ــاق يؤكــد عن ض ـ ـ ـ ــرورة االهتمــام بــالشـ ـ ـ ـ ـراكــة
املجتمعية في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية وإدراع ا في خطط لا االس ـ ـ ـ ــتااتيجية والتش ـ ـ ـ ــغيلية ومعاييا تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات السعودية في إطار الشراكة املجتمعية.

حددت هيئة تقويم التعليم املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي مجموعة مس املعاييا التي تسـ ـ ــاعد املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات عن
تحقيق االعتماد املؤسعمي كيسخة متطورة عيدة سيتم تطايق ا في الجامعات السعودية  0213و ي عن النحو التالي:
.1
.2
.3
.4

الرسالة والرؤية والتخطيط االستراتيجي.
الحوكمة والقيادة واإلدارة.
التعليم والتعلم.
الطالب.

هيئة التدريس واملوظفون.
املوارد املؤسسية.
البحث العلمي واالبتكار.
الشراكة املجتمعية

.5
.6
.7
.8

و يما يني سيتم عرب معيار الشراكة املجتمعية ت صيليا
الشراكة املجتمعية (املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،0211 ،ص)15
يجب أن يكون لدل املؤسـ ـس ــة خطط وآليات محددة للشـ ـراكة املجتمعية ،تع س توع االا االس ــتااتيجية وتت ق مع طايع لا
ورس ــال لا ،وأن تدعم املش ــاركة ال عالة ل يئة التدريس والطالب واملوظ ين الا .كما يجب أن تقيم عاللات تعاون عالة مع املجتمع
املحني والــدولي وال يئــات امل نيــة ولطــاعــات العمـ املختل ــة ،وأن تعمـ عن توثيق أنشـ ـ ـ ــط لــا ومتــابعــة عــاليــة الش ـ ـ ـ ـراكــة املجتمعيـة
وتحسينلا وتطويرها.
11
تضع املؤسسة خطة محددة للشراكة املجتمعية تتناسب مع رسال لا وأهدا ا ،واحتياعات املجتمع.
تضمن املؤسسة املشاركة الفاعلة ملنسوبيها وطالبها في تفعيل خطة املشاركة املجتمعية من خالل مهام وأنشطة واضحة ومتنوعة.
تطبق املؤسسة سياسات وإجراءات واضحة لتقديم االستشارات والخدمات للقطاعات األخرى ،وتحدد الحقوق واملنافع املتعلقة بذلك.
تطبق املؤسسة آليات محددة لتوثيق ومتابعة وتقييم فاعلية أنشطتها في مجال الشراكة املجتمعية وفق مؤشرات أداء محددة ،وتعد تقارير
دورية تسهم في تحسين األداء

11
01
01
31

10
تتيم املؤسسة ألرماب العم وال يئات امل نية رصة املشاركة ال اعلة في ت طيط وتطوير األداء املؤسعمي والباام ي ودعم أنشط لا.
تشجع املؤسسة هيئة التدريس واملوظفين والطالب على التعاون مع مؤسسات املجتمع والهيئات العلمية واملهنية املختلفة ،والعمل التطوعي،
على املستويين املحلي والدولي.
تقدم املؤسسة برامج التطويراملنهي والتعليم املستمربما يسهم في تلبية احتياجات املجتمع.
تقدم املؤسسة برامج ومبادرات تشاركية متنوعة مع املجتمع تسهم في تنمية ريادة األعمال واملشاريع الرائدة.
تقدم املؤسسة املبادرات واألنشطة التثقيفية والتوعوية والخدمية التي تلبي احتياجات املجتمع املحلي.
تتيح املؤسسة للمجتمع فرصة االستفادة من مر افقها ومصادرها املختلفة مثل :املكتبة ،واملالعب الرياضية ،والقاعات الدراسية ،واملعامل.

11
01
01
31
51
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ومناء عن ما س ـ ـ ــاق :س ـ ـ ــوإ يقوم الااح بعرب مص ـ ـ ـ و ة العاللة التش ـ ـ ــاب ية بين معاييا االعتماد املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي والباام ي
للجامعات الســعودية والشـراكة املجتمعية والتي ســتوضــح لنا مدل ارتااط متطلاات عودة التعليم بالجامعات الســعودية بالشـراكة
املجتمعية.
2

معاييا االعتماد
الشراكة املجتمعية

الرسالة والرؤية
والت طيط
االستااتي ي

الحوكمة
والقيادة
واإلدارة

التعليم
والتعلم

الطالب

يت ح مس بيانات الجدوم رلم (:)0
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هيئة
التدريس
واملوظ ون

املوارد
املؤسسية

الاح العلمي
واالبتكار

الشراكة
املجتمعية

أن معاييا االعتماد املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي بالجامعات التم بضـ ـ ــرورة االهتمام بالش ـ ـ ـراكة املجتمعية و ي (الرسـ ـ ــالة والرؤية والت طيط
االس ـ ــتااتي ي ،الحوكمة والقيادة واإلدارة ،التعليم والتعلم ،والشـ ـ ـراكة املجتمعية) لذلك عن ريق إعداد اسـ ـ ــتمارات تقويم
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مراعاة ذلك عند وضع املؤارات ألن ذلك سيساعدهم عن تحقيق متطلاات االعتماد مس
ع ة وتعليل الشراكة املجتمعية مس ع ة آخري.
0202

تايت اململ ة العرمية الس ـ ــعودية الرؤية لتكون منلاعا وخارطة طريق للعم االلتص ـ ــادي والتنموي في اململ ة ،ولد رس ـ ــمت
الرؤية التوع ات والسـ ـ ــياسـ ـ ــات العامة للممل ة ،واألهداإ وااللتزامات الخاص ـ ــة بلا ،لتكون اململ ة نموذعا رائدا عن كا ة
املس ـ ـ ــتويات ولد اهتمت رؤية  0202بثالثة محاور األوم املجتمع الحيوي ،الثاني االلتص ـ ـ ــاد امللدهر ،الثال الوطس الطموح
وك محور مس هذه املحاور لديه مجموعة مس املؤا ـ ـ ـرات لتحقيق ا ومس أهم املحاور التي التم بالش ـ ـ ـراكة املجتمعية ي عن
النحو التالي:
✓ ليمة راسخة :نسخر طالتنا وامكاناتنا لخدمة ضيوإ الرحمس.
✓ بيئة عامرة :نطور مدننا ونحقق استدامة بيلية.
✓ بييانه متين :ناني شخصيات أبنائنا.
✓ رصة مثمرة :نتعلم لنعم وننمي رصنا.
✓ مس التزاماتنا تعليم يسـ ـ م في د ع جلة االلتص ــاد وس ــد ال جوة بين م رعات التعليم العالي ومتطلاات س ــوق العم  ،وإعداد
مناهل تعليمية متطورة تركل عن امل ارات االساسية باإلضا ة إل تطوير املواهب ومناء الشخصية.
✓ حكومته اعلة :نت اع مع الجميع.
✓ مواطنة مسؤولة :نتحم املسؤولية في مجتمعنا.
✓ مس التزاماتنا تأسيس لاعدة مس املواهب وال اءات البشرية ليكونوا لادة املستقا )) vision2030.
ومناء عن ما سـ ــاق :سـ ــوإ يقوم الااح بعرب مص ـ ـ و ة العاللة التشـ ــاب ية بين رؤية اململ ة  0202الش ـ ـراكة املجتمعية
والتي ستوضح لنا مدل ارتااط متطلاات تحقيق رؤية اململ ة  0202بالشراكة املجتمعية.
3

الشراكة
املجتمعية

محاور رؤية اململ ة 0202
مجتمعي حيوي
بيئته
قيمة
عامرة
راسخة

بنيانه
متين

اقتصاد مزدهر
فرصة
استثمارفاعل
مثمرة

تنافسية
جاذبة

موقعة
مستغل

وطن طموح
حكومته
فاعلة

مواطنه
مسؤولة

يت ح مس بيانات الجدوم رلم (:)0
أن مؤا ـرات رؤية اململ ة  0202التم بأهمية إدراج الش ـراكة املجتمعية في التعليم وأكد ذلك محور مجتمع حيوي مس خالم
"ليمه راس ـ ـ ـ ــخة ،بيئة عامرة ،بييانه متين" ،ومحور التص ـ ـ ـ ــاد ملدهر " رص ـ ـ ـ ــة مثمرة" ،ومحور وطس طموح "حكومة اعلة ،مواطنة
001

مس ــؤولة" ولتحقيق متطلاات رؤية اململ ة  0202البد مس إدراج الش ـراكة املجتمعية في مؤا ـرات أداء تقويم أعض ــاء هيئة التدريس
بالجامعات السعودية.
0202

برنامج يسـ ـ ـ ــاهم في تحقيق رؤية اململ ة  0202ويلدإ إل تطوير العم الحكومي وتأس ـ ـ ــيس الايية التحتية الال مة لتحقيق
الرؤية ،واس ـ ــتيعاب طموحاالا ومتطلااالا ومس الج ات املش ـ ــاركة في برنامج التحوم الوطني ي و ارة التعليم وتمتلك ثمانية أهداإ
استااتيجية ومس أهم األهداإ التي التم بالشراكة املجتمعية.
✓
✓
✓
✓

الهدف االستراتيجي الرابع .تطوير املناهل وأساليب التعليم والتقويم: .ترسيأ القيم اإليجابية ومناء شخصية مستقلة ألبناء
الوطس.وتلويد املواطنين باملعارإ وامل ارات الال مة ملواءمة احتياعات سوق العم .
الهدف االس و ووتراتيجي الس و ووادس .تعليل لدرة نظام التعليم لتلاية متطلاات التنمية واحتياعات سـ ـ ــوق العم .تلويد املواطنين
باملعارإ وامل ارات الال مة ملواءمة احتياعات سوق العم .
الهدف االستراتيجي السابع .تنويع مصادر تموي مات رة وتحسين ال اءة املالية لقطاع التعليم.تحقيق التوا ن في املالية
الهوودف االسو و و ووتراتيجي الثووامن .ر ع مش ـ ـ ـ ـ ــاركــة القطــاع األهني والخــاص في التعليم.تلويــد املواطنين بــاملعــارإ وامل ــارات الال مــة
ملواءمة احتياعات سوق العم املستقالية( .برنامج التحوم الوطني  0202ص ص )2025

ومناء عن ما ســاق :نالحظ أن عميع األهداإ الســابقة لكي تتحقق بالجامعات الســعودية يجب أن التم بالشـراكة املجتمعية
لذلك البد مس إدراج الشراكة املجتمعية في مؤارات أداء تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.

يلدإ تقويم عض ــو هيئة التدريس في الشـ ـراكة املجتمعية إل تحديد مدل لدرته عن كي ية اس ــت دام الشـ ـراكة املجتمعية
لتحقيق وظائق الجامعة الثال (التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع) وتتمث أهداإ التقويم كاآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التغذية الراععة ألداء عضو هيئة التدريس في مجام الشراكة املجتمعية.
متابعة وتطوير أداء عضو التدريس في الشراكة املجتمعية بوظائق الجامعة الثال .
تقدم التقويم ملخرعات م مة تساعد عن تحقيق متطلاات عودة الشراكة املجتمعية بالجامعات.
تتعرإ عملية التقويم عن املمارسات الجيدة التي تساعد في الحصوم عن االعتماد املؤسعمي.
إعطاء رصة للمسؤولين لصياغة الباامج التي تساعد عن تحسين أداء عضو هيئة التدريس في الشراكة املجتمعية.
بيان يوضح مدل لدرة عضو هيئة التدريس في االس ام عن تحقيق الو اء بمتطلاات االعتماد املؤسعمي.

عامعة كالي ورنيا اللوثرية بالواليات املتحدة االمري ية:.
يتم تقويم عض ــو هيئة التدريس بانتظام ومعر ه مدل التقدم الذي أحر ه في تطوره املنهي ،وتتض ــمس تقييمات عض ــو هيئة
التدريس في أربعة محاور ي عن النحو التالي (التدريس ،واالستشارة ،واإلنتاج العلمي والخدمة امل نية ،وخدمة الجامعة واملجتمع)
.)(California Lutheran University 2018
عامعة كيساس بالواليات املتحدة االمري ية:.
000

يتم تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في املجــاالت التــاليــة (التــدريس ،والاحـ العلمي ،والخــدمــات العــامــة ماــاا ـ ـ ـ ــرة ،وغيا
ماــاا ـ ـ ـ ــرة) ،ويتم تو يع الــدرعــات عن النحو التــالي "مجــاالت التــدريس  ،%25والاحـ العلمي  ،%02والخــدمــات العــامــة  " %5والتم
الجامعة باالستعانة باعض املح مين مس خارع ا (.)Kansas state university,2012
عامعة والية لوريدا بالواليات املتحدة.
تش ـ ــيا اللوائم الخاص ـ ــة بالجامعة إل أن ال دإ مس عملية تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس هو (التالية والتثبيت الوظي ي
وإلرار العالوة) ويتم التقويم في املجاالت التالية "التدريس ،والاح العلمي ،واألنشـ ـ ـ ــطة اإلبداعية ،والخدمات التي يقدم ا عض ـ ـ ـ ــو
هيئـة التـدريس إل القس ـ ـ ـ ــم والكليـة والجـامعـة واملجتمع "والتم الجـامعـة بـاالس ـ ـ ـ ــتعـانـة باعض مـديري املـدارس العـامـة التي يقـدم ل ـا
العضو خدمات (.)Florida state university,2018
عامعة ليمريك ،عم ورية أيرلندا.
تشـ ـ ـ ــيا الالئحة الخاص ـ ـ ـ ــة بتاليات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة إل أن املجاالت التي يتم الا تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة
التــدريس ي (الاح ـ العلمي ،وتطوير املنال والتعليم ،وخــدمــة املجتمع) ،وت تلق عمليــة تو يع الــدرعــات و ق الــدرعــة العلميــة
(.(University of limerick ,2016
عامعة سيتي يون ياسيتي بلندن.
تشيا الئحة ترلية أعضاء هيئة التدريس إل أن املجاالت التي يتم الا تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة ي (الاح
العلمي ،والتدريس ،واإلدارة ،وخدمة املجتمع) ويتم تو يع الدرعات عن النحو التالي (عيد عدا  ،5عيد  ،3متوسـ ـ ـ ــط  ،0مقاوم ،0
ضعيق  ،1ضعيق عدا ص ر) ((.City University , 2005
عامعة اإلمارات العرمية املتحدة.
تشـ ـ ـ ــيا الئحة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس واملحاض ـ ـ ـ ــريس رلم ) (25لس ـ ـ ـ ــنة  2018م بأن تقويم األداء يكون في (مجاالت
التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة الجامعة واملجتمع ،وسلوكه مع اللمالء) (لرار الرئيس األعن للجامعة .)0211
عامعة بني غا ي.
يتم تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس مس خالم سـ ـ ـ ـ ـت ــة مع ــاييا هم عن النحو الت ــالي " :املعي ــار األوم ك ــاءة الباامج التعليمي ــة
واملقررات الدراس ــية ،املعيار الثاني الت طيط لعملية التعلم ،املعيار الثال تن يذ عملية التعلم ،املعيار الرابع اس ــت دام أس ــاليب
تقويم عالة ،املعيار الخامس االلتزام بأخالليات امل نية ،املعيار الس ـ ـ ـ ــادس التنمية امل نية املس ـ ـ ـ ــتدامة وخدمة املجتمع" (راض ـ ـ ـ ــمي،
محمد.)0212 ،
تجرمة عم ورية مصر العرمية
لرر املجلس األعن للجامعات في علس ـ ـ ـ ــته رلم ( )233بتاريأ  0212/3/3لواعد ونظام عم اللجان العلمية ل حص اإلنتاج
العلمي ملتقدمي ا ــغ وظائق األس ــاتذة واألس ــاتذة املس ــاعديس ،وكانت ا ــروط ولواعد التقويم عن النحو التالي ( مادة " "00تقرير
الكلية عس نشـ ــاط املتقدم بالقسـ ــم والكلية والجامعة ويكون مس  02نقطة في ثال (محاور األوم في األنشـ ــطة التدريسـ ــية ،والثاني في
األنشــطة الاحثية ،والثال في األنشــطة الجامعية واملجتمعية)( ،مادة " "00عدد ونوعية األبحا العلمية املقدمة يســمم للمتقدم
أن يقدم األبحا بحي ال يق عددها عس  5وال يليد عن  1أبحا ويش ـ ـ ـ ــتاط تو يع اليش ـ ـ ـ ــر العلمي للمتقدم عن عاميين ميالديين
عن األل ( 03ا ـ ـ ـ ـ را ،عن األل  ،بين تاريأ نش ـ ـ ـ ــر ألدم األبحا وتاريأ نش ـ ـ ـ ــر أحدثلا ) ،وال يعتد باألبحا امليش ـ ـ ـ ــورة مس رس ـ ـ ـ ــائ
املاعس ـ ـ ـ ــتيا والدكتوراه للمتقدم )( ،مادة " "03تقييم األبحا العلمية املقدمة يمث اإلنتاج العلمي للمتقدم  22نقطة مس مجم
000

التقييم ويتم إعــا ة األبحــا عن النحو التــالي ( بحثين عن األل ـ للمتقــدم لــدرعــة أسـ ـ ـ ـ ـتــاذ بتقــدير عيــد ،ومح ـ واحــد عني االلـ
لدرعة أسـ ـ ــتاذ مسـ ـ ــاعد بتقدير عيد ،وأال يق مجم اإلنتاج العلمي الذي أعيز له عس أربعة أبحا )( ،مادة " "05منالشـ ـ ــة املتقدم
وتمث املنالش ـ ــة  12نقاط مس مجم التقييم ويتعين حص ـ ــوم املتقدم عن  5نقاط عن األل )( ،مادة " "05تو يع نقاط التقييم أن
يحص ـ ـ ـ ـ املتقــدم عن نقــاط ال يقـ إعمــال ــا عس  22نقطــة لــدرعــة أسـ ـ ـ ـ ـتــاذ مسـ ـ ـ ـ ــاعــد ،و 22نقطــة لــدرعــة أسـ ـ ـ ـ ـتــاذ) (.املجلس األعن
للجامعات.) 0212 ،

✓

إدراج معيار سلوكه مع اللمالء.
إدراج االستشارة مس ضمس معاييا التقويم.
االستعانة باعض املح مين مس خارج الجامعة في التقويم.
إدراج األنشطة اإلبداعية واإلدارة مس ضمس معاييا التقويم.
االستعانة باعض مديري املدارس العامة التي يقدم ل ا العضو خدمات أثناء التقويم.
يلدإ تقويم أداء عضو هيئة التدريس في بعض الجامعات العرمية إل التالية مس رتاة إل اخرل قط.
يلدإ تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في عامعات الواليات املتحدة األمري ية لتحس ــين أداء عض ــو هيئة التدريس ،والتثبيت،
والتالية ،و يادة املرتب.
يلــدإ تقويم أداء عضـ ـ ـ ــو هيئـة التــدريس في عــامعــات اململ ــة املتحــدة ال التاليــة والتعرإ عن االحتيــاعــات املطلومــة لتطوير
األداء ،وال شق عس أوعه القصور والنقص في هذا االداء حتى يم س تحسينه.

✓

تعد الشراكة املجتمعية املعيار الثامس كأحد معاييا االعتماد املؤسعمي للجامعات السعودية.
لكي يكون عضو هيئة التدريس اريكا في التنمية الوطنية بالجامعات السعودية.
املساهمة في ح مشاك التنمية وذلك عس طريق إعراء الاحو العلمية والتطايقية التي ت دم املجتمع.
دور عضو هيئة التدريس كرائد اعتما ي مس ص وة املجتمع السعودي.

✓

اإلعالن عس بنود التقويم في بداية العام الجامعي مس ك عام.
التقويم عمليــة إيجــابيــة تس ـ ـ ـ ــاعــد عن كشـ ـ ـ ــق األخطــاء للت لص مس مواطس الضـ ـ ـ ــعق وإبرا نواري القوة عنــد عضـ ـ ـ ــو هيئــة
التدريس.
االهتمـام بـأداء عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس لتحقيق وظـائق الجـامعـة الثال (التـدريس ،والاحـ العلمي ،وخـدمـة املجتمع) في إطار
الشراكة املجتمعية.
بنود التقويم يجب أن تكون بناء عن األهداإ املتولع مس عضو هيئة التدريس تحقيق ا.
اإلعالن عس نتائج التقويم لعضو هيئة التدريس بشك شخصمي مع املحا ظة عن سري لا.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
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مجاالت تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات في إطار الشراكة املجتمعية
يصمم مقررات تعليمية تتفق مع مواصفات الخريج ومتطلبات سوق العمل.
يشجع الطالب للتعرف على قضايا واحتياجات املجتمع.
يربط بين األنشطة التعليمية وقضايا واحتياجات املجتمع.
األداء التدريعمي
يشجع الطالب على املشاركة في برامج وانشطة الجامعة املجتمعية.
يشارك في تحديد األطراف املجتمعية التي تشارك في تطويرالبرنامج.
يصمم برامج التدريب امليداني تتفق مع متطلبات سوق العمل.
يقوم بأبحاث علمية تتعلق بقضايا املجتمع ومشاكله.
يسعى لتوظيف نتائج البحوث في حل قضايا املجتمع.
يشارك في إعداد أوراق عمل أو ملصق يتعلق بخدمة املجتمع.
األداء الاحثي
يشارك في عمل أبحاث تساعد على حل قضايا ومشاكل املجتمع.
يقوم بتوجيه الطالب باختيارمشاريع تخرج وفق احتياجات املجتمع.
يشارك في إعداد الخطط البحثية " قسم ،كلية" التي تتعلق باحتياجات املجتمع.
يشارك في وضع خطة الكلية للشراكة املجتمعية.
يقدم تقريرا عن األنشطة املتعلقة بخدمة املجتمع.
يشارك في تقديم االستشارات الفنية ملؤسسات املجتمع.
يشارك في أنشطة وبرامج الكلية املتعلقة بالشراكة املجتمعية.
يقترح مؤسسات مجتمعية يجب عقد شراكة مجتمعية معها.
يشارك في دعوة األطراف ذات العالقة لوضع مواصفات الخريج.
خدمة املجتمع
يشارك في البرامج التدريبية املهنية ألعضاء مؤسسات املجتمع.
يشارك في برامج العمل التطوعي التي تقدمها مؤسسات املجتمع.
املشاركة في عضوية لجان بمؤسسات املجتمع والجمعيات العلمية.
يشارك في دعوة األطراف ذات العالقة للتعرف على احتياجات سوق العمل.
املشاركة في اللجان املرتبطة باألنشطة التي تقدمها الجامعة لخدمة املجتمع.
يشارك بمقاالت تخدم املجتمع وقضاياه.

✓
✓
✓
✓
✓

معاييا االعتماد املؤسعمي
3
8
3
8
3
3
7
7
8
8
8
8
3
38
8
8
2
38

البد وأن تتم عملية تقويم األداء لا االختاارات النلائية حتى يتم س املسؤوم مس دراسة نتائج ا.
است دام نتائج التقويم في رسم خطط التنمية امل نية ألعضاء هيئة التدريس املتعلقة ب دمة املجتمع.
التأكيد عن الوسطية في تقويم األداء بحي ال يطا مجام عن اآلخر مس مجاالت األداء األكاديمي.
إلناع أعضاء هيئة التدريس بعملية تقويم األداء بص ة عامة والتقويم في إطار الشراكة املجتمعية بص ة خاصة.
إسناد الوظائق وامل ام التي تتعلق بعاللة الجامعة باملجتمع ملس يثبت نظام تقويم أن أداءه متميز ومستول ك اءته عام.

الثبيتي ،مليحان معيض ( )1332التدريس كوظي ة أساسية مس وظائق الجامعة ،دراسة تحليلية نقدية ،الجمعية السعودية للعلوم التابوية
والن سية ،الرياب.
الخلامي ،عاــد الح يم أحمــد ( )1333ت نولوعيــا األداء والتقييم إل التحس ـ ـ ـ ــين ،الجلء األوم" ،تقييم األداء" ابس س ـ ـ ـ ــينــا لليش ـ ـ ـ ــر والتو يع،
القاهرة ،عم ورية مصر العرمية.
الش ــالع ،د بس س ــليمان (  )1305اإلنتاج العلمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كليات العلوم اإلنس ــانية في عامعة امللك س ــعود ومعولاته ،بح
مقدم لندوة تنمية أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي التحديات والتطور ،عامعة امللك سـ ـ ـ ــعود ،الرياب،
اململ ة العرمية السعودية.
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اللقاني ،أحمد ،والجم  ،عن ( )0220مسجم املص ــطلحات التابوية املعر ة في املناهل وطرق التدريس ،ط  ،0عالم ال تب ،القاهرة ،عم ورية
مصر العرمية.
املجلس األعن للجامعات ،عم ورية مصـ ـ ـ ــر العرمية ،و ارة التعليم العالي ( )0212لواعد ونظام عم اللجان العلمية ،ل حص اإلنتاج العلمي
للمتقدمين لشغ وظائق األساتذة واألساتذة املساعديس ،الدورة الثانية عشر .02120213
املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،هيئة تقويم التعليم ،اليس ـ ـ ــخة املطورة ملعاييا االعتماد املؤس ـ ـ ـع ـ ـ ــمي ،اململ ة العرمية الس ـ ـ ـعودية،
.0211
برلاوي ،باسم ( )0212إطار نموذج لتقويم عودة أداء عضو هيئة التدريس ،املجلة العرمية للجودة والتميز ،األردن.
برنامج التحوم الوطني ،اململ ة العرمية السعودية.0202 ،
راض ــمي ،العدوي محمد :محمد ،ص ــالح األمين عاد هللا ( )0212انموذج مقتاح لتقييم أعض ــاء هيئة التدريس في مؤس ـس ــات التعليم الجامعي في
ضوء معاييا الجودة واالعتماد ،املجلة الليبية العاملية ،كلية التابية باملرج ،عماعة بنغا ي ،ليبيا.
عالم ،ص ـ ــالح الديس محمود( )0222القياس والتقويم التابوي والن ع ـ ــمي أس ـ ــاس ـ ــياته وتطايقاته وتوعالاته املعاص ـ ــرة ،ط ،1دار ال ر العربي،
القاهرة ،عم ورية مصر العرمية.
لرار الرئيس األعن للجامعة ،عامعة االمارات العرمية ،رلم ( )05لسنة .0211
مسـ ـ ــي  ،محمود عطا محمد عني ( )0222تطوير نظام أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات املصـ ـ ــرية في ضـ ـ ــوء خباة بعض الجامعات ،كلية
التابية ،عامعة الللا يق ،عم ورية مصر العرمية.

1 California Lutheran University (2018), Faculty Handbook, Faculty Evaluation Process and Standards, California Lutheran University.
2 Centra, John A (1993), Reflective faculty evaluation: enhancing teaching and determining faculty effectiveness, JosseyBass, San
Francisco.
3 City University (2005), policy on Academic promotion, Human Resources Department, London.
4 Kansas State University (2012), University Handbook, Effective Faculty Evaluation: Annual Salary Adjustments, Tenure and
Promotion, Kansas state University.
5 Seldin, peter, Hutchings, pat ( 1999) Changing Practices in Evaluating Teaching: A Practical Guide to Improved Faculty Performance
and Promotion/Tenure Decisions, JosseyBass, San Francisco.
6 University of limerick (2016), policy and procedures for the promotion of Academic staff, Approved by Governing Authority February.
7 Watkins, David (1994), Student evaluations of university teaching: A crosscultural perspective, Research in Higher Education ,Human
Sciences Press, Inc, Vol. 35, No. 2,
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 ولتحقيق هذا ال دإ تم اس ـ ـ ــت دام املنال0202 الدإ هذه الدراس ـ ـ ــة إل التعرإ عن والع املش ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ـ ــيم في ض ـ ـ ــوء رؤية
) وأظ رت نتائج الدراسـة تقديرا عاليا لوالع املشـاركة املجتمعية ألعضـاء هيئة010( الوصـ ي وتطايق االسـتاانة كأداة للدراسـة عن عينة مس أعضـاء هيئة التدريس بالجامعة بلغ عددها
 في حين حظي الجانب، خص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا في الجانب الوطني الذي حظي بتقييم عام عدا يليه الجاناان التابوي والعلمي واللذان حظيا بتقدير عام0202 التدريس بالجامعة في ض ـ ـ ـ ــوء رؤية
 ولوحظ أن املشـ ــاركة املجتمعية تق بشـ ــك عام كلما كانت املشـ ــاركات تتم خارج أسـ ــوار الجامعة وذلك في عميع،الصـ ــحي والايئي وكذلك الجانب االعتما ي واألسـ ــري بتقدير متوسـ ــط
كما بييت نتائج الدراســة أن أعضــاء هيئة التدريس أكثا اســتجابة للمشــاركة املجتمعية مس، وتواعه املشــاركة املجتمعية بحســب تقدير األعضــاء معولات بشــرية وإدارية كاياة،الجوانب
 وكذلك هم، وأن األس ــاتذة كذلك أعن اس ــتجابة لوالع املش ــاركة املجتمعية مس األس ــاتذة املش ــاركين واملس ــاعديس،العض ــوات وأن العض ــوات يواع س معولات إدارية أكثا مس األعض ــاء
. وال توعد روق في تقدير والع املشاركة املجتمعية ومعولاالا تعود ملتغيا نوع الكلية،األعن تقييما للمعولات بنوعالا

0202  املشاركة املجتمعية – أعضاء هيئة التدريس – عامعة القصيم – رؤية اململ ة:كلمات م تاحية
ABSTRACT
This study aims to identify the reality of community participation of faculty members in Qassim University in the light of Vision 2030. To achieve this
goal, the descriptive approach and the application of questionnaire as a study tool were used on a sample of the faculty members. University faculty in the light
of the vision of 2030, especially in the national side, which received a very high evaluation followed by the educational and scientific aspects, which were highly
appreciated, while the health side and the environment as well as the social and family side an average grade, It was noted that the participation of the community
in general decreases as the participation takes place outside the walls of the university in all aspects, and face community participation according to the members'
assessment of human and administrative obstacles. The results of the study showed that the faculty members are more responsive to community participation
than the members and that the members face more administrative obstacles Of the members, and that the teachers are also the highest response to the reality of
community participation of the participating professors and assistants, as well as the highest assessment of the constraints of both types, and there are no
differences in the assessment of the reality of community participation and constraints due to the variable type of college.
Keywords: Community Participation Faculty Members Qassim University – Vision of the Kingdom 2030.
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نتيجــة للتغياات التي ا ـ ـ ـ ـ ــدهــا العــالم املعــاصـ ـ ـ ــر تغيات ال ثيا مس األدوار وامل ــاهيم املتعلقــة بمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املجتمع ،ونــام
الجـامعـات نص ـ ـ ـ ــيبلـا مس تلـك التطورات لم يعـد نجـاح ـا يتولق عن ت ريج د عـات مس الطالب أو إنشـ ـ ـ ـ ــاء مراكل الاحو وخـدمة
املجتمع في إطارها املحدود ب أصاحت مطالاة بمليد مس ال اعلية واالندماج مع بيئ لا املحلية واملشاركة في تنمي لا بص ة مستدامة
في عميع املجاالت املتاحة ،ول ذا الس ــبب اكتس ــبت املش ــاركة املجتمعية للجامعات أهمية متزايدة وأص ــاحت مطلاا اعتماعيا وواعاا
وطنيا ومؤارا لويا عن مدل اعلية الجامعة ودورها في مجتمع ا املحني تحديدا.
وتعد املس ـ ـ ـ ــؤولية االعتماعية وما ينبثق عنلا مس ممارس ـ ـ ـ ــات إيجابية في كا ة املجاالت را دا مس روا د التنمية في املجتمع،
وسندا لويا في مواع ة التحديات ومسايرة التغياات العاملية ،كما تعد خيارا استااتيجيا لعاللة تكاملية بين املجتمع ومؤسساته وفي
مقدم لا الجامعات ،ويعتبا تطايق ا واعاا وطنيا عن عاتق هذه املؤسسات.
وتمث املشـ ــاركة املجتمعية تطايقا وممارسـ ــة علية للمسـ ــؤولية االعتماعية التي يحس بلا األ راد والجماعات نحو املجتمع
الذي ييتمون إليه ومؤس ـس ــاته ،بما يعل مظاهر االنتماء الوطني وياعدهم عس الس ــلاية واالتكالية في مواع ة مش ـ الت املجتمع مس
حول م (الوكي )02 ،0210،
وتعتبا املشــاركة املجتمعية للجامعات بعدا أســاس ـيا مس أبعاد الوظي ة الثالثة للجامعات واملتمثلة في خدمة املجتمع وتتميز
باحتوائلا عن عدد مس ال عاليات واألنش ـ ــطة خارج الايئة األكاديمية ،والدإ إل إعراء تحس ـ ــينات في السـ ــلوك والايية االعتماعية،
وتيسجم مع احتياعات أ راد املجتمع ومؤسساته (و ارة التعليم العالي)1215 ،0213،
وت مس أهمية املشـ ــاركة املجتمعية للجامعات وميسـ ــومالا بالن ع العام العائد عن األ راد واملؤسـ ـسـ ــات وفي تحقيق تماسـ ــك
ووحدة املجتمع وتكا له ،ومواع ته للمش ـ ـ ـ الت االعتماعية والايلية املختل ة كال قر والاطالة ،وكذلك مس ـ ـ ــاندة الدولة في تحقيق
األهداإ التنموية (و ارة االلتصاد والت طيط)13 ،0225،
وتأتي رؤية اململ ة ( )0202كصـ ـ ـ ــياغة عديدة لتحقيق أهداإ تنموية متعددة للمجتمع الس ـ ـ ــعودي ،وحتى تكون الجامعات
السـ ـ ـ ــعودية مواكاة لتلك الرؤية يجب علالا تضـ ـ ـ ــمين متطلاات تلك الرؤية في خطط ا ومرامج ا ووظائ ا املتعلقة بالاح والتعليم
وخدمة املجتمع .ويمث عضو هيئة التدريس جر اللاوية في حركة التطوير والتحدي التي تش دها الجامعات وأدوارها باستمرار،
كما يرتاط الدور االعتما ي املتميز للجامعة ومش ـ ـ ـ ــارك لا اإليجابية في حركة التنمية بمدل و ي أعض ـ ـ ـ ــائلا برس ـ ـ ـ ــال لم نحو مجتمع م
وتحمل م مســؤولية النلوب به واملشــاركة ال اعلة في تطويره وخدمة لضــاياه .ولذا تس ـ لدإ الجامعات الســعودية ومس بينلا عامعة
القصــيم أعضــاء هيئة التدريس تأهيال وتدرياا وتقويما وتطويرا للقيام بلذا الدور وغياه مس األدوار ،والتم الدراســة الحالية بدراســة
والع املشـاركة املجتمعية ألعضـاء هيئة التدريس بجامعة القصـيم في ضـوء رؤية  0202والتي تأتي في إطار سـعي الجامعة لتقصـمي ك
الج ود في هذا املجام ومس ثم الاناء علالا وتطويرها.

نالحظ في السـ ـ ـ ــنوات األخياة وعود اهتمام عاملي باملشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية وت عيل ا عن كا ة املسـ ـ ـ ــتويات وتعميم ا عن عميع
مؤسسات املجتمع الحكومية والخاصة ،واعتاارها مؤارا م ما عن ليام تلك املؤسسات بدورها التنموي في املجتمع.
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وتأتي الجامعات في مقدمة هذه املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التي ييتظر منلا دور أكبا في دعم التنمية الشـ ـ ــاملة واملسـ ـ ــتدامة في مجتمعاالا،
ول ذا الس ـ ـ ـ ــبب أعادت الجامعات النظر في دورها املجتمعي وعالل لا باملجتمع ومكوناته بحي تمتد أنش ـ ـ ـ ــط لا إل خارج أس ـ ـ ـ ــوارها،
وتيسجم مع مجتمعاالا املحلية مست دمة كا ة إمكاناالا لتطويرها.
وفي ضوء تلك التحوالت العاملية وكذلك في ضوء التحوم االعتما ي وااللتصادي الذي يش ده املجتمع السعودي استجابة
لرؤية  0202توع ت كثيا مس األبحا والدراس ـ ـ ـ ــات العلمية ص ـ ـ ـ ــوب الدور االعتما ي واملش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية للجامعات تحديدا مس
حي توضــيم الدور املنوط بالجامعات والعاملين الا ومســؤولي لم تجاه املجتمع وأوعه املشــاركة املجتمعية املتاحة ل م ومدل ليام
الجامعة والعاملين الا بواعبلم ومس ـ ـ ـ ــؤولي لم االعتماعية ،حي أكدت دراس ـ ـ ـ ــة (الش ـ ـ ـ ــمري )0213،إل أن املس ـ ـ ـ ــؤولية املجتمعية
للجامعات السعودية ما الت غيا محددة بالشك الذي يجع منلا م مة واضحة ل ا لواعد منظمة ،وأنلا ماتلام محصورة في مراكل
خدمة املجتمع في تلك الجامعات.
وكـذلـك اهتمـت العـديـد مس املؤتمرات وامللتقيـات العلميـة بـالـدور االعتمـا ي للجـامعـات منلـا املؤتمر الـدولي الرابع املنعقـد في
مدينة الرياب في ال تاة مس ( 23مس عمادل اآلخرة 1303املوا ق مس  1211أبري  )0210والذي خص ـ ـصـ ــت ندواته العلمية الخمس
ملنالشـ ـ ـ ــة هذا الدور وعاء بيانه الختامي بعنوان " الدور االعتما ي للجامعات :أ ق واس ـ ـ ـ ــع نحو التعاون والت اهم" والذي أكد عن
أهمية ليام الجامعات بمسؤولياالا تجاه هذا الدور.
كمــا أكــدت رؤيــة  0202عن الــدور املحوري للجــامعــات في تحقيق هــذه الرؤيــة عن م تلق املحــاور واألصـ ـ ـ ـ ـعــدة ومس ذلــك
املش ــاركة املجتمعية للجامعات في تحقيق التنمية املس ــتدامة للمجتمع املحني وتطويره ،وأوص ــمى املؤتمرون في (مؤتمر دور الجامعات
الس ـ ـ ـ ــعودية في ت عي رؤية  )0202الذي عقد في عامعة القصـ ـ ـ ــيم في ال تاة مس  1301/3/1013املوا ق  0212/1/1110بض ـ ـ ـ ــرورة
تعليل األدوار التنمويـة واملجتمعيـة للجـامعـات لإلسـ ـ ـ ـ ـ ـام في تحقيق رؤيـة  0202مع تطوير خطط ـا للتواؤم مع هـذا املطلـب ،وكـذلـك
دراسة العوام املؤثرة عن ع ود الجامعات السعودية في خدمة املجتمعات املحلية.
وتأتي هذه الدراس ـ ـ ـ ــة في هذا اإلطار مسـ ـ ـ ـ ـ لد ة ال ش ـ ـ ـ ــق عس والع املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة
القصـ ـ ـ ــيم في ضـ ـ ـ ــوء رؤية اململ ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية ( )0202باعتاارهم املمث الرئيس للجامعة واملعوم علالم القيام بدور مؤثر في
ليادة التنمية في مجتمع م.

.1
.2
.3
.4

ما والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس في عامعة القصيم في ضوء رؤية 0202؟
ما معولات املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء تلك الرؤية؟
هـ توعـد روق ذات داللـة إحصـ ـ ـ ـ ــائيـة بين أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس يمـا يتعلق بوالع ومعولـات مشـ ـ ـ ـ ــارك لم املجتمعيـة ترعع
ملتغياات (نوع الكلية ،الجيس ،الدرعة العلمية)؟
ما مقتاحات تطوير املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء رؤية 0202؟

الدإ الدراس ــة لتقويم املش ــاركة املجتمعية ألعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم في ض ــوء رؤية  0202مس خالم الس ــعي
لتحقيق ما يني:
 .1ال شق عس والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء رؤية .0202
 .2تحديد املعولات التي لد تحد مس املشاركة املجتمعية لألعضاء في ضوء هذه الرؤية.
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 .3التعرإ عن دالالت ال روق املتعلقة بمتغياات الدراسة في حام وعودها.
 .4التوص إل مقتاحات لتطوير املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء رؤية .0202

تتمث أهمية هذه الدراس ــة في موض ــوع ا الذي تتناوله والذي يمث أحد التحديات الرئيس ــة التي تواعه رؤية اململ ة العرمية
السعودية  0202للتحوم نحو والع اعتما ي والتصادي متقدم.
وتبا األهمية النظرية للدراســة في تناول ا ملوضــوع املشــاركة املجتمعية بالتأطيا النظري مما يسـ م في تحديد أبعاده في ضــوء
الرؤية الجديدة للمل ة ومالتالي إمكانية لياسـ ا والعيا والتعرإ عس مدل لرب أو بعد أعضــاء هيئة التدريس بالجامعة مس ممارســة
املشاركة املجتمعية بشك إيجابي في كا ة أبعادها.
في حين تادو األهمية التطايقية للدراس ـ ــة في نتائج ا التي تتمث في تقييم والع املش ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعة القص ـ ــيم في ض ـ ــوء رؤية  0202ومالتالي يم س أن يس ـ ــت يد مس هذه النتائج املس ـ ــؤولون وأص ـ ــحاب القرار في الجامعة بات اذ
لرارات يم س أن تدعم اإليجابيات وتتالف الس ـ ـ ــلايات ونواري القص ـ ـ ــور واملعولات يما يتعلق باملشـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بالجامعة.
كما يم س أن يس ــت يد املجتمع املحني مس نتائج هذه الدراس ــة بطريقة غيا مااا ــرة وذلك في ض ــوء الدعم والتحس ــينات التي
يم س أن تت ذها الجامعة استجابة لتوصياالا.

الحدود املوضوعية والبشرية :تقتصر الدراسة الحالية عن املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم.
الحدود املكانية :تم تطايق الدراسة ميدانيا عن عميع الكليات التابعة لجامعة القصيم في عميع املحا ظات.
الحدود اللمانية :طاقت الدراسة في ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي 32\03

املش وواركة املجتمعية :يعر ا الوكي ( ،0210ص )35بأنلا " ك ما يقوم به أعض ــاء املجتمع ومؤسـ ـس ــاته مس أنش ــطة لخدمة
مجاالته الس ــياس ــية وااللتص ــادية واالعتماعية والتعليمية وغياها ،وتعتمد هذه املش ــاركة عن التطوعية ،ولد تكون هذه املش ــاركة
نظريــة أو عمليــة" كمــا يشـ ـ ـ ــيا م وم املش ـ ـ ـ ــاركــة املجتمعيــة إل "تعائــة ع ود أ راد املجتمع وعمــاعتــه وتنظيم ــا للعمـ مع األع لة
الرسمية وغيا الرسمية لر ع املجتمع التصاديا واعتماعيا"( .الخطيب ،0222،ص)55
ويقصد باملشاركة املجتمعية في هذه الدراسة (مساهمة عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع املحني وت اعله مع األنشطة
والباامج التي تقدم ا مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــاته الرسـ ـ ــمية وغيا الرسـ ـ ــمية بما يس ـ ـ ـ م في تحقيق أهداإ املجتمع التنموية وكذلك تحم العضـ ـ ــو
مسؤوليته بالنلوب بمجتمعه في مجام ت صصه واهتمامه)
رؤية  :2030ي الخطة االستااتيجية للممل ة العرمية السعودية والتي تضم برامج التصادية واعتماعية وتنموية وتس لدإ
تج يز اململ ة ملرحلة ما بعد الن ط ))http://ar.wikipedia.org
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حظي موض ـ ــوع املش ـ ــاركة املجتمعية ومص ـ ـ ة خاص ـ ــة في اآلونة األخياة بالعديد مس الدراس ـ ــات التي تناولت هذا املوض ـ ــوع مس
ع ــات ع ــدة حي ـ ه ــد ــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة(الح ــا مي )0212،إل التعرإ عن م وم رؤي ــة  0202وم وم الخ ــدم ــة التطوعي ــة املجتمعي ــة
واملج ــاالت التطوعي ــة التي تق ــدم ــا الج ــامع ــات السـ ـ ـ ــعودي ــة للمجتمع ،والتعرإ عن املعول ــات التي تحوم دون ت عي ـ الج ــامع ــات
السـ ــعودية لألعمام التطوعية ثم التااح بعض الوس ـ ــائ واآلليات لت عي مشـ ــاركة الجامعات الس ـ ـعودية للعم التطو ي ،ومس ثم
وض ــع تص ــور مقتاح يلدإ ملس ــاعدة الجامعات الس ــعودية عن ت عي العم التطو ي ،وتوص ــلت الدراس ــة إل أن العم التطو ي في
الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية يواعه العديد مس التحديات منلا لص ـ ـ ـ ــور دور الجامعات في ال ش ـ ـ ـ ــق عس مجاالت التطوع في املجتمع رغم
تنوع ا والحاعة إلالا ،وكذلك ضعق التواص مع املتطوعين في املجتمع وللة الدعم الذي تقدمه ل م.
وركلت دراس ـ ــة (الروقي )0212،عن خص ـ ــائص رؤية  0202وأهدا ا االس ـ ــتااتيجية ،ولض ـ ــايا التعليم في الرؤية ،ومتطلاات
تحقيق الرؤية وت عيل ا عن مس ـ ــتول الجامعة واملجتمع املحيط بلا ومنلا :تش ـ ـ ي لجنة عليا بالجامعة للتعريق بالرؤية ،وميان دور
الجامعة في املجتمع املحيط في تحقيق الرؤية ،تش ي ريق عم دراسة استشارية عس كي ية تحقيق الرؤية عن مستول الجامعة
وتقديم اسـتشـارات للج ات القائمة عن تن يذ الرؤية ،وت عي دور اإلعالم الجامعي عن مسـتول الجامعة للتعريق بالرؤية وكذلك
دور أعضـاء هيئة التدريس مس خالم إلامة املنااـط والباامج وورش العم عن مسـتول الجامعة وعماداالا وكلياالا ،وإعطاء املجام
للطالب الس ـ ــتش ـ ـراإ دورهم في تحقيق هذه الرؤية ،وتوعيه الكليات بتقديم دراس ـ ــات علمية عس إمكانية إس ـ ـ ام هذه الكليات و ق
ت صص ك كلية في تحقيق الرؤية ،باإلضا ة إل تضمين لضايا الرؤية ضمس أولويات الاحو العلمية في الجامعة وإتاحة ال رصة
للااحثين لتناول ا والوصـ ـ ـ ــوم إل نتائج علمية ت دم الرؤية ،وأخياا مراععة سـ ـ ـ ــياس ـ ـ ــات الاح العلمي وتضـ ـ ـ ــمينلا متطلاات تحقيق
الرؤية واالهتمام بك ما ي دم املجتمع مس خالم العناية بالت اع االعتما ي ومراكل االستشارات واألسرة والثقا ة.
ولدمت دراســة (حرب )0212،رؤية مقتاحة لتطوير الدور املجتمعي لعضــو هيئة التدريس في الجامعات ال لســطييية لتلاية
متطلاات مجتمع املعر ة ،وذلك مس خالم ال شــق عس والع الدور املجتمعي ألعضــاء هيئة التدريس الجامعي ال لســطيني ،وتحديد
مجاالت ت عي هذا الدور ،واس ــت دمت الدراس ــة املنال الوص ـ ي ،وتوص ــلت الدراس ــة إل أن هناك ض ــعق في دور األس ــتاذ الجامعي
ال لس ـ ــطيني يما يتعلق بتنمية املجتمع معر يا ،وأوص ـ ــت بض ـ ــرورة توعه عض ـ ــو هيئة التدريس ال لس ـ ــطيني نحو إلامة عاللات أو
لنوات اتصــام منوعة مع املجتمع واملشــاركة في أنشــطته و عالياته ،وكذلك توظيق الت نولوعيا العصــرية لتيســيا عملية التواص ـ
املجتمعي ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل توعيه الاحو العلمية النظرية والتطايقية لح مشـ ـ ـ ـ الت املجتمع .وهد ت دراس ـ ـ ـ ــة ( لوح )0212،إل
كش ـ ـ ـ ــق والع تحقيق أهداإ ووظائق الجامعة مع التاكيز عن وظي ة خدمة الجامعة للمجتمع ودور األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي في خدمة
املجتمع ووالع هذا الدور وأهم املعولات التي تحوم دون أداء األس ــتاذ الجامعي لدوره في خدمة املجتمع والتي يتعلق بعض ـ ا باإلدارة
وأسـ ـ ــاليب التيسـ ـ ــيا والاعض اآلخر بأعااء التدريس ومش ـ ـ ـ الته وأخرل تتعلق بغياب اـ ـ ــروط الاح العلمي وكذلك توعد معيقات
تتعلق بمك ــان ــة األسـ ـ ـ ـت ــاذ الج ــامعي في املجتمع و ي عوام ـ ح ــدت مس ل ــدرة األسـ ـ ـ ـ ـت ــاذ الج ــامعي عن الت ــاع ـ اإليج ــابي مع محيط ــه
االعتما ي ،ومس ثم لمت الدراس ــة مقتاحات وأس ــاليب عديدة لتطوير دور األس ــتاذ الجامعي لخدمة املجتمع منلا تو يا الجو املالئم
ألداء عضو هيئة التدريس رسالته بشك أ ض  ،واالهتمام باإلعداد التابوي واملنهي لعضو هيئة التدريس ،وكذلك الاح عس صيغ
عديدة لتقويم األداء الجامعي لألعضاء بما يتناسب وتنوع عوانب األداء الثالثة و ي التدريس والاح العلمي وخدمة املجتمع.
واهتمت دراس ــة (غانم )0215،بال ش ــق عس م وم الجامعات املش ــاركة مجتمعيا وطايع لا وآليات عمل ا وأس ــاليب ليادالا
في ضـ ــوء عدد مس الخباات العاملية املعاصـ ــرة ،واسـ ــت دمت الدراسـ ــة املنال الوثائقي املعتمد عن تحلي األدبيات والوثائق املرتاطة
بتجارب بعض الدوم والجامعات العاملية في مجام املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية للجامعات ،واسـ ـ ـ ــت لص الااح مجموعة مس النتائج منلا
ضرورة إعادة صياغة رسالة الجامعات املصرية بحي تشم عن املشاركة املجتمعية بشك صريم ،مع تطايق أساليب ليادية غيا
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تقليدية مث القيادة املو عة والقيادة التشــاركية والقيادة الخادمة والقيادة غيا الرســمية ،مع ضــرورة اكتســاب م ارات ليادية منلا
الت اوب ،وإدارة الصراع ،وإدارة الشراكة املجتمعية ،والتواص ال عام مع منظمات املجتمع املحني واملدني.
وهد ت دراسـ ـ ــة (الاالدي )0215،إل تحديد أبر األدوار التي يقوم بلا عضـ ـ ــو هيئة التدريس نحو مجتمعه ومس ثم توضـ ـ ــيم
الدور األكثا انتشارا لألستاذ الجامعي نحو مجتمعه مس خالم وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بمنطقة م ة
امل رمة وعرب املعولات التي تحد مس هذا الدور ،وأظ رت النتائج أن دور األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي في خدمة املجتمع مكان الدراس ـ ـ ـ ــة في
مجام الاحو التطايقية كان مرت عا ،وفي مجام التوعية والخدمة العامة عاء متوسـ ـ ـ ــطا ،وكذلك في مجام الخدمات التعليمية،
وأوصـ ــت الدراسـ ــة باالهتمام بالتوعية اإلعالمية إلبرا دور األسـ ــاتذة الجامعيين في ح مش ـ ـ الت املجتمع سـ ــواء عس طريق األبحا
العلمية أو اإلس ـ ـ ام في الندوات واملحاض ـ ـرات العلمية ،وكذلك توضـ ــيم األنشـ ــطة املجتمعية التي يم س أن يشـ ــارك الا عضـ ــو هيئة
التدريس مع ت عي العاللات بين مؤسسات املجتمع وعضو هيئة التدريس بالجامعة.
وحاولت دراس ــة (الش ــمري )0213،التعرإ عن دور الجامعات تجاه املس ــؤولية املجتمعية في الجامعات الحكومية في مدينة
الرياب مس خالم تقدير القيادات ل ذا الدور مع تقديم مقتاحات لتطوير أداء الجامعات في هذا الجانب ،واس ـ ـ ـ ــت دمت الدراس ـ ـ ـ ــة
املنال الوصـ ـ ـ ـ ي املس ـ ـ ــحي ،واعتمدت االس ـ ـ ــتاانة أداة لجمع بياناالا ،وكشـ ـ ـ ـ ت نتائج الدراس ـ ـ ــة عس دور عيد للجامعات الحكومية في
مدينة الرياب تجاه املس ـ ــؤولية االعتماعية مس وع ة نظر القيادات بتلك الجامعات ،إال أنلا غيا محددة بالش ـ ــك الذي يجع منلا
م مة واض ـ ــحة ل ا لواعد منظمة ومناجية واض ـ ــحة وميزانية محددة ،وأوص ـ ــت الدراس ـ ــة بض ـ ــرورة توس ـ ــيع دائرة العم باملس ـ ــؤولية
املجتمعية التي لصـ ـ ـ ــرالا الجامعات عن عمادات ومراكل خدمة املجتمع ،وأكدت عن أهمية االنتقام بلذه املس ـ ـ ـ ــؤولية إل الدائرة
األوسع التي تجع منلا ثقا ة عامة للجامعة يتبناها الجميع عن كا ة املستويات.
وأظ رت نتائج دراس ــة (بركات )0211،أن دور الجامعات العرمية و ق تقديرات أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات املختارة
كان بمسـ ــتول لوي يما يتعلق بإعداد ال رد في حين كان املسـ ــتول متوسـ ــطا يما يتعلق بتنمية مجتمع املعر ة وتوليدها ،كما بييت
نتـائج الـدراسـ ـ ـ ـ ــة وعود روق ذات داللـة إحصـ ـ ـ ـ ــائيـة في تقـديرات عينـة الـدراسـ ـ ـ ـ ــة في عميع مجـاالت خـدمـة املجتمع وفي الـدور العـام
للجامعات في تنمية مجتمع املعر ة تاعا للمولع الجغرافي وذلك لصالح الجامعات في بلدان الخليج العربي.
ومييت دراس ــة (رحام )0211،أن املس ــؤولية املجتمعية للجامعات ت تس ــب أهمية متزايدة بعد ت ني الحكومات عس كثيا مس
مس ـ ــؤولياالا ،وأوض ـ ــحت الدراس ـ ــة أن املس ـ ــؤولية املجتمعية مس أهم الواعاات التي تقع عن عاتق الجامعات ويجب أن تكون التزام
دائم منلا تجاه املجتمع ولض ـ ـ ـ ــاياه ،وأال يقتص ـ ـ ـ ــر دورها عن مجرد املش ـ ـ ـ ــاركة في األعمام الخياية والحمالت التطوعية ،وأن مس أهم
واعاات الجامعات أن تعم عن تحس ـ ـ ــين الخدمات التي تقدم للمجتمع وأن تسـ ـ ـ ـ م في خلق رص عم حقيقية ،مع املش ـ ـ ــاركة في
إيجاد حلوم للمش الت االعتماعية وااللتصادية والايلية.
وحاولت دراسة (محا ظة )0211،التعرإ عن وع ات نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ال اامية حوم دور الجامعة
في خدمة املجتمع ،وكذلك التعرإ عن األنشـ ـ ـ ــطة والخدمات واملشـ ـ ـ ــاريع التي تقدم ا الجامعة للمجتمع مس خالم مراكلها ودوائرها
املختل ة ،وفي ضــوء النتائج التي توصــلت إلالا الدراســة أوصــت بضــرورة إعالم أعضــاء هيئة التدريس باملجاالت التي تقدم ا الجامعة
للمجتمع ،وكذلك رمط العلمية بالجامعة بحاعات املجتمع ولضاياه.
وأكــدت دراس ـ ـ ـ ـ ــة (اـ ـ ـ ـ ــاهين )0211،أن عــامعــة القــدس امل توحــة إل رؤيــة غيا تقليــديــة تعم ـ عن تعميق ال ر اإلبــدا ي
ومنجلاته الثقا ية والتقنية في املجتمع مما ي تم ل ا املجام أن تكون ا ـ ــريكا كامال في تطوير املجتمع ال لس ـ ــطيني مس خالم التطوير
املســتمر لصــيغ املشــاركة بين الجامعة واملجتمع ،وأوصــت الدراســة بضــرورة أن ت طو الجامعات العرمية خطوات مماثلة وأن يكون
ل ا إس ام اع ومؤثر في تنمية وتطوير مجتمعاالا املحلية.
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وأما دراس ـ ـ ـ ــة ( )Valimaa & David,2008قد اهتمت بتوض ـ ـ ـ ــيم دور املعر ة والاح العلمي واالبتكار في تغييا الدور االعتما ي
للجامعات بما يس ـ ـ ـ ــاعد عن تعليل م وم مجتمع املعر ة ،وأكدت نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة أن التعليم الجامعي يم نه أن يقدم العديد مس
التحديثات املرتاطة بنمو مجتمع املعر ة وتحقيق احتياعاته ،وأوصت الدراسة بضرورة است دام األ كار الجديدة في التواص مع
مجتمع املعر ة ،ودعت كذلك إل الت يا في التحديات املعاصرة التي تواعه التعليم الجامعي وكذلك التولعات املتاتاة علالا.
وأوضــحت دراســة ( )Hersh & Schneider,2005أن بعض الجامعات العاملية مث هار رد وســتان ورد وديوكي لد ععلت املشــاركة
املجتمعية علءا ال يتجلأ مس متطلاات الحص ـ ـ ـ ــوم عن الدرعة العلمية ،وأن لدل هذه الجامعات اتجاهات أوس ـ ـ ـ ــع القيم املرتاطة
باملســؤولية املجتمعية لدل الطالب أيضــا مس خالم عمليات التعلم والتعليم املختل ة في تلك الجامعات ،وأوصــت الدراســة بضــرورة
وعود ماادرات لتحقيق األهداإ املرتاطة باملشاركة املجتمعية ،وكذلك تقديم أدوات لقياس مدل تحقق هذه األهداإ.
ومييت دراس ـ ــة (العتي ي )0220،أن دور عامعة الكويت في تطوير مؤسـ ـ ـس ـ ــات املجتمع املحني كان بدرعة متوس ـ ــطة في عميع
املجاالت ،وأوصت الدراسة بأن تضع الجامعة كا ة إمكاناالا املادية والبشرية في خدمة املجتمع املحني أن تليد مس ت اعل ا معه يما
يتعلق بتطوير مؤسساته نحو األ ض دائما.

تراوحت موض ــوعات الدراس ــات الس ــابقة ما بين دراس ــات تتناوم دور الجامعات في املش ــاركة املجتمعية أو امل اهيم املرتاطة
بلا و ي حام معظم الدراس ـ ـ ـ ــات مث ( الحا مي ،الروقي ،الش ـ ـ ـ ــمري ،الغانم ،بركات ،رحام ،ا ـ ـ ـ ــاهين ،والعتي ي) في حين ركلت بعض
الدراسات عن دور أعضاء هيئة التدريس في املشاركة املجتمعية بشك خاص ومس وايا م تل ة للدراسة والنظر اعض ا ركل عن
دور األعضـ ـ ــاء في ضـ ـ ــوء متطلاات مجتمع املعر ة كما دراسـ ـ ــات (حرب ،لوح ،الاالدي ،،محا ظة) ل نلا تناولت هذا الدور مس وايا
م تل ة ومداخ متااينة مث دور أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية في ض ـ ـ ـ ــوء متطلاات مجتمع املعر ة ،أو معولات
املش ـ ـ ــاركة املجتمعية لألعض ـ ـ ــاء أو دور العض ـ ـ ــو في خدمة املجتمع بشـ ـ ــك عام ،وذلك في عامعات وميئات م تل ة ،والتم الدراس ـ ـ ــة
الحالية بدراســة والع املشــاركة االعتماعية ألعضــاء هيئة التدريس في عامعة القصــيم في ضــوء رؤية  0202و ي حســب علم الااحثة
أوم دراسة لتقييم والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء رؤية .0202
وأما املناجيات التي اس ــت دم لا هذه الدراس ــات قد تنوعت ما بين الدراس ــات النظرية مث (الحا مي ،الروقي ،غانم ،رحام،
و اليما ودي د) والدراسـ ـ ــات امليدانية ومنلا ( لوح ،الاالدي ،الشـ ـ ــمري ،بركات ،محا ظة ،اـ ـ ــاهين ،العتي ي ،وهياش وسـ ـ ــنايدر) و ي
ن س املناجية التي انتاج لا هذه الدراس ـ ــة باس ـ ــت دام املنال الوص ـ ـ ي امليداني كأس ـ ــلوب للاح واس ـ ــت دام االس ـ ــتاانة كأداة لجمع
الايانات.

تمث املشاركة املجتمعية اك مس أاكام التعايا عس حياة اإلنسان حي يشعر مس خالل ا بقيمته في املجتمع الذي يعيش
يه ،والدإ املشاركة املجتمعية إل تنمية ليمة االنتماء والوالء ،و ي إحدل صور التعايا عس حرية ال رد حي تنطوي عن التطوع
وحرية االختيار ،ويعر ا (صــابر )1320،بأنلا "ااــتااك املواطنين في املشــاريع التنموية املحلية ،لتنمية املجتمع عن أســاس مس الو ي
واالنتماء ،بحي ال ي علون ما يتعارب مع مصـ ـ ــلحة املجتمع املحني ،وحتى ييت ع بمشـ ـ ــارك لم ويرل (غي  )1323،بأنلا "مش ـ ــاركة في
الجماعات االعتماعية واملنظمات التطوعية وخاصـ ــة ما ينصـ ــب دورها عن اليشـ ــاط املجتمعي املحني أو املشـ ــروعات املحلية ،وتتم
املشاركة خارج موالق العم املنهي لل رد ،كما تمث الدور الذي يلعاه ال رد مس خالم نشاطه الانالي في املجتمع ،ويكون ذلك عادة
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وع ا لوعه ،وتوص ـ ــق مش ـ ــاركة األعض ـ ــاء بأنلا عالة إذا ارتاطت بدور عام في وظي ة أ راد املجتمع أو موا ق لم عن ذلك" في حين
ترل (مصـ ــط ى )1312،أن املشـ ــاركة املجتمعية ي " العملية التي يقوم بلا أ راد املجتمع مس خالم إس ـ ـ امات حرة واعية في صـ ــياغة
نمط الحياة لأل ض مس عميع النواري االعتماعية وااللتصادية والسياسية"
ويرتاط باملش ــاركة املجتمعية م اهيم أو مص ــطلحات أخرل منلا التطوع واملس ــؤولية االعتماعية وخدمة املجتمع والشـ ـراكة
املجتمعيـة ،ـاملشـ ـ ـ ـ ــاركـة املجتمعيـة م وم ينطوي عن التطوع وهو "الج ـد الـذي ياـذلـه أي إنسـ ـ ـ ـ ــان بال مقـابـ ملجتمعـه بـدا ع منه
لإلس ـ ام في مس ــؤولية املؤس ـس ــة التي تعم عن تقديم الرعاية االعتماعية"(اللحياني )1333،إال أنلا ت تلق عنه كم وم وممارســة
إذ تمث خدمة تطوعية أكثا عمقا واموال وتنظيما ،وترتاط غالاا باملؤسسات ودورها في خدمة املجتمع املحني في كا ة املجاالت.
كذلك يتاا ق م وم املشـ ـ ـ ـ ــاركة املجتمعيـة مع م وم املس ـ ـ ـ ــؤوليـة املجتمعيـة مـا م ومان متكـامالن لتحقيق غاية واحد
املس ــؤولية املجتمعية ي مس ــؤولية أخاللية تتمث في و ي املؤس ـس ــات وتوع االا نحو القيام بدورها املجتمعي ومالتالي تض ــمينه في
خطط ا ومرامج ا ،في حين يشـ ـ ــيا م وم املشـ ـ ــاركة املجتمعية إل ال ي ية املرتاطة بأداء املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ل ذا الدور ،إذ تتعلق املش ـ ــاركة
املجتمعية باملمارس ـ ـ ـ ــة التي تسـ ـ ـ ـ ـ لدإ تحريك املجتمعات ود ع ا نحو التغييا املطلوب .وتعرإ املس ـ ـ ـ ــؤولية االعتماعية بأنلا "التزام
املؤسـ ـ ـس ـ ــة أو امليش ـ ــأة بأن تض ـ ــع نص ـ ــب عينالا خالم عملية ص ـ ــنع القرار آثار ونتائج هذه القرارات عن النظام االعتما ي الخاراي"
( )Davis&Blomstrom,1968ويم س تعري ا بأنلا "التزام املؤس ـس ــات ورعام األعمام الطو ي واالختياري باملش ــاركة واإلس ـ ام املس ــتمر في
تنميـة املجتمع ودعم برامجـه" (مجلـة القصـ ـ ـ ــيم ،)0222،وتعـد املشـ ـ ـ ـ ــاركـة املجتمعيـة تطايقـا عمليـا وممـارسـ ـ ـ ـ ــة عليـة للمس ـ ـ ـ ــؤوليـة
االعتماعية التي يشعر بلا األ راد واملؤسسات نحو مجتمع م (الوكي )0210،02،
كما ارتاط م وم املشـ ـ ـ ـ ــاركة املج تمعية بم وم خدمة املجتمع أو ما يسـ ـ ـ ــمى الوظي ة الثالثة للجامعات والذي يشـ ـ ـ ــيا إل
الخــدمــة العــامــة التي تقــدم ــا الجــامعــة خــارج إطــارهــا الرس ـ ـ ـ ــمي التعليمي والاحثي ل يئــات ومنظمــات وأ راد ألغراب ثقــا يــة وم نيــة
واعتماعية م تل ة ،ونظرا لتزايد أهمية خدمة املجتمع أصاحت هذه الوظي ة علءا أساسيا مس األدوار التي تقوم بلا الجامعات في
الولت الراهس ومناء عن ذلك تقوم الجامعات بدور أســا ــمي في تنمية املجتمع تنمية اــاملة ومســتدامة في كا ة املجاالت االعتماعية
وااللتصــادية والثقا ية والتابوية والايلية والصــحية (الصــغيا ،)0225،وفي مؤتمر الوظي ة الثالثة للجامعات) مؤاـرات وممارســات
مثن  https://www.moe.gov.sa )Third Mission: Indicators and Practices Universities, 2012(:تمت منالش ـ ــة مؤاـ ـ ـرات لياس الوظي ة الثالثة
للجامعات وأس ـ ـ ـ ـ رت نتائج هذا املؤتمر عس ضـ ـ ـ ــرورة رمط الجامعات بمجتمعاالا مس خالم ثالثة أبعاد و ي:التعليم املسـ ـ ـ ــتمر ،ونق
التقنية واالبتكار ،واملشاركة املجتمعية.
وتم وضـ ـ ـ ــع مؤا ـ ـ ـ ـرات لقياس أداء مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي في ك بعد مس هذه األبعاد مس لا لجنة الخبااء التي أعدت
للمؤتمر ،و يما يتعلق باعد املشاركة املجتمعية قد توص الخبااء إل املؤارات التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

املشاركة املجتمعية متضمنة في رسالة املؤسسة التعليمية.
املشاركة املجتمعية متضمنة في السياسة العامة للمؤسسة التعليمية أو استااتيجي لا.
وعود خطة عم لدل املؤسسة التعليمية للمشاركة املجتمعية.
ت صيص علء مس امليزانية للمشاركة املجتمعية.
عدد األكاديميين املن رطين في مجالس استشارية تطوعية.
عدد ال عاليات املتاحة للمجتمع (لعامة الناس).
عدد املاادرات الاحثية ذات األثر املااار عن املجتمع.
عدد املوظ ين والطالب املت رغين لتقديم الخدمات واملرا ق للمجتمع وتكل لم.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

عدد أ راد املجتمع الذيس يحضرون إل مرا ق املؤسسة التعليمية أو يست دمونلا.
عدد املشاريع املتعلقة بالتواص التعليمي.
عدد أعضاء هيئة التدريس والطالب املشتاكين في أنشطة التواص التعليمي.
عدد أ راد املجتمع املشتاكين في أنشطة التواص التعليمي.
عدد األنشطة التي تس لدإ تحديدا ال ئات املحرومة مس الطالب واملجتمع.
عدد ممثني املجتمع في مجالس املؤسسة التعليمية أو لجانلا.
ليمة املنم والتباعات والعقود املتأتية مس الشراكات.

ويمث عضــو هيئة التدريس ركيزة أســاســية مس مكونات املنظومة الجامعية ،و لائد العملية التعليمية الا ،وهو الااح
عس املعر ة واملطور ل ا وهو مس يمث الجامعة في ك املحا الداخلية والخارعية ولذلك ارتاطت س ـ ـ ـ ــمعة الجامعة بالدور الذي
يقوم به أعض ـ ــاء هيئة التدريس س ـ ــلاا أو إيجابا ،وال ا ـ ــك أن أدوار عض ـ ــو هيئة التدريس تتطور تاعا لتطور أدوار الجامعة لم يعد
دوره يقتص ــر عن نش ــر املعر ة بين طالبه ،ب أص ــام مطالاا بإعدادهم للمش ــاركة في حياة املجتمع ،وتوعال م الوع ة التي تت ق مع
غايات املجتمع وأهدا ه (عرعس)1330 ،
0202
تواعـه رؤيـة اململ ـة ( )0202مجموعـة مس التحيـات منلـا تـدني مس ـ ـ ـ ــتول املس ـ ـ ـ ــؤوليـة االعتمـاعيـة (الروقي )0212،وهو يمثـ
تحديا نوعيا تحاوم الرؤية مواع ته عن كا ة املس ـ ـ ـ ــتويات ولذلك نجد أن ال ثيا مس أهداإ الرؤية وت اص ـ ـ ـ ــيل ا يتض ـ ـ ـ ــمس تطوير
املسـ ــؤولية االعتماعية وإثراء وتنويع املشـ ــاركة املجتمعية لأل راد واملؤس ـ ـسـ ــات بشـ ــك ماااـ ــر أو غيا ماااـ ــر وال سـ ــيما في الجوانب
املتعلقــة بــالتنميــة البش ـ ـ ـ ــريــة والتاكيز عن االرتقــاء بــال رد مس خالم التــدريــب والتــأهي ـ وغياهــا مس الباامج واألنشـ ـ ـ ـ ـطــة التي تالمس
احتياعات املجتمع ولضاياه وتس م في تطوير أ راده وتحسس أوضاع م.
وتنطلق الرؤية في نظرالا للمس ــؤولية االعتماعية وما ينبثق مس مش ــاركة مجتمعية باعتاارها واعاا وطنيا وأخالليا وعنصـ ـرا
عاال مس عناص ـ ـ ــر التنمية ال يم س تجاهله أو إغ اله في ظ مجتمع متكا ومحب للخيا وطامم لأل ضـ ـ ـ ـ  ،وفي كنق دولة داعمة
للتنمية وساعية للتقدم.
وتتنوع مجاالت املشاركة املجتمعية للجامعات وأعضائلا في ضوء رؤية ( )0202لتشم (القاالن:)0215 ،
✓
✓
✓
✓

دعم برامج ومشروعات التنمية املستدامة.
الت اع مع لضايا املجتمع املختل ة واحتياعاته.
التعاون مع الجمعيات الخياية في املجتمع.
االلتزام باملسؤوليات الوطنية.

و يما يتعلق بأعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات إن مش ـ ــارك لم املجتمعية ال ت رج عس تلك املجاالت الخاص ـ ــة بالجامعات
ب تنطلق منلا وتدعم ا وتعم عن إثرائلا وتنوع ا ،وفي ض ـ ـ ــوء تحلي الااحثة ألهم املجاالت املجتمعية التي احتوالا رؤية  0202وفي
ضــوء الدور املأموم مس الجامعة وأعضــائلا نحو تحقيق تلك الرؤية توصــلت الااحثة إل خمســة مجاالت مجتمعية رئيســة يم س أن
يشارك مس خالل ا عضو هيئة التدريس بتطوير مجتمعه ود ع جلة التنمية يه و ي كالتالي:
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تنظر رؤية اململ ة ( )0202إل العنص ـ ــر البش ـ ــري عن أنه أهم ثروة يمتل ا الوطس وأنه مس خالم التعليم والتأهي س ـ ــيكون
املجتمع السعودي في مقدمة دوم العالم (رؤية ،)0202،ولتحقيق هذا ال دإ لذا ركلت الرؤية عن ما يني:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ضرورة تطوير املنظومة التعليمية والتابوية بجميع مكوناالا إلخراج عي يتمتع بالشخصية املستقلة ويمتلك املعارإ وامل ارات
والسلوكيات الحميدة ويتصق بروح املاادرة واملثابرة والقيادة.
االهتمــام برامج التــأهيـ والتــدريــب املتعلقــة بتطوير الكــادر البش ـ ـ ـ ــري والتي تسـ ـ ـ ـ ـ لــدإ األ راد لالرتقــاء بمس ـ ـ ـ ــتواهم وتحس ـ ـ ـ ــين
أوضاع م.
التأسيس للمسؤولية املجتمعية باعتاارها واعاا وطنيا وأخالليا وغرس ثقا ة العم التطو ي لدل أ راد املجتمع.
تعليل ليم الوسطية واالعتدام واالعتزا بال وية واإلر الثقافي للمجتمع.
التاكيز عن بناء القدرات وتكويس القيادات التابوية وتأهيل ا إلحدا التغييا املطلوب في املنظومة التابوية.
دعم ال ئات املميزة في املجتمع مث املختاعين واملادعين.
تقديم الباامج التدريبية والتثقي ية للمجتمع ومؤسساته.

يعتبا الاح العلمي والتطوير التقني مس أولويات رؤية ( )0202ومس األدوات امل مة التي س ــوإ تس ـ م في تحقيق هذه الرؤية
وهو يعتمد عن القدرات البشـ ـ ـ ــرية واملتو رة في الجامعات ومراكل الاحو ويعتبا الاح العلمي أحد األدوار امل مة لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس في الجامعة وهو مطالب بتس ـ ـ ـ ــخيا لدراته العلمية والاحثية لخدمة مجتمعه وتطويره ض ـ ـ ـ ــمس أولويات الرؤية ،لس يكون
هناك عشـ ـ ـ ــوائية في دعم وتموي الاحو ب س ـ ـ ــيتم دعم الاحو التي ت دم الرؤية وتدعم ا وس ـ ـ ـ ــتتاح ال رص ـ ـ ـ ــة للااحثين واملركل
الاحثية في الجامعات وغياها (الحدي ي)0212،
وتقود الجامعات حركة الاح العلمي في املجتمع بما تحتويه مس مراكل بحثية متقدمة وأعضـ ـ ـ ــاء مميزيس ويم س للجامعات
وأعضائلا تطويع هذه الحركة لخدمة املجتمع وتحقيق مشاركة مجتمعية اعلة و ق الرؤية الجديدة كما يني:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

وضع إطار ألولويات الاح العلمي للمجتمع املحني في كا ة الخدمات التي يحتاع ا.
رمط حركة الاح العلمي بما الا بحو املاعستيا والدكتوراه وأبحا التالية باملجتمع واحتياعات التنمية.
رمط برامج الاح العلمي والدراسات العليا في الجامعة بمش الت املجتمع ولضاياه.
ضمان تحقيق االست ادة القصول مس الاح العلمي في تحقيق أهداإ التنمية.
تح يز الخريجين الختيار مشروعات بحثية تنموية نا عة للمجتمع.
االهتمام بالتأليق والتاعمة في القضايا التي ت دم املجتمع.
االهتمام باليشر العلمي وتعميم املعر ة عن عموم أ راد املجتمع ومؤسساته.
املشاركة في املؤتمرات العلمية وال را مي الاحثية التي تؤسس للمشاركة املجتمعية وتدعم ا.

اهتم ــت رؤي ــة اململ ــة ( )0202بنمط الحي ــاة الص ـ ـ ـ ــحي واعتبات ــه مس أهم مقوم ــات التحوم نحو مجتمع حيوي يتمتع بكـ ـ
متطلاات عودة الحياة ،كما اسـ ـ ـ ـ لد ت املحا ظة عن الايئة الطايعية واعتبات ذلك واعاا ديييا وأخالليا وإنس ـ ـ ـ ــانيا وأنه يشـ ـ ـ ــك
كذلك أحد مقومات عودة الحياة (رؤية اململ ة )0202،ويم س للجامعة وأعضائلا دعم الجانب الايئي والصحي للمجتمع مس خالم:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تقديم ماادرات للح اه عن الصحة العامة ونمط الحياة الصحي لأل راد.
تعليل الثقا ة الصحية والايلية مس خالم املناهل واألنشطة التعليمية.
رمط برامج الاح العلمي والدراسات العليا في الجامعة باملش الت الايلية والصحية في املجتمع بشك أكثا عمقا.
تشـ ـ ــجيع إلامة مراكل دراسـ ـ ــات مسـ ـ ــتقلة خارج الجامعات مس لا أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس لدراسـ ـ ــة بعض الجوانب الحيوية في
املجتمع.
تقديم ماادرات للحد مس التلو والتصحر الذي تعاني منه الايئة وترايد است دام املياه.
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام في تحقيق األمس الايئي واالسـ ـ ـ ـ ـتــدامــة الايليــة مس خالم تقــديم الحمــايــة املجتمعيــة لكـ مقومــات الايئــة ومصـ ـ ـ ـ ــادرهــا
الطايعية.
إلامة حمالت ألنشطة تطوعية تس لدإ املحا ظة عن الايئة مث التشجيا.
تشجيع الاحو التطايقية ذات العاللة باملحا ظة عن الصحة العامة لأل راد وتطوير وحماية الايئة.

ركلت رؤية  0202في محورها الثاني عن الجانب الوطني مسـ ـ ـ ـ ـ لد ة بناء وطس طموح بمقوماته ومنجلاته ،ودعت القطاعين
العام والخاص إل تحم مسؤولياالم تجاه القيام بلذا الدور (رؤية اململ ة )0202 ،ويم س ألعضاء هيئة التدريس اإلس ام بواعبلم
في الجانب الوطني مس خالم:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تعليل ال وية الوطنية والقيم املرتاطة بلا.
الرمط بين الحياة األكاديمية للطالب وواعااالم الوطنية داخ وخارج الجامعة.
املشاركة في ت عي املناساات الوطنية وإثرائلا.
املحا ظة عن أمس الوطس بك الوسائ املم نة مث محارمة التطرإ ومكا حة الجريمة.
احتاام األنظمة والقوانين التي يشرع ا الوطس أو مؤسساته املختل ة.
تشجيع الطالب لالن راط في أنشطة ومرامج تعل انتماءهم للوطس.

اهتمت رؤية اململ ة ( )0202بدعم املجتمع واألس ـ ـ ـ ــرة مس خالم محور مجتمع حيوي والذي تض ـ ـ ـ ــمس أهدا ا رئيس ـ ـ ـ ــة وم مة
لتم ين املجتمع وتطوير األسـ ـ ـ ــرة وتنمية ش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية األبناء وعاء في بييانه متين "هد نا تعليل ماادا الرعاية االعتماعية وتطويرها
لاناء مجتمع لوي ومن تم عبا االهتمام باألس ـ ـ ــرة وتنمية ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية األبناء وتم ين املجتمع ب ئاته املختل ة " (رؤية اململ ة)0202،
ويم س للجامعة ممثلة بأعضاء هيئة التدريس الا تحقيق تطلعات الرؤية في هذا الجانب مس خالم:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

االاتااك في عضوية بعض الجمعيات أو املراكل أو األندية التطوعية.
تقديم ماادرات تس م في تعليل تحم املسؤولية لدل الشااب نحو أن س م وأسرهم ومجتمع م.
تقديم برامج تعل ال وية اإلسالمية للمجتمع.
تقديم ماادرات مجتمعية ملكا حة ال ساد في املجتمع مث الراوة واالبتزا والغش وغياها.
تقديم ماادرات لتوظيق التقنيات الحديثة في خدمة املجتمع.
املشاركة في عاليات لحماية حقوق ال ئات األضعق في املجتمع مث املرأة والط وذوي االحتياعات الخاصة.
تقديم ماادرات أو دورات يم س أن تس م في خ ض معدالت الاطالة في املجتمع.
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✓ تقديم ماادرات أو دورات لتعليل لدرة األسرة عن القيام بأدوارها وحماي لا مس األخطار والتحديات.
وما ساق ي م ام م تاضة ألعضاء هيئة التدريس يم س أن تكون مؤارا لقياس والع مشارك لم املجتمعية في ضوء رؤية

أوال :منهج البحث:
في الاح الحالي تم اس ـ ــت دام املنال الوصـ ـ ـ ي املسـ ـ ــحي وذلك لإلعابة عس أسـ ـ ــئلة الاح وهو املنال املناسـ ـ ــب ملث الاح
الحالي حي يقوم املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي عن تجميع الايانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة موضـ ـ ـ ــوع الاح  ،بغرب وص ـ ـ ـ ـ ا وتحليل ا
وت سـ ـ ــياها حي يلدإ املنال الوص ـ ـ ـ ي لوصـ ـ ــق الظاهرة كما ي في الوالع مس حي طايع لا ودرعة وعودها عس طريق اسـ ـ ــتجواب
عينة مس مجتمع الاح أو كام املجتمع (العساإ.)131021 ،0222 ،
ثانيا :مجتمع البحث:
تمثـ مجتمع الاحـ في الاحـ الحـالي في عميع أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بجـامعـة القص ـ ـ ـ ــيم بـاململ ـة العرميـة الس ـ ـ ـ ــعوديـة في
ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي 1332/1303ه.
ثالثا :عينة البحث:
✓ عينة تقنين االسو و و ووتبانة (العينة االسو و و ووتطالعية) :تكونت العينة االسـ ـ ـ ــتطالعية التي تم التأكد مس صـ ـ ـ ــدق وثاات االسـ ـ ـ ــتاانة
املس ـ ــت دمة في الاح الحالي بالتطايق علالا مس  52عضـ ـ ــو هيئة تدريس بجامعة القصـ ـ ــيم ن س مجتمع الاح  ،منلم  01مس
الذكور و 00مس اإلنا  ،تم التطايق علالم في ال ص الدرا مي األوم مس العام الجامعي 1332/1303ه.
✓ عينة البحث األساسية :تكونت عينة الاح األسـاسـية مس  010عضـو مس أعضـاء هيئة التدريس بجامعة القصـيم مس حملة
الدكتوراه قط والاالغ عددهم  0205عضوا (حسب إ ادة عمادة اؤون املوظ ين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للااحثة)
تم اختيارهم بطريقة العينة املتاحة كون املجتمع األص ــني معرو ا ومحددا ،وطاقت علالم االس ــتاانة في ال ص ـ الدرا ــمي األوم
مس العام الجامعي 1332/1303ه.
رابعووا :أدوات البحووث :لجمع الايــانــات الال مــة لإلعــابــة عس أس ـ ـ ـ ــئلــة الاحـ الحــالي وتحقيق ــا لألهــداإ التي تس ـ ـ ـ ــع إلالــا تم
اس ـ ـ ــت دام االس ـ ـ ــتاانة كأداة لجمع الايانات الال مة مس األ راد عينة الاح  ،اعد أن تم االطالع عن الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة املتعلقة
بموضوع الاح  ،واألدوات التي تم است دام ا في هذه الدراسات تم بناء االستاانة الحالية ،و يما يني وصق لالستاانة املست دمة
في الاح وخصائص ا اإلحصائية وكي ية االستجابة علالا وتحديد الدرعات.

أوال :الصدق :للتحقق مس صدق االستاانة الحالية تم االعتماد عن طريقتين هما:
الصدق الظاهري (صدق املحكمين)Face Validity :

تم عرب االس ــتاانة عن عدد مس املح مين الخبااء واملت ص ـص ــين في املجام وطلب منلم دراس ــة االس ــتاانة وإبداء آرائلم الا
مس حي  :مدل ارتااط ك عاارة مس عااراالا باملحور املنتمية إليه ،ومدل وض ـ ـ ـ ــوح العاارات وس ـ ـ ـ ــالمة ص ـ ـ ـ ــياغ لا اللغوية ومالءم لا
لتحقيق ال دإ الذي وض ــعت مس أعله ،والتااح طرق تحس ــينلا وذلك بالحذإ أو اإلض ــا ة أو إعادة الص ــياغة ،ولد لدم املح مون
مالحظات ليمة أ ادت الاح  ،وأثرت االستاانة ،وساعدت عن إخراع ا بصورة عيدة.
صدق االتساق الداخليInternal Consistency :
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تم كذلك التحقق مس ص ـ ـ ــدق االس ـ ـ ــتاانة عس طريق ص ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ــاق الداخني وذلك باس ـ ـ ــت دام معام ارتااط بياس ـ ـ ــون في
حســاب معامالت االرتااط بين درعة ك عاارة ودرعة الاعد املنتمية إليه العاارة وذلك للتأكد مس مدل تماســك وتجانس عاارات ك
بعد يما بينلا ،كانت معامالت االرتااط كما ي موضحة بالجدوم التالي:
1

االرتااط

العاارة
االرتااط
العاارة
االرتااط
العاارة
املحور األوم :والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم
الجانب الصحي والبيئي
الجانب العلمي والبحثي
الجانب التابوي والثقافي
**0.731
1
**0.604
1
**0.815
1
**0.731
2
**0.691
2
**0.814
0
**0.780
3
**0.490
3
**0.867
0
**0.737
4
**0.618
4
**0.407
3
**0.727
5
**0.624
5
**0.730
5
**0.861
6
**0.697
6
**0.770
7
**0.633
7
**0.501
2
**0.654
8
**0.559
8
املحور الثاني :معولات املشاركة املجتمعية لعضو هيئة التدريس بالجامعة
املعوقات اإلدارية
املعولات البشرية
**0.815
1
*0.8388
4
**0.800
1
**0.734
2
**0.773
5
**0.722
0
**0.847
3
**0.775
6
**0.519
0

العاارة

االرتااط

الجانب الوطني
**0.720
1
**0.584
2
**0.763
3
**0.588
4
5

**0.530

6

**0.552

4
5
6

**0.831
**0.796
**0.722

العاارة

االرتااط

الجانب االجتماعي واألسري
**0.787
1
**0.771
2
**0.643
3
**0.632
4
**0.751
5
**0.813
6
**0.717
7
**0.595
8
ى
** دالة عند مستو 0.01
قيمة معامل االرتباط الجدولية
عند حجم عينة 50
ومستوى ثقة 0.01
تساوي 0.3541

يت ـ ــح مس الجدوم الس ـ ــابق أن معامالت االرتااط بين درعات عاارات االس ـ ــتاانة والدرعة الكلية للاعد املنتمية إليه العاارة
عميع ــا معــامالت ارتاــاط موعاــة ودالــة إحصـ ـ ـ ـ ــائيــا عنــد مس ـ ـ ـ ــتول  2.21وهو مــا يؤكــد اتسـ ـ ـ ـ ــاق وتجــانس عاــارات كـ بعــد يمــا بينلــا
وتماس ا مع بعض ا الاعض.
تم كذلك التحقق مس صــدق اتســاق وتجانس أبعاد االســتاانة في ك محور مس محوريلا باســت دام معام ارتااط بياســون في
حس ـ ــاب معامالت االرتااط بين درعة ك بعد والدرعة الكلية للمحور املنتمي إليه الاعد ،كانت معامالت االرتااط كما ي موض ـ ــحة
بالجدوم التالي:
2

املحور األوم :والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم
الجانب الصحي والبيئي
الجانب العلمي والبحثي
الجانب التابوي والثقافي
**0.771
**0.751
**2.222
املحور الثاني :معولات املشاركة املجتمعية لعضو هيئة التدريس بالجامعة
املعوقات اإلدارية
املعولات البشرية
**0.904
**2.320

الجانب الوطني
**0.611

الجانب االجتماعي واألسري
**0.740

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم الس ـ ـ ـ ــابق أن معامالت االرتااط بين درعات أبعاد االس ـ ـ ـ ــتاانة والدرعة الكلية للمحور املنتمي إليه الاعد
عميع ــا معــامالت ارتاــاط موعاــة ودالــة إحصـ ـ ـ ـ ــائيــا عنــد مس ـ ـ ـ ــتول  2.21وهو مــا يؤكــد اتسـ ـ ـ ـ ــاق وتجــانس أبعــاد كـ محور يمــا بينلــا
وتماس ا مع بعض ا الاعض.
ثانيا :الثبات :تم التحقق مس ثاات درعات محاور االس ــتاانة وأبعادها املختل ة باس ــت دام معام ثاات أل ا كروناا كانت
معامالت الثاات كما هو موضح بالجدوم التالي:
3

املحور األوم :والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم
الجانب العلمي والبحثي الجانب الصحي والبيئي
الجانب التابوي والثقافي
0.885
0.716
2.200
املحور الثاني :معولات املشاركة املجتمعية لعضو هيئة التدريس بالجامعة
املعوقات اإلدارية
املعولات البشرية
0.884
2.100

الجانب الوطني
0.823

الجانب االجتماعي واألسري
0.863

املحور األول ككل
0.907
املحور الثاني ككل
0.904
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يت ـ ــح مس الجدوم الس ـ ــابق أن ملحاور وأبعاد االس ـ ــتاانة معامالت ثاات مرت عة ومقاولة إحص ـ ــائيا؛ ومما س ـ ــاق يت ـ ــح أن
لالس ــتاانة مؤاـ ـرات إحص ــائية عيدة (الص ــدق ،الثاات) ويتأكد مس ذلك ص ــالحية اس ــت دام ا في الاح الحالي .ويجب مالحظة أنه
تتم االسـ ـ ــتجابة لعاارات االسـ ـ ــتاانة مس خالم االختيار مس خمسـ ـ ــة اختيارات تمثلت في (دائما ،غالاا ،أحيانا ،نادرا ،إطاللا) ،لتقاب
الــدرعــات ( )1 ،0 ،0 ،3 ،5عن التاتيــب ،والــدرعــة املرت عــة في أي عاــارة أو بعــد أو محور تعبا عس درعــة عــاليــة مس التحقق ،ويجــب
مالحظة أنه تم االعتماد عن املحكات التالية في تحديد والع ومعولات املشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصــيم
بناء عن املتوسطات الحسابية للعاارات واملتوسطات الو نية للمحور:
4

املتوسط الحسابي للعاارة أو املتوسط الو ني للمحور
أل مس 1.1
مس  1.1ألل مس 0.2
مس  0.2ألل مس 0.3
مس  0.3ألل مس 3.0
مس  3.0أكثا

درعة التحقق
منعدمة
ضعي ة
متوسطة
كاياة
كاياة عدا

أوال :نتائج اإلجابة على السو و و ووؤال األول من أسو و و ووئلة الدراسو و و ووة امليدانية :ينص الس ـ ـ ـ ــؤام األوم للاح الحالي عن "ما والع
املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة القص ـ ـ ـ ــيم في ض ـ ـ ـ ــوء رؤية 0202؟" ولإلعابة عس هذا السـ ـ ـ ــؤام تم حس ـ ـ ــاب
الت رارات واليسـب املئوية السـتجابات أ راد عينة الاح عن ك عاارة مس عاارات املحور األوم واملتعلق بوالع املشـاركة املجتمعية
ألعضــاء هيئة التدريس في عامعة القصــيم في ضــوء رؤية  ،0202ثم تم حســاب املتوســطات واالنحرا ات املعيارية ل ذه االســتجابات
وذلك لتحديد درعة التحقق ،كانت النتائج كما ي موضحة في التالي:
 .1باليساة للمشاركة املجتمعية بالجانب التابوي والثقافي:
5

م

العاارات

املتوسط

االنحراإ املعياري

درعة
التحقق

التاتيب

1

إقامة محاضرات تثقيفية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املختلفة في مجال اختصاص ي

3.377

1.262

متوسطة

3

0

تقديم دورات تدريبية لتطوير مهارات القيادات في مؤسسات املجتمع ذات العالقة مثل
املؤسسات (التربوية ،االقتصادية ،الصحية ،االجتماعية والدينية وغيرها)

3.137

1.245

متوسطة

2

0

تقديم دورات لتطوير قدرات األفراد بالتعاون مع مؤسسات املجتمع ذات العالقة مثل
املؤسسات (التربوية ،االقتصادية ،الصحية ،االجتماعية والدينية وغيرها)

3.212

1.280

متوسطة

5

3.486

1.290

كبيرة

0

3.689
4.528

1.199
0.603

كبيرة
كبيرة جدا

0
1

0.520

1.132

كاياة

3
5
2

استخدام مو اقع التواصل االجتماعي لنشرثقافة املشاركة املجتمعية واملفاهيم املرتبطة بها
كالتطوع في املجاالت املختلفة
االشتراك في تطويربرامج التعليم العام بخبراتي كلما أمكنني ذلك
تعزيزاالتجاهات اإليجابية لدى طالبي نحو املشاركة املجتمعية في مجال اهتمامهم
املتوسط الو ني لدرعة االستجابة عن عاارات الاعد األوم :الجانب التابوي
والثقافي

يتضح من الجدول السابق أن:
والع املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم بالجانب التابوي والثقافي متحقق بدرعة كبيرة حي
بلغت ليمة املتوسط الو ني للدرعات الكلية لالستجابات عن هذا الاعد  0.520بانحراإ معياري 1.132
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ونالحظ في ض ـ ــوء النتائج الس ـ ــابقة إن درعة املش ـ ــاركة املجتمعية لألعض ـ ــاء في الجانب الثقافي والتابوي عاءت كاياة بش ـ ــك
عــام ،و ي نتيجــة تــدعم ــا نتــائج دراس ـ ـ ـ ـ ــة (بركــات )0211،والتي أظ رت أن اإلعــداد املعرفي لل رد يمــا يتعلق بــاملش ـ ـ ـ ــاركــة املجتمعيــة
لألعض ـ ـ ـ ــاء عاء بمس ـ ـ ـ ــتول لوي ،ولع ذلك يعود إل أن الدور التابوي والتثقي ي يقع ض ـ ـ ـ ــمس ص ـ ـ ـ ــميم عم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعة خص ـ ــوص ـ ــا ما يتعلق برس ـ ــال لم داخ الجامعة حي نالحظ أن العاارات املتعلقة بعم األعض ـ ــاء داخ الجامعة وض ـ ــمس
نطــاق عمل م املعتــاد نــالــت درعــة تقــدير أعن (مــا بين كاياة عــدا إل كاياة) مس العاــارات التي ي تاب أن يمــارسـ ـ ـ ـ ـ ــا العض ـ ـ ـ ــو خــارج
الجامعة والتي عاءت تقديراالا ما بين (كاياة إل متوسـ ـ ــطة) ،وهذه النتيجة لرياة مس نتيجة دراسـ ـ ــة (الاالدي )1215،التي أكدت أن
دور األعضاء في الجانب التعليمي كان متوسطا يما يتعلق باملشاركة املجتمعية لألعضاء في منطقة م ة امل رمة،
وهذه النتيجة تعني أن املش ــاركة املجتمعية لألعض ــاء والتي تتم بطريقة غيا مااا ــرة داخ أس ــوار عامعة القص ــيم أكثا مس
تلك التي تتم خارج أس ـ ـ ـ ــوارها وع ا لوعه مع املجتمع ،وهذا يعتبا وضـ ـ ـ ــعا مقلوما ملا ييااي أن يكون وهو أن تتم ممارس ـ ـ ـ ــة أنش ـ ـ ـ ــطة
املشــاركة املجتمعية خارج أســوار الجامعة ووع ا لوعه مع املجتمع و ئاته ومؤس ـســاته املختل ة ،وييااي عن الجامعة في ضــوء هذه
النتيجة أن تت ذ اإلعراءات ال يلة بتسـ ي ســا تواصـ األعضــاء مع املجتمع ألداء دورهم الثقافي والتابوي خارج الجامعة بشــك
بار ومؤثر.
وهذه النتيجة لرياة مس نتيجة دراس ــة (الاالدي )1215،التي أكدت أن دور األعض ــاء في الجانب التعليمي كان متوس ــطا يما
يتعلق باملشاركة املجتمعية لألعضاء في منطقة م ة امل رمة.
باليساة للمشاركة املجتمعية بالجانب العلمي والاحثي:
6

م

العاارات

املتوسط

االنحراإ املعياري

درعة
التحقق

التاتيب

1

املشاركة في املؤتمرات أو الندوات العلمية التي تؤسس للمشاركة املجتمعية وتدعمها

3.717

1.023

كبيرة

5

تقديم استشارات علمية أو مهنية في مجال تخصص ي ملؤسسات املجتمع العامة عند الحاجة
إليها
تشجيع الطالب على القيام بمشروعات بحثية ذات عالقة بتطويراملجتمع وحل مشكالته

3.943

1.015

كبيرة

0

4.156

0.954

كبيرة

1

3

املشاركة في مشروعات الكراس ي البحثية في الجامعة والتي تخدم قضايا املجتمع املحلي

2.920

1.143

متوسطة

2

5
2
2
1

تقديم بحوث تطبيقية تهدف إلى سد حاجة املجتمع وحل مشكلة مشكالته
ترجمة البحوث واملكتشفات العلمية في العالم إلى اللغة العربية
تأليف الكتب العلمية املوجهة للطالب و أفراد املجتمع ومؤسساته
نشرنتائج األبحاث العلمية ليستفيد منها أفراد املجتمع ومؤسساته ذات العالقة

3.877
2.552
2.991
3.769

1.198
1.388
1.262
1.180

كبيرة
ضعيفة
متوسطة
كبيرة

0
1
2
3

املتوسط الو ني لدرعة االستجابة عن عاارات الاعد الثاني :الجانب العلمي والاحثي

0.331

1.135

كاياة

0
0

يتضح من الجدول السابق أن:
والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم بالجانب العلمي والاحثي متحقق بدرعة كبيرة حي بلغت
ليمة املتوسط الو ني للدرعات الكلية لالستجابات عن هذا الاعد  0.331بانحراإ معياري 1.135
وفي ضوء ذلك نجد أن املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في الجانب الاحثي والعمي عاءت بشك
عام بدرعة كاياة ،وتت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراس ـ ـ ـ ــة (الاالدي )0215،والتي أا ـ ـ ـ ــارت إل أن دور األعض ـ ـ ـ ــاء في الاحو العلمية
التطايقية واملتعلقة باملشاركة املجتمعية كان مرت عا.
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وه ــذا رمم ــا يرعع إل أن الاح ـ العلمي يمث ـ دورا م م ــا مس أدوار عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس وهم يتن ــاولون في أبح ــاثلم غ ــالا ــا
موض ـ ــوعات تمس احتياعات املجتمع ،وكذلك حض ـ ــورهم للمؤتمرات العلمية وتقديم االس ـ ــتش ـ ــارات ،ول س هناك عوانب أل منلا
مث تأليق ال تب واملشاركة في ال را مي الاحثية والتي عاءت بدرعة متوسطة رمما لعدم الت رغ (كما في تأليق ال تب) ورمما لعدم
إتاحة ال رصــة (كما في ال را ــمي الاحثية التي ت دم املجتمع) وعاءت ع ود األعضــاء في التاعمة ونق املســتجدات العلمية إل اللغة
العرمية كنوع مس املش ـ ـ ــاركة املجتمعية (بدرعة ضـ ـ ـ ــعي ة) وهذا يرعع غالاا إل عدم تم س األعضـ ـ ـ ــاء مس اللغات األخرل أو للة ولت
ال راغ لديلم للقيام بمث هذا العم  ،وهذه النتيجة يجب أن تد ع أصـ ـ ـ ــحاب القرار في الجامعة إل أهمية منم أعض ـ ـ ـ ــاءها الت رغ
ال ني أو الجللي مس أعـ تيشـ ـ ـ ــيط حركــة التــأليق والتاعمــة التي يم س أن تس ـ ـ ـ ـ م في تنميــة املجتمع معر يــا ،وكــذلــك ييااي إتــاحــة
ال رص ـ ــة لألعض ـ ــاء بدرعة متس ـ ــاوية للمش ـ ــاركة في ال را ـ ــمي الاحثية وأال تكون ال را ـ ــمي الاحثية بش ـ ــك عام وتلك املوع ة لخدمة
املجتمع بشك خاص ح را عن ئة معينة مس أصحاب الن وذ في الجامعة.
وتت ق هذه النتيجة مع نتيجة دراس ـ ـ ـ ــة (الاالدي )0215،والتي أا ـ ـ ـ ــارت إل أن دور األعض ـ ـ ـ ــاء في الاحو العلمية التطايقية
واملتعلقة باملشاركة املجتمعية كان مرت عا.
بالنسبة للمشاركة املجتمعية بالجانب الصحي والبيئي:
7

م

العاارات

املتوسط

االنحراإ املعياري

درعة
التحقق

التاتيب

1

املشاركة في فعاليات اجتماعية تدعم النشاط البدني ونمط الحياة الصحي لألفراد

3.311

1.298

متوسطة

0

0
0

الربط بين املقررات العلمية للطالب واالحتياجات البيئية للمجتمع
املشاركة في حمالت صحية لدعم الفئات األكثراحتياجا في املجتمع
نشر الوعي البيئي في املجتمع بطرق مختلفة (محاضرات ،ندوات ،وسائل التواصل االجتماعي،
وغيرها).....
املشاركة في مشروعات لدعم وتطوير البيئة املحلية مثل (التشجير ،وترشيد استخدام املياه،
وغيرها).....
االشتراك في تفعيل املناسبات البيئية املحلية مثل (أسبوع الشجرة ،أسبوع املرور ،وغيرها)....
املشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه البيئة املحلية مثل (التلوث ،والتصحر ،وشح املياه،
وغيرها)....
دعم جمعيات ومراكزالرعاية الصحية (ماديا أو معنويا)....

3.991
3.259

1.144
1.274

كبيرة
متوسطة

1
3

3.755

1.183

كبيرة

0

3.156

1.335

متوسطة

2

3.151

1.316

متوسطة

2

3.057

1.195

متوسطة

1

3.160

1.391

متوسطة

5

املتوسط الو ني لدرعة االستجابة عن عاارات الاعد الثال  :الجانب الصحي والائي

0.055

1.022

متوسطة

3
5
2
2
1

يتضح من الجدول السابق أن:
والع املش ــاركة املجتمعية ألعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم بالجانب الص ــحي والايئي متحقق بدرعة متوس ووطة حي
بلغت ليمة املتوسط الو ني للدرعات الكلية لالستجابات عن هذا الاعد  0.055بانحراإ معياري 1.022
وكون املش ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجانب الص ـ ــحي والايئي عاءت بش ـ ــك عام بدرعة متوس ـ ــطة أل مس
الجانب التابوي والاحثي رمما يعود ذلك لعدم ارتااط هذا الجانب بعم األعض ـ ـ ـ ــاء بش ـ ـ ـ ــك مااا ـ ـ ـ ــر كما أنه يتم غالاا خارج أس ـ ـ ـ ــوار
الجامعة وهذه النتيجة تدعو الجامعة إل تقديم مليد مس الحوا ل والتس ـ ـ ـ يالت لألعض ـ ـ ــاء للمشـ ـ ــاركة املجتمعية في الجانب الايئي
والصحي باعتااره عانب م م مس الجوانب التي اهتمت بلا رؤية .0202

030

بالنسبة للمشاركة املجتمعية بالجانب الوطني:
8

االنحراإ
املعياري
0.881
0.699

درعة التحقق

التاتيب

كبيرة
كبيرة جدا

5
3

4.689

0.503

كبيرة جدا

0

4.708

0.559

كبيرة جدا

1

3.542

1.099

كبيرة

2

0.642

كبيرة جدا

0

2.202

كاياة عدا

م

العاارات

املتوسط

1
0

املشاركة في تفعيل املناسبات الوطنية داخل الجامعة وخارجها
الربط بين املقررات الدراسية ومشكالت الوطن وطرق مواجهتها
املحافظة على أمن الوطن بكل الوسائل املمكنة مثل محاربة التطرف ومكافحة الجريمة
واملخدرات
تعزيزاحترام األنظمة والقوانين مثل أنظمة املروروحماية البيئة
اإلسهام في مشروعات لتطوير املجتمع املحلي مثل :تشجيع السياحة املحلية وحماية التراث
الوطني
تشجيع الطالب بكافة الوسائل لالنخراط في فعاليا وأنشطة تعزز انتماءهم للوطن

4.080
4.363

4.509

املتوسط الو ني لدرعة االستجابة عن عاارات الاعد الرابع :الجانب الوطني

3.015

0
3
5
2

يتضح من الجدول السابق أن:
والع املشـ ـ ــاركة املجتمعية ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القصـ ـ ــيم بالجانب الوطني متحقق بدرعة كبيرة جدا حي بلغت
ليمة املتوســط الو ني للدرعات الكلية لالســتجابات عن هذا الاعد  3.015بانحراإ معياري  2.202عاءت العاارة "تشــجيع الطالب
بكا ة الوسائ لالن راط في عاليا وأنشطة تعل انتماءهم للوطس" في التاتيب الثال مس حي درعة التحقق ،ومدرعة تحقق كبيرة
جدا حي بلغت ليمة متوسط استجابات أ راد عينة الدراسة حوم هذه العاارة  3.523بانحراإ معياري .2.230
وفي ضـوء هذه النتيجة نجد أن املشـاركة املجتمعية لألعضـاء في الجانب الوطني متحققة بدرعة كاياة خصـوصـا يما يتعلق
بغرس ليم املواطنة والوالء لدل الطالب وتش ــجيع م عن ممارس ــة أنش ــطة تدعم والءهم للوطس ومدرعة أل يما يتعلق باملش ــاركة
باملناسـ ـ ـ ــاات الوطنية أو اإلس ـ ـ ـ ـ ام في تطوير املجتمع املحني و ي كما نالحظ عاليات تتم خارج نطاق املحاض ـ ـ ـ ـرات أو خارج نطاق
الجامعة مما يعني حاعة األعض ـ ــاء للدعم مس لا الجامعة للقيام بواعبلم الوطني في املجتمع مس خالم تش ـ ــجيع ماادراالم ومنح م
الجوائل واألوسمة نظيا تميزهم في هذا الجانب خصوصا خارج الجامعة.
بالنسبة للمشاركة املجتمعية باملجال االجتماعي واألسري:
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م

العاارات

املتوسط

االنحراإ املعياري

درعة
التحقق

التاتيب

1

االشتراك في عضوية بعض الجمعيات أو املراكزأو األندية التطوعية في املجتمع

3.505

1.249

كبيرة

0

املشاركة في برامج تعزز تحمل املسؤولية االجتماعية لدى الشباب نحو حياتهم وأسرهم
ومجتمعهم
املشاركة في تقديم برامج تعزز الهوية اإلسالمية للمجتمع

3.637

1.005

كبيرة

1

3.226

1.078

متوسطة

2

تقديم مبادرات مجتمعية ملكافحة الفساد في املجتمع مثل الرشوة والغش واالبتزازوغيرها

3.387

1.157

متوسطة

2

املشاركة في فعاليات لحماية حقوق الفئات األضعف في املجتمع مثل املرأة والطفل وذوي
االحتياجات الخاصة
تقديم دورات يمكن أن تسهم في خفض معدالت البطالة في املجتمع
تقديم دورات لألسرة لتعزيزقدرتها على القيام بأدوارها بكفاءة وحمايتها من األخطاروالتحديات
تقديم مبادرات لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة املجتمع

2.821

1.268

متوسطة

1

3.396
3.590
3.505

1.241
1.126
1.249

متوسطة
كبيرة
كبيرة

5
0
 0م رر

املتوسط الو ني لدرعة االستجابة عن عاارات الاعد الرابع :الجانب االعتما ي واألسري

0.012

1.122

متوسطة

0
0
3
5
2
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يتضح من الجدول السابق أن:
والع املش ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ــيم بالجانب االعتما ي واألس ـ ــري متحقق بدرعة متوسو ووطة
حيـ بلغـت ليمـة املتوس ـ ـ ـ ــط الو ني للـدرعـات الكليـة لالس ـ ـ ـ ــتجـابـات عن هـذا الاعـد  0.012بـانحراإ معيـاري  1.122عـاءت العاـارة
"املش ـ ــاركة في برامج تعل تحم املس ـ ــؤولية االعتماعية لدل الش ـ ــااب نحو حياالم وأس ـ ــرهم ومجتمع م" في التاتيب األوم مس حي
درعة
التحقق ،ومدرعة تحقق كبيرة حي بلغت ليمة متوسط استجابات أ راد عينة الدراسة حوم هذه العاارة  0.202بانحراإ
معياري 1.225
وفي ضــوء ما ســاق نجد أن املشــاركة املجتمعي لألعضــاء في الجانب املجتمعي واألســري والذي يتم غالاا خارج أســوار الجامعة
عاءت بشـ ـ ـ ــك عام متوسـ ـ ـ ــطة ،و ي نتيجة تت ق مع دراس ـ ـ ـ ــة (الاالدي )0215،التي أا ـ ـ ـ ــارت إل أن دور األعض ـ ـ ـ ــاء في مجام التوعية
والخدمة العامة عاء متوسـ ـ ـ ــطا ،وكذلك دراس ـ ـ ـ ــة (بركات )0211،والتي أوض ـ ـ ـ ــحت أن دور األعض ـ ـ ـ ــاء في تنمية مجتمع املعر ة في دوم
الخليج كان متوس ـ ــطا ،وهذا رمما يرعع لوعود معولات تحوم دون املش ـ ــاركة املجتمعية ال اعلة مس األعض ـ ــاء نحو األس ـ ــرة واملجتمع
بش ــك عام ،وهذا األمر ت رر في معظم العاارات التي ييااي أن يمارس ـ ا األعض ــاء خارج مقر عمل م وهو أمر ييااي االلت ات إليه مس
لا القيادة العليا في الجامعة للاح عس أي معيقات مم س أن تكون س ـ ــباا في للة اعلية أعض ـ ــائلا في املش ـ ــاركة املجتمعية في هذا
الجانب.
ومجم ما تم التوص إليه مس نتائج يما يتعلق بوالع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في ضوء
رؤية  0202يم س تلخيصه في الجدوم التالي:
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املشاركة املجتمعية
الجانب التابوي والثقافي
الجانب العلمي والاحثي
الجانب الصحي والائي
الجانب الوطني
الجانب االعتما ي واألسري
والع املشاركة املجتمعية كك

املتوسط الو ني
3.572
3.491
3.355
4.315
3.380
3.623

االنحراإ املعياري
1.146
1.145
1.267
0.730
1.166
1.091

درعة التحقق
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة جدا
متوسطة
كبيرة

التاتيب
2
3
5
1
4

يت ح مس الجدوم السابق أن والع املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم متحقق بدرعة كبيرة حي
كان املتوسـ ـ ـ ــط الو ني للوالع كك مسـ ـ ـ ــاويا  0.200بانحراإ معياري  ،1.231وعاء في التاتيب األوم املشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية في الجانب
الوطني ومتحققة بدرعة كاياة عدا ،يلالا الجانب التابوي والثقافي ومتحقق بدرعة كاياة ،ثم الجانب العلمي والاحثي بدرعة كاياة،
ثم الجانب االعتما ي واألس ـ ــري ومتحقق بدرعة متوس ـ ــطة ،وأخياا الجانب الص ـ ــحي والايئي ومتحقق بدرعة متوس ـ ــطة ،وهذه نتيجة
مت قة في بعض عوانبلا مع دراس ـ ـ ــة (الاالدي ،)0215،ودراس ـ ـ ــة (بركات )0211،وم تل ة مع ا في بعض الجوانب ،و ي كذلك نتيجة
م تل ة عس دراس ـ ــة (حرب )0212،والتي ذكرت أن دور األس ـ ــتاذ الجامعي ال لس ـ ــطيني في تنمية املجتمع معر يا كان ض ـ ــعي ا بش ـ ــك
عام.

ينص الس ـ ـ ـ ــؤام األوم للاح الحالي عن "ما معولات املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة في ض ـ ـ ـ ــوء تلك
الرؤية؟".
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لإلعابة عس هذا الس ـ ــؤام تم حس ـ ــاب الت رارات واليس ـ ــب املئوية الس ـ ــتجابات أ راد عينة الدراس ـ ــة عن ك عاارة مس عاارات
املحور الثاني واملتعلق بمعولات املشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة في ضـ ـ ـ ــوء تلك رؤية  ،0202ثم تم حسـ ـ ـ ــاب
املتوسـ ــطات واالنحرا ات املعيارية ل ذه االسـ ــتجابات وذلك لتحديد درعة تحقق هذه املعولات ،كانت النتائج كما ي موضـ ــحة في
التالي:
بالنسبة للمعوقات البشرية:
11

االنحراإ
املعياري
1.259

درعة التحقق

التاتيب

متوسطة

5

3.061

1.270

متوسطة

2

4.373
4.075
3.948

0.836
0.995
1.161

كبيرة جدا
كبيرة
كبيرة

1
0
0

3.906

1.119

كبيرة

3

0.212

1.122

كاياة

م

العاارات

املتوسط

1

ثقافة العمل التطوعي ومتطلباته محدودة لدى األعضاء
قلة تقدير األعضاء ألهمية املشاركة املجتمعية ودورها املحوري في عملية التنمية
املستدامة للمجتمع
كثرة أعباء العمل األكاديمي لألعضاء ال تتيح لهم الوقت الكافي للمشاركة املجتمعية
ال يتضح لألعضاء حدود مشاركتهم املجتمعية ومتطلباتها وظروفها
ضعف العالقة بين أعضاء هيئة التدريس ومؤسسات املجتمع املحلي
قلة الفرص املتاحة لتدريب األعضاء وتأهليهم للمشاركة في عمليات تخطيط وتنفيذ
وقياس برامج املشاركة املجتمعية
املتوسط الو ني للمعولات البشرية للمشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة
القصيم

3.354

0
0
3
5
2

يتضح من الجدول السابق أن:
املعولات البشــرية للمشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصــيم في ضــوء رؤية  0202متحققة بدرعة كبيرة
حي بلغت ليمة املتوس ــط الو ني للدرعات الكلية عن هذا الاعد  0.212بانحراإ معياري  1.122ليمة متوس ــط اس ــتجابات أ راد
عينة الدراسة حوم هذه العاارة  3.020بانحراإ معياري .2.102
وفي ض ـ ــوء ما س ـ ــاق نجد أن املعولات البش ـ ــرية التي تواعه األعض ـ ــاء ي معولات متحققة بدرعة كاياة خص ـ ــوص ـ ــا ما يتعلق
ب ثاة األعااء األكاديمية و ي اإلاـ ــكالية التي كثياا ما تت رر ،وتؤكد علالا الدراسـ ــات السـ ــابقة باسـ ــتمرار كمعوق رئيس لألعضـ ــاء عس
املشــاركة املجتمعية ،وهذا يتطلب مس الجامعة أخذ هذا املعوق وعميع املعولات البشــرية باالعتاار مس أع ليام األعضــاء بدورهم
في املشاركة املجتمعية عن أكم وعه.
بالنسبة للمعوقات اإلدارية:
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م

العاارات

املتوسط

االنحراإ املعياري

درعة
التحقق

التاتيب

1

ال توجد سياسات واضحة لدى الجامعة لتحفيزاألعضاء فيما يتعلق باملشاركة املجتمعية

3.972

1.164

كبيرة

0

0
0

ال يشترك األعضاء في الدراسات التي تقيس احتياجات املجتمع املحلي في حال وجودها
ال يشترك األعضاء في التخطيط لبرامج املشاركة املجتمعية التي تتبناها الجامعة

3.778
3.849

1.252
1.253

كبيرة
كبيرة

3
0

3

توجد فجوة بين أصحاب القرارفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك املجتمع املحلي

4.104

1.139

كبيرة

1

5

القيادات التنفيذية في الجامعة ال تتحمل مسؤوليتها نحو املشاركة املجتمعية كما ينبغي
قصور إدارة الجامعة للمعرفة التي يملكها األعضاء مما يؤدي إلى صعوبة ترشيحهم للمهام
املجتمعية املناسبة لهم

3.406

1.396

كبيرة

2

3.741

1.158

كبيرة

5

0.121

1.002

كاياة

2

املتوسط الو ني للمعولات اإلدارية للمشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم
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يتضح من الجدول السابق أن:
املعولات اإلدارية للمش ــاركة املجتمعية ألعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم في ض ــوء رؤية  0202متحققة بدرعة كبيرة
حي ـ بلغــت ليمــة املتوس ـ ـ ـ ــط الو ني للــدرعــات الكليــة عن هــذا الاعــد  0.121بــانحراإ معيــاري  1.002عــاءت العاــارة "ال يشـ ـ ـ ــتاك
األعض ـ ــاء في الت طيط لباامج املش ـ ــاركة املجتمعية التي تتبناها الجامعة" في التاتيب الثال مس حي درعة التحقق ،ومدرعة تحقق
كبيرة حي بلغت ليمة متوسط استجابات أ راد عينة الدراسة حوم هذه العاارة  0.133بانحراإ معياري .1.050
وفي ضــوء هذه النتائج نجد أن املعولات اإلدارية للمشــاركة املجتمعية لألعضــاء ي أيضــا عاءت بدرعة كاياة وهذا رمما يدم
عن أن الجــامعــة لم تت ــذ بعــد خطوات عــادة وملموس ـ ـ ـ ــة لتــذلي ـ هــذا النوع مس العقاــات و ي تحتــاج تــدخال مس صـ ـ ـ ـ ــانعي القرار
بالجامعة بحي يعطي أولوية للمش ـ ــاركة املجتمعية وتص ـ ــام علءا مس الخطة االس ـ ــتااتيجية للجامعة وتوض ـ ــع ل ا الخطط والباامج
وترص ــد ل ا امليزانيات وذلك حتى يم س حلحلة الوض ــع الراهس وات اذ لرارات تس ـ م في مش ــاركة اعلة للجامعة وأعض ــاءها في ض ــوء
رؤية .0202
ومجم ما تم التوصـ ـ إليه مس نتائج يما يتعلق بمعولات املش ــاركة املجتمعية ألعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم في
ضوء رؤية  0202يم س تلخيصه في الجدوم التالي:
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معولات املشاركة املجتمعية
املعولات البشرية
املعولات اإلدارية
معولات املشاركة املجتمعية كك

االنحراإ املعياري
1.107
1.227
1.167

املتوسط الو ني
3.786
3.808
3.797

درعة التحقق
كبيرة
كبيرة
كبيرة

التاتيب
2
1

يت ــح مس الجدوم الســابق أن معولات املشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصــيم متحققة بدرعة كبيرة
حي ـ كــان املتوس ـ ـ ـ ــط الو ني للمعولــات كك ـ مس ـ ـ ـ ـ ــاويــا  0.232بــانحراإ معيــاري  ،1.122وعــاء في التاتيــب األوم املعولــات اإلداريــة
بمتوسـ ـ ـ ــط و ني  0.121وانحراإ معياري  ،1.002يلالا املعولات البشـ ـ ـ ــرية بمتوسـ ـ ـ ــط و ني  0.212وانحراإ معياري  ،1.122وكانت
درعــة تحقق ك ـ منلم كاياة ،وتت ق هــذه النتيجــة مع دراس ـ ـ ـ ـ ــة ( لوح )0212:التي أكــدت وعود معولــات تحوم دون أداء األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ
الجامعي لدوره في خدمة املجتمع بعض ا يتعلق باإلدارة وبعض ا يتعلق بالتدريس ومش الته.

ينص السؤام الثال للاح الحالي عن "ه توعد روق ذات داللة إحصائية في استجابات أ راد عينة الدراسة حوم والع
ومعولات مشارك لم املجتمعية ترعع ملتغياات (النوع ،نوع الكلية ،الدرعة العلمية)؟".
بالنسبة ملتغيرالنوع:
تم اســت دام اختاار "ت" للمجموعات املســتقلة  Independent Samples TTestفي ال شــق عس داللة ال روق في اســتجابات أ راد
عينة الدراسة حوم والع ومعولات مشارك لم املجتمعية والتي ترعع الختالإ النوع (ذكور ،إنا ) كانت النتائج كما ي موضحة في
الجدوم التالي:
14
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املتغياات
والع
املجتمعية

املشاركة

الجانب التربوي والثقافي
الجانب العلمي والبحثي

النوع

املتوسط الحسابي

االنحراإ املعياري

ذكور
إناث
ذكور

23.423
19.238
26.081

4.033
4.885
4.487

032

ليمة "ت"

مستول الداللة

6.826

0.01

7.358

0.01

املتغياات

الجانب الصحي والبئي
الجانب الوطني
الجانب االجتماعي واألسري
و اقع املشاركة املجتمعية ككل
معوقات بشرية
معولات املشاركة
االعتماعية

معوقات إدارية
املعوقات ككل

النوع

املتوسط الحسابي

االنحراإ املعياري

إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

21.228
29.306
24.129
26.649
25.059
29.847
23.950
135.306
113.604
22.874
22.545
18.090
19.465
40.964
42.010

5.116
8.391
7.528
2.900
2.778
6.089
6.550
20.379
18.985
4.614
5.211
5.136
4.349
8.770
8.003

ليمة "ت"

مستول الداللة

4.711

0.01

4.066

0.01

6.792

0.01

8.000

0.01

0.488

غيردالة

2.094

0.05

0.904

غيردالة

ليمة "ت" الجدولية عند مستول ثقة  2.25و 2.21ودرعة حرية  012تساوي عن التاتيب  1.222و0.023
يت ح مس الجدوم السابق أنه:
✓ توعد روق دالة إحصــائيا عند مســتول  2.21في اســتجابات أ راد عينة الدراســة حوم والع املشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة
التدريس بجامعة القصيم في ضوء رؤية  020ترعع الختالإ النوع ،وال روق في عميع الجوانب لصالح الذكور.
✓ ال توعد روق دالة إحص ـ ــائيا في اس ـ ــتجابات أ راد عينة الدراس ـ ــة حوم معولات املش ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعة القصـ ــيم في ضـ ــوء رؤية  020ترعع الختالإ النوع ،ما عدا املعولات اإلدارية قد كانت هناك روق دالة عند مسـ ــتول
 ،2.25وال روق لصالح اإلنا .
والنتائج هنا تؤكد أن الذكور مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس أعن في االس ـ ــتجابة لوالع املش ـ ــاركة املجتمعية في ض ـ ــوء رؤية 0202
مس اإلنا  ،أما باليس ـ ــاة للمعولات إنا أعن في تقدير املعولات اإلدارية مس الذكور ولم تكون ال روق في املعولات البش ـ ــرية دالة
إحصائيا.
وهذه النتائج تادو منطقية كون األعضـ ـ ـ ــاء أكثا اسـ ـ ـ ــتجابة مس العضـ ـ ـ ــوات لد يرعع إل كون الرع بح م دوره في املجتمع
أكثا ت رغا مس املرأة والتي تقض ــمي معظم ول لا مع أس ــرالا وأبنائلا مما يقل مس عطائلا للمجتمع ،يض ــاإ لذلك حرية الحركة للرع
في املجتمع أكثا مس حرية الحركة للمرأة وهذه األسااب تمث عوام مساعدة للرع في أداء دوره املجتمعي بشك أ ض .
وماليس ــاة للمعولات نالحظ أن العض ــوات يعانين مس املعولات اإلدارية أكثا مس األعض ــاء والس ــبب هو أن معظم اإلعراءات
اإلدارية تتم في القســم الرعالي وتعاني العضــوات كثياا يما يتعلق بالتواصـ في الجامعة عموما واملشــاركة املجتمعية مثام عن هذه
املعاناة ولد ملسـت هذه املعاناة مس خالم عمني اإلداري بالجامعة ملدة عشـر سـنوات وتؤدي هذه املعولات اإلدارية إل الميش دورها
وإعالة عمل ا يما يتعلق باملشــاركة املجتمعية كما غياها مس األدوار وهذا يتطلب حلوم عاعلة تســاعد عن تم ين املرأة كما الرع
وتيسيا كا ة السا ل ا للقيام بواعااالا وأدوارها عن أكم وعه.
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بالنسبة ملتغيرنوع الكلية:
تم اس ــت دام اختاار تحلي التاايس أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي ال ش ــق عس داللة ال روق في اس ــتجابات أ راد عينة
الدراســة حوم والع ومعولات املشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصــيم والراععة الختالإ نوع الكلية (اــرعية،
علمية ،صحية ،إنسانية) كانت النتائج كما ي موضحة في التالي:
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نوع الكلية
شرعية

املتغياات

علمية
انحراف
معياري

متوسط

صحية
انحراف
معياري

متوسط

21.069

4.056

20.673

5.677

22.370

4.928

23.103

5.074

23.538

5.923

24.696

4.939

23.911

25.345

8.691

27.096

9.291

28.891

6.258

26.464

8.556

26.241

2.604

26.462

2.987

25.717

2.630

25.143

3.360

27.690

6.411

26.577

6.341

27.826

6.614

26.143

8.243

123.448

20.945

124.346

21.152

129.500

21.948

123.393

25.546

22.086
18.983
41.069

4.461
4.216
7.629

23.692
18.346
42.038

4.282
4.736
6.934

22.717
19.152
41.870

6.295
5.554
10.685

22.464
18.536
41.000

4.541
4.910
8.496

متوسط

والع املشاركة املجتمعية

التربوي

معولات
املشاركة
املجتمعية

الجانب
والثقافي
العلمي
الجانب
والبحثي
الصحي
الجانب
والبئي
الجانب الوطني
الجانب االجتماعي
واألسري
املشاركة
و اقع
املجتمعية ككل
املعوقات البشرية
املعوقات اإلدارية
املعوقات ككل

إنسانية
انحراف
معياري

متوسط
21.732

4.945
5.485

انحراف
معياري
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املتغياات

والع املشاركة
املجتمعية

الجانب
والثقافي

التربوي

الجانب
والبحثي

العلمي

الجانب
والبئي

الصحي

الجانب الوطني
الجانب االجتماعي
واألسري
املشاركة
و اقع
املجتمعية ككل

مصدر التاايس

مجموع املربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات

83.073
5018.866
5101.939
69.079
6008.595
6077.675
334.539
14496.008
14830.547
56.778
1773.727
1830.505
109.126
10098.572
10207.698
1237.798
105394.971

031

درعات
الحرية
3
208
211
3
208
211
3
208
211
3
208
211
3
208
211
3
208

مستول
الداللة

متوسط
املربعات
27.691
24.129

1.148

23.026
28.887

0.797

111.513
69.692

1.600

18.926
8.528

2.219

36.375
48.551

0.749

غيردالة

0.814

غيردالة

412.599
506.707

ليمة "إ"

غيردالة

غيردالة

غيردالة

غيردالة

املتغياات

املعوقات البشرية
معولات املشاركة
املجتمعية

املعوقات اإلدارية

املعوقات ككل

مصدر التاايس

مجموع املربعات

الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

106632.769
76.118
4986.901
5063.019
21.630
4870.615
4892.245
45.834
14876.865
14922.698

درعات
الحرية
211
3
208
211
3
208
211
3
208
211

متوسط
املربعات

ليمة "إ"

مستول
الداللة

25.373
23.975

1.058

غيردالة

7.210
23.416

0.308

غيردالة

15.278
71.523

0.214

غيردالة

ليمة "إ" الجدولية عند مستول ثقة  2.25ودرعة حرية ( )021 ،0تساوي 0.2120
يت ح مس الجدوم السابق أنه:
-

ال توعد روق دالة إحصـ ـ ــائيا في اسـ ـ ــتجابات أ راد عينة الدراسـ ـ ــة حوم والع املشـ ـ ــاركة املجتمعية ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
القصيم في ضوء رؤية  020ترعع الختالإ نوع الكلية.
وترل الااحثة أن عدم وعود روق بين الكليات لد يدم عن أن ت عي املش ــاركة املجتمعية مس خالم الكليات ما ام أل مس
املطلوب ،مس امل تاب أن يكون لك كلية بصمة واضحة عن أعضائلا وهو األمر الذي لم تسجله نتائج الدراسة مما لد يدم أيضا
عن أن عمــادات الكليــات لم تت ــذ بعــد إعراءات عــادة لــدعم املشـ ـ ـ ـ ــاركــة املجتمعيــة بحيـ تت ـ ـ ـ ــح روق عمل ــا في والع مشـ ـ ـ ـ ــاركــة
أعضـ ـ ــاءها وهذه الت سـ ـ ــيا يعل ه املعوق املتعلق بضـ ـ ــعق تحم القيادات التن يذية في الجامعة ملسـ ـ ــؤولي لم املجتمعية والتي وا ق
علالا األعضاء بدرعة كاياة.

-

ال توعد روق دالة إحصــائيا في اســتجابات أ راد عينة الدراســة حوم معولات املشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة
القصيم في ضوء رؤية  020ترعع الختالإ نوع الكلية.
ون س الت ســيا الســابق ينطاق عن املعولات التي يواع ا األعضــاء تاعا ملتغيا الكلية املعاناة واحدة واإلاــكاليات موعودة
لدل الجميع.

-1

بالنسبة ملتغيرالدرجة العلمية:
تم اس ــت دام اختاار تحلي التاايس أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي ال ش ــق عس داللة ال روق في اس ــتجابات أ راد عينة
الدراس ـ ـ ــة حوم والع ومعولات املش ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ـ ــيم والراععة الختالإ الدرعة العلمية
(أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) كانت النتائج كما ي موضحة في التالي:
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املتغياات

والع
املشاركة
املجتمعية

الجانب التربوي والثقافي
الجانب العلمي والبحثي
الجانب الصحي والبئي
الجانب الوطني

الدرعة العلمية
أستاذ
متوسط انحراف معياري
3.053 23.848
2.744 27.697
7.543 28.727
2.753 25.727

أستاذ مشارك
متوسط انحراف معياري
5.863 21.108
5.508 24.905
10.288 24.284
3.456 25.797

033

أستاذ مساعد
متوسط انحراف معياري
4.455 20.895
4.983 21.733
6.599 28.048
2.618 26.010

املتغياات
الجانب االجتماعي واألسري
و اقع املشاركة املجتمعية
ككل
املعوقات البشرية
املعوقات اإلدارية
املعوقات ككل

معولات
املشاركة
املجتمعية

الدرعة العلمية
أستاذ
متوسط انحراف معياري
7.008 30.121

أستاذ مشارك
متوسط انحراف معياري
6.677 28.095

أستاذ مساعد
متوسط انحراف معياري
6.706 25.324

136.121

19.662

124.189

25.457

122.010

20.068

24.879
21.121
46.000

4.715
4.336
8.885

22.514
18.797
41.311

3.500
4.754
6.812

22.181
17.962
40.143

5.607
4.794
8.850
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مصدر التاايس

املتغياات
الجانب التربوي
والثقافي

الجانب العلمي
والبحثي

الجانب الصحي
والبئي
والع املشاركة
املجتمعية
الجانب الوطني

الجانب
االجتماعي
واألسري

و اقع املشاركة
املجتمعية ككل

املعوقات
البشرية
معولات
املشاركة
املجتمعية

املعوقات
اإلدارية
املعوقات ككل

بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين
املجموعات

مجموع املربعات

درعات الحرية

متوسط املربعات

230.714

2

115.357

4871.225

209

23.307

5101.939

211

1039.834

2

519.917

5037.841

209

24.105

6077.675

211

754.199

2

377.100

14076.348

209

67.351

14830.547

211

3.009

2

1.505

1827.495

209

8.744

1830.505

211

704.855

2

352.427

9502.843

209

45.468

10207.698

211

5068.912

2

2534.456

101563.857

209

485.951

106632.769

211

187.455

2

93.728

4875.564

209

23.328

5063.019

211

250.923

2

125.462

4641.322

209

22.207

4892.245

211

863.990

2

052

431.995

ليمة "إ"

4.949

21.569

5.599

0.172

7.751

5.215

4.018

5.650

6.422

مستول الداللة

0.01

0.01

0.01

غيردالة

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

مصدر التاايس

املتغياات

داخل
املجموعات
الكلي

مجموع املربعات

درعات الحرية

متوسط املربعات

14058.708

209

67.267

14922.698

211

ليمة "إ"

مستول الداللة

ليمة "إ" الجدولية عند مستول ثقة  2.25و 2.21ودرعة حرية ( )023 ،0تساوي عن التاتيب  0.2211و3.212
يت ح مس الجدوم السابق أنه:
✓ توعد روق دالة إحصــائيا عند مســتول  2.21في اســتجابات أ راد عينة الدراســة حوم والع املشــاركة املجتمعية ألعضــاء هيئة
التدريس بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم في ض ـ ـ ـ ــوء رؤية  020ترعع الختالإ الدرعة العلمية ،ماعدا الجانب الوطني لم ت س ال روق دالة
إحصائيا.
✓ توعد روق دالة إحص ــائيا عند مس ــتول  2.21في اس ــتجابات أ راد عينة الدراس ــة حوم معولات املش ــاركة املجتمعية ألعض ــاء
هيئة التدريس بجامعة القصيم في ضوء رؤية  020ترعع الختالإ الدرعة العلمية.
وللتعرإ عن ال روق ذات الداللة بين أعضــاء هيئة التدريس أصــحاب الدرعات العلمية املختل ة تم اســت دام اختاار أل
رق دام  LSDكاختاار للمقارنات الاعدية في حالة داللة تحلي التاايس أحادي االتجاه ،كانت النتائج كما ي موض ـ ـ ـ ــحة بالجدوم
التالي:
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املتغياات
التربوي

الجانب
والثقافي

الجانب العلمي والبحثي

والع املشاركة
املجتمعية

الجانب الصحي والبئي
الجانب
واألسري

االجتماعي

املشاركة
و اقع
املجتمعية ككل
املعوقات البشرية
معولات
املشاركة
املجتمعية

املعوقات اإلدارية

املعوقات ككل

الدرعة العلمية

أستاذ (م= )00.131

أستاذ مشارك (م= )21.108
أستاذ مساعد (م= )20.895
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )24.905
أستاذ مساعد (م= )21.733
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )24.284
أستاذ مساعد (م= )28.048
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )28.095
أستاذ مساعد (م= )25.324
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )124.189
أستاذ مساعد (م= )122.009
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )22.514
أستاذ مساعد (م= )22.181
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )18.797
أستاذ مساعد (م= )17.962
الدرجة العلمية
أستاذ مشارك (م= )41.311
أستاذ مساعد (م= )40.143

**2.740
**2.953
أستاذ (م= )27.697
**2.792
**5.964
أستاذ (م= )28.727
**4.443
0.679
أستاذ (م= )30.121
**2.026
**4.797
أستاذ (م= )136.121
**11.932
**14.112
أستاذ (م= )24.879
**2.365
**2.698
أستاذ (م= )21.121
**2.324
**3.159
أستاذ (م= )46.000
**4.689
**5.857
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أستاذ مشارك (م= )01.121
0.213
أستاذ مشارك (م= )24.905
**3.172
أستاذ مشارك (م= )24.284
**3.764
أستاذ مشارك (م= )28.095
**2.771
أستاذ مشارك (م= )124.189
2.180
أستاذ مشارك (م= )22.514
0.333
أستاذ مشارك (م= )18.797
0.835
أستاذ مشارك (م= )41.311
1.168

يت ح مس الجدوم السابق أنه:
✓ باليسـ ـ ـ ــاة لوالع املش ـ ـ ــاركة املجتمعية :نجد أن أعن املجموعات في االسـ ـ ـ ــتجابة حوم والع املشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بجامعة القصـ ـ ــيم ي مجموعة األسـ ـ ــاتذة ،حي كانت هناك روق دالة إحصـ ـ ــائيا عند مسـ ـ ــتول  2.21بين األسـ ـ ــاتذة
واألســاتذة املشــاركين وكذلك بين األســاتذة واألســاتذة املســاعديس ،وال روق في عميع الحاالت لصــالح مجموعة األســاتذة ،يلالم
مجموعة األس ـ ــاتذة املش ـ ــاركين حي كانت هناك روق بينلم ومين األس ـ ــاتذة املس ـ ــاعديس في غالاية الجوانب ،ومالتالي يتأكد أن
أل املجموعات في االس ـ ـ ــتجابة لوالع املش ـ ـ ــاركة املجتمعية ي مجموعة االس ـ ـ ــاتذة املس ـ ـ ــاعديس ،ول س يالحظ في حالة الجانب
الصــحي والايئي أن أل املجموعات ي مجموعة االســاتذة املشــاركين حي ت ولت مجموعة االســاتذة املســاعديس علالا ب روق
دالة إحصائيا عند مستول .2.21
✓ باليسـ ـ ـ ــاة ملعولات املشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية :نالحظ أن أعن املجموعات في االس ـ ـ ـ ــتجابة حوم معولات املشـ ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية ي
مجموعة االس ـ ــاتذة حي ت ولت ب روق دالة إحص ـ ــائيا عن مجموعتي االس ـ ــاتذة املش ـ ــاركين واالس ـ ــاتذة املس ـ ــاعديس ،ولم ت س
ال روق بين االساتذة املشاركين واالساتذة املساعديس دالة إحصائيا.
ومصـ ـ ـ ة عامة يم س أن نس ـ ــتيتج أن أعن ال ئات في االس ـ ــتجابة لوالع املش ـ ــاركة املجتمعية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
القص ــيم هم مجموعة االس ــاتذة ،يلالم مجموعة االس ــاتذة املش ــاركين ،وألل م األس ــاتذة املس ــاعديس ،أما في حالة املعولات نجد أن
أعن املجموعات هم مجموعة االس ـ ـ ـ ــاتذة ،ولم ت س هناك اختال ات بين االس ـ ـ ـ ــاتذة املشـ ـ ـ ــاركين واالس ـ ـ ـ ــاتذة املس ـ ـ ـ ــاعديس في تقييم
املعولات.
وكون األســاتذة ي ال ئة األكثا اســتجابة للمشــاركة املجتمعية هو أمر له ما يباره باعتاارهم ال ئة ال ثا وعيا واألكثا ت رغا
املتطلاات األكاديمية تق مع تقدم العضو في الدرعة العلمية ورمما األكثا اعورا باملسؤولية املجتمعية ويأتي األساتذة املشاركون
بدرعة أل رمما النش ـ ـ ـ ــغال م بأبحا التالية وغياها مس امل ام األكاديمية ورمما اإلدارية ،وأما األس ـ ـ ـ ــاتذة املس ـ ـ ـ ــاعديس م مثقلون
باألعااء األكاديمية ومطالاون بإعراء بحو مس أع التالية ولد ال يجدون ال راغ الذي يس ـ ـ ـ ــاعدهم ألداء م ام تتعلق باملش ـ ـ ـ ــاركة
املجتمعية.
وكون األس ـ ـ ــاتذة أكثا تقويما للمعولات رمما يرعع إل كونلم األكثا ممارس ـ ـ ــة وخباة ومالتالي األكثا مواع ة للمعولات واألكثا
مالحظة ل ا.

0202
في ض ـ ـ ـ ــوء ما أس ـ ـ ـ ـ رت عنه نتائج الدراس ـ ـ ـ ــة يم ننا التأكيد عن مجموعة مس املقتاحات التي يم س أن تسـ ـ ـ ـ م في تطوير والع
املشاركة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء رؤية  0202ومنلا:
✓ ضـ ــرورة تاني الجامعة لسـ ــياسـ ــة واضـ ــحة لدعم برامج املشـ ــاركة املجتمعية عن كا ة املسـ ــتويات في ضـ ــوء رؤية  0202وإا ـ ـراك
الجميع في تلك الباامج وفي مقدم لم أعضاء هيئة التدريس.
✓ ض ـ ـ ـ ــرورة تركيز االهتمام عن برامج املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية التي تتم خارج أس ـ ـ ـ ــوار الجامعة في عميع املجاالت التابوية والثقا ية
والعلمية والصحية والايلية واالعتماعية واألسرية ،وتو يا الدعم الال م معنويا وماديا ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة الا.
✓ التاكيز عن دعم املشـ ــاركة املجتمعية لألعض ـ ــاء في الجوانب الصـ ــحية والايلية وكذلك االعتماعية واألسـ ــرية و ي الجوانب التي
حظيت بتقديرات أل في املشاركة املجتمعية لألعضاء رغم أنلا مس املجاالت الرئيسة التي ركلت علالا رؤية .0202
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✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

تح يز القيادات التن يذية في الجامعة للت طيط لباامج املشـ ـ ــاركة املجتمعية وت عيل ا في ض ـ ـ ــوء خطة الجامعة والتي ييااي أن
تكون ميس ــجمة مع توع ات الرؤية ،مع إا ـراك أعض ــاء هيئة التدريس في الت طيط لباامج املش ــاركة املجتمعية مس خالم عقد
ورش عم ـ للتعرإ عن نقــاط القوة والض ـ ـ ـ ــعق وكــذلــك ال رص والتحــديــات املتعلقــة بباامج املش ـ ـ ـ ـ ــارك ـة املجتمعيــة في مجــام
اختصاص م وأن ال يكونوا مجرد أدوات للتن يذ مما يقل حماس م وابداع م.
نش ـ ــر ثقا ة املش ـ ــاركة املجتمعية والثقا ات املرتاطة بلا مث املس ـ ــؤولية االعتماعية والتطوع عن نطاق واس ـ ــع داخ الجامعة
لتوعية ميسومالا بدورهم نحو مجتمع م.
اعتماد آلية واضـ ـ ـ ــحة لدعم األبحا املتعلقة بقض ـ ـ ـ ــايا املجتمع املحني واحتياعاته وإعطاء األولوية لتلك األبحا التي تحقق
توع ات رؤية .0202
ت عيـ إدارة املعر ــة التي يمل ــا األعض ـ ـ ـ ـ ــاء في الجــامعــة لتسـ ـ ـ ـ ـ يـ التواص ـ ـ ـ ـ ـ مع م وتم ينلم مس املش ـ ـ ـ ـ ــاركــة املجتمعيــة و قــا
لت صصاالم واهتماماالم.
يادة التواص ـ ـ ـ ـ بين أصـ ـ ـ ــحاب القرار في الجامعة وأعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وإ الة كا ة املعولات اإلدارية التي تحوم دون تم ين
املرأةبص ة خاصة مس املشاركة في برامج املشاركة املجتمعية وإتاحة ال رصة الكاملة ل ا للمشاركة دون تمييز.
اعتماد الجامعة آلليات واضـ ـ ـ ــحة لتح يز األعضـ ـ ـ ــاء للمش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعة مس خالم التقلي مس األعااء األكاديمية الخاص ـ ـ ـ ــة
بلم صـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا األس ـ ـ ـ ــاتذة املس ـ ـ ـ ــاعديس وهم ال ئة األكثا معاناة مس األعااء األكاديمية وذلك عس طريق التقلي مس نصـ ـ ـ ــابلم
التدريعمي وإتاحة ال رصة ل م للمشاركة املجتمعية مع رمط ترلياالم امل نية بدورهم في املشاركة املجتمعية.
تاني الجامعة ل عاليات ومنااــط مجتمعية تعل العاللة بين املجتمع وأعضــاء هيئة التدريس مس عميع الت ص ـصــات وتوضــح
ال رص املتاحة لالست ادة مس خبااالم ،مث ليادة األعضاء لاعض ال عاليات والباامج املجتمعية بدعم مااار مس الجامعة.
تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتأهيل م للمشاركة في عمليات ت طيط وتن يذ ولياس لباامج املشاركة املجتمعية.

بناء عن ما توصلت إليه الدراسة مس نتائج نوصمي باآلتي:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

أن تتانى الجامعة س ـ ــياس ـ ــة واض ـ ــحة لدعم وتح يز برامج املش ـ ــاركة املجتمعية بحي يكون ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة
الدور األبر الا وذلك في ضوء توع ات رؤية .0202
توس ـ ـ ــيع نطاق العم لباامج املش ـ ـ ــاركة املجتمعية لتكون أكثا حض ـ ـ ــورا خارج أس ـ ـ ــوار الجامعة وتقديم الدعم الال م لألعض ـ ـ ــاء
للمشاركة في تلك الباامج كقادة وموع ين ل ا.
تم ين عض ـ ـ ـ ــوات هيئة التدريس مس املش ـ ـ ـ ــاركة املجتمعية وتذلي كا ة العقاات التي تحوم دون تواص ـ ـ ـ ــل س مع إدارة الجامعة
وكذلك مع املجتمع.
أن تكون أولويات الدعم للاحو التي ت دم لضـ ـ ـ ــايا املجتمع وتؤسـ ـ ـ ــس للمشـ ـ ـ ــاركة املجتمعية وتدعم ا وترتاط بتوع ات رؤية
.0202
أن تجرل أبحا علمية يتم مس خالل ا تحديد دور الكليات والعمادات واملراكل التابعة للجامعة في املش ــاركة املجتمعية وكذلك
أبحا علمية التم بالقياس والتقويم ل ذه األدوار وتقديم الرؤل واملقتاحات لتطويرها.
دعم حركة التأليق والتاعمة للاحو وامل تش ـ ات العلمية التي يقوم بلا األعضــاء في الجامعة ومص ـ ة خاصــة في تلك املجاالت
التي ت دم توع ات رؤية .0202
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العساإ ،صالح ( .)0222املدخ إل الاح في العلوم السلوكية .الرياب ،م تاة العايكان.
الوكي  ،مصط ى م تار ( .)0210املشاركة املجتمعية ماهي لا وأهدا ا ،مجلة الثقا ة والتنمية ،مصر ،ص 0312
الش ـ ـ ـ ــمري ،عـادم بس عـايـد ( .)0213تقـدير القيـادات الجـامعيـة لـدور الجـامعـة تجـاه املس ـ ـ ـ ــؤوليـة املجتمعيـة في الجـامعـات الحكوميـة في مـدينـة
الرياب ،املجلة السعودية للتعليم العالي ،العدد ( ،)10ص 32100
الروقي ،مطلق بس مقعــد ( .)0212دور الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في تحقيق الرؤيــة الوطنيــة ،نــدوة الرؤيــة الوطنيــة ودور الجــامعــات في تحقيق ــا،
عامعة اقراء ،اململ ة العرمية السعودية.
العتي ي ،نواإ محمد ( .)0220دور عامعة الكويت في تطوير مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املجتمع املحني مس وع ة نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا ،مجلة
العلوم االعتماعية ،املجلد  ،01العدد  ،13ص .11
الاالدي ،منى بيت ســعد ( .)0215دور األســتاذ الجامعي في خدمة املجتمع مس وع ة نظر أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية بمنطقة
م ة امل رمة ،عامعة أم القرل ،م ة امل رمة ،السعودية.
الحا مي ،عواطق بيت مر وق بس س ـ ــعد ( .)0212تص ـ ــور مقتاح لدور الجامعات الس ـ ــعودية في ت عي رؤية  0202في مجام الخدمة التطوعية
للمجتمع ،مؤتمر دور الجامعات السعودية في ت عي رؤية  ،0202عامعة القصيم ،السعودية.
الحدي ي ،طالم ( .)0212مكانة الاح العلمي مس رؤية  ،0202صحي ة االلتصادية ،مستاعع مس الرابط http://www.aleqt.com
القاالن ،يوسق ( .)0215املسؤولية االعتماعية للجامعات ،صحي ة الرياب ،العدد  ،12022السعودية.
الخطيب ،عاد هللا ( .)0222العم الجما ي ،مقرر  ،0012عامعة القدس امل توحة ،برنامج التنمية األسرية.
الصغيا ،أحمد ( .)0225التعليم الجامعي في الوطس العربي تحديات الوالع ورؤل املستقا  ،عالم ال تب ،القاهرة.
اللحياني ،مساعد ميشط ( .)1333التطوع في الد اع املدني والحماية املدنية ،الرياب ،مطابع الجمعة.
بركات ،أحمد عوب ياد ( .)0211والع دور الجامعات العرمية في تنمية مجتمع املعر ة مس وع ة نظر عينة مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا،
املؤتمر العربي الثال للجامعات العرمية – التحديات واآل اق 52 ،ديسمبا ،0211مسقط ،سلطنة عمان.
عرعس ،نبي س ـ ــعد ( .)1330دراس ـ ــة تقويمية لاعض األدوار التي يقوم بلا أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة أس ـ ــيوط ،املجلة التابوية ،عدد ،2
الجلء  ،1القاهرة.
حرب ،س ـ ـ ـ ــحر محمــد ( .)0212رؤيــة مقتاحــة لتطوير الــدور املجتمعي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس الجــامعي ال لس ـ ـ ـ ــطيني لتلايــة متطلاــات مجتمع
املعر ة.
رحــام ،عمر ( .)0211املس ـ ـ ـ ــؤوليــة املجتمعيــة للجــامعــات بين الرمحيــة والتطوعيــة ،مؤتمر املس ـ ـ ـ ــؤوليــة املجتمعيــة للجــامعــات ال لس ـ ـ ـ ــطيييــة،
02سبتمبا.0211
ا ـ ـ ـ ــاهين ،محمد أحمد ( .)0211املس ـ ـ ـ ــؤولية املجتمعية للجامعات العرمية ،عامعة القدس امل توحة أنموذعا ،مؤتمر املس ـ ـ ـ ــؤولية املجتمعية
للجامعات ال لسطييية02 ،سبتمبا.0211
صابر ،محيي الديس ( .)1320اإلدارة املحلية ودورها في تنمية املجتمع ،القاهرة.
غانم ،عصام عمام سليم ( .)0215الجامعات املشاركة مجتمعيا امل وم واألبعاد القيادة دروس مست ادة مس الخباة الدولية ،مصر.
غي  ،محمد عاطق ( .)1323لاموس علم االعتماع ،ال يئة املصرية العامة لل تاب.
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د .أريج حمزة السيس ي
أستاذ مشارك تخطيط التعليم و اقتصادياته بقسم اإلدارة التربوية بجامعة طيبة

د.شكري محمود برهومي
أستاذ مساعد تعليم عس بعد وإدارة املعر ة بقسم املعلومات ومصادر التعلم بجامعة طياة

ُ
في ظ الثورة املعر ية والت نولوعية ال ائلة والتنوع في أس ــاليب التدريس الحديثة وتوظيق تقنية املعلومات واالتص ــاالت في عمليتي التعليم والتعلم أعتمد
التعليم اإلل تاوني بشــك أســا ــمي لعدد مس املواد العامة مس خالم نظم إدارة التعلم ،والاوابات التعليمية اإلل تاونية ،وغياها ،وأصــام مس الضــروري تحدي معاييا
تقييم وتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس لتأخذ بعين االعتاار الجوانب التقنية في العملية التعليمية .حي تس ـ ـ م مواكاة التوع ات العاملية في تقييم وتقويم أداء
أعضــاء هيئة التدريس في إيجاد التوع ات اإليجابية ألعضــاء هيئة التدريس نحو التقنية الحديثة وتوظي ا في عمليتي التعليم والتعلم ،األمر الذي ينع س إيجابا عن
عودة الخدمات التعليمية .ل ذا تسع الورلة الاحثية إل بيان أهمية تحدي معاييا تقييم وتقويم أداء عضو هيئة التدريس لتأخذ بعين االعتاار التقنيات التعليمية
ُ
الحديثة وتحديد معاييا تقييم وتقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في ظ التعليم اإلل تاوني في مؤسـ ـس ــات التعليم العالي .وأس ــت دم املنال الوصـ ـ ي التحليني معتمدا
االستاانة اإلل تاونية املو عة عن عينة عشوائية مس  52عضو هيئة تدريس خبااء في مجام عودة التعليم مو عين عن م تلق الجامعات السعودية .وأوضحت نتائج
الدراس ــة توا ر أربعة محاور رئيس ــية (املعاييا التقنية ،تص ــميم املحتول الرلمي ،املعاييا األكاديمية ،معاييا الت اع الص ـ ي ،معاييا تقييم الطلاة) لتقييم وتقويم أداء
أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الذيس يدرسـ ـ ـ ــون مقررات تعليم عس بعد مس وع ة نظر عينة الخبااء في مجام عودة التعليم .وت مس أصـ ـ ـ ــالة الاح الحالي في أنه يقدم إطارا
نموذعيا حديثا لتقييم وتقويم أداء أعضــاء ال يئة التدريســية في مؤس ـســات التعليم العالي التي توظق التعليم اإلل تاوني والتعليم عس بعد في العملية التعليمية كما
هو الحام اليوم في برامج التعليم عس بعد في الجامعات السعودية.

Abstract
this research paper aims at showing the importance of updating the standards of evaluating and improving the performance of the teaching
staff to consider modern educational technology and to indicate the standards of evaluating and improving the performance of the teaching staff
under electronic education in higher education institutions. The analytical and descriptive method was used depending on the electronic
questionnaire which was distributed among a random sample of 57 members of the teaching staff who were expert in the quality of education.
They were chosen from different Saudi Universities. Study result pointed out the availability of four main pillars (technical standards, designing
digital content, academic standards, classroom interaction standards, students’ evaluation standards) which are all necessary to evaluate and
improve the performance of the teaching staff who perform distant teaching of curriculum. This is the opinion of a sample of experts in the domain
of education quality. The essence of this research is manifest in providing a typical and modern frame in evaluating and improving the Performance
of the Teaching Staff in higher education institutions which employ electronic teaching and distant education in the educational process as seen
today in distant educational programs in Saudi Universities.
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في ظ التحوالت الت نولوعية الحديثة أص ـ ــام مس الصـ ـ ــعب الت ني عس توظيق التقنية في العملية التعليمية والتدريسـ ـ ــية
وذلك ملا ل ا مس وائد وتسـ ـ يالت للطالب واملدرس عن حد س ــواء .وأص ــاحت املؤسـ ـس ــات التعليمية تتنا س يما بينلا عن توظيق
التقنيات التعليمية الحديثة واس ـ ــت دام ت نولوعيا املعلومات واالتص ـ ــام في عمليتي التعليم والتعلم ومواكاة التطور الحاصـ ـ ـ في
عص ــرنا .ومنذ تطور ا ــا ة اإلنتانت وتوظي ا في العملية التعليمية وتطور أدوات التواص ـ االعتما ي ،أص ــام مس الس ـ عن عميع
املتدخلين في العملية التعليمية وخاصـ ــة الطالب وعض ـ ــو هيئة التدريس الوص ـ ــوم بك س ـ ـ ولة إل املعلومات التعليمية املتاحة عبا
اــا ة اإلنتانت .وظ ر التعليم اإلل تاوني عبا نظم إدارة التعلم الذي ســاهم بشــك عللي أو كني في إلغاء التعليم الحضــوري وخاصــة
لطالب االنتســاب في الجامعات الســعودية .أما باليســاة للتعليم الحضــوري لطالب االنتظام أصــام يتحوم تدريجيا إل التعليم املدمج
عبا تدريس بعض املواد العامة بطريقة إل تاونية للطلاة.
ب ب
ب ب
ب ب
ُويمث التعليم املدمج أحد صـ ـ ــيغ ب
التعلم الصـ ـ ـ ي التقليدي في إطار
التعلم اإلل تاوني مع
التعلم التي يندمج الا
التعليم أو
ب ب
التعلم اإلل تاوني املعتمدة عن توا ر الحاس ــوب أو األع لة الذكية أحيانا وا ــا ة اإلنتانت في الدروس،
واحد ،حي توظق أدوات
مث معام ال مايوتر والص وإ الذكية ويلتقي املعلم مع الطالب وع ا لوعه معظم األحيان (حسس.)2005 ،
س ــواء كانت العملية التعليمية حض ــورية أو مدمجة أو إل تاونية خالص ــة ،إن عض ــو هيئة التدريس الجامعي هو العنص ــر
األسـ ــا ــمي والجوهري في العملية التعليمية ألنه يقود العم التابوي والتعليمي ويت اع مع الطالب مااا ــرة يؤثر في تكوينلم العلمي
واالعتما ي ،ويعم عن تقدم املؤس ـ ـس ـ ــات وتطويرها وحم أعااء رس ـ ــال لا العلمية والعملية في خدمة املجتمع .وتعد ك اءة عض ـ ــو
التدريس الجامعي حضـ ــوريا أو إل تاونيا أحد مكونات منظومة الجودة الشـ ــاملة التي يتم في ضـ ــوئلا تقييم وتقويم التعليم الجامعي.
وتس م عمليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في املؤسسات التعليمية في تطوير التعليم بشك عام.

التم املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية بجودة خدماالا التعليمية عبا التاكيز عن عودة أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس الذيس يتاعمون
الخطط واألهداإ في مؤس ـس ــات التعليم العالي إل والع ينع س في أداء الخريجين مس ــتقاال .وتس ــع هذه املؤس ـس ــات إل تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس وذلك لتأثياهم املااار عن م رعات العملية التعليمية.
وتــأتي الورلــة العلميــة الحــاليــة في ظـ غيــاب معــاييا تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في مجــام التعليم املــدمج والتعليم
اإلل تاوني الخالص .حي إن املعاييا املتو رة حاليا تم س قط مس تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في التعليم الحض ـ ـ ــوري وال
تأخذ بعين االعتاار توظيق التقنيات التعليمية الحديثة في التعليم والتعلم ،ل ذا تس ـ ـ ــع الورلة الاحثية إل بيان أهمية تحدي
معاييا تقييم وتقويم أداء عض ــو هيئة التدريس لتأخذ بعين االعتاار التقنيات التعليمية الحديثة وتحديد معاييا تقييم وتقويم آداء
عضو هيئة التدريس في ظ التعليم اإلل تاوني في مؤسسات التعليم العالي.
وال تعتمد املش ـ ـ ــكلة الاحثية عن بحو سـ ـ ــابقة في العالم العربي في مجام تقييم وتقويم أداء اعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ظ
التعليم اإلل تاوني ألنلا غيا موعودة ويحقق الاح الحالي السـ ـ ـ ــاق في العالم العربي إللتااح معاييا حديثة مايية عن نظريات .وال
يتعرب الاح للعالم الغربي نظرا لتقدم م في مجام التعليم عس بعد ومعاييا تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس يه .ل ذا سيتم
تناوم القضية عن مستول العالم العربي وبشك خاص الجامعات السعودية .ويتالور سؤام الدراسة الرئيعمي في:
ما معاييا تقييم وتقويم عضو هيئة التدريس في مجام التعليم اإلل تاوني في مؤسسات التعليم العالي السعودي؟
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✓ ت مس األهميــة في ال شـ ـ ـ ــق عس معــاييا تقييم وتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في نطــاق التعليم اإلل تاوني التي تحتــاع ــا
الجامعات في ظ اعتماد عدد مس الجامعات التعليم املدمج املعتمد عن تعليم حضوري وال تاوني ملجموعة مس املواد العامة.
✓ كم ـ ــا ت مس أهميـ ــة الاح ـ ـ الح ـ ــالي في تو يا مجموعـ ــة مس املع ـ ــاييا املعتم ـ ــدة عن أطر نظري ـ ـة معرو ـ ــة وعن أراء الخبااء
واملت صصين في عمليات تقييم وتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس مما يساعد عن تطوير وتحسس أداء أعضاء هيئة التدريس
في مجام التقنية التعليمية الحديثة عموما وخاصة توظيق التعليم اإلل تاوني في التعليم والتعلم.
✓ لد يسـ ـ م الاح الحالي في ل ت نظر أص ــحاب القرار في الجامعات إل تطوير معاييا تقييم وتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس
بما يتماشمى والتطورات التقنية الحديثة.

تسع هذه الورلة الاحثية إل تحقيق األهداإ اآلتية:
✓ إيض ـ ـ ــاح أهمية التعليم اإلل تاوني في مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم العالي في اململ ة العرمية الس ـ ـ ــعودية وضـ ـ ـ ــرورة إخضـ ـ ـ ــاعه للتقييم
والتقويم.
✓ إيضاح أهمية تحدي معاييا تقييم وتقويم أداء عضو هيئة التدريس لتأخذ بعين االعتاار التقنيات التعليمية الحديثة
✓ التااح معاييا تقييم وتقويم اداء عض ــو هيئة التدريس في مجام التعليم اإلل تاوني بمؤس ـس ــات التعليم العالي بناء عن تطايق
أداة الدراسة.
يعتمد الااحثان عن املنال الوص ـ ي التحليني ملناســبته ملوضــوع الدراســة باســت دام اســتاانة مح مة وع ت لخبااء في مجام
عودة التعليم .وتكونت عينة الدراسة العشوائية مس  52عضو هيئة تدريس خايا في عودة التعليم بالجامعات السعودية.
ُّ
للتأكد مس ص ـ ــدق األداة التي لام الااحثان بتص ـ ــميم ا ملعر ة املعاييا املقتاحة لتقييم وتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في
ُ ب
إطــار التعليم اإلل تاوني ،اعتمــد الاــاحثــان عن ص ـ ـ ـ ـ ــدق املح مل مين ،حي ـ تم االعتمــاد عن مجموعــة مس املح مين املختصـ ـ ـ ــين في
التعليم اإلل تاوني وتقنيــات التعليم وعمليــات تقييم وتقويم خــدمــات املعلومــات اإلل تاونيــة ول م الخباة العميقــة في هــذا املجــام.
ُ
وتم التاكيز في تح يم أداة الدراس ـ ــة عن مدل لدرة األس ـ ــئلة املوض ـ ــوعة في االسـ ــتاانة عن لياس ما وض ـ ــعت لقياس ـ ــه عال .وأخذت
توصـ ــيات املح مين بعين االعتاار حي لدمت إضـ ــا ة في تصـ ــميم أداة الاح أس ـ ـ مت في ال شـ ــق عس املعاييا ال علية التي يم س
التااح ا لتقييم وتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في إطار التعليم اإلل تاوني.

هد ت االس ــتاانة إل تقديم إطار نموذاي حدي لتقييم وتقويم أداء أعض ــاء ال يئة التدريس ــية في مؤس ـس ــات التعليم العالي
التي توظق التعليم اإلل تاوني والتعليم عس بعد في العملية التعليمية كما هو الحام اليوم في برامج التعليم عس بعد في الجامعات
السعودية.
ُ
وأعتمد في تص ـ ــميم أداة االس ـ ــتاانة عن مقياس لي رت الخما ـ ــمي (أوا ق بشـ ــدة أوا ق محايد ال أوا ق ال اوا ق بش ـ ــدة) وتم
إسناد القيم ( )53001تنا ليا في معالجة النتائج.
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وأداة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEh2LfRpy9M9qpT9kQxhCzvEbnmBvl95j_KxOFpf09PCojrg/viewform

✓ الحدود املكانية :الجامعات السعودية باململ ة العرمية السعودية.
✓ الحدود اللمانية :طاق مشروع الدراسة خالم العام 0211م.
✓ الحدود املوضـ ـ ـ ــوعية :يركل املش ـ ـ ـ ــروع عن اسـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــاإ معاييا تقييم وتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في نطاق التعليم
اإلل تاوني مس وع ة نظر الخبااء واملت صصين.

التعليم اإلل تاوني :التعليم اإلل تاوني ) (E-Learningهو تقنيـ ــة حـ ــديثـ ــة ت ـ ــاعليـ ــة للتعليم والتعلم عس بع ـ ــد توظق ال ـ ــا
ت نولوعي ــات االتص ـ ـ ـ ــام واملعلوم ــات ،ويعتم ــد عن بيئ ــة إل تاوني ــة رلمي ــة متك ــامل ــة تعرب املقررات ال ــدراسـ ـ ـ ـ ـي ــة عبا الش ـ ـ ـ ــاك ــات
اإلل تاونية ،وتو ر سا اإلرااد والتوعيه وتنظيم االختاارات وكذلك إدارة املصادر والعمليات وتقويم ا.
التقييم :هو تحديد ليمة أو و ن أو وصق لشميء ما ،ثم الح م عليه .هو الع ــملية التي يتم الا تق ــدير ليمة ،ومع ــر ة نواري
القوة والض ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــق ملسـ ــتول عضـ ــو هيئة التدريس أو طرق التدريس وإصـ ــدار ح م علالا باسـ ــت دام طرق وأدوات متنوعة .التقييم
عملية تصدر منلا أحكام تست دم كأساس للت طيط ،وييااي أن تتم عملية التقييم في وعود أهداإ محددة بك وضوح ومأسلوب
س ـ مبســط وتوضــيم الخطط ،وتأهي العاملين وإصــدار األحكام في موضــوع التقييم ،ومراععة األســاليب واألهداإ في ضــوء هذه
األحكام.
لوم بمعنى عــدم وأ ام مــا يــه مس عوج ،و َّ
التقويم :هوالتعــدي ـ  ،و مص ـ ـ ـ ـ ــدر َّ
لوم العود والانــاء ونحوهمــا ،وألــامــه قــام
املعوج :ب
ولوم َّ
واســتقامَّ ،
عدله وأ ام عوعه ،صــار لويما .وعرإ ( )Worthen,1987التقويم بأنه ” :تقرير رســمي حوم عودة و اعلية أو
ليمة برنامج أو خدمة معلوماتية إل تاونية ،أو.“....
تقييم أداء عضــو هيئة التدريسPerformance based assessment :تقييم أداء عضــو هيئة التدريس يتطلب ظ وره بوضــوح أو أن
يباهس أو يقدم إنتاعات أو تجارب أو غيا ذلك وتت ذ دليال عن تقديمه مس ـ ــتول تعليمي أو تحقيق أهداإ تعليمية .كتقييم يتطلب
مس عضو هيئة التدريس أداء أو انجا عني مل مة في النطاق التعليمي( :إعراء تجرمة تعليمية بنجاح ،إنجا م ام تقنية تعليمية.
يعتمد اإلطار النظري لتقييم وتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الذيس يدرس ـ ـ ـ ــون مقررات تعليم عس بعد في إطار التعليم
اإلل تاوني عبا أنظمــة تعليميــة إل تاونيــة مثـ بالكاورد وغياهــا عن نظريــة اليش ـ ـ ـ ــاط )Engeström, 1987) Activity Theory:التي يم س
باالعتماد علالا اسـ ـ ــت ش ـ ـ ــاإ العوام الت نولوعية والعوام الذاتية والعوام االعتماعية املؤثرة في االتجاهات اإليجابية ألعضـ ـ ــاء
هيئــة التــدريس نحو التعلم اإلل تاوني املعتمــد عن توظيق التقنيــة الحــديثــة ،ويم س أن تكون بعض العوام ـ ال رعيــة في نظريــة
اليش ـ ـ ـ ــاط كمعاييا لتقييم وتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في مجام التعليم املعتمد عن توظيق التقنية الحديثة مث التعليم
اإلل تاوني.
وتعرإ نظريــة اليش ـ ـ ـ ــاط  Activity Theoryبــأنلــا مصـ ـ ـ ــطلح عــامع ملجموعــة نظريــات ومحو انتقــائيــة في مجــام علوم اعتمــاعيــة
متجذرة في نظرية اليش ــاط الن ع ــمي الس ــو ياتية التي كان رائدها الي ع ــمي ليونتيق وس ــيااي روميش ــتايس .س ــع العلماء ل م أنش ــطة
البش ـ ـ ـ ــر كظ ــاهرة وضـ ـ ـ ــعي ــة إعتم ــاعي ــة معق ــدة تتع ــدل نم ــاذج الت ر ،التي وضـ ـ ـ ــع ــا الديميا ب تيايق وأتا ــاع ــه ،وتبي ــان عالل ل ــا
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ب يسـ ـ ــيولوعيا اليشـ ـ ــاط العصـ ـ ـ ي العالي التي وض ـ ــع ا إي ان با لوإ ،والتحلي الن ع ـ ــمي والس ـ ــلوكية .وأصـ ـ ــاحت واحدة مس الطرق
الرئيسية في الاح الن عمي في االتحاد السو ياتي السابق ،وتست دم عن نطاق واسع في املجاالت النظرية وعلم الن س التطايقي،
والتعليم ،والت ــدريــب املنهي ،وميئ ــة العم ـ وعلم الن س ويم س توظي ــا في عملي ــات التقييم والتقويم املتعلق بــأداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة
التدريس خاصة في مجاالت الخدمات املتعلقة باست دام الحاسوب واإلنتانت في العملية التعليمية مث التعليم اإلل تاوني.
وتم االعتم ــاد لح ـ مش ـ ـ ـ ــكل ــة ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة ولي ــادة أداال ــا عن نظري ــة األنش ـ ـ ـ ـط ــة في اختي ــار بعض املع ــاييا املتعلق ــة ب ــالعوام ـ
الت نولوعية خاصـ ـ ـ ــة منلا املتعلقة بأهمية التقنية التعليمية وس ـ ـ ـ ـ ولة اسـ ـ ـ ـ ـت دام ا .وعوام أخرل متعلقة بالت اع االعتما ي
والقــدرة عن تو يع األدوار بين املتعلمين عس بعــد في العمليــة التعليميــة .ويوض ـ ـ ـ ــح الشـ ـ ـ ـ ـك ـ رلم ( )1املسـ ـ ـ ــتويــات التقنيــة والــذاتيــة
واالعتماعية التي يم س االعتماد علالا كعوام لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في ظ توظيق التقنية التعليمية الحديثة.
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وأعتمــد في اختيــار املعــاييا لتحــديــد مــدل لــدرالــا عن تقييم وتقويم آداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في التعليم اإلل تاوني عن
أنموذج برهومي ( )0212الخــاص بتقييم وتقويم خــدمــات املعلومــات التعليميــة اإلل تاونيــة ،والــذي طوره برهومي وحــدثــه بنــاء عن
نظرية  ) 1313 ( Davisالتي أصاحت لديمة وال تتماشمى مع التطورات السريعة في مجام التقنية في التعليم .قد طور برهومي معاييا
النظريــة مس معيــاريس إل  3معــاييا و ي ميش ـ ـ ـ ــورة حــاليــا في أعرق املجالت البايطــانيــة التي تيتمي للنــاا ـ ـ ـ ــر البايطــاني Emerald Insghit
ومتوا ر عن الرابط اإلل تاوني الت ـ ــاليhttps://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/NLW0620160045?fullSc=1&journalCode=nlw :
وتم أس ــت دام النموذج الحدي منذ نش ــره س ــنة  0212إل لحظة كتابة هذه الورلة العلمية  125مرة في مجاالت التقييم والتقويم
املتعلقة بالخدمات التعليمية اإلل تاونية .والنموذج الحدي لباهومي م شـ ـ ـ ــق في لواعد بيانات ،Scopus،ويتماش ـ ـ ــمى هذا األنموذج
الحدي مع الخص ـ ـ ـ ــائص الذاتية للمقررات التعليمية اإلل تاونية في اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية ومعتمد عن أس ـ ـ ـ ــس نظرية لوية
ويسمى هذا النموذج ( .)Barhoumi, 2016a( Electronic Information Services Evaluation and Assessment Model. )EISEAMويعتمد هذا النموذج
الحــدي ـ عن  9معــاييا أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيــة لتقييم وتقويم الخــدمــات املعلومــاتيــة اإلل تاونيــة التي تو ر مقررات تعليميــة مس وع ــة نظر
مسـ ــت دمالا وهذه املعاييا ي كالتالي (س ـ ـ ولة االسـ ــت دام ،مسـ ــتول رضـ ــا املسـ ــت يديس ،إعراءات الدخوم والوصـ ــوم ،بناء هيكلة و
تنظيم املعلومات ،ثراء املحتول العلمي ،عودة اليش ـ ــر (طريقة العرب) ،السـ ـ ــياسـ ـ ــات والقواعد ،ال اءة الذاتية ،تناس ـ ــب ونوعية
التقنية املست دمة مع امل ارات التقنية للمست دم).
واعتمد الااحثان لح مش ــكلة الدراس ــة وليادة بعض محاور األداة في الاح الحالي عن بعض مس هذه املعاييا مث س ـ ولة
إس ـ ـ ـ ــت دام التعليم اإلل تاوني وأهميته والتم س مس إثراء املحتول التعليمي اإلل تاوني لتكون معاييا لتقييم وتقويم أداء اعض ـ ـ ـ ــاء
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هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني ويتم ترا ـ ـ ـ ــيح ا وإختاارها بطريقة علمية س ـ ـ ـ ــليمة ملعر ة مدل لدرالا عن تقييم وتقويم آداء
أعضاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني.

في ال قرات التالية تتعلق معظم الدراس ـ ـ ـ ــات التالية بالتعليم الحض ـ ـ ـ ــوري وذلك لعدم تو ر دراس ـ ـ ـ ــات عرمية تتناوم معاييا
تقييم وتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني .وأغلب الدراس ــات القرياة مس هذا املجام تناولت بعض القياس ــات
املتعلقة بالتدريب وغياها ول س بعيدة عس التقييم والتقويم.
وألهمية دور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في العملية التعليمية وتأثياه املااا ـ ـ ـ ــر عن نجاح العملية التعليمة قد تناوم عدد مس
الدراس ـ ــات موض ـ ــوع تقييم وتقويم عض ـ ــو هيئة التدريس في التعليم الحض ـ ــوري التقليدي مس وايا م تل ة اا ـ ــتملت عن التدريس
والاحـ العلمي وخـدمـة املجتمع ـد ـت دراسـ ـ ـ ـ ــة الجعـا رة ( )٧١٠٢إل تقييم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس مس وع ـة نظر طلا لـا،
والتعرإ عن أثر ك مس الكلية ،والنوع االعتما ي للطالب ،ومستواه الدرا مي في تقييم اعلية أداء عضو هيئة التدريس .ولتحقيق
ُ
هذا ال دإ أعدت اسـ ـ ـ ــتاانة مو عة عن خمسـ ـ ـ ــة مجاالت رئيسـ ـ ـ ــة :الت طيط للتدريس ،وتن يذ التدريس ،واالتص ـ ـ ــام والتواص ـ ـ ـ ،
ُ
والسمات الشخصية ،وتقويم تعلم الطلاة .وطاقت عن عينة مس  ٠٠١طالاا ،وأظ رت نتائج الدراسة ارت اع مستول تقويم الطلاة
ألداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وفي ض ـ ـ ــوء نتائج الدراس ـ ـ ــة أوص ـ ـ ــت بعقد ورش تدريبية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في م تلق الكليات،
لتطوير ك اياالم ال نية املختل ة ،ومنلا القياس والتقويم ،ومراعاة ال روق ال ردية بين الطلاة ،والتعلم الذاتي ،واملنح العمني في
التعليم .
وتعر ت دراسـ ـ ــة الس ـ ـ ـراني ( )٧١٠٢عن والع األداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة طياة مس خالم
التعرإ عن م ــاراالم في الت طيط والتن يــذ والتقويم للتــدريس ،وعالل لم مع الطلاــة مس خالم تقييم الطلاــة ل م ،واس ـ ـ ـ ــت ــدمــت
اسـ ـ ـ ــتاانة مس  ٢٠عاارة بعد حس ـ ـ ـ ــاب ص ـ ـ ـ ــدل ا وثااالا ،وتكونت العينة مس  ٤٠٢طالاا مس كلية العلوم ،وأظ رت النتائج ارت اع أداء
أعضـ ــاء هيئة التدريس في عميع املحاور؛ التواص ـ ـ مع الطلاة وتن يذ الدرس والت طيط للدرس وتقويم الدرس .وأوصـ ــت الدراسـ ــة
بتقديم ورش تدريبية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في مجام تقنيات التعليم املس ـ ـ ـ ــت دمة في تدريس العلوم وتنمية لدراالم الس ـ ـ ـ ــت دام
التعليم االل تاوني.
وهـد ـت دراسـ ـ ـ ـ ــة العربي ( )٧١٠٢إلي تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بجـامعـة حـائـ في ضـ ـ ـ ــوء معـاييا الجودة واالعتمـاد
األكادیمي ،مس خالم تقویم األداء التدریع ـ ـ ــمى والتعلیمى والاحثي والعلمى ،والایئى املجتمعي ،واإلداري ،باس ـ ــت دام املنال الوص ـ ـ ـ ي.
وا ــملت عينة الاح العمدية عن )(٠٨٣عض ــو هیئة تدريس ،وكانت أهم النتائج وعود تأييد لقيام األعض ــاء هيئة التدريس بالدور
التدريعـ ـ ــمي والتعليم مع وعود لصـ ـ ــور إل حد ما في تحديد الطالب األكثا تميزا واألل اسـ ـ ــتيعابا ،وكشـ ـ ـ ت بعض االسـ ـ ــتجابات عس
وعود لص ـ ــور إل حد ما في توظيق نتائج أبحاثه في تطوير العملية التعليمية ،وتن يذ أبحا علمية مات رة ،ومت صـ ـ ـص ـ ــة .كما أيد
املس ــتجياون ليام أعض ــاء هيئة التدريس بدورهم ف املس ــاهمة بأ كار والعية واملس ــاهمة بإعداد املش ــاريع الاحثية والقيام بدورهم
في املشــاركة في تقديم مقتاحات لتطوير الجامعة .وأوصــت الدراســة باســت دام أســاليب متنوعة لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس.
وتدريبلم عن است دام الت نولوعيا في العملية التعليمية.
وركلت دراس ـ ــة بارة واإلمام ( )٧١٠٢عن عانب الجودة حاولت ال ش ـ ــق عس مدل إس ـ ـ ام مؤا ـ ـرات لياس األداء التعليمي
لألس ــتاذ الجامعي في تحقيق عودة التعليم العالي ،وال ش ــق عس مدل وعود مؤا ـرات لياس األداء التعليمي مس وع ة نظر أس ــاتذة
كلية الحقوق والعلوم السـ ـ ــياسـ ـ ــية وكلية العلوم اإلنسـ ـ ــانية في عامعة ورللة ،مس خالم الولوإ عن إدارة العلمية التقويمية وتأثيا
نتائج ا عن عودة األداء التعليمي .وانتاجت الدراس ــة املنال الوص ـ ي معتمدة اس ــتاانة و عت عن عينة عش ــوائية مس  ٧٠٧أس ــتاذا
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مس كال الكليتين .وخلص ـ ــت نتائج الدراس ـ ــة إل أن الطريقة املتاعة في تقييم األداء التعليمي لألس ـ ــتاذ الجامعي غيا مرنة وال تس ـ ـ م في
تطوير األداء ،ووعود حاعة إل تنظيم أكثا ملؤارات لياس األداء التعليمي مس خالم ادخام مؤارات أخرل كون املؤارات املعموم
بلا تمتا بالش ـ ــكلية والثاات ،مما يؤثر عن عودة العملية التعليمية .ودعت الدراس ـ ــة إل تنويع طرق لياس األداء التعليمي لألس ـ ــتاذ
الجامعي والتاكيز عن املعاييا التي تحقق عودة في األداء.
وعن الج ــان ــب األخر اهتم ــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة حن ــاوي ومراهم ــة ( )٧١٠٢بتقويم ل ــدرات أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس في مج ــام التعليم
اإلل تاوني في عــامعــة القــدس امل توحــة ،وتكونــت العينــة العشـ ـ ـ ــوائيــة مس  ٢٢٤عض ـ ـ ـ ــوا مس أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــة،
واســت دمت االســتاانة كأداة للدراســة ،وأوضــحت النتائج ارت اع لدرات أعضــاء هيئة التدريس في مجام التعليم اإلل تاوني .ووعود
روق في لدراالم تعلل إل الكلية والخباة العملية في مجام التعليم اإلل تاوني ،وعدد الدورات التدريبية .وأوص ـ ــت بتنظيم عدد مس
الدورات التدريبية بنمط التدريب اإلل تاوني الذاتي.
وركلت دراســة س ـ ي ومصــلح ( )٧١٠٢عن لياس م ارات التعليم اإلل تاوني لدل أعضــاء هيئة التدريس في عامعة القدس
امل توحة بدولة لس ــطين مس ــت دمة اس ــتاانة مكونة مس ثالثة محاور :اس ــت دام الحاس ــوب ،واس ــت دام الش ــاكات العاملية ،وم ارة
إدارة علس ـ ـ ــة ال ص ـ ـ ــوم اال تااض ـ ـ ــية .وأعريت الدراس ـ ـ ــة عن عميع أ راد املجتمع الاالغ عددهم ٣٢عض ـ ـ ــو هيئة تدريس .وتوص ـ ـ ــلت
الدراسة إل وعود روق ذات داللة إحصائية مل ارات التعلم االل تاوني لدل أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس امل توحة تعلل
إل املتغياات التالية النوع االعتما ي ،والكلية ،والخباة واملؤه العلمي .وعن ضــوء ذلك أوصــت الدراســة بالتاكيز عن تطوير م ارات
أعضاء هيئة التدريس في التعليم االل تاوني.
واهتمت دراس ـ ـ ــة مص ـ ـ ــلح ( )٧١٠٢بقياس اعلية اس ـ ــت دام الاوابة األكاديمية اإلل تاونية في التواص ـ ـ ـ لدل أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في عامعة القدس امل توحة في رع بيت لحم ،واعتمدت عن اس ـ ـ ـ ــتاانة مكونة مس محوريس :دور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مع
الطلاة ،و دور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مع إدارة الجامعة اإلل تاونية .طاقت عن عينة مس  ٢٨عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس .وكان مس أهم
النتائج أن الدرعة الكلية ال علية الس ـ ـ ـ ــت دام خدمات الاوابة اإلل تاونية األكاديمية في التواصـ ـ ـ ـ ـ لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
عامعة القدس امل توحة كاياة ،وتمثلت أعن ال قرات في اإلعابة عن أســئلة الطلاة واســت ســاراالم عبا الاوابة األكاديمية ،ويشــجع
الطلاة عن اســت دام ا ومتابع لا .وعليه أوصــت بت عي دور أعضــاء هيئة التدريس وميســقي املقررات لكليات الت نولوعيا والعلوم
التطايقية في است دام الت نلوعيا ،وت ثيق الدورات عبا الص وإ اال تااضية.

الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة في أغلبلا تتمحور حوم التوع ات اإليجابية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس نحو التعليم اإلل تاوني ولياس
م ارات أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يه ولياس مدل التواص ـ ـ ـ ـ ـ بين أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يه ومقياس اعلية اس ـ ـ ـ ــت دام الاوابة
األكاديمية اإلل تاونية في التواصـ ـ ـ ـ ـ لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وهذه كل ا ل ا عاللة مااا ـ ـ ـ ــرة باملحاور التي تم اإلعتماد علالا في
تصـ ـ ــمص ـ ــم أداة اإلس ـ ــتاانة...مث املعاييا التقنية املرتاطة بأهمية وس ـ ـ ـ ولة إس ـ ــت دام التعليم اإلل تاوني وكذلك عانب اإلتص ـ ــام
والتواصـ  .كما أن هذه الدراســات الســابقة لم تو ر معاييا كلية لتقييم وتقويم أداء اعضــاء هيئة التدريس ول نلا تطرلت إل بعض
املحاور التي إعتمدت محاور أداة الدراسة الحالية.
ومس خالم عرب الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة يالحظ عدم ا ـ ـ ـ ــموم الجانب التقني في تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عن الرغم مس
أهميته .لذا إن الدراسة الحالية ستاكل عن هذا الاعد.
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يظ ر الجدوم رلم ( )1املتوس ــطات الحس ــابية واالنحرا ات املعيارية ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  12معيارا مقتاحا لتقييم وتقويم أداء أعض ــاء هيئة
الت ــدريس في مج ــام التعليم اإلل تاوني مو ع ــة عن  5مح ــاور رئيسـ ـ ـ ـ ـي ــة و ي (املع ــاييا التقني ــة ،تص ـ ـ ـ ــميم املحتول الرلمي ،املع ــاييا
األكاديمية ،معاييا الت اع الص ي ،معاييا التقييم والتغذية الراععة)
1

املعيار ال ر ي

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

1

التمكن من التقنية التعليمية اإللكترونية وسهولة إستخدامها واإلتجاهات اإليجابية نحوها

4.825

0.467

2

إعطاء أهمية للتقنية التعليمية اإللكترونية واإلتجاهات اإليجابية نحوها

4.772

0.500

3

مواكبة التطور التقني الحديث في مجاالت التقنية التعليمية اإللكترونية وتفعيله في العملية
التدريسية.

4.860

0.398

1

تحقيق األهداف التعليمية من خالل التعليم اإللكتروني
القدرة على تنظيم املعلومات التعليمية في املحتوى التعليمي اإللكتروني بطريقة تمكن من
إيصال املعلومة للمتعلم عن بعد
ثراء املحتوى التعليمي وتنوعه
االلتزام بالقوانين واألنظمة في منظومة التعليم اإللكتروني
القدرة على توظيف بعض اإلستراتيجيات التعليمية (إستراتيجية حل املشكالت ،إستراتيجية
التعلم التعاوني ،إستراتيجية العصف الذهني وغيرها) في التعليم اإللكتروني بطريقة تمكن من
إيصال املعلومة للمتعلم.
مشاركة املعرفة املتعلقة بالتعليم اإللكتروني مع أعضاء هيئة التدريس
سرعة التفاعل مع الطلبة والحضور االجتماعي في منظومة التعليم اإللكتروني

4.684

0.685

4.754

0.634

4.750
4.579

0.610
0.885

4.596

0.942

4.421

1.179

4.702

0.625

2

القدرة على توزيع األدوار بين الطلبة في العملية التعليمية اإللكترونية التفاعلية.

4.772

0.463

4.54

1.08

4.49

1.12

املعيار الرئيعمي

املعاييا التقنية

تصميم املحتول الرلمي

2
3
1

املعاييا األكاديمية

2
3
1

معاييا الت اع الص ي

التقييم

1
2

التقييم السليم للطلبة من خالل األنشطة واملنتديات التعليمية واإلختبارات القصيرة بطريقة
إلكترونية عبر املنظومة التعليمية.
توفير التغذية الراجعة ألداء الطلبة في العملية التعليمية من خالل التقنية اإللكترونية املتاحة

التم س مس التقنية التعليمية اإلل تاونية وس ولة إست دام ا واإلتجاهات اإليجابية نحوها
يوض ـ ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واإلنحرا ات املعيارية لتقييم وتقويم آداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في مجام
التعليم اإلكتاوني للمعيار :التم س مس التقنية التعليمية اإلل تاونية وسـ ـ ـ ولة إس ـ ــت دام ا واإلتجاهات اإليجابية نحوها في املحور
األوم املتمث في املعاييا التقنية أن املتوسـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي للمعيار بلغ  3.105و ي ليمة لرياة عدا مس القيمة  5املسـ ـ ـ ــندة إل خيار
أوا ق بشدة ملقياس لي رت في أداة الدراسة .وهذه القيمة املرت عة للمتوسط الحسابي للمعيار تدم بشك واضح عن موا قة عدد
كايا عدا مس عينة الخبااء عن أن تم س عض ــو هيئة التدريس مس التقنية التعليمية اإلل تاونية وسـ ـ ولة إس ــت دام ا واإلتجاهات
اإليجابية نحوها ي معيار محوري في تقييم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الذي يدرس عس بعد عبا نظام إلدارة التعلم .التم س مس
التقنية التعليمية وس ـ ولة إســت دام ا ي اــرط أســا ــمي لتدريس مقررات تعليم عس بعد في العديد مس الجامعات و ي أحد معاييا
التقييم ومدونلا يم س أن تتأثر عودة العملية التعليمية عس بعد بشك كايا.
ويعتبا الااحثان أن هذا املعيار املتعلق بسـ ـ ـ ـ ـ ولة إس ـ ـ ـ ــت دام أنظمة إدارة التعلم اإلل تاوني أسـ ـ ـ ــا ـ ـ ــمي في تقييم اإلتجاهات
اإليج ــابي ــة نحوه ــا وذل ــك إنطالل ــا مس نموذج تقاـ ـ َّ
التقني ــة وال ــذي يطلق علي ــه  .)TAM( Technology Acceptance Modelويركل نموذج
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( )EISEAMاملطور الذي انطلق مس نموذج ( )TAMعن سـ ـ ـ ـ ولة اس ـ ـ ــت دام التقنية الحديثة كعنص ـ ـ ــر محوري في تقييم وتقويم أنظمة
خدمات املعلومات اإلل تاونية وإس ـ ــت داماالا مس طرإ املدرس ـ ــين عس بعد واإلتجاهات اإليجابية نحوها وخاص ـ ــة منلا أنظمة إدارة
التعليم اإلل تاوني )Barhoumi, 2016a(.ويذكر  )1989( Davisأن سـ ولة إســت دام نظام إدارة التعلم مس خالم سـ ولة روابطه وسـ ولة
اإلبحار يه ي محور رئيعمي في تقييم وتقويم األداء املعتمد عن التقنية ويؤثر إيجابيا عن اإلتجاهات اإليجابية نحوه .عضو هيئة
التدريس الذي يجد ص ـ ـ ــعومة في إس ـ ـ ــت دام أنظمة إدارة التعلم وم تلق وظائ ا س ـ ـ ــتكون حتما اتجاهاته نحوها سـ ـ ــلاية وسـ ـ ــيؤثر
بشـ ـ ـ ــك كايا عن عودة التعليم اإلل تاوني .ويتوا ق املعيار املتعلق بالجوانب التقنية وس ـ ـ ـ ـ ولة اسـ ـ ـ ــت دام ا مع نظرية اليشـ ـ ـ ــاط
 )Engeström, 1987) Activity Theoryالتي تعتمد عن  0محاور في املثل الذي يجســم ا ولمته الوســائ والوســائط التقنية ومدل س ـ ولة
إست داما (أنظر الشك رلم .)1
كما يوض ـ ــح الجدوم رلم ( )1اإلنحراإ املعياري لطوم عمر العينة والذي بلغ  2.322للمعيار :التم س مس التقنية التعليمية
اإلل تاونية وسـ ولة إســت دام ا واإلتجاهات اإليجابية نحوها في املحور األوم املتمث في املعاييا التقنية لتقييم وتقويم أداء أعضــاء
هيئ ــة الت ــدريس وي ــدم لرب اإلنحراإ املعي ــاري مس القيم ــة  2عن طوم عمر العين ــة الا ــالغ ــة  52خاياا في مج ــام الجودة والتقييم
والتقويم مو عين عن م تلق الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية ومذلك إمكانية تعميم النتائج املتعلقة بمعيار التم س مس التقنية التعليمية
اإلل تاونية وس ـ ـ ـ ـ ولة إسـ ـ ـ ــت دام ا واإلتجاهات اإليجابية نحوها عن كام مجتمع الخبااء الذيس تم التواص ـ ـ ـ ـ مع م لتعائة آداة
الدراسة.
والجـ ــدير بـ ــالـ ــذكر أنـ ــه في اإلحص ـ ـ ـ ـ ــاء ونظريـ ــة االحتمـ ــاالت ،يعتبا االنحراإ املعيـ ــاري القيمـ ــة األكثا اس ـ ـ ـ ــت ـ ــدامـ ــا مس بين
مقاييس التشـ ــتت اإلحصـ ــالي لقياس مدل التاعثا اإلحصـ ــالي ولياس طوم عمر العينة ،أي أنه يدم عن مدل امتداد مجاالت القيم
ضـ ــمس مجموعة الايانات اإلحصـ ــائية وعن مدل إمكانية تعميم النتائج عن كام مجتمع الدراسـ ــة .كما أن ليمة االنحراإ املعياري
دائما موعاة أو أكبا مس أو تســاوي ص ـ ر .أل ليمة تســاوي الص ـ ر (وذلك عندما تكون عميع القيم متســاوية ،وفي هذه الحالة ال
توعد روق أو إنحرا ات بينلا ومين الوســط الحســابي ومالتالي ال يوعد أي تشــتت بين القيم ،ومالتالي إن ليمة اإلنحراإ املعياري في
حالة تساوي عميع القيم تساوي الص ر).
إعطاء أهمية للتقنية التعليمية اإللكترونية واإلتجاهات اإليجابية نحوها
يوضـ ـ ـ ــح الجــدوم رلم ( )1الت رارات واليس ـ ـ ـ ـ ــب املئويــة إلختاــار املعــاييا واملحــاور املتعلقــة بتقييم وتقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة
التــدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ــة نظر الخبااء في مجــام الجودة عبا محور :إعطــاء أهميــة للتقنيــة التعليميــة اإلل تاونيــة
واإلتجاهات اإليجابية نحوها في املعاييا التقنيةُ .ويعتبا هذا املحور الثاني في املعيار األوم واملتعلق بإعطاء أهمية للتقنية التعليمية
اإلل تاونية واإلتجاهات اإليجابية نحوها أس ــاس ــيا في تقييم وتقويم آداء أعض ــاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني .وإنطاللا مس
نموذج تقا َّ
التقنية والذي يطلق عليه .)TAM( Technology Acceptance Model
ويركل نموذج ( )TAMاملطور عن إعطاء أهمية ألنظمة إدارة التعلم اإلل تاوني كعنصر محوري في تقييم وتقويم أداء أعضاء
هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني ( )Barhoumi, 2016aوخاصـ ــة في معر ة مدي اإلتجاهات اإليجابية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس الذيس
يدرس ـ ـ ـ ــون مقررات تعليمية عس بعد نحو هذه األنظمة التعليمية اإلل تاونية الحديثة .كلما كان النظام التعليمي اإلل تاوني م ما
لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عس بعد كلما كانت إتجاهاته إيجابية نحوه والع س يالع س يعني إذا كان عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عس بعد ال
يعطى أهمية للتعليم اإلل تاوني ســتكون اتجاهاته نحوه ســلاية وهذا ســينع س أيض ـا عن أداءه يه  Activity Theoryوهذا كما ذكرنا
سابقا يتوا ق مع لمة مثل نظرية اليشاط التي تعتمد عن العوام التقنية مس حي أهمي لا ).)Engeström, 1987
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ويذكر 1989(( Davisأن أهمية نظام إدارة التعلم اإلل تاوني ومحتوياته وأنش ـ ـ ـ ــطته التعليمية ي محور رئيع ـ ـ ـ ــمي يؤثر إيجابيا
عن اإلتجاهات اإليجابية نحوه مثله مث معيار س ولة اإلست دام الذي تم ذكره في قرة سابقة.
ويوضـ ـ ـ ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ـ ــابية واإلنحرا ات املعيارية إلختاار محور :إعطاء أهمية للتقنية التعليمية
اإلل تاونية واإلتجاهات اإليجابية نحوها .في املعاييا التقنية لتقييم وتقويم آداء اعضـاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني .حي
بلغ املتوس ــط الحس ــابي للمحور الثاني في املعيار األوم  3.220وهو لريب مس القيمة  5املس ــندة إل خيار ممتا عدا في أداة الدراســة.
وهذه القيمة املرت عة للمتوسط الحسابي للمعيار تدم بشك واضح عن موا قة عدد كايا عدا مس عينة الخبااء عن لاوم املحور
الثاني في املعيار األوم بشدة في تقييم وتقويم آداء اعضاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني.
كما يوض ـ ـ ـ ــح الجدوم رلم ( )1اإلنحراإ املعياري لطوم عمر العينة والذي بلغ  2.522للمحور الثاني :إعطاء أهمية للتقنية
التعليميــة اإلل تاونيــة واإلتجــاهــات اإليجــابيــة نحوهــا في املعــاييا التقنيــة .ويــدم لرب اإلنحراإ املعيــاري مس القيمــة  2وعــدم تجــاو
القيمــة  1عن طوم عمر العينــة وإمكــانيــة تعميم النتــائج عن كــام ـ مجتمع الخبااء الــذيس تم التواص ـ ـ ـ ـ ـ مع م لتعائــة اإلس ـ ـ ـ ــتبيــان
الخاص بإختاار املعاييا الخاصة بتقييم وتقويم آداء اعضاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني.
مواكاة التطور التقني الحدي في مجاالت التقنية التعليمية اإلل تاونية وت

عيله في العملية التدريسية.

يوض ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عض ــو
هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ة نظر الخبااء في مجام الجودة في التعليم عبا محور :مواكاة التطور التقني الحدي
في مج ــاالت التقني ــة التعليمي ــة اإلل تاوني ــة وت عيل ــه في العملي ــة الت ــدريسـ ـ ـ ـ ـي ــة في املع ــاييا التقني ــة .وملغ املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ــابي ل ــذا
املحور 3.122وملغ إنحرا ه املعياري  2.031و ي نتائج ممتا ة للمحور في املعيار التقني األوم واغلب الخبااء يوا قون بشـ ــدة عن هذا
املحور ومس خالم إنحرا ــه املعيــار القريــب مس القيمــة  2يم س تعميم النتــائج عن كــام ـ مجتمع الخبااء وهــذا يــدم عن طوم عمر
العينة .يجب عن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الذي يدرس مقررات تعليمية عس بعد ان يواكب التقنية التعليمية الحديثة بإس ـ ـ ـ ــتمرار
ومصـ ـ ـ ة خاص ـ ــة التعليم اإلل تاوني وتوظيق الحاس ـ ــوب واإلنتانت في التعليم .ويم س ذلك مس خالم حض ـ ــور املؤتمرات والدورات
التدريبية وورش العم التي ت ع التطور التقني في التعليم عس بعد والتعليم اإلل تاوني.

تحقيق األهداإ التعليمية مس خالم التعليم اإلل تاوني
يوض ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عض ــو
هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ة نظر الخبااء في مجام الجودة في التعليم عبا محور :تحقيق األهداإ التعليمية مس
خالم التعليم اإلل تاوني في معاييا تص ــميم املحتول اإلل تاوني .وملغ املتوس ــط الحس ــابي ل ذا املحور  3.213وملغ إنحرا ه املعياري
 2.215و ي نتائج ممتا ة للمحور األوم في املعيار املتعلق بتص ـ ـ ـ ــميم املحتول الرلمي واغلب الخبااء يوا قون بش ـ ـ ـ ــدة عن هذا املحور
ومس خالم انحرا ه املعياري القريب مس القيمة  2يم س تعميم النتائج عن كام مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.
ويرل الااحثان أن ص ـ ـ ــياغة األهداإ التعليمية في التعليم اإلل تاوني مس األ ض ـ ـ ـ أن تكون معتمدة عن نوعين وهما األكثا
إست داما:
أما األهداإ الانائية يتم إكتش ـ ـ ــا ا تدريجيا اثناء بناء املعر ة وامل ارات حي إنه ال يوعد تحديد مس ـ ـ ــاق ألهداإ التعلم،
ب ـ تتح ــدد مس والع عملي ــة التعلم اإلل تاوني عبا نظ ــام عين إلدارة التعلم .تتح ــدد مس عملي ــة م ــاوض ـ ـ ـ ــة اعتم ــاعي ــة بين ال يئ ــة
التدريسية والتالميذ يسع الطلاة عس بعد لتحقيق ا.
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أمــا األهــداإ الس ـ ـ ـ ــلوكيــة يتم ذكرهــا في بــدايــة املقرر التعليمي وال ــدإ الس ـ ـ ـ ــلوكي هو عاــارة تص ـ ـ ـ ــق التغيا املرغوب يــه في
مسـ ـ ــتول مس مسـ ـ ــتويات خباة أو سـ ـ ــلوك املتعلم معر يا ،أو م اريا ،أو وعدانيا عندما ي م خباة ترموية معينة بنجاح ،بحي يكون
هذا التغيا لابال للمالحظة والتقويم .تتحدد األهداإ مســاقا مس لا املعلم أو مصــمم املنال عن أنظمة التعلم اإلل تاوني وتصــاغ
في صورة أهداإ سلوكية.
مما ال ريب يه أن تحديد األهداإ وتحقيق ا يسـ ــاعد عن وضـ ــوح الرؤية في أنظمة التعلم اإلل تاوني .أي عم ناجح ال بد
مس أن يكون موع ا نحو تحقيق أهداإ محددة ومقاولة وتحقق بناء املعر ة وامل ارات .وإال أصـ ــام العم نوعا مس املحاولة والخطأ
التي تعتمد عن العش ـ ـ ــوائية وفي هذا ض ـ ـ ــياع للولت والج د واملام .بعد صـ ـ ـ ــياغ لا يجب عن عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس عس بعد امتالك
القدرة عن تحقيق هذه األهداإ وهذا مس ضمس معاييا تقييم وتقويم ىداء أعضاء هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني.
القدرة عن تنظيم املعلومات التعليمية في املحتول التعليمي اإلل تاوني بطريقة تم س مس إيصام املعلومة للمتعلم عس بعد
يوض ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عض ــو
هيئــة التــدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ــة نظر الخبااء في مجــام الجودة في التعليم عبا محور :القــدرة عن تنظيم املعلومــات
التعليمية في املحتول التعليمي اإلل تاوني بطريقة تم س مس إيصام املعلومة للمتعلم عس بعد في معاييا تصميم املحتول اإلل تاوني.
وملغ املتوســط الحســابي ل ذا املحور  3.213وملغ إنحرا ه املعياري  2.203و ي نتائج ممتا ة للمحور األوم في املعيار املتعلق بتصــميم
املحتول الرلمي وأغلب الخبااء يوا قون بشدة عن هذا املحور ومس خالم إنحرا ه املعيار القريب مس القيمة  2يم س تعميم النتائج
عن كــامـ مجتمع الخبااء وهــذا يــدم عن طوم عمر العينــة .طريقــة التعــامـ مع املعلومــات التعليميــة في الايئــة الرلميــة التي تتطلــب
العــديــد مس امل ــارات والقواعــد والتقنينــات لــذلــك مس األ ض ـ ـ ـ ـ ـ تقييم وتقويم آداء اعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس الــا( .توظيق الخرائط
امل اهمية وغياها مس أدوات تنظيم املحتول التعليمي الرلمي) .وتتوا ق نتائج هذا املحور مع نموذج ( )EISEAMلباهومي ( )0212الذي
يركل عن تنظيم املعلومات في املحتول التعليمي اإلل تاوني كعنصر محوري في تقييم وتقويم أنظمة خدمات املعلومات اإلل تاونية
واس ـ ـ ـ ــت داماالا مس طرإ املدرس ـ ـ ـ ــين عس بعد واالتجاهات اإليجابية نحوها وتأثياها عن أدائلم التدريع ـ ـ ـ ــمي في أنظمة إدارة التعليم
اإلل تاوني)Barhoumi, 2016a(.
ثراء املحتول التعليمي وتنوعه
يوض ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عض ــو
هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ة نظر الخبااء في مجام الجودة في التعليم عبا محور :ثراء املحتول التعليمي وتنوعه في
املعاييا التقنية .وملغ املتوس ــط الحس ــابي ل ذا املحور 3.252وملغ إنحرا ه املعياري  2.212و ي نتائج ممتا ة للمحور في املعيار التقني
األوم واغلــب الخبااء يوا قون بشـ ـ ـ ـ ــدة عن هــذا املحور ومس خالم انحرا ــه املعيــاري القريــب مس القيمــة  2يم س تعميم النتــائج عن
كام مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.
العم بأن تكون املحتويات التعليمية وأسـ ـ ـ ــاليب وأدوات التقييم التي يقوم بلا عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في التعليم اإلل تاوني
مراعيــة ألنمــاط تعلم الطلاــة املختل ــة وذلـك مس خالم تنويع ــا .األ ض ـ ـ ـ ـ ـ أن تكون أدوات التقييم والواعاــات متنوعــة واإلختاــارات
كذلك الا إختيار مس متعدد و الا صــحيحة وخاطئة و الا إكمام ال راغات و الا أســئلة مقالية بنائية معتمدة عن إســتااتيجية ح
املش ـ ـ ـ ـ الت التعليمية وذلك للح اه عن عودة العملية التعليمية عس بعد مس خالم تقييم وتقويم آداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في
هــذا املعيــار املتعلق بثااء املحتول العلمي وض ـ ـ ـ ــروره تنويعــه .وتتوا ق نتــائج هــذا املحور مع نموذج ( )EISEAMلباهومي ( )0212الــذي
يركل عن ثراء املحتول التعليمي كعنص ـ ـ ــر محوري في تقييم وتقويم أنظمة خدمات املعلومات اإلل تاونية واس ـ ــت داماالا مس طرإ
املدرسين عس بعد واالتجاهات اإليجابية نحوها وتأثياها عن أدائلم التدريعمي في أنظمة إدارة التعليم اإلل تاوني)Barhoumi, 2016a(.
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يجب عن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الذي يدرس مقررات تعليمية عس بعد ان يواكب التقنية التعليمية الحديثة بإس ـ ـ ـ ــتمرار
ومصـ ـ ـ ة خاص ـ ــة التعليم اإلل تاوني وتوظيق الحاس ـ ــوب واإلنتانت في التعليم .ويم س ذلك مس خالم حض ـ ــور املؤتمرات والدورات
التدريبية وورش العم التي ت ع التطور التقني في التعليم عس بعد والتعليم اإلل تاوني

االلتزام بالقوانين واألنظمة في منظومة التعليم اإلل تاوني
يوض ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عض ــو
هيئــة التــدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ــة نظر الخبااء في مجــام الجودة في التعليم عبا محور :االلتزام بــالقوانين واألنظمــة في
منظومة التعليم اإلل تاوني في املعاييا األكاديمية .وملغ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل ذا املحور 3.523وملغ إنحرا ه املعياري  2.115و ي
نتائج ممتا ة للمحور واغلب الخبااء يوا قون بش ـ ـ ـ ــدة عن هذا املحور ومس خالم إنحرا ه املعيار القريب مس القيمة  2يم س تعميم
النتــائج عن كــام ـ مجتمع الخبااء وهــذا يــدم عن طوم عمر العينــة .وكك ـ نظــام تعليمي مس ال ض ـ ـ ـ ـ ـ مرالاــة إلتزام عض ـ ـ ـ ــو هيئــة
الت ــدريس وتقييم وتقويم آداءه في م ــدل إلتزامأ ب ــالقوانين والنظم ــة في منظوم ــة التعليم اإلل تاوني .وتتوا ق نت ــائج ه ــذا املحور مع
نموذج ( )EISEAMلباهومي ( )0212الذي يركل عن مدل إحتاام الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات التعليمية وأنظم لا كعنصـ ـ ـ ــر محوري في تقييم وتقويم
أنظمة خدمات املعلومات اإلل تاونية واس ـ ـ ـ ــت داماالا مس طرإ املدرس ـ ـ ـ ــين عس بعد وتأثياها عن أدائلم التدريع ـ ـ ـ ــمي في أنظمة إدارة
التعليم اإلل تاوني)Barhoumi, 2016a(.
القدرة عن توظيق بعض اإلس ــتااتيجيات التعليمية (إس ــتااتيجية ح املش ـ الت ،إس ــتااتيجية التعلم التعاوني ،إس ــتااتيجية
العصق الذهني وغياها) في التعليم اإلل تاوني بطريقة تم س مس إيصام املعلومة للمتعلم.
يوضــح الجدوم رلم ( )1املتوســط الحســابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عضــو
هيئ ــة الت ــدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ــة نظر الخبااء في مج ــام الجودة في التعليم عبا محور :الق ــدرة عن توظيق بعض
اإلسـتااتيجيات التعليمية (إسـتااتيجية ح املشـ الت ،إسـتااتيجية التعلم التعاوني ،إسـتااتيجية العصـق الذهني وغياها) في التعليم
اإلل تاوني بطريقة تم س مس إيصـ ـ ـ ــام املعلومة للمتعلم .في املعاييا األكاديمية .وملغ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل ذا املحور  3.532وملغ
إنحرا ه املعياري  2.330و ي نتائج ممتا ة للمحور واغلب الخبااء يوا قون بش ـ ـ ـ ــدة عن هذا املحور الذي يعتباونه محوري في تقييم
وتقويم آداء اعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في التعليم اإلل تاوني ومس خالم إنحرا ــه املعيــاري القريــب مس القيمــة  2يم س تعميم النتــائج
عن كام مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.
مشاركة املعر ة املتعلقة بالتعليم اإلل تاوني مع أعضاء هيئة التدريس
يوض ــح الجدوم رلم ( )1املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار املعاييا واملحاور املتعلقة بتقييم وتقويم آداء عض ــو
هيئ ــة الت ــدريس في التعليم اإلل تاوني مس وع ــة نظر الخبااء في مج ــام الجودة في التعليم عبا محور :مش ـ ـ ـ ــارك ــة املعر ــة املتعلق ــة
بالتعليم اإلل تاوني مع أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس .في املعاييا األكاديمية .وملغ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل ذا املحور  3.301وملغ إنحرا ه
املعياري  1.179و ي نتائج عدا ممتا ة واغلب الخبااء يوا قون بش ـ ـ ـ ــدة عن هذا املحور الذي يعتباونه محوري في تقييم وتقويم أداء
اعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في التعليم اإلل تاوني ومس خالم إنحرا ــه املعيــاري القريــب مس القيمــة  2يم س تعميم النتــائج عن كــام ـ
مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة .وفي هذا اإلطار تعتبا العديد مس الجامعات أنه ال ائدة مس عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
الذي ال يش ـ ـ ـ ــارك املعر ة والخباة مع مالئه بطريقة إيجابية إعتماعية تعاونية .العديد مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس خاص ـ ـ ـ ــة منلم
ال اءات العلمية مس املتعالديس ال يرغاون في املشاركة اإليجابية للمعر ة والخباة مع اللمالء واللميالت وهذا يمث خطر كايا عن
نق املعر ة ومشارك لا مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين وحتي في اإلتجاهين .لذلك يوصمي الااحثان بإعتماد املشاركة اإليجابية
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للمعر ة ونق الخباة ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس الس ـ ـ ــعوديس وكذلك في اإلتجاهين مس ض ـ ـ ــمس معاييا تقييم وتقويم آداء أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس خاصة ال اءات املميزة مس املتعالديس.

سرعة الت اع مع الطلاة والحضور االعتما ي في منظومة التعليم اإلل تاوني
مس خالم الجدوم رلم ( )1نالحظ املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار محور :مش ــاركة املعر ة املتعلقة بالتعليم
اإلل تاوني مع أعضاء هيئة التدريس في املعاييا املتعلقة بالت اع الص ي .وملغ املتوسط الحسابي ل ذا املحور  3.220وملغ إنحرا ه
املعيــاري  2.205و ي نتــائج ممتــا ة ومنطقيــة ألن منظومــة التعليم عس بعــد لــائمــة عن الت ــاع ـ اإليجــابي لانــاء املعر ــة .ومس خالم
إنحرا ه املعياري القريب مس القيمة  2يم س تعميم النتائج عن كام مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.
القدرة عن تو يع األدوار بين الطلاة في العملية التعليمية اإلل تاونية الت

اعلية.

مس خالم الجدوم رلم ( )1املتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار محور :القدرة عن تو يع األدوار بين الطلاة في
العملية التعليمية اإلل تاونية الت اعلية في املعاييا املتعلقة بالت اع الصـ ـ ـ ـ ي .وملغ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ل ذا املحور  3.220وملغ
إنحرا ه املعياري  2.320و ي نتائج ممتا ة ومنطقية لتاا ـ ـ ـ ــيم املحور ألن يكون مس ض ـ ـ ـ ــمس معاييا تقييم وتقويم آداء اعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
الت ــدريس في العملي ــة التعليمي ــة اإلل تاوني ــة .ومس خالم إنحرا ــه املعي ــاري القري ــب مس القيم ــة  2يم س تعميم النت ــائج عن ك ــام ـ
مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.

التقييم الس ـ ـ ــليم للطلاة مس خالم األنش ـ ـ ــطة واملنتديات التعليمية واإلختاارات القص ـ ـ ــياة بطريقة إل تاونية عبا املنظومة
التعليمية.
مس خالم الجدوم رلم ( )1نالحظ املتوس ــط الحس ــابي واإلنحراإ املعياري إلختاار محور :التقييم الس ــليم للطلاة مس خالم
األنشطة واملنتديات التعليمية واإلختاارات القصياة بطريقة إل تاونية عبا املنظومة التعليمية .في املعاييا املتعلقة بتقييم الطلاة في
العملية التعليمية اإلل تاونية .وملغ املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي ل ذا املحور  3.53وملغ إنحرا ه املعياري  1.21ومس خالم إنحرا ه املعياري
القريب مس القيمة  2يم س تعميم النتائج عن كام مجتمع الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.
تو يا التغذية الراععة ألداء الطلاة في العملية التعليمية مس خالم التقنية اإلل تاونية املتاحة
مس خالم الجــدوم رلم ( )1نالحظ املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ـ ــابي واإلنحراإ املعيــاري إلختاــار محور :تو يا التغــذيــة الراععــة ألداء
الطلاة في العملية التعليمية مس خالم التقنية اإلل تاونية املتاحة في املعاييا املتعلقة بالت اع الص ي .وملغ املتوسط الحسابي ل ذا
املحور  3.33وملغ إنحرا ــه املعيــاري  1.10ومس خالم إنحرا ــه املعيــاري القريــب مس القيمــة  2يم س تعميم النتــائج عن كــامـ مجتمع
الخبااء وهذا يدم عن طوم عمر العينة.
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املعيارالرئيس ي
املعاييرالتقنية

1
2

املعيارالفرعي
التمكن من التقنية التعليمية اإللكترونية وسهولة إستخدامها واإلتجاهات اإليجابية نحوها
إعطاء أهمية للتقنية التعليمية اإللكترونية واإلتجاهات اإليجابية نحوها
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املعيارالرئيس ي
تصميم
الرقمي

املحتوى

املعاييراألكاديمية
معايير
الصفي
التقييم

التفاعل

3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2

املعيارالفرعي

مواكبة التطور التقني الحديث في مجاالت التقنية التعليمية اإللكترونية وتفعيله في العملية التدريسية.

تحقيق األهداف التعليمية من خالل التعليم اإللكتروني
القدرة على تنظيم املعلومات التعليمية في املحتوى التعليمي اإللكتروني بطريقة تمكن من إيصال املعلومة للمتعلم عن بعد
ثراء املحتوى التعليمي وتنوعه
االلتزام بالقوانين واألنظمة في منظومة التعليم اإللكتروني
القدرة على توظيف بعض اإلستراتيجيات التعليمية (إستراتيجية حل املشكالت ،إستراتيجية التعلم التعاوني ،إستراتيجية
العصف الذهني وغيرها) في التعليم اإللكتروني بطريقة تمكن من إيصال املعلومة للمتعلم.
مشاركة املعرفة املتعلقة بالتعليم اإللكتروني مع أعضاء هيئة التدريس
سرعة التفاعل مع الطلبة والحضور االجتماعي في منظومة التعليم اإللكتروني
القدرة على توزيع األدوار بين الطلبة في العملية التعليمية اإللكترونية التفاعلية.
التقييم السليم للطلبة من خالل األنشطة واملنتديات التعليمية واإلختبارات القصيرة بطريقة إلكترونية عبر املنظومة
التعليمية.
توفير التغذية الراجعة ألداء الطلبة في العملية التعليمية من خالل التقنية اإللكترونية املتاحة

يؤكد ( 1988) Juranأن تحقيق الجودة في مؤس ـس ــات التعليم العالي وم رعاته هو منال وعملية إدارية الدإ إل تحقيق ك اية
التعليم العالي وخلق الايئة األكاديمية املناســاة للطلاة للحصــوم عن الش ـ ادة الجامعية واملســاهمة في تو ر القول البشــرية املؤهلة
عبا اس ــتقطاب ال اءات مس أعض ــاء هيئة التدريس املؤهلين .وأص ــام التعليم رؤية أو غاية تس ــع العديد مس الجامعات لتحقيق ا.
ومدأت بعض الجامعات في تجرمة ال تاوني لاعض املواد العامة .وت مس أهمية هذا املوضـ ـ ـ ــوع الخاص بتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في تحدي املعاييا القديمة والتي ص ــممت في ظ التعليم الحض ــوري وأص ــاحت ال تتماش ــمى مع التعليم اإلل تاوني والتعليم
املدمج .وت مس أهمية تقييم وتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في تطويرهم وتحسـ ــين أدائلم تحسـ ــينا مسـ ــتمرا بص ـ ـ ته مدخال مس
مداخ أدوات الجودة الشـ ـ ـ ــاملة .وأثاتت هذه الدراس ـ ـ ـ ــة تثبيت ك املعاييا التي تم إختاارها عبا هذه الدراس ـ ـ ـ ــة إلعتمادها كمعاييا
لتقييم وتقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس الذيس يدرسـ ـ ــون مقررات تعليم عس بعد و ي مو عة عن أربعة محاور رئيسـ ـ ــية ( املعاييا
التقنية ،تصـ ــميم املحتول الرلمي ،املعاييا األكاديمية ،معاييا الت اع الص ـ ـ ي ،معاييا تقييم الطلاة) تحتول عن معاييا رعية تم
ذكرها في الجدوم رلم ( )0ويوص ــمي الااحثان بإعتماد إس ــتمارة مس خالم هذا النموذج لتقييم وتقويم آداء أعض ــاء هيئة التدريس في
مجام التعليم اإلل تاوني الذي أص ـ ــام اليوم ض ـ ــروروة ملحة ال بد منلا ونحس اليوم نتجه تدريجيا إل التعليم املدمج بين اإلل تاوني
والحضوري والتقييم اإلل تاوني.

بارة ،س ـ ــمياة واإلمام ،س ـ ــاملة ( .)٧١٠٢مس ـ ــتول عودة معاييا تقويم األداء التدريع ـ ــمي في عامعة ورللة في الجلائر مس وع ة نظر أعض ـ ــاء هيئة
التدريس الا .املجلة العرمية لضمان عودة التعليم الجامعي.٠٧٠٠٣٣ ،)٤٠(٠١ ،
حسس ،حسين يتون  (2005).رؤية عديدة في التعليم " التعلم اإلل تاوني  " :امل وم – القضايا التطايق التقييم ،اململ ة العرمية السعودية.
الرياب  :الدار الصولتية للتابية.
حناوي ،مجدي محمد ومراهمة ،نادرة ( .)٧١٠٢تقويم لدرات أعض ـ ــاء هيئة التدريس في مجام التعليم اإلل تاوني في عامعة القدس امل توحة
في لسطين مس وع ة نظرهم .املجلة ال لسطييية للتعليم امل توح.٠٠٢٤ ،)٠(٢ ،
الجعا رة ،عاد الرحمس يوس ـ ــق ( .)٧١٠٢اعلية أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة اللرلاء مس وع ة نظر طلا لم في ض ـ ــوء معاييا عودة
التعليم ،مجلة دراسات العلوم التابوية.٠٣١٠٢٢ ،)٠(٣٧ ،
العربي ،هشــام يوســق ( .)٧١٠٢تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ضــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي .املجلة التابوية،
.٧٢١٤٧١ ،٣٠
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 مجلة اتحاد. تقييم األداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة طياة مس وع ة نظر طلا لم.)٧١٠٢(  نواإ مقا،سـ ـ ـراني
.٠١٠٠٧٢ ،)٧(٤٢ ،الجامعات العرمية للاحو في التعليم العالي
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د .جمال رجب محمد عبد الحسيب
أستاذ أصوم التابية املشارك بجامعتي األ هر والقصيم

هد ت هذه الدراس ـ ــة إل توض ـ ــيم مداخ تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس و ق االتجاهات العاملية املعاص ـ ــرة ،وإبرا مبارات هذا التقويم ،وميان أهدا ه ،وإظ ار
مجاالته ،وتوضـ ــيم أسـ ــالياه املختل ة ،وصـ ــوال إل وضـ ــع رؤية مقتاحة لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ــرية في ضـ ــوء االتجاهات العاملية املعاصـ ــرة.
واست دمت الدراسة املنال الوص ي ،ألنه يتناسب مع طايعة الدراسة ،ويحقق أهدا ا.
وتناولت الدراس ـ ـ ــة في إطارها النظري :مبارات تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،أهداإ تقويم أدائلم ،مداخ تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس و ق االتجاهات
العاملية املعاصرة ،مجاالت تقويم أدائلم ،األساليب املختل ة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس مس حي التقويم الذاتي ،تقويم اللمالء ،تقويم رؤساء العم  ،تقويم
الطالب ،التقويم الشام الذي يجمع بين هذه األساليب كل ا.
وتوصـ ــلت الدراسـ ــة إل وضـ ــع رؤية مقتاحة لتقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ــرية في ضـ ــوء االتجاهات العاملية املعاصـ ــرة ،وأوضـ ــح الااح أهداإ
الرؤية ،ومنطلقاالا ،ومتطلااالا ،وكي ية تطايق ا مس خالم املحاور التالية :التقويم الذاتي ونس ــبته( ،)%5تقويم اللمالء ونس ــبته( ،)%5تقويم رؤس ــاء العم (العميد،
رئيس القسم) ونسبته( ،)%02تقويم الطالب ونسبته( ،)%5تقويم اإلنتاج العلمي ،ونسبته( ،)%32تقويم اللجان العلمية املختصة ونسا لا(.)%05

Abstract
This study aimed at suggesting methods for evaluating faculty members’ performance at the Egyptian universities in light of the current
’international trends. The theoretical framework of this study highlighted reasons, goals, fields, and approaches for evaluating faculty members
performance in light of the current international trends. Various methods for evaluating faculty members’ performance including selfevaluation,
peer evaluation, field manager evaluation, student evaluation, and comprehensive evaluation were also emphasized. To achieve the purpose of
this study, the analytic descriptive method was used.
The study reached a suggested proposal for evaluating faculty members’ performance at the Egyptian universities in light of the current
international trends. Goals of this evaluation, its rationale and requirements were also highlighted. Core methods of this evaluation included
selfevaluation (5%), peer evaluation (5%), field manager evaluation (20%), student evaluation (5%), scientific research (40%), and scientific
committees (25%).
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يعد أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس هم عماد العم األكاديمي بالجامعة؛ ال يم س للجامعة أن تؤدي وظائ ا ،وتحقق أهدا ا إال
مس خالل م ،ويتعدل دورهم عانب التدريس إل التأثيا في شـ ـ ــخصـ ـ ــيات الطالب ،ووضـ ـ ــع املناهل ،واإلا ـ ـ ـراإ عن طالب الدراسـ ـ ــات
العليا ،وتحم مسـ ـ ــئولية اليشـ ـ ــاط الاحثي في الجامعة ،واملسـ ـ ــاهمة في خدمة املجتمع وتنمية الايئة مس خالم تقديم االسـ ـ ــتشـ ـ ــارات
العلمية ،والدراسات امليدانية.
ولد ارتاطت مكانة الجامعة منذ نش ـ ـ ــأالا بمكانة أس ـ ـ ــاتذالا ،وأص ـ ــاحت س ـ ـ ــمع لا ولوالا تقاس بارت اع أدائلم ومكان لم؛ م
يمثلون أهم مح ـ ــاور العملي ـ ــة التعليمي ـ ــة ،وحلق ـ ــة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بين مح ـ ــاوره ـ ــا األخرل ،وذل ـ ــك مل ـ ــا يقومون ب ـ ــه مس أنشـ ـ ـ ـ ـط ـ ــة وأدوار
(عاــدالحس ـ ـ ـ ـيــب .)1221 ،0212،كمــا أنلم يمثلون املحرك األس ـ ـ ـ ـ ــاس للعمليــة التعليميــة بــالجــامعــة؛ وذلــك نظرا لتمتع م بــالحريــة
األكـ ــاديمي ـ ــة التي تعطي ل م مس الصـ ـ ـ ــالحي ـ ــاتَ ،وت َ
ضـ ـ ـ ـ ـع علالم مس املس ـ ـ ـ ــئولي ـ ــات م ـ ــا يجعل م يقومون بل ـ ــذا ال ـ ــدور عن الوع ـ ــه
مل
األكم (العويني .)523 ،0223،ويعد تقويم األعضــاء هو مركل تنمية الجامعة وتطويرها؛ ألنه يؤثر عن كا ة عناصــرها؛ ومس ثم قد
اهتمت معظم عامعات العالم بتقويم أداء أعض ـ ـ ــائلا ،وذلك مس خالم نظام تقويم ا ـ ـ ــام ومتكام (اإلمام وسـ ـ ـ ــميا.)100 ،0212،
بــاإلضـ ـ ـ ـ ــا ــة إل مواكاــة التطورات العلميــة والتابويــة ،ولــد حظى هــذا االتجــاه بــاهتمــام كايا في عــامعــات أمريكــا ،ومريطــانيــا ،وكنــدا،
و رنس ـ ـ ــا ،وبعض عامعات الدوم العرمية(منيا .)31 ،0220،األمر الذي رب ض ـ ـ ــرورة ملحة للتعرإ عن ك اءالم مس خالم تقويم
أدائلم ،وتحسينه بما يتالءم مع االحتياعات التي تتطلبلا االتجاهات العاملية املعاصرة في هذا املجام.
وليس ـ ـ ــت املطالاة بتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس حديثة ،ب ي موعودة منذ تاة طويلة ،ول س لم ُي َ
عرإ هذا التقويم
َ
بشك عمني إال مع بداية الساعيييات ،قد ُوعدت برامج منظمة ،وطرق
محددة لتقويم أدائلم( .)Meng & Liu,2003,617ويعتبا تقويم
أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أمرا مألو ا في أمريكا الش ـ ـ ـ ــمالية وكثيا مس ألطار أورما ،وذلك منذ تاة طويلة ،ي بريطانيا أوصـ ـ ـ ــمى
تقرير()Jarretعــام( )1315بض ـ ـ ـ ــرورة تاني الجــامعــات البايطــانيــة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،واسـ ـ ـ ــت ــدام مؤا ـ ـ ـ ـرات ل ــذا
األداء(القصـ ـ ـ ي .)2 ،0220،وتعد عامعات هار ارد وموردو ووااـ ـ ــنطس وت سـ ـ ــاس األمري ية ل ا السـ ـ ــاق في تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة
التــدريس بلــا ،ويلداد عــدد الجــامعــات والكليــات املسـ ـ ـ ــت ــدمــة ل ــذا التقويم ،ولــد أحــد ذلــك نموا في عميع الجوانــب التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة
والاحثية والخدمية بالجامعات األمري ية ( .)Spencer & Schnlkin,1995, 176عض ـ ـ ــو هيئة التدريس الذي نحتاعه في هذا العص ـ ـ ــر ،هو
عض ـ ــو ذو إمكانيات ومواصـ ـ ـ ات متطورة؛ كي يتالءم مع التطورات التي يشـ ـ ـ دها العلم في مض ـ ــمار الاح والتعليم العالي(حس ـ ــين
وتو يق .)0 ،0211 ،لذا أض ــح مس الض ــروري تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس مس خالم عدة أس ــاليب كاللجان العلمية املختص ــة
ورؤساء األلسام واألعضاء أن س م واأللران والطالب.
ويؤدي تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس دورا كاياا في مجريات العملية التعليمية ،ويؤكد عن تحقيق األهداإ امليش ـ ــودة،
ب
ويم مل س مس تقويم الس ـ ـ ـ ــلايات ،والتأكيد عن اإليجابيات(الراعحي وكعكي .)120 ،0222 ،وله أهمية بالغة في تحسـ ـ ـ ــين األداء و يادة
ال اعلية ،وهو الوسـ ـ ـ ــيلة الوحيدة التي ت يد بأن األداء لد تحقق عن النحو املطلوب ،وهو ض ـ ـ ـ ــروري لتحقيق التطور املس ـ ـ ـ ــتمر في
األداء الجامعي كا ة(حس ـ ـ ـ ــس .)50 ،0212،ولد اـ ـ ـ ـ ـ دت العقود الثالثة األخياة مس القرن العش ـ ـ ـ ــريس اهتماما متزايدا بتقويم األداء
األكاديمي بالجامعات ،وخاص ـ ــة في ظ األخذ بنظام االعتماد وض ـ ــمان الجودة(الدهش ـ ــان والس ـ ــيع ـ ــمي .)0 ،0223 ،واهتمت كثيا مس
ُ
الجامعات في الســنوات األخياة بتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس ،وأصــام معيارا تت ذ في ضــوئه القرارات الخاصــة بلم ،وعلءا مس
الثقا ة األكاديمية للجامعة ( .)Kushman,2004,100وحتى يكون لعضو هيئة التدريس دور مؤثر ،ال بد أن يتمتع بال اءة والتميز ،وال
سبي لتحقيق ذلك إال مس خالم التقويم املستمر ألدائه(.)Ho et al,2009, 398
ولد أكدت العديد مس الدراســات عن أهمية تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس؛ وذلك مس أع التعرإ عن مســتول أدائلم
في التدريس والاح العلمي وخدمة املجتمع ،وتحسـين ذلك األداء وتطويره .قد توصـلت دراسـة(آم اهر )031 ،0220إل أن عملية
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ُ َ
تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لم تعط االهتمام الكافي في أغلب الجامعات العرمية؛ حي غياب املعيار الدليق في تقويم أداء
األســتاذ الجامعي ،وللة اهتمام املجالس العليا واأللســام والكليات بمراععة األداء املنهي له .كما توصــلت دراســة(نصــر)125 ،0225،
إل أن غياب هذا التقويم بالجامعات املص ــرية أدل إل لص ــور األداء الحالي لعض ــو هيئة التدريس بالتعليم الجامعي؛ األمر الذي أثر
سـ ـ ـ ــلاا عن لدرة الجامعات في مواكاة التطورات ،ومواع ة تغياات وتحديات العص ـ ـ ــر .وأكدت دراسـ ـ ـ ــة(عادالعام )02 ،0213،عن
ضــرورة نشــر ثقا ة التقويم بين أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات املصــرية ،ووضــع معاييا ل ذا التقويم ،وضــرورة تنوع أســالياه،
ومشاركة عضو هيئة التدريس في تقويمه .كما أكدت دراسة(الحميضمي )313 ،0211،عن ضرورة تعدد أساليب تقويم أداء أعضاء
هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس ،وااللتزام ب ـ ــاملوض ـ ـ ـ ــوعي ـ ــة واملرون ـ ــة في التقويم ،وإم ـ ــداد األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــالتغ ـ ــذي ـ ــة الراعع ـ ــة الال م ـ ــة .وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ــت
دراس ــة(الطش ــالن )303 ،0211،عن ض ــرورة ا ــمولية التقويم لجميع أدوار أعض ــاء هيئة التدريس واس ــتمراريته ،ووض ــوح معايياه،
وت عي نتائجه.
ومس خالم اطالع الااح عن لوائم وض ـ ـ ــوابط ترلية أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ــرية ،والتي تعد ي الوس ـ ـ ــيلة
األس ــاس ــية واملعتمدة لتقويم أدائلم مس خالم اللجان العلمية املختص ــة عند تقدم العض ــو للتالية؛ يت ــح أن تقييم الاح العلمي
يحظى بالنصـ ـ ــيب األكبا؛ حي وص ـ ـ ــلت نس ـ ـ ــبته إل ( )%22مس إعمالي درعة التقييم للمتقدم لدرعة أس ـ ـ ــتاذ مس ـ ـ ــاعد ،وإل ()%12
لدرعة أس ـ ـ ـ ــتاذ مس إعمالي درعة التقييم؛ األمر الذي يعني س ـ ـ ـ ــيطرته عن املجاالت األخرل ،بينما تتدنى نس ـ ـ ـ ــاة املجام الخدمي رغم
أهميته لتص ـ ـ ـ ـ إل ( )%02مس إعمالي درعة التقييم للمتقدم لدرعة أس ـ ـ ـ ــتاذ مس ـ ـ ـ ــاعد ،وإل ( )%02لدرعة أس ـ ـ ـ ــتاذ ،في حين لم تبا
األدوار األخرل ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في التقويم ،وذلك كالدور التعليمي ،وعانب اإلرا ـ ـ ـ ــاد األكاديمي والتوعيه الطالبي ،وعانب
اإلاـ ـراإ العلمي ،إال أنلا عاءت تابعة ومتض ــمنة ملا يس ــمى (اس ــتمارة تقييم اليش ــاط العلمي) ،كما تم إغ ام أس ــاليب م مة لتقويم
أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس ،و ي :التقويم الذاتي ،وتقويم األلران ،وتقويم الطالب ،وذلك رغم تأكيد االتجاهات العاملية املعاصـ ــرة
عن ضرورة األخذ بلذه األساليب ،وأهمي لا في ال شق عس األداء الحقيقي ألعضاء هيئة التدريس ،واملساهمة في تحسينه وتطويره.

يعد التقويم الشـام املسـتمر مس خالم عدة أسـاليب ألداء أعضـاء هيئة التدريس أمرا مألو ا في العديد مس عامعات الدوم
املتقدمة؛ حي أكدت دراس ـ ـ ـ ــة ك ٍ مس س ـ ـ ـ ــرويس وأميس ـ ـ ـ ــين( )Saroyan & Amundsen, 2001,345عن دور هذا التقويم في تحس ـ ـ ـ ــين أداء
األعض ــاء ،وتحس ــين األداء الجامعي بأكمله .كما أكدت دراس ــة ورس ــي ( )Forsyth,2003,265عن ض ــرورة عدم التص ــار التقويم عن
أسـلوب واحد قط .وأوصـت دراسـة كوملاك ( )Colmbeck, 2002,43بضـرورة تحقيق التكام في تقويم أداء أعضـاء هيئة التدريس؛ حتى
َ
يعد تقويما حقيقيا ألدوارهم .إال أن هذا التقويم للما ُيؤخذ باالعتاار في الجامعات املص ـ ـ ـ ــرية إال عند تقدم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
للتاليــة العلميــة ،ويكون عس طريق اللجــان العلميــة الــدائمــة ،ويتاكل في املجــام الاحثي مس خالم حص اإلنتــاج العلمي للمتقــدم،
واس ـ ـ ـ ــتمارة تقييم اليش ـ ـ ـ ــاط العلمي الذي ُي ب
عد مس ملل َا القسـ ـ ـ ــم والكلية ،دون االهتمام باألدوار األخرل ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،أو
ُ
اس ـ ــت دام أس ـ ــاليب أخرل في التقويم .باإلض ـ ــا ة إل تأكيد الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة التي أعريت عن الجامعات املص ـ ــرية بض ـ ــرورة تعدد
أساليب التقويم ،قد أوصت دراسة (نصر)110 ،0225،
أال يكون اعتيا عض ـ ــو هيئة التدريس بلجنة التاليات هو املحك الوحيد للتالية ،ب ال بد مس إض ـ ــا ة معاييا أخرل ،أهم ا:
أداؤه في القسـ ــم ،ورأي طالبه ،ومدل عاللته بإدارة الكلية ،ومدل إس ـ ـ امه في خدمة الايئة وتنمية املجتمع؛ وذلك أسـ ــوة بما يحد
في الجامعات العاملية واإللليمية .وأوضـ ـ ــحت دراسـ ـ ــة (نص ـ ــار )01 ،0221 ،أن للة وعود معاييا واضـ ـ ــحة وموض ـ ــوعية لتقويم األداء
يؤدي إل ان اضـ ـ ــه ،ومالتالي لص ـ ـ ــور املعاييا التي تأخذ بلا اللجان العلمية للتالية بجامعاتنا .وأكدت دراس ـ ـ ــة(السجمي،51 ،0222،
)50
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أن الاحو ي ال يصـ ـ ـ في تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،ولم تعط الواعاات األخرل الدور الذي تس ـ ــتحقه ،رغم أن امل ام
املنوطــة بلم تتجــاو نطــاق الاحـ العلمي لتشـ ـ ـ ـ ـمـ م ــامــا أخرل تت ق ووظــائق الجــامعــة" الاحـ  ،التــدريس ،خــدمــة املجتمع" ،وأن
االتجــاهــات العــامليــة املعــاص ـ ـ ـ ــرة في تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس تؤكــد عن مراعــاة تلــك الجوانــب التي تتيم للجــامعــة رص الو ــاء
بمتطلاات التنمية والنلوب باملجتمع؛ ومس ثم عاءت رة هذه الدراسة.

يتمث الس ـ ـ ـ ــؤام الرئيس ل ذه الدراس ـ ـ ـ ــة في :كيق يم س تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية في ض ـ ـ ـ ــوء
االتجاهات العاملية املعاصرة؟ ويت رع منه األسئلة التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

ما أهداإ تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
ما مداخ تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
ما مجاالت تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
ما أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
ما الرؤية املقتاحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة؟

سعت الدراسة إل تحقيق األهداإ التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

توضيم أهداإ تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
إظ ار املداخ التي يم س أن ُي َّ
قوم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوئلا.
إبرا مجاالت تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
توضيم أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
وضع رؤية مقتاحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة.

يم س تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية:
.1
.2
.3
.4

مكــانــة ال ئــة التي تتنــاول ــا الــدراسـ ـ ـ ـ ــة ،وهم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس؛ والــذي تتولق عودة مــا تقــدمــه الجــامعــات مس م رعــات
وأنشطة وخدمات عن عودة ممارساالم األكاديمية.
أهمية القض ـ ـ ــية التي تعالج ا الدراس ـ ـ ــة؛ حي يعد تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة هو نقطة الادء في أي إصـ ـ ــالح
عامعي ،وانطاللا لتحسين وتطوير األداء الجامعي؛ حتى يواكب املتغياات املحلية والعاملية.
لد ت يد الرؤية املقتاحة ل ذه الدراسـ ــة في ت عي تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ــرية ،وتنويع تقويم أدائلم
بأساليب م تل ة في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة.
تأتي هذه الدراسـ ــة اسـ ــتجابة لتوصـ ــيات العديد مس الدراسـ ــات السـ ــابقة بإعراء املليد مس الدراسـ ــات حوم تقويم أداء أعضـ ــاء
هيئة التدريس بالجامعات عامة واملصرية خاصة.

023

اعتمدت الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية عن املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي؛ وذلك بلدإ تحقيق أهدا ا مس حي إبرا مداخ تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء
هيئة التدريس ،وميان مباراته وأهدا ه ،وتوض ـ ـ ــيم مجاالته وأس ـ ـ ــالياه ،وصـ ـ ـ ــوال إل وضـ ـ ـ ــع رؤية مقتاحة لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بالجامعات املصرية في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة.

أداء أعضاء هيئة التدريس( :)Faculty performanceهو :ليام عضو هيئة التدريس في الجامعة بالواعاات األكاديمية ،واإلدارية
املوكلة إليه بموعب األنظمة والتعليمات املعموم بلا في الجامعة(الص ـ ـ ـرايرة .)225 ،0211،أو :ما يقوم به عض ـ ـ ــو هيئة التدريس مس
م ام ،ونش ــاطات داخ عامعته ،أو خارع ا لتحقيق أهداإ الجامعة ،وتولعات املجتمع(الدهش ــان والس ــيع ــمي .)12 ،0223،وتت ق
الدراس ـ ــة الحالية مع هذا التعريق األخيا؛ نظرا التس ـ ــاعه ،وا ـ ــموله لجميع ما يض ـ ــطلع به األعض ـ ــاء مس م ام وأدوار ،س ـ ــواء داخ
الجامعة أم خارع ا.
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس( )Evaluating faculty performanceهو :عملية إصدار ح م عن ما ياذله العضو ،وما يقوم به
مس أدوار داخ عامعته وخارع ا؛ مس أع إحدا التغيياات املرغومة في شـ ــخصـ ــيات الطالب في ضـ ــوء رسـ ــالة الجامعة مس ناحية،
وتحقيق أهــداإ املجتمع مس نــاحيــة أخرل(الغــامــدي .)32 ،0221،وهو :العمليــة التي يتم مس خالل ــا الولوإ عن مواطس القوة في
أداء أعضاء هيئة التدريس وتعليلها ،ومواطس الضعق وتال الا ،والتااح الحلوم املناساة لر ع مستول أدائلم وتطويره؛ و عملية
تشخيصية عالعية(العيدروس.)11 ،0212،
االتجــاهــات العــامليــة املعــاصـ ـ ـ ــرةُ :يق َ
ص ـ ـ ـ ـ ـد بلــا في هــذه الــدراسـ ـ ـ ـ ــة :مجموعــة مس املــداخـ (التقويم املوعــه بــاألهــداإ ،بــالقيمــة
املض ـ ـ ـ ــا ة ،باالعتماد) ،واملعاير(ال ايات ،تأثياه في الطالب ،األدوار) ،التي تأخذ بلا الجامعات املتقدمة عند تقويم ا ألداء أعضـ ـ ـ ــاء
هيئة التدريس بلا.
املصـ ـ ـ ــطلح اإلعرالي :تس ـ ـ ـ ــت دم الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأنه :الح م عن أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التــدريس بــالجــامعــات املص ـ ـ ـ ــريــة في ضـ ـ ـ ــوء مــدخـ األدوار ،مس حيـ ليــام م بواعاــاالم األكــاديميــة ،وم ــام م اإلداريــة ،وأنشـ ـ ـ ــط لم
الخدمية داخ الجامعة وخارع ا ،بلدإ تعليل اإليجابيات وتنمي لا ،وتالفي السـ ــلايات ومعالج لا ،وذلك مس خالم التقويم الشـ ــام
الذي يتضمس التقويم الذاتي ،وتقويم األلران ،ورؤساء العم  ،والطالب ،واللجان العلمية املختصة.

يعرب الاــاح ـ يمــا يني أهم الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العرميــة واألعنبيــة في مجــام تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس :قــد س ـ ـ ـ ـعــت
دراس ــة(الطش ــالن )0211إل تقويم األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس بجامعة امللك س ــعود مس وع ة نظر طالاات الدراس ــات
العليا ،وتوص ـ ـ ــلت إل أن أداءهم كان متوس ـ ـ ــطا مس وع ة نظر الااحثات ،والتاحت أن تكون عودة التدريس ضـ ـ ـ ــمس معاييا التالية.
واس ـ ـ ـ ـ لد ت دراسـ ـ ـ ــة(العربي )0212تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ضـ ـ ـ ــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي،
وتوصلت إل أن هناك إعماعا مس أعضاء هيئة التدريس عن ضرورة ليام م بأدوارهم املختل ة ،وأن هناك لصورا في توظيق نتائج
األبحا في تطوير العملية التعليمية ومؤسـ ـ ـسـ ـ ــات املجتمع ،وأوصـ ـ ــت بضـ ـ ــرورة مش ـ ـ ـاركة األعضـ ـ ــاء في املؤتمرات والندوات في مجام
ت صص م.
و َ
ص ـ َّممت دراس ــة(حس ــس )0212اس ــتمارة لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس مس لا الطالب بجامعة امللك عاد العليل مش ــتملة
عن خمس ــة محاور ،و ي :الصـ ـ ات الش ــخص ــية ،إعداد وتن يذ املحاض ــرة ،العاللات اإلنس ــانية ،التم س العلمي ،التقويم ،وأكدت
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الدراس ــة عن أهمية ك ٍ مس الص ـ ات الش ــخص ــية والعاللات اإلنس ــانية والتم س العلمي ،وض ــرورة التنوع في تقويم الطالب .وس ــعت
دراسة(لليوبي )0211إل التعرإ عن والع أداء عضوات هيئة التدريس في عامعة أم القرل مل ام س التابوية في ضوء معاييا الجودة
الش ـ ـ ـ ــاملـة مس وع ـة نظر العضـ ـ ـ ــوات والطـالاـات ،وأكـدت الـدراسـ ـ ـ ـ ــة عن ارت ـاع هـذا األداء مس وع ي النظر ،مع وعود روق دالـة
إحصـ ــائيا لصـ ــالح العضـ ــوات .وكش ـ ـ ت دراسـ ــة(الص ـ ـرايرة )0211عس مسـ ــتول األداء الوظي ي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية مس وع ة نظر( )22رئيس لسم أكاديمي ،وتوصلت الدراسة إل عن عدم وعود روق ذات داللة تعود ملتغياات الدراسة.
وأبر ت دراســة(الغامدي )0221معاييا تقويم عضــو هيئة التدريس في عامعتي أم القرل و لوريدا األمري ية ،وتنوع أســاليب
التقويم وأدواته في عامعة لوريدا ،وض ــرورة االس ــت ادة مس ذلك في عامعة أم القرل .وس ــعت دراس ــة (محمود  )0222لتطوير نظام
تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس بالجامعات املص ــرية ،وأكدت عن ض ــرورة الش ــمولية ،واملوض ــوعية ،وتعدد املش ــاركين في التقويم،
ووعود نظام حوا ل ألصــحاب األداء املتميز .وات ذت دراســة(عاد ال ريم )0222املســاءلة التابوية كمدخ لتقويم أداء عضــو هيئة
التدريس ،وأكدت أنه ينع س إيجابيا عن األداء ،ويدعم االلتزام بقيم العم الجامعي .وكشـ ـ ـ ت دراس ـ ــة(عني )0225عس أهم أبعاد
أداء األس ــتاذ الجامعي ،وتوض ــيم أهم معاييا الجودة التي يم س االس ــتاا ــاد بلا في التقويم ،و ي :الت طيط للتدريس ،تن يذ الدرس،
التقويم ،اإلنتاج العلمي ،التنمية العلمية لألستاذ الجامعي ،املشاركة في خدمة املجتمع.
وأكــدت دراس ـ ـ ـ ـ ــة كما ـ ( )Campbell 2005عن أهميــة تقويم الطالب ألداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس لك ـ مس األعض ـ ـ ـ ـ ــاء وإدارة
الجامعة ،وأوصت بعدم االعتماد عن هذا األسلوب وحده في التقويم .واستعرضت دراسة (النجار)0223أساليب تقويم أداء عضو
هيئة التدريس ،وأهم ا :التقويم الذاتي ،تقويم األلران ،تقويم الطالب ،املالحظة املااا ـ ــرة ،ملق املقرر الدرا ـ ــمي .وحددت دراس ـ ــة
يوكتو وكوكسـ ـ ــام()Uctug & Koksal 2003أهم محكات لياس األداء الاحثي لألس ـ ـ ــتاذ الجامعي ،و ي :امليش ـ ـ ــورات ،رئاس ـ ـ ــة تحرير مجلة
معينة ،اليشاطات الاحثية ،والتااعم .وسعت دراسة سيمون()Simon 2003إل تقويم ال اعلية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس مس
وع ة نظر الطالب ،وكانت أهم الجوانب الخاصة بأداء األستاذ ي :القدرة عن التواص  ،غلارة املادة العلمية ،العدم واملوضوعية،
املرونة.
وأكدت دراس ـ ـ ـ ــة هيالند ومياي ()Hyland & Merrill 2003عن تقويم الطالب لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعة ،والذي يعد مس
األساليب امل مة التي تست دم في مجام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ،ولد حظي باهتمام مس لا الااحثين في الدوم املتقدمة؛
حيـ اهتمــت عــامعــاالــا بــآراء الطالب يمــا تقــدمــه مس برامج وخــدمــات ،وآرائلم في أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس .وهــد ــت دراسـ ـ ـ ـ ــة يونج
واــاو( )Young & Shaw 1999إل التعرإ عن اعلية أعضــاء هيئة التدريس في تقديم املقررات التي يدرســونلا ،واختيار أ ضــل م في ك
مقرر بجامعة كلورادو الش ـ ـ ـ ــمالية ،وتوص ـ ـ ـ ــلت إل أن أ ض ـ ـ ـ ــل م هم الذيس يعطون ليمة للمقرر ،ويعملون عن يادة دا عية طالبلم
للعملية التعليمية.
وبعد عرب هذه الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة يت ـ ـ ــح أن أكثا الدراس ـ ـ ــات األعنبية ركل عن تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس
وع ة نظر الطالب ،مث  :دراس ــة( ،Simon2003(،Hyland & Merrill 2003،Capbell 2005بينما تناولته دراس ــة(لليوبي)0211مس وع ة نظر
ك ٍ مس الطالاات والعضوات ،وتناول لا دراسة(الصرايرة  )0211مس وع ة نظر رؤساء األلسام .وعرضت بعض الدراسات ألساليب
تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،و ي :دراس ــة (النجار 0223رس ــمي .)Szeto & Wight 2003,0220ولارنت بعض الدراس ــات بين تقويم
أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في دوم عرمية وأخرل أعنبية(الغامدي .)0221وهد ت بعض الدراسـ ـ ـ ـ ــات إل تطوير نظام تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العرمية(محمود ،)0222بينما ات ذت دراسة(عاد ال ريم )0222املساءلة التابوية مدخال
للتقويم ،وأوضحت دراسة ك ٍ مس()Uctug & Koksal 2003أهم محكات لياس األداء الاحثي لألستاذ الجامعي.
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ولد اس ـ ــت اد الااح مس ك هذه الدراس ـ ــات يما أكدت عليه مس أهمية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،ومجاالت هذا
التقويم وأســالياه .وات قت الدراســة الحالية مع الدراســات الســابقة في ضــرورة تنوع أســاليب التقويم وتعدد طرله ،واــموله لجميع
م ام أعضاء هيئة التدريس ،بينما اختل ت مع ا في تناول ا ألهداإ التقويم ،ومداخله ،وسعالا إل وضع رؤية ترموية مقتاحة لتقويم
أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية في ضوء االتجاهات العاملية املعاصرة.
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أهداإ تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
مداخ تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
مجاالت تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
أساليب تقويم أعضاء هيئة التدريس.

يعد تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس أحد أهم ركائل عملية االعتماد األكاديمي للجامعات؛ ولذا تس ــع كثيا مس الجامعات
في الالـدان املختل ـة إل تحس ـ ـ ـ ــين وتطوير أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بلـا ،وذلك مس خالم متـابعـة وتقويم ممـارسـ ـ ـ ـ ـ لم في املجاالت
املتعددة(الح مي .)13 ،0220،باإلضـ ـ ــا ة إل تحديد عالية أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،وتحس ـ ــين مسـ ـ ــتواه ،وتوض ـ ــيم نواري لوته
وض ـ ــع ه ،ومس ـ ــاعدة اإلدارة في ات اذ القرارات املوض ـ ــوعية التابعة لذلك .ويتزايد االهتمام بتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بعد
ان تــاح الجــامعــات عن ثورة املعلومــات واالتصـ ـ ـ ـ ــاالت ،والــدور الــذي يم س أن يقوم بــه هــذا التقويم في تحس ـ ـ ـ ــين وتطوير أدائلم في
املجاالت املختل ة .وييااي أن تكون عملية التقويم اـ ـ ــاملة ومسـ ـ ــتمرة؛ لت شـ ـ ــق عس مواطس القوة يتم تعليلها ،ونقاط الضـ ـ ــعق
يتم تقويم ا( .)Louise,2002,15ويحت تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس مكانة كاياة مس اهتمام م تلق الجامعات في أنحاء العالم؛
إليمانلا بأن مستول أداء ال يئة التدريسية و عاليته يرتاط بسمعة الجامعة؛ تطوير أداء الجامعات ،وتحقيق ا ألهدا ا ال يتم إال
مس خالم عض ــو هيئة التدريس ،ومس ثم كان ال بد مس تقويم أدائه؛ وذلك لتحس ــين أداء الجامعة بأكمله .ويم س للااح مس خالم
اطالعه عن أدبيات الاح في هذا املجام أن يحدد أهم أهداإ تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في النقاط التالية:
✓

✓
✓

✓

✓

– أهمية دور عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في التعليم الجامعي ،وما يقوم به مس توعيه س ـ ـ ــلوك الطالب ،وتعليل نموهم الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــمي
واملعرفي؛ ل ــذا ال ب ــد مس تقويم دوري ألدائ ــه؛ وذل ــك لاي ــان مواطس القوة وت ــدعيم ــا ،واسـ ـ ـ ــتجالء مواطس الضـ ـ ـ ــعق وعالع ــا
(الصاوي.)112 ،0222،
– اتج ــاه التعليم الج ــامعي نحو الع ــاملي ــة في ك ـ عوان ــب املنظوم ــة التعليمي ــة؛ األمر ال ــذي يتطل ــب إعراء الع ــدي ــد مس التطوير
والتحسين في أداء أعضاء هيئة التدريس ،وال يتأتى ذلك إال بالتقويم املستمر ألدائلم.
– التطور الت نولواي العاملي وانعكاسـ ــاته عن الجامعات؛ حي الوسـ ــائ الت نولوعية التي أصـ ــاحت أمرا ضـ ــروريا في العملية
التعليمية ،وتحتم عن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس اإلملام بلا ،والتعام مع ا ،ويتحقق ذلك مس خالم تقويم أدائلم ،وتحسـ ـ ـ ــينه،
وتطويره.
– تراعع مس ـ ـ ـ ــتول كثيا مس أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات العرميــة واملص ـ ـ ـ ــريــة ،متمثال ذلــك في نقص مس ـ ـ ـ ــتول أدائلم
التدريعـ ـ ــمي ،وللة إنتاعي لم العلمية ،ولصـ ـ ــور خدماالم املجتمعية؛ ومالتالي تدني مسـ ـ ــتول الخريجين ،وض ـ ــعق مسـ ـ ــاهم لم في
التنمية الشاملة ملجتمعاالم(العيدروس.)30 ،31 ،0212،
– الح م عن أداء أعض ــاء هيئة التدريس حس ــب م ام م ومس ــئولياالم املوكلة إلالم ،واألدوار املنوط بلم أداؤها ،وتقدير مدل
ك اي لم في القيام بلذه امل ام وتلك املسئوليات واألدوار.
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– تقديم التغذية الراععة امل يدة ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عس مس ـ ــتول أدائلم األكاديمي؛ وذلك حتى يتم تعليل مواطس اإلعادة
وتأكيدها ،وتالفي مواطس القصور وعالع ا.
– الدور الذي يس ـ م به التقويم املس ــتمر ألعض ــاء هيئة التدريس في أدائلم املتميز ،ويض ــمس ل م االس ــتمرار أمام منا س ــالم مس
الجامعات اإللليمية والعاملية في عص ـ ـ ـ ــر الثورة املعر ية ،والذي رب عن أسـ ـ ـ ــتاذ الجامعة تطوير ن س ـ ـ ــه ،وأدائه األكاديمي؛
وذلك كي يستطيع مواكاة تلك الثورة.
– الحـ ــاعـ ــة إل تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس لتحـ ــديـ ــد مـ ــدل احتيـ ــاع م إل التطوير ،والتـ ــدريـ ــب لتحس ـ ـ ـ ــين أدائلم
( .)Richard,2000,91ويم س تحقيق ذلك مس خالم الدورات التدريبية املستمرة.
أن تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات يعد ا ـ ـ ـ ــرطا ال ما وض ـ ـ ـ ــروريا الت اذ الجامعة عدة لرارات إدارية متاتاة عن
التقويم ،والتي تتعلق بتالي لم للدرعات العلمية األعن  ،وتقرير العالوات ،وتقدير املكا آت والحوا ل الال مة لذلك.
– أداة علمية إلدارة الجامعة للتعرإ عن ال اءات املتاحة لديلا مس أعضـاء هيئة التدريس؛ وذلك لالسـت ادة منلم في النواري
اإلدارية لتحقيق رسالة الجامعة وأهدا ا(نصار.)01 ،0221،
– تحس ـ ــين وتطوير األداء الجامعي بأكمله؛ وذلك بالولوإ عن مواطس القوة وتعليلها ،ونقاط الض ـ ــعق وعالع ا ،وذلك يتأتى
مس خالم تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس وتطويره.
– إعالء ليمـة أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـالجـامعـة ،وإظ ـار املكـانـة الالئقـة بلم ،ويكون ذلـك مس خالم إبرا أدوارهم املتعـددة في
العملية التعليمية ،وما يقومون به مس إنجا ات ،وما يؤدونه مس أدوار ،وما يساهمون به مس خدمات مجتمعية.
– تلويد طالب الجامعات بمعلومات أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية عس مؤهالت ولدرات وخباات أسـ ـ ـ ــاتذالم؛ األمر الذي يسـ ـ ـ ــاعدهم عند اختيار
املقررات الجامعية في نظام تدريس ا ل م مس خالم الساعات املعتمدة.

لذا ال يعد التقويم غاية في ذاته ،ب هو وسـ ـ ـ ــيلة للح م عن أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ومعيار لتالي لم ،وال شـ ـ ـ ــق عس
إنجا االم في مجاالت التدريس والاح العلمي وخدمة الجامعة واملجتمع؛ األمر الذي يعني مس ليمة املؤسسات الجامعية والعاملين
الــا ،كمــا تو ر عمليــة التقويم التغــذيــة الراععــة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس عس أدائلم ال عني ،وإلدارة الجــامعــة عس ــاعليــة ال يئــة
التدريس ـ ـ ــية ،وتطوير املقررات الدراس ـ ـ ــية ،وتحدي الباامج التعليمية ،والتأكد مس تقديم الخباات الال مة للطالب ،ومالتالي تحقيق
الجودة التعليمية ،واالعتماد األكاديمي .ويم س القوم إنه م ما اختل ت طرق تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وأسـ ـ ـ ـ ــالياه ،إن
عملية التقويم تتاكل في تطوير األداء الجامعي وتحس ــينه ،وتقديم تغذية راععة م يدة لألعض ــاء أن سـ ـ م ،وتلويد ص ــانعي القرارات
في الجامعات باملعلومات الال مة يما يتعلق بأعض ـ ــاء هيئة التدريس كالتاليات والدورات ،وذلك في ظ اتجاه التعليم الجامعي نحو
العاملية في عواناه املختل ة.
ُوعدت ثالثة آراء خاصة بالتقويم خالم القرن العشريس ،حي كان ينظر إل التقويم في الاداية عن أنه مرادإ للقياس ،ثم
بعد ذلك عن أنه مرادإ للح م املنهي الذي يعتمد عن آراء الخبااء ،أما وع ة النظر الثالثة قد ظ رت خالم أبحا تيلر( )Tylerفي
الس ـ ــنة الس ـ ــابعة مس ثالثيييات القرن العش ـ ــريس ،والذي نظر للتقويم عن أنه عملية مقارنة لنتائج األداء بأهداإ محددة أو معاييا
موع ــة لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــات ،و ي(عاــد السـ ـ ـ ــالم،102 ،0211،
واض ـ ـ ـ ـحــة ،كمــا توعــد عــدة مــداخ ـ
مل
مح وه:Evergreen,2009, 3 (Daniel & Bsulate,2003, 910, ،00 ،01 ،0223،
َ
املوعه للتقويم ،مع ضـ ــرورة حص
 .1مدخ التقويم املوعه باألهداإ لتيلر :ويقوم عن أسـ ــاس أن التحديد الجيد لألهداإ هو مل
تلك األهداإ لتحديثلا وتطويرها باستمرار.
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مدخ التقويم املتحرر مس ال دإ لسـ ـ ـ ـ ـ ري ين :ويقوم عن أن التقويم املتحرر مس ال دإ يركل عن املخرعات الحقيقية أكثا
مس تركيزه عن أهداإ تم تحديدها مس لا .
مـدخـ التقويم املو َعـه بـاإلدارة :وينظر هـذا املـدخـ للتقويم عن أنـه عمليـة وصـ ـ ـ ــق دليق ،وتطايق لكـا ـة املعلومـات مس أع
اإلرااد في صنع القرار ،وتدعيم املحاسبية.
مدخ التقويم بالقيمة املض ـ ـ ـ ــا ة :ويقوم عن لياس آثار أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن الطالب ،وما تم إض ـ ـ ـ ــا ته مس ملل َال م إل
معارإ الطالب وم اراالم ،ويتم التحقق مس ذلك عس طريق مقاييس لالية وبعدية.
مدخ التقويم َ
املوعه باالعتماد :ويقوم عن أن التقويم ييااي أن يكون في ضـ ـ ـ ــوء معاييا محددة .وتتانى الدراسـ ـ ـ ــة الحالية هذا
املدخ التقويمي؛ حي ات ذت مس أدوار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أساسا لتقويم أدائلم.

وتجدر اإلاــارة إل أن االتجاهات الحديثة لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس تركل عن تعدد أســاليب هذا التقويم وأدواته،
كما هو معموم به في عامعات الدوم املتقدمة كأمريكا ومريطانيا ،حي تسـ ـ ـ ــت دمان العديد مس األس ـ ـ ـ ــاليب لتقويم أدائلم ،ومنلا:
تقويم الطالب لألداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس ،ويكون مس خالم اس ـ ـ ـ ــتمــارات تو َّ ع عن الطالب في كـ ص ـ ـ ـ ـ ـ درا ـ ـ ـ ــمي،
واس ـ ـ ـ ــتمارات تقويم األداء الاحثي الذي يتض ـ ـ ـ ــمس لياس ـ ـ ـ ــا إلنتاعه الاحثي كما وكي ا ،وتقويم األلران لاعض ـ ـ ـ ـ م ،وكذا تقويم رئيس
العم  .ولد أكدت دراسـ ـ ــة برنعـ ـ ــمي وآخريس بجامعة أحمدوا بلو بييجيايا( )Prince et al,2010,37عن أهمية التعدد ،وضـ ـ ــرورة التنوع في
أس ـ ـ ـ ــاليب تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس؛ وذلك حتى يكون هناك تنوع في الحص ـ ـ ـ ــوم عن مص ـ ـ ـ ــادر املعلومات ،وموضـ ـ ـ ــوعية في
إعراءات تطايق التقويم ،ومصـ ـ ـ ــداليـة وثقـة في نتـائجـه ،كمـا يكون التقويم اـ ـ ـ ـ ــامال لكـ أدوار وم ـام ومجـاالت أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة
التــدريس داخـ الجــامعــة وخــارع ــا .وتتعــدد معــاييا تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــة ،وتتمثـ أهم هــذه املعــاييا يمــا
يني(الساحي والبستن ي:)112 ،0221 ،
✓
✓
✓
✓

التقويم عس طريق ال ايات :حي يتم االت اق مس عانب الخبااء في التعليم الجامعي عن ك ايات أس ــاس ــية لعم عض ــو هيئة
التدريس ،ثم يكون الح م عن أدائه مس خالل ا.
التقويم عن أس ـ ـ ــاس تأثياه في جرات الدراس ـ ـ ــة :ويقوم عن معر ة العاللة بين س ـ ـ ــلوك عض ـ ـ ــو هيئة التدريس مع طالبه ،ومين
اتجاهاالم نحو التعلم ،ونحو أستاذهم و مالئلم.
التقويم عن أس ـ ـ ـ ــاس نمو الطالب في عميع عوانــب العمليــة التابويــة والتعليميــة :ويقوم عن الرمط بين أداء األس ـ ـ ـ ـتــاذ ومــدل
تحقيقه لألهداإ التابوية التي ييااي تحقيق ا في الطالب.
التقويم عن أســاس األدوار :ويقوم عن أســاس األدوار التي ي تاب أن يقوم بلا عضــو هيئة التدريس ،والخدمات التي ييااي أن
يؤديلا لجامعته ومجتمعه.

واعتمدت الدراس ـ ـ ــة الحالية عن هذا املعيار األخيا في تقويم ا ألداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وذلك مس خالم ال ش ـ ـ ــق عس
أدوارهم التعليميــة ،والاحثيــة ،والخــدميــة داخـ الجــامعــة وخــارع ــا ،ومــدل ليــام م بلــذه األدوار ،وتــأدي لم لتلــك امل ــام؛ حيـ يرل
الااح أن هذا املعيار أكثا والعية ومص ـ ــدالية في تقويم األداء؛ وذلك ألنه نابع مس األدوار وامل ام املنوطة بأعض ـ ــاء هيئة التدريس؛
لذا ييااي أن ُي َّ
قوموا مس خالل ا وفي ضوئلا.
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تنبثق مجاالت تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس مس الوظائق األسـ ـ ــاسـ ـ ــية للجامعة املتمثلة في التدريس ،والاح العلمي،
وخدمة املجتمع ،والتي َ
تؤدل مس خالم ال يئة التدريســية بلا .ولكي تواكب الجامعة االتجاهات العاملية املعاصــرة في التعليم ال بد أن
يكون عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الا لادرا عن امتالك ال ايات األدائية التي تؤهله للقيام بعمله ب اءة والتدار في وظائق الجامعة
الثال  ،إض ـ ـ ـ ــا ة إل السـ ـ ـ ــمات الش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية اإليجابية ،والقدرة عن الت طيط واإلدارة (الجعا رة .)132 ،0215 ،وتتعدد املعاييا
املس ـ ـ ـ ــت دمة لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،إال أن مس أهم تلك املعاييا ما ينبثق مس واعاات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وأدواره،
والتي تتلخص في املجاالت التعليمية ،والاحثية ،والخدمية؛ لذا سوإ يتناوم الااح يما يني هذه املجاالت الثالثة:

يتمث املجام التعليمي ألعضاء هيئة التدريس في الجانب التدريعمي ،وما يتاع هذا الجانب مس م ارات مرتاطة به؛ حي يعد
التــدريس الوظي ــة األول  ،التي أعمع املرمون عن أهمي لــا .ولــد تلايــد االهتمــام بلــذا املجــام في كثيا مس عــامعــات الــدوم املتقــدمــة
والعرمية ،قد دأبت عامعة الياموك باألردن عن إعراء تقويم ألعض ــاء هيئة التدريس بلا ،وذلك بتو يع أداة لياس عن الطالب ،ثم
تر َسـ ـ نس ــخة مس النتائج إل األعض ــاء ،وأخرل توض ــع في مل االم(نمراوي .)01 ،0211،ولد أكدت كثيا مس الدراس ــات األعنبية عن
َ
ُ
أهمية األداء التدريع ــمي كمجام ض ــروري ييااي أن يس ــت دم في تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعة Joiner,2011, 490, Sonntag
.))et al,2009, 501, Freng & Webber, 2009,189
ومالرغم مس تعدد أدوار عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس إال أن األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي هو األبر له ،وهو الذي ب
يلم املس ـ ـ ـ ــئولين عس تطوير
التعليم الجامعي ،ويأخذ كثياا مس رهم وع دهم ،وتعود أهميته إل مس ــاهمته في إعداد القول البش ــرية لس ــد متطلاات املجتمع،
وإحدا التغياات املطلومة في الطالب ،وإكس ـ ــابلم املعارإ والخباات والقيم ،وتنمية اتجاهاالم ولدراالم ومواهبلم .كما أن اإلرا ـ ــاد
األكــاديمي يــأتي ضـ ـ ـ ــمس عوانــب املجــام التعليمي؛ حي ـ إن األسـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعي يتــابع نمو طالبــه أكــاديميــا ،وي طط مع م برامج م
الدراسية ،ويرادهم في ضوء متطلاات الت صص امللتحقين بلا ،ويساعدهم في ح املش الت األكاديمية التي تواع م.
وتجــدر اإلا ـ ـ ـ ـ ــارة إل أن هنــاك عوانــب كثياة للمجــام التعليمي ييااي أن تؤخــذ في االعتاــار أثنــاء تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة
التدريس ،ومس خالم اطالع الااح عن أدبيات الاح في هذا املجام ،يم س تحديد أهم امل ارات التي ييااي توا رها في عضــو هيئة
التــدريس للقيــام بــدوره التعليم ،والتي تعــد بمثــابــة معــاييا لتقويم أدائــه في املجــام التعليمي بــأنلــا :إتقــان املــادة العلميــة التي يقوم
بتدريسـ ـ ـ ـ ا ،وتحديد االحتياعات التعليمية للطالب ،ووض ـ ـ ــوح األهداإ التعليمية للمقرر لديه ثم توض ـ ـ ــيح ا للطالب ،واسـ ـ ــت دام
طريقة التدريس املناساة لك مادة تعليمية ،والقدرة عن توصي املعلومة للطالب بوضوح وس ولة ،وامل ارة في است دام األساليب
الت نولوعية الحديثة ،وتنظيم املحاضــرة وإدارالا ب اءة والتدار ،والقدرة عن توظيق ولت املحاضــرة توظي ا عيدا ،والقدرة عن
السـ ـ ــيطرة عن الطالب بطريقة ودية ،والتواص ـ ـ ـ الجيد مع الطالب بص ـ ـ ــوره التقليدية والحديثة ،والتعام الجيد مع طالبه والتزام
املوض ـ ـ ــوعية في هذا التعام  ،والعم عن دعم الطالب أكاديميا واعتماعيا ،والتواعد في م تاه بالس ـ ـ ــاعات امل تبية املخص ـ ـ ـصـ ـ ــة،
واملش ــاركة في تطوير املقررات الدراس ــية بالقس ــم ،والتقويم املوض ــو ي املس ــتمر ألداء الطالب ،وتج يز االختاارات ،وتس ــليم درعات
االختاارات ال صلية.
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يتض ـ ـ ـ ــمس املجام الاحثي األبحا والدراس ـ ـ ـ ــات واملقاالت وال تب التي يعدها عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في تاة معينة ،وكذلك
مشـ ـ ــاركته في املحاض ـ ـ ـرات واللقاءات وورش العم  ،أو الندوات واملؤتمرات العلمية ،وترتاط مكانته العلمية بإعراء الاح واليش ـ ــر
والتأليق والتاعمة ،كما أنه يسـ ـ ـ م في النمو املنهي ،والتقدم الوظي ي له ،وهو الس ـ ــبي إل التنمية املجتمعية الش ـ ــاملة .وهو وظي ة
أساسية لعضو هيئة التدريس ،ومدونه ياقى معلما قط ،وتصام الجامعة أااه باملدرسة ،وهو مس أهم املعاييا التي يؤخذ بلا عند
تعيينه أو ترليته ،ومطلب هام للتميز في أي حق مس حقوم الدراس ــة املت صـ ـص ــة في مجاالت العلوم املختل ة ،وهو َّ
املعوم عليه في
تنمية املعر ة وتطويرها ،واملســاهمة في تنمية املجتمعات مس خالم إعراء الدراســات العملية ،والاحو التطايقية املتصــلة بالوالع.
كمــا يقوم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بتح يم األبحــا العلميــة ،والـدراسـ ـ ـ ـ ــات املقــدمـة مس مالئلم س ـ ـ ـ ــواء بغرب اليش ـ ـ ـ ــر في املجالت
املح مــة ،أو املؤتمرات العلميــة ،أم بغرب التاليــة ،ويقومون كــذلــك بــدور اإلاـ ـ ـ ـ ـراإ العلمي عن الرس ـ ـ ـ ـ ــائ ـ العلميــة املقــدمــة مس
الااحثين ،ومنالش لا للحصوم عن درعتي املاعستيا والدكتوراه.
ويعد الاح العلمي مجاال ضروريا ،ومقياسا دليقا ألداء أعضاء هيئة التدريس ،قد أكدت دراسة عويفا ()Joiner,2011,490
عن ض ــرورة اعتاار األداء الاحثي ،واإلنتاج العلمي معيارا هاما وأس ــاس ــيا في تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس .كما توص ــلت دراس ــة
ماكالبن( )Macalpine,2001,659إل أن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عينة الدراس ـ ـ ـ ــة يعتقدون أن ترلي لم للدرعات العلمية األعن تعتمد في
املقام األوم عن نتائج أبحاثلم العلمية ،وذلك أكثا مس اعتمادها عن عودة وك اءة أدائلم التدريع ـ ـ ـ ــمي .وييااي أن يرا َ عند تقويم
األداء الاحثي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس ثالث ــة عن ــاص ـ ـ ـ ــر ،و ي :االس ـ ـ ـ ــتمراري ــة(الج ــان ــب اللمني) ،والغلارة(الج ــان ــب ال مي) ،والج ــدة
واألصالة(الجانب ال ي ي) (سالم.)002 ،0223 ،
ومس خالم اطالع الاـاحـ عن أدبيـات الاحـ في هـذا املجـام يم س تحـديـد أهم امل ـارات التي ييااي توا رهـا في عضـ ـ ـ ــو هيئة
التـدريس للقيـام بـدوره الاحثي ،والتي تعـد بمثـابـة معـاييا لتقويم أدائـه في املجـام الاحثي بـأنلـا :التعـاون العلمي والعمـ ض ـ ـ ـ ــمس ريق
بحثي ،وااللتزام بأخالليات الاح العلمي ،ونش ـ ـ ـ ــر األبحا والدراسـ ـ ـ ـ ــات في مجالت دولية ،واسـ ـ ـ ــت دام مصـ ـ ـ ــادر التعلم املتنوعة
واألس ـ ـ ــاليب الت نولوعية املختل ة للحص ـ ـ ــوم عن املعلومات واملعارإ في مجام الت ص ـ ـ ــص ،واملس ـ ـ ــاهمة في تطوير الاح التابوي،
واتس ـ ــام األبحا بالحداثة ومس ـ ــايرالا ألحد املتغياات العاملية املعاص ـ ــرة ،وتم نه مس م ارات الاح العلمي ،وكثاة اإلنتاج العلمي
امليشــور ،وتنوع اإلنتاج العلمي امليشــور بين كتب مت صـصــة ودراســية ،ومحو ميشــورة في دوريات علمية مت صـصــة وفي مؤتمرات
محليــة وعــامليــة ،ومقــدار التموي ـ املحني واألعن ي ألبحــاثــه ،وعــدد ال تــب األكــاديميــة املؤل ــة ،وعــدد املقــاالت األكــاديميــة والعــامــة
امليشـ ـ ـ ــورة ،ومقدار االلتااس ـ ـ ــات(اس ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ اد الااحثين اآلخريس بأبحاثه وكتاباته) ،واملش ـ ـ ــاركة في األبحا املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــية ،والتقدير
العلمي(التـألق) ،والجوائل الشـ ـ ـ ــر يـة واملنم الاحثيـة التي حص ـ ـ ـ ـ علالـا ،وعضـ ـ ـ ــويـة الجمعيـات العلميـة والاحثيـة وامل نيـة ،ومراءات
االختااع التي حص علالا ،وكثاة املشاركة وتنوع ا في املؤتمرات العلمية ،ورئاسة مجالس تحرير دوريات علمية متميزة أو عضوي لا،
والتح يم بالجامعات اإللليمية واألعنبية ،ومدل إس ـ ـ ـ ـ ام األبحا العلمية في خدمة املجتمع وح مشـ ـ ـ ـ الته ،وإس ـ ـ ـ ـ امه في إثراء
املعر ة وتطويرها في مجام ت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ــه ،وامتالك م ارات اإلاـ ـ ـ ـ ـراإ عن الرس ـ ـ ـ ــائ العلمية وتح يم األبحا كالثقا ة الواس ـ ـ ـ ــعة،
والت صص الدليق ،واألمانة العلمية.

تعد خدمة الجامعة واملجتمع مس أبر أدوار أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس كما تؤكد عليه االتجاهات العاملية املعاص ـ ـ ـ ــرة؛ ألنلا في
الحقيقة تمث الوظي ة ال بال التي ينضوي تح لا باقي األدوار؛ وتضم الجامعات الن ب ال رية والعلمية في املجتمع؛ بحي أصام
ينظر إلالا عن أنلا بيت الخباة ملختلق لطاعات املجتمع مس خالم ما يقدمه أعضــاء هيئة التدريس مس اســتشــارات ترموية ،وأبحا
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علمية ،وا ـ ـراكة حقيقية ،مع التأكيد عن ضـ ــرورة رمط الاح العلمي باحتياعات املؤسـ ـسـ ــات املجتمعية ،كما يقوم أعضـ ــاء هيئة
التدريس بدور كايا في مجام االستشارات للمؤسسات املختل ة ،وتنظيم الباامج التدريبية للعاملين في لطاعات املجتمع ولطاعاته،
وتقديم برامج توعوية وتثقي ية ل ئات املجتمع في املجاالت املختل ة.
ويشـ ــارك أعضـ ــاء هيئة التدريس في خدمة الجامعة مس حي رسـ ــم السـ ــياسـ ــات التعليمية ،ووضـ ــع الخطط االسـ ــتااتيجية،
وات اذ القرارات املختل ة عن مس ـ ـ ــتول األلس ـ ـ ــام والكليات والجامعات ،ووض ـ ـ ــع الباامج الجامعية واملقررات الدراس ـ ـ ــية ،وحض ـ ـ ــور
اعتماعات ولجان القس ــم والكلية والجامعة ،والحرص عن حض ــور حلقات النقاش(الس ــيمينارات) وورش العم املختل ة ،والقيام
بامل ام اإلدارية املوكلة إلالم ،وا ـ ـ ــغ املناص ـ ـ ــب اإلدارية ،وكتابة التقارير املطلومة عس س ـ ـ ــيا العملية التعليمية ،وتمثي القس ـ ــم ،أو
الكلية ،أو الجامعة في املحا الرس ـ ــمية ،أو الش ـ ــعاية ،واملس ـ ــاهمة في إعداد الندوات واملؤتمرات العلمية التي يقوم بلا القس ـ ــم ،أو
الكلية ،أو الجامعة.
وتتمثـ أهم الخــدمــات واألنشـ ـ ـ ـ ـطــة التي ييااي أن يؤديلــا أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في مجــام خــدمــة املجتمع(ال يئــة القوميــة
لضمان عودة التعليم واالعتماد Joiner,2011, 4( ،32 ،0223،في:
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

إعراء الاحو التطايقيــة التي تكون نــابعــة مس الوالع ال عني ،والتي تسـ ـ ـ ـ لــدإ ح ـ املشـ ـ ـ ـ الت التي تواع ــا املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
املجتمعية ،وكذلك الاحو التقويمية والتطويرية ،والتي تســع إل تقديم حلوم ومقتاحات عملية لتطوير مؤس ـســات املجتمع
ولطاعاته املختل ة.
املساهمة في التااح بحو علمية ميدانية تكون مرتاطة باحتياعات املجتمع ومش الته.
تقديم االســتشــارات العلمية وال نية ملؤس ـســات املجتمع الحكومية والخاصــة ،وكذلك أل راد املجتمع الذيس يحتاعون إل هذه
االستشارات.
تقديم الباامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في مؤسسات العم ولطاعات اإلنتاج املختل ة.
املشاركة في اإلعداد والتنظيم ملؤتمرات علمية بلدإ منالشة لضايا تنمية املجتمع وخدمة الايئة.
الحرص عن منالشـ ـ ـ ــة لض ـ ـ ـ ــايا املجتمع وخدمة الايئة في املقاالت واألبحا واملحاض ـ ـ ـ ـرات واملؤتمرات والندوات التي يقدم ا
أعضاء هيئة التدريس.
إلحاق بعض أعضاء هيئة التدريس مس ذوي الخباة باملؤسسات املجتمعية ك بااء ليست اد بلم.
تقديم محاضرات تثقي ية أل راد املجتمع ومؤسساته ،وذلك بلدإ ر ع املستول الثقافي.

وتجدر اإلاارة إل تعدد امل ام املوكلة إل أعضاء هيئة التدريس ،وتنوع األدوار املنوطة بلم؛ إال أنلا عميعا تنبثق مس وظائق
الجــامعــة الثال (التعليم ،الاحـ العلمي ،خــدمــة الجــامعــة واملجتمع) ،وتنــدرج تح لــا؛ لــذا ــإذا أردنــا تقويمــا حقيقيــا ألداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء
هيئ ــة الت ــدريس ب ــالج ــامع ــة ال ب ــد أن يكون ذل ــك التقويم مس خالم الح م عن م ــدل ت ــأدي لم ألدوارهم وم ــام م في ه ــذه املج ــاالت
الثالثة.
ُ
تتعدد أسـ ـ ــاليب تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة و ق االتجاهات العاملية املعاصـ ـ ــرة ،والتي تسـ ـ ـ َـت دم في معظم
الجامعات العاملية وبعض الجامعات اإللليمية؛ وذلك حتى يكون تقويم م موضوعيا وم يدا ،وذا أثر إيجابي عن األعضاء أن س م،
وذا تأثيا عيد عن الجامعة واملجتمع ،وحتى ال ي ضـ ــع تقويم أدائلم إل ع ة واحدة قط .وتتمث أهم أس ـ ــاليب تقويم أداء أعض ـ ــاء
هيئة التدريس يما يني:
010

ُيس ـ ـ ـ ــت َدم هذا األس ـ ـ ـ ــلوب في عامعات الدوم املتقدمة ،ول نه لم يأخذ اهتمام األس ـ ـ ـ ــاليب األخرل كتقويم الطالب واللمالء
وغياهماُ .وي َّ
عرإ التقويم الذاتي بأنه :محاساة عضو هيئة التدريس لن سه ،ومحاولة اكتشاإ األخطاء في امل ام الجامعية ،والعم
عن إصالح ا ،وذلك باست دام ملق ب
معد ل ذا الغرب(الشا عي .)025 ،0222،وذلك بأن يقوم عضو هيئة التدريس بتقويم ن سه
في امل ام واألدوار املسـ ـ ـ ــندة إليه سـ ـ ـ ــواء في األدوار التعليمية ،أو الاحثية ،أو الخدمية؛ ال ا ـ ـ ــك أنه األلدر في ال شـ ـ ـ ــق عس أدائه،
وتحديد نقاط القوة والض ـ ـ ــعق؛ وذلك إذا توا رت لديه الرغاة الحقيقية في التحس ـ ـ ــين والتطويرَّ ،
وتمتع بالص ـ ـ ـ ــدق واملوض ـ ـ ـ ــوعية
واألمانة العلمية.
ويس ـ م هذا األســلوب في تعويد عضــو هيئة التدريس عن النقد الذاتي؛ وذلك مس خالم تشــخيص نقاط القوة والضــعق في
أدائــه األكــاديمي ،وتحسـ ـ ـ ــين األداء وتطويره؛ وذلــك ألنــه يكون نــابعــا مس داخلــه ،وهو مشـ ـ ـ ــتاك في ت طيطــه وتن يــذه .وهــذا مــا أكــدتـه
دراس ـ ـ ــة عيني( )Jilly,2002,31التي توص ـ ـ ــلت إل أن اس ـ ـ ــت دام أس ـ ـ ــلوب التقويم الذاتي في تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة
يس ـ ـ ـ م كثياا في تحسـ ـ ــين وتطوير أدائلم .كما أكدت دراسـ ـ ــة سـ ـ ــين ( )2009,3428 Sain,عن ت وق أسـ ـ ــلوب التقويم الذاتي عن غياه مس
أس ـ ــاليب التقويم األخرل كتقويم الطالب واللمالء ،وذلك في كونه مش ـ ــجعا ألعض ـ ــاء هيئة التدريس عن التطوير ،ويكون التحس ـ ــين
يه اامال لجميع عوانب أدائلم ،ويعم عن االتصام الجيد بين األعضاء واملسئولين .ويساعد التقويم الذاتي في تنمية عضو هيئة
نواح أخرل مث املس ـ ـ ـ ــئولية االعتماعية،
التدريس تنمية اـ ـ ـ ـ ــاملة ليس مس النواري األكاديمية وامل نية وامل ارية حسـ ـ ـ ـ ــب ،ب مس ٍ
واملسـ ـ ــئولية الشـ ـ ــخصـ ـ ــية ،وتعميق القيم الروحية ،والت يا النالد املس ـ ــتق  ،وأن يت ذ ح مه بن س ـ ــه ،ويحدد ما ييااي أن يقوم
به(امللروع .)123 ،0222،كما يعم عن تدعيم أعض ــاء هيئة التدريس ألن سـ ـ م بالس ــجالت ،واالس ــت ادة منلا عند التقدم للتالية،
واست ادة األعضاء الجدد مس تلك الخباات.
ويم س تطايق أسلوب التقويم الذاتي مس خالم ملق اإلنجا ( ،)portfolioوهو عاارة عس حقائب األوراق والوثائق والسجالت
ُ
املوعودة لــدل عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس ،والتقــارير التي ي تبلــا .وتس ـ ـ ـ ــت ـ َـدم هــذه األداة كطريقــة منظمــة في تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة
التدريس في كليات والية كارولينا( )Carolinaاألمري ية ،ولد أكد األعض ـ ــاء واملس ـ ــئولون عن دلة هذه الطريقة في التقويم؛ مما س ـ ــاهم
في اس ـ ـ ـ ــت ـدام ـا بش ـ ـ ـ ـكـ متزايـد( .)Sain,2009,3428وتطاق عـامعـة(رومرت عوردن) البايطـانيـة أسـ ـ ـ ــلوب التقويم الـذاتي في تقويم أداء
أعضــاء هيئة التدريس بالجامعة ،وذلك مس خالم تقويم العضــو لن ســه مس خالم ملق اإلنجا ( ،)portfolioحي حرية ك عضــو في
تحديد محكات األداء ،واختيار الباهان الذي يثبت ص ـ ـ ـ ــدق تقويمه الذاتي ،مع االلتزام بتطايق هذا النوع مس التقويم ،ولد لوملت
هذه التجرمة باس ــتحس ــان أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعة(.)Henry & Cavin,1994,49كما تس ــت دم عامعة (س ــاس ــكاتش ــوان) ال ندية
( )University of Saskatchewan, 2004,2ملق اإلنجا التدريعمي( )portfolioلتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،وحددت ما يجب
أن يتضـ ـ ـ ــمنه هذا امللق في :األدوار التعليمية لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في املقررات الجامعية ،التقويمات الطالبية ألداء عض ـ ـ ــو هيئة
التدريس ،اإلا ـراإ عن طلاة الدراســات العليا ،نســخة مس تقويم األلران ألداء العضــو ،نســخة مس تقويم رئيس القســم له ،األدلة
املدعمة ألدائه وإنجا اته.
وتوعد بعض املآخذ عن أسلوب التقويم الذاتي ،يتاكل أهم ا في أن أعضاء هيئة التدريس املقومين يميلون إلعطاء أن س م
تقديرات أعن مس تلك التي يعطالا ل م الطالب ،كما ال يم س االعتماد عن هذا األس ــلوب وحده في ترلية عض ــو هيئة التدريس .ومس
ثم إن نجاح أسـ ـ ــلوب التقويم الذاتي يعتمد عن توا ر عدة معاييا ،تتمث في :إدراك عض ـ ـ ــو هيئة التدريس أهمية التقويم الذاتي،
وتحديد أهداإ واضـ ـ ـ ــحة لألداء األكاديمي لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وتوض ـ ـ ــيم معاييا األداء الجيد في عميع امل ام واألدوار ،وصـ ـ ـ ــدق
العليمة في إرادة التغييا ،والس ــعي إل تحقيق التحس ــين والتطوير ،واالن تاح عن آراء اآلخريس مس اللمالء واالس ــت ادة منلا ،وض ــرورة
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مراععــة هــذا التقويم مس لاـ آخريس كرؤسـ ـ ـ ـ ــاء العمـ أو اللمالء ،ومقــارنتــه بنتيجــة تقويم الطالب في املجــام التعليمي ،وأن يض ـ ـ ـ ــع
العضو مقتاحاته ورؤيته لتطوير أدائه.
–0
يعد تقويم األلران أحد األس ـ ـ ـ ــاليب املسـ ـ ـ ــت دمة في تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة ،وذلك في عوانب األداء
املختل ة مس التدريس وتوعيه الطالب وإرا ــادهم ،والاح العلمي ،واإلاـ ـراإ عن الرس ــائ العلمية وتح يم األبحا  ،واملس ــاهمة
ُّ
في خـدمـة الجـامعـة واملجتمع؛ حيـ يمـدون مالءهم بـالتغـذيـة الراععـة التي تم نلم مس تطوير أدائلم ،وتعلم اللمالء مس بعض ـ ـ ـ ـ م،
ووعود ثقة متاادلة بينلم ،وتوطيد عاللات اللمالة ،وتدعيم منا العم اإليجابي.
ويم س تطايق تقويم األلران مس خالم تش ـ ـ ـ ي ريق مكون مس ثالثة أعض ـ ـ ــاء ،عن أن ي تار عض ـ ـ ــو هيئة التدريس َّ
املقوم
واحدا ،وي تار رئيس القسـ ــم الثاني ،والثال يكون باالت اق بينلما ،وي ض ـ ـ أن يكون أحد األعضـ ــاء مس خارج القسـ ــم .ويتم تطايق
أس ـ ـ ـ ــلوب تقويم األلران في الجـانـب التـدريع ـ ـ ـ ــمي بطريقتين ،إحـداهمـا :حص ومراععـة املواد التـدريسـ ـ ـ ـ ـيـة التي أعـدهـا عض ـ ـ ـ ــو هيئـة
التدريس(تحلي ملق اإلنجا التدريعمي) وثانالما :يكون في اك يارات أثناء املحاضرات(منهي عاد ال ريم .)302 ،0222،ولد أكدت
دراس ــة بي ()Peel,2005,490عن هذه الطريقة؛ حي رأت أنلا تس ــاهم في تحس ــين األداء التدريع ــمي لعض ــو هيئة التدريس إذا تعاون مع
ميله .وعقدت دراس ـ ـ ــة أكرمان وآخريس( )Ackerman et al,2009,39مقارنة بين أس ـ ـ ــلوبي تقويم األلران وتقويم الطالب ،وان لت بالتأكيد
عن أهمية است دام أسلوب اللمالء في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس مس خالم املالحظة ،باإلضا ة إل تقويم الطالب.
وت رق لجنة تطوير التدريس بمجلس عامعة(سـ ـ ـ ــاس ـ ـ ــكاتشـ ـ ـ ــوان) ال ندية بين نوعين مس تقويم األلران ،وهما
):)Saskatchewan,2003,17
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✓ اس ـ ــتش ـ ــارة اللمي (تقويم اللمي التكويني) :ويعتمد هذا النوع( )Peer Consultationعن مالحظة لاعة الدراس ـ ــة ،أو مراععة املواد
الدراسية ،ويتاعه تغذية راععة مس اللمي للعضو َّ
املقوم.
✓ تقويم اللمي الرسـ ـ ـ ــمي(تقويم اللمي التجميعي) :ويسـ ـ ـ ــت دم هذا النوع( )Formal Peer Evaluationبلدإ ات اذ لرارات خاص ـ ـ ـ ــة
بعضو هيئة التدريس والكلية ومراععة الباامج األكاديمية.
وتســت دم عامعة والية كارولينا الشــمالية( )North Carolina State Universityأســلوب تقويم األلران ،ولد اــكلت الجامعة لجنة
مس أعض ــاء هيئة التدريس باأللس ــام املختل ة ،وص ــممت اس ــتمارات ملالحظات ال صـ ـ الدرا ــمي ومواد املقرر .وتطاق هذه التجرمة
مس خالم ت صيص اثنين مس اللمالء لك عضو هيئة تدريس ،ويقوم املراععان بإعراء مقابلة مع عضو هيئة التدريس الذي سيتم
تقويمه؛ وذلك ملنالشـة محاور املقابلة ،ولتنظيم موعديس ملالحظة ال صـ الدرا ـمي ،وتكون األول في بداية ال صـ الدرا ـمي ،ويقوم
ك واحد بم ء اس ـ ـ ـ ــتمارة التقويم عن حدة ،وبعد ان لاء املالحظة ،يتقابالن لعم تو يق بين مالحظتالما ،ويقوم املراععان في نلاية
ال ص ـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ـ ــمي بجمع املحاور التي تم تحديدها ،ويقوم ك واحد بم ء اس ـ ـ ـ ــتمارة التقويم عن حدة ،ويتقابالن لعم تو يق بين
اععين لتدليقه،
مالحظتالما ،ثم يقوم رئيس اللجنة بوض ـ ـ ــع مس ـ ـ ــودة
لتقرير يلخص يه مواطس القوة والض ـ ـ ــعق ،ويرس ـ ـ ــله إل املر مل
ٍ
ُ
وترس ـ ـ ـ نس ـ ـ ــخة إل رئيس القس ـ ـ ــم ،وأخرل إل عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وأخياا يتم عقد مقابلة ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مع مراععالم
ورئيس اللجنة؛ وذلك بلدإ منالشة عوانب التقويم ،والتااح آليات التحسين والتطوير.)) Brent & Felder,2004, 24
ويؤخذ عن هذا األس ـ ـ ــلوب في التقويم وعود الحس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية مس عانب كال الطر ين مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس س ـ ـ ــواء أكانوا
ب
مقومين أم َّ
مقومين ،والتوص إل نتائج لد تكون متحيزة ،وت ضع في بعض األحيان إل املجامالت ،والصدالات الشخصية ،وتاادم
مل
ُ
املص ــالح .ي الحاالت التي طاق الا أس ــلوب تقويم األلران ُوعد أن بعض نتائج هذا التقويم غيا موض ــوعية ،حي حصـ ـ ()%33
ُ
مس أعض ــاء هيئة التدريس الذيس ل ب ملوموا بلذه الطريقة عن تقديرات عالية عدا مس مالئلم الذيس لاموا بتقويم م ،باإلض ــا ة إل أن
013

تطايق هذا النوع مس التقويم يحتاج إل كثيا مس الولت والج د ( .)Cintera,1990,15ويض ـ ـ ــاإ إل ذلك أن الليارات التي ييااي أن يقوم
بلا اللمالء لد تؤدي إل تدني الروح املعنوية لدل عضــو هيئة التدريس َّ
املقوم؛ األمر الذي يجعله في وضــع غيا مريم .ومس ثم ييااي
مراعاة عدة معاييا عند تطايق أسـ ـ ـ ــلوب تقويم األلران ،وخاص ـ ـ ـ ــة في حالة الليارات ،وتتمث هذه املعاييا في :وعود ثقة متاادلة بين
الطر ين ،تدريب األعض ـ ــاء القائمين بالتقويم بش ـ ــك عيد ،اس ـ ــت دام نموذج تقويم محدد يطاق عن الجميع ،تحديد موض ـ ــوعات
التقويم ،ومنود املالحظة مس مللا الطر ين ،منالشة املالحظات مس عانب ريق األلران مع عضو هيئة التدريس في علسة خاصة.

يقوم رئيس العمـ (رئيس القس ـ ـ ـ ــم ،عميـد الكليـة) بـدور م م في عمليـة تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس؛ وذلـك ألن رئيس
القس ــم هو الرئيس املااا ــر ألعض ــاء هيئة التدريس في لس ــمه ،والعميد هو الرئيس األعن ل م ،وييااي أن يكون ك ٌ منلما عن دراية
تامة بمستول عضو هيئة التدريس ،ومدل ما يؤديه مس م ام ،وما يقوم به مس أدوار في عانب التدريس ،واإلرااد الطالبي ،والاح
العلمي ،واإلاراإ عن الرسائ العلمية وتح يم األبحا  ،وخدمة الجامعة واملجتمع؛ وذلك مس أع إصدار ح م موضو ي عليه،
والعم عن تحسـ ـ ـ ــين أدائه وتطويره ،وات اذ لرارات تتعلق بالتاليات والعالوات ،وتمثي القسـ ـ ـ ــم في الندوات واملؤتمرات الداخلية
والخارعية ،واملشاركة في الدورات التدريبية.
ولد أكدت دراســة هومرتي()Huberty,2000,250عن أهمية اسـت دام تقويم رئيس القســم في تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس
بالجامعة .وتس ـ ــت دم عامعة غرب مينيس ـ ــوتا( )Minnesota University of Westتقويم رئيس العم كأس ـ ــلوب لتقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة
التــدريس بكليــاالــا ،حيـ يقوم رئيس العمـ بعمـ يــارات دوريــة معلنــة لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس َّ
املقوم ،ويقوم بمـ ء مالحظــة تقرير
ُ
ال ص ـ الدرا ــمي ،ثم ينالش العضــو في هذا التقرير بعد املالحظة ،ثم تعقد للعضــو مقابلة مع رئيس العم تتم الا منالشــة نتائج
التقويم ،ومواطس القوة والضــعق ( .)Board,2009,2وتســت دم عامعة الشــارلة باإلمارات العرمية املتحدة هذا األســلوب في تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس بكلياالا ـ ـ ـ ـ ،وتتم هذه التجرمة مس خالم عدة خطوات تتمث في :اعتماع لا إعراء التقويم بين العضو َّ
املقوم
ومين رئيس العم لتحديد ما ســيتم تقويمه ،يليه يارة الرئيس لقاعة الدراســة؛ ملالحظة األداء التدريعــمي للعضــو ،ويقدم العضــو ما
لديه مس تقويم ذاتي وتقويم الطالب ،يني ذلك مقابلة بين رئيس العم والعضــو َّ
املقوم ملنالشــة نتيجة التقويم ،ويقوم رئيس العم
بإصـ ـ ـ ــدار ح م نلالي اعتمادا عن الايانات املجمعة لديه ،ثم يقوم العضـ ـ ـ ــو باالعتااب إذا لم يقتنع بالح م(.)younes, 2003, 117120
كما تس ـ ــت دم عامعة امللك س ـ ــعود تقويم رئيس العم (رئيس القس ـ ــم ،العميد) ض ـ ــمس منظومة تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعة؛ حي يش ــتاك رئيس القس ــم في عملية التقويم ،ويقوم العميد بمتابعة اإلعراءات ،وذلك ابتداء مس وض ــع املعاييا وتحديد
األهداإ ،ومرورا بالتطايق ،وان لاء بالنتائج (القرني وآخرون .)055 ،0225،هذا باإلضا ة إل مشاركة رئيس العم في تقويم اإلنتاج
العلمي لعضو هيئة التدريس ،ومدل مشاركته في أنشطة الجامعة ،وخدمة املجتمع(أغادير العيدروس ،1301،ص.)102
وتجدر اإلاارة إل أن تقويم رئيس القسم ألداء أعضاء هيئة التدريس بقسمه يأخذ أهمية أكثا ،ويلقى لاوال أكبا مس تقويم
عميد الكلية؛ ولد يكون ذلك راععا لكون رئيس القســم ألرب إل أعضــاء لســمه ،وهو املســئوم عس األعضــاء داخ القســم ،كما أنه
يعرإ نصـ ـ ــابلم التدريعـ ـ ــمي ،ونشـ ـ ــاط ك عض ـ ــو داخ القس ـ ــم ،وما نش ـ ــر مس بحو علمية ،ويدرك مدل تعاونه في خدمة الجامعة
واملجتمع.
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يعتبا تقويم الطالب مس أس ـ ـ ـ ــاليـب تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ،والح م عن م ـاراتـه lاألكـاديميـة وال نيـة ،وذلـك في
الجوانب املتعلقة بالطالب ،و ي :األداء التدريع ـ ــمي ،واإلرا ـ ــاد األكاديمي ،واإلا ـ ـراإ عن الرس ـ ــائ العلمية .قد أوضـ ــح بيان(تقويم
التدريس)الصـ ـ ــادر عس الرابطة األمري ية ألس ـ ـ ــاتذة الجامعة ( )American Association of University Professors,2006,2أن إدراكات الطالب
عس أعض ــاء هيئة التدريس ي املص ــدر األس ــاس للمعلومات؛ حي إنلم يكونون األكثا تأثرا ،وأن ردود أ عال م تمدنا برؤل مس ــتمرة
للجوانــب امل مــة لج ود عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس داخ ـ القــاعــة الــدراسـ ـ ـ ـ ـيــة وخــارع ــا .وهــذا مــا أكــدتــه دراس ـ ـ ـ ـ ــة الو وآخريس( Laws et
)al,2010,87؛ حي أا ـ ـ ــارت إل س ـ ـ ــرعة تكويس الطالب النطااعات محددة عس أس ـ ـ ــاتذالم؛ األمر الذي يؤكد عن أهمية مش ـ ـ ــارك لم في
عملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس .كما ي يد هذا التقويم في إيجاد نوع مس االتصام والت اع بين األعضاء والطالب ،ويشجع
الطالب عن النقــد الانــاء ،ويــد ع م إل تحم ـ املسـ ـ ـ ــئوليــة في إص ـ ـ ـ ــدار األحكــام ،ويعطالم الثقــة في أن س ـ ـ ـ ـ م ،ويعم ـ عن تنميــة
شخصياالم.
وتعد مشـ ـ ـ ــاركة الطالب في عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس رة عديدة إل حد ما في التعليم الجامعي ،لم يادأ
الااحثون في تناول ا إال مع بداية األربعينات مس القرن املاضمي ،واآلن أصام هذا األسلوب مست دما في معظم الجامعات ومؤسسات
ُ
التعليم العالي(حلس .)131 ،0225،حي أوضــحت أدبيات الاح في هذا املجام أن الطالب الجامعي مؤه ل ذا التقويم إذا أعطي
األدوات الال مة ،و لادر عن أن يقدم تقريرا صــادلا عما يدور في لاعة املحاضـرات؛ لذا إن تقويم الطالب لعملية التدريس شــميء
محوري في تقويم األداء التــدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس (عاــدالحس ـ ـ ـ ـيــب .)1211 ،0212،وهو مــا أكــدتــه دراس ـ ـ ـ ـ ــة رادمتش ـ ـ ـ ــر
ومارتس( )Radmacher &Martin, 2001, 265مس ضـرورة االسـت ادة مس الطالب في الح م عن عودة التعليم الجامعي ،وتقويم أداء أعضـاء
هيئة التدريس .وينقســم تقويم الطالب ألداء أعضــاء هيئة التدريس إل نوعين ،وهما :التقويم التكويني الذي يلدإ إل تقديم تغذية
راععة تم س األعضــاء مس مراععة أدائلم ،والتقويم التجميعي الذي يتاعه لرارات إدارية ،ويتم هذان النوعان مس خالم اســتمارات
تقويم الطالب ،والتي يشـ ــتاك في تصـ ــميم ا ك مس رؤسـ ــاء العم وأعضـ ــاء هيئة التدريس والطالبUniversity of Saskatchewan,2004, (.
)3,4
ولد اـ ــاع اسـ ــت دام أسـ ــلوب تقويم الطالب ألداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في عامعات أمريكا الشـ ــمالية ،واسـ ــتااليا ،وآسـ ــيا،
وأورما ،وعامعات الش ـ ـ ـ ــرق األلص ـ ـ ـ ــمى ،ولد ادت دا عية الطالب بعد إعالم م بأهمية تقويم م في تقديم التغذية الراععة ألعض ـ ـ ـ ــاء
هيئة التدريس ،ومس ـ ــاهم لم في تحس ـ ــين األداء التدريع ـ ــمي ( .)Chen & Hoshorver,2003,8قد أوض ـ ــحت دراس ـ ــة ك مس بينا ي وس ـ ــيدم
( )Benassi& Seidel,2006,281إل أن ك عامعات الواليات املتحدة األمري ية تسـ ـ ــت دم هذا األس ـ ــلوب ،وتر َس ـ ـ ـ نتائج هذا األسـ ـ ــلوب إل
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ورؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام ،وإدارة الكليات ،وأحيانا إل الطالب وأولياء األمور .كما تس ـ ـ ـ ــت دم كلية التابية بوالية
كالي ورنيا األمري ية أسلوب تقويم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس أيضا ،سواء أكانوا مس الطالب الخريجين أم غيا الخريجين(
 .)Jenkins, 2001,636وتطاق الجامعات اإليطالية هذا األســلوب لتقويم أداء أعضــاء التدريس بلا منذ عام( .)Iezzi, 2005,474( )1333كما
تست دم عامعة ليمياك األملانية( )Limerickأسلوب تقويم الطالب لألساتذة ،ولد كانت ردود أ عام األساتذة نحوه إيجابية ،وطورت
هذا األسـ ـ ــلوب مس خالم تحسـ ـ ــين التغذية الراععة املس ـ ـ ــتمدة مس الطالب .))Moore & Kuol,2005,67ومس أهم الجوانب التي ييااي أن
يلتم بلا الطالب في تقويم م لألداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس :اتس ـ ـ ـ ــاع املعر ة لديلم ،حبلم للتدريس ،عالل لم بطالبلم،
ت اعل م مع م ،إدارة القاعة الدراسية ،املوضوعية في التقويم(.)Meng& Liu,2003,619
وتجدر اإلا ـ ــارة إل أن اآلراء تتاايس حوم هذا األس ـ ــلوب بين مؤيد ومعارب ،مس الااحثين مس يؤيده ويؤكد عليه ،ومنلم مس
يش ـ ك في مص ــدليته وير ض اس ــت دامه .قد توص ــلت دراس ــة(الح مي )111 ،0220،إل أن تقويم الطالب لعض ــو هيئة التدريس
مس أصــدق املحكات ،وأكثاها ثااتا ،وتعتبا نتائجه صــادلة وموضــوعية .بينما أوضــحت دراســة أولل( )Aulls,2004,114أن تقويم أعضــاء
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هيئة التدريس مس عانب الطالب يغلب عليه التعاطق واملجاملة .وات قت مع ا دراسـ ـ ـ ــة(الشـ ـ ـ ــا عي .)021 ،0222 ،وأكدت دراسـ ـ ـ ــة
عانج( )Jang,2001,3890عن ضــرورة وعود معاييا محددة لتقويم الطالب لألداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس .ويم س تحديد أهم
تلــك املعــاييا في :اطالع الطالب عن الغرب مس هــذا التقويم ،وتوعي لم بــاإلعراءات الص ـ ـ ـ ــحيحــة لــه ،وتــدريبلم عمليــا عن تن يــذه،
واســت دام اســتمارات تقويم مقننة ،واملحا ظة عن ســرية الايانات وعدم نشــرها ،وعدم إعالن نتيجة التقويم إال بعد ظ ور نتيجة
الطالب ،ومقارنة نتيجة هذا التقويم بيتائج أسـ ــاليب التقويم األخرل .وه ذا إن أس ــلوب تقويم الطالب ُيعد أحد األسـ ــاليب ال امة
لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس ،وخاصــة األداء التدريعــمي ،ا ـريطة أن تت ذ اإلعراءات الكا ية لتطايقه بطريقة صــحيحة ،وأال
يكون األسلوب الوحيد في تقويم م ،ب يضاإ إليه األساليب األخرل؛ حتى تتحقق املوضوعية واملصدالية.

يتمث التقويم الشــام في تعدد أســاليب التقويم ،واالعتماد عن مصــادر متعددة لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس؛ حي
يتضــمس هذا التقويم عدة أســاليب و ي :تقويم األلران ،وتقويم رئيس العم  ،والتقويم الذاتي ،وتقويم الطالب ،ويشــم مس أدوات
التقويم :ملق إنجا العضـ ـ ــو ،ومطالات مالحظة اللمالء ،وتقارير رئيس العم  ،واسـ ـ ــتمارات تقويم الطالب ،باإلضـ ـ ــا ة إل أي مواد
أخرل مدعمة.
ولد أكدت دراسة عويفا( )Joiner,2011,490عن ضرورة است دام أكثا مس أسلوب لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بكليات
التابيــة؛ وذلــك حتى يم س تغطيــة أدوار ومجــاالت عم ـ عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس املختل ــة مس التــدريس ،والاح ـ العلمي ،وخــدمــة
الجامعة واملجتمع .والتاحت دراس ــة برنع ــمي وآخريس( )Prince et al,2010,44أن ُيس ــت َدم التقويم الش ــام الذي يض ــم عدة أس ــاليب في
تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة(أحمدوا بلو) بييجيايا ،وأال يقتص ـ ـ ــر عن أس ـ ـ ــلوب واحد قط .وتسـ ـ ـ ــت دم كلية التابية
بجــامعــة أوكالنــد( )Aucklandأسـ ـ ـ ــلوب التقويم الش ـ ـ ـ ـ ــامـ الــذي يجمع بين ثالثــة مس أس ـ ـ ـ ـ ــاليــب التقويم األخرل ،و ي :تقويم الطالب،
والتقويم الذاتي ،وتقويم األلران ،كما أنلا تس ـ ـ ـ ــت دم التقويم بنوعيه :التكويني الذي يتم خالم ال صـ ـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ـ ــمي ،ويكون بغرب
الحصـ ــوم عن التغذية الراععة لتحسـ ــين أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس وتطويره ،والتجميعي الذي ُيطاق في نلاية ال ص ـ ـ الدرا ـ ــمي،
ويكون بلدإ ات اذ عدة لرارات إدارية ،تتعلق بالتالية والعالوات واملكا آت وغياها .ولد وضــعت الكلية عدة ضــوابط ل ذا التقويم،
و ي :ضــرورة تعدد أســاليب التقويم ،والتزام الش ـ ا ية واملوضــوعية في التطايق ،ووعود م تب للتقويم يشــرإ عن عملية إعرائه،
حيـ يقوم امل تــب بــإبالغ نتــائج التقويم ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ورئيس القس ـ ـ ـ ــم وعميــد الكليــة ،واملحــا ظــة عن س ـ ـ ـ ـريــة النتــائج
باألسلوب الذي ييسجم مع التشريع الخاص بحقوق أعضاء هيئة التدريس في تلك السرية.)) Aitken,2005, 14
كما تســت دم عامعة(ســاســكاتشــوان) ال ندية أســلوب التقويم الشــام ألداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعة ،مســت دمة
مس أدوات التقويم :اس ـ ـ ـ ــتمــارات تقويم الطــالــب للتــدريس ،مالحظــات تقويم اللميـ  ،مل ــات اإلنجــا ات التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة
التدريس ،ولد وضعت الجامعة عدة معاييا لتن يذ هذا التقويم ،و ي :أن تكون عملية تقويم األداء عادلة وا ا ة ،وإعطاء ك ٍ مس
القس ـ ـ ــم والكلية الحرية في وض ـ ـ ــع اس ـ ـ ــتااتيجيات التطايق املناس ـ ـ ـ ــاة ،وحماية حقوق ك مس األس ـ ـ ـ ــاتذة والطالب يما يتعلق بجمع
الايانات وتس ـ ــجي نتائج التقويم ،وأن تض ـ ــع األلس ـ ــام والكليات خطوطا إرا ـ ــادية يما يتعلق بأس ـ ــلوب تقويم اللمي  ،واسـ ــت دام
أدوات ص ـ ـ ــادلة لتقويم الطالب لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وإدخام اإلاـ ـ ـ ـراإ عن طلاة الدراس ـ ـ ــات العليا ض ـ ـ ــمس أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ،ومراعاة السـ ـ ـ ــرية في نتائج التقويم ،األمر الذي يتناس ـ ـ ـ ــب مع حقوق أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس(( University of Saskatchewan,
 .2007,2وتطاق الجامعة األمري ية بالقاهرة أسـ ـ ـ ــلوب التقويم الش ـ ـ ـ ــام  ،حي يتم تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة في
مجاالت خمســة ،و ي :التدريس ،الاح العلمي ،خدمة املجتمع ،خدمة الجامعة ،اــئون الطالب .ويكون التقويم و ق عدة معاييا،
و ي :أن يقوم عض ــو هيئة التدريس بتقديم س ــج س ــنوي للقس ــم ،ويكون تقويم الطالب علءا مس ملق العض ــو ،واا ــتااك مي في
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عملية التقويم ،ويتم إرس ــام نتائج التقويم اإلعمالية للعميد ،اطالع العض ــو عن نتيجة التقويم ومنالش ــته الا ،ثم ات اذ القرارات
الال مة ل ذه النتيجة.))The American University in Cairo,2007.18,19
ويالحظ أن هذه التجارب الثال الس ـ ـ ـ ــابقة ي تجارب ثرية وم يدة في تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس؛ حي إنلا اتاعت
أسلوب التقويم الشام الذي يتضمس :التقويم الذاتي ،وتقويم األلران ،ورئيس العم  ،وتقويم الطالب ،عامعة بذلك بين مميزات
ك أسـ ـ ـ ــلوب مس هذه األسـ ـ ـ ــاليب األربعة ،واـ ـ ـ ــاملة أيضـ ـ ـ ــا عميع م ام وأدوار ومجاالت عم أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس داخ الجامعة
وخارع ا ،باإلضـ ــا ة إل أنلا لد وضـ ــعت عدة معاييا ،ومجموعة مس الضـ ــوابط تعد ال مة لتن يذ هذا األسـ ــلوب؛ األمر الذي يضـ ــمس
تنوع مصـ ـ ــادر املعلومات ،وتعدد آليات التن يذ ،واملوض ـ ـ ــوعية في التطايق ،واملص ـ ـ ــدالية والثقة في نتائج التقويم ،ومس ثم تحسـ ـ ــين
وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.
:
سيتناوم الااح الرؤية املقتاحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية مس خالم العناصر التالية:

تسع هذه الرؤية إل تحقيق األهداإ التالية:
✓
✓
✓
✓

بيان أهمية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس؛ حي يعد نقطة الادء في أي إص ــالح عامعي ،وانطاللا لتحس ــين األداء الجامعي
وتطويره؛ حتى يواكب املتغياات املحلية والعاملية.
توض ــيم القص ــور املوعود بتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ــرية؛ حي إنه يقتص ــر غالاا عن تقويم اللجان
العلمية املختصة ألغراب التالية ،وال يعتد بأساليب التقويم األخرل.
إبرا االتجاهات العاملية املعاص ـ ـ ــرة في تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس؛ حي التوعه إل اسـ ـ ــت دام عدة أس ـ ـ ــاليب لتقويم
أدائلم ،وعدم االلتصار عن أسلوب واحد قط؛ وذلك لضمان املصدالية واملوضوعية.
األخذ بأس ــلوب التقويم الش ــام في تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ــرية ،والذي يجمع بين أس ــاليب :التقويم
الذاتي ،تقويم األلران ،رؤساء العم  ،تقويم الطالب ،باإلضا ة إل اللجان العلمية املختصة.

0
تنطلق الرؤية املقتاحة مما يني:
✓
✓
✓
✓
✓

مكانة ال ئة املس لد ة ،وهم أعضاء هيئة التدريس الذي يمثلون عماد الجامعات وسر نجاح ا.
أهمية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؛ والذي يعد أساسا لتطوير األداء الجامعي بأسره.
تنوع م ام أعضاء هيئة التدريس وتعدد أدوارهم؛ ومالتالي ضرورة تنوع أساليب تقويم م.
وعود مجموعة مس األس ـ ـ ـ ــاليب ييااي األخذ بلا عند تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية و ق االتجاهات
العاملية املعاصرة.
تأكيد الدراسات األعنبية والعرمية عن أهمية ت عي تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ،وضرورة تنويع أسالياه.
َ
ُيتطلب لتطايق هذه الرؤية ما يني:

✓ لناعة املسئولين بالجامعات املصرية بضرورة تعدد أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
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✓
✓
✓
✓
✓

نشر ثقا ة التقويم املستمر الشام ألداء أعضاء هيئة التدريس في الايئة الجامعية.
ُّ
تقا أعضاء هيئة التدريس لتقويم أدائلم ،وخاصة مس عانب اللمالء والطالب.
وعود دورات تأهيلية للتدريب عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ب اءة واحتاا ية.
وعود نماذج مقننة في عميع أساليب التقويم؛ وذلك لضمان املوضوعية وتحقيق الحيادية.
ت صيص وحدة بك عامعة تكون مسئولة عس تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بلا.

يقتاح الااح أن يكون تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ــرية مس خالم التقويم الشـ ــام و ق االتجاهات
العاملية املعاص ــرة ،والذي يش ــم أس ــاليب التقويم األربعة التي تم عرض ـ ا يما س ــاق ،بجانب حص اإلنتاج العلمي َّ
املقدم ،وتقويم
اللجان العلمية املختصـ ـ ـ ــة .كما يقتاح أن تكون الدرعة اإلعمالية لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مو عة عن تلك األس ـ ـ ـ ــاليب
حس ـ ــب اليس ـ ــب التالية )%5( :ألس ـ ــلوب التقويم الذاتي )%5( ،ألس ـ ــلوب تقويم األلران )%02( ،ألس ـ ــلوب تقويم رئيس العم (رئيس
القسـ ـ ــم ،عميد الكلية) )%5( ،ألسـ ـ ــلوب تقويم الطالب )%32( ،ل حص اإلنتاج العلمي ،بحي تو ع هذه الدرعة عن األبحا التي
تم اعتمادها مس عانب املح مين )%05( ،للجنة العلمية الدائمة للتالية ،سـ ـ ـ ــواء أكان ذلك عن األبحا املقدمة مس عض ـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس للحص ــوم عن درعة أس ــتاذ مس ــاعد ،أم عن إعمالي اإلنتاج العلمي له منذ حص ــوله عن الدكتوراه في حالة التقدم لدرعة
أســتاذ .ويشــتاط أال تق درعة العضــو في ك أســلوب مس هذه األســاليب عس( ،)%52وال يق مجموع درعاته عس( )%22مس الدرعة
الكلية؛ وذلك للحصوم عن درعة أستاذ مساعد ،وال عس( )%22للحصوم عن درعة أستاذ.
و يما يني ا ــك توض ــيحي ألس ــاليب تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ــرية و ق التقويم الش ــام  ،موض ــحا
عليه نساة ك أسلوب منلا:
أساليب تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية

التقويم ال ـ ــذاتي

تقويم اللمالء %5
تقويم اإلنتاج العلمي %32

تقويم رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء العمـ ـ

ت ـق ــوي ــم ال ـط ــالب

تقويم اللجن ـ ــة العلمي للتالي ـ ــة
%05

و يما يني توض ـ ــيم ملا ييااي أن تتض ـ ــمنه األس ـ ــاليب األربعة األول مس معاييا؛ نظرا ألن األس ـ ــلومين األخريين ي ض ـ ــعان ملعاييا
محددة مس املجلس األعن للجامعات واأل هر:

يقوم التقويم الذاتي عن رة أن أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس هم األلدر عن ات اذ القرارات الخاص ـ ـ ــة بلم ،واملرتاطة بم ام م
داخـ الجــامعــة وخــارع ــا .ويعتبا ملق إنجــا عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس( )Portfolioهو األكثا انتشـ ـ ـ ـ ــارا في آليــات التقويم الــذاتي؛ حيـ
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ب
توثق ما لاموا به في ك دور منلا.
يتض ـ ــمس اس ـ ــتعراض ـ ــا م ص ـ ــال لجميع أدوار أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،مع تقديم األدلة والبااهين التي مل
وييااي أن ُيرا َ في إعداد هذا امللق عدة معاييا ،يتمث أهم ا في :نشر ثقا ة التقويم الذاتي في الجامعات املصرية مس خالم وسائ
اليش ـ ـ ـ ــر املختل ة ،واإلعالن عس األهداإ املاتغاة مس عم هذا امللق ،وتحديد املعاييا والضـ ـ ـ ــوابط الحاكمة له ،وعقد ورش عم
لتدريب أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن كي ية تكويس محتوياته ،وليام مجموعة مس املت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــين في التقويم الجامعي بعم كتيب
إرا ـ ـ ـ ــادي له ،يو ع عن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ومراعاة املرونة في إعداده بحي يكون لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الحق في حذإ أو
إض ــا ة أي مواد أو وثائق يراها ،ووض ــع مقتاحاته لتحس ــين أدائه وتطويره ،وتقديم البااهين والوثائق التي تدعم ما عاء في هذا امللق
مس إنجا ات ،وخاصة في مجالي الاح واإلاراإ العلمي ،وخدمة الجامعة واملجتمع.
ُي ضـ ـ ـ أن يكون مس خالم ريق مكون مس ثالثة أعض ـ ــاء ،عن أن ي تار عض ـ ــو هيئة التدريس َّ
املقوم واحدا ،وي تار رئيس
القسـ ـ ـ ــم الثــاني ،وأن يكون الثــال ـ بــاالت ــاق بينلمــا ،وي ض ـ ـ ـ ـ ـ أن يكون أحــدهم مس خــارج الجــامعــة؛ وذلــك حتى تكون املالحظــات
ب
للمقوم .ويكون تقويم األلران في الجانب التدريع ـ ــمي مس خالم
موض ـ ــوعية ،ونتائج التقويم ص ـ ــادلة ،وليس ـ ــت انطااعات ش ـ ــخص ـ ــية
مل
َّ
طريقة الليارات ،وذلك باسـ ــت دام أداة املالحظة ،وتكون عاارة عس يارات لعض ـ ــو هيئة التدريس املقوم في القاعة الدراس ـ ــية ،يقوم
بلــا مالؤه مس داخـ الكليــة ،أو مس ألسـ ـ ـ ـ ــام منــاظرة في كليــات أخرل .وييااي أن ُيرا َ في تلــك الليــارات :أن يكون هنــاك تشـ ـ ـ ـ ــاور بين
ال ريق اللائر والعضــو َّ
املقوم بشــأن تحديد موضــوع الليارة وأهدا ا ومحاور التقويم ،وأن توعد منالشــة بينلما حوم هذا املوضــوع
بعد الليارة ،وأن توعد نماذج مقننة ل ذه الليارات ومحددة العناصـ ـ ـ ــر ،وأن يتم تدويس املالحظات أثناء الليارات ،وأن تتم منالشـ ـ ـ ــة
عض ــو هيئة التدريس َّ
املقوم في علس ــة خاص ــة؛ بلدإ الولوإ عن مواطس القوة والض ــعق ،وتقديم التغذية الراععة له لتحس ــين
أدائه وتطويره .كما يكون تقويم األلران ألداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجوانب األخرل ،كاليش ـ ــاط العلمي لعض ـ ــو هيئة التدريس،
وإس ـ اماته في مجام ت ص ـصــه ،ويكون عس طريق حص إنتاعه العلمي ،وأيضــا في مجام خدمة الجامعة واملجتمع ،وذلك مس خالم
الح م عن أنش ـ ـ ــطته اإلدارية والتابوية في القس ـ ـ ــم والكلية والجامعة ،وإس ـ ـ ـ اماته الخدمية املقدمة ملؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات املجتمع ولطاعاته
املختل ة.

يتم تقويم رئيس العم ألداء عضو هيئة التدريس في الجانب التدريعمي مس خالم الليارات التي يقومون بلا للقاعة الدراسية
مث تقويم األلران في األسـلوب السـابق ،أو عس طريق تسـجي محاضـرات العضـو َّ
املقوم بعد إعالمه بذلك ،ثم رؤي لا مس لا رئيس
القسـ ـ ـ ــم أو العميد ،وإبداء املالحظات علالا ،ومنالشـ ـ ـ ــة العضـ ـ ـ ــو الا .وتوعد مجموعة مس الضـ ـ ـ ــوابط ييااي مراعاالا لنجاح هذا
األس ـ ـ ــلوب في التقويم ،و ي :الو ي الكام مس لا رئيس العم واألعض ـ ـ ـ ــاء بأهمية التقويم ،وأن عائده ينع س إيجابيا عن عضـ ـ ـ ــو
هيئة التدريس ،وإملام الطر ين بآليات العم مس عدد مرات املالحظة وتولي لا ونتائج ا ،وييااي مقارنته بألرانه في ن س الت صص،
وض ـ ـ ـ ــرورة تو يا الخباة الال مة لرئيس العم مس حي امل ارات والقدرات الال مة ملوالق التقويم املختل ة ،واملنالشـ ـ ـ ــة الواض ـ ـ ــحة
ُ ب
والصريحة بين الطر ين حوم األداء بعد املالحظة ،واألخذ في االعتاار أن نتائج التقويم تست دم لتحسين أداء عضو هيئة التدريس
وتنميتــه امل نيــة .كمــا يقوم رئيس العم ـ بتقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في املجــام الاحثي واإلاـ ـ ـ ـ ـراإ العلمي ،ومجــام خــدمــة
الجامعة واملجتمع ،وذلك مس خالم االطالع عن اإلنتاج العلمي لعض ــو هيئة التدريس َّ
املقوم ،ومدل إض ــا ته للت ص ــص ،وإس ـ امه
في تطويره ،واألنش ــطة واألدوار التي يقوم بلا لخدمة القس ــم والكلية والجامعة ،والخدمات التي يؤديلا ملؤس ـس ــات املجتمع ولطاعاته
املختل ة.
032

يكون مس خالم الطالب الذيس ُي ملبدرس ل م أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس َّ
املقومون ،عن أن يتم ذلك مرتين ك ص ـ ـ ـ درا ـ ـ ــمي :مرة
أثناء ال ص ـ الدرا ــمي بغرب التقويم التكويني بلدإ الحصــوم عن التغذية الراععة ،ومرة أخرل في نلاية ال ص ـ الدرا ــمي بغرب
التقويم التجميعي مس أعـ املسـ ـ ـ ـ ــاهمـة في ات ـاذ القرارات اإلداريـة ،ويكون تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس في مجـام اإلا ـ ـ ـ ـراإ
العلمي مس خالم طالب الدراس ـ ـ ــات العليا .وييااي التأكيد عن ض ـ ـ ــرورة توا ر عدة معاييا ال مة لنجاح هذا األس ـ ـ ــلوب ،و ي :اإلعالن
الصـريم للطالب وأعضـاء هيئة التدريس عس أهداإ التقويم ،ااـتااك أعضـاء هيئة التدريس واملسـئولين وبعض الطالب في تصـميم
االس ـ ــتاانات املس ـ ــت دمة في التقويم ،وعود عدد مس األس ـ ــئلة امل توحة في آخرها ،وإعالن نتائج التقويم بعد ظ ور نتيجة الطالب في
االختاارات؛ حتى ال يت وإ الطالب مس األسـ ــاتذة الذيس لاموا بتقويم أدائلم ،وضـ ــمانا ملوضـ ــوعية آرائلم ،وكذا بعد منالشـ ــة طالب
َ
الدراس ـ ــات العليا لرس ـ ــائل م ،والح اه عن سـ ــرية النتائج ،ال ُيطلع علالا إال بغرب التغذية الراععة في حالة التقويم التكويني ،أو
مس أع التحسين والتطوير والقرارات اإلدارية في حالة التقويم التجميعي.

يم س أن توعـد عـدة معولـات تحوم دون تطايق الرؤيـة املقتاحـة ،لعـ أهم ـا يتمثـ في :للـة لنـاعـة املسـ ـ ـ ــئولين بـالجـامعـات
املصــرية بجدول تعدد أســاليب تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس ،ضــعق تقا أعضــاء هيئة التدريس لتقويم أدائلم ،وخاصــة مس
عانب اللمالء والطالب ،للة خباة الطالب وضعق إمكاناالم ومؤهالالم للقيام بالتقويم املوضو ي ،وعود املحسومية واملجامالت أو
تص ـ ـ ية الحسـ ــابات في أسـ ــلوب تقويم األلران .ويم س مواع ة ذلك مس خالم :نشـ ــر ثقا ة التقويم املسـ ــتمر الشـ ــام ألداء أعضـ ــاء
هيئة التدريس في الايئة الجامعية ،عقد دورات تأهيلية لتدريب القائمين عن تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ب اءة واحتاا ية،
ووعود نماذج مقننة في عميع أس ـ ـاليب التقويم؛ وذلك لضـ ــمان املوضـ ــوعية وتحقيق الحيادية ،أن يكون ال دإ األسـ ــا ـ ــمي للتقويم
هو تحس ـ ـ ــين األداء وتطويره ،وتحقيق التنمية امل نية املس ـ ـ ــتمرة ،وأال تتاكل رة التقويم عن املحاسـ ـ ـ ــاة ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس،
وإا ـراك عض ــو هيئة التدريس في الت طيط والتن يذ لعملية تقويمه؛ مما يتاتب عليه تقا العض ــو للتقويم ،والتناعه به ،وت اعله
ُ
مع القائمين عليه ،وأن تتسم نتائج التقويم بالسرية واألمانة العلمية ،وأال تست َدم مس أع التش يا بأعضاء هيئة التدريس.

اإلمام ،س ـ ـ ــاملة ،وس ـ ـ ــميا ،بارة( :)0212مس ـ ـ ــتول عودة معاييا تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي في عامعة ورللة الجلائرية مس وع ة نظر أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ،املجلة العرمية لضمان الجودة في التعليم الجامعي ،اليمس ،ع( ،)01مج(.)12
الجعا رة ،عادالســالم يوســق الح( :)0215اعلية أداء أعضــاء هيئة التدريس في عامعة اللرلاء مس وع ة نظر طلا لا في ضــوء معاييا عودة
التعليم ،مجلة دراسات ،العلوم التابوية ،األردن ،مج( ،)30ع(.)1
الح مي ،إبراهيم( :)0220ال اءات امل نية املتطلاة لألسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي مس وع ة نظر طالبه وعاللته باعض املتغياات ،مجلة رسـ ـ ـ ــالة الخليج
العربي ،العدد( ،)32السنة( ،)03م تب التابية العربي لدوم الخليج ،الرياب.
الحميضمي ،خالد بس محمد( :)0211تصور مقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم مس وع ة نظرهم في ضوء تجارب بعض
الجامعات املحلية والدولية ،مجلة كلية التابية بأسيوط ،مج( ،)03ع(.)0
الدهش ـ ـ ــان ،عمام عن  ،الس ـ ـ ــيع ـ ـ ــمي ،عمام أحمد( :)0223تقويم بعض عوانب األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املنو ية مس
خالم آرائلم ،مجلة الاحو الن سية والتابوية ،السنة( ،)13العدد( ،)0كلية التابية ،عامعة املنو ية.
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الراعحي ،نوام محمد ،كعكي ،س ـ ـ ـ ـ ام محمد( :)0222تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر طالاات كلية التابية للانات بالرياب،
مجلة دراسات في التعليم الجامعي ،العدد( ،)10مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين امس ،القاهرة.
آم اهر ،عني نــاص ـ ـ ـ ــر( :)0220برامج التطوير املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس :مجــاالالــا وطرق تن يــذهــا ومعولــاالــا ومقومــات نجــاح ــا ،رسـ ـ ـ ـ ــالــة
دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
الس ـ ـ ـ ــاحي ،عادالحي أحمد و البس ـ ـ ـ ــتن ي ،محمود محمد( :)0221بناء مقياس لتقييم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في عامعة امللك عادالعليل،
مجلة كلية التابية ،عامعة املنصورة ،يناير ،ع( ،)22ج(.)0
الش ـ ـ ــا عي ،محمد منص ـ ـ ــور( :)0222متطلاات وا ـ ـ ــروط التقويم املوض ـ ـ ــو ي ألداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر ك مس أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس والقائمين عن العملية التقويمية ،الجمعية السـ ـ ــعودية للعلوم التابوية والن سـ ـ ــية(عسـ ـ ــتن) ،اللقاء السـ ـ ــنوي الثال
عشر ،عامعة امللك سعود ،الرياب.
الص ــاوي ،محمد وعيه( :)0222رؤية لتطوير الجامعة ووض ــع معاييا لتقويم األداء ،ورلة عم مقدمة للمؤتمر الس ــنوي الثال عش ــر :العربي
الخامس(الجامعات العرمية في القرن الحادي والعشـ ــريس :الوالع والرؤل) ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين ا ــمس،
القاهرة.0222 ،
الص ـرايرة ،خالد أحمد( : )0211األداء الوظي ي لدل أعضــاء ال يئة التدريســية في الجامعات األردنية الرســمية مس وع ة نظر رؤســاء األلســام
الا ،مجلة عامعة دمشق ،املجلد(.)02
الطشـ ــالن ،العنود محمد( :)0211تقويم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ــم اإلدارة التابوية بجامعة امللك سـ ــعود مس وع ة نظر
طالاات الدراسات العليا ،مجلة التابية ،كلية التابية ،عامعة األ هر ،ع( ،)121ج(.)1
السجمي ،محمد عاد الس ـ ـ ــالم( :)0222رؤية تص ـ ـ ــورية مقتاحة لتطوير معاييا ترلية أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ـ ـ ـرية ،مجلة كلية
التابية ،عامعة األ هر ،ديسمبا ،ع( ،)102ج(.)3
العربي ،هش ــام يوســق( :)0212تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ضــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي ،املجلة التابوية،
كلية التابية ،عامعة سوهاج ،ج(.)33
العويني ،إبراهيم الســيد( :)0223التنمية امل نية لعضــو هيئة التدريس والجودة واالعتماد املؤس ـعــمي واملنهي لكليات التابية ،مجلة كلية التابية،
عامعة املنصورة ،يناير ،ع(.)23
العيدروس ،أغادير س ـ ـ ـ ــالم( :)0212تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية مس وع ة نظر
أعضاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
الغـامـدي ،و ـاء أحمـد( :)0221تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في عـامعـة أم القرل وعـامعـة واليـة لوريـدا األمري يـة :دراس ـ ـ ـ ــة مقـارنـة ،رس ـ ـ ـ ــالـة
ماعستيا ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
القرني ،عني سعد ،وآخرون( :)0225تقويم أداء عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ،بح مقدم للمؤتمر السنوي الثاني عشر :العربي
الرابع(تطوير أداء الجامعات العرمية في ض ـ ــوء معاييا الجودة الش ـ ــاملة ونظم االعتماد) ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة
عين امس ،القاهرة1113 ،ديسمبا.
القصـ ـ ي ،راا ــد( :)0220اس ــتثمار وتس ــويق الاح العلمي في الجامعة ،مجلة مس ــتقا التابية العرمية ،العدد( ،)01املجلد( ،)3املركل العربي
للتعليم والتنمية(أسد) ،القاهرة.
النجار ،عاد الوهاب( :)0223أساليب تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي ،بح مقدم لندوة((تنمية عضو هيئة التدريس في مؤسسات
التعليم العالي :التحديات والتطوير) ،كلية التابية ،عامعة امللك سعود ،الرياب 15،13 ،نو مبا.
ال يئة القومية لضمان عودة التعليم واالعتماد( :)0223دلي تقويم واعتماد الجامعات ،اإلصدار األوم( ،ملحق ،)1مصر ،القاهرة ،يناير.
حس ـ ـ ــس ،سـ ـ ـ ــامية امل تاح نور ال دي( :)0212أنموذج مقتاح السـ ـ ـ ــتمارة تقويم أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس لا الطالب بكليات العلوم واآلداب
ب ر ي عامعة امللك عاد العليل برابغ والكام  ،مجلة العلوم التابوية ،عامعة السودان للعلوم والت نولوعيا ،مج( ،)12ع(.)3
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حس ـ ـ ــين ،عاداملنعم أحمد ،وتو يق ،اطمة عاا ـ ـ ــور( :)0211تقييم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكليات التابية مس وع ة نظر طالبلا ،املجلة
التابوية ،كلية التابية ،عامعة سوهاج ،يناير ،ع(.)03
حلس ،س ـ ـ ـ ــالم عاــد هللا( :)0225تقويم عــاليــة التــدريس في لس ـ ـ ـ ــم املحــاس ـ ـ ـ ـاــة بــالجــامعــة اإلس ـ ـ ـ ــالميــة مس وع ــة نظر الطلاــة ،مجلــة الجــامعـة
اإلسالمية(لسم الدراسات اإلنسانية) ،مج( ،)10ع( ،)1غلة ،لسطين.
ش ـ ـ ـ ــحاته ،حس ـ ـ ـ ــس ،وامللروع ،هيا( :)0222التقويم الذاتي ألعض ـ ـ ـ ــاء وليادات كليات الانات باململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية :مدخ لتطوير األداء
الجامعي ،بح مقدم لندوة(تطوير عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس) ،مركل الدراس ـ ـ ـ ــات الجامعية للانات ،مركل الاحو  ،عامعة امللك
سعود ،الرياب.
عاد الحســيب ،عمام رعب( :)0212تقويم األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصــيم مس وع ة نظر طالبلم ،مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة العلوم
التابوية والن سية ،كلية التابية ،عامعة القصيم ،يوليو ،مج( ،)3ع(.)3
عادالس ــالم ،س ــناء أحمد( :)0211تص ــور مقتاح لتطوير أداء أعض ــاء هيئة التدريس التابويين في ض ــوء املحاس ــبية والحرية األكاديمية ،رس ــالة
دكتوراة ،كلية التابية ،عامعة عين امس.
عاــدالعــام ،عنتا محمــد أحمــد( :)0213دراسـ ـ ـ ـ ــة مقــارنــة لتقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في بعض الجــامعــات العرميــة و الجــامعــات األمري يــة
وإمكانية اإل ادة منلا في مصر ،املجلة التابوية ،كلية التابية ،عامعة سوهاج ،ج(.)05
عادال ريم ،منهي( :)0222املســاءلة التابوية كمدخ لتقويم أداء عضــو هيئة التدريس بالجامعة ،بح مقدم للمؤتمر الســنوي الثال عشــر:
العربي الخامس(الجامعات العرمية في القرن الحادي والعش ـ ـ ـ ــريس :الوالع والرؤل) ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين
امس ،القاهرة.
لليوبي ،أماني( :)1300مدل ليام عضوات هيئة التدريس في عامعة أم القرل بم ام س التابوية في ضوء معاييا الجودة الشاملة مس وع ة نظر
العضوات والطالاات ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة أم القرل.
مح وه ،أحمد اروق( :)0223إدارة الجودة الشـ ــاملة واالعتماد للجامعة ومؤس ـ ـسـ ــات التعليم العالي ،بح مقدم للمؤتمر القومي السـ ــنوي
الحادي عش ـ ـ ـ ــر :العربي الثال (التعليم العربي :آ اق اإلص ـ ـ ـ ــالح والتطوير)،الجلء األوم ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة
عين امس 13 ،11 ،ديسمبا.
منيا ،محمد( :)0220االتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي املعاصر وأساليب تدريسه ،عالم ال تب ،القاهرة.
نصار ،عني( :)0221معولات أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة عين امس.
نص ــر ،محمد عن ( :)0225رؤل مس ــتقالية لتطوير أداء عض ــو هيئة التدريس بالتعليم الجامعي العربي في ض ــوء املس ــتويات املعيارية لتحقيق
الجودة الش ـ ـ ـ ــاملة ،بح مقدم للمؤتمر الس ـ ـ ـ ــنوي الثاني عش ـ ـ ـ ــر :العربي الرابع(تطوير أداء الجامعات العرمية في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا
الجودة الشاملة ونظم االعتماد) ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين امس ،القاهرة1113 ،ديسمبا.
نمراوي ،ياد( :)0211مدل تقا أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة الليتونة األردنية ألدوارهم الجديدة كما تطرح ا إدارة الجودة الش ـ ـ ــاملة في
التعليم ،مجلة عامعة دمشق ،مج( ،)02ع(.)0 ،1
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 نورة بنت ناصربن صالح العويد/د
أستاذ أصوم التابية املساعد بقسم العلوم التابوية
كلية التابية بجامعة األميا سطام بس عاد العليل

 في ضوء التجارب العاملية تحديدا تجرمة بعض عامعات،هد ت هذه الدراسة إل وضع تصور ترموي مقتاح إلعادة النظر في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
 ذلك بتحلي عينة، اسـ ـ ــت دمت الااحثة الا املنال الوص ـ ـ ـ ي التحليني، في تقويم وتقييم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ــعودية،الواليات املتحدة األمري ية
 ونتج عس هذه الدراسـ ـ ـ ــة إعداد تصـ ـ ـ ــور ترموي متكام يه عدد مس املرت لات التي لد تعتمد علالا الجامعات،مقصـ ـ ـ ــودة مس الدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة واألدبيات النظرية
 التي مس، وعدد مس املاادا التي تركل عن طريقة وآلية تقويم أداء األسـ ـ ــاتذة الجامعيين في الجامعات السـ ـ ــعودية،السـ ـ ــعودية في تقويم أداء األسـ ـ ــاتذة الجامعيين لديلا
 كذلك عدد مس العناصــر التي مس خالل ا يتم تطايق هذه الســياســة في التقويم والعناصــر ترت ل عن أعضــاء، واملحاســاة في الجامعة، والجودة، واملالئمة،أهم ا اإلتاحة
. والورش التدريبية والتطويرية وخدمة الجامعة واملجتمع، ومستويات الطلاة،هيئة التدريس واملقررات الجامعية واألبحا العلمية

Abstract
The aim of this study was to develop a proposed educational vision to review the performance evaluation of members In the light of the
international experience, specifically the experience of some universities in the United States of America, in evaluating and evaluating faculty
members in Saudi universities, the researcher used the descriptive analytical method by analyzing a sample of previous studies and theoretical
literature. There are a number of pillars on which Saudi universities may depend on evaluating the performance of university professors, And a
number of principles that focus on the method and mechanism of evaluating the performance of university professors in Saudi universities, which
are the most important availability, relevance, quality and accounting at the university, as well as a number of elements through which this policy
is applied in the calendar and elements based on faculty members and university courses Scientific research, students' levels, training and
development workshops, and university and community service.
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إن املتأم بموض ـ ـ ـ ــوعية في أهداإ الس ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة التعليمية للتعليم الجامعي باململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية يدرك تماما مدل
وض ـ ـ ـ ــوح ــا ومرون لــا ،ولــابلي لــا للقيــاس العلمي ،وا ـ ـ ـ ــمول ــا عن ك ـ مــا ي يــد ال رد واملجتمع مس حــاعــات م مــة ومتطلاــات تنمويــة
ومعلوماتية وم اراتيه وتقنية وخلقية ،كما لد يدرك مدل لص ــور كثيا مس مؤسـ ـس ــات التعليم الجامعي في تحقيق كثيا منلا عليا في
والع حياة الناس املعاا ـ ــة ،وهذا يحتم علالا اس ـ ــتحدا عملية تقويمية علمية اـ ـ ــاملة تقيس ك أبعاد العملية التعليمية ،وتحدد
درعــة مــا تم تحقيقــه مس تلــك األهــداإ ومــا لم ب
يتم ،وتش ـ ـ ـ ــخص كي يــة ونوعيــة برامج ــا ،وتقرير مــدل توا ق ــا مع حــاعــات املجتمع
ومتطلاــاتـه ،وتحــديـد مـدل نجــاح م رعـاالــا مس القول البش ـ ـ ـ ــريـة في موالع أعمــال م في ميــدان الحيــاة العمليــة (و ارة التعليم العــالي،
.)10 ،0211
وغالاا ما تتدا ع الدراس ـ ـ ــات العلمية باتجاه ب
تنمية م ارات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس و ق املتطلاات العاملية ومتطلاات س ـ ـ ــوق
العم  ،ومس عانب آخر تنالش ال ي ية في دمج م ارات القرن الواحد والعش ـ ـ ـ ــريس بم ارات عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وهذا مس عملة
الروا د األكاديمية ب
املتميزة ملس ـ ـ ــار الاح العلمي واملنل ي تجاه تطوير التعليم برمته ،نظرا ملا يش ـ ـ ــكله كركيزة مس ركائر تقدم لالدان
والشـ ــعوب في ظ عالم باتت العوملة تلعب دورا كاياا ومنقطع النظيا .في املقاب يظ تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،مح توعالات
عام مس ال اءة والقدرة عن مس ـ ـ ــايرة متطلاات
م توحة تس ـ ـ ــتد ي مناجية علمية ،ليصـ ـ ــام أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ذا اس ـ ـ ــتعداد ٍ
ب
ب
تدريبية،
وتعلمية
العصــر الحدي في الجامعة الحديثة ،بك مكوناته االلتصــادية واالعتماعية والحضــارية ،مس ك ايات شــخصـ بـية،
ب
وتقنية ،وتواصـ ـ ـ اعتما ي ..إل  .إذ ال ي ى بأن التقييم والتقويم ألداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ـ ــيلعب دورا كاياا في االرتقاء بالتعليم
الجامعي ،وذلك ملا يقوم به أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس دور م م في ذلك ،و بمثابة الحجر األس ـ ــاس في أركان العملية الجامعية ،إذ
ياقى تميزه مولو ـا عن مــا يتمتع بــه مس ك ــايــات متعــددة ولــدرات وم ــارات متنوعــة يحــاكي مس خالل ــا أسـ ـ ـ ـ ــاتــذة دوم العــالم ،الــذي
يس ـ ــتمد لدراته وإمكاناالم م ارات القرن الواحد والعش ـ ــريس ،ومتماا ـ ــيا مع الثورة الص ـ ــناعة الرابعة ،لذا إن تقويم أعض ـ ــاء هيئة
التدريس يتماشــمى مع عدد مس العوام املشــكلة ل ا منلا املقررات الجامعية ،وخدمة املجتمع ،والنتاج الاحثي والعلمي ،كذلك لدرته
عن تدريب الطلاة وإكس ـ ـ ـ ــابلم امل ارات التي تؤهل م لالس ـ ـ ـ ــتجابة ملتطلاات س ـ ـ ـ ــوق العم الحالي ،وللتنا س العلمي وامل اري العاملي،
يؤثر هــذا التقويم الخــاص بلم عن ر ع ك ــاءاالم ولــدراالم ،متى كــان أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس يوعــه ل م التقييم والتقويم و ق
برنامج علمي واض ـ ــح مس أع تحس ـ ــين أدائلم وتطوير إمكاناالم؛ إنه ال ا ـ ــك بأن ذلك س ـ ــوإ ينع س عن الطلاة بش ـ ــك إيجابي،
والايئـة الجـامعيـة كذلك ،ثم مسـ ـ ـ ــتويات التعليم الجـامعي والعـالي في اململ ـة العرميـة السـ ـ ـ ــعودية ،بالتوا ي مع اإلمكـانيـات العلمية
واإلدارية ومدل مس ـ ــاعدته في تحقيق ذلك ،بالتالي يليئه ذلك إل الدخوم في مض ـ ــمار التعليم الدولي ،الذي ال ا ـ ــك وال ريب ينع س
بآثاره عن د ع جلة االلتصاد الوطني و ق منظومة محاكية لاللتصاد العاملي والدولي.
لذا رأت الااحثة أهمية عم الدراس ـ ــة الاحثية التي تنالش الا تقييم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية،
في ض ـ ـ ـ ــوء رؤية  ،0202ذلك ألن التعليم الجامعي يمث ل ا أهمية كبال ،كون الااحثة مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يه ،كذلك إل أن
التعليم الجامعي في الولت الحالي يعتبا ضرورة ملحة في مجتمعنا السعودي ،وأهميته تأتي بأنه يحم م رعات م مة لتحقيق رؤية
اململ ة العرمية الس ـ ـ ــعودية  0202و ق عدة أهداإ ترتاط به ،وتقديم تص ـ ـ ـ ــور ترموي مقتاح يس ـ ـ ـ ــاعد عن تحقيق العاملية في معيار
تقويم وتقييم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
ال يلام تعليمن ــا الج ــامعي يع ــاني مس النقص في تو ر املع ــاييا الواض ـ ـ ـ ـح ــة والقوانين التي مس املم س أن ُيحت م إلال ـا ،وتكون
ب
ب
ب
والتابوية
اإلدارية
الدولية عن وعه الخصـ ـ ـ ــوص ،وإل الج ات
مرععا للجامعة لقياس أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس و ق املؤاـ ـ ـ ـ ـرات
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عام ــة ،ل ننا وطاقا لل رة ن س ا نبتاي ومس خالم هذه الدراسة تناوم خطوات متقدمة تس م بصورة عميقة في عع أداء أعضاء
ُ
هيئة التدريس في عامعاتنا،عن محك التطوير الدائم واملس ــتمر ،ليس في مض ــمون التعليم والتدريب حس ــب ،ب أيضـ ـا تم نه مس
االتص ــام بعدد مس املعارإ والعلوم والتجارب الجديدة ،ض ــال عس اتص ــاله املس ــتمر في عميع وس ــائ التقنية الحديثة،والخوب في
تصــميم وابتكار طرلا وأســاليب إبداعية و ق م ارات القرن الواحد والعشــريس ومســتوعاات الثورة الصــناعة الرابعة ،وهذا يقتضــمي
ت طيطا اس ـ ـ ـ ــتااتيجيا موس ـ ـ ـ ــعا يقوم به أص ـ ـ ـ ــحاب الخباة الجامعية والتابوية واإلدارية ،خاصـ ـ ـ ــة ولم يعد القياس ملخرعات التعليم
الجامعي و ق اإلطار الوطني ،إنما أص ـ ــام األمر يأخذ طابعا ب
دوليا ،ومال ع متى ما بدأ العم بذلك ييااي االلت ات إل ما سـ ــينع س
مس أثر إيجابي في تش ي وإعادة إنتاج الثقا ة االعتماعية حيام التعليم وااللتصاد في آن واحد.
بمعنى آخر إن رة األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي العاملي ،تأتي في إطار ما يسـ ـ ـ ــتطيعه أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مس توظيق إمكاناالم
ولدراالم ملجاراة عصر االلتصاد املعرفي ال ائ مس خالم تنمية امل ارات العليا للت يا ،وعودة الاح العلمي حسب م ارات القرن
الواحد والعشـ ـ ـ ــريس ،أيض ـ ـ ـ ــا إدارة وتوعيه لدرات الطلاة ،واختيار املواضـ ـ ـ ــيع الاحثية والعلمية ،كذلك تم نه مس إدارة ت نولوعيا
وتقنيات التعليم ..إل آخره.
لذا تتحدد مشكلة الدراسة الاحثية بالسؤام الرئيس التالي:
ب
التصور املقتاح لتقييم أعضاء هيئة التدريس وتقويم م في ضوء الخباات الدولية؟
_ ما
ويت رع مس السؤام الرئيس األسئلة ال رعية التالية:
.1
.2
.3
.4

_ ما والع تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الدراسات املحلية؟
_ ما متطلاات تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الدراسات النظرية؟
_ ما معولات تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الدراسات النظرية؟
_ ما التصور املقتاح لتقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الخباات الدولية؟

✓

معر ة والع تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الدراسات املحلية.
ال شق عس متطلاات تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الدراسات النظرية.
التعرإ عن معولات تقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الدراسات النظرية.
التوص إل التصور املقتاح لتقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس في ضوء الخباات الدولية.

✓
✓
✓

تنطلق أهميــة هــذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة في محــاولــة إيجــاد معــاييا عــامعيــة ،لتطوير أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس الــذيس يعــدون أحــد
ُ ب
املرت لات امل مة للتعليم الجامعي ،ولتحقيق أهداإ رؤية اململ ة العرمية الســعودية  ،0202كما تأتي هذه الدراســة لتشــك إضــا ة
لتلك التجارب املحلية التي ال يم س االسـ ـ ـ ــتغناء عنلا في تطوير التقييم والتقويم ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية،
بـاإلضـ ـ ـ ـ ــا ـة لتجـارب عمليـة أخرل لالـدان متعـددة ،غـالاـا مـا تتطرق ل ـا معظم اإلحص ـ ـ ـ ــاءات التعليميـة الـدوليـة ومراكل الـدراس ـ ـ ـ ـ ـات
واألبحا املختصة.

✓ الحدود املوضوعية :تتناوم هذه الدراسة موضوع تقويم وتقييم أعضاء هيئة التدريس ،في ضوء الخباات الدولية.
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✓ الحدود اللمانية :تمت هذه الدراسة خالم ال ص الدرا مي األوم ،للعام الجامعي 1332_1303هـ.
✓ الحدود املكانية :هذه الدراسة تمت في اململ ة العرمية السعودية.

التقويم:
ُيعرإ التقويم اص ـ ـ ــطالحا :بأنه العملية التي يقوم بلا ال رد ،أو الجماعة ملعر ة نقاط الضـ ـ ــعق ونقاط القوة في أي عم مس
األعمام ومعر ة عوام النجاح ،وعوام ال ش  ،في تحقيق األهداإ املرعوة (رميع0212 ،م.)12 ،
وتعرإ الااحثة التقويم في دراسـ ـ ـ ـ لا هو الح م عن أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،بمدل ات اق مس ـ ـ ــتوياالم العلمية وامل ارية ،مع
املعاييا املحلية الحديثة ،والعاملية في التعليم الجامعي.
أعضاء هيئة التدريس:
ُ
وتعرإ الس ـ ـ ـ ــلمي0212 ،م أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــأنلم األشـ ـ ـ ـ ـخــاص املؤهلون تــأهيال عــاليـا ،وتم تعيينلم في الجــامعــة بعــد
الحص ــوم عن درعة الدكتوراه ،في إحدل الت صـ ـص ــات العلمية ،ويقومون بتدريس مادة ،أو أكثا مس املواد املقررة ،في مؤسـ ـس ــات
ب
ب
ب
التعليم الجامعي ،باململ ة العرمية السعودية ،ويحملون إحدل ُ
الرتب اآلتية :أستاذ ،أو أستاذ مشارك ،أو أستاذ مساعد.
ويت ق هذا التعريق إعرائيا ،مع التعريق االصطالري ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

است دمت الااحثة املنال (الوص ي التحليني) في دراس لا ،لتحلي الدراسات والتجارب لاناء التصور املقتاح في الدراسة.

الدراس ــات النظرية ،الدراس ــات الس ــابقة ،وتمثلت عينة الدراس ــة بالدراس ــة (الوثائقية القص ــدية) املس ــتمدة مس الدراس ــات
املعروضة.

ُ
أصــام التعليم الجامعي بك أنماطه ومســتوياته ضــرورة تملالا طايعة العصــر الذي يتسـ بـم بالســرعة في تلايد املعر ة في اــتى
املياديس ،كما يتسم بتعقد عوانب الحياة املختل ة ،وهذا ي بسر تلايد الطلب االعتما ي عن هذا النوع مس التعليم كما ي سر ع ود
اململ ة العرمية الس ــعودية في تطويره والتوس ــع يه وتنويع مجاالته وأنماطه ،حي إن يادة الطلب االعتما ي عن التعليم الجامعي
أوعد حا لا باململ ة لتطويره ،والتوسع يه.
وتشـ د اململ ة العرمية السـعودية منذ تأسـيسـ ا نلضـة تنموية في كا ة املجاالت وعن م تلق األصـعدة ،ويعد التعليم العالي
ُ
مس الـدعـائم املؤثرة في املسـ ـ ـ ــياة التنمويـة ألي بلـد ،ولـذا أنشـ ـ ـ ـ ـلـت و ارة التعليم العـالي بـاملرس ـ ـ ـ ــوم امللكي رلم  002/1في 1053/5/1هـ
(1325م) ،لتتول مس ــؤولية اإلا ـراإ والت طيط والتيس ــيق الحتياعات اململ ة في مجام التعليم العالي ،وتن يذ س ــياس ــة اململ ة في
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هذا املجام ،ســعيا لتو يا الكوادر الوطنية املت ص ـصــة في املجاالت اإلدارية ،والعلمية ،بما ي دم األهداإ التنموية الوطنية ،ويعد
و ير التعليم العالي مسـ ــئوال عس تن يذ هذه السـ ــياسـ ــات ،ولقد حظي التعليم العالي بدعم مالي ضـ ــخم مس امليزانيات نتج عنلا إنشـ ــاء
أكثا مس ( )02عــامعــة حكوميــة وأهليــة ،مو عــة عغرا يـا بين منــاطق اململ ــة ،وترتاط هــذه الجــامعــات بو ارة التعليم ،مع وعود نوع
مس االستقاللية في املجاالت اإلدارية ،واملالية ،واألكاديمية ،وتتضمس هذه الجامعات مجموعة مس الت صصات النظرية ،والعلمية،
والتطايقية في كا ة املجاالت (مؤسسات التعليم العالي في اململ ة العرمية السعودية.)0210 ،
ُويمثـ التعليم الجــامعي ل بمـة ال رم التعليمي ،ممــا يجعلــه يتح بمـ القس ـ ـ ـ ــط األو ر في إحــدا التنميــة امليش ـ ـ ـ ــودة ،بوص ـ ـ ـ ـ ـا
الرص ـ ــيد االس ـ ــتااتي ي الذي ب
يمد املجتمع بك احتياعاته مس الكوادر البش ـ ــرية القادرة عن النلوب بأعااء التنمية في مجاالت الحياة
املختل ة ،و ي املناع لت ريج القيادات املجتمعية.
واملُستقرا لقضية التعليم العالي والجامعي في اململ ة العرمية السعودية ،يرل أنلا ب
مرت بنقلة نوعية م مة ،تتمث في العديد
مس مسارات حركة التعليم.
وتؤدي الجامعات دورا هاما في نلضة املجتمع وتطويره وتنميته ،باعتاارها مس أهم مؤسسات املجتمع ،حي يقع عن عاتق ا
إعداد الكوادر البشرية الوطنية ،التي تحتاع ا عمليات التنمية في الت صصات املختل ة ،الجامعات منظمات م توحة عن الايئة
واملجتمع املنتميــة إليــه ال تس ـ ـ ـ ــتطيع الاقــاء واال دهــار والنجــاح و ي تقق م تو ــة األيــدي ،وتــاركــة األمور للظروإ والصـ ـ ـ ـ ــد ــة التي
تتح م بمصـ ـ ـ ــياها ،وتمني علالا نوع مس التغييا املطلوب أو املحا ظة عن الوضـ ـ ـ ــع الراهس ،يتوعب عن اإلدارة الت طيط للتغييا
لتحقيق أهدا ا ألن الجامعات في حياة ت اع وتعام مس ـ ـ ـ ــتمر تأثرا وتأثياا بايئ لا ،لتواكب العصـ ـ ـ ــر الحالي الذي يتسـ ـ ـ ــم بالتغييا
الس ـريع في العديد مس املجاالت العلمية وااللتصــادية واالعتماعية ،مما أثر عن أداء وأنشــطة الجامعات لضــمان بقائلا واســتمرارية
نجاح ا (حريم.)021 ،0210 ،
ومس أهم خصائص السياسة التعليمية للتعليم الجامعي باململ ة العرمية السعودية ،ما يني(خلي ة:)1211 ،1302 ،
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توعالية وليســت ت صــيلية ،وال يقصــد بلا صــياغة حلوم ،أو إعابات لك مشــكلة تادو في امليدان التعليمي ،وإنما توضــع بحي
تسمم للعاملين بحرية صنع القرارات املناساة باليساة للموالق واملش الت التي تناسبلم.
دينامية ومرنة ،ولابلة للتطايق ،ول ا وظي لا الت سياية ،والتوعالية ،ويتم بناؤها في ضوء أهداإ ُمت ق علالا.
ُمس ـ ــتمرة ومتطورة ذلك أن الس ـ ــياس ـ ــة التعليمية يجب أن تس ـ ــتجيب ملا يحد في املجتمع مس تغيا وما يطرأ عليه مس تحوم في
نظمه ،السياسية ،أو االعتماعية ،أو ال رية ،أو االلتصادية.
ُ
اعتماعية باعتاار أن التعليم نظام اعتما ي ،يؤثر في املجتمع ويتأثر به ،ومظرو ه ،وتطلعاته ،و ي تعليمية ترموية ألنلا تطاق
في مجام التابية والتعليم بإمكاناته البشرية واملادية ومدخالته املتعددة.
تس ــع إل إص ــالح عمليات التعليم الجامعي ،وتجويد م رعاته ،و ي علمية ألنلا ليس ــت ارتجاال ،ول نلا نتاج الاح  ،ب بحو
علمية في مجال ا.
تتــأثر بمــا يتــأثر بــه املجتمع ،مس م تاعــات حــديثــة ،أو اكتش ـ ـ ـ ــا ــات علميــة ،أو اتجــاهــات عــامليــة في مجــام التابيــة والتعليم ،كمــا
يحد في الولت الحاضر.
ُ
تشك اإلطار الذي يوعه القرارات املناساة ،لتحقيق األهداإ امليشودة.

والجامعات الحكومية املعتمدة مس و ارة التعليم باململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية ي :عامعة أم القرل ،والجامعة اإلسـ ـ ـ ــالمية،
وعامعة اإلمام محمد بس ســعود اإلســالمية ،وعامعة امللك ســعود ،وعامعة امللك عاد العليل ،وعامعة امللك د للاتاوم واملعادن،
وعامعة امللك يص ـ ـ  ،وعامعة امللك خالد ،وعامعة القصـ ــيم ،وعامعة طياة ،وعامعة الطائق ،وعامعة حائ  ،وعا ان ،وعامعة
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الجوإ ،والااحثة ،وعامعة تاوك ،ونجران ،والحدود الش ـ ـ ــمالية ،وعامعة األمياة نورة بيت عاد الرحمس ،وعامعة امللك سـ ـ ــعود بس
ب
عاد العليل للعلوم الص ـ ـ ـ ــحية ،وعامعة اإلمام عاد الرحمس ال يص ـ ـ ـ ـ  ،وعامعة األميا س ـ ـ ـ ــطام بس عاد العليل ،وعامعة ا ـ ـ ـ ــقراء،
واملجمعة ،وميشة ،والجامعة السعودية اإلل تاونية ،وعامعة عدة (مولع و ارة التعليم0212 ،م).
ب
األهلية املعتمدة مس و ارة التعليم باململ ة العرمية الس ـ ــعودية ،عامعة األميا سـ ــلطان األهلية ،وعامعة
ومس أهم الجامعات
ع ب ت األهلية ،والجامعة العرمية امل توحة ،وعامعة اليمامة األهلية ،وعامعة األعمام والت نولوعيا األهلية ،وعامعة األميا د بس
سلطان األهلية وغياها مس الجامعات (مولع و ارة التعليم0212 ،م).
ويوعد ( )31كلية أهلية معتمدة في التعليم الجامعي السـ ـ ـ ــعودي ،منلا كلية الااحة في الااحة ،وكلية الرياب لطب األس ـ ـ ـ ــنان
والص ـ ــيدلة في الرياب ،كلية املعر ة األهلية للطب البش ـ ــري بالرياب ،وكلية الريادة األهلية لطب األس ـ ــنان في عدة ،وكلية القص ـ ــيم
ب
األهلية (مولع و ارة التعليم0212 ،م).
للغات والحاسب اآللي في بريدة ،وغياها مس الكليات
وحقق التعليم الجــامعي في اململ ــة ل لات كاياة في السـ ـ ـ ــنوات األخياة ،تمثلــت إل عــانــب ا تتــاح عــدد كايا مس الجــامعــات،
والتوس ــع في القاوم ،وإطالق برنامج خادم الحرمين الش ــري ين لالبتعا الخاراي ،تأس ــيس العديد مس كرا ــمي الاح العلمي ،وعدد
مس مراكل التميز الاحثي العلمي ،والتوعه إل التدوي والعاملية ،ب
وتم رص ـ ـ ــد عدد مس املؤا ـ ـ ـرات العاملية التي ظ رت عامعات اململ ة
العرمية الس ــعودية في تص ــيي االا الص ــادرة خالم الس ــنوات األخياة ،ومس أهم هذه التص ــيي ات (التص ــيي ات العاملية :مولع أ ضـ ـ
الجامعات السعودية0212 ،م) (حالة التعليم العالي في اململ ة العرمية السعودية:)0210 ،
✓ مؤار كيو إس للتعليم العالي QS
✓ مؤار تايمل للتعليم العالي Times Higher Education Index
✓ مؤار تقرير األخاار األمريكي العاملي US news and World Report
س Web Matrix

✓ مؤار ويب ماتري
✓ مؤار اانغ ايShangahai Academic Ranking of World Universities
✓ التصييق الاحثي للجامعاتSCImago
إن االهتمام بم ارات أعضــاء هيئة التدريس وأدائلم ،ال يادأ مس القاعة الدراســية ب يادأ مع االاــتااطات التي تجعله مؤهال
لخوب ممارسة التدريس الجامعي ،ناك العديد مس الالدان ك لندا مثال ومس ضمنلا أستااليا تحديدا ،إذا تعتمد هذه الدوم ملدة
ب
األكاديمية وتغذية امل ارات التابوية و ق طرق واسـ ـ ــتااتيجيات التعليم الجامعي الحدي ضـ ـ ــال عس
س ـ ـ ــيتين تقرياا نظاما يجمع بين
مرحلة املعايش ــة الجامعية ،لا منم األس ــتاذ الجامعي إعا ة الدكتوراه ،ويحد ذلك ألي باح لد حص ـ عن ا ـ ادة الدكتوراه،
ب
التعليمية في تلك الالدان املتقدمة في مجام التابية والتعليم عن
في بعض الت ص ـ ـصـ ــات األكاديمية علما بأن ثمة رلا بين التجارب
املستول الدولي.
مث هذه املقدمة السـ ـ ـريعة تؤس ـ ــس لدينا القناعة بأن أعض ـ ــاء هيئة التدريس يش ـ ــكلون األهمية في مجام التعليم الجامعي،
ب
ويطور – ثم يرسـ ـ ـ ـ –
حي يقوم كذلك بعملية التواص ـ ـ ـ ـ ال بعام بين املنال التعليمي والطلاة مس ع ة أخرل ،يس ـ ـ ــتقا – يحل
ب
ب
عني وواضـ ـ ــح مس خالم
العملية معه طيلة ممارسـ ـ ــته للتعليم الجامعي ،ويم س لياس ـ ـ ـ ا بشـ ـ ــك
تغذية راععة؛ حي تسـ ـ ــتمر هذه
ُم رعــات التعليم الجــامعي عــامــة ،بــالتــالي نحس أمــام عنص ـ ـ ـ ــر م م يعتبا أكثا أهم بي ـة مس بين مس عنــاص ـ ـ ـ ــر أخرل م ملــة للعمل بي ـة
والتابوية ،ال رق ي مس في أن تلك ب
ب
يميا لد أولته ب
الدوم املتقدمة تعل ب
ب
أهمية كبال ليس في تم ينه وتطويره حس ــب بقدر ما
التعليمية
ب
ب
حياتية أخرل والخوب الا بالت صي لد ال ييسجم مع روح رة املاادرة بصورة آنية.
و رت له متطلاات
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ال اــك بأن ثمة أ كارا عديدة تصــب في مصــلحة تأســيس م ارات أعضــاء هيئة التدريس وتحســينلا وتطويرها بحي تتناســب
مع املواصـ ـ ات الدولية ،أي م ارات القرن الواحد والعش ــريس في مواع ة الثورة الص ـ ب
ـناعية الرابعة ،إذ تس ــتد ي املس ــألة الس ــتعداد
كايا للقدرة عن تقويم وتقييم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في اململ ة العرمية السـ ــعودية والوصـ ــوم بلم إل مصـ ــاإ ذلك املسـ ــتول،
ومث هذه املحاكاة الحضــارية ال تعني بالضــرورة أنه ال يمتلك تلك األهلية أو امتيا ات التعليم الجامعي العابر للحدود ،إنما القصــد
مس ذلك هو األخذ باألس ـ ــااب التي ي رض ـ ـ ا الوالع الجامعي الحدي  ،ليس في مجام التعليم حسـ ــب ،ب في م تلق املجاالت حي
تجدر اإلا ـ ــارة هنا ومالتحديد إل ض ـ ــرورة ومتطلب التعليم الجامعي باملجتمع ،للدخوم في عملية تواصـ ـ ـ حض ـ ــاري مع تلك الالدان
املتقدمة تعليميا بش ـ ـ ــك خاص ،وليس هذا حسـ ـ ــب ،ب وان راط م عن وعه الخص ـ ـ ــوص في منظومة نس ـ ـ ـ ب
ـقية تجمع ذوي ال اءة
العاملية واملنظمات ب
ب
املدنية
التعليمية والش ـ ـ ـ ـ ادات العليا مس م تلق الالدان تلك ،وذلك أا ـ ـ ـ ــاه ما يكون ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (االتحادات واألندية
ب
التعليمية مجموعة مس الحكومات والوكاالت اإلنمائية ومنظمات املجتمع املدني ومؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات القطاع الخاص تعم معا في الولت
ب
لعملية تقويم أعض ــاء
الراهس لتحقيق أهداإ التعليم للجميع والتي ل ا الص ــلة مع اليونس ــكو )1وك ذلك يتطلب اس ــتعدادا حقيقيا
هيئة التدريس في اململ ة العرمية السعودية ،حي يتطلب ذلك إعادة النظر في العديد مس إعراءات الت طيط اإلدارية ومقتضيات
امليدانية ،ضال عس مقررات ب
ب
ب
التدريس الجامعية ،والتي وال اك ي بأمس الحاعة ألااه ما يكون
بعملية بناء وتأهي يرا ي
التن يذ
ب
العلمية التي تيسجم
الخصوصية االعتماعية لطايعة املجتمع السعودي ويتماس والصورة املشتاكة مس مسار الدراسات واألبحا
وطايعة املقررات الجامعية التعليمية ملعظم الالدان املتقدمة تعليميا؛ ليصام لدينا ما يسمى ب ـ ـ ـ ـ ـ مجتمع املعر ة ،ومالعودة إل أبر
الدراســات التي مس خالل ا تمت دراســة تقييم وتقويم أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية ،أو تطوير ذلك نجد أن بعض
الدراسات لد بحثت بالتالي:

تناولت د اسة العيدروس (1301ه ـ ـ )والتي ب
لدمت تصور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
ر
الســعودية مس وع ة نظر أعضــاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة ،حي هد ت الدراســة إل معر ة أهم مالمم تقويم
ب
والتعرإ عن والع أس ـ ــاليب تقويم أداء عض ـ ــو
أداء عض ـ ــو هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية و قا ملادأ املس ـ ــؤولية اإلس ـ ــالمية،
هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية ،كذلك ال ش ـ ـ ــق عس املتطلاات التي ييااي توا رها في األس ـ ـ ــاليب املسـ ـ ــت دمة في تقويم أداء
أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة ،والتعرإ عن أهم الص ـ ـ ـ ــعومــات التي تواعــه تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات الس ـ ــعودية ،واعتمدت الااحثة عن املنال الوصـ ـ ـ ي املسـ ـ ــحي في ذلك ،بحي اـ ـ ــم مجتمع دراس ـ ـ ـ لا عن أعضـ ـ ــاء هيئة
التدريس الس ـ ــعوديين ومس يتول منلم مناص ـ ــب ليادية ،بجامعات منطقة م ة امل رمة (عامعة أم القرل ،عامعة امللك عاد العليل،
عامعة الطائق ) ،والاالغ عددهم ( )0323ردا ،ولد ُ
ص ـممت اســتاانة لجمع املعلومات ،كما توصــلت الدراســة إل نتائج م مة منلا،
ب
تم س عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس مس مـادتـه العلميـة والتزامـه بـاألداء عن أكمـ وعـه ،دون إهمـام ،وتحقيق العـدم واملس ـ ـ ـ ــاواة في تقويم
الطالب ،وانض ـ ـ ـ ـاـاطـه ودلتـه بمواعيـد املحـاض ـ ـ ـ ـرات ،وتطوير مناجـه واس ـ ـ ـ ــت ـدام اس ـ ـ ـ ــتااتيجيـات وطرق وتقنيـات متعـددة وحـديثـة
للتدريس ،كذلك املوض ـ ــوعية والفزاهة واألمانة العلمية والدلة في إعراء الاح العلمي ،أيض ـ ــا توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إل أن مس مميزات
محا ظة عضـ ـ ــو هيئة التدريس عن سـ ـ ــرية الايانات ومذم الج د لتحقيق التميز ،واإلبداع في اإلنتاج العلمي ،واسـ ـ ــت دام الشـ ـ ــورل

][1التيس ـ ـ ـ ــيق الدولي في مجام التعليم للجميع .حي ع دت  123حكومة خالم املنتدل العاملي للتابية (داكار )0222 ،بض ـ ـ ـ ــمان انت اع الجميع
بالتعليم .اضغط هنا
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واالعتماد عن التعاون والعم بروح ال ريق العلمي ،والتحني بس ـ ــلوك القدوة وغرس القيم الحميدة في ن وس الطالب ،وانضـ ـ ــااطه
بواعاات القسم ،والتعام اإليجابي مع اللمالء والطالب ،وإعداد مشاريع نا عة للمجتمع.
دراسـ ــة (عان0212 ،م) بعنوان ك ايات تدريس عضـ ــو ال يئة التعليمية في األلسـ ــام التابوية بجامعة أم القرل بم ة امل رمة
مس وع ــة نظر طــالاــات الــدراس ـ ـ ـ ـ ـات العليــا ،حيـ هــد ــت هــذه الــدراسـ ـ ـ ـ ــة إل التعرإ عن بعض ك ــايــات التــدريس لعض ـ ـ ـ ــو ال يئــة
التعليمية في األلسـ ـ ـ ــام التابوية بجامعة أم القرل بم ة امل رمة ،مس وع ة نظر طالاات الدراسـ ـ ـ ــات العليا ،في كلية التابية واـ ـ ـ ــملت
العينة عن ( )101طالاة مس طالاات الدراسات العليا ،واست دمت الااحثة أداة االستبيان في ذلك ،حي ااتم عن ثالثة م ارات
ي امل ارات التدريس ــية وم ارات التقويم ،وم ارات الس ــلوك اإلنس ــاني ،ولد كشـ ـ ت الدراس ــة عن أن طالاات الدراس ــات العليا غيا
راضيات عس است دام أعضاء ال يئة التعليمية ،لطرق التقويم والتدريس التقليدية والتعام غيا اإلنساني.
دراس ـ ــة (العمرو0212 ،م) بعنوان عودة األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في برنامج الدبلوم العام في التابية بجامعة
حائ مس وع ة نظر املتعلمين أن س ـ ـ ـ م :دراس ـ ـ ــة تقييميه ،حي هد ت الدراس ـ ـ ــة إل تقييم عودة األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في برنامج الدبلوم العام في التابية بجامعة حائ مس وع ة نظر الطالب والطالاات بالبانامج ،واسـ ـ ـ ــت دم الااح املنال
الوص ي في ذلك ،مس خالم أداة االستاانة التي تتضمس لائمة معاييا عودة األداء التدريعمي ،في ضوء الدراسات النظرية والسابقة،
وطاق ا عن ( )210طالب وطالاة ،ومييت النتائج أن مس ــتول عودة األداء التدريع ــمي والتقويم لدل أعض ــاء هيئة التدريس ملؤا ـرات
معيار (الت طيط للتدريس ،امل ارات األدائية لتن يذ التدريس ،والتقويم) لدل عض ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر طالب وطالاات
الدبلوم التابوي عاءت بدرعة (عيد عدا) ،باإلضا ة إل رضا املتعلمين العام عس البانامج.
دراس ــة الخثالن (1305ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ) والتي كانت بعنوان اس ــتااتيجية مقتاحة لتطوير إدارة املوارد البش ــرية في ض ــوء ت نولوعيا األداء
البش ـ ـ ـ ــري بــالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة (دراس ـ ـ ـ ـ ــة حــالــة) ،والتي هــد ــت إل التعرإ عن دور ت نولوعيــا األداء البش ـ ـ ـ ــري في تطوير األداء
بالجامعات السـ ـ ــعودية ،ودراس ـ ـ ــة الوالع ملس ـ ـ ــتويات األداء الحالية للموارد البش ـ ـ ــرية في أبعاد ( االس ـ ـ ــتقطاب ،والتوظيق ،والتأهي
والتدريب في أثناء الخدمة ،والحوا ل وإعراءات العم ) بجامعة سـ ـ ـ ــلمان بس عاد العليل ( عامعة األميا سـ ـ ـ ــطام بس عاد العليل )
حاليا.
وكان منال الدراس ــة املس ــت دم هو املنال الوصـ ـ ي ،بحي اس ــت دم الااح االس ــتاانة وأس ــلوب دل اي كأدوات للدراس ــة،
ُ
بحي ـ طاقــت عن (  ) 222موظ ــا وموظ ــة في عــامعــة األميا سـ ـ ـ ـ ـطــام بس عاــد العليل ،والــذيس يمثلون العــاملين بــإدارات ا ـ ـ ـ ــؤون
املوظ ين ،ونتج عس هذه الدراس ـ ـ ـ ــة إعداد إس ـ ـ ـ ــتااتيجية مقتاحة لنماذج ت نولوعيا األداء البش ـ ـ ـ ــري ،بحي اختار الااح النموذج
املناسب ملوضوع الدراسة والذي يصلح للتطايق في املؤسسات التعليمية ال اياة كالجامعات وهو نموذج " علبات ل ندسة السلوك
البشري".
دراسة العاد العالي (1305هـ) والتي كانت عس است دام املقارنة املرععية لتحسين مستول أداء الجامعات السعودية(عامعة
امللك س ـ ــعود أنموذعا) ،بحي هد ت الدراس ـ ــة إل تحس ـ ــين مس ـ ــتول أداء الجامعات الس ـ ــعودية ،ممثلة بجامعة امللك سـ ــعود ،مس
خالم تحديد مؤا ـ ـ ـ ـرات أدائلا الوظي ي ،ومقارنته بمؤاـ ـ ـ ـ ـرات األداء الوظي ي بجامعة س ـ ـ ـ ــتان ورد األمري ية ،باس ـ ـ ـ ــت دام املقارنة
املرععية ،خالم ال تاة العام الدرا مي(1303_1300هـ ـ ـ ـ) ،ومس ثم إعداد أنموذج مقتاح لتحسين مستول أداء الجامعات السعودية،
بحي طاقت الدراس ـ ـ ــة املنال الوصـ ـ ـ ـ ي بمدخله الوثائقي النو ي املقارن ،واس ـ ـ ــت دام منال املقارنة املرععية ،باإلض ـ ـ ــا ة إل منال
الاح للتطوير( )R&Dباس ـ ـ ــت دام نموذج عمع الايانات ،ويتضـ ـ ـ ــمس معاييا ومؤاـ ـ ـ ـرات األداء الوظي ي الجامعي ،في ك مس عامعة
امللك سعود كنموذج للتطايق وعامعة ستان ورد األمري ية ،كنموذج للتطوير ،باست دام بياناالما للمقارنة وتحديد ال جوة بينلما
في األداء ،ومس ثم عرب النموذج عن عدد مس الخبااء في التابية وإدارة األعمام ،وكان مس أهم نتائج هذه الدراس ـ ــة أن هناك جودة
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في أداء عامعة امللك ســعود في عدد مس املجاالت ال امة ،في عانب أعضــاء هيئة التدريس ،حي ظ ر نقص في الكوادر املؤهلة ،ممس
يحملون رتاة أس ـ ـ ـ ــتاذ حي بلغت نس ـ ـ ـ ــا لم في عامعة س ـ ـ ـ ــتان ورد للعدد ال ني( ،)%20أما في عامعة امللك س ـ ـ ــعود الغت نسـ ـ ـ ــا لم
( )%01.02مس العــدد ال ني ،و يمــا ي ص عــانــب الباامج ــإنــه عن عــامعــة امللــك سـ ـ ـ ــعود مراععــة برامج ــا ،بــالولــت الحــالي و قــا
للمعاييا الدولية ،وإدخام اس ـ ـ ـ ــتااتيجيات متطورة في التدريس ،واعتماد معاييا عاملية عند تص ـ ـ ــميم الباامج املسـ ـ ـ ــتقالية ،والحاعة
أيضـ ــا و ق ذلك عن دعم وتوعيه طالب الاكالوريوس للاح العلمي ،واسـ ــتحدا مقررات لتطويره بما يتوا ق مع املسـ ــتجدات في
التعليم العالي ،أيضــا بر مس النتائج أن هناك جوة في اإلنتاج الاحثي العلمي في عامعة امللك ســعود ،وذلك لقلة اســت ادة الااحثين
مس الدعم املالي املقدم مس الجامعة ،هذا باإلضـ ـ ـ ــا ة إل للة الاحو التطويرية املوع ة مس الجامعة للمجتمع ،وللة الباامج أيض ـ ـ ـ ــا
املنظمــة لخــدمــة املجتمع ،ومس خالم هــذه الــدراسـ ـ ـ ـ ــة لــدمــت الاــاحثــة نموذج مقتاح ،موعــه لتحسـ ـ ـ ــين أداء الجــامعــات السـ ـ ـ ــعوديــة
وتطويرها ،ممثال بجامعة امللك سعود كنموذج للدراسة.
دراسـ ـ ــة (عاد املاعد0213 ،م) بعنوان تقويم الطلاة ملقررات وأعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بكليات بريدة األهلية وعاللته باعض
املتغياات :دراسـ ـ ـ ـ ــة حالة كلية العلوم اإلدارية واإلنسـ ـ ـ ـ ــانية حي هد ت هذه الدراسـ ـ ـ ـ ــة إل تقويم ك مس مقررات وأعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بكلية العلوم اإلدارية واإلنسـ ـ ــانية ،كليات بريدة األهلية ولتحقيق ذلك تايت الدراسـ ـ ــة أداة اسـ ـ ــتاانة تقويم املقرر مس لا
ال يئـة الوطنيـة للتقويم واالعتمـاد األكـاديمي في اململ ـة العرميـة السـ ـ ـ ــعوديـة ،بحيـ تم تو يع ـا عن عميع الطـالاـات في الكليـة ،وفي
عميع املستويات بعدد ( )522استاانة ،لتقويم ( )22مقرر درا مي ،و ( )02عضو هيئة تدريس.
وأظ رت النتائج إل عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ــائية عند مس ـ ــتول  2.25في عميع املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية تعلل ملتغيا
القس ـ ــم أو متغيا نوع املقرر ،ما عدا اس ـ ــت دام عض ـ ــو هيئة التدريس للتقنية ،حي وعدت روق لص ـ ــالح متطلب الت ص ـ ــص ،وال
توعد روق ذات داللة إحصائية عند مستول  2.25لايانات تقويم املقرر تعلل ملتغيا القسم أو نوع املقرر.
دراسـ ـ ــة العفزي (0213م) والتي كانت الدإ إل تطوير ميثاق أخالقي للس ـ ــلوك األكاديمي في الجامعات الحكومية الس ـ ــعودية،
مس خالم التعرإ عن أهميــة امليثــاق األخالقي للسـ ـ ـ ــلوك األكــاديمي في الجــامعــات السـ ـ ـ ــعوديــة ،وتحــديــد درعــة التزام أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة
التدريس بأخالليات السـ ـ ــلوك األكاديمي ،والتعرإ عن مظاهر املمارسـ ـ ــات غيا األخاللية والتي رمما تعاني منلا الجامعات الحكومية
الس ــعودية ،وذلك مس خالم وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس باس ــت دام املنال الوصـ ـ ي التحليني ،ومتطايق أداة االس ــتاانة لجمع
املعلومات مس مجتمع الدراس ـ ـ ــة والذي كان يتكون مس عامعة امللك س ـ ـ ــعود ،وعامعة امللك خالد ،وعامعة الجوإ ،بحي كان عدد
العينة( )3535ردا مس أعضــاء هيئة التدريس ،وتوصــلت الدراســة إل أن أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الســعودية
موا قون عن أهميــة امليثــاق األخالقي الس ـ ـ ـ ــلوكي األكــاديمي ،وذلــك لــدوره في تعليل الجوانــب األخالليــة ،كــذلــك ــإنلم موا قون عن
التزام م بأخالليات السـ ـ ـ ــلوك األكاديمي الخاص باحتاام ليم املجتمع السـ ـ ـ ــعودي ،كما أن هناك عدد مس مظاهر املمارس ـ ـ ـ ــات غيا
األخاللية والتي رمما تعاني منلا الجامعات الحكومية الســعودية كت رار نماذج اختاارات ســابقة في املواد الدراســية دون تعديالت ،أو
التغيب املت رر عس املحاضـ ـ ـ ـ ـرات التدريس ـ ـ ـ ــية ،أو إنلائلا لا موعدها ،وبعد ذلك لدم الااح مس خالم دراس ـ ـ ـ ــته تص ـ ـ ـ ــورا مقتاحا
لتطوير ميثاق أخالقي للس ــلوك األكاديمي في الجامعات الحكومية الس ــعودية ،والتي أوص ــمى مس خالم دراس ــته بعرب امليثاق األخالقي
املقتاح عن مجلس الجامعة إللراره وإصداره ،ومس ثم تش ي لجنة متابعة وعم تقرير عس تن يذه ،ومدل التقيد بما ورد يه.
دراس ـ ـ ـ ــة (ابس رعة0212 ،م) بعنوان تقويم األداء الوظي ي لرئيس ـ ـ ـ ــات األلس ـ ـ ـ ــام األكاديمية في عامعة األمياة نورة بيت عاد
الرحمس مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس ،حي هد ت الدراسة إل التعرإ عن مستول
األداء الوظي ي لرئيسات األلسام األكاديمية في عامعة األمياة نورة بيت عاد الرحمس مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس والتعرإ
عن ال روق ذات الداللة اإلحصـ ــائية بين اسـ ــتجابات أعضـ ــاء هيئة التدريس بحسـ ــب الرتاة العلمية ،عدد السـ ــنوات في الكلية ،كما
هد ت الدراس ــة إل تقديم مقتاحات لتحس ــين أداء رئيس ــات األلس ــام ،واس ــت دمت الااحثة املنال الوصـ ـ ي ،عن مجتمع الدراس ــة
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التي يمثل ا أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة األمياة نورة بيت عاد الرحمس ،بحي تشـ ـ ــم العينة عن ( )215عض ـ ـ ــو هيئة تدريس،
وكانت مس أهم النتائج التي توصلت إلالا الدراسة ي أن امل ام اإلدارية لد حصلت عن أعن متوسط حسابي في تقييم أعضاء هيئة
التدريس ،وحصـ ـ ـ ــلت امل ام التعليمية عن املرتاة الثانية ،مس حي مس ـ ـ ـ ــتول األداء ،كذلك حصـ ـ ـ ــلت امل ام العلمية والاحثية عن
املرتاة الثالثة في ذلك.
دراس ـ ـ ـ ــة (حسـ ـ ـ ــس0212 ،م) بعنوان أنموذج مقتاح الس ـ ـ ـ ــتمارة تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس لا الطالب بكليات العلوم
واآلداب ب ر ي عامعة امللك عاد العليل برابغ والكام  ،حي هد ت إل تص ـ ـ ــميم اس ـ ـ ــتمارة لتقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس لا
الطالب ،بكليتي العلوم واآلداب ب ر ي عامعة امللك عاد العليل بمحا ظة الكام  ،ومحا ظة رابغ ،ولتحقيق أهداإ الدراسـ ـ ـ ـ ــة تم
إعداد نموذج مقتاح ااــتم عن خمســة محاور ،مس أهم ا الصـ ات الشــخصــية والعاللات العامة ،والت يا العلمي والتقويم ،ولد
توصـلت الدراسـة إل موا قة عينة الدراسـة باإلعماع عن العاارات املتضـمنة في املحاور الخمسـة ،حي توصـلت الدراسـة إل أهمية
الص ـ ات الش ـخصــية كالصــدق واألمانة ،لعضــو هيئة التدريس وأهمية أن ينوع في أســالياه وتقويمه للطالب ،وتوصــلت الدراســة إل
أهمية ضاط األداء التدريعمي داخ لاعات املحاضرات.
نجــد مس عرب هــذه الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات التي ترتاط بتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة أن دراس ـ ـ ـ ـ ــة
العيدروس(1301هـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،ودراســة (عان0212 ،م) ،ودراســة (العمرو0212 ،م) ،ودراســة ( عاد املاعد0213 ،م) ،ودراســة (ابس رعة،
0212م) ،ودراســة (حســس0212 ،م) ،أنلا اســت دمت املنال الوص ـ ي واملنال الوص ـ ي املســحي ،ومذلك ي ت تلق مع هذه الدراســة
باست دام ا ذات املنال ،بينما دراسة الخثالن(1305هـ ـ) است دمت منال دراسة الحالة ،وذلك بتناول ما إحدل الجامعات الناائة
في اململ ـة العرميـة السـ ـ ـ ــعودية ،بالاحـ  ،أما دراسـ ـ ـ ـ ــة العفزي(0213م) ،اسـ ـ ـ ــت ـدمت املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي التحليني و ي تت ق مع هذه
الدراس ــة ،ومذلك ت تلق دراس ــة الخثالن (1305ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ) مع منال هذه الدراس ــة ،ودراس ــة (العاد العام )1305 ،تعتبا ي األلرب ل ذه
الدراسة باعتمادها عن نموذج للمعاييا ،والتجارب الدولية في الدراسة.
وات قت دراسة العيدروس (1301ه ـ) ،ودراسة (عان0212 ،م) ،ودراسة (العمرو0212 ،م) ،ودراسة (عاد املاعد0213 ،م)،
ودراس ـ ــة العفزي (0213م) ،ودراس ـ ــة الخثالن(1305ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،ودراس ـ ــة (ابس رعة0212 ،م) ،ودراس ـ ــة (حس ـ ــس0212 ،م) باسـ ــت دام م
لالستاانة كأداة للاح  ،واختل ت عنلم دراسة الخثالن(1305هـ) بإضا ة منال دل اي لتحقيق أهداإ الدراسة،
وتت ق دراســة العيدروس(1301هـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،ودراســة العفزي(0213م) ،ودراســة (ابس رعة0212 ،م) بتناوم أعضــاء هيئة التدريس
كعينــة للاح ـ  ،وت تلق مع م دراس ـ ـ ـ ـ ــة الخثالن(0210م) والتي ات ــذت املوظ ين واملوظ ــات في الجــامعــة عينــة ل ــا ،ت تلق عنلم
دراس ـ ــة (عان0212 ،م) ،ودراس ـ ــة (العمرو0212 ،م) ،ودراس ـ ــة (عاد املاعد0213 ،م) ،ودراس ـ ــة (حس ـ ــس0212 ،م) ،بتطايق أدواالم
عن طلاة الجامعة.
وتت ق دراس ـ ــة العيدروس (1301ه) ودراس ـ ــة العفزي(0213م) ،ودراس ـ ــة (حس ـ ــس0212 ،م) بوض ـ ــع تص ـ ــور مقتاح لدراسـ ـ ـ لم
ُ
الاحثية ،وهذا ما تت ق معه في الدراسة الاحثية الحالية ،والتي التاحت تصورا لتحقيق أهدا ا.
ونجد مس الدراسات املعروضة ات ال ا مع الدراسة الحالية ،في االهتمام بأعضاء هيئة التدريس ،وتقويم م والعم عن ر ع
مســتول األداء ل م ،مث دراســة مث دراســة العيدروس(1301ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،ودراســة (عان0212 ،م) ،ودراســة (العمرو0212 ،م) ،ودراســة
(عاد املاعد0213 ،م) ،ودراسة ( ابس رعة0212 ،م) ،ودراسة (حسس0212 ،م) تت ق مع أحد عوانب هذه الدراسة الاحثية
ب
الحالية في الاح عس معاييا تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،وما ي
وبش ـ ــك ٍ عام أ ادت الدراس ـ ــات في هذا املحور الدراس ـ ــة
ُ
أهم املعولات والتي لد تش ــك عائقا لذلك ،كذلك معر ة متطلاات التقويم التابوي الال م ،مما يعطي الدراس ــة الاحثية ُبعدا و ما
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يس ـ ــاعدها في التقويم الجامعي املعموم بلا في تعليمنا ،وأ ادت الدراس ـ ــات املرتاطة بتقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس الاح بتوض ـ ــيم
املعاييا املختل ة له ،ومناء التصور في هذه الدراسة.

و يما ي ب
ص أعض ـ ــاء هيئة التدريس وتطويرهم ي أوائ الس ـ ــبيعيييات تدا عت الجامعات األمري ية لتكويس مراكل تطوير
التدريس ،وتطوير وتنمية أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا ،وفي الثمانيييات أخذت هذه املراكل تتطور في طريق عمل ا ووس ـ ـ ـ ــائ تحقيق
أهدا ا ،ص ــاحب ذلك اس ــتقالم ميزانيات تلك املراكل ،وتو يا التموي الدائم والكافي ل ا ،وأما في التس ــعيييات قد أص ــام الش ــعار
األسا مي ل ذه املراكل التميز في التدريس ،وأصام األستاذ الجامعي هو مس ياح عس التطوير الذاتي.
ل ذا اعتدت الجامعات األمري ية بتطوير خباة أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا ،حي ودالم بك الوسـ ـ ـ ــائ التي تحقق ذلك مس
إعا ات ت رغ وتموي الس ر إل املؤتمرات ،والندوات العلمية ودعم األبحا التي يجريلا األساتذة ،ولد تحت الجامعات اآل اق مع
القطاع الخاص حص ـ ـ ـ ــلت ثالثون عامعة أمري ية عن تباع مس مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة نورد الاالغ (  ) 23مليون دوالر مس أع مس ـ ـ ـ ــاعدة تلك
الجامعات في وضع برامج تطوير وتدريب م نية ألساتذالا.
عن س ـ ـ ـ ــبي املثام تقدم عامعة مونتكليا بالواليات املتحدة األمري ية برنامجا إللاميا لك أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الجدد،
يللمون يه بالحض ــور ملدة عام كام بوالع علس ــة أس ــاوعية ملدة س ــاعتين مع أحد املتمرسـ ـين مس أعض ــاء هيئة التدريس ليتعر وا
عن الخـدمـات اإلداريـة والخـدمـات املسـ ـ ـ ـ ــانـدة املختل ـة في الجـامعـة والس ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــاإ و حص عوانـب التـدريس ،وتطوير املس ـ ـ ـ ــتقا
الوظي ي ،كما يتطرق البانامج إل تعري م بثقا ة الجامعة وتدريبلم عن أ ض ـ املمارســات في التعليم الجامعي ،أما عامعة هار ارد
قد أعدت مسـ ــابقات في التدريب الجامعي ،بينما اسـ ــتحدثت عامعة ميتشـ ــجان مراكل للاحو حوم التعليم الجامعي واسـ ــت دام
الت نولوعيا الحديثة ( الشخي ي.) 032031 ،0210 ،
وتتيم كليات املجتمع األمري ية ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس منطلق أن هذه العملية تمث تراثا أو عادة ترموية ،وثمة تأكيد
عن أهمية التكام واالتساق بين برامج التنمية امل نية ،وتتانى كليات املجتمع نموذج " بيا عوست و يليب " ،للتنمية امل نية والذي
يرت ل عن أربعة عناصر أساسية ي ( الشخي ي: ) 031 ،0210 ،
التنمية الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية  :ي محاولة ماااـ ـ ــرة لليادة الو ي بالذات ،عن املس ـ ـ ــتول ال ردي ،واسـ ـ ـ ـ لدا ا لاناء عاللات وروابط
ت اعلية مع اآلخريس.
التنمية التعليمية  :ا ادة ملساعدة أعضاء هيئة التدريس عن التم س ،مس مجام عريض في أساليب التدريس.
التنمية املؤسـســية  :تسـ لدإ لتم ين أعضــاء هيئة التدريس عن التم س مس أداء الوظائق املؤسـســية ب عالية مع اهتمام ا
بالطابع اإلنساني.
التنمية املجتمعية  :التم بالسياق ال بني الذي تعم في إطاره املؤسسة.
و يمــا يتعلق بــالحريــة األكــاديميــة في التعليم العــالي ،ولضـ ـ ـ ـ ـيــة اإلدارة الجــامعيــة بين املركليــة والال مركليــة بــاملجتمع األمريكي،
نادأ بدراس ـ ـ ـ ــة للااحثة برمارا س ـ ـ ـ ــاورن ،Spornوالتي ص ـ ـ ـ ـ بـورت الجامعات عن أنلا منظمات اعتماعية معقدة ،ذات ثقا ات متمايلة،
اينما ُتعبا الحرية واالستقاللية األكاديمية راسخة ال ب
تمس.
ُ
نجد مس ناحية أخرل ،أن الظروإ الايلية املتعددة تمارس تأثياا لويا عن الوظائق األولية للجامعات ،ويتناوم هذا الاح
ب
التغياات ،ووصـ ـ ــق اتجاهات اإلدارة بمعنى التسـ ـ ــيا ،التي تع س الثقا ة املحددة
تحلي لدرة الثقا ات الجامعية عن الت يق عن
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ُ
لجامعة ما ،كما تش ــم الدراس ــة وص ــق طرق لتقدير الثقا ة ،وتقس ــم نماذج لت س ــيا ثقا ة الجامعة ،عن تحلي اتجاهات اإلدارة
ٍ
بص ة عامة( .عني)32 ،1333 ،
ولـد حـددت املح مـة العليـا الحريـة األكـاديميـة بـاعتاـارهـا حق ي لـه القـانون في املجتمع األكـاديمي ،والـدس ـ ـ ـ ــتور األمريكي في
مـادتـه األول  ،لـذا يرت ل العمـ املؤس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــمي بـالجـامعـات األمري يـة إل ماـادا أهم ـا الحريـة األكـاديميـة ،وذلـك و قـا ملـا حـددتـه املـادة
الت سـ ـ ـ ــياية للرابطة األمري ية ألس ـ ـ ـ ــاتذة الجامعات عام  ،1332الحرية األكاديمية في الاح ي أسـ ـ ـ ـ ــاس االرتقاء بالحقيقة ،وفي
التــدريس كــأسـ ـ ـ ـ ــاس لحمــايــة حريــة عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في التــدريس ،وحريــة الطــالــب في التعلم ،كمــا حــددت الرابطــة األمري يــة في
سياس لا ما يني ( ح ي وا اب: ) 532531 ،0211 ،
 .1تمتع أعضاء هيئة التدريس بالحرية األكاديمية في الاح ونشر نتائجه.
 .2لد تحدد بعض املؤسسات حدود وليود عن الحرية األكاديمية ،و قا ألهداإ املؤسسية.
 .3إن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مواطنين بالدرعة األول  ،ومالتالي ل م الحرية في ال تابة أو الحوار كمواطنين دون التقيد بالجوانب
املؤسسية ،ول س في إطار االلتزامات املجتمعية.
ومالتالي يع س اإلطار التش ـ ــريعي للتعليم العالي األمريكي طايعة املجتمع األمريكي القائم عن الحرية وتكا ؤ ال رص ،وكذلك
النظام السيا مي الذي يعتمد عن الال مركلية في اإلدارة ،وت ويض السلطات للواليات إلدارة اؤون عامعاالا.

تياــأ كينيـ مورتيمر (  ) 1320بــالتشـ ـ ـ ــديــد الحــالي عن املخرعــات ومس ـ ـ ـ ــائـ ال عــاليــة التعليميــة واإلداريــة في التعليم العــالي
األمريكي تقرياا منذ ثالثين س ــنة ،ولد كتب في دراس ــته التي تحم عنوان  :املس ــؤولية في التعليم العالي أنه " س ــيكون هناك املليد مس
االهتمام بإدارة التعليم العالي ومحاوالت رمط ال عالية اإلدارية بال عالية التعليمية " ،تياأ أيضــا بالتاكيز عن النتائج  :إن املســؤولية
تشدد عن املخرعات وتس لدإ تماما ما ي رج مس نظام تعليمي بدال ب
مم يدخ يه" ( بوج وهوم.) 011 ،0210 ،
ولقد اهتمت الجامعات األمري ية منذ مطلع الس ـ ـ ـ ــاعيييات مس القرن املاض ـ ـ ـ ــمي بالتنمية امل نية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا،
حي ودالم بك الوسـ ـ ـ ـ ــائ مس إعا ات وتموي السـ ـ ـ ـ ـ ر إل االعتماعات امل نية واملؤتمرات وورش وتدعيم األبحا التي يجرونلا،
وتعتاإ الجــامعــات األمري يــة بــأن التــدريس املؤثر عمليــة تحتــاج إل التعليم والتــدريــب ممــا ترتــب عليــه االهتمــام في الثمــانينــات مس
القرن املاضــمي وما بعدها بالتاكيز عن تصــميم املناهل والعم عن رمط التعليم الجامعي بالتعليم العام ،وكان تطوير هيئة التدريس
هو الوسيلة األساسية لتحقيق هذه األهداإ.
ومس هــذا املنطلق قــد رض ـ ـ ـ ــت الرابطــة الجنوياــة للكليــات واملعــاهــد ،والتي تش ـ ـ ـ ـم ـ ( االبــامــا و لوريــدا وكنتــاكي ،لويليــانــا،
مس ـ ــيس ـ ــي ي ،نور كارولينا ،س ـ ــاو كارولينا ،تينيع ـ ــمي ،ت س ـ ــاس ،و رعيييا ) عن املؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليمية املعتمدة لديلا أن تجري
تقويمـا رس ـ ـ ـ ــميـا ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس العـاملين بلـا ،طاقـا ملعـاييا وإعراءات التقويم ،،التي تحـددهـا هـذه الرابطـة لالعتمـاد حيـ
ب
نصت عن ما يني ( عادالعام: ) 02 ،0223 ،
✓
✓
✓
✓

ضرورة ليام املع د أو الكلية بإعراء تقييم دوري ألعضاء هيئة التدريس.
يجب أن يانى هذا التقويم و ق معاييا محددة يتم في ضوئلا تقويم أداء ك عضو.
يجب أن تكون هذه املعاييا متسقة مع غرب وأهداإ املؤسسة وتكون معرو ة لجميع األعضاء املعنيين.
يجب عن املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ـة أن توض ـ ــح أن نتائج هذا التقويم سـ ـ ــوإ تسـ ـ ــت دم في تطوير العملية التعليمية وليس ـ ــت بغرب تصـ ـ ــيد
األخطاء.
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ومس أا ر الجامعات األمري ية :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

عامعة يي .Yale University
عامعة برييستون.Princeton University
عامعة كولومايا .Columbia University
عامعة ايكاغو .The University Of Chicago
عامعة بيسل انيا .The University Of Pennsylvania
عامعة ميشيغس ـ آن آرمر .The University Of MichiganAnn Arbor
عامعة ت ساس ـ أوستن .The University Of TexasAustin
عامعة واانطس .The University Of Washington
عامعة عونل هوم فز.The Johns Hopkins University

س ـ ــاقت الواليات املتحدة األمري ية دوم العالم في وض ـ ــع معاييا لض ـ ــمان نوعية الباامج املقدمة في التعليم الجامعي وإعا الا
واالعتااإ بلا واعتمادها ،وانتق م وم الجودة إل أمريكا عس طريق مالكولم بالتدريج في بداية عام  1311م ،وا ـ ـ ـ ـ دت الثمانينات
والتسـ ـ ـ ــعينات مس القرن العشـ ـ ـ ــريس توسـ ـ ـ ــعا في تطايق معاييا الجودة بالجامعات والكليات األمري ية ،وتتميز الجامعات والكليات في
الواليات املتحدة األمري ية باالستقاللية ،ولذا يالحظ وعود اختالإ كايا بين الجامعات مس حي التنظيم ونوعية الباامج.
ومع وعود أكثا مس  2522مؤس ـســة تعليم عالي ليس في الواليات املتحدة األمري ية أي ســلطة مركلية تمارس صــالحيات عن
لطاع التعليم العالي ،وبشك ٍ عام إن التعليم العالي في م تلق الواليات لديه استقاللية.
ولـذا ـإن هنـاك اختال ـا كاياا بين م تلق الجـامعـات مس حيـ التنظيم ونوعيـة الباامج ،ومس أعـ ضـ ـ ـ ـ ـمـان ح ٍـد مس معـاييا
الجودة األســاســية ،إن ممارســة االعتماد هو وســيلة غيا حكومية لتقييم األداء الجامعي ،وهنالك ســت مؤسـســات لالعتماد مو عة
عن أساس عغرافي تمنم االعتماد العام أو املؤسعمي و الا يتم اعتماد املؤسسة كك (الرميعي.)301 ،0221 ،
وحرصـ ــت الواليات املتحدة منذ أوائ القرن العشـ ــريس ،عن إنشـ ــاء اآلليات املناسـ ــاة التي تتابع عودة أداء هذه املؤس ـ ـسـ ــات
لتعتمد ما يستحق هذا االعتماد ،وتجع نتائج هذه املتابعة متاحة لراغ ي التعليم حتى يكونوا في بينة مس مولق مؤسسات التعليم
املتاحة.
حد كايا املؤس ـس ــات الخاص ــة التي تتمتع باس ــتقاللية
إن مؤس ـس ــات التعليم العالي في الواليات املتحدة األمري ية ،تش ــاه إل ٍ
كاياة ،وسلطة تعد بمثابة مجالس إدارة ل ذه املؤسسات (القيعمي.)010 ،0211 ،
وتعتبا الواليات املتحدة األمري ية مس أول الدوم التي طاقت نظام االعتماد في املؤسـســات التعليمية وكان ذلك عام  1115م
مس خالم منظمة  New Englandو ي هيئة مستقلة العتماد الش ادات ومنبثقة عس الجامعات ،ثم تاع لا منظمات أو وكاالت مماثلة في
مناطق أخرل.
إل أن اكتسـ ـ ــب نظام االعتماد الجامعي في الواليات املتحدة األمري ية اآلن لوة وتأثياا عن نطاق واس ـ ـ ــع في الحياة التعليمية،
بحي أصـ ـ ـ ــاحت لرارات االعتماد الجامعي مس أهم العوام والحيثيات التي تسـ ـ ـ ــتند إلالا اإلعراءات والقرارات الرسـ ـ ـ ــمية ،الدوائر
االتحادية املختص ــة بالتموي تعتبا االعتماد األكاديمي الجامعي عامال هاما في تقرير أهمية املؤسـ ـس ــة في الحص ــوم عن املس ــاعدات
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املالية ،كما أن لجان املنم الدراسية الخياية تقتصر منح ا عن املؤسسات التعليمية أو الباامج املعتاإ بلا قط ( املعتمدة ) وذلك
ض ـ ـ ـ ــال عس أهميـة هذا االعتمـاد في تقويم مؤهالت املرش ـ ـ ـ ــحين للتعيين في الوظائق املختل ـة ،وتوعالـه وأهميتـه في إراـ ـ ـ ـ ــاد الطالب
للكليات ،والباامج الدراس ـ ـ ــية وأثناء تحويل م يما بين املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية بعضـ ـ ـ ـ ا الاعض ،وفي الح م عن أن املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ــة لد
اس ـ ـ ــتو ت الحد األدنى مس متطلاات الجودة التعليمية ،كما أن معظم الواليات تشـ ـ ـ ــتاط أن يكون املدرسـ ـ ـ ــين لد ت رعوا مس كليات
ومدارس معتمدة أكاديميا بالوالية أو املناطق املحلية.
ولد ب
مر اعتماد مؤسسات التعليم الجامعي في أمريكا بثال مراح ي (الشخي ي: ) 132131 ،0210 ،
 .1مرحلة املدخالت مس .13221302 :
 .2مرحلة العملية  :مس .1312 _ 1302
 .3مرحلة املعياة  :مس  – 1312إل اليوم.
وتشم آليات ضمان الجودة في التعليم بالواليات املتحدة األمري ية ثالثة عناصر أساسية في الغالب ي (الشخي ي،0210 ،
: ) 150
 .1مراععة داخلية.
 .2مراععة مس لا ألران أكاديميين.
 .3نظام اعتماد واسع يشم تدخ حوالي ثمانين هيئة ك في نطال ا الجغرافي أو ميدان اختصاص ا.
وم االعتماد ،ويقص ـ ــد بلا لديلم تلك العملية الخاص ـ ــة بالكليات للدراس ـ ــة الذاتية Selfstudy

كذلك يلتم التعليم األمريكي بم
ومراععة النظيا الخاراي  External peer Reviewلتوكيد الجودة واملحاسـ ــبية ،وتحسـ ــين عودة املؤس ـ ـس ـ ــات األكاديمية ،وكذلك الباامج
التعليمية التي تقاب أو تتجاو املعاييا املعلنة ملنظمات االعتماد ،وأنلا تحقق رسال لا وأهدا ا املعلنة.
ويتم تن يــذ االعتمــاد األكــاديمي في الواليــات املتحــدة األمري يــة بواس ـ ـ ـ ـطــة منظمــات خــاصـ ـ ـ ــة ال تاا الرمم ،ومص ـ ـ ـ ــممــة ل ــذا
الغرب ،حي توعد ثالثة أنواع ملنظمات االعتماد ي ( امل دي: ) 22 ،0223 ،
 .1منظمات اعتماد إلليمية  Regional Accrediting Organizations :تعم في س ــت مناطق م تل ة في الواليات املتحدة ،وتقوم بمراععة
املؤسـسـة التعليمية كك  ،هذه املنظمات تعم عن اعتماد وضـمان عودة املؤسـسـات التعليمية التي تمنم درعات علمية والتي
حد سواء.
ال تمنم درعات علمية ،وكذلك التي الدإ إل الرمم والتي ال الدإ إل الرمم عن ٍ
 .2منظمات اعتماد لومية  NationalAccrediting Organizations :وتعم في ك مكان في الواليات املتحدة األمري ية ،وتعم عن التقييم
ال بني للمؤسسات التعليمية ،وهذه املنظمات تعم عن مراععة وتقييم املؤسسات التعليمية التي تمنم درعات علمية أو التي
حد ســواء ،وإن كان معظم هذه املؤس ـســات ل ا
ال تمنم درعات علمية ،وكذلك التي الدإ إل الرمم والتي ال الدإ إل الرمم عن ٍ
هدإ واحد ،وهو التاكيز عن رسالة معينة مث التعليم أو إدارة األعمام.
 .3منظمــات اعتمــاد مت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة  SpecializedAccrediting Organizations :وتعمـ في كـ أنحــاء الواليــات املتحــدة األمري يــة ،ملراععــة
وتقييم املؤسسات التعليمية أحادية الغرب ،وكذلك الباامج املت صصة.

مراععة االعتماد تكون مستمرة ،وتتكون مس خمسة عناصر رئيسية ي (امل دي: )20 22 ،0223 ،
 .1الدراســة الذاتية  Self Studyتقدم يه املؤسـســات التعليمية والباامج التي تطلب االعتماد تقرير م توب عس األداء في املؤسـســة /
الباامج يعتمد عن املعاييا التي تضع ا منظمات منم االعتماد ،وهذا يتطلب توثيق واسع وأدلة عس عودة املؤسسة أو الباامج.
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.2
.3
.4
.5

مراععة النظيا  Peer Reviewحي يتم إعراء مراععة االعتماد بواسـ ــطة أعضـ ــاء هيئة التدريس واإلداريون وبعض األعضـ ــاء مس
العامة.
يارة املكان ( الليارة امليدانية )  Site Visitعادة ما ترس ـ ـ ـ ـ املنظمة التي تمنم االعتماد ريق ائر ،ملراععة املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة أو الباامج،
وأعضاء ال ريق يكونوا متطوعين.
العم ـ ( الح م )  Action Judgmentاملنظمــة التي تمنم االعتمــاد تمتلــك الت ويض بص ـ ـ ـ ــنع القرارات الخــاص ـ ـ ـ ـ ــة بمولق االعتمــاد
للمؤسسة أو الباامج.
الرلابة واملنظمة  Monitoring and Organizationيتم مراععة املؤس ـســة أو الباامج في حلقات مس  5إل  12ســنوات ،وعادة ما تشــم
هذه املراععة يارة ميدانية.

ومــالرغم مس اختالإ املعــاييا مس واليــة إل أخرل ،إال أن هنــاك اـ ـ ـ ـاــه ات ــاق عن أن املعــاييا بك ـ واليــة تتضـ ـ ـ ــمس مــا يني (
عادالعليل وحسس:) 352 ،0225 ،
✓
✓
✓
✓
✓
✓

مدل وضوح أهداإ الجامعات أو البانامج التعليمي.
مدل تحقيق الجامعة أو البانامج التعليمي ألهدا ا التعليمية الخاصة ،واملوضوعة سل ا.
مدل مالئمة األهداإ لحاعات الطالب ال ردية الخاصة ،ولحاعات املجتمع ومتطلااته.
مدل تحقيق األهداإ لحاعات سوق العم  ،ومتطلااته املتغياة بشك ٍ مستمر.
مدل استجابة الجامعات ومرامج ا التعليمية لالهتمامات البشرية ،ومدل تحقيق ا الحتياعات الدارسين ومتطلااالم.
ب
وتنوع ا وثااالا.
ك اية مصادر التموي
وفي العادة تتضمس عملية االعتماد ثالثة أنشطة رئيسية ي ( م يمر:) 150 ،0225 ،

 .1التقويم الذاتي للمؤسسة أو البانامج التعليمي باست دام معاييا أو محكات تتاع ا املنظمة املعتمدة ( املانحة لالعتماد ).
 .2مراععة مس األلران في مؤسسة أو برنامج تعليمي لجمع اواهد عس الجودة.
 .3لرارات أو أحكام تصدرها املنظمة املانحة لالعتماد.
ويسيا االعتماد بالواليات املتحدة األمري ية و ق املاادا التالية :
 .1التنظيم واإلدارة.
 .2العاملون في منظمات االعتماد.
 .3مراععة االعتماد تتم مس خالم عمليتين التقويم الذاتي ،و يارات ال ريق لعم التقارير.
 .4عمليات إدارة وصنع القرارات الخاصة باالعتماد.
 .5عمليات التموي .
ومؤس ـســات االعتماد الخاص ( ت ص ـصــات ) عادة ما تكون ب
مكونة مس هيئات وعمعيات م نية أو مؤس ـســات تعليمية وتت رع
الجمعيات هنا حسب الت صصات و ي (السلطان وآخرون: ) 153 ،0221 ،
 .1عمعيـة كليـات الطـب (  : )Association of American Medical Collegesو ي هيئـة مكونـة مس كليـات الطـب في الجـامعـات ،ومع عمعيـة
األطا ــاء تقوم ب ــاالعتم ــاد لت صـ ـ ـ ــص الط ــب ،وهن ــاك عمعي ــات إض ـ ـ ـ ـ ــا ي ــة التم ب ــاعتم ــاد برامج األطا ــاء املقيمين وغياه ــا مس
الت صصات التي ال تشم حاليا مس الجمعية.
 .2عمعية التعليم (  : ) National Council for Teacher Educationوتتكون قط مس عمعيات املرخصــة للمم لنين في التعليم حي تقييم
برامج الجامعات.
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 .3عمعية الحاساات (  : ) Accreditation Board for Engineering and Technologyوتتكون مس امل نيين العاملين في مجام ال ندسة.
وتس ـ ـ ـ ــتمد الجمعيات لوالا مس الحكومة ال درالية ومس و ارة التعليم الا ،حي أعطيت ل ا صـ ـ ـ ــالحية التعليم مع مراععة
أدائلا ك خمس سنوات مس خالم تقرير متكام عس أدائلا وسماع التقرير في علسة عمومية م توحة.
خاصـ ـ ــة وأن لرار االعتماد يعني دعم حكومي ملختلق برامج ا ومليزاني لا ،وخسـ ـ ــارة االعتماد يعني باليسـ ـ ــاة للجامعة خسـ ـ ــارة
الدعم وعلء كايا مس ميزاني لا.
والجمعيــات السـ ـ ـ ـ ــابقــة املــذكورة أعاله وغياهــا مس الجمعيــات امل نيــة والتي تقــدم خــدمــة االعتمــاد األكــاديمي للت صـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــات
املختل ة تساعد عن تطوير التعليم وضمان الجودة.

بناء عن العرب والتحلي في ماح األدبيات والدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة ،مس عرب للدراسـ ـ ـ ــات املحلية ،والتجرمة األمري ية في
تقويم وتقييم أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في التعليم الجــامعي ،تم بنــاء تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتقويم أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس وتقييم م في
الجامعات السعودية ،كالتالي:

 .1رؤي ــة اململ ــة  :0202حي ـ تؤك ــد رؤي ــة اململ ــة العرمي ــة الس ـ ـ ـ ــعودي ــة مس خالم أه ــدا ــا والتزام ــاال ــا ،عن ع ــدد مس األه ــداإ
وااللتزامات التي ترتاط بالتعليم ،والتم بتحقيق الجامعة ألهدا ا.
 .2التعليم الجامعي الس ــعودي :يعتبا التعليم الجامعي أحد املراح امل مة في التعليم الس ــعودي ،والذي أكدت عن أهميته وثيقة
سياسة التعليم في اململ ة العرمية السعودية ،ووضعت له أهدا ه ورسمت له سياساته املختل ة ،وأعدت اإلمكانيات البشرية
ب
باألخص في الس ــنوات
واملادية مس أع إنجاح خططه والتو بسـ ـع يه ،والعم عن تحسـ ـين أداء وتقويم أعض ــاء هيئة التدريس،
األخياة.
 .3تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــة :إن عمليــة تقويم األداء تعتبا مس العمليــات الـدينــامي يــة في أي عمـ  ،يسـ ـ ـ ــع نحو
ب
ُّ
والتغيا اإليجابي ،وهذا ما تؤكد عليه املمارسـ ـ ــات والنماذج الدولية والعاملية املختل ة ،وتؤكد عليه النظريات التي تنادي
التميز
ب
للتحوالت االعتماعية ،وااللتصادية ،والسياسية ،التي يش دها العالم بشك ٍ عام،
بعمليات التقويم اإليجابي واملتقدم ،ونظرا
واململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية بش ـ ـ ـ ــك ٍ خاص ،ت رب عن الجامعة أاـ ـ ـ ــكام متعددة للتقويم ،باألخص في عانب أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس.
ُ
ب
التصور املقتاح املقدم في هذه الدراسة إل التالي:
يلدإ
 .1اإلسـ ـ ـ ـ ام في تحقيق رؤية اململ ة العرمية الس ـ ـ ــعودية في مجام التعليم الجامعي ،مس خالم االهتمام بتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس يه.
 .2ت عي دور أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة ،مس خالم تقويم م تاعا ألهدا ا ،وس ـ ــياس ـ ـ لا التعليمية ،وتنمي لا ل م ،والعم
بشك ٍ عاد مس خالم تجويد مستوياالم ،وإعدادهم لتحقيق ذلك.
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 .3إعداد معاييا ترق باملسـ ــتول املحني للمسـ ــتول الدولي ،يما ي ص تقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة ،مس خالم ت عي
معاييا حديثة لذلك ،في ضوء األهداإ وااللتزامات التي تنص علالا معاييا االعتماد األكاديمي.
 .4تو يا املوارد املادية والبشرية الكا ية التي تساهم في تحقيق التقويم املوضو ي ألداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 .5تكويس صــورة عيدة ألعضــاء هيئة التدريس ،مس خالم نشــر ثقا ة املعاييا الحديثة ،التي يســتند علالا في تقويم م وتقييم م ،في
املجالت واملحا العلمية.
األدبيات العلمية والدراسو و و ووات :ب
تكونت بدايات أ كار التص ـ ـ ـ ـ بـور املقتاح مس األدبيات العلمية التي تم عرضـ ـ ـ ـ ـ ا في الدراس ـ ـ ـ ــة
ب
الاحثية ،وفي الجلء الخاص باإلطار النظري ،كذلك ب
العلمية ،التي تم إيرادها في الدراسـ ـ ــة ،اللتااح هذا
تم االعتماد عن الدراسـ ـ ــات
ب
التصور.
ب
التصور يعتمد عن التجرمة األمري ية في تقويم وتقييم أعضاء هيئة التدريس.
التجرمة الدولية:
ب
التصور املقتاح عن عدد مس املاادا ،أهم ا:
يعتمد
 :ذلك باالهتمام بتقويم أعضاء هيئة التدريس وتقييم م ،بحي يكونوا مؤهلين للعم الجامعي بجميع عواناه.
.1
 :أي تو يا اإلمكانيات التدريبية والعلمية التي تالءم ك عامعة ،وتالءم ت صـ ــص وإمكانيات عضـ ــو هيئة التدريس
.2
الا ،مع التأكيد عن أهمية اإلنتاعية وال عالية مع محاساة الجامعات التي تقصر في ذلك ،ارتكا ا إل مواردها املحدودة.
 :وهو مطالاة الجامعات بتاني أ كار مات رة ألسـ ـ ـ ــاليب عديدة في تقويم وتقييم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،لتحس ـ ـ ــين
.3
عودة التعليم الجامعي.
 :يقتاح تأس ـ ــيس لاعدة بيانات تتض ـ ــمس اإلحص ـ ــائيات واملعلومات الخاص ـ ــة بأعض ـ ــاء هيئة التدريس في الكليات
.4
والجامعات ،مث بياناالم ،والن قات املستحقة ل م ومكا آالم ،ومعدالالم الاحثية واإلنجا ات العلمية.
 .5أعضاء هيئة التدريس.
 .6املقررات الجامعية.
 .7األبحا العلمية.
 .8مستويات الطلاة.
 .9الورش التدريبية والتطويرية.
 .10خدمة الجامعة واملجتمع.
إن عمليـة التقويم تعتبا مس العمليـات اليشـ ـ ـ ـ ـطـة في أي محور تعليمي ،بحيـ تس ـ ـ ـ ــع نحو ب
ُّ
والتغيا اإليجـابي ،وهـذا مـا
التميز
تؤكد عليه املمارس ـ ـ ـ ــات والنماذج الدولية والعاملية املختل ة ،وتؤكد عليه النظريات التي تنادي بعمليات التقويم اإليجابي واملتقدم،
ُ
ونظرا ألهمية التقويم الجامعي ،إن عملية التقويم تشم عدة عناصر ،تعد ي عناصر التصور املقتاح ،و ي كالتالي:
 .1أعضاء هيئة التدريس.
 .2املقررات الجامعية.

 .3األبحا العلمية.
 .4مستويات الطلاة.
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 .5الورش التدريبية والتطويرية.

 .6خدمة الجامعة واملجتمع.
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لتن يذ العناصـ ـ ــر واألسـ ـ ــس التي تقوم علالا رة التصـ ـ ـ بـور املقتاح ،إن الج ات الرسـ ـ ـ ب
ـمية التي تسـ ـ ــاعد في تحقيق أ كار هذا
ب
التصور ي التالي:
 .1و ارة التعليمُ :ممثلة بالتعليم الجامعي ،في اململ ة العرمية السعودية.
ب
ب
واألهلية ،بجميع كلياالا.
الحكومية،
 .2الجامعات السعودية
ب
التصور ،تكون مس التالي:
االست ادة مس أ كار هذا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

و ارة التعليم ،في اململ ة العرمية السعودية.
ب
واألهلية في اململ ة العرمية السعودية.
الجامعات الحكومية،
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
الطلاة الجامعيين.
ب
ب
والاحثية.
العلمية
املراكل
عمادات خدمة املجتمع.

ب
التصور املقتاح في هذه الدراسة ،مس أهم ا ب
التالي:
هناك آليات م تل ة مس املم س أن ُيعتمد علالا في تن يذ عناصر وأسس
ُ
 .1عس طريق لجان تقويمية ،تعدها و ارة التعليم.
 .2إيجاد لجان عامعية م ب
تصة ملتابعة تقويم أعضاء هيئة التدريس ،وتو يا التس يالت املادية والبشرية لتحقيق أهدا م.
ه.
.1
.2
✓
✓

التصور املقتاح ب
ب
ب
بعدة وسائ  ،مس أهم ا:
يتم متابعة مدل تحقيق أهداإ
 .1عس طريق لجان تقويم (خارعية)ُ :م ب
عدة مس و ارة التعليم.
ب
 .0عس طريق لجان تقويم (داخلية) ،تتمث في:
أ .لجان تقويم أداء األلسام في الجامعة :ملتابعة ما ب
يتم بشأن تقويم أعضاء هيئة التدريس ،التقويم املستمر.
ب .لجان تابعة لعمادة اؤون أعضاء هيئة التدريس في الجامعة :ملتابعة ما ب
يتم بشأن تقويم أعضاء هيئة التدريس.
ب
التصور عدد مس املعولات ،ويم س توضيم أهم ا ،و ي كالتالي:
لد تواعه

 .1القصور في إمكانية تطايق التصور مس بعض الجامعات السعودية.
ب
التصور.
 .2النقص في املوارد املادية والبشرية التي تدعم هذا
 .3عدم االعتقاد الثقافي بأهمية عملية التقويم ألعضاء هيئة التدريس ،والسجل عس نشرها.
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في حام وعود املعولات التي تم ذكرها سـابقا ،إن الحلوم تتعدد ألع ت طالا والعم بشـك ٍ صـحيم لتن يذ أسـاسـيات هذا
ب
التصور ،ومس هذه الحلوم التالي:
ب
التصور ،مس أعضاء ال يئة األكاديمية ذو بي الخباة ني الجامعة.
 .1إعداد ليادات مدرمة عن تن يذ أهداإ
ب
التصور ،مس خارج الجامعة.
 .2استقطاب ليادات مدرمة تساهم في تن يذ أهداإ
ب
التصور ،ومتابعة مدل تحققه.
 .3تم باب االتصام العمني بين ليادات الجامعات ،للمساهمة في تن يذ أهداإ
ب
التصور.
 .4تش ي لجان داخلية في الجامعات السعودية ،ملتابعة تن يذ هذا

.1
.2
.3

اختيار أعضاء هيئة تدريس بشك نو ي.
إعداد خطة عم متكاملة م تومة يتم العم بلا الحقا.
نشـ ــر ال رة والتوعية إلالا في الحيز الجامعي واإلداري مس خالم عقد ورش عم ودورات تدريبية ض ـ ــال عس كتابة الدراس ـ ــات
والاحو والتي تصب في مضمون رة الورلة.
األخذ باألسااب الت نولوعية والتقنية في غالب تطايقات ال رة ما أم س ذلك.
إنشاء مركل ُيعنى بتقييم وتقويم أعضاء هيئة التدريس و ق ،نظام واضح وهيكلية إدارية أيضا.

.1

الوص ـ ـ ـ ــوم إل أداء تعليمي عاملي متميز ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،يكون الطالب الس ـ ـ ـ ــعودي مؤهال وعاهلا لخوب غمار س ـ ـ ـ ــوق
العم .
بلورة رة (أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس العاملية) بك مواصـ ـ ـ ـ ـ ات الرؤل التعليمية املش ـ ـ ـ ــتاكة مع بعض الدوم املتقدمة في مجام
التعليم الجامعي.
الخروج بأكثا مس دراسات علمية تصب في نطاق تقييم أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائه.
تعدي الصورة النمطية ألعضاء هيئة التدريس في الداخ والخارج.
تطايق نظام تقويم أعضاء هيئة التدريس بناء عن ال ايات ور ع مستواهم ولدراالم إل األستاذة عامليا.
لدرة أعضاء هيئة التدريس عن إتقان س وتدريب الطلاة عن م ارات القرن الواحد والعشريس.
إكساب أعضاء هيئة التدريس امل ارات الال مة ،والقيم امل مة في التعليم الجامعي.
ب
تاني نظم ولوانين ومعاييا متطورة تس م بشك بعام عن تقويم أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي السعودي.

.1

دمج م ــارات القرن الواحــد والعش ـ ـ ـ ــريس ( الت يا النــالــد – االتص ـ ـ ـ ــاالت والت نولوعيــا – اإلبــداع وحـ املش ـ ـ ـ ـ الت – التعليم
ب
الجامعية ،وتقويم أعضاء هيئة التدريس عن ممارس لا.
التعاوني ..وغياها ) ضمس املقررات
تأهي وتدريب أعضاء هيئة التدريس و ق م ارات القرن الواحد والعشريس وما يتطلاه سوق العم والتصاد املعر ة.
ت ثيق وتطوير برامج إعداد أعضاء هيئة التدريس ،وتطوير م اراالم بما يتوا ق ومتطلاات الرؤية الحضارية 0202
الــذهــاب بــأعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس نحو االبتكــار والرلميــة وإتقــانــه ملقومــات كتــابــة الاحو و ق منظومــة تنــا س ـ ـ ـ ـيــة داخليــة
وخارعية.
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.4
.5

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.2
.3
.4

 .5تعليل مادأ القدرات وامل ارات اإلبداعية لدل أعضاء هيئة التدريس ،وتضمينلا ضمس معاييا التقويم.
 .6اعتاار أن ( اللغة االنجليزية ) م م إتقانلا ألعضاء هيئة التدريس السعودي و ق خطة منتظمة ومتدرعة إل غاية 0202
 .7تض ـ ـ ـ ــمين مقومات الاح العلمي والدراس ـ ـ ـ ــة وم ارة اإللقاء والحوار والتعايا و س ممارس ـ ـ ـ ــة امل ارات الحديثة ،ضـ ـ ـ ــمس معاييا
التقويم ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

ابس رعة ،س ــوس ــس بس محمد (0212م) األداء الوظي ي لرئيس ــات األلس ــام األكاديمية في عامعة األمياة نورة بيت عاد الرحمس مس وع ة نظر
أعضاء هيئة التدريس مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس ،مجلة العلوم التابوية ،عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية،
السعودية ،ع ،2يونيو.
عان ،خديجة محمد سـ ـ ــعيد عاد هللا (0212م) .ك ايات تدريس عضـ ـ ــو ال يئة التعليمية في األلسـ ـ ــام التابوية بجامعة أم القرل بم ة امل رمة
مس وع ة نظر طالاات الدراسات العليا ،دراسات في املناهل وطرق التدريس ،مصر ،ع ،155بااير.
ح ي أحمد ،وإسـ ـ ــماعي اـ ـ ـ اب ،ولانى محمود (0211م) .التعليم العالي والجامعي املقارن حوم العالم _ عامعات املسـ ـ ــتقا واسـ ـ ــتااتيجيات
التطوير نحو مجتمع املعر ة ،الطاعة األول  ،القاهرة :عالم ال تب.
حس ـ ــس ،س ـ ــامية امل تاح نور ال دل (0212م) .أنموذج مقتاح الس ـ ــتمارة تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس لا الطالب بكليات العلوم واآلداب
ب ر ي عامعة امللك عاد العليل برابغ والكام  ،مجلة العلوم التابوية ،عامعة الس ـ ـ ـ ــودان للعلوم والت نولوعيا ،الس ـ ـ ـ ــودان ،مج
 ،12ع .3
حريم ،حسس ( .)0210السلوك التنظيمي سلوك األ راد والجماعات في منظمات األعمام ،األردن :دار الحامد.
الخثالن ،منص ـ ـ ــور بس يد بس إبراهيم1305( ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) .إس ـ ـ ــتااتيجية مقتاحة لتطوير إدارة املوارد البش ـ ـ ــرية في ض ـ ـ ــوء ت نولوعيا األداء البش ـ ـ ــري
بالجامعات السعودية (دراسة الحالة) ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة امللك سعود ،الرياب.
خلي ة ،اطمة (1302هـ) .رص التعليم العالي لل تاة السعودية الوالع والطموح :دراسة حالة عن عامعة امللك سعود ،الرياب.
العاد العالي ،و ية بيت حمد (1305ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) .اس ـ ــت دام املقارنة املرععية لتحس ـ ــين مس ـ ــتول أداء الجامعات الس ـ ــعودية(عامعة امللك س ـ ــعود
أنموذعا) .رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة امللك سعود ،الرياب.
العفزي ،عيد بس راج هاو ( .)0213تطوير ميثاق أخالقي للس ــلوك األكاديمي في الجامعات الحكومية الس ــعودية رس ــالة دكتوراه ،كلية التابية،
عامعة امللك سعود ،الرياب.
العيدروس ،أغادير بيت سالم (1301هـ) .تصور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مس وع ة نظر
أعضاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة رسالة دكتوراه ،عامعة أم القرل ،كلية التابية ،م ة امل رمة.
عاــد املــاعــد ،منــام عاــد الرحمس (0213م) .تقويم الطلاــة ملقررات وأعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بكليــات بريــدة األهليــة وعاللتــه باعض املتغياات:
دراسـ ـ ــة حالة كلية العلوم اإلدارية واإلنسـ ـ ــانية ،مجلة االلتصـ ـ ــاد والعلوم السـ ـ ــياسـ ـ ــية واإلحصـ ـ ــائية ،كلية االلتصـ ـ ــاد والعلوم
السياسية بجامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان ،ع ،12أغسطس.
عاد العام ،عنتا محمد أحمد (  0213م ) .دراس ـ ـ ـ ــة مقارنة لتقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العرمية والجامعات األمري ية
وإمكانية اإل ادة منلا في مصر ،كلية التابية ،املجلة التابوية ،العدد الخامس والثالثون ،يناير.
عاد العليل ،ص اء محمود وسالمة عاد العظيم ،حسس (  0225م ) .ضمان عودة ومعاييا اعتماد ومؤسسات التعليم العالي في مصر ،املؤتمر
الس ــنوي الثال عش ــر ،االعتماد وعودة املؤس ـس ــات التعليمية ،الجمعية املص ــرية للتابية املقارنة واإلدارة التعليمية باالا ــتااك
مع كلية التابية باني سويق ،مس  02_03يناير  0225م ،مج  ،1مصر.
عني ،بدر الديس (  1333م ) .اإلدارة الجامعية في الواليات املتحدة ( محاضرة األستاذ الدكتور  :بدر الديس عني ) ،الجلسة الثانية ،يوم السبت
 00يناير.
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العمرو ،عاد العليل بس راـ ـ ــيد (0213م) .عودة األداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في برنامج الدبلوم العام في التابية بجامعة حائ مس
وع ة نظر املتعلمين أن س م :دراسة تقييميه ،دراسات عرمية في التابية وعلم الن س ،السعودية ،ع ،52يونيو.
الرميعي ،س ـ ــعيد بس حمد (  0221م ) .التعليم العالي في عص ـ ــر املعر ة التغياات والتحديات وآ اق املس ـ ــتقا  ،دار الش ـ ــروق لليش ـ ــر والتو يع،
عمان.
الس ـ ــلمي ،اطمة عايض وا ( .)0212دور مؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم العالي في اململ ة العرمية الس ـ ــعودية في تنمية املجتمع مس وع ة نظر أعض ـ ــاء
هيئة التدريس" :عامعة امللك ســعود أنموذعا" ،ورلة ب
علمية ميشــورة ،مؤتمر دور الجامعات الســعودية في ت عي رؤية ،0202
القصيم ،عامعة القصيم /1110 ،يناير.
السلطان ،خالد صالح (  0221م ) .أنظمة التعليم العالي األهني  :تجارب وتطايقات ،دراسة ميدانية ،ندوة التعليم العالي األهني في السعودية،
السعودية.
الشخي ي ،عني السيد (  0210م ) .آ اق عديدة في التعليم الجامعي العربي ،القاهرة :دار ال ر العربي.
امل دي ،ســو ان محمد (  0223م ) .التجارب العاملية والعرمية في إدارة نظم االعتماد األكاديمي بمؤسـســات التعليم العالي وإمكانية اإل ادة منلا
في مصــر املؤتمر الســنوي ،االعتماد األكاديمي ملؤسـســات ومرامج التعليم العالي النو ي في مصــر والعالم العربي " الوالع واملأموم
" ،مس  13أبري .
م يمر ،عاد العليل عمي (  0225م ) .الطريق إل الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات العرمية ،مؤتمر تطوير أداء الجامعات العرمية في
ض ــوء معاييا الجودة الش ــاملة ونظم االعتماد املؤتمر القومي الس ــنوي ( الثال عش ــر ) ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة
عين امس ،مس  1113ديسمبا.
و ارة التعليم العــالي .)0211( ،املرأة في التعليم العــالي الس ـ ـ ـ ــعودي :ماــادرات وإنجــا ات اإلدارة العــامــة للت طيط واإلحصـ ـ ـ ـ ــاء ،اململ ــة العرميــة
السعودية.
و ارة التعليم العالي ( .)0211التعليم العالي في اململ ة العرمية السعودية ،مركل الاحو والدراسات ،الرياب.
و ارة التعليم العالي ( .)0210مؤسسات التعليم العالي في اململ ة العرمية السعودية :الجامعات الحكومية واألهلية ،إدارة املعلومات ،الرياب.
و ارة التعليم العالي ( .)0210حالة التعليم في اململ ة العرمية السعودية ،الطاعة الثالثة ،وكالة الت طيط واملعلومات ،الرياب.
مولع و ارة التعليمwww.moe.gov.sa :
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 جميله فالح املطيري.أ
طالبة ببرنامج دكتوراه أصول التربية
كلية التربية جامعة القصيم

د علي عبدالرؤوف نصار.أ
أستاذ أصول التربية
كلية التربية جامعة القصيم

هدإ الاح إل ال شـ ـ ـ ــق عس والع األداء األكاديمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصـ ـ ـ ــيم مس خالم تحديد مواطس القوة والضـ ـ ـ ـعق في
 وتقــديم مجموعــة مس السـ ـ ـ ـاـ املقتاحــة، مس وع ــة نظر طــالاــات الــدراسـ ـ ـ ــات العليـا، والتح يز وخــدمــة املجتمع، والتقويم، والتــدريس ال بعـام، التم س العلمي:عوانــب
 والتى طاقت عن، واالستاانة كأداة لجمع الايانات، ولتحقيق هذه األهداإ است دمت الدراسة املنال الوص ي املسحي.لتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
عينة عشـ ــوائية ب
 عاء والع األداء: وكشـ ــق الاح عس مجموعة مس النتائج ي،) طالاة121( طاقية مس طالاات الدراسـ ــات العليا ببانام ي املاعسـ ــتيا والدكتوراه بلغت
 بينما عاء ُبعدا خدمة املجتمع و، والتح يز بدرعة توا ر تراوحت ما بين كاياة ومتوس ـ ـ ــطة، والتدريس ال عام،األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ألبعاد التم س العلمي
 كما وضــحت النتائج انه ال توعد روق ذات داللة إحصــائية بين اســتجابات طالاات الدراســات.التقويم بدرعة توا ر متوســطة مس وع ة نظر الطالاات عينة الدراســة
 وف ض ــوء النتائج أوص ــمى الااحثان بتنظيم. املس ــتول الدرا ــمي، الت ص ــص، املرحلة الدراس ــية:العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ــاء هيئة التدريس تعلل ملتغياات
 ومناء خطط للتطوير األكاديمي عن مس ـ ــتول االلس ـ ــام،برامج للتنمية امل نية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ملواع ة مواطس الض ـ ــعق التى اظ رالا النتائج في أدائلم األكاديمي
.العلمية
 كلية التابية، الدراسات العليا، أعضاء هيئة التدريس،،األداء األكاديمي

Abstract
The goal of the research is to uncover the reality of the academic performance of faculty members in the Faculty of Education at Qassim
University by identifying the strengths and weaknesses in the aspects of (scientific Ability, effective teaching, evaluation, motivation and
community service) from the point of view of post graduate students. And provide a set of proposed ways to develop the academic performance of
faculty members in the Faculty of Education, Qassim University. To achieve these objectives, the study used the descriptive approach and the
questionnaire as a data collection tool. Which was applied to a random sample of the class of postgraduate students in the master's and doctoral
programs amounted to (108) students.: The search revealed a set of results are: The academic performance of faculty members to the dimensions
of scientific ability, effective teaching, and motivation ranged from large to medium, While the community service and evaluation came with a
moderate approval, The results also showed that there are no statistically significant differences between the responses of postgraduate students
on the reality of the academic performance of faculty members due to variables: Educational level, specialization, level of study. In the light of the
results, the researchers recommended organizing professional development programs for faculty members to address the weaknesses that results
showed in their academic performance And building plans for academic development at the level of scientific departments.
Keywords: Academic Performance, Faculty Members, Graduate Studies, Faculty of Education
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ُ
تعــد الجــامعــات بمثــابــة الركيزة األس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيــة لنلضـ ـ ـ ــة املجتمعــات ،يقع عن عــاتق ــا العــبء في تحقيق التغييا املطلوب نحو
التحدي ؛ باعتاارها إحدل مرت لات تطوير املجتمع في عميع املجاالت ،وتيشـ ـ ـ ــيط الحركة ال رية ،وريادة الاح العلمي ،وعم
الدراسـ ــات ذات العاللة املاااـ ــرة بقضـ ــايا املجتمع ،وطموحاته ،لذلك تسـ ــع الجامعات إل تطوير خدماالا ،وتحقيق التميز في أداء
وظائ ا الرئيسة.
ويمث التعليم عامة والتعليم الجامع بص ـ ة خاص ــة ركيزة املجتمع وأهم عام لنلض ــته؛ و القاعدة األس ــاس ــية النطالله
مس ـ ــتقالية عاملية ودعامة مس دعائم االلتص ـ ــاد ،و يه يتجن طموح اململ ة العرمية السـ ــعودية للنلضـ ــة باملجتمع في تحقيق أهداإ
رؤيــة  0202حي ـ ورد في تلــك الرؤيــة "ومس ـ ـ ـ ــتقا ـ وطننــا الــذي ناييــه مع ـا لس نقا ـ إال أن نجعلــه في مقــدمــة دوم العــالم بــالتعليم
والتأهي  ،بال رص التي تتاح للجميع" (رؤية اململ ة .)2 ،0202
ولد عملت الدولة في ضـ ـ ــوء ذلك عن توعيه مسـ ـ ــارات املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية املختل ة لتحقيق أهدا ا في املجام التعليمي
لالرتقاء بجودة التعليم ،وععلت مس مقاييس ذلك دخوم الجامعات الســعودية ضــمس لائمة أ ض ـ الجامعات عن مســتول العالم.
حي نصــت رؤية اململ ة عن " :الســعي إل ســد ال جوة بين م رعات التعليم العالي ومتطلاات ســوق العم  ،والعم عن أن تصــام
خمس عامعات سعودية عن األل مس أ ض ( )022عامعة دولية بحلوم عام .0202
واس ـ ـ ـ ــتنــادا إل أن عودة أي عــامعــة تقــاس –إل حــد كايا ب ــاءة أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بلــا ،وأن نوع التعليم الــذي تقــدمـه
لطلا لا يعتمد إل حد بعيد عن صـ ات وك ايات وأصـالة هيئة التدريس بلا كما أاـارت دراسـة (لمر ومحمد وحامد وداؤود)0212 ،
إن العم التابوي بجوهره ُيقاد مس خالم عض ـ ــو هيئة التدريس الجامعي الذي يتعام مع الطالب مااا ـ ــرة يؤثر في تكوينلم العلمي
واالعتما ي ويعم عن تقدم املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات وتطويرها ويحم أعااء رسـ ـ ـ ـ ــال لا العلمية والعملية في خدمة املجتمع وتحقيق أهدا ه
(عالونه ،0212 ،ص .)012
واألداء األكاديمي ال يتولق عن املعر ة الواسـ ـ ــعة في الت صـ ـ ــص الذي يحمله عضـ ـ ــو هيئة التدريس حسـ ـ ــب ب يتطلب أن
يكون له دور اع ف تح يز اإلبداع والتطوير والاح  ،وتنويع طرق التدريس ،وت عي أس ـ ــاليب التقويم ،باإلض ـ ــا ة إل العم عن
إكسـ ـ ـ ـ ــاب الطلاـة امل ـارات العليـا في الت يا والتحليـ إل غيا ذلـك مس األدوار التي يتطلبلـا إعـداد الطلاـة بـاعتاـارهم النـاتج التعليمي
عام مس ال اءة التي
واملورد البش ــري للمجتمع .وفي ض ــوء ذلك يياا أن يكون األداء األكاديمي ألعض ــاء هيئة التدريس عن مس ــتول ٍ
ي إحدل مكونات منظومة الجودة الشاملة ف التعليم الجامعي.
ونظرا ملا يمثله األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس أهمية في أداء الجامعة لرس ـ ـ ــال لا ،قد تناولته بعض الدراس ـ ـ ــات
السابقة بالاح  ،مس خالم التاكيز عن عانين هما:
 :دراس ـ ـ ــات ركلت عن تقويم والع أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ألدوارهم األكاديمية مس وع ة نظر الطلاة،
مث دراس ــة لرا ــم والعراقي والثق ي ( )0210التي س ــعت ال تقويم األداء التدريع ــمي لدل أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة الطائق في
ضـ ــوء معاييا عودة األداء مس وع ة نظر طلاة كلية التابية ،وخلصـ ــت نتائج ا إل تدني مسـ ــتول األداء التدريعـ ــمي لدل أعضـ ــاء هيئة
التدريس .دراس ـ ـ ـ ــة آم وديان ( )0215التي سـ ـ ـ ــعت إل ال شـ ـ ـ ــق عس تقويم طالب كلية التابية بمحا ظة وادي الدواس ـ ـ ـ ــر لل اءات
األكاديمية التي يمتل ا أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ومييت نتائج ا أن أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لل اءات امل نية في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا
التطوير والجودة مس وع ة نظر الطلاة عاء بدرعة متوســطة .ودراســة لمر ومحمد وحامد واؤود ( )0212التي ســعت ال معر ة أراء
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طلاة كلية التابية بجامعتي "دنقال والقض ـ ـ ـ ــارإ" في األداء األكاديمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ومييت نتائج ا أن األداء األكاديمي عاء
بدرعة مرت عة ،وكانت هناك عاللة ذات داللة إحصائية موعاة في األداء األكاديمي بين طلاة الجامعتين .ودراسة الطشالن ()0211
التي لامت بتقويم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ـ ـ ــم اإلدارة التابوية بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود مس وع ة نظر طالاات
الدراسات العليا ،وتوصلت إل أن مستول أداء أعضاء هيئة التدريس بالقسم بشك ٍ عام عاء بدرعة متوسطة.
دراس ـ ـ ــات ركلت عن بناء أدوات والتااح أس ـ ـ ــاليب ومؤا ـ ـ ـرات لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مث
دراس ـ ـ ــة عليل ( )0210التي س ـ ـ ــعت ال بناء أداة لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة ديال مس وع ة نظر طلاة الدراس ـ ـ ــات
العليا وتقويم أدائلم مس خالم تلك األداة ،ومييت نتائج ا وعود ضـ ـ ـ ــعق واضـ ـ ـ ــح في أداء هيئة التدريس مس وع ة نظر الطلاة وفي
املجاالت كا ة باسـ ــتثناء بعض ال قرات .ودراس ـ ــة ك مس  )0210( Jesarati, Rahmat, Erdi Babazadeh, Hajnazary, and Asgarالتي هد ت ال
تحديد مؤاـ ـ ــر لتقييم األداء ،والتحقق مس النقاط التي تحققت يه مس وع ة نظر أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ومييت نتائج ا أن أهم
مؤاـ ـ ــر في تقييم األداء باليسـ ـ ــاة ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس هو مؤاـ ـ ــر التدريس ،واألنشـ ـ ــطة التعليمية .ودراسـ ـ ــة العوضـ ـ ــمي والقنطار
( )0213التي لامت بتطوير اسـ ـ ـ ــتاانة لتقييم األداء التدريعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لتص ـ ـ ــام أداة موض ـ ـ ــوعية تتص ـ ـ ــق بالثاات
واملص ـ ــدالية لقياس عانب م م مس عوانب العملية التابوية ،إض ـ ــا ة إل تعرإ آراء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في ال يئة العامة للتعليم
التطايقي والتدريب ومقتاحاالم في اسـ ـ ــتاانة تقييم األداء التدريعـ ـ ــمي ،وذلك بلدإ تطويرها ،ووضـ ـ ــحت النتائج أهمية تقويم الطلاة
ألداء األستاذ الجامعي ،وإظ اره درعة مقاولة مس الثقة في لدرة الطلاة عن تقييم األداء التدريعمي لكونلم مصدرا رئيسا للمعلومات
املتعلقة بالايئة التعليمية ومجودة املقرر و اعلية طرق التدريس.
كما تناولت دراسة  )0215( Arnautu and Pancبناء أداة لتقييم ألعضاء هيئة التدريس في مجالي :الجودة في التعليم وال اءة في
إدارة املوارد البشـ ــرية ،مس خالم دراسـ ــة مسـ ــتقالية اسـ ــت دم الا الااحثان أسـ ــلوب دل اي ،وخلصـ ــت نتائج ا إل وعود اختالإ ف
النظر ال األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ،مس منظور الطالب يجب ان يكون عضو هيئة التدريس معلما يقدم املعلومات،
ومس منظور الكلية وبعض معاييا األداء يقس ـ ـ ـ ــم الدور بين التعليم ،والاح  ،وخدمة للمجتمع ،أيض ـ ـ ـ ـ ـا اختلق منظورهم في تركيز
اليشــاط ،مس وع ة نظر الطالب :األســتاذ الجيد هو مس يجيد االنتااه إل العاللة مع الطالب ،في حين يعتقد األســاتذة أن االهتمام
يجب أن يتاكل عن عودة عملية التعليم.
وهد ت دراس ـ ــة خلي ة ( )0212إل إعداد مقياس لل اءات امل نية لألس ـ ــتاذ الجامعي والتعرإ عن أكثا ال ايات ت ض ـ ــيال
لديلم مس وع ة نظر طلاة لس ـ ــم اللغة العرمية ف كلية التابية بالجامعة املس ـ ــتنص ـ ــرية ،ومييت النتائج ان آراء الطلاة عميع ا كانت
بمس ـ ــتول ت ض ـ ــي ما بين عالية عدا وعالية إال في بعض ال اءات كانت درعة ت ض ـ ــيل ا متوس ـ ــطة .وف هذا املجام ايض ـ ــا هد ت
دراس ـ ـ ـ ــة  )0212( Lyde, Grieshaber and Byrnsإل تقديم تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لنموذج تقويم األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس متعدد
األس ـ ـ ــاليب "تقويم الطالب ،التقويم الذاتي ،التقويم الخاراي املؤسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــمي" بغرب تسـ ـ ـ ـ ي النمو والتطوير املنهي ،ومييت نتائج ا أن
تقييم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بلــذا النموذج حقق توا ن بين تقييم امل ــام التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة والتطوير املنهي ،والت ــاعـ مع الطالب وتلايــة
احتياعاالم.
ويت ـ ــح مس الدراسـ ــات السـ ــابقة االهتمام املتزايد بتقويم أداء عضـ ــو هيئة التدريس ،وأهمية الدور الذل يم س ان يؤديه ف
تحقيق عودة التعليم الجامعي ،إال أنلا اختل ت في األهداإ منلا مس س ـ ــع ال معر ة أراء الطلاة في والع األداء األكاديمي ألعض ـ ــاء
هيئة التدريس ،ومنلا مس سع ال التااح أساليب وأدوات لتقويم األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ،هذا التنوع أ اد في تحديد
وتــدعيم مشـ ـ ـ ــكلــة الاحـ  ،والتعرإ عن األدبيــات التابويــة املتعلقــة بــاألداء األكــاديمي .ويــأتى الاحـ الحــال للتعرإ عن والع األداء
األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم لتحديد مواطس القوة والضـ ـ ـ ــعق في األداء األكاديمي في بعض
عواناه مث  :التم س العلمي ،التدريس ال بعام ،التقويم ،التح يز ،خدمة املجتمع
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ُيعد عودة أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة مس متطلاات املمارس ـ ـ ـ ــة ال عالة للم نة األكاديمية ،حي أضـ ـ ـ ــح العم
األكاديمي الجامعي ميدانا علميا متطورا ،ال ي يد معه االع لادات الش ــخص ــية ،أو االرتكان ال الخباة الذاتية أو االكت اء بالحص ــوم
عن الش ـ ـ ادات والدرعات العلمية ،ال سـ ــيما وأن عضـ ــو هيئة التدريس يضـ ــطلع بال ثيا مس األدوار األكاديمية في مجاالت عدة مث :
التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ،ولد يص ـ ــعب تحقيق ذلك بال اءة املطلومة دون تقويم مس ـ ــتمر ألدائه؛ بما يم نه مس
أداء أدواره الجامعية بالجودة امليشودة.
وثمة بعض الص ـ ـ ـ ــعومات التى تواعه تقويم أداء اعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أبر ها ما اا ـ ـ ـ ــار اليه الش ـ ـ ـ ــخي ي ( )0213بأن هناك
إعماعا عن أن املش ـ ـ ــكلة ال بال في تقويم األداء األكاديمي ت مس في غياب أدوات التقويم املوضـ ـ ــوعية واألسـ ـ ــاليب ال يلة بالتقويم
الدليق ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وغلاة الذاتية وغياب املوض ـ ـ ــوعية في عملية التقويم في أحيان كثياة .ورغم تعدد اسـ ـ ـ ــاليب تقويم
األداء والتى منلا التقويم الذاتى وتقويم االلران وتقويم الرؤساء اال أن أبر ها تقويم األداء املعتمد عن الطالب.
وف هذا املجام أكدت دراس ـ ــة العوض ـ ــمي والقنطار ( )0213عن أهمية تقويم الطلاة ألداء األس ـ ــتاذ الجامعي وإظ ارهم درعة
مقاولة مس الثقة في القدرة عن تقييم األداء التدريع ـ ــمي لكونلم مص ـ ــدرا رئيسـ ـ ـا للمعلومات املتعلقة بالايئة التعليمية ومجودة املقرر
و اعلية طرق التدريس.
كما أن طالب الجامعة خاصـ ـ ـ ــة ف مرحلة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا هم أكثا ال ئات املس ـ ـ ـ ــت يدة مس أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس،
وأكثاهم أيض ـا اطالعا وص ــلة ب
علمية بلم ،ومس ثم م مص ــدر أس ــا ــمي للمعلومات الال مة لتقويم املمارس ــات وال عاليات األكاديمية
لعضو هيئة التدريس ،ويسع الاح الحالي إل تعرإ والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم
مس وع ة نظر طالاات الدراسات العليا.
وتتحدد مشكلة الاح ف السؤالين اآلتيين:
 .1ما والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم مس وع ة نظر طالاات الدراسات العليا؟
 .2ه توعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين وع ات نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم تعلل ملتغيا (املرحلة الدراسية ،الت صص ،املستول الدرا مي)؟

يلدإ الاح في ضوء أسئلة الدراسة إل ما يني:
 .1التعرإ إل والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم مس وع ة نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات
العليا.
 .2ال شـ ـ ــق عما إذا كانت هناك روق ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين وع ة نظر طالاات الدراسـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي
ألعضاء هيئة التدريس تعلل ملتغيا (املرحلة الدراسية ،الت صص ،املستول الدرا مي).

يسع الاح ال تعرإ والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس مس وع ة نظر طالاات الدراسات العليا ،ومس ثم تت ح
أهميته يما ين :
 .1ما يضي ه الاح ال األدب التابول ف هذا املجام خاصة ما يتعلق باألداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس وأبعاده املختل ة.
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ما تسـ ر عنه نتائج هذا الاح حوم والع األداء األكاديمي لعضــو هيئة التدريس ،وما يتاتب علالا مس تغذية راععة لد ت يد في
تحسين األداء و يادة اعليته.
يس ــاهم تقويم األداء األكاديمي لعض ــو هيئة التدريس في إعادة التوا ن للعاللة بينه ومين طلاته والتاكيز علالم كمحور أس ــا ــمي
في العملية التعليمية.
اإل ادة مس تقويم الطالب ألداء اس ـ ـ ــاتذالم ،خاصـ ـ ــة طلاة الدراس ـ ـ ــات العليا باعتاارهم مص ـ ـ ــدرا رئيس ـ ـ ــا للمعلومات عس الايئة
التعليمية وهم أداة التقييم املنطقية لجودة التعليم الطالع م عن أبعاد أوسع للعملية التعليمية بح م املرحلة الدراسية.
لد ت يد نتائج هذا الاح ليادات كلية التابية ف التعرإ عن والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ووض ـ ـ ـ ــع الخطط
والباامج الال مة لالرتقاء باألداء.

✓ الحدود املوض ـ ـ ــوعية :التص ـ ـ ــر الاح في س ـ ـ ــعيه للتعرإ عن والع االداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن بعض عوانب
األداء و  :التم س العلمي ،والتدريس ال عام ،وتح يز الطالب ،والتقويم ،وخدمة املجتمع.
✓ الحدود البشـ ـ ـ ــرية :التص ـ ـ ـ ــر الاح عن عينة مس طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا ببانام ي املاعس ـ ـ ـ ــتيا والدكتوراه ،في كلية التابية
بجامعة القصيم.
✓ الحدود اللمنية :طاقت اداة الدراسة خالم ال ص الدرا مي األوم للعام الجامعي 13031332هـ

يشتم الاح عن م ومين رئيسيين هما:
األداء األكاديمي:
يعرإ إعرائيا بأنه ما يقوم به عضــو هيئة التدريس في كلية التابية مس أدوار وممارســات تســتند عن خل ية معر ية وم ارية،
ف مجــاالت محــددة مس االداء  :التم س العلمي ،والتــدريس ال عــام ،وتح يز الطالب ،والتقويم ،وخـدمـة املجتمع ،ا ـ ـ ـ ــريطــة تو يا
املتطلاات الال مة إلنجا العم ب اءة ،وعادة ما يكون األداء و ق مس ـ ــتول معيارل محدد يوض ـ ــح لدرة عض ـ ــو هيئة التدريس عن
أداء م امه املوكلة إليه.
تقويم األداء
يعرإ اعرائيــا بــأنــه عمليــة مناجيــة تعتمــد عن أسـ ـ ـ ــس ولواعــد علميــة الــدإ إل اصـ ـ ـ ــدار ح م علمي موضـ ـ ـ ــو ي عن األداء
األكاديمي ألعضــاء هيئة التدريس باســت دام أســاليب وآليات مناســاة ،وإصــدار أحكام بشــأن ما ينطول عليه األداء مس عوانب لوة
أو ضعق ف ضوء معاييا لياسية محددة لجودة األداء.

يش ـ ـ ــم االطار النظرل تحلي م وم األداء األكاديمي ،وميان عاللته باملس ـ ـ ــئولية امل نية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وتوضـ ـ ــيم
عوانب األداء األكاديمي ،وذلك يما ين :
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تعددت وع ات النظر في تعريق األداء ،حي يوضـ ـ ـ ــح عود ( )Good 1973,414أن األداء هو اإلنجا ال عني لل رد مس خالم ما
يمتل ه مس معارإ ولدرات ،وهذا التعريق يوض ـ ـ ـ ــح أن األداء مرتاط بما ينجله ال رد و قا ملا يمتل ه مس ك ايات .ويري لندسـ ـ ـ ـ ــاي
( )Lindsay1982,176أن األداء يعني بإنجا أو إحرا أو تن يذ م ام نش ـ ــاط أو عم ما ،وذلك في ض ـ ــوء معاييا ال عالية  Effectivenessالتي
ترمط املخرعــات بــاألهــداإ ،ومعــاييا ال ــايــة  Efficiencyالتي ترمط املخرعــات بــاملــدخالت " وهــذا التعريق يؤكــد عني نوعيــة األداء،
وكذلك الطرق والوسائ املست دمة .أي يشيا إلي ك اية ال رد في األداء ومدل است دامه للطرق والوسائ املتاحة.
ويعرإ اللقانى والجم (  ) 12 ،1332األداء بأنه ك ما يص ــدر عس ال رد مس س ــلوك ل ظي أو م اري ،وهو يس ــتند إلي خل ية
معر ية ووعدانية معينة ،وهذا األداء يكون عادة عني مس ــتول معين يظ ر منه لدرته أو عدم لدرته عني أداء عم ما .ويوض ــح هذا
التعريق أن ما يص ــدر عس ال رد مس س ــلوك إلنجا عم مس األعمام يكون محددا بما هو ٌ
متاح لل رد مس إمكانات ،ومما يمتل ه مس
معارإ وم ارات واتجاهات .كما يت ـ ــح أيضـ ــا مس التعريق السـ ــابق أن لألداء مسـ ــتويات ،وان الناتج النلالي ألداء ال رد هو ما يالغه
ال رد مس أداء في مستول معين مس مستويات األداء.
وفي تحـديـد آخر مل وم األداء يعر ـه ويلس ـ ـ ـ ــون ( )Wilson 2000,8بـأنـه س ـ ـ ـ ــلوك يتم بقـدر معين مس امل ـارة في مجـام معين ،وهو
يتطلب لدرا مناس ـ ـ ــاا مس التدريب واالس ـ ـ ــتعداد وال ليؤ حتى يص ـ ـ ـ املرء إلي مرحلة التم س أو ال اءةُ .ويعد هذا التعريق عامعا ملا
س ــاقه ،حي يوض ــح أن األداء س ــلوك يص ــدره ال رد بمس ــتول محدد ،وأن هذا الس ــلوك البد له مس متطلاات ييااي توا رها س ــل ا
بقدر مس ال اءة أو التم س.
حتى يستطيع ال رد القيام بالعم
ٍ
ومس منظور الجودة يعرإ غيالس ـ ـ ي ( )13 ،0222تقويم األداء بأنه مص ـ ــطلح يشـ ــيا إل اسـ ــت دام أس ـ ــاليب وآليات مناسـ ــاة
ملراععة عودة األداء ،وإصدار أحكام بشأن ما ينطول عليه مس عوانب لوة أو ضعق ف ضوء معاييا لياسية محددة لجودة األداء،
وذلك مس خالم املراععة الداخلية والخارعية.
ومص ة عامة إن م وم األداء في ضوء ما عرضناه مس آراء ينطوي عني األبعاد التالية :
✓
✓

✓
✓

األداء سلوك يصدره ال رد سواء كان سلوكا ل ظيا أو م اريا إلنجا عم مس األعمام
األداء له متطلاات أو مقومات ييااي توا رها سل ا ،سواء كانت متصلة بال رد ن سه وما يمتل ه مس معارإ وم ارات واتجاهات
نحو عمله ،أو متصلة بايئة العم وما يتوا ر بلا مس إمكانات وتس يالت ال مة ألداء العم  ،وأن تو يا هذه املتطلاات مس اأنه
يادة مقدرة ال رد عن األداء.
ل ـ ــألداء مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات مـ ـ ـت ـ ــدرع ـ ــة م ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة أو الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــس ،ويـ ـ ـق ـ ــاس مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــول أداء الـ ـ ـ ـ ــرد بـ ـ ـم ـ ــدل ل ـ ــرم ـ ــه م ـ ــس
معاييا ال اءة في األداء.
يش ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــق األداء م ـ ـ ــس األهـ ـ ــداإ ،حـ ـ ـي ـ ـ ـ يس ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـ ـ ــرد إلن ـ ـ ـجـ ـ ــا ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـ لـ ـ ـا ـ ـ ـلـ ـ ــوغ أهـ ـ ــداإ ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـ ،
وعادة ما يتم تقويم م رعات األداء في ضوء األهداإ امليشودة.

وتتعدد أساليب تقويم األداء األكاديمي املست دمة في مؤسسات التعليم العالي مث ( :محمد )0212،211
✓ التقويم الذاتي :يتول يه عضو هيئة التدريس بن سه عملية تقويم أدائه داخ الجامعةُ .ويميز هذا األسلوب است دام النقد
الذاتي أثناء التقويم ل س ُيعاب عليه أن األساتذة يميلون إلعطاء أن س م تقديرات أعن مس التي يعطالا ل م الطالب.
✓ تقويم اللمالء :يتم مس خالم لجان خاصــة مس أعضــاء هيئة التدريس .ويميز هذا األســلوب أن مالء العم لكونلم مت ص ـصــين
م ألــدر عن التقويم ،ل س يعــاب عن هــذه الطريقــة أن املالحظــات التي تــدون في الليــارات ي مجرد انطاــاعــات ش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـيــة
ونتائج ا غيا موضوعية ،ولد تؤدي إل تدني الروح املعنوية لدل عضو هيئة التدريس.
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✓ تقويم رئيس القس ــم :ويعتبا هذا األس ــلوب مس أ ض ـ أس ــاليب التقويم بح م مس ــؤوليات رؤس ــاء األلس ــام ومراكلهم اإلدارية،
واطالع م املااار عن أعااء عضو هيئة التدريس.
✓ تقويم الطلاة :يسـ ـ ـ ــت دم هذا األسـ ـ ـ ــلوب بغرب تحسـ ـ ـ ــين األداء األكاديمي لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وعن الرغم مس التوس ـ ـ ــع في
اس ـ ــت دامه إال أن كثياا منلم يرل بأن الطالب في الجامعة ليس ـ ــوا مؤهلين للح م عن املس ـ ــتول العلمي لعض ـ ــو هيئة التدريس،
وعن الرغم مس عيوب هذا األسلوب إال أنه له مميزات تتمث في درعة ثاات عالية ،درعة صدق عيدة ونتائج موضوعية.
وف ض ـ ــوء ما تقدم إن املقص ـ ــود باألداء األكاديمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في الدراس ـ ــة الحالية هو :ما يقوم به عض ـ ــو هيئة
التدريس في كلية التابية مس أدوار وممارســات تســتند عن خل ية معر ية وم ارية ،ف مجاالت محددة مس االداء  :التم س العلمي،
والتدريس ال عام ،وتح يز الطالب ،والتقويم ،وخدمة املجتمع ،اـ ـ ـ ــريطة تو يا املتطلاات الال مة إلنجا العم ب اءة ،وعادة ما
يكون األداء و ق مستول معيارل يوضح لدرة عضو هيئة التدريس عن أداء م امه املوكلة إليه.

يرتاط األداء باملس ــئولية امل نية  Professional Responsibilityإذا لام ال رد ف م نة ما بمس ــئولياته امل نية كما يياا  ،إن أداءه
ف هذه الحالة يتص ـ ـ ــق بالجودة و ق املعاييا املت ق علالا ،ومس ثم ُيعد تحديد املس ـ ـ ـ ــئوليات امل نية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الخطوة
األول ف تحديد أبعاد ومسـ ـ ــتويات أدائه األكاديمي ،ألن هذا التحديد يمث نقطة االنطالق نحو صـ ـ ــياغة معاييا األداء ال عام ،والتى
ُ
يتم ف ضـ ــوئلا تقويم األداء .ومطايعة الحام تسـ ـ َـت َمد املسـ ــئوليات امل نية ألعضـ ــاء هيئة التدريس مس وظائق الجامعة و  :التدريس
والاح العلمى وخدمة املجتمع ،ويم س توضيم بعض املسئوليات امل نية لعضو هيئة التدريس يما ين :
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املسئوليات املتصلة بالتدريس :وتشم السع إل تحسين مستول التواص مع الطالب واللمالء مس أعضاء املجتمع األكاديمي
لتحقيق نق عام للمعر ة مس خالم التدريس ،بجانب حرص العضو عن اإلعداد والتأهي املستمر ف مجام التدريس.
املس ــئوليات العلمية :وتش ــم انجا الاحو واليش ــر العلمى واالبتكارات واالكتش ــا ات العلمية ،وغياها مس األنش ــطة العلمية
التى تدعم السمعة العلمية للجامعة ،وتدعم ال اءة العلمية وامل نية لعضو هيئة التدريس.
املس ــئوليات املتص ــلة بالخدمات امل نية العامة :وتش ــم الخدمات التى يقدم ا عض ــو هيئة التدريس باعتااره عض ــوا ف املجتمع
األكاديمي والتى ترتاط بمجام ت صـ ـص ــه العلمى ،كما تش ــم العم خارج الجامعة ف األعمام امل نية ذات الطابع االس ــتش ــارل
حتى ولو كانت بمقاب مادل طاملا أن هذه األعمام تس ـ ـ ـ ـ م ف تحسـ ـ ـ ــين السـ ـ ـ ــمعة العلمية للجامعة ،وتس ـ ـ ـ ـ م ف التنمية امل نية
لألعضاء ،وال تتعارب مع التزاماالم التعليمية والاحثية داخ الجامعة)University of South Carolina 2012, 18( .
مسئولية الح اه عن معاييا األخالق امل نية والو اء باملسئوليات األكاديمية.
مس ـ ـ ـ ــئوليــة التعليم داخ ـ لــاعــات الــدراس ـ ـ ـ ـ ــة ،ومراعــاة اللوائم واألنظمــة الجــامعيــة ف هــذا املجــام ،والعــدالــة ف تقييم األداء
األكاديمي للطالب ،وكتابة التقارير عس حالة القاعات الدراسية واملختباات.
القيام بالواعاات األكاديمية األخرل مث حضـ ـ ـ ــور االعتماعات وتلاية الدعوات واملناسـ ـ ـ ــاات األكاديمية ،والعم ض ـ ـ ــمس لجان
الكلية والجامعة ،واملساعدة ف األنشطة املرتاطة بالخدمات الطالبية.
السـ ــع إل تنمية وتحسـ ــين ال اءة امل نية ،مس خالم الحصـ ــوم عن منم ف مجام التدريس ال عام ،والقيام بالاحو ال ردية
والجماعية ،واملشاركة ف أنشطة الجمعيات العلمية)The George Washington University 2004, 3( .

يت ـ ـ ـ ــح ممـا تقـدم تعـدد املسـ ـ ـ ــئوليـات امل نيـة لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس س ـ ـ ـ ــواء ف مجـام التـدريس والتعليم أو الاحـ العلمي
أوالخدمة داخ وخارج الجامعة ،وتأتي أهمية تحديد املســئوليات امل نية كونلا ترتاط بمجموعة مس املعاييا املعباة عنلا ،والتى تمث
محكات أو موع ات يتم ف ضوئلا تحديد األداء األكاديمي األمث .
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يت ــح مما تقدم تعدد عوانب األداء األكاديمي بتعدد املس ــئوليات امل نية لعض ــو هيئة التدريس ،والتي منلا :التم س العلمي،
والتدريس ال عام ،وتح يز الطالب ،والتقويم ،وخدمة املجتمع ،ويم س توضيح ا يما ين :

يض ـ ــطلع عض ـ ــو هيئة التدريس بدور علمى يتمث في إعراء الاحو العلمية في مجام ت ص ـ ـصـ ــه والسـ ــع إلي اكتش ـ ــاإ آ اق
عديدة مس املعر ة ونقل ا ال طالبه مس خالم التدريس ،واإلا ـ ـراإ عني ما يعده الطالب مس هذه الاحو  ،ومس ثم يقصـ ــد بالتم س
العلمى لدرة األس ـ ــتاذ عن إظ ار معر ة علمية متعمقة ،اض ـ ــا ة ال تمتع األس ـ ــتاذ بثقا ة ترموية تجعله يادي وعيا متميزا باألهداإ
واألساليب واملصطلحات التابوية باإلضا ة إل املعر ة ب صائص نمو الطلاة معر يا وم اريا ووعدانيا.
ومس مظـاهر التم س العلمي ألس ـ ـ ـ ـتـاذ الجـامعـة ليـامـه بـاألدوار وامل ـام اآلتيـة :حرصـ ـ ـ ــه عن متـابعـة اسـ ـ ـ ــتيعـاب الطلاـة ملـادتـه
العلميــة ،وترعمــة األهــداإ التعليميــة للمقرر في صـ ـ ـ ـ ـيــاغــة نواتج للتعلم لــابلــة للتطايق ،ومواكاــة املسـ ـ ـ ــتجــدات التي ت ص مــادتــه
العلمية ،وتنظيم موض ـ ــوع املحاض ـ ــرة تنظيما عيدا مراعيا التس ـ ــلسـ ـ ـ املنطقي ،والرمط بين املجاالت املختل ة في مجام ت صـ ـ ـص ـ ــه
والت صصات األخرل ،واإلس ام في إثراء املعر ة للطلاة ،وامتالك معر ة واسعة بأسس مناهل الاح العلمي ،واست دام األسلوب
العلمي في إرا ـ ـ ـ ـ ــاد الطالب وتوعال م علميــا ،ومسـ ـ ـ ـ ــاعــدة الطلاــة عن االبتكــار في إعــداد مــا يكل ون بــه مس أبحــا مرتاطــة بــاملقرر،
وتشجيع الطلاة عن است دام معار م بشك وظي ي في املوالق الحياتية.
َ
يعد التدريس أحد األدوار األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية ألس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعةُ ،وينظر إلي التدريس بأنه مولق خباة يتواعد به طر ان ،أحدهما
املعلم واألخر املتعلم ،ومقدر ما يحد بين هذيس الطر ين مس ت اع واحتكاك ومعايش ـ ــة مس أع تحقيق األهداإ التابوية يحد
التعلم الذي هو تغيا مرغوب في ســلوك املتعلم (النالة  .)152 ،1333واألداء التدريعــمي بلذا املعنى عم علمي م طط ومقفن لوامه
الخباة التي يعدها ويقدم ا املعلم إلي طالبه في عو مس االحتكاك والت اع ال ادإ املسـ ـ ـ ــتمر .والتدريس ال عام ذلك التدريس الذي
يجع الطالب ي تس ـ ـ ـ ــاون ما يللم م مس خباات وم ارات وليم مناس ـ ـ ـ ــاة ،وإتاحة ال رص املناسـ ـ ـ ــاة ل م للتعلم مس خالم الت اع
اإليجابي في املولق التعليمي ومس خالم ما يو ره املعلم مس أنشطة مقصودة تساعدهم عن التعلم) (Brown, and Atkins 1988,5
ومس مظاهر التدريس ال عام ألستاذ الجامعة ليامه باألدوار وامل ام اآلتية ،يست دم التقنيات املتنوعة في عرب املحاضرة،
ويكلق الطلاة في نشــاطات ذاتية في املقرر تنمي م ارات الت يا النالد ،ويو ق بين ولت املحاضــرة و جم املادة العلمية ،ويرمط بين
أدوات التقييم واألسـ ــاليب املسـ ــت دمة في العملية التعليمية ،ويدير الحوار في املحاضـ ــرة بطريقة تو ر مناخا تعليميا بعاال ،ويدرب
الطلاة عن كي ية اس ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ــاء املعلومات مس مص ـ ـ ـ ــادرها األولية ،ويش ـ ـ ـ ــجع الطلاة عن اس ـ ـ ـ ــت دام م ارات الت يا ،ويس ـ ـ ـ ــت دم
اس ــتااتيجيات مناس ــاة لتس ـ ي عرب املعلومة ،ويلتم بت عي الجوانب املختل ة في التدريس (معر ية /م ارية /وعدانية) ،وينوع في
تقديم املحاضرة بما يتناسب مع مستويات الطلاة.
ُيعد تح يز الطالب مس أهم العوام املؤثرة في العملية التعليمية ،ومس ثم يتعين عن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس القيام بدوره ف
تصـ ـ ـ ــميم عمليــة التعلم بمــا ي ـ تح يز الطلاــة عن ت طيط األنش ـ ـ ـ ـطــة التعليميــة املشـ ـ ـ ــولــة وال ــاد ــة ،التي تنطوي عن التحــدي
املناسـ ــب ،وذلك بتجديد االسـ ــتااتيجيات املؤدية إل التشـ ــويق واالرتااط باملوضـ ــوع الدرا ـ ــمي سـ ــعيا إل رضـ ــا املتعلم (ال دية واـ ــنان
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وهجر ـ ـ ـ ــمي وم دي ،0223 ،ص .)00مما يليد مس الت اع واالتص ـ ـ ـ ــام بين الطالب وأس ـ ـ ـ ــتاذ املقرر ويعود عن الطالب بالنص ـ ـ ـ ــيحة
واملعاونة العلمية والتشجيع أثناء املحاضرة.
وعادة ما يتم التح يز مس خالم عع التعليم ذي معنى للطالب ،بالتنوع في أس ـ ـ ـ ــاليب التدريس التي أثاتت التجارب التابوية
عالي لا في تح يز ومش ــاركة الطالب مث  :املنالش ــة والحوار ،وح املشـ ـ الت ،والعصـ ــق الذهني ،والتعلم التعاوني … وغياها .والتي
مس اأنلا تو يا لاعدة مس الحوار والاح والتطايق والتعلم الذاتي ،ومراعاة ال روق ال ردية ،وإتاحة ال رصة لالتصام والتواص
بين الطالب واألساتذة .كذلك مس مظاهر تح يز الطالب ليام عضو هيئة التدريس باست دام أساليب بعالة لا روح التعاون بين
الطلاة ،واهتمامه بت اع الطلاة داخ املحاض ـ ــرة للتأكد مس مدل م م ملوض ـ ــوع املحاض ـ ــرة ،والحرص عن العاللات الطياة مع
طلاته ،واختيار أسـ ـ ـ ــاليب التعليل املناس ـ ـ ـ ــاة لك مولق تعليمي.ويوضـ ـ ـ ــح عرنج ( )0210،15مجموعة مس االعراءات التى يم س ان
يتاع ا عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس لليادة تح يز طالبه ،ي :تو يا ال رص الختيارات الطالب ،وعع ولت التعلم م يدا مس خالم تقديم
محاضـ ـ ـرات مثياة لالهتمام ،وإتاحة رص النقاش والت اع  ،وتش ـ ــجيع اإلتقان مس خالم تو يا رص أكبا للتكلي ات واالختاارات،
وتوض ـ ـ ـ ــيم معيار الدرعات وا ـ ـ ـ ــرح تو يعاالا بالت ص ـ ـ ـ ــي حتى يتم س الطالب مس معر ة ما يتعين علالم القيام به للنجاح ف املقرر،
وتقديم التغذية الراععة ل م بشك ورل وم يد ،ومساعدة الطالب عن الثاات واملثابرة عندما يوع ون عقاات.
َّ
املقوم ص ـ ـ ـ ــالحـا
ينظر ال التقويم بــاعتاــاره عمليــة تقرير ليمــة الش ـ ـ ـ ــميء أو كميتــه ،ويلــدإ إل الح م املوض ـ ـ ـ ــو ي عن العمـ
و س ــادا ،نجاحا و ش ــال ،بتحلي املعلومات املتيس ــرة عنه وت س ــياها في ض ــوء العوام والظروإ التي مس ا ــأنلا أن تؤثر عن العم
(شحاته والنجار وعمار ،0220 ،ص .)102ويعد تقويم الطالب مس ال ايات األساسية التي يياا أن يمتل ا عضو هيئة التدريس،
حتى يم نه القيام بأدواره التعليمية بنجاح .ويوض ـ ـ ــح الش ـ ـ ــيخي ( )55 ،0215امكانية ليام اسـ ـ ـ ــتاذ الجامعة بالعديد مس األدوار التى
يم س ان تسـ ـ ـ ـ م ف تجويد م رعات التعليم الجامعي ،منلا ما يتعلق بتوظيق طرائق التقويم املناسـ ـ ـ ــاة ،خاصـ ـ ـ ــة إذا ما توا رت له
برامج التدريب املت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة ف مجاالت طرائق التقويم واس ـ ـ ــالياه ،وتوظيق الخباات امل تسـ ـ ـ ــاة في امليدان ،اضـ ـ ـ ــا ة ال االهتمام
باألعمام ال ص ــلية للطالب مس ابحا وتقارير وواعاات واالهتمام باملجالين الوعداني وامل اري ،ومت عي طريقة املنالش ــة والحوار.
وتتعدد ك ايات اعض ـ ــاء هيئة التدريس في مجام تقويم الطالب ،منلا :تقويم أعمام الطلاة املقدمة خالم املحاضـ ـ ـرات ،واس ـ ــت دام
اختاارات متنوعة ،ومناء أدوات تقويم تتناســب مع م رعات التعلم املحددة مســاقا ،ومشــاركة الطلاة في ابتكار أدوات تقويم عالة
لألداء ،ووض ـ ـ ـ ــع خطة لاناء م ارات الطلاة مس خالم تعر ه عن مس ـ ـ ـ ــتوياالم املختل ة بما يناسـ ـ ـ ــب اسـ ـ ـ ــتعداداالم ،ويرا ال روق
ال رديــة في بنــاء االختاــارات ،ويقــدم تغــذيــة راععــة للطلاــة بعــد االن لــاء مس االختاــارات ،وتوعيــه الطلاــة ملواطس القوة والضـ ـ ـ ــعق ف
أدائلم.
ُ
تعــد خــدمــة املجتمع الوظي ــة الثــالثــة للجــامعــة بجــانــب التــدريس والاح ـ العلمي ،وان كــانــت وظي ــة خــدمــة املجتمع تاــدو
وظي ة مس ـ ـ ـ ــتقلة غيا أنلا ف حقيقة األمر ترعمة علية للوظائق األخرل للجامعة .وتع س هذه الوظي ة دور الجامعة ف املجتمع
وعالل لا بمكوناته املتنوعة ،وعادة ما ينظر ال الوظي ة الثالثة للجامعة عن انلا مجموعة أدوار محددة تتضـ ـ ـ ــمس مجموعة كاياة
ومتنوعة مس اليش ـ ــاطات التى تش ـ ــم اس ـ ــت دام األعيام للمعر ة واإل ادة منلا ،وكذلك اإلمكانات األخرل للجامعات في خارج الايئة
ُ
األكاديمية ،ومذلك تعد خدمة املجتمع مكونا اس ــاس ــيا م ما مس أدوار الجامعة ،س ــواء كانت بص ــورالا الكاملة أو حام كونلا علءا ال
يتجلأ مس وظي تي التعليم والاح العلمي (و ارة التعليم العالي .)1305،10
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وف ظ املتغياات املعاصـ ــرة التى أدت ال ان تاح أكبا للجامعة عن املجتمع اض ـ ــحت املس ـ ــاهمة ف خدمة املجتمع مس األدوار
األســاســية لعضــو هيئة التدريس ،وعنصـرا م ما مس عناصــر تقييم أدائه ،والتي تع س ك ما يقوم به مس ممارســات وأنشــطة بلدإ
توظيق املعر ـة العلميـة والخباة ال نيـة ف خدمـة أ راد املجتمع ومؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاته مس خالم املحـاضـ ـ ـ ـ ـرات العـامـة والنـدوات والتـدريب
واالستشارات والاحو التطايقية..وغياها مس األنشطة املوع ة لخدمة املجتمع.
ويم س لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس القيــام بــأدواره في مجــام خــدمــة املجتمع بــاملشـ ـ ـ ــاركــة مع طالبــه مس خالم رمط أهــداإ املقرر
بمشـ ـ الت املجتمع ،والعم عن ح مشـ ـ الت الطلاة املختل ة ،وتش ــجيع م عن املش ــاركة في األنش ــطة املجتمعية ،ومش ــارك لم في
تقديم برامج لخدمة املجتمع ،وتقديم أ كارا تطويرية للمجتمع باملش ـ ـ ـ ــاركة مع الطلاة أثناء املحاض ـ ـ ـ ـرات ،وطرح ماادرات مجتمعية
بالتعاون مع الطلاة داخ نطاق الجامعة ،وتانى املقتاحات الطالبية لخدمة املجتمع.

يتناوم هذا الجلء اإلعراءات الخاصـ ـ ــة بتطايق الدراسـ ـ ــة ،مس حي تحديد املنال املسـ ـ ــت دم ،ومجتمع الدراسـ ـ ــة ،والعينة،
واألداة ،واألساليب اإلحصائية املست دمة في معالجة الايانات وتحليل ا ،يما يني:
هد ت ب
الدرا َس ـ ـ ـة ب
التعرإ عن والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ــيم مس وع ة نظر
مل
طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا ،وال ش ـ ـ ـ ــق عس داللة ال روق اإلحص ـ ـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات أ راد العينة حوم والع األداء
األكاديمي التى تعلل ملتغيا (املرحلة الد اس ــية ،الت ص ــص ،املس ــتول الد ا ــمي) .ولتحقيق أهداإ ب
الدرا َس ـة واإلعابة عس أس ــئل لا ب
تم
ر
ر
اس ــت دام املنال الوص ـ ي املس ــحي الذي ب
عر ه كريس ــوم ( )020 ،0211بأنه ذلك النوع مس الاحو الذي يقدم وص ـ ا كميا او رلميا
لالتجاهات او التوع ات أو اآلراء ملجتمع ما مس خالم دراسـ ـ ـ ــة عينة مس ذلك املجتمع ،ومتحلي نتائج عينة الدراسـ ـ ـ ــة يم س للااح
أن يعمم النتائج عن مجتمع الدراسة.

يتكون مجتمع الدراسـ ــة مس عميع طالاات الدراسـ ــات العليا في كلية التابية بجامعة القصـ ــيم للعام الدرا ـ ــمي 13031332ه،
والاالغ عددهس  050طالاة .وتم اختيار عينة عش ـ ـ ـ ــوائية طاقية مس مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة بيس ـ ـ ـ ــاة  %02تقرياا ،بلغ لوام ا  121طالاة
دراسـات عليا ف برنام املاعسـتيا والدكتوراه ومس املسـتويات والت صـصـات التابوية املختل ة ،ويم س وصـق عينة الدراسـة و قا
ملتغيااالا كما ف الجدوم التال :
1

متغياات الدراسة
املرحلة الدراسية

الت صص

ماجستير

الت رار
93

اليساة املئوية
86.1

دكتوراه

15

13.9

املجموع

108

100

أصول التربية

16

14.8

إدارة تربوية

10

9.3

تربية خاصة

9

8,3

تقنيات تعليم

19

17,6

علم النفس التربوي

19

27,6
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متغياات الدراسة

املستول الدرا مي

املناهج وطرق التدريس

الت رار
35

اليساة املئوية
32,4

املجموع

108

100

األول

41

38

الثاني

3

2.8

الثالث

33

30,6

باحث

31

28.7

املجموع

108

100

اعتمدت الدراس ـ ـ ــة عن االس ـ ـ ــتاانة كأداة لجمع الايانات و قا لتس ـ ـ ــاؤالت الدراس ـ ـ ــة وأهدا ا ،ولد ص ـ ـ ــممت بناء عن خل ية
الدراسات السابقة واإلطار النظري ،ومرت أدوات الدراسة بعدة خطوات كما يني:

تكونت االس ـ ــتاانة مس محوريس :األوم ا ـ ــم بيانات أولية للمسـ ــتجياات ،واآلخر تض ـ ــمس أبعاد االسـ ــتاانة .ولد تم اسـ ــت دام
مقياس لي رت بتدرج خما ــمي للخيارات عن النحو التالي )5(:دائما ( )3غالاا ( )0أحيانا ( )0نادرا ( )1مطلقا ،وتضــمنت االســتاانة52
عاارة ،وبعد التح يم وحذإ العاارات التى امل لا مالحظات التح يم وما اس ر عنه الصدق والثاات أصام العدد النلالي لعاارات
االستاانة  32عاارة مو عة عن خمسة أبعاد ،ي:
✓
✓
✓
✓
✓

الاعد االوم :التم س العلمي ،تضمس  12عاارات ارلام مس  1ال .12
الاعد الثاني :التدريس ال عام ،تضمس  12عاارات ارلام مس  11ال .02
الاعد الثال  :التح يز ،تضمس  3عاارات ارلام مس  01ال .03
الاعد الرابع :التقويم ،تضمس  3عاارات ارلام مس  05ال .00
الاعد الخامس :خدمة املجتمع ،تضمس  2عاارات ارلام مس  03ال .32

للتحقق مس الص ـ ــدق الظاهري لالس ـ ــتاانة عرض ـ ــت عن خمس ـ ــة مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس لتح يم ا وإبداء آرائلم حوم ما
تحويه عااراالا مس ناحية وضــوح املعنى ،والتأكد مس ســالم لا اللغوية ،ومالءم لا لقياس ما وضــعت مس أعله ،وانتمائلا للمحور الذي
أدرعت تحته ،وإمكانية تعدي أو حذإ أو إض ـ ـ ـ ــا ة بعض العاارات ،ومناء عن ذلك قد حصـ ـ ـ ـ ـ الااحثان عن مجموعة ب
ليمة مس
املالحظات وات اق بيساة  ،%12وفي ضوئلا كان التعدي .
0

أ-

للتحقق مس الصــدق الانالي لالســتاانة ،تم تطايق االســتاانة عن عينة اســتطالعية لوام ا ( )00م ردة مس طالاات الدراســات العليا
وهس خارج عينة الاح األس ـ ــاس ـ ــية .ولد تم اس ـ ــت دام معام ارتااط بياس ـ ــون لقياس العاللة بين ك عاارة والدرعة الكلية للاعد
الذي تيتمي إليه ،وكذلك بين ك بعد والدرعة الكلية للمحور املنتمية إليه ،وكانت النتائج كما يني:
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2

خدمة املجتمع

التقويم

التح يز

التدريس ال عام

التم س العلمي

الاعد

العاارة

معام االرتااط

العاارة

معام االرتااط

1

**0.672

8

**0,553

2

**0,636

9

**0,540

3

**0.582

10

**0,678

4

**0,705

11

**0,714

5

0,345

12

**0,728

6

**0,742

13

**0.629

7

**0,720

14

*0,458

19

**0,682

15

**0,706

20

**0,736

16

*0,490

21

**0,595

17

**0,802

22

**0,811

18

**0,684

23

**0,769

24

**0,624

29

*0,446

25

0,389

30

0,388

26

0,352

31

**0,571

27
28
33
34

0,566
0,169
**0,561
**0,663

32

*0,484

38
39

0,272
**0,539

35
36
37
43

**0,550
**0,703
**0,563
**0,566

40
41
42
47

**0,658
**0,768
**0,818
**0,829

44

**0,746

48

**0,881

45

**0,803

49

**0,852

46

**0,868

50

**0,758

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )0أن عميع العاارات ترتاط ارتااطا داال إحص ـ ـ ـ ــائيا بالاعد الذي تيتمي إليه مما ب
ياين ص ـ ـ ـ ــدق عاارات
االس ـ ـ ـ ــتاــانــة ،عــدا العاــارات رلم (– )01 ،02 ،01 ،02 ،02 ،05 ،5والتي حــذ ــت عنــد التطايق النلــالي لألداة لعــدم الــداللــة .كمــا تم
حذإ عاارة رلم ( 2و 1و )52لصـ ـ ـ ــعومة الح م علالا ،وتعدي عاارة رلم ( 3و )12أصـ ـ ـ ــام العدد النلالي لعاارات االسـ ـ ـ ــتاانة ()32
عاارة.
ب-

حساب معامالت االرتااط بين درعة ك محور والدرعة الكلية لالستاانة كما ف الجدوم التال :
3

الاعد
التم س العلمي
التدريس ال عام
التح يز
التقويم
خدمة املجتمع

معام االرتااط
**0,854
**0,931
**0,883
**0,886
**0,892
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يت ح مس الجدوم ( )0أن عميع األبعاد ترتاط ارتااطا داال إحصائيا باملحور الذي تيتمي إليه مما ب
ياين صدق عاارات األداة.

تم حساب معام أل ا ل روناا لعاارات ك بعد عن حده ،ولالستاانة كك  .وعاءت القيم كما يوضح ا الجدوم التالي:
4

الاعد
التم س العلمي
التدريس ال عام
التح يز
التقويم
خدمة املجتمع
الثاات ال ني لالستاانة

معام أل ا بعد حذإ العاارات غيا دالة
0.881
0.860
0.757
0.835
0.905
0.959

معام أل ا لا حذإ العاارات غيا دالة
0,874
0,860
0,914
0,809
0,912
0,930

يت ح مس عدوم ( )3أن ليم أل ا ل روناا ملحاور االستاانة بعد حذإ العاارات غيا دالة انحصرت بين ( 2.252ـ ـ ـ ـ ـ ـ )2.325
وكانت (  )2.353لالستاانة كك  ،مما يؤكد تمتع األداة بدرعة مرت عة مس الثاات الذي يدم عن صالحية االستاانة للتطايق.

است دم ف الاح األساليب اإلحصائية اآلتية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

معام ارتااط بياسون لحساب الصدق الانالي ألداة الدراسة.
معام أل ا ل روناا لحساب معام ثاات املحاور املختل ة ألداة الدراسة.
املتوسطات الحسابية ملعر ة اتجاهات استجابات أ راد العينة عس عاارات االستاانة حسب درعة املوا قة.
االنحراإ املعياري لتحديد مدل تجانس استجابات أ راد العينة حوم متوسطات موا ق لم ومعر ة درعة تشتت إعاباالم.
اختاار "ااياو –ويلك"؛ ل حص تو يع الايانات وتحديد اختاارات ال روق اإلحصائية املناساة.
اختاار "ت" للتعرإ عن وع ات نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس باليسـ ـ ـ ــاة
ملتغيا املرحلة الدراسية.
اختاار تحلي التاايس للتعرإ عن وع ات نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
باليساة ملتغياي الت صص واملستول الدرا مي.

معادلة املدل :وذلك لوصق املتوسط الحسابي لالستجابات عن ك عاارة ومحور ،وللح م عن درعة التوا ر أو املمارسة،
بحساب املدل ملستويات االستجابة كما ين :
أعن ليمة ف املقياس مطروحا منه أل ليمة ف املقياس ثم لسمة الناتج عن اعن ليمة في املقياس أي ،2.12 =5 ÷ 3 =51
ثم اضا ة النتيجة عن بداية املقياس و " "1ومس ثم أصاحت مدل االستجابات كما ين :
✓
✓
✓
✓
✓

مس  1إل أل
مس  1.12إل
مس  0.22إل
مس  0.32إل
مس  3.02إل

مس  1.12تمث درعة استجابة (لليلة عدا).
أل مس  0.22تمث درعة استجابة (لليلة).
 0.32تمث درعة استجابة (متوسطة).
 3.02تمث درعة استجابة (كاياة).
 5تمث درعة استجابة (كاياة عدا).
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يتضــمس هذا الجلء اإلعابة عس أســئلة الاح  ،مس خالم عرب نت ـ ـ ـ ـ ــائج الدراســة امليدانية ،ومنالش ـ لا وت ســياها عن النحو
التالي:

لإلعابة عس السـ ــؤام األوم الذي ينص عن  :ما والع األداء األكاديمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصـ ــيم
مس وع ة نظر طالاات الدراسـات العليا تم اسـت دام املتوسـطات الحسـابية واالنحرا ات املعيارية السـتجابات طالاات الدراسـات
العليا عن ك عاارة مس عاارات أبعاد االستاانة يما ين .

5

رلم
العاارة
2
3
2
1
0
1
0
5
3
12

العاارة
يملك إملاما واسعا بأسس مناهج البحث العلمي
ينظم موضوع املحاضرة تنظيما جيدا مراعيا التسلسل املنطقي
يسهم في إثراء املعرفة للطلبة
يحرص عضو هيئة التدريس على متابعة استيعاب الطلبة ملادته العلمية
يواكب املستجدات التي تخص مادته العلمية
يتبع األسلوب العلمي في إرشاد الطالب وتوجيههم علميا
يترجم األهداف التعليمية للمقرر في صياغة نواتج (مخرجات) للتعلم قابلة
للتطبيق
يربط بين املجاالت املختلفة في مجال تخصصه والتخصصات األخرى
يساعد الطلبة على االبتكارفي إعداد ما يكلفون به من أبحاث مرتبطة باملقرر
يشجع الطلبة على استخدام معارفهم بشكل وظيفي (تطبيقي) في املو اقف الحياتية

املتوسط العام لاعد التم س العلمي

املتوسط
الحسابي
4.268
3.916
3.879
3.814
3.777
3.694

االنحراإ
املعياري
0.860
1.005
0.973
0.918
0.998
1.097

1
2
3
4
5
6

3.527

1.139

7

كبير

3.425
3.277
3.231

1.177
1.288
1.227

8
9
10

كبير
متوسطة
متوسطة

3.680

التاتيب

التوا ر
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير

كبير

يت ح مس عدوم  5أن متوسطات استجابات أ راد العينة عن مستول ُبعد التم س العلمي تراوحت ما بين ()0.001 3.021
وهذا يش ـ ـ ــيا إل أن األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم في ُبعد "التم س العلمي" توا ر بدرعة
تراوحت بين كاياة ومتوس ـ ــطة،حي توا رت معظم العاارة بدرعة كاياة ،وملغ املتوس ـ ــط العام الس ـ ــتجابات أ راد العينة عن الاعد
كك ( )0.22و ي درعة تقع ف مدل االسـ ـ ـ ــتجابة " كايا" ولد يعلل ذلك إل حرص األلسـ ـ ـ ــام األكاديمية بالكلية عن اختيار أعضـ ـ ـ ــاء
هيئة التدريس الذيس يدرس ــون ف برامج الدراس ــات العليا مس األس ــاتذة واألس ــاتذة املش ــاركين املتميزيس علميا ،وممس ل م خباة طويلة
في مجام التدريس .وكذلك إتاحة الكلية لألعضـ ـ ــاء رص النمو العلمي ،مس خالم إتاحة الت رغ العلمى وحضـ ـ ــور املؤتمرات واليشـ ـ ــر
العلمي في مجلة الكلية ،وكذلك االنتظام ف الامة اللقاءات والندوات العلمية داخ الكلية بلدإ نشر ثقا ة الاح العلمى.
وتت ق هــذه النتــائج مع دراس ـ ـ ـ ـ ــة خلي ــه ( )0212والتي بييــت نتــائج الــدراس ـ ـ ـ ــة إل ان آراء طلاــة كليــة التابيــة بجــامعتي دنقال
والقضــارإ في تقويم األداء األكاديمي كانت بمســتول ت ضــي ما بين عالية عدا وعالية إال في بعض ال اءات كانت درعة ت ضــيل ا
متوس ــطة.بينما ت تلق النتائج مع دراس ــة وديان ( )0215التى اا ــارت نتائج ا ال ان ال اءات امل نية ألعض ــاء هيئة التدريس بكلية
التابية بمحا ظة وادي الدواسر مس وع ة نظر الطلاة توا رت بدرعة متوسطة.
ورغم توا ر معظم العاارات وكذلك املتوس ـ ـ ــط العام للمحور بدرعة "كاياة" غيا أن عاارتين عاءتا بدرعة توا ر متوس ـ ـ ــطة،
ي العاارة ( )3والتى تنص " يس ـ ـ ــاعد الطلاة عن االبتكار في إعداد ما يكل ون به مس أبحا مرتاطة باملقرر" بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي بلغ
 ،0.02والعاارة ( )12والتي تنص " يشــجع الطلاة عن اســت دام معار م بشــك وظي ي في املوالق الحياتية " بمتوســط حســابي بلغ
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 0.00ولد تعلل هذه النتيجة ال أن اس ــاليب التعليم املتاعة ف برامج الدراس ــات العليا – كما ف مرحلة الاكالوريوس ما الت ت تقر
ال تحقيق املسـ ــتويات العليا مس املسـ ــتويات املعر ية ،مث التطايق والتحلي والتاكيب ومس ثم اال تقار ال االبداع واالبتكار ،وهذا
يل ت النظر ال أهمية تنظيم برامج و عاليات تدريبية ف هذا املجام ألعضاء هيئة التدريس.

6

رلم
العاارة
يوفق بين وقت املحاضرة وحجم املادة العلمية
10
يديرالحوارفي املحاضرة بطريقة توفرمناخا تعليميا فعاال
15
يشجع الطلبة على استخدام مهارات التفكيرالعلمي
12
يكلف الطلبة في نشاطات ذاتية في املقرر تنمي مهارات التفكيرالناقد
10
يدرب الطلبة على كيفية استقصاء املعلومات من مصادرها األولية
12
يربط بين أدوات التقييم واألساليب املستخدمة في العملية التعليمية
13
يستخدم استراتيجيات مناسبة لتسهيل عرض املعلومة
11
يهتم بتفعيل الجوانب املختلفة في التدريس (معرفية /مهارية /وجدانية)
13
يستخدم التقنيات املتنوعة في عرض املحاضرة
11
ينوع في تقديم املحاضرة بما يتناسب مع مستويات الطلبة
02
املتوسط العام لاعد التدريس ال عام
العاارة

املتوسط
الحسابي
3.944
3.833
3.805
3.787
3.685
3.675
3.620
3.333
3.250
3.157
3.608

االنحراإ
املعياري
1.075
1.106
1.018
1.102
1.064
1.100
1.141
1.191
1.111
1.177

التاتيب

التوا ر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة

يت ـ ــح مس عدوم  2أن متوسـ ــطات اسـ ــتجابات أ راد العينة عن ُبعد "التدريس ال عام" تراوحت ما بين ( ) 0.15 0.33وهذا
يشيا إل أن األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم في ُبعد "التدريس ال عام" توا ر بدرعة تراوحت
بين كاياة ومتوس ـ ـ ــطة ،وملغ املتوس ـ ـ ــط العام الس ـ ـ ــتجابات ا راد العينة عن الاعد كك ( )0.22و ي درعة تقع في مدل االسـ ـ ـ ــتجابة "
كايا".
ولد تعلل هذه النتيجـة إل إدراك عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس أن طالب الدراسـ ـ ـ ـ ــات العليـا في مرحلـة علميـة متقـدمة ممـا يجعلـه
يتطلب أا ـ ـ ـ ــكاال متقدمة أيضـ ـ ـ ـ ـا مس املعارإ وامل ارات التي البد وأن تقدم بطرق تعليمية مناس ـ ـ ـ ــاة .باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل أن تقديم معر ة
متقدمة يتطلب طرق وآليات ك يلة بتطوير وتحســين طرق التدريس وت عيل ا دون تغييب دور طالب الدراســات العليا لتســليمه بأنه
ب
ومطور للمعر ة بن سـ ـ ـ ــه وال يحتاج إل دا ع ومسـ ـ ـ ــاعد للتعلم .إضـ ـ ـ ــا ة إل أن للة عدد طلاة الدراسـ ـ ـ ــات العليا ف املسـ ـ ـ ــتول
باح
مل
الواحد يتيم لعضو هيئة التدريس است دام اساليب تدريس اكثا اعلية ف التدريس لائمة عن نشاط الطالب.
وت تلق هذه النتيجة عس دراس ـ ــة الطش ـ ــالن ( )0211والتي أا ـ ــارت نتائج ا أن مس ـ ــتول أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ــم
اإلدارة التابوية بجامعة امللك سـ ـ ـ ــعود مس وع ة نظر طالاات الدراسـ ـ ـ ــات العليا بشـ ـ ـ ــك ٍ عام عاء بدرعة متوسـ ـ ـ ــطة .كما ت تلق مع
دراســة لراــم والعراقي والثق ي ( )0210التى خلصــت نتائج ا إل تدني مســتول األداء التدريعــمي لدل أعضــاء هيئة التدريس بجامعة
الطائق ،مس وع ة نظر طلاة كلية التابية.
ورغم توا ر معظم العاارات بدرعة "كاياة" غيا أن ثال عاارات عاءت بدرعة توا ر متوس ــطة ،ي العاارة ( )13والتي تنص
" يلتم بت عي الجوانب املختل ة في التدريس (معر ية /م ارية /وعدانية)" بمتوسـ ــط حسـ ــابي بلغ  ،0.00والعاارة ( )11والتي تنص "
يست دم التقنيات املتنوعة في عرب املحاضرة " بمتوسط حسابي بلغ  0.05والعاارة ( )02والتي تنص "ينوع في تقديم املحاضرة بما
يتناسـ ـ ــب مع مسـ ـ ــتويات الطلاة " بمتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي بلغ  0.15ولد تعلل هذه النتيجة ال ان اسـ ـ ــاليب التدريس السـ ـ ــائدة ف برامج
الدراســات العليا تعتمد في معظم ا عن اســلوب املحاضــرة املدعوم بالعروب التقدمية وللة اســت دام اســاليب تعلم أكثا اعلية،
مما يؤدل ال التاكيز عن الجوانب املعر ية في مقاب اهتمام ال بالجوانب امل ارية التطايقية.
300

7

رلم
العاارة
يحافظ على العالقات الطيبة مع طلبته
00
يهتم بتفاعل الطلبة داخل املحاضرة للتأكد من مدى فهمهم ملوضوع املحاضرة
00
يتبع أساليب فعالة لبث روح التعاون بين الطلبة
01
يختارأساليب التعزيزاملناسبة لكل موقف تعليمي
03
املتوسط العام لاعد التح يز
العاارة

املتوسط
الحسابي
4.166
3.907
3.472
3.444
3.747

االنحراإ
املعياري
0.932
0.981
1.203
1.154

التاتيب

التوا ر

1
2
3
4

كبير
كبير
كبير
كبير
كبير

يت ــح مس عدوم  2أن متوس ــطات اس ــتجابات أ راد العينة عن ُبعد "التح يز" تراوحت ما بين ( )0.33 3.12وهذا يش ــيا إل
أن األداء األكاديمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ــيم في ُبعد "التح يز" توا ر بدرعة كاياة ،كما بلغ املتوس ــط
العام الســتجابات ا راد العينة عن الاعد كك ( )0.23و ي درعة تقع في مدل االســتجابة " كايا" .كما يت ــح مس الجدوم أن العاارة
( )00والتي تنص " يحا ظ عن العاللات الطياة مع طلاته" عاءت في الرتاة األول عن مس ـ ـ ــتول ُ
الاعد بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابى بلغ 3.12
وعاءت العاارة ( )00والتي تنص" يلتم بت اع الطلاة داخ املحاض ــرة للتأكد مس مدل م م ملوض ــوع املحاض ــرة" في املرتاة الثانية
بمتوسط حسابى بلغ .0.322
وتعلل هذه النتائج إل إدراك عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ألهمية تح يز الطالب و يادة الدا عية نحو التعلم ،مس خالم الت اع
والعاللات اإلنسـ ـ ــانية الجيدة مع طلاته واس ـ ــت دامه ألسـ ـ ــاليب التعليل املناسـ ـ ــاة ،وم روح االل ة والتعاون بين الطلاة وبعض ـ ـ ـ م
الاعض مما يكون له أثر إيجابي في تسـ ـ ـ ـ ـ ي عملية التعلم .وتت ق هذه النتائج مع دراس ـ ـ ـ ــة لمر ومحمد وحامد واؤود ( )0212والتي
بييــت نتــائج ــا أن األداء األكــاديمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس تحقق بــدرعــة مرت عــة مس وع ــة نظر طلاــة كليــة التابيــة بجــامعتي دنقال
والقضارإ.

8

رلم
العاارة
05

يقوم أعمال الطلبة املقدمة خالل املحاضرات العلمية

املتوسط
الحسابي
3.666

االنحراإ
املعياري
1.076

1

02

يوجه الطلبة ملواطن الضعف في األداء الخاص بهم

3.370

1.242

2

متوسطة

3.166
3.046
2.981
2.944
2.851

1.195
1.187
1.275
1.213
1.206

3
4
5
6
7

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.750

1.253

8

متوسطة

2.731
3.056

1.219

9

متوسطة
متوسطة

العاارة

يوجه الطلبة ملواطن القوة في األداء الخاص بهم
02
يبني أدوات تقويم تتناسب مع مخرجات التعلم املحددة مسبقا
00
يهتم بتقديم تغذية راجعة للطلبة بعد االنتهاء من االختبارات
00
يراعى الفروق الفردية في بناء االختبارات
03
يستخدم اختبارات متنوعة للطلبة
02
يرسم خطة لبناء مهارات الطلبة من خالل تعرفه على مستوياتهم املختلفة بما يناسب
01
استعداداتهم
يشارك الطلبة في ابتكارأدوات تقويم فعالة لألداء في املقرر
01
املتوسط العام لاعد التقويم

التاتيب

التوا ر
كبيرة

يت ــح مس عدوم  1أن متوس ــطات اس ــتجابات أ راد العينة عن ُبعد "التقويم" تراوحت ما بين ( )0.20 0.22وهذا يش ــيا إل
أن األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم في ُبعد "التقويم" توا ر بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة عدا عاارة
واحدة ،كما بلغ املتوسط العام الستجابات ا راد العينة عن الاعد كك ()0.252و ي درعة تقع في مدل االستجابة " متوسط".
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ولد يعلل ذلك إل ان بعض أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ال يس ـ ـ ـ ــت دم مع طالبه التقويم التكوينى املس ـ ـ ـ ــتمر وي ت ى باالختاارات
ال صــلية والنلائية ،إما لنقص امل ارات املتصــلة بممارســة هذا التقويم أو الرغاة ف عدم ضــياع ولت املحاضــرة وااللتزام باالن لاء مس
تدريس موض ـ ــوعات املقرر خاص ـ ــة مع للة عدد االس ـ ــابيع املتاحة عن مدار ال ص ـ ـ الدرا ـ ــمى .ومس ثم لد ينظر الاعض ال التقويم
بأنه عبء إض ـ ـ ــافي يم س االس ـ ـ ــتغناء عنه ،رغم مس كون الطلاة في مرحلة بناء وتكويس وأحوج ما يحتاعون إلالم هو تحديد مس ـ ـ ــتول
أدائلم وتاصياهم بمدل التقدم في األداء بشك مستمر.
ورغم توا ر ُ"بعد التقويم" في والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بدرعة "متوسطة" عن مستول العاارات ،وكذلك
املتوسـ ـ ـ ــط العام ،غيا أن عاارة واحدة عاءت بدرعة توا ر "كاياة" واحتلت الرتاة األول ف التوا ر عن مس ـ ـ ـ ــتول ُ
الاعد ،ي العاارة
( )05والتي تنص " ُيقوم أعمام الطلاة املقدمة خالم املحاضـ ـ ـ ـرات العلمية" بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي بلغ ( )0.22وتعلل هذه النتيجة ال
حرص معظم أعضــاء هيئة التدريس عن تكليق الطالب بواعاات يتم عرضـ ا ومنالشـ لا ف بداية املحاضــرة .وتت ق هذه النتائج مع
نتائج دراسة الطشالن ( )0211ووديان ( )0215وت تلق عس دراسة خلي ه ( )0212التي عاءت بدرعة مرت عة.
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رلم
العاارة
يربط أهداف املقرر بمشكالت املجتمع
03
يهتم بالعمل على حل مشكالت الطلبة املختلفة
05
يقدم أفكارا تطويرية للمجتمع باملشاركة مع الطلبة أثناء املحاضرات
01
يشجع الطلبة على املشاركة في األنشطة املجتمعية
02
يشارك في تقديم برامج لخدمة املجتمع بما فيهم الطلبة
02
يتبنى املقترحات الطالبية لخدمة املجتمع
32
يقدم مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الطلبة داخل نطاق الجامعة
03
املتوسط العام لاعد خدمة املجتمع
العاارة

املتوسط
الحسابي
3.601
3.064
2.888
2.833
2.722
2.611
2.537
2.893

االنحراإ
املعياري
1.159
1.313
1.225
1.234
1.213
1.251
1.226

التاتيب

التوا ر

1
2
3
4
5
6
7

كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
متوسطة

يت ـ ـ ـ ــح مس عدوم  3أن متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات أ راد العينة عن ُبعد "خدمة املجتمع" تراوحت ما بين ( )0.50 0.22وهذا
يشيا إل أن األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم في ُبعد "خدمة املجتمع" توا ر بدرعة متوسطة،
حي بلغ املتوســط العام الســتجابات ا راد العينة عن ُ
الاعد كك ( )0.13و ي درعة تقع في مدل االســتجابة " متوســطة" .ولد يعلو
الااحثان وع ة نظر طالاات الدراس ـ ــات العليا في ذلك كون غالب املقررات الدراس ـ ــية في كلية التابية تحت مظلة العلوم اإلنس ـ ــانية
ولد يلجأ بعض األعضـ ــاء إل الرمط أو التطايق لأل كار العلمية أثناء املحاض ـ ـرات الدراسـ ــية مع مش ـ ـ الت ولضـ ــايا املجتمع ،غيا ان
ليس هناك أهداإ محددة أو آليات واضحة ألعضاء هيئة التدريس مع طالبه للمشاركة في خدمة املجتمع.
ورغم أن ُ"بعد خدمة املجتمع" عاء بدرعة "متوســطة" عن مســتول ُ
الاعد كك  ،غيا أن العاارة ( )03توا رت بدرعة "كاياة"
والتي تنص" يرمط أهداإ املقرر بمش ـ ـ ـ الت املجتمع" بمتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي بلغ ( )0.22واحتلت الرتاة األول في التوا ر عن مس ـ ـ ــتول
ُ
الاعد .وتعلل هذه النتيجة ال حرص معظم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن تكليق الطالب بواعاات يتم عرض ـ ـ ـ ا ومنالش ـ ـ ـ لا ف بداية
املحاض ـ ـ ـ ــرة .وتت ق هذه النتائج مع نتائج دراس ـ ـ ـ ــة الطش ـ ـ ـ ــالن ( )0211ووديان ( )0215وعليل ( )0210وت تلق عس دراس ـ ـ ـ ــة خلي ه
(.)0212
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الذي ينص عن  :ه توعد روق ذات داللة إحص ـ َّ
ـائية بين وع ات نظر طالاات الدراس ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي
ُ
ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصـ ـ ــيم تعلل ملتغيا (املرحلة الدراسـ ـ ــية ،الت صـ ـ ــص ،املسـ ـ ــتول الدرا ـ ـ ــمي)؟ تمت
اإلعابة عليه كما يني:
ب
لتعرإ داللة ال روق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن وعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بين وع ات نظر طالاات الدراسات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة
التدريس في كلية التابية بجامعة القصــيم تم اســت دام اختاار اــاياو –ويلك؛ ل حص تو يع الايانات وتحديد االختاارات املناســاة
لإلعابة عن السؤام.
10

اإلحصاء
0.981

عدد العينة
108

مستوى الداللة
0.116

درجات الحرية
107

يت ــح مس الجدوم ( )12أنه ال توعد روق ذات داللة إحص ــائية بين اس ــتجابات أ راد العينة مما يدم عن أن الايانات تتاع
التو يع االعتدالي أو الطايعي ،مما يتيم است دام اختاارات ال روق لإلعابة عس أسئلة الدراسة.
للتعرإ عن ال روق بين وع ات نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية
التابية بجامعة القصيم والتي تعلل ملتغيا املرحلة الدراسية تم است دام اختاار "ت" يما ين :
11

العدد
93
15

املتغيا
ماعستيا
دكتوراه

املتوسط
3.3798
3.4650

االنحراإ املعياري
0.84053
0.98174

ليمة ت
0.356

مستول الداللة
0.723

يت ــح مس الجدوم ( )11أنه ال توعد روق ذات داللة إحصـ َّ
ـائية بين وع ات نظر طالاات الدراســات العليا حوم والع األداء
األكاديمي ألعضــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصــيم تعلل ملتغيا املرحلة الدراســية .ولد ترعع هذه النتيجة إل تســاول
الدعم الذي تتلقاه الطالاات مس أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في املرحلتين املاعسـ ـ ــتيا والدكتوراه ،حي ال ي تلق تعام أعضـ ـ ــاء هيئة
التدريس للطالاات في املرحلتين .وت تلق هذه النتيجة مع دراسة الطشالن ( )0211والتي ااارت نتائج ا ال وعود روق ذات داللة
إحصائية تعلل ملتغيا املرحلة الدراسية لصالح طالاات املاعستيا.
للتعرإ عن ال روق بين وع ات نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية
التابية بجامعة القصيم والتي تعلل ملتغيا الت صص تم است دام اختاار تحلي التاايس يما ين :
12

مصدرالتباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

درجات الحرية
5
102
107

مجموع املربعات
2.328
76.257
78.585

متوسط املربعات
0.466
0.748

قيمة ف

مستوى الداللة

0.623

0.683

يت ــح مس الجدوم ( )10أنه ال توعد روق ذات داللة إحصـ َّ
ـائية بين وع ات نظر طالاات الدراســات العليا حوم والع األداء
األكاديمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ــيم تعلل ملتغيا الت ص ـ ــص .ويم س ت س ـ ــيا هذه النتيجة بأن الايئة
التنظيمية واألكاديمية عن مسـ ــتول الكلية واحدة وإن اختل ت الت ص ـ ـصـ ــات أو األلسـ ــام االكاديمية ،ومس ثم تتشـ ــابه املمارسـ ــات
واالنشطة التي يقوم بلا أعضاء هيئة التدريس مع عميع الطالب ال حد كايا عن مستول الت صصات املختل ة.
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للتعرإ عن ال روق بين وع ات نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية
بجامعة القصيم والتي تعلل ملتغيا املستول الدرا مي تم است دام اختاار تحلي التاايس يما ين :
13

مصدر التاايس
بين املجموعات
داخ املجموعات
املجموع

درعات الحرية
3
104
107

مجموع املربعات
2.568
76.017
78.585

متوسط املربعات
0.856
0.731

ليمة إ

مستول الداللة

1.171

0.324

يت ــح مس الجدوم ( )10أنه ال توعد روق ذات داللة إحصـ َّ
ـائية بين وع ات نظر طالاات الدراســات العليا حوم والع األداء
األكاديمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصـ ـ ــيم تعلل ملتغيا املسـ ـ ــتول الدرا ـ ـ ــمي .ويرعع ذلك إل تقارب مسـ ـ ــتول
الو ي لدل الطالاات املسـ ـ ــتجياات بما يياا ان يكون عليه االداء األكاديمي الذل يقدم ل س ،رغم اختالإ املسـ ـ ــتول الدرا ـ ـ ــمي ل س.
وتت ق هـذه النتيجـة مع دراسـ ـ ـ ـ ــة لمر ومحمـد وحـامـد وداؤود ( .)0212التى لم تظ ر رولـا ذات داللـة إحصـ ـ ـ ـ ــائيـة بين الطلاـة تعلل
ملتغياات املستول الدرا مي.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

عاء األداء األكاديمي ألعضــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصــيم في ُبعد "التم س العلمي" بدرعة توا ر تراوحت بين
كاياة ومتوسطة.
ُ
عاء األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ــيم في بعد "التدريس ال عام" بدرعة توا ر تراوحت
بين كاياة ومتوسطة.
ُ
عاء األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم في بعد "التح يز" بدرعة توا ر كاياة.
عاء األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم في ُبعد "التقويم" بدرعة توا ر متوسطة.
عاء األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم في ُبعد "خدمة املجتمع" بدرعة توا ر متوسطة.
ال توعد روق ذات داللة إحصائية بين استجابات طالاات الدراسات العليا حوم والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
تعلل ملتغياات :املرحلة الدراسية ،الت صص ،املستول الدرا مي.

في ضوء ما توص اليه الاح مس نتائج يم س تقديم بعض التوصيات لت عي األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ،يما
يني:
✓ دعم عوانب القوة التى اظ رالا النتائج ف بعض عوانب األداء األكاديمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس والتى توا رت بدرعة كاياة مس
وع ة نظر طالاات الدراسات العليا ،مس خالم التشجيع املادي واألدبي املناسب ،ونشر وتاادم األعمام املتميزة.
✓ إتاحة رص التنمية امل نية املس ـ ــتمرة ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس سـ ـ ــواء عن مسـ ـ ــتول الكلية أو الجامعة ،واسـ ـ ــتقطاب ال اءات
املتميزة للتدريس ف برنامج الدراسات العليا خاصة برامج الدكتوراه.
✓ إعداد برامج تطويرية ملواع ة مواطس الضـ ـ ـ ــعق في األداء التي اظ رالا النتائج ،خاص ـ ـ ـ ــة عملية التقويم باعتاارها مس الجوانب
امل مة مس عوانب األداء األكاديمي ،ويم س لاعض األلس ــام املت ص ـص ــة مث لس ــمى املناهل وعلم الن س القيام بدور اع ف
هذا املجام.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تنظيم لقاءات طالبية مع أعض ـ ــاء هيئة التدريس بصـ ـ ـ ة دورية للحوار والنقاش حوم املقررات الدراس ـ ــية واألنش ـ ــطة العلمية
والتعليمية املرتاطة بلا ،وغياها مس امل ارات التي يحتاج الطلاة العم علالا ومناءها مع عضو هيئة التدريس.
ت عي مجتمعات التعلم امل نية في ألسام الكلية املختل ة لتطوير األداء األكاديمي مس خالم تاادم الخباات واألعمام املتميزة.
اتاحة ال رص أمام عض ــو هيئة التدريس للمش ــاركة في خدمة املجتمع مس خالم الندوات واملحاض ـرات العامة ووس ــائ اإلعالم
واالتصام ،ومشاركته الطلاة التي بدورها لد تس م في تطايق املعر ة امل تساة في املقررات الدراسية حياتيا.
ُّ
ت يق األعااء التدريسية املكلق بلا عضو هيئة التدريس لتو يا رص أكثا للتعلم والتطوير.
بناء خطط للتطوير األكاديمي عن مستول االلسام العلمية ملتابعة تطوير االداء مليسومالا مس أعضاء هيئة التدريس.
تنويع اساليب تقويم أداء عضو هيئة التدريس ،ليشم بجانب تقويم الطالب التقويم الذاتى وتقويم الرؤساء وتقويم اللمالء،
وتلويدهم بتغذية راععة ت يد ف تطوير األداء.
ُ
إطالع عضـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس عن نتـائج تقويم الطلاـة للمقررات الـدراسـ ـ ـ ـ ـيـة في الاوابـة االل تاونيـة للنظـام والـذي يطلـب منلم
إللاما في نلاية ك ص درا مي ،لإلحاطة بوالع األداء مس منظور الطلاة ،ومحاولة عالج مواطس القصور يه.

✓ إعداد دراس ـ ـ ــة نوعية لل ش ـ ـ ــق عس والع أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ــيم والولوإ عن الجوانب
املختل ة املحيطة به واملؤثرة يه.
✓ التصرت هذه الدراسة عن أراء طالاات الدراسات العليا في كلية التابية ،ويم س لدراسة الحقة أن تعتمد أراء الطالب.
✓ إعراء دراس ـ ـ ــة مماثلة للولوإ عن والع األداء األكاديمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ـ ــيم باس ـ ـ ــت دام
أساليب م تل ة للتقويم ،مث تقويم اللمالء والرؤساء والتقويم الذاتي.

آم وديان ،ا ـ ـ ــارع بس عايض ( .)0215تقويم ال اءات األكاديمية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة األميا س ـ ـ ــطام بس عادالعليل و ق معاييا
التطوير والجودة النوعية ،املجلة التابوية الدولية املت صصة املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب –األردن ،مج ،3ع،11
ص ص.033012
عرنج ،ريجان أ .ر .)0210( .تح يز دا عية طالبك .ترعمة محمد حسس عادالجواد .سلسلة أساسيات التعليم الجامع  ،عامعة امللك سعود:
عمادة تطوير امل ارات.
علين ويلس ـ ـ ـ ــون ( .)0222س ـ ـ ـ ــيكولوعيـ ــة نون األداء ،ترعمـ ــة ا ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر عاـ ــد الحميـ ــد ،س ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـلـ ــة عـ ــالم املعر ـ ــة ،العـ ــدد  ،051الكويـ ــت:
املجلس الوطنى للثقا ة و اآلداب.
خلي ــة ،عا ــدامل يمس أحم ــد ( .)0212تقويم األداء ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس الج ــامعي وس ـ ـ ـ ـا ـ تطويره مس وع ــة نظر طلا لم ،مجل ــة كلي ــة
التابيةالجامعة املستنصرية ،ع ،0ص ص .211 532
رؤية اململ ة العرمية السعودية  .0202تاريأ الدخوم 1332/1/02ه
ب
شحاته ،حسس والنجار ،ييب وعمار ،أحمد ( .)0220مسجم املصطلحات التابوية والن سية .القاهرة :الدار املصرية اللانانية.
الشـيخ  ،هشـام سـعيد ( .)0215دور االسـتاذ الجامع ف تحسـين نوعية طرائق تقويم الطلاة واسـالياه .مجلة اتحاد الجامعات العرمية للتابية
وعلم الن س ،املجلد الثال عشر ،العدد األوم.
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الطشـ ــالن ،العنود محمد ( .)0211تقويم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ـم اإلدارة التابوية بجامعة امللك سـ ــعود مس وع ة نظر
طالاات الدراسات العليا ،مجلة التابية للاحو التابوية والن سية واالعتماعية ،ع  ،121ج ،1ص ص .352 312
عليل ،حاتم عاس ـ ـ ـ ــم ( .)0210تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيأة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة(دراس ـ ـ ـ ــة ميدانية في عامعة ديال ) ،مجلة
ال تم ،ع ،52ص ص .120100
عالونه ،مروان عادم ( .)0212تقويم األداء األكاديمي ألعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية في عامعة االس ـ ــتقالم مس وع ة نظر الطلاة ،املجلة التابوية
الدولية املت صصة األردن ،مج ،5ع ،0ص ص .012032
العوض ــمي ،محمد والقنطار ،ايل ( .)0213تطوير اس ــتاانة تقييم األداء التدريع ــمي في املس ــتول الجامعي مس لا الطلاة (االس ــتاانة املطاقة في
كليات ال يئة العامة للتعليم التطايقي والتدريب دولة الكويت) ،مجلة عامعة دمشق ،مج ،02ع ،0ص ص .1232
غيالس ـ ى ،كال هيا ( .)0222دلي لتطوير هيئة التدريس اراــادات عملية وأمثلة ومصــادر .ترعمة هيا الســم ورل ،الرياب :م تاة العايكان
لليشر.
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امل رمـة طالاـة الدراسات العليا و

قك هللا.

تعــد االس ـ ـ ـ ــتاــانــة التي بين يــديــك إحــدل أدوات الاح ـ العلمي ،حي ـ يجري الاــاحثــان دراس ـ ـ ـ ـ ــة علميــة بعنوان" والع األداء
األكاديمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القص ـ ــيم مس وع ة نظر طالاات الدراس ـ ــات العليا " لتحديد مواطس القوة
والضـ ـ ــعق ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في عوانب :التم س العلمي ،طرق التدريس ال بعالة ،التقويم ،التح يز ،خدمة املجتمع مس وع ة
نظر طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا ،وتطاق هذه االس ـ ـ ـ ــتاانة عن عينة مس طالاات الدراس ـ ـ ـ ــات العليا بكلية التابية ،وتس ـ ـ ـ ــت دم بياناالا
لغرب الاح العلمي قط .ويأم ال ااحثان من س الت رم باإلعابة عن عميع العاارات بمصـ ـ ـ ـ ــدالية بوض ـ ـ ـ ــع عالمة أمام ما ترونه
مناسب مس خيارات.
الااحثان:
أ.د عني نصار & أ .عميله املطياي

املرحلة الدراسية
الت صص
املستول الدرا مي

( ) دكتوراه ( ) ماعستيا
( ) أصول التربية ( ) إدارة تربوية
( ) تقنيات التعليم ( ) املناهج وطرق التدريس
( ) التربية الخاصة ( ) علم النفس التربوي
( ) املستوى االول ( ) املستوى الثاني
( ) املستوى الثالث ( ) باحث

والع األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة القصيم مس وع ة نظر طلاة الدراسات العليا
الاعد

م
1

العاارة
يحرص عضو هيئة التدريس على متابعة استيعاب الطلبة ملادته العلمية

2

يترجم األهداف التعليمية للمقرر في صياغة نواتج (مخرجات) للتعلم قابلة
للتطبيق
يواكب املستجدات التي تخص مادته العلمية
ينظم موضوع املحاضرة تنظيما جيدا مراعيا التسلسل املنطقي

5
6
7

يربط بين املجاالت املختلفة في مجال تخصصه والتخصصات األخرى
يسهم في إثراء املعرفة للطلبة
يملك إملاما واسعا بأسس مناهج البحث العلمي

8

يتبع األسلوب العلمي في إرشاد الطالب وتوجيههم علميا

9

يساعد الطلبة على االبتكارفي إعداد ما يكلفون به من أبحاث مرتبطة باملقرر

10

يشجع الطلبة على استخدام معارفهم بشكل وظيفي (تطبيقي) في املو اقف
الحياتية
يستخدم التقنيات املتنوعة في عرض املحاضرة
يكلف الطلبة في نشاطات ذاتية في املقرر تنمي مهارات التفكيرالناقد
يوفق بين وقت املحاضرة وحجم املادة العلمية
يربط بين أدوات التقييم واألساليب املستخدمة في العملية التعليمية
يديرالحوارفي املحاضرة بطريقة توفرمناخا تعليميا فعاال
يدرب الطلبة على كيفية استقصاء املعلومات من مصادرها األولية
يشجع الطلبة على استخدام مهارات التفكيرالعلمي
يستخدم استراتيجيات مناسبة لتسهيل عرض املعلومة
يهتم بتفعيل الجوانب املختلفة في التدريس (معرفية /مهارية /وجدانية)
ينوع في تقديم املحاضرة بما يتناسب مع مستويات الطلبة

التدريس ال بعام

التم س العلمي

3
4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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خدمة املجتمع

التقويم

التح يز

الاعد

م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

العاارة
يتبع أساليب فعالة لبث روح التعاون بين الطلبة
يهتم بتفاعل الطلبة داخل املحاضرة للتأكد من مدى فهمهم ملوضوع املحاضرة
يحافظ على العالقات الطيبة مع طلبته
يختارأساليب التعزيزاملناسبة لكل موقف تعليمي
يقوم أعمال الطلبة املقدمة خالل املحاضرات العلمية
يوجه الطلبة ملواطن الضعف في األداء الخاص بهم
يوجه الطلبة ملواطن القوة في األداء الخاص بهم
يرسم خطة لبناء مهارات الطلبة من خالل تعرفه على مستوياتهم املختلفة بما
يناسب استعداداتهم
يراعى الفروق الفردية في بناء االختبارات
يستخدم اختبارات متنوعة للطلبة
يشارك الطلبة في ابتكارأدوات تقويم فعالة لألداء في املقرر
يهتم بتقديم تغذية راجعة للطلبة بعد االنتهاء من االختبارات
يبني أدوات تقويم تتناسب مع مخرجات التعلم املحددة مسبقا
يربط أهداف املقرر بمشكالت املجتمع
يهتم بالعمل على حل مشكالت الطلبة املختلفة
يشجع الطلبة على املشاركة في األنشطة املجتمعية
يشارك في تقديم برامج لخدمة املجتمع بما فيهم الطلبة
يقدم أفكارا تطويرية للمجتمع باملشاركة مع الطلبة أثناء املحاضرات
يقدم مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الطلبة داخل نطاق الجامعة
يتبنى املقترحات الطالبية لخدمة املجتمع
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 يسرى زكي عبود/د
أستاذة التقويم والقياس املشارك والااحثة باملركل الوطني ألبحا املوهاة واإلبداع
في عامعة امللك يص

الدإ الدراس ــة الحالية إل تقويم املمارس ــات الصـ ـ ية لعض ــو ال يئة التدريس ــية في عامعة امللك يصـ ـ مس وع ة نظر الطالب وعالل لا بتنمية
 وتم ل ذا الغرب إعداد لائمة باملمارس ـ ــات،اإلبداع وتح يز االبتكار لديلم في ض ـ ــوء متغياات تتعلق بالت ص ـ ــص الدرا ـ ــمي للطالب ومس ـ ــتواهم الدرا ـ ــمي
 وتم االعتماد عن هذه القائمة في تطوير مقياس لقياس،الصـ ـ ـ ية التي يجب أن يتاع ا عض ـ ــو ال يئة التدريس ـ ــية والتي تدعم تطوير اإلبداع لدل الطالب
) بندا تتم اإلعابة عنه مس لا الطالب في عامعة امللك يص ـ ـ مس مسـ ــتويات دراسـ ــية وت ص ـ ـصـ ــات علمية23( املمارسـ ــات الص ـ ـ ية اإلبداعية تكون مس
.) طالاا133( وأدبية بلغ عددهم
 وأن ممارسات التدريس،بييت النتائج أن مستول املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو ال يئة التدريسية مس وع ة نظر الطالب كانت من ضة
 ومييت النتائج أيضا وعود روق بين الطالب مس الت صص العلمي واألدبي لصالح الطالب مس الت صص العلمي في بعدي،اإلبدا ي كانت من ضة عدا
. في حين لم ت س هناك أية رولات استنادا إل املستول الدرا مي للطالب،الوسائ التعليمية اإلبداعية وكذلك الت اع الص ي

 التدريس اإلبدا ي، اإلبداع، املمارسات الص ية،التقويم
Abstract
The present study aims to evaluate the classroom practices of faculty member at King Faisal University from the students 'point
of view and their relation to the development of creativity and motivation of innovation in light of variables related to the students'
academic specialization and their academic level. A list of classroom practices should be prepared for this purpose. Developing the
creativity of students. This list was based on the development of a measure of creative classroom practices consisting of (64) items that
were answered by students at King Faisal University from 844 students and scientific and theoretical field.
The results showed that the level of creative classroom practices of the faculty member from the students' point of view was
low, and that creative teaching practices were very low. The results also revealed differences between students from scientific and
theoretical specialization for students of scientific specialization, while there were no differences based on the student's level of study.
Keywords: Evaluation, classroom practices, creativity, creative teaching
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َ
إن ال دإ الرئيعـ ـ ــمي للتعليم العالي هو إعداد الطالب للتحديات الوالعية التي سـ ـ ــيواع ونلا عند الت رج في حياالم اليومية
وفي عمل م وفي املجتمع .وفي عصــر تنامت يه متطلاات ســوق العم وا داد يه عدد الخريجين لم يعد مقاوال تركيز الجامعات عن
الجانب املعرفي ،حي بات أصـ ـ ـ ــحاب العم يطلاون مس خري ي الجامعات مجموعة مس امل ارات أكثا مما كان في املاض ـ ـ ـ ــمي مس أع
مواع ــة تحــديـات معقــدة في أمـاكس العمـ  .مس بين أ ض ـ ـ ـ ـ امل ـارات في مكــان العمـ ي اإلبـداع واالبتكــار .في الس ـ ـ ـ ــنوات األخياة ،تم
االهتمام باإلبداع في الاحو التابوية والتاح الااحثون اسـ ــتااتيجيات لتعليل ودعم اإلبداع في الس ـ ــيالات التعليمية؛ وس ـ ــع آخرون
ملنالشة تلك العوام التي لد تعوق أو حتى تمنع السلوك اإلبدا ي في ال ص الدرا مي.
وإذا كانت أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــيات تدريس العلوم املختل ة املتاعة مس لا أعض ـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية في التعليم العالي ي االحت اه
بالطالب ،يجب أن يكون هناك تحوم نحو التدريس بطرق أكثا إثراء وإثارة لالهتمام .ويجب أن يص ـ ـ ــام التعليم اإلبدا ي أكثا برو ا
ومـ ــات التغييا مطلومـ ــا مس التاكيز عن املعلم إل التـ ــدريس والتعلم املتمحور حوم الطـ ــالـ ــب ،وممـ ــا يثيا القلق لـ ــدل األكـ ــاديميين
التقليــديين في التاكيز عن التــدريس اإلبــدا ي هو االبتعــاد عس التسـ ـ ـ ــليم بـامل ــاهيم واالنضـ ـ ـ ـاــاط بــاملحتول التعليمي املتمحور حوم
املعلم.
ويرل ص ـ ـ ـ ــاحي ولطامي ( )1330أن املعلم الناجح يمارس اس ـ ـ ـ ــتااتيجيات تنمي اإلبداع ويقدم عددا كاياا مس األنش ـ ـ ـ ــطة التي
تش ـ ـ ــجع عن االبداع ،يش ـ ـ ــجع التعايا التلقالي ويطرح أسـ ـ ــئلة مثياة للجدم ،ويش ـ ـ ــجع الطالب عن طرح أ كارهم الجديدة واختاارها
ويبتعـد عس التقليـ مس اـ ـ ـ ــأنلـا ،يلود الطالب ب باات وممـارسـ ـ ـ ـ ــات ال يتاتـب علالـا تقويم ،ويتيم ل م رصـ ـ ـ ـ ــة اعراء التجـارب ،يعلم
الطالب م ــارات الت يا اإلبــدا ي وم ــارات الاحـ العلمي ،أن ممــارسـ ـ ـ ـ ــات عض ـ ـ ـ ــو ال يئــة التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة التي تانى وتنمي اإلبــداع عنــد
الطالب يسـ ـ ـ ـ ــاعـدهم في إثاـات الـذات ور ع مس ـ ـ ـ ــتول الـدا عيـة والثقـة بـالن س (السجـااي ،)0212 ،تلح املعـاييا التي أعـدهـا املجلس
القومي لالعتماد االكاديمي لباامج إعداد املعلمين ( )NCATE, 2000عن أن يس ـ ــت دم املعلم اس ـ ــتااتيجيات تعليمية متنوعة تس ـ ــاعد في
تنمية الت يا النالد وح املش الت وامل ارات األدائية للطالب (حديد ،0223 ،السويدي)1331 ،
اس ــتنادا ملا س ــاق تس ــع الدراس ــة إل تقويم املمارس ــات الص ـ ية لعض ــو ال يئة التدريس ــية في عامعة امللك يص ـ مس وع ة
نظر الطالب وعالل لا بتنمية اإلبداع وتح يز االبتكار لدل الطالب.

يقوم س ـ ـ ـ ــقراط "التعليم هو إيقــاد ا ـ ـ ـ ــعلــة ،وليس مـ ء وعــاء" ويمثـ الطالب املوارد األكثا اسـ ـ ـ ـ ـتــدامــة مس خالم ر ع عودة
تعليم م بصــورة تنمي إبداعاالم ومواهبلم وابتكاراالم ،لذا بات مس الضــروري العم عن بناء أســاليب ترموية حديثة عديدة إلعداد
عي لادر عن مواع ة التغياات الس ـ ـ ـريعة التي تتطلب الت اع والتأثيا بشـ ـ ــك إيجابي ،أصـ ـ ــاحت املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية مطالاة
بإعداد الطالب القادريس عن مواكاة التغياات املتس ـ ـ ـ ــارعة ،ب لادريس ع احدا التغييا ،واملعلم اليوم يقع عليه العبء األكبا في
تنمي م ارات ولدرات طالب ومعار م (السجااي ،)0212،وما ام املعلمون في مدارس ـ ـ ـ ــنا وعامعاتنا يمارس ـ ـ ـ ــون تدريس ـ ـ ـ ـ م ممارسـ ـ ـ ــة
تقليدية تلقييية (النجار ،0210 ،اللع ي والشدي ات وال واملة ،0223 ،السجااي ،0212 ،حديد 0223 ،؛.) Barrett & Donnelly, 2008
وإذا كان اإلبداع م ما ل ذه الدرعة ،السـ ـ ـ ــؤام املنطقي هو كيق نيسـ ـ ـ ــره في تعليمنا ،هناك كثيا مس الدراس ـ ـ ـ ــات تركل عن
أهمية اإلبداع في التعلم منذ دراس ــة س ــتين  )1311(Steinوحتى دراس ــة رير  )0220( Fryerوما بينلما مس دراس ــات ،ول س في الحقيقة
أن هناك نقصـ ـ ـ ـ ــا في الدراسـ ـ ـ ـ ــات املتعلقة بمسـ ـ ـ ـ ــألة ادخام اإلبداع في نظام التعليم العالي ،قد الحظ غاردنر  )1310( Gardenerأن
الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة في التعلم والتعليم العالي أهملت اإلبداع ،ول س هذا النقص تم تداركه مس خالم بعض الدراس ـ ـ ــات كدارس ـ ـ ــة
 )0222( Jackson, Oliver, Shaw & Wisdomالتي ركلت عن دور اإلبداع في التعليم العالي.
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إن التدريس اإلبدا ي يم س املعلمين مس است دام كما هائال مس إبداع م الشخصمي ،ليطوروا أنشطة تسمم بتو يا العديد
مس ال رص للطالب التي يم س مس خالل ــا أن يكونوا ماــدعين (اسـ ـ ـ ــتاكو .)13 ،0222،ويكون التــدريس إبــداعيــا عنــدمــا يكون عــاال،
ويم س املتعلمين مس رمط املعارإ وامل ارات التي ي تساونلا مس خالم العملية التعليمية في سوق العم وحياالم اليومية ،ومالتالي ال
بد أن يتسـ ـ ـ ــم بالجدة والتنوع ،وال بد له كمعلم أن يض ـ ـ ـ ــع املتعلمين في موالق م توحة ت تم ل م آ اق عديدة أل كارهم ( Slovacek,
 ))Sinkovic, and Visnjic,2017وتحسين معتقدات املتعلمين حوم هوي لم اإلبداعية ،ويليد مس تاصرهم بقدراالم اإلبداعية ،وتشجيع م
عن ممارسـ ـ ـ ـ ـ لا وتطويرها باتااع أس ـ ـ ـ ــاليب واس ـ ـ ـ ــتااتيجيات تع س ابداع املعلم ( ،)Jeffrey & Craft, 2004حي يعتقد Csikszentmihalyi
( )0222أن الشااب إذا ااركوا يما يستمعون به ،إن أسس اإلبداع لديلم تكون موعودة ،ويستتاع ذلك أن املعلمين إذا يعيشون
املتعة والااجة في التعليم حتى يكونوا لادريس عن إاعام اإلبداع عس الطالب.
يرل ك مس  )Bramwell, Reilly, Kronish & Chennabathni (2011, 228أن نجاح التدريس يعتمد عن املعلم املادع الذي يس ـ ـ ـ ــتطيع
توظيق لــدراتــه اإلبــداعيــة في ت طيط وتن يــذ الــدروس ،كمــا يعتقــد  )Jeffrey & Craft (2004, 78أن القــدرات اإلبــداعيــة لــدل املتعلمين
تتطور في الايئات التي يتانى الا املعلم التدريس اإلبدا ي ،تحدد دراسـ ــة راير  )0222( Fryerعدة أسـ ــاليب تعليمية لتس ـ ـ ي اإلبداع
منلا التعلم القائم عن ح املش ـ ـ الت؛ التعلم القائم عن األلعاب الذي يس ـ ــت دم املش ـ ــاك الص ـ ــعاة؛ س ـ ــيناريوهات والعية تماريس
عملية؛ كما ُيظ ر  Fryerأن موالق املعلم اإليجابية والعوام الداعمة مث العاللة بين املعلم والطالب م مة أيض ـ ـ ـا في تس ـ ـ ـ ي بيئة
تعلم إبداعية.
وتؤكد دراس ــة يلدهوس ــس  )1332( Feldhusenعن أهمية تدريب املعلمين أثناء الخدمة عن طرائق اكتش ــاإ ورعاية القدرات
اإلبداعية لدل الطلاة؛ ما ام الطالب لديلم ض ـ ـ ـ ــعق في م رعات التعلم ،ولديلم لص ـ ـ ـ ــور في موا قة متطلاات س ـ ـ ـ ــوق العم  ،لذا
تنطلق الدراسة الحالية مس تعرإ املمارسات الص ية لعضو ال يئة التدريسية اإلبداعية مس وع ة نظر الطالب بلدإ تعرإ نقاط
القوة والضـ ـ ـ ــعق في األداء الص ـ ـ ـ ـ ي ،واالعتماد علالا في تحديد م ارات التدريس اإلبدا ي التي يجب ان تتوا ر لدل أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريسية وتعرإ معولات تطايق ا بامليدان مس وع ة نظرهم
وتحاوم الدراسة اإلعابة عن األسئلة التالية:
✓ ما م ارات التدريس اإلبدا ي الال م توا رها لدل أعضاء ال يئة التدريس لتنمية اإلبداع واالبتكار لدل الطالب؟
✓ ما املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو ال يئة التدريسية مس وع ة نظر الطالب؟
✓ ه توعد روق ذات داللة إحص ــائية في املمارس ــات الصـ ـ ية التي تح ل اإلبداع لدل أعض ــاء ال يئة التدريس ــية مس وع ة نظر
الطالب و قا ملتغياات :الت صص الدرا مي للطالب ،السنة الدراسية؟

✓ تعرإ املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو ال يئة التدريسية مس وع ة نظر الطالب.
✓ تحديد م ارات التدريس اإلبدا ي الال م توا رها لدل أعضاء ال يئة التدريس لتنمية اإلبداع واالبتكار لدل الطالب.
✓ بيان ال روق في املمارسـ ـ ــات الص ـ ـ ـ ية التي تح ل اإلبداع لدل أعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية مس وع ة نظر الطالب و قا ملتغياات:
الت صص ،املستول الدرا مي للطالب.
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تتوا ق الدراس ـ ـ ـ ــة الحالية مع التوع ات العاملية الحديثة ورؤية  0202والتي تتمث في تنمية االبتكار واالبداع لدل الطالب
ل ليئ لم لس ـ ـ ــوق العم  .وتتوا ق مع االس ـ ـ ــتااتيجية الوطنية لتطوير التعليمي في اململ ة العرمية السـ ـ ــعودية والتي تاين عن رة أن
التعليم يجب أن يركل عن الطالب ،وياني ش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــيته املتكاملة ،وينمي مواهاه وابداعاته ولدراته ،ولس يتحقق هذا إال مس خالم
الت ــدريس اإلب ــدا ي؛ ويم س االعتم ــاد عن نت ــائج ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة في إح ــدا تغيياات في برامج إع ــداد املعلمين وت ــدري ــب أعض ـ ـ ـ ـ ــاء ال يئ ــة
التدريسية في ضوء مدخ م ارات التدريس اإلبدا ي.

تقويم األداء التدريعمي:
يعرإ األداء التدريع ـ ـ ــمي عن أنه تن يذ املعلم للدرس ورمط موض ـ ـ ــوع الدرس بالوالع االعتما ي للطالب ،واس ـ ـ ــت دام طرائق
تدريس متنوعة ووسائ تعليمية مناساة ،ورط املادة العلمية بمش الت الطالب اليومية وتعميق معلومات املدرس أكثا مس ال تاب
املدر مي (يوسق ،0223 ،ص )15
التدريس اإلبدا ي:Creative Teaching
است دام املعلم أساليب ابتكارية في التدريس لجع عملية التعلم أكثا تشويقا وإثارة ودا عية ()Morris, 2006, 3
م ارات التدريس اإلبدا ي :Creative Teaching Skills
مجموعة األداءات التدريس ـ ـ ـ ــية التي يمارس ـ ـ ـ ـ ا املعلم في تدريس ـ ـ ـ ــه عن ا ـ ـ ـ ــك اس ـ ـ ـ ــتجابات حركية أو ل ظية وتتميز بالطاللة
واملرونة واالصــالة وإدراك الت اصــي مع مراعاة الدلة والســرعة في األداء والتوا ق مع متطلاات املولق التدريعــمي (معوب،0223 ،
.)130
املمارسات الص ية:
مجموعة األعمام التي يقوم بلا عض ـ ـ ــو ال يئة التدريس ـ ـ ــية داخ لاعة املحاضـ ـ ـ ـرات إلحدا تغيياات مرغومة في ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية
طالبه ،عن صعيد م اراته التدريسية أو سماته الشخصية (غانم ،0223 ،ص .)13

تعتمد الدراس ـ ــة املنال الوصـ ـ ـ ي التحليني لتحقيق أهداإ الدراس ـ ــة الحالية وذلك لوص ـ ــق وتحلي نتائج اس ـ ــتجابات أ راد
عينة الدراسة عن أداة الدارسة

✓ الحدود املكانية :عامعة امللك يص ؛ الحدود اللمانية ال ص الدرا مي األوم للعام الدرا مي .1332/1303

تم تحديد إعراءات الدراسة الحالية بما يني:
✓ بناء لائمة باملمارس ـ ــات الص ـ ـ ية التي يجب أن يتاع ا عض ـ ــو ال يئة التدريس ـ ــية والتي تح ل اإلبداع وذلك بالرعوع إل األدبيات
والدراسات الحديثة في مجام ممارسات تنمية اإلبداع في التعليم الجامعي.
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✓
✓
✓
✓
✓

بناء مقياس لقياس املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو ال يئة التدريسية باالعتماد عن القائمة املعدة.
تح يم املقياس مس لا أعضاء ال يئة التدريسية وأخذ آرائلم حوم أبعاد املقياس و قراته مس حي الصياغة والاناء.
تطايق املقياس عن عينة مس الطالب تمث غالاية الت صصات للتحقق مس صدق وثاات املقياس.
تطايق املقياس بعد التحقق مس مؤاراته السيكومتاية عن العينة األساسية لإلعابة عس أسئلة الدراسة.
ت ريغ النتائج عن البانامج اإلحصالي  SPSSبلدإ تحليل ا و ق أسئلة الدراسة.

لإلعابة عس أس ـ ــئلة الدراس وتحقيق أهدا ا تم إعداد لائمة باملمارس ـ ــات الص ـ ـ ية التي تح ل اإلبداع التي يجب اتااع ا مس
لا أعض ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ــية بالرعوع إل األدبيات والدراس ـ ـ ــات العرمية ذات الص ـ ـ ــلة باملوض ـ ـ ــوع ( جااي0212 ،؛ غانم0223 ،؛
معوب .)0223 ،وكذلك بعض الدراسات األعنبية مث Barrett, & Donnelly, 2008; Bramwell, Reilly, Lilly, Kronish, & Chennabathni, 2011; ( :
)Csikszentmihalyi, 2006; Fryer, 2006; Jackson, Oliver, Shaw, & Wisdom, 2006; Jeffrey& Craft, 2004; Feldhusen, 1996
حي تبا القائمة أهم املمارسات الص ية التي يتاع ا عضو ال يئة التدريسية لتنمية اإلبداع لدل طالبه ،وتتضمس القائمة
أربعة محاور ي( :ويتضمس امللحق ( )1لائمة باملمارسات الص ية التي تح ل اإلبداع).
املحور األول :ال ليئة اإلبداعية للمحاضــرة :ويتضــمس هذا املحور ثال ممارســات عامة ي .)1 :اليئة الطالب للمحاضــرة.)0 ،
إاـراك الطالب في اليئة املحاضــرة .)0 ،اســتثارة دا عية وحماس الطالب للمحاضــرة .ويندرج مجموعة مس املمارســات ال رعية تحت
ك ممارسة عامة.
املحور الثاني :التدريس اإلبدا ي :ويتض ـ ــمس املحور س ـ ــتة ممارس ـ ــات عامة ي .)1 :تم املجام للحوار والنقاش داخ القاعة
الدراس ـ ـ ــية .)0 ،اس ـ ـ ــتدرار األ كار اإلبداعية .)0 ،تدريب الطالب عن ح املش ـ ـ ـ الت بطريقة ابتكارية .)3 ،تح يز الطالب عن العم
االبتكاري واالبدا ي .)5 ،توليد األ كار اإلبداعية .)2 ،تيشيط األ كار اإلبداعية.
املحور الثالث :اإلبداع في الوس ـ ـ ــائ التعليمية :ويتض ـ ـ ــمس ممارس ـ ـ ــتين عامتين هما .)1 :إا ـ ـ ـراك الطالب في إعداد الوس ـ ـ ــائ
التعليمة .)0 ،است دام وسائ تعليمية متطورة.
املحور الرابع :الت اع الصـ ي اإلبدا ي :ويشــم ثال ممارســات عامة ي .)1إبقاء الطالب في حالة اليشــاط واملشــاركة.)0 ،
الح اه عن استمرارية انتااه الطالب .)0 ،عذب االنتااه للمحاضرة.
األداة الثانية :مقياس املمارس ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ية اإلبداعية :يقدم للطالب للتعرإ عن والع اس ـ ـ ـ ــت دام املمارس ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ية
اإلبداعية مس وع ة نظرهم :إلعداد املقياس تم االس ـ ـ ـ ــتناد إل لائمة باملمارس ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ية التي تح ل اإلبداع التي تم الحدي عنلا
أعاله ،ويتضمس املقياس املحاور األربعة التي تتضمنلا القائمة ،ويندرج تحت ك محور عدد مس الانود ال رعية التي تتم اإلعابة عنلا
و ق خيارات (موا ق بش ـ ـ ـ ــدة ويعطى الدرعة  ،3موا ق ويعطى الدرعة  ،0غيا موا ق ويعطى الدرعة  ،0غيا موا ق بش ـ ـ ـ ــدة ويعطى
الدرعة  )1ومالتالي تكون املقياس مس ( )23بندا تتو ع و ق املحاور التالية كما يني :املحور األوم هو ال ليئة اإلبداعية للمحاض ـ ـ ـ ــرة
يتضـ ـ ـ ــمس ( )10بنــدا؛ املحور الثــاني التــدريس اإلبــدا ي واس ـ ـ ـ ــتااتيجيــاتــه :ويتضـ ـ ـ ــمس ( )01بنــدا ،املحور الثــالـ اإلبــداع في الوسـ ـ ـ ـ ــائـ
التعليمية ويتضمس ( )12بنود؛ املحور الرابع الت اع الص ي اإلبدا ي ويشم ( )13بندا.
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للتحقق مس صـ ــدق وثاات املقياس تم تطايقه عن عينة مس الطالب بلغت ( )12طالاا رو ي أن تتضـ ــمس ت ص ـ ـصـ ــات علمية
وأدبية ومس مستويات دراسية م تل ة كما يني:

 .)1صدق املحتوى :للتحقق مس صدق مقياس املمارسات الص ية اإلبداعية ،تم عرب املقياس بصورته النلائية عن عدد
مس أعضــاء ال يئة التدريســية في عدة عامعات وأبدوا مجموعة مس اآلراء واملالحظات تم األخذ بمعظم ا عند إعداد الصــورة النلائية
للمقياس.
التحلي العامني االست شافي:Expletory Factor Analysis :
للتحقق مس صدق الاناء العامني للمقياس تم اعراء التحلي العامني االست شافي (عن العينة األساسية واالستطالعية معا
للحصــوم عن عينة كا ية) باســت دام طريقة املكونات األســاســية لـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،Holtingحي تم التدوير املتعامد للايانات Rotated Component
 Matrixبطريقــة  Varmixللحص ـ ـ ـ ــوم عن العوام ـ مس خالم اختيــار امل ردات األكثا تش ـ ـ ـ ــاعــا لك ـ عــام ـ بعــد تــدويره ،ولــد تم انتقــاء
امل ردات التي تليد عس ( )2.0وتصــيي ا عن العام الذي كان تشــاع ا عليه أكبا ،ووعدت بعض امل ردات وعددها  0لم تتشــاع عن
أي عام لذا تم حذ ا (حي تكون املقياس لا التحلي العامني مس  22م ردة) وهذه امل ردات ضـ ـ ــمس بعد الت اع الص ـ ـ ـ ي ي:
(.)25،22،23
وأس ـ ر التحلي العامني عس أربعة عوام تشــاع علالا ( )23م ردة (بعد حذإ الانود الثالثة التي لم تتشــاع تحت أي عام )
تش ـ ـ ـ ــاعت تحت عوامل ا بعد التدوير ،وملغت ليمة التاايس ال ني ل ا ( )%63.73أي سـ ـ ـ ــرت  %23مس التاايس ال ني لعاارات املقياس
و ي كمية مرت عة مس التاايس امل س ـ ـ ـ ــر بواس ـ ـ ـ ــطة هذه العوام االربعة ،ولد تش ـ ـ ـ ــاع عن العام األوم وهو ال ليئة اإلبداعية ()10
م ردة وملغت ليمة الجذر الكامس ( )20.301و س ــرت نس ــاة تاايس ()% 46.139؛ وتش ــاع عن العام الثاني وهو التدريس اإلبدا ي()01
م ردة وملغت ليمة الجذر الكامس ( )2.799و س ـ ـ ــرت نسـ ـ ـ ــاة تاايس ()%6.362؛ وتشـ ـ ـ ــاع عن العام الثال الوسـ ـ ـ ــائ التعليمية ()12
م ردات؛ وملغت ليمة الجذر الكامس ( )2.571ولدر س ــرت نس ــاة تاايس تقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ()% 2.374؛ وتش ــاع عن العام الرابع وهو الت اع
اإلبدا ي ( )13م ردة وملغت ليمة الجذر الكامس ( )5.842و س ـ ــر نس ـ ــاة  )% )5.395مس التاايس ال ني؛ وياين عدوم ( )1نتائج التحلي
العامني:
1

الفقرات

البعد األول

يعرض املوضوع بشكل تدريجي.
يطرح فكرة مثيرة الستثارة انتباه الطالب.
يربط موضوع املحاضرة بالخبرات الشخصية للطالب.
يشرك الطالب في التهيئة للمحاضرة
يستفسرعن معلومات الطالب عن املوضوع.
يطرح أسئلة تتعلق باملحاضرة او املحاضرات السابقة.
يعلن للطالب بشكل مسبق عن موضوع املحاضرة.
يستثيردافعية وحماس الطالب للمحاضرة
يطرح قضية أو مشكلة ترتبط بموضوع املحاضرة لربطها بالو اقع
يعرف الطالب بأهداف املحاضرة أو النواتج املتوقعة
يستخدم وسائل وطرائق للتقديم للموضوع ملفتة لالنتباه.
يسعى إلى تبسيط املعلومات بأمثلة حيوية وو اقعية.
يفتح املجال للحواروالنقاش داخل القاعة
يطرح أسئلة جدلية ومربكة.
يبين مدى أهمية األفكارالتي يطرحها الطالب.
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.605
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البعد الثاني

.546
.438
.572

البعد
الثالث

البعد
الرابع

الفقرات

البعد األول

يطرح أسئلة تستثيرالتفكيروالتأمل
يطرح أسئلة سريعة يتم اإلجابة عنها بكلمة أو عبارة
يستدراألفكاراإلبداعية
يشجع الطالب على تقديم أفكارغيرمألوفة.
يعمل على إيجاد جو يسوده التقبل واالحترام.
يقدم الكثيرمن األمثلة التوضيحية.
يدرب الطالب على حل املشكالت بطريقة ابتكارية
يشجع الطالب على محاكمة وتحليل اجاباتهم بطريقة معمقة.
توضح خطة العمل املالئمة.
يقدم شروحات إضافية وأمور تساعد الطالب على الفهم
يشجع الطالب على التعلم الذاتي.
يحفزالطالب على العمل االبتكاري واالبداعي
يطرح أسئلة استنادا إلى إجابات الطالب.
يدرب الطالب على مناقشة القضايا واملشكالت التي تحتمل أكثرمن حل.
يقدرأفكارالطالب مهما بدت غيرمألوفة.
يتحدث بفعالية وحماس.
يعمل على توليد األفكاراإلبداعية
يطرح أسئلة متدرجة ومتسلسلة.
يختارمواضيع مميزة للنقاش.
يحث الطالب على التفكيربطريقة غيرمألوفة.
يمنح الطالب الوقت الكافي للتفكيروالتأمل.
ينشط األفكاراإلبداعية
يحفزالطالب على إعطاء أجوبة متعددة للسؤال نفسه.
يشجع الطالب على إيجاد عناصرالشبه واالختالف بين شيئين.
يشرح العمل املتوقع من كل طالب.
يشرك الطالب في إعداد املواد التعليمية
يكلف الطالب باختياروسائل وتقنيات تعليمية بسيطة.
يكلف الطالب بتجهيزبعض الوسائل التعليمية من ابتكارهم.
يفتح املجال أمام الطالب لالستفتاء حول الوسائل املحببة لهم.
يدعم املادة التعليمية بمقاطع فيديو أو صور أو صوتيات وغيرها
يستخدم وسائل تعليمية متطورة
يستخدم تقنية االستفتاء االلكتروني داخل الدرس
يطلب من الطالب استخدام الجوال أو االيباد بشكل يدعم الدرس
يستخدم تقنيات التعلم الحديث مثل الويكي أو إدموندا.
يستخدم وسائل التواصل االجتماعي لدعم التعليم.
يبقي الطالب في حالة النشاط واملشاركة
يوجه أسئلة تتسم بالتعقيد والصعوبة.
يزود الطالب بخبرات ال يترتب عليها تقويم.
يدعم النقاشات الفردية والجماعية بين الطالب.
يشجع األفكارالجيدة ويثمنها
يحافظ على استمرارية انتباه الطالب في املحاضرة
ينوع في طبقة صوته بين املرتفع واملتوسط.
يشرك جميع الطالب بالنقاش والحوار.
يطرح أسئلة مفاجئة للطالب.
يسخرلغة الجسد بشكل جيد في الدرس.
يتمتع بحس الفكاهة والظر افة.
يربط املحاضرة بالحياة اليومية.
يحترم األسئلة التي يوجهها الطالب مهما بدت سخيفة.
يرعي اهتمامه لجميع الطالب دون تمييز.
الجذرالكامن
التباين املفسر

20.301
46.139

البعد الثاني
.350
.368
.474
.450
.378
.324
.561
546
.546
.438
.572
.510
.570
.605
.561
.524
.505
.548
.617
.547
.339
.599
.486
.510
.570

2.799
6.362

البعد
الثالث

.546
.438
.572
.350
.368
.474
.450
.378
.324
.561

2.571
2.374

البعد
الرابع

.508
.464
.548
.613
.405
.384
.512
.494
.588
.633
.405
.384
.502
.461
5.842
5.395

مس الجــدوم ( )1نالحظ أن التحلي ـ العــامني بعــد تــدوير املحــاور أسـ ـ ـ ـ ـ ر عس أربعــة عوام ـ تش ـ ـ ـ ــاع علالــا ( )23م ردة؛ ولا ـ
التحليـ العــامني كــان عــدد بنود املقيــاس ( )22وتم حــذإ ثالثــة بنود لم تتشـ ـ ـ ــاع تحــت أي عــامـ  ،ولاـ عمليــة التــدوير بلغــت ليمــة
التاايس ال ني ل ا  %63.73أيض ــا أي س ــرت  %23مس التاايس ال ني لعاارات املقياس و ي كمية مرت عة مس التاايس امل س ــر بواس ــطة
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هذه العوام األربعة؛ ولد كان الجذر الكامس للعام األوم لا التدوير  21.811ســر نســاة تاايس 49.572؛ كان الجذر الكامس للعام
الثاني لا التدوير  2.738ســر نســاة تاايس 6.222؛ كان الجذر الكامس للعام الثال لا التدوير  1.820ســر نســاة تاايس 4.137؛ كان
الجــذر الكــامس للعــام ـ الرابع لا ـ التــدوير  1.676سـ ـ ـ ــر نسـ ـ ـ ـاــة تاــايس  .3.808والجــدوم ( )0يعرب نتــائج مقيــاس ك ــايــة العينــة لـ
 KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacyأو ما يعرإ اختصارا ( )KMOوكذلك اختاار باترليت  Bartlett'sلل روانية او التكورية :
KMO and Bartlett's Test

2

مقياس  KaiserMeyerOlkin.لكفاية العينة

.806
2785.397
946
.000

كا2

درجات الحرية
الداللة

للكرو انية Bartlett's Testمقياس باترليت

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ك اية العينة حي بلغت ليمة مقياس ك اية العينة مقياس  ).806( KaiserMeyerOlkinو ي ليمة مرت عة
ولرياة مس الواحد الصحيم .كما تم حساب مص و ة االرتااط الجلئية السلاية ومص و ة التغايرات الجلئية السلاية ويت ح منلا
أن الح العامني عيد ألن عناصر املص و تين الاعيدة عس القطر صغيا عدا ،كما أن ليم مقياس ك اية العينة للمتغيا املعروضة
في لطر مصـ ـ ـ ـ و ة االرتااطات الجلئية الس ـ ـ ــلاية تمتد مس  ،2.552.33و ي لرياة مس الواحد وعميع ا مرت عة مما يش ـ ـ ــيا أيض ـ ـ ــا إل
ك اية العينة
0
وتم حس ــاب ص ــدق االتس ــاق الداخني ملقياس املمارس ــات الصـ ـ ية اإلبداعية مس خالم حس ــاب معامالت االرتااط بين درعة
ك بند والدرعة الكلية للاعد الذي تيتمي إليه ،كما يبينلا عدوم (:)0
3

بعد ال ليئة اإلبداعية
للمحاضرة
معامالت
رلم
االرتباط
الاند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**.51
**.58
**.65
**.57
**.69
**.69
**.65
**.77
**8.7
**.69
**.67
**.59

اإلبدا ي

بعد التدريس
واستااتيجياته
معامالت
رقم
االرتباط
البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

**.53
**.58
**.57
**.67
**.48
**.49
**.49
**.58
**.58
**.65

تتمة بعد التدريس اإلبدا ي
واستااتيجياته
رقم
معامالت االرتباط
البند
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**.65
**.65
**.47
**.68
**.67
**.68
**.49
**.69
**.51
**.58
**.65
**.57
**.69
**.73

التعليمية

بعد الوسائ
اإلبداعية
معامالت
رقم
االرتباط
البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**.46
**. 72
**.64
**.47
**.58
**.51
**.77
**.69
**.68
**.69
**.79
**.59
**.77
**.69

بعد الت اع الص ي اإلبدا ي
رقم البند

معامالت االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

**.59
**.68
**.66
**.77
**.69
**.68
**.69
**.79
**.59
**.57
**.75
**.67
**.69
**.68

** عميع معامالت االرتااط دالة عند مستول 2.21
يالحظ مس الجدوم أن معامالت االرتااط كانت دالة عند مس ـ ـ ـ ــتول الداللة  ،2.21وتتااوح للاعد األوم :ال ليئة اإلبداعية بين
()2.512.21؛ وتراوحــت بين ( )2.312.22للاعــد الثــاني :التــدريس اإلبــدا ي واس ـ ـ ـ ــتااتيجيــاتــه؛ وتروحــت بين ( )2.332.20للعــد الثــالـ
الوسائ التعليمية اإلبداعية؛ وأخياا تراوحت بين ( .)2.522.23مما يشيا إل اتساق الانود في ك بعد وتمااالا مع ال دإ العام له.
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تم حس ــاب ثاات املقياس بطريقتين :أل ا كروناا  ،Alphaوالتجلئة النصـ ـ ية بمعادلة س ــايامان بروان
 halfكما يبينلا الجدوم (:)3

Spearman Brown, Split

4

البعد
التهيئة اإلبداعية
التدريس اإلبداعي واستراتيجياته
الوسائل التعليمية اإلبداعية
التفاعل اإلبداعي
الدرجة الكلية

ألفا
0.66
0.73
0.77
0.47
0.83

عدد البنود
12
28
10
14
64

االرتباط بين الجزئين
0.65
0.51
0.54
0.33
0.69

التجزئة النصفية
0.48
0.68
0.70
0.50
0.82

مجتمع الدراســة هو ك طالب وطالاات عامعة امللك يص ـ مس عميع الت ص ـصــات العلمية واألدبية والاالغ عددهم للعام
ال ــدرا ـ ـ ـ ــمي  14137( ،)38921( 1332/1303ذكور؛  24784إن ــا ) ،وملغ ع ــدد الطلا ــة في عين ــة ال ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )133والج ــدوم ( )5ياين
خصائص م و ق متغياات الدراسة:
5

املتغيرات

تخصص أدبي تخصص علمي

املجتمع األصلي
املستوى الثاني

املستوى الرابع

املستوى السابع

املجموع

اآلداب

41

29

26

96

التربية
الحقوق

40

40

33

113

28

36

33

97

العلوم الزراعية واألغذية

40

31

37

108

علوم

42

42

44

128

طب

32

25

25

82

هندسة طبية وحيوية

33

30

29

92

علوم الحاسب

40

44

44

128

اإلجمالي الكلي علمي وأدبي

296

277

271

844

الكلية

بعـد بنـاء لـائمـة بممـارسـ ـ ـ ـ ــات التـدريس اإلبـدا ي الال م توا رهـا لـدل أعضـ ـ ـ ـ ــاء ال يئـة التـدريس لتنميـة اإلبـداع واالبتكـار لـدل
الطالب ،ومناء مقياس املمارس ــات الص ـ ية اإلبداعية لعض ــو ال يئة التدريس ــية والتحقق مس ص ــدله وثااته ،تم تطايق املقياس عن
العينة األساسية ،و يما يني استعراب لنتائج الدراسة و ق األسئلة
الس ـ ـ ـ ــؤام األوم :ما ممارس ـ ـ ـ ــات التدريس اإلبدا ي الال م توا رها لدل أعض ـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريس لتنمية اإلبداع واالبتكار لدل
الطالب؟ تمت اإلعابة عس هذا السـ ــؤام عند الحدي عس أدوات الدراسـ ــة وامللحق ( )1يتضـ ــمس لائمة ممارسـ ــات التدريس اإلبدا ي
الال م توا رها لدل أعضاء ال يئة التدريس لتنمية اإلبداع واالبتكار لدل الطالب.
السؤام الثاني ما املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو ال يئة التدريسية مس وع ة نظر الطالب؟
لإلعابة عس السؤام تم حساب الو ن اليس ي لتحلي الايانات يت ح في اآلتي:
طوم ال ئة = (الحد األعن الختيارات اإلعابة – الحد األدنى الختيارات اإلعابة)  /عدد ال ئات
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إن طوم ال ئة =( 2.25 =0 / )31ومالتالي يكون تو يع الو ن اليس ي لعاارات املقياس كما يني:
.1
.2
.3
.4

عندما يكون املتوس ــط الحس ــابي لالس ــتجابات [مس 1إل  ]1025يكون مس ــتول املمارس ــات اإلبداعية الصـ ـ ية من ضـ ـا ويوا ق
اك اإلعابة غيا موا ق بشدة.
عندما يكون املتوسط الحسابي لالستجابات [مس  1022إل  ]0051يكون مستول املمارسات اإلبداعية الص ية متوسطا ويوا ق
اك اإلعابة غيا موا ق.
عندما يكون املتوســط الحســابي لالســتجابات [مس  0050إل  ]0.02يكون مســتول املمارســات اإلبداعية الص ـ ية مرت عا ويوا ق
اك اإلعابة موا ق.
عندما يكون املتوسـط الحسـابي لالسـتجابات [مس  0001إل  ]3يكون مسـتول املمارسـات اإلبداعية الصـ ية مرت عا عدا ويوا ق
اك اإلعابة موا ق بشدة.
لإلعابة عس السؤام تم اتااع الخطوات التالية:

✓ تم حس ــاب املتوس ــط العام الس ــتجابات الطالب عن مقياس املمارس ــات الص ـ ية اإلبداعية لعض ــو ال يئة التدريس ــية كك ولد
بلغ املتوسط ( )1.7863ويقع املتوسط ضمس املدل [مس ]0.51 1.22ومالتالي و ق التو يع أعاله يكون مستول املمارسات الص ية
اإلبداعية كك مس وع ة نظر الطالب من ضا ،كما بلغت ليمة االنحراإ املعياري ( )0.6436وملغ الو ن اليس ي للدرعة الكلية
(.)44.666%
✓ تم حس ـ ــاب املتوس ـ ــطات واالنحراإ املعياري والو ن اليس ـ ـ ي لك بعد مس أبعاد مقياس املمارس ـ ــات الص ـ ـ ية اإلبداعية لعض ـ ــو
ال يئة التدريسية وترتيبلا استنادا إل متوسطات استجابات الطالب علالا كما ياين ذلك الجدوم (:)2
6

املتوسط

الاعد
ال ليئة اإلبداعية للمحاضرة
اإلبداع في الوسائ التعليمية
الت اع الص ي اإلبدا ي
التدريس اإلبدا ي واستااتيجياته

2.032
1.863
1.7581
1.492

االنحراإ املعياري

الو ن اليس ي

0.6517
0.653
0.7255
0.5443

الوصق
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض جدا

50.805
46.59
43.953
37.316

يالحظ مس الجدوم ( )2أن بعد ال ليئة اإلبداعية للمحاض ـ ــرة لد احتلت املرتاة األول بين أبعاد املقياس بمتوس ـ ــط (،)0.200
وكان مســتواه من ضــا؛ واحت بعد اإلبداع في الوســائ التعليمية املرتاة الثانية بمتوســط ()1.120؛ واحت الاعد الت اع الصـ ي
اإلبدا ي املرتاة الثالثة بمتوس ـ ــط ()1.251؛ وأخياا احت الاعد التدريس اإلبدا ي واس ـ ــتااتيجياته املرتاة األخياة بالتاتيب بمتوس ـ ــط
لدره ( )1.330وكان مســتواه من ضــا عدا .تم حســاب املتوســطات واالنحرا ات املعيارية والو ن اليس ـ ي مرتاة تنا ليا للانود في ك
بعد مس أبعاد مقياس املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو ال يئة التدريسية كما تبينلا الجدوم (:)12( ،)3( ،)1( ،)2
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العبارة

املتوسط

يعرض املوضوع بشكل تدريجي.
يطرح فكرة مثيرة الستثارة انتباه الطالب.

3.113
2.863
2.636
2.545
2.045
2
1.909
1.818
1.500
1.363
1.318

يطرح أسئلة تتعلق باملحاضرة او املحاضرات السابقة.
يستفسر عن معلومات الطالب عن املوضوع.
يربط موضوع املحاضرة بالخبرات الشخصية للطالب.

يعرف الطالب بأهداف املحاضرة أو النواتج املتوقعة
يشرك الطالب في التهيئة للمحاضرة
يطرح قضية أو مشكلة ترتبط بموضوع املحاضرة لربطها بالو اقع
يسعى إلى تبسيط املعلومات بأمثلة حيوية وو اقعية.
يستخدم وسائل وطرائق للتقديم للموضوع ملفتة لالنتباه.
يستثير دافعية وحماس الطالب للمحاضرة
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االنحراف
املعياري

.61817
.46209
1.0585
.90102
.56874
.74709
.60302
.72409
.50578
.53226
.60127

الوزن النسبي
%

77.84
71.59
65.91
63.6375
51.1375
50
47.7275
45.455
37.5
34.09
32.955

املستوى
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا

العبارة

املتوسط

يعلم للطالب بشكل مسبق عن موضوع املحاضرة.

1.272
2.032

املتوسط واالنحراف املعياري للبعد ككل

االنحراف
املعياري

.49947
0.6517

الوزن النسبي
%

31.8175
50.805

املستوى
منخفض جدا
منخفض

تم ترتيب اس ـ ـ ـ ــتجابات الطالب و ق املتوس ـ ـ ـ ــطات تنا ليا في بعد ال ليئة اإلبداعية للدرس في مقياس املمارسـ ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ية
اإلبداعية في الجدوم ( ،)2ولد بلغ متوس ـ ـ ــط االس ـ ـ ــتجابات عن الاعد كك ( )0.20والو ن اليس ـ ـ ـ ـ ي ( )%52.1ومسـ ـ ـ ــتواه من ض؛
واحت (يعرب املوضـ ـ ــوع بش ـ ــك تدري ي) املرتاة األول بمتوسـ ـ ــط لدره ( ،)0.11وو ن نس ـ ـ ـ ي ()%22.13؛ واحت الاند (يطرح رة
مثياة الس ــتثارة انتااه الطالب) املرتاة الثانية بين األبعاد بمتوس ــط ( )2.863وو ن نسـ ـ ي ( )%20ومس ــتول كالهما متوس ــط ،وماملقاب
احت الاند (يعلم للطالب بش ــك مسـ ــاق عس موضـ ــوع املحاض ــرة) املرتاة األخياة بمتوس ــط (  )1.02وو ن نس ـ ـ ي ( ،)%00وماملرتاة ما
لا األخياة (يستثيا دا عية وحماس الطالب للمحاضرة) بمتوسط ( )1.00وو ن نس ي (  )%00.3ومستول كالهما من ض عدا.
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العبارة

املتوسط

يطرح أسئلة استنادا إلى إجابات الطالب.
يوضح خطة العمل املالئمة.
يشرح العمل املتوقع من كل طالب.
يختار مواضيع مميزة للنقاش.

2.454
2.000
2.000
1.886
1.772
1.750
1.659
1.590
1.545
1.454
1.454
1.454
1.454
1.409
1.409
1.386
1.363
1.363
1.318
1.318
1.318
1.272
1.272
1.272
1.272
1.159
1.136
1.045
1.492

يستدر األفكار اإلبداعية
يقدم شروحات إضافية وأمور تساعد الطالب على الفهم
يطرح أسئلة متدرجة ومتسلسلة.
يحث الطالب على التفكير بطريقة غير مألوفة.
يمنح الطالب الوقت الكافي للتفكير والتأمل.
يحفز الطالب على إعطاء أجوبة متعددة للسؤال نفسه.
ينشط األفكار اإلبداعية
يشجع الطالب على تقديم أفكار غير مألوفة.
يحفز الطالب على العمل االبتكاري واالبداعي
يعمل على توليد األفكار اإلبداعية
يقدم الكثير من األمثلة التوضيحية.
يدرب الطالب على مناقشة القضايا واملشكالت التي تحتمل أكثر من حل.
يشجع الطالب على إيجاد عناصر الشبه واالختالف بين شيئين.
يفتح املجال للحوار والنقاش داخل القاعة
يعمل على إيجاد جو يسوده التقبل واالحترام.
يطرح أسئلة جدلية ومربكة.
يشجع الطالب على محاكمة وتحليل اجاباتهم بطريقة معمقة.
يتحدث بفعالية وحماس.
يطرح أسئلة تستثير التفكير والتأمل
يبين مدى أهمية األفكار التي يطرحها الطالب.
يطرح أسئلة سريعة يتم اإلجابة عنها بكلمة أو عبارة
يدرب الطالب على حل املشكالت بطريقة ابتكارية
يشجع الطالب على التعلم الذاتي.
يقدر أفكار الطالب مهما بدت غير مألوفة.
املتوسط واالنحراف املعياري للبعد ككل

االنحراف
املعياري

1.088
.8626
.7470
.7222
.7735
.6147
.6800
.4973
.5036
.5036
.5036
.5036
.5036
.4973
.4973
.5793
.4866
.4866
.4711
.5181
.4711
.4505
.4505
.4505
.4505
.3699
.3471
.2107
0.5443

الوزن النسبي
%

61.35
50
50
47.16
44.3175
43.75
41.4775
39.7725
38.6375
36.3625
36.3625
36.3625
36.3625
35.2275
35.2275
34.66
34.09
34.09
32.955
32.955
32.955
31.8175
31.8175
31.8175
31.8175
28.9775
28.41
26.1375
37.316

املستوى
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا

تم ترتيب اس ـ ـ ــتجابات الطالب و ق املتوس ـ ـ ــطات تنا ليا في بعد التدريس اإلبدا ي واس ـ ـ ــتااتيجياته في املقياس في الجدوم (،)1
ولد بلغ متوسـط االسـتجابات عن الاعد كك ( )1.33والو ن اليسـ ي ( )%02.0ومسـتواه من ض عدا؛ واحت الاند (يطرح أسـئلة
اســتنادا إل إعابات الطالب)املرتاة األول بمتوســط لدره ( ،)2.454وو ن نسـ ي ( )%21.0ومســتواه متوســط؛ واحت الاندان( :يوضــح
خطة العم املالئمة)؛ (يش ـ ــرح العم املتولع مس ك طالب) املرتاة الثانية بين األبعاد بمتوس ـ ــط ( )2وو ن نسـ ـ ـ ي ( )%52ومس ـ ــتول
كالهما من ض ،وماملقاب احت الاند (يقدر أ كار الطالب م ما بدت غيا مألو ة) املرتاة األخياة بمتوسـ ـ ـ ــط ( )1.23وو ن نسـ ـ ـ ـ ـ ي
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( ،)%02وماملرتاة ما لا األخياة (يشجع الطالب عن التعلم الذاتي) بمتوسط ( )1.10وو ن نس ي (  )%01ومستول كالهما من ض
عدا.
عدوم ( )3ياين املتوسطات واالنحرا ات املعيارية لاعد اإلبداع في الوسائ التعليمية
العبارة

املتوسط

 .1يكلف الطالب بتجهيز بعض الوسائل التعليمية من ابتكارهم.
 .2يدعم املادة التعليمية بمقاطع فيديو أو صور أو صوتيات وغيرها
 .3يستخدم تقنية االستفتاء االلكتروني داخل الدرس
 .4يستخدم وسائل التواصل االجتماعي لدعم التعليم.
 .5يشرك الطالب في إعداد املواد التعليمية
 .6يطلب من الطالب استخدام الجوال أو اآليباد بشكل يدعم الدرس
 .7يستخدم وسائل تعليمية متطورة
 .8يستخدم تقنيات التعلم الحديث مثل الويكي أو إدموندا.
 .9يكلف الطالب باختيار وسائل وتقنيات تعليمية بسيطة.
 .10يفتح املجال أمام الطالب لالستفتاء حول الوسائل املحببة لهم.
املتوسط واالنحراف املعياري للبعد ككل

3.25
2.454
1.818
1.727
1.681
1.681
1.681
1.613
1.5
1.227
1.863

االنحراف
املعياري

.8105
.9264
.6567
.7270
.4711
.7078
.6387
.6181
.5057
.4756
0.653

الوزن النسبي
%

81.25
61.3625
45.455
43.1825
42.045
42.045
42.045
40.34
37.5
30.68
46.59

املستوى
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض

تم ترتيب اسـ ــتجابات الطالب و ق املتوسـ ــطات تنا ليا في بعد الوسـ ــائ التعليمية اإلبداعية في املقياس في الجدوم ( ،)3ولد
بلغ متوســط االســتجابات عن الاعد كك ( )1.12والو ن اليس ـ ي ( )%32.2ومســتواه من ض؛ واحت الاند (يكلق الطالب بتج يز
بعض الوسـ ــائ التعليمية مس ابتكارهم) املرتاة األول بمتوسـ ــط لدره ( )3.25وو ن نس ـ ـ ي( )%11.05وكان مسـ ــتواه متوسـ ــط؛ واحت
الاند (يدعم املادة التعليمية بمقاطع يديو) املرتاة الثانية بين األبعاد بمتوس ــط ( )2.45وو ن نس ـ ـ ي ( )% 21.0ومسـ ــتول من ض،
وماملقاب احت الاند (ي تم املجام أمام الطالب لالس ــت تاء حوم الوس ــائ املحااة ل م) املرتاة األخياة بمتوس ــط ( )1.00وو ن نسـ ـ ي
( ،)%02.2وماملرتاة ما لا األخياة (يكلق الطالب باختيار وس ــائ وتقنيات تعليمية بس ــيطة) بمتوس ــط ( )1.5وو ن نس ـ ي ( )%02.5
ومستول كالهما من ض عدا.
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العبارة

املتوسط

االنحراف املعياري

 .1يربط املحاضرة بالحياة اليومية.
 .2يحترم األسئلة التي يوجهها الطالب مهما بدت سخيفة.
 .3يتمتع بحس الفكاهة والظر افة.
 .4يسخر لغة الجسد بشكل جيد في الدرس.

2.5682
2.2045
2.1591
2.0682
1.7727
1.7500
1.7273
1.6364
1.5455
1.5455
1.4545
1.4091
1.4091
1.3636
1.7581

.78940
.92960
.86113
.84627
.64208
.71933
.69428
.68509
.66313
.50369
.62708
.69276
.54210
.48661
0.7255

 .5يشجع األفكار الجيدة ويثمنها.

 .6يشرك جميع الطالب بالنقاش والحوار.

 .7ينوع في طبقة صوته بين املرتفع واملتوسط.
 .8يطرح أسئلة مفاجئة للطالب.

 .9يحافظ على استمرارية انتباه الطالب في املحاضرة
 .10يرعي اهتمامه لجميع الطالب دون تمييز.
 .11يوجه أسئلة تتسم بالتعقيد والصعوبة.
 .12يدعم النقاشات الفردية والجماعية بين الطالب.
 .13يزود الطالب بخبرات ال يترتب عليها تقويم.
 .14يبقي الطالب في حالة النشاط واملشاركة.
املتوسط واالنحراف املعياري للبعد ككل

الوزن
النسبي%

64.205
55.112
53.977
51.705
44.317
43.75
43.182
40.91
38.637
38.637
36.362
35.227
35.227
34.09
43.953

املستوى
متوسط
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض جدا
منخفض

تم ترتيب اســتجابات الطالب و ق املتوســطات تنا ليا في بعد الوســائ التعليمية اإلبداعية في املقياس في الجدوم ( ،)12ولد
بلغ متوس ـ ـ ــط االسـ ـ ــتجابات عن الاعد كك ( )1.25والو ن اليسـ ـ ـ ـ ي ( )%30.3ومس ـ ـ ــتواه من ض؛ واحت الاند (يرمط املحاض ـ ـ ــرة
بالحياة اليومية) املرتاة األول بمتوسـط لدره ( )0.52وو ن نسـ ي( )%23.0وكان مسـتواه متوسـطا؛ واحت الاند (يحتام األسـئلة التي
يوع ا الطالب م ما بدت سخي ة) املرتاة الثانية بين األبعاد بمتوسط ( )2.204وو ن نس ي ( )% 55.11ومستول من ض ،وماملقاب
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احت الاند (ياقي الطالب في حالة اليشـ ـ ــاط واملشـ ـ ــاركة) املرتاة األخياة بمتوسـ ـ ــط ( )1.02وو ن نس ـ ـ ـ ي ( ،)%03.23وماملرتاة ما لا
األخياة (يلود الطالب ب باات ال يتاتب علالا تقويم) بمتوسط ( )1.31وو ن نس ي (  )%05.00ومستول كالهما من ض عدا.
السـ ـ ـ ــؤام الثال  :ه توعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في املمارس ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ية التي تح ل اإلبداع لدل أعض ـ ـ ـ ــاء ال يئة
التدريسـ ـ ــية مس وع ة نظر الطالب و قا ملتغياات :الت صـ ـ ــص الدرا ـ ـ ــمي ،واملسـ ـ ــتول الدرا ـ ـ ــمي للطالب؟ تم اسـ ـ ــت دم اختاار روق
املتوسطات (ت)  independent Sample t testكما يبينلا الجدوم ()11
11

بعد التهيئة االبداعية
التدريس
بعد
واستراتيجياته
بعد اإلبداع في
التعليمية

اإلبداعي
الوسائل

بعد التفاعل االبداعي
الدرجة الكلية

ن

التخصص
التخصص العلمي
التخصص األدبي
التخصص العلمي
التخصص األدبي
التخصص العلمي
التخصص األدبي
التخصص العلمي
التخصص األدبي
التخصص العلمي
التخصص األدبي

538
306
538
306
538
306
538
306
538
306

املتوسط

24.5074
24.5523
42.0167
42.0621
19.2621
18.7549
26.2546
25.1013
110.3197
110.4706

االنحراف املعياري

2.56479
2.51531
4.60363
4.58644
3.49356
2.80784
6.09822
5.04727
11.58541
11.51197

ت

الداللة

.246

.806

.138

.890

2.304

.021

2.955

.003

.182

.855

مس الجدوم ( )11يالحظ أن أنه توعد روق بين الطالب مس الت صـصــات العلمية واألدبية يما يرونه مس ممارســات صـ ية
إبداعية التي يمارس ـ ا مدرســالم في بعدي اإلبداع في الوســائ التعليمية والت اع اإلبدا ي لصــالح الطالب في الت ص ـصــات العلمية
إذ بلغت ليم روق املتوسطات (ت) ل ذيس الاعديس ( )0.355 ،0.023كالهما دام عند مستول الداللة ()2.220 ،2.20؛ في حين لك
تكون هنــاك روق بــاليسـ ـ ـ ـ ـاــة للاعــديس اآلخريس ال ليئــة اإلبــداعيــة أو التــدريس اإلبــدا ي واس ـ ـ ـ ــتااتيجيــاتــه أو حتى في الــدرعــة الكليــة
للمقياس .ه توعد روق ذات داللة إحص ــائية في املمارس ــات الصـ ـ ية لدل أعض ــاء ال يئة التدريس ــية في عامعة امللك يصـ ـ مس
وع ة نظر الطالب استنادا إل متغيا املستول الدرا مي؟ لإلعابة عس السؤام تم است دم تحلي التاايس األحادي  oneway Anovaكما
يبينلا الجدوالن (:)10( ،)10
12

بعد التهيئة االبداعية

بعد التدريس اإلبداعي
واستراتيجياته
اإلبداع
التعليمية

في

الوسائل

بعد التفاعل االبداعي

الدرجة الكلية

مستوى ثاني
مستوى رابع
مستوى سابع
كلية
مستوى ثاني
مستوى رابع
مستوى سابع
كلية
مستوى ثاني
مستوى رابع
مستوى سابع
كلية
مستوى ثاني
مستوى رابع
مستوى سابع
كلية
مستوى ثاني
مستوى رابع
مستوى سابع
كلية

ن

املتوسط

االنحراف املعياري

الخطأ املعياري

296
277
271
844
296
277
271
844
296
277
271
844
296
277
271
844
296
277
271
844

24.5034
24.5343
24.5351
24.5237
41.9797
42.0433
42.0812
42.0332
18.7466
18.7653
18.7454
18.7524
24.9696
25.0866
25.1476
25.0652
110.1993
110.4296
110.5092
110.3744

2.58024
2.54305
2.51912
2.54556
4.59546
4.60288
4.60202
4.59474
2.80193
2.80253
2.79512
2.79664
5.03639
5.05259
5.06480
5.04539
11.58743
11.56392
11.54215
11.55223

.14997
.15280
.15303
.08762
.26711
.27656
.27955
.15816
.16286
.16839
.16979
.09626
.29273
.30358
.30766
.17367
.67351
.69481
.70114
.39764
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95%فترة الثقة للمتوسط
أدنى
اعلى

24.2082
24.2335
24.2338
24.3517
41.4541
41.4989
41.5308
41.7227
18.4261
18.4339
18.4111
18.5634
24.3935
24.4890
24.5419
24.7243
108.8738
109.0618
109.1288
109.5939

24.7985
24.8351
24.8363
24.6957
42.5054
42.5878
42.6316
42.3436
19.0671
19.0968
19.0797
18.9413
25.5457
25.6843
25.7533
25.4060
111.5248
111.7974
111.8896
111.1549

13

بعد ال ليئة االبداعية
بعد التدريس
واستااتيجياته

اإلبدا ي

اإلبداع في الوسائ التعليمية
بعد الت اع االبدا ي
الدرعة الكلية

بين املجموعات
داخل املجموعات
كلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
كلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
كلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
كلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
كلية

مجموع املربعات

.188
5462.338
5462.526
1.499
17795.573
17797.071
.070
6593.176
6593.245
4.673
21454.743
21459.416
14.843
112486.844
112501.687

د .ح

2
841
843
2
841
843
2
841
843
2
841
843
2
841
843

متوسط املربعات

.094
6.495

إ

الداللة

.014

.986

.749
21.160

.035

.965

.035
7.840

.004

.996

2.337
25.511

.092

.912

7.422
133.754

.055

.946

يالحظ مس الجدوم ( )10عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية في املمارس ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ية اإلبداعية لدل أعض ـ ـ ـ ــاء ال يئة
التدريسية مس وع ة نظر الطالب استنادا إل مستواهم الدرا مي في أي بعد مس أبعاد املقياس أو في الدرعة الكلية للمقياس.

بييت النتائج أن مسـ ـ ــتول املمارسـ ـ ــات اإلبداعية الص ـ ـ ـ ية التي يمارس ـ ـ ـ ا أعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية كما يراها الطالب كانت
بش ـ ـ ــك عام من ض ـ ـ ــا ،وكذلك كانت عميع املمارس ـ ـ ــات األخرل ال ليئة اإلبداعية للدرس واإلبداع في الوس ـ ـ ــائ التعليمية والت اع
الصـ ـ ـ ـ ـ ي اإلبدا ي رأل الطالب أنلا من ضـ ـ ـ ــة كذلك ،ومييت النتائج أيض ـ ـ ـ ــا أن ممارس ـ ـ ـ ــات التدريس اإلبدا ي واس ـ ـ ـ ــتااتيجياته كان
مس ـ ـ ــتواها من ض ـ ـ ــا عدا ،وتدعم هذه النتائج دراس ـ ـ ــة (الشـ ـ ــعيني )0212 ،الذي بين أن عدم تض ـ ـ ــمين محتول ال تاب واملنال عن
مواض ـ ــيع تش ـ ــجع اإلبداع ،ض ـ ــعق اإلعداد والتدريب وخوإ املعلم مس ال ش ـ ـ ومس ص ـ ــعومة إدارة ال ص ـ ـ  ،انشـ ــغام عض ـ ــو ال يئة
التدريس ـ ـ ـ ــية بالعديد مس امل ام التدريس ـ ـ ـ ــية التي تحوم دون وعود رغاة داخلية ودا ع الس ـ ـ ـ ــت دام طرق التدريس ،ومييت دراس ـ ـ ـ ــة
(السجااي )0212 ،أن أداء معلمات اللغة اإلنكليزية مل ارات التدريس اإلبدا ي كان متوس ــطا ،ومييت دراس ــات كثياة أن هناك ض ــعق
في املمارس ـ ــات الصـ ـ ـ ية اإلبداعية لدل املعلمين بش ـ ــك عام وما ام املعلمون في مدارس ـ ــنا وعامعاتنا يمارس ـ ــون تدريسـ ـ ـ م ممارس ـ ــة
تقليدية تلقييية (النجار ،0210 ،اللع ي والش ــدي ات وال واملة ،0223 ،السجااي ،0212 ،حديد 0223 ،؛.) Barrett & Donnelly, 2008
ولد تعلل النتائج إل عدة أمور منلا ما يتعلق بعضــو ال يئة التدريســية ن ســه كانشــغام بأعمام تدريســية وإدارية واحســاســه بضــغط
املحتول التدريعـ ـ ــمي ومالتالي ال يجد الولت الكافي لتاادم الحوار واأل كار مع الطالب ،ورمما يمتلك عضـ ـ ــو ال يئة التدريس ـ ـ ـية خباات
علمية وترموية ضـ ـ ـ ــعي ة تتعلق بتنمية م ارات الت يا اإلبدا ي ،وبعض النتائج تتعلق بالطالب الذي تعود عن الح ظ واس ـ ـ ــتدعاء
املعلومات واهمام الت يا ،والذي يتاكل ت ياه وع وده نحو الدرعات أكثا مس تحص ـ ـ ـ ــي املعر ة ،ورمما لدل بعض الطالب أ كار
ض ـ ــمنية أن م ارات الت يا اإلبدا ي تقتص ـ ــر عن األذكياء منلم .ولد تعلل هذه النتيجة إل أن املناهل الدراس ـ ــية ما الت تركل عن
الح ظ واالس ـ ـ ــتدعاء بعيدا عس الت يا والتأم والتجريب (أبو س ـ ـ ــمور ،)122 ،0215 ،وأنه لم يتم تطويرها وتحديثلا لتتماشـ ـ ــمى مع
التوع ات الحديثة التي تلح عن تنمية الت يا اإلبدا ي والنالد لدل الطالب (اسـ ـ ـ ــتاكو .)13 ،0222،حي يكون التدريس إبداعيا
عندما يكون عاال ،ويم س املتعلمين مس رمط املعارإ وامل ارات التي ي تساونلا مس خالم العملية التعليمية في سوق العم وحياالم
اليومية ،وأن يتسـ ــم بالجدة والتنوع  ))Slovacek, Sinkovic, and Visnjic,2017وتشـ ــجيع املعلم عن ممارسـ ــة وتطوير اسـ ــتااتيجيات تع س
ابداعه ( .)Csikszentmihalyi, 2006; Jeffrey & Craft, 2004بييت النتائج أيضا وعود روق بين الطالب مس الت صصين العلمي واألدبي يما
يرونه مس ممارس ـ ـ ـ ــات إبداعية ملعلمالم لص ـ ـ ـ ــالح الطالب مس الت ص ـ ـ ـ ــص العلمي في بعدي الوسـ ـ ـ ــائ التعليمية اإلبداعية والت اع
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اإلبدا ي ،ولد تعلل النتيجة إل أن الت ص ـ ـص ـ ــات العلمية كالطب وال ندس ـ ــة تتطلب اس ـ ــت دام وس ـ ــائ تعليمية متطورة لتزيد مس
م الطالب وك اءالم وم اراالم ،ال ثيا مس الت ص ـ ـ ـصـ ـ ــات يعتمدون في علء كايا مس تعليم م عن األع لة واملعام واملجس ـ ــمات
والنمــاذج األمر الــذي ت تقر لــه الت صـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــات األدبيــة .وكــذلــك األمر بــاليسـ ـ ـ ـ ـاــة للت ــاع ـ الصـ ـ ـ ـ ـ ي اإلبــدا ي قــد رأل الطالب في
الت ص ـصــات العلمية أن مدرســالم يدعمون وي تحون املجام أمام الطالب للت اع في القاعة الدراســية أكثا مما ي عله نظرائلم في
الت صصات األدبية ،واعتقد أن طايعة املواد واملحتول الذي يدرس في غالاية الكليات العلمية يجع الطالب ميشغلين ومت اعلين
أكثا بعيدا عس التلقين التقليدي الذي ما ام ممارسا في ال ثيا مس الكليات التقليدية (السليتي.)0215 ،
بييت النتائج أخياا أنه ال توعد روق في وع ات نظر الطالب في املمارسات الص ية اإلبداعية ملدرسالم استنادا إل املستول
الدرا مي للطالب ،املمارسات الص ية التي يتاع ا أعضاء ال يئة التدريسية ال تتغيا بتغيا املستول الدرا مي الذي يدرسونه.

توصمي الدراسة بما يني:
✓
✓
✓
✓
✓

تقديم ورش ودورات تدريبية ألعض ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ــية لدعم اعتماد املمارس ـ ـ ــات الص ـ ـ ـ ية التي تح ل االبداع واالبتكار لدل
الطالب.
بح املعولات التي تحوم دون املمارسات الص ية اإلبداعية لعضو هيئة التدريس مس وع ة نظر عضو ال يئة التدريسية.
تقديم دورات تدريبية ومحاضـ ـ ـ ـ ـرات توعوية للطالب لتغييا أ كارهم الض ـ ـ ـ ــمنية السـ ـ ـ ــلاية نحو االبتكار واالبداع ،وأنلم عميعا
لادرون عن الت يا اإلبدا ي والنالد والحوار ال عام.
التوص ــية بإعادة النظر في املناهل املقدمة للطالب والتي تركل أهدا ا عن الجانب املعرفي دون الجانب امل اري أو الوعداني .أو
الح ظ واالستاعاع.
نشر ثقا ة الت يا اإلبدا ي لدل مؤل ي ال تب الجامعية.

أبو س ــمور ،محمد عيع ــمى ( .)0215م ارات التدريس الصـ ـ ي ال عام والس ــيطرة عن املنال الدرا ــمي ،ط ،1دار دعلة ،عمان ،اململ ة األردنية
ال اامية.
احاندو ،سيعمي ( .)0212معولات تنمية الت يا اإلبدا ي لدل تالميذ املرحلة األساسية في مدارس كوت دي وار (ساح العاج) مس وع ة نظر
مديريلا ومعلمالا ،املجلة الدولية لتطوير الت وق.2012 ،)1( 15 ،
اس ـ ــتاكو ،آلس عوردن ( .)0222االبداع في ال ص ـ ــوم التدريس ـ ــية( .ترعمة هالة الجرواني وانتص ـ ــار املش ـ ــرفي) .اإلسـ ـ ـ ندرية :مؤسـ ـ ـس ـ ــة حورس
الدولية لليشر والتو يع.
حديد ،يوسق ( )0223أساليب معاصرة في تقويم األداء التدريعمي للمعلمين ،مجلة العلوم اإلنسانية(00 ،أ).1033 ،
اللع ي ،إبراهيم والشــدي ات ،صــادق وال واملة ،ماهر ( .)0223درعة ممارســة معلمي ومعلمات التابية اإلســالمية في املرحلة الثانوية ألســاليب
تشجيع الت يا اإلبدا ي في محا ظة امل رق باألردن مس وع ة نظرهم .مجلة عامعة أم القرل للعلوم التابوية والن سية،)1(1 ،
.153 113
السليتي ،راس ( .)0215استااتيجيات التدريس املعاصرة ،ط ،1عالم ال تب الحدي  ،عمان ،األردن.
الس ــويدي ،خلي ة ( .)1331عائلة س ــمو الش ــيأ حمدان بس راا ــد آم م توم لألداء التعليمي وميئة التميز التابوي ،املؤتمر العلمي العربي األوم
لرعاية املوهومين واملت ولين ،اإلمارات.30110 ،1 ،
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 املؤتمر العلمي لكلية التابية بجامعة. صعومات التدريس اإلبدا ي لدل معلمي التعليم األسا مي بسلطنة عمان.)0212(  عني هويش،الشعيني
.512530 ، مصر،بنلا " اكتشاإ ورعاية املوهومين بين الولع واملأموم" محا ظة القليومية
. دار ال ارس لليشر والتو يع: عمان، مقدمة في املوهاة واالبداع.)1330(  يوسق، تيسيا ولطامي،صاحي
، تقييم األداء التدريع ـ ـ ــمي ملعلمات اللغة اإلنكليزية للمرحلة الثانوية بمدينة بريدة في ض ـ ـ ــوء م ارات التدريس اإلبدا ي.)0212(  مريم،السجااي
. السعودية، عامعة القصيم،رسالة ماعستيا غيا ميشورة
.1503 ،)1(5 ، مجلة العلوم اإلنسانية، آراء الطلاة الجامعيين ودورها في تقويم األداء التدريعمي ألساتذة علم الن س.)0223(  ابتسام،غانم
 برنــامج تــدري ي مقتاح لتنميــة بعض م ــارات التــدريس اإلبــدا ي ودا عيــة اإلنجــا لــدل الطالب معلمي العلوم.)0223(  لين إبراهيم،معوب
.113003 ،)130(0  مصر، دراسات في املناهل وطرق التدريس،بكلية التابية
معلمي العلوم م ـ ــارات التـ ــدريس اإلبـ ــدا ي في كليـ ــة املعلمين بـ ــالقن ـ ــذة وعالل لم/ مـ ــدل امتالك طالب.)0210(  إيـ ــاد عاـ ــد الحليم،النجـ ــار
.131122 ،)0(12  مجلة اتحاد الجامعات العرمية للتابية وعلم الن س.بالتحصي األكاديمي
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1
األبعاد

ال ليئة اإلبداعية للمحاضرة
التدريس اإلبدا ي واستااتيجياته
االبداع في الوسائ التعليمية
الت اع
االبدا ي
الص ي

ال قرات
يعرض املوضوع بشكل تدريجي.
يطرح فكرة مثيرة الستثارة انتباه الطالب.
يربط موضوع املحاضرة بالخبرات الشخصية للطالب.
يشرك الطالب في التهيئة للمحاضرة
يستفسرعن معلومات الطالب عن املوضوع.
يطرح أسئلة تتعلق باملحاضرة او املحاضرات السابقة.
يعلن للطالب بشكل مسبق عن موضوع املحاضرة.
يستثيردافعية وحماس الطالب للمحاضرة
يطرح قضية أو مشكلة ترتبط بموضوع املحاضرة لربطها بالو اقع
يعرف الطالب بأهداف املحاضرة أو النواتج املتوقعة
يستخدم وسائل وطرائق للتقديم للموضوع ملفتة لالنتباه.
يسعى إلى تبسيط املعلومات بأمثلة حيوية وو اقعية.
يفتح املجال للحواروالنقاش داخل القاعة
يطرح أسئلة جدلية ومربكة.
يبين مدى أهمية األفكارالتي يطرحها الطالب.
يطرح أسئلة تستثيرالتفكيروالتأمل
يطرح أسئلة سريعة يتم اإلجابة عنها بكلمة أو عبارة
يستدراألفكاراإلبداعية
يشجع الطالب على تقديم أفكارغيرمألوفة.
يعمل على إيجاد جو يسوده التقبل واالحترام.
يقدم الكثيرمن األمثلة التوضيحية.
يدرب الطالب على حل املشكالت بطريقة ابتكارية
يشجع الطالب على محاكمة وتحليل اجاباتهم بطريقة معمقة.
توضح خطة العمل املالئمة.
يقدم شروحات إضافية وأمور تساعد الطالب على الفهم
يشجع الطالب على التعلم الذاتي.
يحفزالطالب على العمل االبتكاري واالبداعي
يطرح أسئلة استنادا إلى إجابات الطالب.
يدرب الطالب على مناقشة القضايا واملشكالت التي تحتمل أكثرمن حل.
يقدرأفكارالطالب مهما بدت غيرمألوفة.
يتحدث بفعالية وحماس.
يعمل على توليد األفكاراإلبداعية
يطرح أسئلة متدرجة ومتسلسلة.
يختارمواضيع مميزة للنقاش.
يحث الطالب على التفكيربطريقة غيرمألوفة.
يمنح الطالب الوقت الكافي للتفكيروالتأمل.
ينشط األفكاراإلبداعية
يحفزالطالب على إعطاء أجوبة متعددة للسؤال نفسه.
يشجع الطالب على إيجاد عناصرالشبه واالختالف بين شيئين.
يشرح العمل املتوقع من كل طالب.
يشرك الطالب في إعداد املواد التعليمية
يكلف الطالب باختياروسائل وتقنيات تعليمية بسيطة.
يكلف الطالب بتجهيزبعض الوسائل التعليمية من ابتكارهم.
يفتح املجال أمام الطالب لالستفتاء حول الوسائل املحببة لهم.
يدعم املادة التعليمية بمقاطع فيديو أو صور أو صوتيات وغيرها
يستخدم وسائل تعليمية متطورة
يستخدم تقنية االستفتاء االلكتروني داخل الدرس
يطلب من الطالب استخدام الجوال أو االيباد بشكل يدعم الدرس
يستخدم تقنيات التعلم الحديث مثل الويكي أو إيدموندوا.
يستخدم وسائل التواصل االجتماعي لدعم التعليم.
يبقي الطالب في حالة النشاط واملشاركة
يوجه أسئلة تتسم بالتعقيد والصعوبة.
يزود الطالب بخبرات ال يترتب عليها تقويم.
يدعم النقاشات الفردية والجماعية بين الطالب.
يشجع األفكارالجيدة ويثمنها
يحافظ على استمرارية انتباه الطالب في املحاضرة
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األبعاد

ال قرات
ينوع في طبقة صوته بين املرتفع واملتوسط.
يشرك جميع الطالب بالنقاش والحوار.
يطرح أسئلة مفاجئة للطالب.
يسخرلغة الجسد بشكل جيد في الدرس.
يتمتع بحس الفكاهة والظر افة.
يربط املحاضرة بالحياة اليومية.
يحترم األسئلة التي يوجهها الطالب مهما بدت سخيفة.
يرعي اهتمامه لجميع الطالب دون تمييز.
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عليلي الطالب /الطالاة
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أربعة مس خيارات اإلعابة واملطلوب من م لراءة ك عاارة بتمعس ،ثم تحددوا املمارس ـ ـ ـ ــة التي يؤديلا عض ـ ـ ـ ــو ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية عال
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يشرح العمل املتوقع من كل طالب.
يشرك الطالب في إعداد املواد التعليمية
يكلف الطالب باختياروسائل وتقنيات تعليمية بسيطة.
يكلف الطالب بتجهيزبعض الوسائل التعليمية من ابتكارهم.
يفتح املجال أمام الطالب لالستفتاء حول الوسائل املحببة لهم.
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ال قرات

الت اع الص ي االبدا ي

يستخدم وسائل تعليمية متطورة
يستخدم تقنية االستفتاء االلكتروني داخل الدرس
يطلب من الطالب استخدام الجوال أو االيباد بشكل يدعم الدرس
يستخدم تقنيات التعلم الحديث مثل الويكي أو إدموندا.
يستخدم وسائل التواصل االجتماعي لدعم التعليم.
يبقي الطالب في حالة النشاط واملشاركة
يوجه أسئلة تتسم بالتعقيد والصعوبة.
يزود الطالب بخبرات ال يترتب عليها تقويم.
يدعم النقاشات الفردية والجماعية بين الطالب.
يشجع األفكارالجيدة ويثمنها
يحافظ على استمرارية انتباه الطالب في املحاضرة
ينوع في طبقة صوته بين املرتفع واملتوسط.
يشرك جميع الطالب بالنقاش والحوار.
يطرح أسئلة مفاجئة للطالب.
يسخرلغة الجسد بشكل جيد في الدرس.
يتمتع بحس الفكاهة والظر افة.
يربط املحاضرة بالحياة اليومية.
يحترم األسئلة التي يوجهها الطالب مهما بدت سخيفة.
يرعي اهتمامه لجميع الطالب دون تمييز.
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 إيمان بيت عادالعليل األحمدي.أ
لسم أصوم التابية اإلسالمية واملقارنة عامعة أم القرل كلية التابية

ْ
َ  كما،أهمية تقويم األداء االبتكار بي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
َ
هد ت ب
َّ الدراسـ ـ ـ ـ ُـة إل بيان
هد ت إل ال ش ـ ـ ـ ـق عس مراح اسـ ـ ـ ــت دام
مل
مل
ُ
َ
َ ُالقياس امل
املنال الوصـ ـ ـ ـ َّي بالرعوع إل املراعع واملص ـ ـ ــادر
ولد اس ـ ـ ــت دمت الااحثة،قارن؛ لتقويم األداء االبتكار ب ملي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
ُ
ب
َّ
ب
 ُي َع ُّد تقويم االبتكار لدل أعض ـ ــاء هيئة:أهم ا ما يني
 كان مس مل، وتوص ـ ـلت الدراس ـ ــة إل نتائج،املتنوعة لوص ـ ــق مش ـ ــكلة الاح وتحديدها لتحقيق أهدا ا
مل
َّ التطور الوظي بي الذي َيلدإ إل بناء ال اءات البشـ ـ ـ ـ َّـرية
ُّ
 وتوظي ا في املكان،املؤه لة في عصـ ـ ـ ــر التص ـ ـ ـ ــاد املعر ة
التدريس في الجامعات مس أس ـ ـ ـ ــاليب
مل
مل
ُ
َّ
ب
َّ
ُّ
َ
َ
ب
ُّ
 كما توصلت الدراسة إل أن تطايق القياس املقارن لتقويم أعضاء هيئة التدريس،يحقق أهداإ الجامعة ورسال لا في الر ملقي والتقدم العلمي
 بما مل،املناسب
 ب،في الجامعات في مجام االبتكار
َّ
َّ
َّ
َّ العلمية وال َّرية؛
ب
العاملي
مما ُيس ـ ـ ـ ـ مل م في ر ع التصـ ـ ـ ــييق
إنتاعي لم
 و يادة،االبتكارية
يؤدي إل تطوير م ارات ميسـ ـ ـ ــومالا
مل
مل
َّ َ
ُ
ْ ُّ َ ن
َّ خط ٍة اس ـ ـ ــتا
اتيجية متكاملة
 َويش ـ ـ ـ َـم وض ـ ـ ــع، الت طيط:يتم َو َق مراح ثال ي أوال
 كما كش ـ ـ ـ ت الدراس ـ ـ ــة َّأن اس ـ ـ ــت دام القياس املقار،للجامعات
َ
ب
َّ  بناء التحس ــينات املس ـ:ثالثا،ونوعي ٍة لقياس األداء االبتكار بي ألعض ــاء هيئة التدريس
َّ
 ويتض ـ َّـمس،تقالية
كم ملبي ٍة
 ويش ــم تن يذ معاييا مل، التن يذ: ثانيا،لالبتكار
َمل
َ ولد أو، بناء عن نتائج التقويم املقارن، وضــع الادائ للتحســين والتطوير في املســتقا
تدريب أعضــاء هيئة:ص ـت الدراســة في ضــوء النتائج الســابقة باآلتي
ُ
َّ التدريس عن
. تشجيع التعاون بين الجامعات؛ لالست ادة مس أ ض الخباات في مجام االبتكار،آليات االبتكار وأ ُس ملسه وماادئه

. القياس املقارن، أعضاء هيئة التدريس، االبتكار، تقويم األداء:الكلمات امل تاحية
Abstract
This study aimed to identify the importance of evaluating the innovative performance of faculty members at universities, it also aimed to
define the comparative measurement utilization phases as to assess the innovative performance of the universities’ faculty members. The
researcher and reference to variance resources and studies have used the descriptive approach to define the thesis’ issue and achieve its objectives.
The study concluded some results, among of which are:
The assessment of innovation among faculty members in universities is one of the methods of career development that aims at building
qualified human resources in the era of economy awareness, and employing them in the right place, in order to achieve the University's objectives
and mission in scientific progress and development. The study also concluded that the application of comparative measurement to evaluate the
faculty member in the field of innovation leads to the development of the skills of its innovative staff and to increase their scientific and intellectual
productivity.
This contributes to the raising of the international classification of universities. The study also revealed that in using the comparative
measurement can be implemented in three phases: first is planning, in which shall consider drawing a comprehensive strategic plan for Innovation,
second is to execute and implement a quantitative and qualitative standards to measure the innovative performance of faculty members; and third:
is in building future improvements, including the development of alternatives for future improvement and development, based on the results of
the project; Comparative Calendar. In light of the previous results, the study recommended the following: is to train the faculty members on the
innovation processes, its principles and fundamentals, and to encourage the interuniversity cooperation to exchange experiences in innovation.
Key words: Performance Assessment, Innovation, Faculty member, Comparative measurement
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ُ
العالم َ
ُ
اليوم ملسـ ـاالا علميا في مجام إص ــدار أ ضـ ـ االبتكارات التي تسـ ـ ب
حياة الناس ،وتسـ ـ مل م في د ع عملية التنمية
يعيش
مل
مل
بمجاالالا املختل ة في الحياة ،ال غنى عس االبتكار لتحقيق ُّ
التقدم االعتما ي وااللتصادي.
ُ
ورئيس التنــا سـ ـ ـ ـ ـ َّيـة العــامليــة واملخــاطر ،وعضـ ـ ـ ــو اللجنــة
تقوم مــارعريتــا درين ــانل و ي واحــدة مس أبر خبااء االلتص ـ ـ ـ ــاد،
م ـدور ب
ب
ب
مؤ ملاـ ـر االبتكار العاملي (0212مGlobal )GII( ،
العاملي بجنيق ،تقوم في معرب تعليق ا حو ص ـ
ـادي
مل
التن يذية للمنتدل االلتص ـ مل
ُ
تحديد ُّ
" :)Innovation Indexفي املس ـ ـ ـ ــتقا س ـ ـ ـ ـ ُّ
التقدم االعتما ي وااللتص ـ ـ ـ ــادي للالد بش ـ ـ ـ ــك متزايد مس خالم لدرالا عن االبتكار
ـيتم
َ
والت ُّيق بسـ ـ ـ ــرعة مع الايئات الجديدة ،كما َّ
نولواي ،والتنمية واإلبداع ،و َ
َّ
َّ
َّ
التجارية الجديدة،
خلق األ كار
العلمي والت
أن الاح
َ
والقدرة عن تن يذ نماذج أعمام عديدة ،سوإ ُت ب
حدد عن نحو متزايد أيضا َ
نجاح الدولة"(.)2
مل
ٍ
َّ
وإيمانا مس اململ ة العرمية الس ـ ـ ـ ــعودية بلذه األهمية قد س ـ ـ ـ ــعت بج ود مو قة وحثيثة إل دعم االبتكار وتح يزه ،لتحقيق
ب
التعليم ب ُ
َ
ُ
التعليم مس ب
ُ
ب
ـادي يكون
يحققه
أهم أس ـ ــاس ـ ـ َّـياته؛ حي ُيس ـ ـ مل م
الجيد ،وما مل
مل
رؤية (0202م) التي ا مللدإ إل تحقيق ا ٍ
مل
دهار التص ـ ـ ٍ
َّ
ـدر واحد للدخ  ،وهو (الن ط) ،إل التصـ ٍـاد يعتمد عن العقوم ذات
مس ابتكارات علمية في تحوي االلتصــاد مس االعتماد عن مصـ ٍ
َّ
البشرية املادعة واملنتجة.
امل ارة العالية ،والطالات
ُ
وال ا ـ ـ ـ ـ َّـك َّ
أن الجامعات ي مس ب
أهم املؤ َّسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املس ـ ـ ـ ــؤولة عس تنمية العقوم وامل ارات لدل أ راد املجتمع؛ حي العلوم
مل
ُ
َّ
علمية.
واملعارإ التي ت ْتا َعم في م ارات م تساة أو أبحا
ُ
ُويعـ ُّـد الاح ـ والتطوير مص ـ ـ ـ ـ ــدرا م م ـا لالبتك ــار ،وتساعد دائم ـا استثمارات الاح ـ والتطوير في الج ــامع ــات في الاح ـ عس
األ ار الجــديــدة والعثور علالــا ،وتحسيس لــدراالــا في خــدمــة التنميــة في املجتمع ،وتحتاج الجامعات ومعــاهــد األبحــا  ،و ي أحــد
املس ـ ـ ـ ــاهمين في ابتكار األ كار املادعة واملعر ة ونشـ ـ ـ ــرها ،إل التعايا عس لدراالا باس ـ ـ ـ ــتمرار ،وتقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا (
دودعسون؛ دي يد.)53 ،0213 ،
ُ
الجامعات ض ــغوطا مس ـ َّ
ـتمرة الكتس ــاب ميزات تنا س ـ َّـية واملحا ظة علالا ،وتحديد ُس ـ ُا خ ض التكاليق ،وتحس ــين
وتواعه
َ
ب
َّ
ُ
ُّ
ب
أي عامعة
الجودة ،وتقلي مل ولت وص ــوم منتجاالا وخدماالا املات َرة إل األس ــواق .إن مث هذا
التحوم في طايعة املنا س ــة ي مل
حتم عن مل
َّ
َ
إعادة َّ
الت يا في اس ــتا َّ
ُ
التأثيا في لدراالا؛ لتتم س مس
اتيجي لا و لسـ ـ لا وك مل ب ما مس ا ــأنه
ترغب في التنا س عامليا في مجام االبتكار،
املنا سـ ـ ـ ــة عامليا ،وهذا يجع مس م َّمة ر ع لدرات ميسـ ـ ـ ــومالا ،وتطوير م اراالم االبتكارية أمرا م ما (تقييم املعر ة في مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
التعليم العالي/االصدار الثامس والثالثون ،عامعة امللك عاد العليل.)3 ،0210 ،
ُ
كثيا مس الدراسات التابوية عس َّ
ولد كش ت ٌ
أهمية تطوير لدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،جاءت دراسة
َّ َ
ب
ودوره اإليجابي في ارت اع مسـ ـ ـ ــتول
(مو ـ ـ ــمى )20 ،0222 ،لتو ملض ـ ـ ـ ـح أهمية تطوير أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،مل
َ
ُ
ب
ـينيَّ ،
ب
ب
للمؤهالت
ومييـت دراسـ ـ ـ ـ ــة (مسـ ـ ـ ــعود والع يق )000 ،1303 ،أهم َّيـة امتالك أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس
الطالب
مل
مل
العلمي التحص ـ ـ ـ ـ مل
َ
ُّ
َ
ُّ
معاالم ،وهذا ما عع مع د ماس ـ ـ ــاتش ـ ـ ــوس ـ ـ ــتش للت نولوعيا ( )T.L.Mيلتم بتوظيق
واملواهب واإلنجا ات إل تميز ألس ـ ـ ــام م ب وعا مل
األس ــاتذة الحاص ــلين عن عائلة نوم  ،وكذلك علت هار ارد ُّ
بتوع مل ا نحو الو راء الس ــابقين ملوكاار العلماء؛ كي يعملوا ض ــمس هيئ لا
َ
بعض الجامعات مر َ
التدريس ـ ـ ـ َّـية ،كما أنش ـ ـ ــأت ُ
نقص في التطايق
اكل
تطوير ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،إال أنلا تعاني مس ٍ
ٍ
العمني لباامج ا.
( )2م ـ ـ ــؤا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االب ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ــار ال ـ ـ ـع ـ ـ ــامل ـ ـ ــي ،م ـ ـ ــول ـ ـ ــع امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ــامل ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاع ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـن ـ ـ ـ
الرابطhttp://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2016/article_0008.html :
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ُ
ولد أوص ـ ـ ــت دراس ـ ـ ــة (الادوي )1 ،0215 ،بض ـ ـ ــرورة االهتمام بمراكل تطوير أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،وتلويدها
ب ُ طط مدروس ـ ـ ـ ــة ،وأس ـ ـ ـ ــاليب َّ
علمية؛ لر ع ك اءة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وتطوير م اراالم املختل ة ،ومنلا امل ارات االبتكاريةَّ ،
مما
ُيس مل م في د ع التنمية بأاكال ا في املجتمع.
َّ
وفي املقــابـ حــذرت دراسـ ـ ـ ـ ــة (السـ ـ ـ ـيــد21 ،0215 ،؛ الاــدوي )10 ،0215 ،مس اآلثــار ال َّسـ ـ ـ ـ ـلا َّيـة إلهمــام تطوير أعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة
َ
ودة التعليم ُوم َرعات الجامعات ،كما أبر ت ب
التدريس ،عن َع َ
الدراس ـ ـ ـتان حاعة أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس إل تقلي األعااء اإلدارَّية
مل
َّ َّ
َّ
والجدة.
علمية تتسم باالبتكار
عنلم؛ ليت َّرغوا لتطوير م اراالم،
والقيام بأبحا ٍ
مل
َ
ب
ُ
ُ ُ
َّ
ات
مؤثر في تطوير القدر مل
كما عاء في دراس ـ ــة (مس ـ ــعود والع يق )051 ،1303 ،أن ا ـ ــريحة أس ـ ــاتذة الجامعة تسـ ـ ـ مل م بش ـ ــك مل
ثم هي ُتش ـ ملبـك َم ْوردا رئيس ــيا وثروة َّ
َّ
وطنية َيص ـ ُـعب عن الاالد ُّ
تحم ُ نتيجة
مل
االلتص ــادية والحض ــارية والعس ـ رية وغياها للاالد ،ومس مل
إهمال ا.
ُ
تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس بص ـ ــورة مس ـ ـ َّ
ـتمرة وا ـ ــاملة في عميع الوظائق
لك هذه األس ـ ــااب كان للاما عن الجامعات
املَ ُنو َطـة بــه ،ولــد َّات قــت الـ بـد اسـ ـ ـ ـ ـ ُ
َّ
ـات (السـ ـ ـ ـ ــديري وآخرون0210 ،؛ غريــب0223،؛ العيــدروس )0223 ،أن مس ب
أهم األدوار املنوطــة
مل ر
مل
َ
َ
َ
َّ
ب
َّ
يتضمس االبتكار ،واملساهمة في خدمة املجتمع.
العلمي الذي
التدريس ،والاح
الجامعي:
باألستاذ
مل
َّ
تركلت ع ُ
ود كثيا مس الااحثين عن طرق تقويم األس ـ ـ ــتاذ الجامعي في مجام التدريس ،أكثا مس االهتمام بتقويم عض ـ ـ ــو
ولد
ُ
َّ
املجتمعية ،وال ا ـ ـ ـ ـ َّـك في أهميةَّ
َّ
ب
َّ
أهم ا إسـ ـ ـ ـ ـ اماته في مجام االبتكار والخدمة
هيئة التدريس في مجام امل ارات العلمية ال رية ،ومس مل
ب
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
تحقق كثياا مس أهداإ املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية التي تس ـ ـ ــع إل تحس ـ ـ ــين م رعاالا
تقويم م ارة األس ـ ـ ــتاذ الجامعي في التدريس؛ ألنلا مل
َ
ب
ويدرب أ ر َاد املجتمع في ك الت ُّ
َّ
َّ
َّ
ب
ُّ
واألدبية ،إال أنلا ليسـ ـ ــت الوظي ة
العلمية
ص ـ ـ ـصـ ـ ــات
التعليمية؛ األسـ ـ ــتاذ
الجامعي هو الذي مل
يعلم مل
َ
َّ
َّ
ب
الجامعي ،و بصـ ـ ته امل َتاببع عن َ
وابتكارية عالية،
وعلمية
هرم التعليم في الدوم ،يجب أن يحظى بم ارات َّرية
الوحيدة لألس ــتاذ
مل
مل
ُّ
َ
تالميذه الذيس ســينق إلالم هذا اإل َ
َّ
َّ
تنع س ُ
االبتكارية عن
بداع ال ر َّي ،كما تنع س م اراته
اإليجابية عن الطالب بوص ـ م
آثارها
املجتمع حين ب
َّ
االلتصادي.
ات تر ع تصييق دولته
اعات وابتكار ٍ
يقدم اختا ٍ
مل
َّ
ولع َّل ـه مس نــا لــة القوم أن نــذكر أن ألــدر النــاس عن ذلــك هو األسـ ـ ـ ـ ـتــاذ الجـ ُّ
ـامعي؛ حي ـ إن الجــامعــات تحتوي عن عميع
ات وم تاــات بشـ ـ ـ ـ ـكـ أكبا مس املــدارس ،م َّمـا يليــد املس ـ ـ ـ ــؤوليــة عن أعضـ ـ ـ ـ ــاء التــدريس في
اإلمكــان َّيـات والتج يزات الال مــة ،مس م تبا ٍ
اإلنسانية ،وتطوير التصادات ُّ
َّ
االست ادة مس هذه اإل َّ
الدوم بالاحو واملختاعات.
مكانيات في إثراء املعر ة
لذلك َي مللدإ الاح الحالي إل ل ت أنظار املس ـ ـ ـ ــؤولين إل أهمية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات في امل ارات
َّ
االبتكارية.
ُّ
دام القياس املقارن والذي يلدإ إل تم ين اإلدارة ُ
الطرق في ذلك ،ومنلا اسـ ــت ُ
ُ
َّ
املحلية مس
العليا
كثيا مس
ويم س اسـ ــت دام ٍ
اإلعابة عس مجموعة مس األسـ ـ ـ ــئلة مث  :أيس نحس اآلن؟ وأيس نريد أن نكون؟ وكيق نصـ ـ ـ ـ ـ إل حي نريد؟ وكيق ناقى حي نريد؟
ُ
تتم مراعع ُ لــا .ومس َث َّم ـ َّ
وعنــد اكتش ـ ـ ـ ــاإ وعود جوة في األداء ،ـ َّ
ـإن املس ـ ـ ـ ــتويــات املرغوب الــا ُّ
ـإن ع ودا تاــذم ملحــاولــة سـ ـ ـ ـ ـ ملبـد هــذه
ال جوة ،وذلك بتطايق ممارسات عديدة أو وسائ وطرق عديدة( .الدلس0215 ،م)(.)3

املقارنة املرععية وأهمي لا لإلدارة املحلية العرمية ،أحمد الدلس ،مولع دار نااري ،تم االستاعاع عن الرابط:
http://www.nashiri.net/articles/5738-2015-03-20-16-09-43.html
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ُ
ُويعتبا هذا َّ
َ
ُّ
يتم إدخاله ملض ـ ـ ـ ـمس األهداإ
الن َمط مس األنماط التي تحتاج إلي الت طيط االس ـ ـ ــتااتي ي ،بحي
مل
الطويلة األع مل
َّ
َّ
ُّ
ُ َ َّ ُّ
التعلم ،مس خالم التغييا الك ــام ـ في ثق ــا ــة املنظم ــة التقلي ــد َّي ـة وتوعال ــا نحو ثق ــا ــة التعلم واالبتك ــار.
للمنظم ــة والتي تتيم رص
(عاد الوهاب.)12 ،0223 ،
ب ُ
ُّ
ُّ ُّ
َ
ب
ب
املكون الرئيس الذي س ـ ــوإ تعتمد عليه
ـادي ،وهو مل
االبتكار هو ملسـ ـ ـر ت وق وهيمنة الدوم عن املس ـ ــتول االعتما ملي وااللتص ـ ـ مل
َّ
ُّ ُ
تولع أن يلعب االبتكار دورا أكثا َّ
ب
ب
أهمية مس
ـادي ،ومس امل
الدوم مس ـ ــتقاال في تحقيق املليد مس النجاح واال دهار االعتما ملي وااللتص ـ ـ مل
أي ولت مضمى.
واالبتكار هو إحدل الركائل االثنتي عشـ ــرة في تقرير التنا س ـ ــية العاملي ،) (Global Competitiveness Reportالذي ُيص ـ ــدره املنتدل
ٌ
نمط عديد مس أنماط التنمية االلتص ـ ـ ـ ـ َّ
االلتص ـ ـ ـ ـ ُّ
ُّ
ـادية
العاملي ،كما يعتبا أحد أعمدة التص ـ ـ ـ ــاد املعر ة ،والتص ـ ـ ـ ـ ُـاد املعر ة هو
ـادي
واالعتمـاع َّيـة َّتت ـذه ُعـ ُّ االلتصـ ـ ـ ـ ــادات النـاجحـة لتحقيق ل لات تنمو َّيـة ،بعيـدا عس االعتمـاد عن املوارد الطايع َّيـة التقليـد َّيـة ،مس
ب
ي في هذا العصر(.)4
خالم تنمية وتطوير رأس املام البشر مل
أن االبتكــار عبا التــاريأ لــد اعتمــد عن املعر ــة الجــديــدة ،ــاالبتكــا ُ
ولــد َّبين( َّ ) Drucke ,1999
ات املعت ملمـدة عن املعر ــة ت وق
ر
َّ
االبتكارات األخرل ،في حين أا ــار ( ( (King,2000إل َّ
ُّ
ُ
االبتكار مس خالم تنمية
للتميز مس خالم املعر ة ب ُو ْسـ ـ ملع ا
أن املنظمات التي تس ــع
والتيا َؤ بيتائج الحلوم املم نة ،واعتبا َّ
ُّ
أن إحدا التغييا
م ارات الت يا العليا ألعض ـ ـ ــائلا ،والتي تسـ ـ ـ ـ ملب تحديد وح َّ املش ـ ـ ـ الت،
َ
الحقيقي وتحقيق االبتكار يس ــتوعاان نق املعر ة واملش ــاركة الا وتطايق ا في الوالع ،وأا ــار) (Duffy,2000إل ض ــرورة تو يع املعر ة
َّ َ
ُّ
أن املعر ة لد اسـ ـ ُـت دمت في إسـ ــناد وتعليل االبتكار ،واعتبا ) َّ ( Soo,2002
التأكد مس َّ
أن
بش ــك يح مل بس ـ ـس األداء ،ويس ــاعد املنظمة عن
َّ
َّ
َّ
املنظمات التي يتاح ل ا معر ٌة أكثا ،ستكون َ
سولية أكبا َ
مقارنة
حصة
أكثا لدرة عن تحقيق االبتكار الذي يقودها إل الحصوم عن
بمنا س ا.
ُ
َّ
ومس ب
الجامعات التي أصـ ـ ــاحت محاضـ ـ ـ َـس االبتكار في
االبتكارية في العصـ ـ ــر الحالي
أهم املنظمات التي تحتاج إل تطوير لدراالا
مل
ب
ُ
العالم ،ي س ـ ـ ــويس ـ ـ ـرا و ي الالد األوم في مؤ ملا ـ ـ ـر االبتكار العاملي في األعوام السـ ـ ــاعة األخياة ،حي ينطلق االبتكار مس الجامعات،
ٌ
َّ
ـاس َّ
وتعتبا الجامعات الســويســرية مس بين أ ضـ الجامعات في العالم ،وتشـ ملبـك األسـ َ
عامعات رائدة في
االبتكارية ،و ي
لقوة ســويسـرا
مجام التعليم والاحو  ،تســع إلنتاج منتجات وخدمات لابلة للتســويق ،كما َّ
تتمتع الجامعات الســويســرية بأ ض ـ روابط مم نة
بااللتصاد(.)5

ْ
ومس ب
َّ
التعليمية في الجامعات أعضـ ـ ـ ـ ـ ُـاء هيئة التدريس الذيس يقع عن عاتق م ٌ
كثيا مس األعااء ،ومنلا َر ُد
أهم أركان العملية
مل
َّ َ
ُ
َّ
َّ
املجتمع باالبتكارات العلمية التي ت دم املجتمع بجميع ئاته ،ولد بييت دراس ــة (عمر )020 ،0210 ،أهمية االس ــتثمار األمث لرأس
َّ
ُ
ب
املتمث في أس ــاتذة الجامعات ،وتحويله إل َّ
ب
لوة إنتاعية تس ـ مل م في تنمية أداء ال رد ور ع ك اءة املنظمة ،حي أص ــاحت
املام
املعرفي مل
مل
َّ
َّ
َّ
َ
ُ
رؤوس األموام املعر ية وال رية األساس في انطاللة منظمات اليوم نحو االبتكار واإلبداع ،ثم النجاح واالستمرار.
َّ
َّ
ُّ
تتحوم
العلمي ألسـ ـ ـ ـ ــاتـذة الجـامعـات كثياا في مجـام االبتكـار ،سـ ـ ـ ـ ــاعـد ذلـك عن ا دهـار االلتصـ ـ ـ ـ ــاد ،حيـ
وكلمـا كـان اإلنتـاج
ب
ُ
َّ ُ
العلمي ُة املات َ رة إل َّ
َّ
والط مل بب وغياها.
لوة
األبحا
إنتاعية يست اد منلا في تطوير الصناعة مل

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط:
( )4ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(تعرإ_عن _مؤار_االبتكار_العاملي__0212وترتيب_دولتك_ يه).
( )5تم االستاعاع عن الرابط /https://www.switzerland-innovation.com :سويسرا االبتكار.
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َّ ب َ
َّ
ُ
ب
العلمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة
كم َّية اإلنتاج
إال أن الوالع ي تلق عس املأموم؛ قد أظ رت نتائج دراس ـ ـ ـ ــة (الش ـ ـ ـ ـ َّـمري )0 ،0211 ،أن مل
مل
ُ
َّ
َّ
العلمية املح مة خالم الســنوات الخمس املاضــية عاء
الدوريات
التدريس في الجامعات الســعودية في مجام الاحو التي نشــرت في
لمية ،بينما عاء ُ
في املرتاة األول  ،وعاء في املرتاة الثانية ُ
عدد املشـ ـ ـ ــاركات في املؤتمرات الع َّ
عدد براءات االختااع التي س ـ ـ ـ ـ َّـجل ا عض ـ ـ ـ ــو
هيئة التدريس في مجام ت ُّ
صصه في املرتاة األخياة.
ُ ُ
ُّ
َ
تطوير م ارات
ور في هذا الجانب يس ـ ـ ـ ــتللم منه
وحص ـ ـ ـ ــوم براءات االختااع عن املركل األخيا في اإلنتاج العلمي يدم عن لص ـ ـ ـ ـ ٍ
ب
ـتمر ،وك ُّ ذلك َي ُ
َ
َّ
َّ
ب
التعليمية،
العملية
ص ـ ُّب في مصــلحة تجويد
أعضــاء التدريس في الجانب االبتكار ملي ،وتقويم هذه امل ارات بشــك مسـ ٍ
ور ع مستول الدولة في عميع املجاالت.
َّ
ُ
َ
املنظمة لالبتعا والتدريب َّيت ـح َّ
أن هناك لصـورا واضـحا
وذكرت دراسـة (بوبشـيت )253 ،0210 ،أنه بالرعوع إل الالئحة
ُ
َ
العلمي ،وحض ـ ــور َّ
ب
الندوات واملؤتمرات
التأكيد عن ا ـ ــروط الت ُّرغ
في برامج تطوير أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،حي تض ـ ـ َّـمنت الالئحة
مل
مل
وتقديم االس ــتش ــاراتُ ،دون التأكيد عن ا ــروط ُّ
التميز في التدريس واالبتكار ،وغياه مس امل ارات الض ـ َّ
ـرورية ألعض ــاء هيئة التدريس،
َّ
وتت ق دراس ـ ُـة (الشـ ـريق )31 ،0213 ،مع دراس ــة بوبش ــيت في َّ
أهمية تطوير م ارات وأداء أعض ــاء هيئة التدريس لتحقيق الجودة في
التعليم العالي ،كما أا ــارت دراس ـ ُـة الش ــريق إل َّ
بعض الدراس ــات الحديثة ،ب
أن والع مؤس ـس ــات التعليم العالي وما أا ــارت إليه ُ
ياين
مل
َّ
أن خطط تطوير م ارات ولدرات عضو هيئة التدريس بحاعة إل التطايق بشك أوسع مما يجري حاليا( ،ص.)33
ب َ
ُ
َّ
أهم َّية تقويم أداء أعضاء التدريس ،و َّأنه يساعد في تحقيق أهداإ
كما بييت دراسة (ااكر022 ،0212 ،؛ بوبشيت )0210 ،مل
عليمية ،ويسـ م في وضــع األنشــطة التطويرية املناســاة ألعضــاء هيئة التدريس َو ْ َق احتياعاالم ،وأاــارت ب
الجامعة الت َّ
الدراســتان إل
مل
َّ
َّ
َّ
َّ
التعليمية بجميع
النوعية في العملية
ارتااطية بين تطوير األداء عند أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ومين تحقيق الجودة
أن هناك عاللة
عوانبلا في مؤسسات التعليم العالي.
َ َ
َ
ُ
ب
وأاــارت دراسـ ُـة (الثبيتي والقرني )331 ،1330 ،إل ب َّ
أهم ا
أهمية أن يطوم التقويم عميع أنشــطة عضــو هيئة التدريس ،ومس مل
مل
ُ
َّ
ـطة االبت َّ
َّ
واإلبداعية ،كما ذكرت دراسـ ــة (محمد ،0212 ،الثويني وعاد العام )0212 ،أن وسـ ــائ التقويم ل ذه األنشـ ــطة
كارية
األنشـ ـ
ُّ
ب
يم الطالب واللمالء والعمداء ،والتقو ُ
متنوعة ،يكون هناك تقو ُ
ُّ
الذاتي الذي يقوم به عض ـ ـ ـ ـ ُـو التدريس لن س ـ ـ ـ ــه،
يم
يجب أن تكون مل
ُ
أهم َّي َة ُّ
َّ ب
التنوع والتكام في وسـ ـ ــائ تقويم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس؛ يكون بغرب تحقيق
وكش ـ ـ ـ ت دراسـ ـ ــة (الغامدي )31 ،0223 ،أن مل
َّ
َّ
أحكام أكثا دلة.
املوضوعية ،والوصوم إل
ٍ
َّ ُ
ُ
ب
املتعددة التي يم س اس ـ ـ ــت ُ
دام ا لتقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس أس ـ ـ ـ ُ
عملية
ـلوب القياس املقارن ،حي ت َع ُّد
ومس الوس ـ ـ ــائ
مل
َّ
القياس املقارن واحدة مس استااتيجيات مؤسسات التعليم العالي املست دمة في تحسين األداء.
ومس خالم ما ساق يم س صياغة تساؤم الدراسة الرئيس ه ذا:
كيف يمكن تقويم األداء االبتكاري ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات باستخدام القياس املقارن؟
َّ ُ
ُ
رعية اآلتية:
التساؤالت ال
ويت َّرع مس السؤام الرئيس
ب ُ
أهم َّية تقويم األداء االبتكار ب ملي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟
✓ س 1ما مل
✓ س 0ما اإلطار امل اهيمي للقياس املقارن؟
✓ س 0ما مراح است دام القياس املقارن لتقويم األداء االبتكار ب ملي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات؟
ب
أهم َّية تقويم األداء االبتكار ب ملي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
✓ بيان مل
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✓  0توضيم اإلطار امل اهيمي للقياس املقارن.
✓  0ال شق عس مراح است دام القياس املقارن لتقويم األداء االبتكار ب ملي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

✓
✓
✓
✓
✓

َ
َّ
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،التي تسـ ـ ــع إل تقويم أداء األ راد واملؤ َّسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات و ق معاييا الجودة،
 1لد ت يد ال يئة
ب
ب
االكاديمي للجامعات.
العلمي ألعضاء هيئة التدريس في االبتكار ،يليد مس رص الحصوم عن االعتماد
حي إ َّن كثاة اإلنتاج
مل
مل
ـات ،حيـ إ َّن امتالك أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس مل ــارات االبتكــار ،وحر َ
صـ ـ ـ ـ ـ م عن تقــديم براءات اختا ٍاع لر ع
 0لـد ت يــد الجــامعـ مل
ب
ب
العاملي للجامعات.
العلميُ ،يس مل م في ر ع التصييق
تقييم م
مل
مل
ُّ
ُ
التقويم حا لا لتحس ــين األداء وتطويره ،والحص ــوم عن االمتيا ات
 0لد ت يد أعض ـ َـاء هيئة التدريس في الجامعات ،حي ُي َعد
ب
والتاليات والحوا ل ب
َّ
َّ
واملعنوية.
املاد َّية
املتاتاة عن ذلك ،مس الت ريم
مل
مل
إن تطوير م ارات أعض ـ ـ ــاء التدريس في مجام االبتكار ينع س إيجابا عن عودة التدريس ،حين يتانىَّ
طالب ،حي َّ
 0لد ت يد ال َ
ُ
َ
ُّ
عصر املعر ة والت نولوعيا.
الجامعي طرلا مات رة في التدريس تناسب
األستاذ
ُ
َ
ب
تطايق االبتكار في الجامعات لد ُيس ـ ـ ـ ـ م في نشـ ـ ـ ــر ثقا ة االبتكار بين أ راد املجتمع ،كما إ َّنه
عام،
 3لد ت يد املجتمع بش ـ ـ ـ ــك ٍ
ب
االلتصادي القائم عن التصاد املعر ة.
ُيس مل م في اال دهار
مل

بما أن املنال املســت دم في الدراســة املنال الوص ـ ي الوثائقي ســتقتصــر حدود الدراســة عن الحدود املوضـ َّ
ـوعية قط و ي
أهمية تقويم األداء االبتكار بي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ـ َّ
بيان َّ
ـعودية ،وم اهيم القياس املقارن ،ودوره االيجابي في
مل
ب
َّ
ب
خاص.
عام ،والجامعات بشك
تقويم عم أ راد املؤسسات بشك ٍ
ٍ
ب
ُ
ٌ
ظاهرة َّ
اس ـ ـ ــت ادت الدراسـ ـ ـ ـ ُـة مس املنال الوص ـ ـ ـ ـ بي الذي ُي َّ
معينة في
ـق
ٍ
يركل يه الااح عن وصـ ـ ـ ـ مل
عرإ بأنه "نوع مس املناهل مل
مل
ب
َّ
املؤثرة الــا" ( ودة وصـ ـ ـ ـ ــالح1313 ،م ،)02 ،وممــا أن للمنال
املولق الراهس ،يقوم بتحلي ـ خصـ ـ ـ ـ ــائص تلــك الظــاهرة ،والعوام ـ
مل
ُ
الوص ـ ـ ـ ي أاـ ـ ــكاال َّ
عدةُ ،س ـ ـ ـيسـ ـ ــتعان بأحد هذه األا ـ ــكام ،وهو ُ
ُ
ب
ب
الجمع
يعر ه الع َّس ـ ـ ـاإ بأنه "
منال الاح امل ت ب ملي
الوثائقي ،الذي مل
مل
َّ
َ
ب
املتأني َّ
والد ُ
ليق لل مل بس ـ ـ ـجالت والوثائق املتوا رة ذات العاللة بمشـ ـ ــكلة الاح  ،ومس ث َّم التحلي الش ـ ــام ملحتوياالا؛ بلدإ اس ـ ــتيتاج
مل
َّ
ُ
ُ
َّ
أدل ٍة ومراهين ت ملعين عن اإلعابة عن أسـ ـ ـ ــئلة الاح " (العسـ ـ ـ ـ ـاإ0222 ،م.)022 ،وتم اسـ ـ ـ ــت دام هذا املنال في عمع املعلومات مس
املصـ ـ ــادر واملراعع املرتاطة بتقويم أداء أعضـ ـ ــاء التدريس في الجامعات ،وماملراعع املرتاطة باالبتكار والقياس املقارن ،حي سـ ـ ـ ُّ
ـيتم
وص ُ ا وتوظي ُ ا في خدمة الاح .

تقويم األداء Performance Evaluation:

ُ ََ
يتم مس خالل ا إخض ـ ـ ُ
املقوم (إن كان ردا أو مؤس ـ ـس ـ ــة أو نظاما( ُ
ـاع أداء َّ
هو العم َّلي ُة التي ُّ
ورتيه ال بملم َّية
للح م والتقدير بص ـ ـ
ُ
والنوعية ،وذلك انطاللا مس املعنى الذي اعتمده َمس يقوم بالتقويم في م األداء ،وفي ضــوء األهداإ َ
َّ
املعتمدة ،وتســع هذه العملية
ب
َّ
َْ ُ
إل ال شــق عس نواري َّ
تؤثر ســلاا عن هذا األداء؛ وذلك بلدإ
القوة والضـعق ،وأوع مله القصــور املختل ة ،وتشــخيص املشـ الت التي مل
ب
ـمي للنلوب برس ــالة املؤس ـس ــة ب َّ
ب
ب
اعلية وك اءة( .مؤا ـرات
ملات اذ القرار املناس ــب بش ــأنه؛ا لالرتقاء بمس ــتول األداء األكاديم ملي واملؤس ـع ـ مل
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ُ َ
ُ
ب
ـامعي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
األداء واملقـارنـة املرععيـة ،عـامعـة األمياة نورة0213 ،م ،)13 ،ويقص ـ ـ ـ ـ ـد بـه في هـذه الـدراسـ ـ ـ ـ ــة تقويم األداء الج مل
التدريس في الجامعات في مجام االبتكار.
االبتكار :Innovation
َي ُيتج االبتكــار مس خالم بــذم بعض الولــت وبعض ُ
الج ــد في الاح ـ  ) )Researching Rفي ٍرة مــا ،ومــذم بعض الولــت وبعض
الج د في تطوير ))Developing Dتلك ال رة ،باإلض ـ ـ ــا ة إل بذم ال ثيا مس ُ
الج ملد ،وال ثيا مس الولت في تس ـ ـ ــويق ))Commercializing C
َّ
ال رة للمســت يديس ،وهو يقود إل يادة اإل َّ
الوطنية أو املؤ َّسـسـ َّـية.
نتاعية ،ومذلك يكون مصــدرا أســاســيا لإلسـ ام في تنمية الثاوات
(مركل االبتكار وريادة األعمام ،عامعة امللك عاد العليل.)6()0212،
أعضاء هيئة التدريسPersonal docente :

َ
َ
َ ُّ َ
ُويق َ
َّ
العلمية التالية :أسـ ــتاذ ..أسـ ــتاذ مشـ ــارك ..أسـ ــتاذ
الرتب
ص ـ ـد بلم ك ُّ مس يلاوم م نة التدريس في الجامعةَ ،ويشـ ــغ أحد
مساعد ..محاضر ..معيد.
القياس املقارن :Benchmarking
َّ
َّ
ُ
أحد عوانب هذا األداء ،مس خالم املقارنة بمثام ،سـ ـ ـ ـ ٌ
ـواء داخ أو خارج
يعرإ بأنه "عملية منظمة لتقويم أداء املنظمة أو مل
مل
َّ
املنظمة؛ ُّ
للتعرإ عني أسااب ال جوة ،والعم عني معالج لا؛ للوصوم إلي األداء األ ض " (عاد الوهاب.)12 ،0223 ،
هذه
التعريق اإلعرالي للدراسة:
ب
ب
املحل َّية ،واملعاييا
تقويم األداء االبتكار ملي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية ،بمقارنته بأ ضـ ـ ـ ـ ـ املمارس ـ ـ ـ ــات مل
َ
َّ
ب
الجامعي ،ومس ث َّم ر ملع
العاملية في االبتكار ،ومحاولة تطايق هذه املعاييا لر ع ك اءة ميسـ ـ ـ ــوبي الجامعات ،وتحس ـ ـ ـ ــين عودة التعليم
مل
َّ
ب
السعودية.
العاملي للجامعات
التصييق
مل
ُ
َّ
َ
ب
عام ،والتي ركلت عن
ول ت الااحثة عن ال ثيا مس الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة التي تتناوم تقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بش ـ ـ ــك ٍ
ـمي لديلم َ
ب
أكثا مس االهتمام بتقويم م في عانب الاح العلمي واالبتكار ،والتص ـ ـ ــرت الدراس ـ ـ ــات التي تناولت
تقويم الجانب التدريع ـ ـ ـ مل
َّ
َّ
ب
املقدمة مس عض ـ ـ ـ ــو التدريس ،وعن عدد َّ
العلمية ،ولم
مرات املش ـ ـ ـ ــاركة في املؤتمرات
العلمي عن عدد األبحا
تقويم عانب الاح
مل
ب
َّ
َّ
ب
الوطني .ولم تقق
تركل عن نوع َّي ـة هــذه األبحــا مس حي ـ االبتكــار واالختااع ،ونتــائج ــا التطايقي ـة العملي ـة في خــدمــة االلتص ـ ـ ـ ـ ــاد
مل
مل
ُ
ب
َ
حد علم الااحثة)،
الااحثة عن در ٍ
اسة تناولت تقويم أعضاء هيئة التدريس في مجام االبتكار باست دام القياس املقارن (وهذا عن مل
ُّ
وسيتم استعراب بعض الدراسات ذات العاللة باملوضوع:
َّ
دراســة (الشــا عي )0225 ،بعنوان" :متطلاات واــروط التقويم املوضــو ب ملي ألداء هيئة التدريس مس وع ة نظر ك ٍ ب مس أعضــاء
ُ
َّ
َّ
ُّ
التعرإ عن ملوع َ َ ي نظر أعض ـ ـ ــاء هيئة
التقويمية بجامعة امللك س ـ ـ ــعود".هد ت الدراس ـ ـ ــة إل
العملية
هيئة التدريس والقائمين عن
َ
َ
َّ
ُّ
التعرإ عن
التقويمية بجامعة امللك س ــعود ،في عوانب أداء عض ــو هيئة التدريس ،كما هد ت إل
التدريس والقائمين عن العملية
ُ
أهم مص ـ ـ ـ ــادر املعلومات التي يم س االعتماد علالا في عملية تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،و َسـ ـ ـ ـ ـ َعت ُّ
للتعرإ عن أهم الخص ـ ـ ـ ــائص
ب
َّ
التقويمية ألعضاء هيئة التدريس.
والص ات التي يجب أن تتوا ر في َمس يضطلع بامل مة
مل

( )6تم االستاعاع عن الرابطhttps://gcpc.kau.edu.sa/Pages-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85- :

321

ُ
َ
َّ
التحليني املقارن ،وكان جم العينة ( )022م ردة ،وان لت الدراسة إل وعود روق
املنال الوص َّي
ولد است دمت الدراسة
عوهرَّيـة بين وع َ َ ي نظر أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس والقــائمين عن العمليــة التقويم َّي ـة في أغلــب عوانــب األداء ،كمــا أظ رت َّ
أن هنــاك
مل
َ
ُ
َ
َّ
ب
الجامعي بين وع ي نظر أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
عوهرية في مص ـ ـ ـ ــادر املعلومات التي يم س االس ـ ـ ـ ــتناد إلالا في تقويم األس ـ ـ ـ ــتاذ
رولا
مل
َ
ُ
َّ
َ
ب
املقوم الواعب توا ُرها مللض ـ ـ ـ ــمان املوض ـ ـ ـ ـ َّ
َّ
ـوعية:
وال قائمين عن العملية التقويمية ،كما خلص ـ ـ ـ ـ ـت الدراسـ ـ ـ ـ ــة إل أن مس خصـ ـ ـ ـ ــائص مل
َ
َّ
العلمية ،والخباة ،واالنضااط ،والح مة.
االستقامة ،وال اءة
املنهي ُ
لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ـ َّ
ب
ـعودية :مجاالالا ،وطرق
دراسـ ـ ـ ــة (آم اهر0225 ،م) بعنوان" :برامج التطوير مل
ومعولاالاَّ ،
تن يذهاَّ ،
التعر َإ عن ب َّ
ب
ومقومات نجاح ا".اس ـ لد ت الدراسـ ُـة ُّ
املنهي لعضــو هيئة التدريس
مل
أهمية مجاالت برامج التطوير مل
ُّ
َ
ب
وتحديد َّ
السـ ـ ـ ب
أهمية توا ر بعض
تطايق برامج تطوير أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس،
املعولات التي يم س إن تواعه
مل
ـعودي ،وكذلك معر ملة مل
مل
ُ
لعضو هيئة التدريسَّ .
َ
ُ
املنهي ُ
ب
ب
ب
مجتمع الدراسة
وام
منال الاح مل الوص ب ملي
واتاع الااح
التحليني ،مل
مقومات النجاح لباامج التطوير مل
مل
مل
َ
ُ
اسة إل َّ
وخل َ
ب
َ
عدة نتائج ،هذه ُّ
أهم ا:
الذكور بجامعات اململ ة ُدون روع ا.
السعوديين
أعضاء هيئة التدريس
صت الدر
مل
مل
ُّ
املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الس ـ ـ ـ ــعودي املطلومة ي :تنمية م ا ُ
َّ
ب
ب
العلمي لدل الطالب،
ات الت يا
ر
مل
إن أبر مجاالت التطوير مل
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
َّ
ب
اآللي.
وطرق التدريس ،واملناهل الجامعية ،وأساليب إدارة الحوار واملنالشة ،وأساليب است دام تقنيات الحاسب مل
دراس ــة (الحل ي ،س ــالمة0225 ،م) بعنوان" :تنمية ال ايات الال مة ألعض ــاء هيئة التدريس في ض ــوء معاييا الجودة الش ــاملة
ُ
ب
َ
اسة إل َّ
الي َّ
الت ُّ
سبية للمعاييا مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وإعداد
ونظام االعتماد األكاديمي".هد ت الدر
عرإ عن األهمية مل
لائمة بال ايات الال مة لعضــو هيئة التدريس في ضــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي ،واعتمدت الدراســة عن املنال الوصـ ب ملي
َّ ُ
العينة
في تحديد ورص ـ ـ ــد ك ايات عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،واملنال ا ـ ـ ــاه التجري ب ملي في تطايق البانامج املقتاح لتنمية ال ايات .وملغت
ب
واألدبية بجامعة امللك عاد العليل .وتو َّ
َّ
َّ
ص ـ ـلت
العلمية
بالكل َّيات
( )102مس أعضـ ــاء هيئة التدريس ذوي خباة أل َّ مس خمس سـ ــنوات مل
ُ
الدراسـ ــة إل توضـ ــيم املعاييا التي حصـ ــلت عن أعن متو مل بس ـ ـط في محور أعضـ ــاء هيئة التدريس و ي لدرة عضـ ــو هيئة التدريس عن
َّ
َّ
ب
العلمي وخدمة املجتمع
التعليمية ،إض ـ ـ ـ ــا ة إل ليامه بالتدريس والاح
التقنية الحديثة في العملية
اس ـ ـ ـ ــت دام وتوظيق وس ـ ـ ـ ــائ
مل
ب اءة وتوا ن.
ُّ
والتحوم في وظي ــة الج ــامع ــة ،مس إع ــداد القول الع ــامل ــة إل تنمي ــة املوارد
دراس ـ ـ ـ ـ ــة (الخم ــاش0225 ،م) بعنوان" :العومل ــة
ُ
البشـ ـ َّـرية"َ .
هد ت ب
َّ
التعرإ عن دور الجامعة في إعداد وتنمية املوارد البشـ ــرية ،ومعر ة األسـ ــاليب واالسـ ــتا َّ
ُّ
اتيجيات التي
الدراسـ ــة إل
مل
ب ُ
ُ
َّ ْ َّ َ َ
ااع ا ملواع ة عصـ ــر العوملة ب
عن الجامعة بات ُ
َ
العينة ()010
مل
مل
وتحدياته .ولد اسـ ــت دمت الااحثة الا املنال الوص ـ ـ ي املس ـ ـ ملحي ،وملغت مل
َ
ُ
َّ
ب
َّ
مس طلاة وأعض ـ ــاء عامعة ملأم القرل ،وتوص ـ ـلت الدراس ـ ــة إل أنه عن الجامعة أن تكون م نية لجع أعض ـ ــاء هيئة التدريس ي ملتقنون
ب
ب
ب
َ
ب
ب
املتطورة املتواكاة مع التطور
العاملي.
أعضاء هيئة التدريس باملعر ة
تلود
م ارات العم
األكاديمي واإلدار ملي ،وعلالا أيضا أن مل
مل
مل
مل
دراسـ ـ ــة (حسـ ـ ــس الش ـ ــيأ عمر ) 0210 ،بعنوان" :دور رأس املام املعرفي في تحقيق االبتكار لدل عمداء الكليات في الجامعات
ب
ـورية".هد ت هذه الدراسـ ـ ُـة إل معر ة َّ
السـ ـ َّ
ُّ
الكل َّيات في الجامعات
الدور الذي يتاكه رأس املام
املعرفي في تحقيق االبتكار لدل عمداء مل
غيا م بم في العم اإلدار بي ،وال َّ
أن مســتول االبتكار لدل عمداء الكليات ُم َت َد بن ،كما َّ
ـورية ،وا تاضـت َّ
السـ َّ
املعرفي ُ
َّ
يتبناه
أن رأس املام
ٍ
ٍ
مل
ب
ب ُ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
الكل َّيـات في
العينــة ( )35ردا مس عمــداء مل
عمــداء الكليــات لتحقيق االبتكــار ،واس ـ ـ ـ ــت ــدم الاــاحـ املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ ي املس ـ ـ ـ ــحي ،وملغــت مل
َّ
ـورية ،ولد أظ رت نتائج الدراســة َّ
الجامعات السـ َّ
أن مســتول االبتكار لدل عمداء الكليات في الجامعات الســورية مرت ٌع ،كما أكدت
ب
ب
ُ
َّ
ب
الكل َّيات ،ومسـ ـ ــاهمته في نش ـ ــر الو ي وتسـ ـ ـ ي إعراءات العم  ،ولد
أهمية رأس املام
النتائج عن
املعرفي في نجاح العم اإلدار ملي في مل
مل
ُ َّ
ب
ويعل ه.
أظ رت الدراسة أن االهتمام بتيشيط رأس املام املعرفي في الجامعات السورية يساهم في تحقيق االبتكار مل

323

ومس َث َّم ــإ َّنـ ـه يم س ت عيـ ـ ُ
دور رأس امل ــام املعرفي في تحقيق االبتك ــار ،مس خالم تش ـ ـ ـ ــجيع العمـ ـ بروح ال ريق ،وت ثيق
مل
َّ
ب
املعرفي ،واإلن اق عن صــناعته وتيشــيطه ،وتشــجيع االبتكار ،و يادة االعتماد عن التقنية
التدريبية حوم تنمية رأس املام
الدورات
مل
ب
ب
ْ
َّ
الكل َّياتَّ ،
مما ينع س إيجابا عن القيام بأعمام
الحديثة في نق املعر ة؛ إذ إن ا ـأن ذلك ملكله أن يليد مس تاادم املعر ة بين ألس ــام مل
مات رة.
َّتت ق الدراس ـ ـ ــة الحالية مع دراس ـ ـ ــة (الش ـ ـ ــا عي )0225 ،في أنلا تتناوم تقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،بينما ت تلق عنلا في َّ
أن
الحالية ال تتناوم خصائص القائمين بعملية التقويم ،كما َّ
َّ
أن الدراسة الحالية تتناوم تقويم األداء االبتكار ب ملي ألعضاء هيئة
الدراسة
َ
ُ
َ
ب
أهم َّية تطوير م ارات أعضاء هيئة التدريس.
التدريس ،بينما يظ ر االت اق مع دراست ْي( :آم اهر ،0225 ،الحل ي ،سالمة )0225 ،في مل
ب
َّ
تؤكد عن أهمية تقويم أعضــاء هيئة التدريس باســت دام القياس املقارن
َّأما االختالإ بينلما يظ ر في أن الدراســة الحالية مل
لتنمية م ارات االبتكار لديلم.
أن تح بـديات العوملة َر َ
كمـا َّتت ق الدراسـ ـ ـ ـ ـ ُـة الحـاليـة مع دراسـ ـ ـ ـ ــة (الخمـاش )0225 ،في َّ
َ
تطوير
ض ـ ـ ـ ـ ـت عن أعضـ ـ ـ ـ ــاء التـدريس
مل
أهم ا م ا ُ
َّ
َ
ب
ات االبتكار.
ر
م اراالم ،وت تلق عنلا في أن الدراسة الحالية تتناوم تقويم بعض امل ارات ،ومس مل
ُ
ب
َّ
املتمث في أعضــاء هيئة التدريس ،في
كما تت ق الدراســة الحالية مع دراســة (عمر )0210 ،في أهمية ت عي رأس املام املعرفي مل
تحقيق االبتكار ،ود ع التنمية في املجتمع ،وت تلق عنلا في َّ
أن الدراسـ ـ ـ ــة الحالية ُّ
التم بتقويم امل ارات االبتكارية لدل أعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس باست دام القياس املقارن.
وتسـ ـ ــت يد الدراسـ ـ ــة الحالية مس الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة في معر ة أهمية االبتكار في عصـ ـ ــر العوملة واالن تاح املعرفي ،ومعر ة
ب
أهم َّية تقويم أعضاء هيئة التدريس ودوره في تحقيق الجودة في التعليم الجامعي.
مل

ُ
الجامعات في عصـر التصـاد املعر ة ،حي االعتماد عن العقوم املنتجةَّ ،
َّ
حتمت
إن األدوار الحديثة التي صـارت تضـطلع بلا
ُ
تغييا نظرالا لتطوير أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريسَ ،لم ُ
عن الجامعات َ
امتالك عض ـ ـ ـ ــو التدريس للم ارات في التدريس والاح
يعد كا يا
َّ َ َ َ
ب
العلمي قط ،ب صار مس الضروري ُّ
مصاإ الجامعات املتميزة في االختااع واالبتكار ،ويجب
العلمية؛ لكي ت ْرق إل
التمي ُز في األبحا
مل
املقدمةُ ،دون إن يكون ُ
َّ
ُ
أحد هذه األبحا عن األل مل ب عاارة عس مش ـ ــروع
عوانب التقويم عن التدريس وعدد األبحا
أن ال تقتص ـ ــر
ابتكاري ،يم س تطايقه عمليا ،واالست ادة منه لخدمة املجتمع.
ب
ويشـ ـ ـ ـ ـغ ـ موض ـ ـ ـ ــوع اإلنتــاع َّي ـة العلم َّي ـة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الاح ـ العلمي واالبتكــار اهتمـ َ
ـام العــديــد مس م ملططي
َّ
ب
َّ
ألهم َّية الجامعات في تطوير وتنمية املس ــتويات العالية
الس ــياس ــات التعليمية ،والتنموية في ا ــتى دوم العالم النامي واملتقدم؛ وذلك مل
ُ
ب
املتجددة ،في عص ـ ٍـر ص ــارت تقاس يه
مس القول العاملة ،وإعداد الااحثين وتدريبلم عن ملبن َّيات الاحو وإعراءاالا ،وإنتاج املعر ة
مل
َّ ُ ُ
لوة األمم بمدل لدرالا عن توليد املعر ة ،وتوظي ا لخدمة أغراض ا (الانك الدولي.)0220 ،
ُ َ
ويت ُق الجميع عن َّ
َّ
أن األش ـ ـ ـ ــخاص الذيس يم س أن تطلق علالم كلمة «مات ريس» غالاا ما يكونون ُر َّوادا Pioneersفي مجاالت
ت ُّ
ص ـ ـص ـ ــاالم و/أو إس ـ ـ اماالم ،وهذا االعتقاد ينطاق كذلك عن املؤس ـ ـس ـ ــات الرائدة( .مركل االبتكار وريادة األعمام ،عامعة امللك
ُ
ب
ُ
ُ
َ
ُ
وتطويره .ولد َّبييت دراس ـ ـ ـ ــة (را ـ ـ ـ ــيد والليادي،
وتقويمه
االهتمام به،
مام ري ،يجب
عاد العليل .)0212 ،و مل
يمث املات رون رأس ٍ
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َّ َ
َّ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
موض َع
 )10 ،0213أن رأس املام ال ري يتض َّـمس املادة ال رية ،واملعلومات ،وا ململل مل ية ال رية ،ومراءات االختااع التي يم مل س وضـع ا مل
التن يذ لتطوير َّ
َّ
التنمية في املجتمعات.
َ
ذكرت دراس ـ ُـة (َّ )Gilaninia & Matak,2012
أن ر َ
أس املام ال ر َّي يتض ـ َّـمس موعودات غيا ملموس ــة ذا َت تأثيا كايا في تحس ــين
ولد
ُ
َّ َ
َّ
ب
َّ
ُ
َ
يؤكد أهمية تقويم األداء االبتكاري ألعضـ ــاء
األداء ،يما لو أحسـ ــس اسـ ــتعمال ا وإدارالا بالش ـ ـك الصـ ــحيم مس مللا مل املنظمات ،وهذا مل
هيئة التدريس في الجامعات.
تقويم االبتكار عند أعض ـ ــاء هيئة التدريس ُي َع ُّد َ
َّ
َ
أحد ال ُّس ـ ـ ُا لتطوير م اراالم ليقوموا بدورهم في االختااع واالبتكار الذي
إن
َ
ُ
أحد دعائم ليام الحضـ ــا ات ،ولد َ
هو ُ
ـاني َة َّ
ـارة اإلنسـ ـ َّ
لعدة
األخاللية الحضـ ـ
خدمت الحضـ ــارة اإلسـ ــالمية بابتكاراالا العلمية ،و ملل َي ملم ا
ر
مل
ُلرون .يقوم غوسـ ـ ــتاإ لومون عس الحضـ ـ ــارة العرمية اإلسـ ـ ــالميةَّ « :
إن عامعات الغرب لم َتعرإ ل ا َّ
مدة خمسـ ـ ــة لرون موردا علميا
مل
َّ
ملس َول مؤل ات العرب»( .الحسيني.)113 ،0222 ،
َ
َّ َّ َ
ولد تناولت ٌ
النظرة إل وظي ة عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
كثيا مس الدراسـ ـ ـ ـ ــات أهمية تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس؛ نظرا ألن
َّ
تغيات ُّ
ـؤولياته لد َّ
ومس ـ ـ َّ
بتغيا الحياة املعاص ـ ــرة ،اينما كانت وظي ُته نق َ املعلومات ،ص ـ ــارت اآلن َ
أكثا مس ذلك ،وأضـ ـ ـحت تتطلب
َ
وتطوراالا َّ
ات في التعام مع الت نولوعيا الحديثةُّ ،
الناعمة عس االن جار املعرفي ( التاكي.)13 ،0223 ،
امتالك م ار ٍ
ُ
اسات ( العيدروس ،0223 ،والغامدي ،0223 ،والسديري وآخرون ،0210 ،السيد )0215 ،أهمية تقويم
وأبر ت بعض الدر
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،كما يني:
✓ إن تقويم أعضــاء هيئة التدريس بشــك عام ،وفي مجام االبتكار بشــك خاص لد ُيس ـ م في ال شــق عس مواطس ال َّ
ض ـعق لدل
مل
َّ
أعضاء هيئة التدريسَّ ،
االبتكارية ،واالست ادة منلا إلنماء الوطس.
مما يح بمل لهم عن تطوير م اراالم
َ
َ
✓ َّ
َّ
االبتكارية ألعضــاء هيئة التدريس في الجامعات يح مل بس ـس مس عودة التعليم الجامعي ،ومس ث َّم ير ع التصــييق
إن تطوير امل ارات
َ
العاملي للجامعاتَّ ،
ب
ب
ب
َّ
والدولي.
واإلسالمي
العربي
مما يجعل ا ملل ْالة للطالب مس عميع أنحاء العالم
مل
مل
مل
✓ َّ
إن تقويم أداء هيئة التدريس في املجام االبتكاري ُيس ـ ـ ـ ـ مل م في وضـ ـ ـ ــع التشـ ـ ـ ــريعات املح بمل لة لألعضـ ـ ـ ــاء املات ريس ،ودعم م معنويا
ُّ َّ
باإلاادة بلم ومم تاعاالم في وسائ االعالم ،وماليا بوضع الجوائل التح َّ
السلم الوظي ي.
يزية ل م ،وترلي لم في
✓ َّ
إن تطوير م ارات االبتكار عند أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لد ُيس م في تصميم مناهل در َّ
اسية مات رة ،أو ابتكار طرق
مل
َّ
ُّ
تدريس عديدة تساعد في ر ع لدرات الطالب؛ للتاقي إل املستول املالئم لطالب القرن الحادي والعشريس.
ب
املحني
✓ إن تطايق معـاييا ليـاس األداء االبتكـاري ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس لـد يس ـ ـ ـ ــاعـد في تـأهيـ الجـامعـات لالعتمـاد األكـاديم ب ملي
مل
ب
والعاملي.
مل
َ
ُ
ب
أهم َّية بالغة في العص ـ ـ ـ ــر الحدي  ،يقتاح الاح
ونظرا ململا لتقويم األداء االبتكاري ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات مس مل
َ
الحالي اسـ ـ ـ ــت َ
ُّ
دام القياس املقارن في التقويم؛ ململا له مس ائدة في تحسـ ـ ـ ــين القدرات وامل ارات االبتكارية ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عبا
ب
املحني لجامعاتنا بأداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العريقة في العالم ،واالست ادة منلم.
مقارنة األداء
مل
َ
ُ
َّ
املنظمات والش ـ ــركات في
إن مس طايعة اإلنس ـ ــان املقارنة مع اآلخريس واالس ـ ــت ادة منلم لتحقيق األ ض ـ ـ واألنس ـ ــب ،وتس ـ ــع
ُّ
والتقدم.
عميع أنحاء العالم إل تطوير امكانياالا َّإما ذاتيا ،أو مس خالم اآلخريس؛ لتحقيق النجاح
ُ
ولد أليمت مؤ َّسـ ـس ــات عاملية لتقديم خدماالا حوم نق املعارإ والتااكم العاملي للم لون املعرفي الحض ــاري للمؤسـ ـس ــات
وإنجا االا وتصــيي االا املختل ة بحســب اليشــاط أو الدولة أو غيا ذلك ،حي ُيرعع ال تلك املؤس ـســات في عمليات َّ
الرصــد والتقويم
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ُ
تطايق القياس َ
ب
املقارن عن مسـتول
املعرفي ونق الخباات بين مجتمعات العالم املختل ة ،ويم س
وطلب الدعم ،عن مسـار التاادم
مل
َّ
َّ
الحكومية أو الخياية أو حتى عن مستول الدوم( .أحمد.)0210 ،
األ راد أو املنظمات
القياس املقارن )َ (Benchmarking
أحد مراح تن يذ برامج الجودة الشـ ـ ـ ــاملة لتحسـ ـ ـ ــين أداء مركل أو مؤ َّس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة َّ
ُ
معينة،
ُيعتبا
ُ
ب
عملية لياس مس ـ ـ ـ ـ َّ
ُوي َّ
أي مكان مس
منظمات ما
ـتمرة ومقارنة بين
عرإ عن أنه
ٍ
ٍ
ومنظمات أخرل رائدة في مجام اليش ـ ـ ـ ــاط ن س ـ ـ ـ ــه في مل
العالم؛ وذلك للحصوم عن معلومات تساعد في تطوير األداء (العمادي ،)0221 ،ومس أبر تعري ات القياس املقارن والتي عاءت في
َّ
َّ
املختصة ما يني:
األدبيات
َّ
ُّ
َّ
للتعلم مس اآلخريس ،مس خالم مالحظـة أس ـ ـ ـ ــاليـب األداء ب
املتميزة التي لـد تتو ر داخـ املنظمـة ،أو
✓ أنـه تقنيـة وأسـ ـ ـ ــلوب منظم
مل
ات في مجاالت َّ
معينة للعم  ،والتي يم س إعر ُاء مقارنة مع ا بأسلوب ار ي.
املنظمات األخرل التي اكتسبت خبا ٍ
َّ
ُ
منظما لتحس ـ ــين العم  ،يقوم بالاح عس أ ضـ ـ ـ ممارسـ ـ ــة وطريقة للقيام بعم ماَّ ،
ثم تطايق ا؛
الاعض مدخال
✓ كما يعتباه
ٍ
ب
ب
َّ
املؤا َر الحالي لألداء(.)7
مؤا ٍر ي وق مل
بلدإ تحسين نشاط معين ،والوصوم به إل مل
َّ
ب
✓ ج ولد َّ
املتميز؛ بلدإ إيجاد مداخ حديثة وأ كار
مقارنة منظ ٍ
عر ه الاعض بأنه عملية مل
مة ما باملنظمات األخرل ذات األداء مل
عديدة (.)22 ،1994 ،Bruder K.A. and Gray
✓ د ويرل (َّ )70 ،1997 ،Higgins
ٌ
ٌ
أن القياس املقارن مدخ ا ـ ـ ــام ومتكام يدعو إل مشـ ـ ــاركة عميع األطراإ في عملية التحسـ ـ ــين
املس ــتمر ليش ــاط املنظمة ،وهو يمث طرلا مات رة للعم تس ــاهم في تطوير األداء ،ويتولق نجاح العم به عن الرؤية الواعية
للقيادة اإلدارية وللعاملين ،ويس ـ ــع إل االهتمام بالعمالء وتو يا املعلومات عس األس ـ ــاليب الحديثة للعم  ،وت ص ـ ــيص املوارد
املادية الكا ية ،وإدارة املوارد البشـ ـ ــرية بأس ـ ـ ــاليب غيا تقليدية ،هذا إل عانب أهمية ت عي العاللات الخارعية للمنظمة مع
العالم الخاراي.
أن القياس املقارن ُ
ومس خالم التعري ات الس ـ ــابقة َّيت ـ ــح َّ
أحد األس ـ ــاليب اإلدارية التي تتاع ا ال يئات واملنظمات املختل ة؛
إليجاد طرق حديثة لتطوير عم املنظمة ،ور ع مؤار أدائلا ،وذلك عبا االست ادة مس النماذج املميزة والناجحة لآلخريس ،ومحاولة
تطايق ا للحصوم عن نتائج مماثلة؛ مما يؤدي إل تحسين عم املنظمة ورضا العمالء ،ولذلك يم س االست ادة مس مدخ القياس
املقارن لتقويم األداء االبتكاري ألعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية عبا مقارن لم بأداء هيئة التدريس في الجامعات ذات
التصــييق العاملي املرت ع؛ لالســت ادة مس خبااالم في تحســين عودة العم في الجامعات ،ولتح يز أعضــاء التدريس لتطوير م اراالم
في الجانب االبتكاري ،وخدمة وطنلم.

بييت دراسة (عاد الوهاب )10 10 ،0223 ،أهمية است دام القياس املقارن في عدة عوانب ،منلا:
✓ أ إتاحة رص التعلم املس ـ ـ ـ ــتمر لوحدات اإلدارة املحلية ،ونق الخباات واملعارإ إلالا مس الوحدات األخرل؛ بلدإ تغييا نظم
وأساليب العم التقليدية ،وإحدا تغييا في الثقا ة التنظيمية.

(The European Benchmarking Code of Conduct. Retrieved July 15,2001 from the World Wide Web: )7
http:// www.benchmarking.gov.Uk
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ُّ
التوع ُه عن العاملين في مســاعدة
✓ ب إتاحة ال رصــة لوحدات اإلدارة املحلية للتوعه نحو األمثلة األ ضـ لألداء ،وينع س ذلك
ُ
اإلدارة عن ات اذ القرارات وإيجاد الحلوم املناســاة للمش ـ الت التي يواع ونلا في العم  ،ومص ـ ة عامة يتيم هذا املدخ التزام
العاملين بتطايق برامج واستااتيجيات الجودة.
َّ
✓ ج تحس ــين القدرات اإلبداعية والتجديدية لإلدارة املحلية مس خالم ريق عم مس ــؤوم عس تحس ــين األداء ،حي تتس ــع رص
ب
االبتكار أمامه ،وتتو ر لديه أمثلة ألنماط السلوكُّ ،
والنظم ،والوسائ التي تم مل س مس تحقيق األداء األ ض .
َّ َ
أهمية القياس املقارن كما يني:
َّأما دراسة (أحمد )0210 ،ذكرت
✓
✓
✓
✓

ب
ُّ
أي مجــام بشـ ـ ـ ـ ـكـ عــام ،وخــاصـ ـ ـ ـ ــة للم تمين بمــا يحــد عــامليـا في الت نولوعيــا وتطوراالــا
التعرإ عن املس ـ ـ ـ ــتويــات العــامليــة في مل
املتسارعة.
ب توليــد األ كــار في مجــاالت التطوير والتنميــة مس خالم تص ـ ـ ـ ــيي ــات مناجيــة منظمــة بــالقيــاس املقــارن ،ومس خالم تجــارب
وخباات يتم تجميع ا واالست ادة منلا.
ج املس ــاعدة في ُّ
التعرإ عن ال جوات ومواطس الض ــعق والخل في األداء ،وس ــا عالج الج ات األخرل املماثلة ل ا،وتطايق ا في
الوالع.
د االتجاه نحو موض ـ ــوعية التقويم ،واالبتعاد عس التقييم املتحيز غيا املوض ـ ــو ي ،عن مس ـ ــتول ال رد أو املؤس ـ ـس ـ ــة أو الدولة؛
لضمان نجاح القياس املقارن.

ومس خالم مـا س ـ ـ ـ ــاق يت ـ ـ ـ ــح أن مـدخـ القيــاس املقــارن مالئم لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في الجــامعــات بص ـ ـ ـ ــورة
موضوعية ،ومطرق مات رة يتم تجميع ا مس الجامعات املتميزة؛ وذلك بلدإ د ع جلة التنمية في املجتمع.
غيا َّ
لد يظس الاعض للوهلة األول َّ
أن القياس املقارن عم ٌ س ـ ب
أن املت ب
هينَ ،
ص ـص يولس عيدا أن القياس املقارن يحتاج
مل
مل
ُ
إل ال ثيا مس عوام النجاح التي يجب ترسي ا في سبي تن يذ لياس مقارن ناجح و عام.
✓
✓
✓
✓

✓
✓

ومس بين أهم تلك العوام الال مة لنجاح القياس املقارن ما يني( :أحمد.)0210 ،
َّ
أ التحضـ ـ ـ ــيا ال ري امل ثق لل ر اإلداري باملؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة نحو االطالع عن أحد عوانب القياس املقارن املس ـ ـ ـ ـ لدإ تطايقه،
وأعن مؤاراته املحلية واإللليمية والعاملية.
ب تاني إدارة املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة لعملية القياس املقارن بشـ ـ ــك كام  ،مع دعم ا للمت صـ ـ ـص ـ ــين القائمين بالقياس ومتطلاات أعمام
القياس.
ج إعراء التعديالت والتغيياات الال مة بال ياك واإلعراءات التنظيمية لتسـ ـ ـ ـ ـ ي م مل بام القياس املقارن والتطوير املسـ ـ ـ ـ ـ لدإ،
انطاللا نحو تنمية باملؤسسة.
َّ
د إلرار الحوا ل واملح بمل لات الال مة ل رق العم واملتعاونين كا ة ،مع خطط القياس املقارن والتطوير املس ـ ـ ـ ــتمر نحو تحقيق
ب
َّ
َ
يكلق الولت والج د والتكاليق التي ال ٌت َ
مضاع ة مع
ستا ُّد بصورة
املمارسات األ ض  ،وي طئ مس يظس أن التطوير والتنمية مل
نجاح خطط التطوير.
ُ
ه االختيـار الـدليق لاـ االسـ ـ ـ ــتقرار عن املثـام الـذي س ـ ـ ـ ـ ُـيت َّاع بـاعتاـاره ليمـة مرعع َّيـة للقيـاس ،حيـ سـ ـ ـ ـ ـييتج عنـه ال ثيا مس
تغييا مساراالا ،أو َّ
َّ
التاعات التي لد َي ُ
الت ُّ
صعب بعد ذلك ُ
حو ُم عنلا إل مثام آخر.
مل
ب
ـتمر للقيم املرععيــة؛ للولوإ عن جم القوة في األداء ،ومــدل التنميــة
و االس ـ ـ ـ ــتمرار في عمليــات القيــاس والتحــدي ـ املس ـ ـ ـ ـ مل
والتطوير الحاد بال ع .
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أن القياس املقارن عاارة عس مدخ إداري تطويري يتطلب كثياا مس اإلعراءات ،ويشـ ـ ـ ــم عدة مراح  ،لام باس ـ ـ ــتعراضـ ـ ـ ـ ا
(سامم ،)102 ،0221 ،كما يني:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

أوال :الت طيط ،ويحتوي عن اختيار العملية التي س ـ ـ ــتكون محال لدراس ـ ـ ــات القياس املقارن ،وتشـ ـ ـ ـ ي ريق القياس املقارن،
وإرساء معاييا لقياس األداء ،مس الجودة والولت والتكل ة.
ثانيا :الاح  ،ويعني الاح عس ا ململثام األ ض مس خالم دراسة امليشأة الرائدة في املجام.
ثالثا :املالحظة ،وتحتوي هذه املرحلة عن تقييم املعلومات التي تحتاع ا ،واختيار الطرق واألدوات لجمع الايانات واملعلومات.
رابعا :التحلي ُ ،وي َ
ُّ
التوص ُ إل ال ْجوة في األداء بين املنظمة ،وا ململثام األ ض وتحلي األسااب الرئيسية التي َّأدت ل ذه
قصد به
ال جوات ،مع تحديد الطرق واملمارسات التي أوصلت ا ململثام األ ض لألداء املتميز.
خامسـ ــا :الت يق يقصـ ــد به تحديد مواطس التحسـ ــين التي تو َّ
ص ـ ـلنا إلالا في املرحلة السـ ــابقة ،ثم محاولة تطويع ا بما يتالءم مع
ظروإ التطايق العمني للميشأة.
سادسا :الت رار ،وتحتوي هذه الخطوة عن إعادة املعايرة ،بمعنى تغييا أهداإ القياس املقارن للوصوم إل ممارسات أ ض ،
وتحسينات م يدة.
ويم س الت صي في هذه املراح بما يتناسب مع تقويم األداء االبتكاري ألعضاء هيئة التدريس ،كما يني:
:

ُّ
للتطور
اهتمــت دوم العــالم بوض ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ــتااتيجيــات وطنيــة لالبتكــار؛ نظرا لألهميــة املتزايــدة ل ــذا املجــام بــاعتاــاره أسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـا
ُ
أهم روا د االبتكار في العالمَّ ،
األ َمم ،وماعتاار َّ
أن التعليم مس ب
وأن الجامعات ل ا الدور األبر في تحس ـ ـ ـ ــين ُم َرعات
الحض ـ ـ ـ ــاري بين
مل
ُ
ُ
التعليم التي تسـ ـ ـ ـ مل م في تطور االبتكارات الص ـ ـ ــناعية والطاية وغياها ،يجب عن ك مل ب عامعة وض ـ ـ ــع اس ـ ـ ــتااتيجية لالبتكار ،يكون مس
ركائلها ُ
بناء أستاذ عامعي مات مل ر ،ونال ل ذا االبتكار لطالبه.
وعند اس ـ ـ ـ ــت دام القياس املقارن ،يجب وض ـ ـ ـ ـ ُـع اسـ ـ ـ ــتااتيجية إللامة عاللات لياس ـ ـ ـ ــية مع عامعات دولية مناس ـ ـ ـ ــاة؛ وذلك
لالست ادة مس خبااالا في تقويم األستاذ الجامعي وتطوير م اراته في االبتكار ،مع مراعاة إن َّتت ق مع ُ
اييا التقويم مع العوام والقول
َّ
َّ
صوصية ثقا ية تتمث في التزام ا بماادا الديس اإلسالمي في عميع تعامالالا.
الثقا ية للممل ة العرمية السعودية التي تتميز ب
َّ
ُ
اعاة إنس ـ ـ ـ ـ َّ
ـانية اإلنس ـ ـ ـ ــان؛ ال يكلق ما هو وق طالته مس األعمام ،ويكون
ومس أهم ماادا التقويم في الديس اإلس ـ ـ ـ ــالمي مر
َّ ُ
التقويم بلدإ إص ـ ـ ـ ــالحه وتطويره ليقوم بم َّمته في عمارة األرب بالعلم والعم الص ـ ـ ـ ــالح ،ولد نالش ـ ـ ـ ــت عدة دراس ـ ـ ـ ــات (مسـ ـ ـ ــعود
َّ َ
والع يق ،1303 ،محمدَ )0212،
ـلاية لليادة العبء التدريعـ ــمي واإلداري عن أعضـ ــاء هيئة التدريس ،وأوصـ ـ ْـت بإن يؤخذ
اآلثار السـ ـ
ٌ
مس النص ــاب التدريع ــمي ٌ
ولت َّ
صـ َ
معي ٌنُ ،وي َّ
ص للاح العلمي واالبتكار (أحمد ،0221 ،الس ــيد)0215 ،؛ حتى ال تكون هناك مش ـ َّـقة
ُ
ديينا ُ
ديس الرحمة والعدم.
عن أعضاء هيئة التدريس مس كثاة األعااء امللقاة علالم؛
َّ
َ
العدم واإلحس ـ ـ ـ ــان ،وهذا يعني
ـالم
ولد ذكرت دراس ـ ـ ـ ــة (العيدروس  )112112 ،0223 ،أن مس أهم ماادا التقويم في اإلس ـ ـ ـ ـ مل
ـتحب أن يكون َّ
ض ــرورة أن َّيتص ــق مس يقوم بالتقويم بالعدم ،ال يظلم في عملية التقويم أحدا ،ب ُيس ـ ُّ
متصـ ـ ا باإلحس ــان وهو مس
َّ
ب
املقو ُم وعضـ ُـو هيئة التدريس باملســؤولية ،يقوم بواعااته عن أكم وعه ،كما يجب
ماادا الديس اإلســالمي ،ومس امل م أن يتصــق مل
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عليه أن َّيتصـ ــق باألمانة العلمية ،ومس األمانة أن ب
ب
ُ
َ
األعمام املنوطة
املقو ُم لعضـ ــو التدريس
مل
يؤدي عضـ ــو التدريس في الجامعة ،وحتى مل
به بإتقان َّ ،ب
يحقق الجودة للمؤسسة التعليمية.
مما مل
وهذا يل ت االنتااه إل ض ـ ــرورة وض ـ ــع معاييا عند اختيار الجامعات التي س ـ ــتتم مقارنة األداء مع ا ،بحي تكون هذه املعاييا
مناس ـ ـ ــاة للمجتمع املس ـ ـ ــلم ،ومس املعروإ أن بعض ال لسـ ـ ـ ـ ات الغرمية التم بالن ع الدنيوي قط مث ال لس ـ ـ ـ ة البااعماتية التي
ٌ
وحية في اإلنسـ ــانَّ ،
َ
والر َّ
ُتغالي في هذا الجانب أحيانا؛ َّ
الجوانب اإلنسـ ــانية ُّ
وحددت ليمته في مدل
نظريات لم تر ملاع
مما َّأدي إل نشـ ــوء
ما ب
ُ
تقديم االست ادة مس التجارب في الجامعات العرمية واإلسالمية
يقدمه للعالم مس إنتاج مادي قط ،ولذلك َّرمما كان مس األ ض
مل
َّ
ُ
عن غياها مس الجامعات الدولية في هذا املجام؛ نظرا للتقارب في العوام والقول الثقا ية بين هذه الدوم .ولد أكد علماء التابية
املقارنة عن َّ
أن مراعاة العوام والقول الثقا ية مما ُيسـ مل م في إنجاح التجرمة املنقولة (خلي 0223 ،؛ أحمد و يدان ،)0220 ،وهذا
ال يعني االبتعــاد تمــام ـا عس الجــامعــات الــدوليــة ،ب ـ يم س االلتاــاس منلــا مع االلتزام ب ـالضـ ـ ـ ــوابط اإلسـ ـ ـ ــالميــة ،والتي منلــا :أال يكون
االلتااس في الثوابت اإلســالمية ،كالقيم األخاللية في اإلســالم ،ويم س في املقاب االلتااس في ب
املتغياات في الشــريعة ،ومنلا االســت ادة
مل
التقنية الت نولوعية ،وطرق التدريس الحديثة ،كما يجب االلت ُ
َّ
ات إل أهمية نقد معاييا التقويم لا نقل ا للجامعات
مس األا ـ ــياء
اإلس ـ ــالمية لالس ـ ــت ادة منلا ،ويم س اس ـ ــتش ـ ــارة املت ص ـ ـص ـ ــين في التابية اإلس ـ ــالمية عند الحاعة لذلك (األحمدي ،0212 ،اللهراني،
.)0210
وبعد تحديد الجامعات املناس ـ ـ ـ ــاة إلعراء القياس املقارن مع ا ،وعمع املعلومات املناس ـ ـ ـ ــاة عنلا ،وأس ـ ـ ـ ــااب نجاح ا في مجام
االبتكــار ،وتصـ ـ ـ ــيي ــا العــامليُ ،ت َ
قتبس الطرق التي تتاع ــا هــذه الجــامعــات لانــاء بيئــة مح بمل لة لالبتكــار بين أعضـ ـ ـ ـ ــاء التــدريس ،و ُي َّ
قوم
االبتكار عند األستاذ الجامعي بمعاييا هذه الجامعات.
ُ
ُ
تن َّ ذ في هذه املرحلة عملية تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس و ق معاييا دليقة لقياس األداء االبتكاري ،وهذه املعاييا َّإما أن
كم َّية أو َّ
ب
نوعية ،ويم س أن يكون القياس في صــورة الناتج العلمي لألســتاذ الجامعي في مجام االبتكار ،والذي يتضـ َّـمس
تكون في صــورة مل
ُ
ابتكار مناهل دراس ــية ،أو طر ملق تدريس ذات عالية ومناس ــاة للعص ــر العلمي التقني الحالي ،أو في ص ــورة مات رات ت دم املجتمع في
مجام الطب أو الصناعة أو اللراعة وغياها مس املجاالت التي ت دم التنمية في املجتمع.
وحين يست دم القياس املقارن لتقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مجام االبتكار ،إننا سوإ نست دم مصطلح
«القيمة األمث » أو «القيمة األنس ـ ـ ــب» ،وتش ـ ـ ــيا تلك املص ـ ـ ــطلحات إل ما يم س أن يقوم به القائم بالتطوير ،وذلك بوض ـ ـ ــع مراح
ب
للوصــوم إل املمارســة األ ض ـ  .وعن ســبي املثام ،لد تؤخذ مؤ ملا ـرات أ ض ـ عامعة ســعودية عند صــياغة خطط لتطوير عامعة
س ـ ـ ــعودية أخرل أل َّ في األداء ،وهذا يعتبا مثاال عن تطايق املمارس ـ ـ ــة األ ض ـ ـ ـ  ،ومس خالم هذا املثام يم س بعد النجاح في تطايق
َّ ٌ
ملمارسة أعن منلا عن مستول إلليمي أو دولي ،وه ذا (أحمد.)0210 ،
املمارسة األنسب ،أن توضع خطة
ٍ
َّ ُ
ُ
ب
ونوعية توضع ويت ق علالا
كم َّية
وعند تن يذ القياس املقارن محليا ت تار الجامعة األ ض في مجام االبتكار ،حسب معاييا مل
ب
سمى (الجامعة املات رة)َّ ،
املختصينُ ،وت َّ
وتقوم الجامعات وميسوموها سنويا؛ إلعطاء ال رصة للجامعات لتحسين
مس مللا ريق مس
مل
ي ُ
لدراالا االبتكارية ،والحصــوم عن لقب الجامعة املات رة بشــك ســنو  ،وتدعم معنويا بتقديم الدروع ل ا ،واإلاــادة بمج وداالا في
وسائ اإلعالم ،كما يجب دعم ا بميزانية َّ
مادية أعن مس نظيااالا مس الجامعات األخرل ،الجامعة املنتجة واملات رة تستحق ال ثيا
مس الدعم؛ ألنلا ثروة وطنية للاالد بما ب
تقدمه مس م تاعات وابتكارات عن أيدي ميس ـ ـ ـ ــومالا وطالبلا ،ولد أوص ـ ـ ـ ــت دراس ـ ـ ـ ــة (را ـ ـ ـ ــيد
مل
والليادي )02 ،0213 ،باالهتمام برأس املام ال ري ،وتقديم ك الدعم لالبتكارات واالبحا غيا التقليدية.
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وإلليمي ـا يم س االس ـ ـ ـ ــت ــادة مس تجــارب الــدوم املجــاورة والتي تش ـ ـ ـ ــتاك مع اململ ــة العرميــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة في العوام ـ والقول
الثقــا يــة ،ومثــاال لــذلــك :تجرمــة اإلمــا ات العرميــة املتحــدة في االبتكــار( ،)8حيـ ُتعـ ُّـد اإلمــا ُ
ات الــدولــة األول عرميـا في مؤا ـ ـ ـ ــر االبتكــار
ر
ر
العاملي ،ومنذ بدأت دولة اإلمارات تطايق الس ــياس ــة الوطنية لالبتكار (عام  ،)0213ل لت مس املرتاة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ( 31عام  )0212إل املرتاة
الربع األوم مس الدوم األكثا ابتكارا في العالم ،ولد َّ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ 05في (عام  ،)0212لتصــام في ُّ
عل ت اإلمارات ثقا ة االبتكار في عميع مرا ق
الحكومــة ،ورص ـ ـ ـ ـ ــدت الجوائل ب
القيمــة لالبتكــار ،وععلــت مس مقرر االبتكــار وريــادة األعمــام مقررا إعاــاريـا في مس ـ ـ ـ ـ ــالــات الجــامعــات
مل
اكات مع مراكل عاملية لالبتكار في العالم لتاادم الخباات ،وتطوير امل ارات االبتكارية
عميعا ،وألامت مراكل لالبتكار ،وعقدت اـ ـ ـ ـ ـر ٍ
ألعضاء هيئة التدريس ،ولطلاة الجامعات.
وأما دوليا مس الدوم الرائدة في مجام االبتكار ســويسـرا التي َّ
تربعت عن َّ
لمة املؤاــر العاملي لالبتكار خالم الســنوات الســاع
ُ
االهتمام بتو يا الايئة املح لة لالبتكار في الجامعات ،وإنشــاء حاضــنات لالبتكار تتاع الجامعات،
املاضــية ،ومس أهم عوام نجاح ا
َّ
ُ
كما أنش ـ ــأت من َّ
ص ـ ـة لتس ـ ــريع تحوي نتائج الاحو إل حلوم لابلة للتس ـ ــويق ،وتولت الش ـ ــركات الس ـ ــويس ـ ــرية دعم هذه االبتكارات،
َ
وتصييع ا وطرح ا في األسواق ،حي تدعم هذه األبحا  13اركة سويسرية مس أكبا الشركات في الاالد ،مث نستله ،ونو ارتيس،
وروش ،وكريــديــت سـ ـ ـ ــويس ،وأوبس( ،)9كم ــا ُّ
التم س ـ ـ ـ ــويسـ ـ ـ ـ ـرا بطرح الجوائل التح يزيــة في مج ــام االبتك ــار لألكــاديميين والطالب في
الجامعات السويسرية.
َ
تكليق ريق َّ
مؤه للقيام بتطايق عملية التقويم
وبعد تحديد الج ة التي سـ ـ ــتتم املقارنة مع ا واالس ـ ــت ادة مس خبااالا ،يتم
وتن يذها ،والحصـ ـ ـ ــوم عن النتائج ومقارن لا وتحليل ا وت سـ ـ ـ ــياها الت اذ الخطوات املناسـ ـ ـ ــاة للتطوير ،ور ع ك اءة األداء االبتكاري
ألعضاء هيئة التدريس.
()10

تظ ر أهمية اســت دام القياس املقارن في االســت ادة مس نتائجه في وضــع الخطط املســتقالية ألعضــاء هيئة التدريس لتطوير
ي ب
اهتمت الد اس ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
ُ
وهيئات الجودة واالعتماد األكاديمي ،ولد َّ
املتمث
ـات برأس املام ال ر
الجامعات
م اراالم ،وهذا ما تس ـ ـ ـ ــع إليه
ر
مل
بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،وأوصت باالهتمام بم ارالم اإلبداعية واالبتكارية (يوسق.)0225 ،
✓ َّ
إن است دام أسلوب القياس املقارن يم س أن يقدم ثال نتائج م تل ة( :بشيا)0212 ،
✓ َّ 1
أن العمليات الخارعية أ ض مس العمليات الداخلية ( جوة سلاية).
✓ َّ 0
أن العمليات الخارعية تتعادم مع العمليات الداخلية (تعادم).
✓ َّ 0
أن العمليات الداخلية أ ض مس العمليات الخارعية ( جوة إيجابية).

( )8الاوابة الرسمية لحكومة اإلمارات ،تم االستاعاع عن الرابط:
https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives
( )9سويسرا الدولة األكثا ابتكارا في العالم ،تم االستاعاع عن الرابط)https://www.switzerland-innovation.com :

( )10عاء في (مؤاـرات لياس األداء املدر ــمي ،و ارة التعليمَّ )1 ،1301/1302 ،أن مراح القياس املقارن ي :تحديد ما ســيتم مقارنته داخليا
وخارعيا ..اختيار ريق مؤه  ..حص ــر املؤسـ ـس ــات املتميزة ..عمع وتحلي املعلومات ذات العاللة ..ثم دراس ــة النتائج ،ومقارنة
النتائج وتحليل ا وت سياها ،وأخياا بناء التحسينات املستقالية.
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َّ
ُ
املقتاحات واأل َ
كار
تتطلب ال جوة الس ـ ـ ـ ــلاية مج ودات دؤومة للتحسـ ـ ـ ــين والتطوير ،وماليسـ ـ ـ ــاة لحالة التعادم تس ـ ـ ـ ــتللم
مل
َّ
االبتكارية لتحديد رص التحس ـ ـ ـ ــين  ،والح اه عن املركل ،ب وت بطيه لأل ضـ ـ ـ ـ ـ  ،وأخياا َّ
إن ال جوة اإليجابية تتطلب تدعيم ا،
مل
َّ
والحرص عن استثمارها.
ب
ُ
ُ
القياس املقارن الادائ َ املطلومة للتحس ـ ـ ـ ــين ،بناء عن نتائج التقويم ،تس ـ ـ ـ ــتعم أس ـ ـ ـ ــاليب أخرل لتطوير م ارات
كما يو مل ر
ب
تدني املسـ ـ ـ ــتول االبتكاري مليسـ ـ ـ ــوبي
أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،وذلك بالاح عس بدائ أ ض ـ ـ ـ ـ يما لو أظ رت النتائج مل
الجامعة ،عندها تاح املنظمة عس تجرمة أخرل لد تكون أكثا عالية في تحسين األداء االبتكاري مليسوبي الجامعات.
وه ذا يم س اعتاار اسـ ــت دام القياس املقارن في تقويم األداء االبتكاري ألعضـ ــاء هيئة التدريس مس الدراسـ ــات املسـ ــتقالية
ب
ـاإ املؤ َّس ـس ــات
التي تس ـ م في ر ع ك اءة أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،وتحس ــين القرارات في املؤ َّس ـس ــات التعليمية ،وترق بلا إل مص ـ مل
العاملية.
َّ
توصــلت الدراســة مس خالم ما ُعرب مس معلومات تتعلق بمحاور الاح إل عدد مس النتائج سـ ُـتعرب و ق أســئلة الدراســة
كما يني:
أ النتوائج املتعلقوة باإلجابة على التسو و و وواؤل األول ،ونص و و و وه :ما أهميوة تقويم األداء االبتكواري ألعضو و و وواء هيئوة التودريس في
الجامعات السعودية؟ وجاءت كما يلي:
✓ كش ـ ت الدراســة أن تقويم االبتكار لدل أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات يعد مس أســاليب التطور الوظي ي الذي يلدإ إل
ب
يحقق أهداإ الجامعة ورســال لا في
بناء ال اءات البشــرية املؤهلة في عصــر التصــاد املعر ة ،وتوظي ا في املكان املناســب ،بما مل
الرقي والتقدم.
✓ أظ رت الدراس ـ ـ ــة أن التقويم االبتكاري ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس يعل الجودة في التعليم ،ويس ـ ـ ــاعد في حص ـ ـ ــوم الجامعات عن
االعتماد األكاديمي.
✓ أبر ت الدراس ـ ــة دور تقويم األداء االبتكاري ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في ال ش ـ ــق عس مواطس الض ـ ــعقُ ،تح َّس ـ ـس ،وعس مواطس
القوة ُت َّ
عل  ،ووضع الحوا ل لتطوير امل ارات االبتكارية لدل أعضاء هيئة التدريس.
ب النتائج املتعلقة باإلجابة على التساؤل الثاني ،ونصه :ما هو اإلطاراملفاهيمي للقياس املقارن؟ وجاءت كما يلي:
✓ َّ
إن القيــاس املقــارن منال اس ـ ـ ـ ــتااتي ي يلــدإ ال يــادة ك ــاءة أداء املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات مس خالم تطوير أداء العــاملين و رق العمـ ،
باالست ادة مس أ ض الخباات املحلية واإللليمية والدولية.
✓ إن تطايق القيـاس املقـارن في تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس في مجـام االبتكـار ،يؤدي إل تطوير م ـارات ميس ـ ـ ـ ــومالـا االبتكـارية،
و يادة إنتاعي لم العلمية وال ريةَّ ،
مما ُيس مل م في ر ع التصييق العاملي للجامعات السعودية.
ج النتائج املتعلقة باإلعابة عن التسـ ـ ـ ــاؤم الثال  ،ون ُّ
ص ـ ـ ـ ـه :ما ي مراح اس ـ ـ ــت دام القياس املقارن لتقويم األداء االبتكاري
ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؟ ولد عاءت كما يني:
✓ إن اس ـ ــت دام القياس املقارن يتم و ق ثال مراح  :الت طيط ويشـ ــم وضـ ــع خطة اسـ ــتااتيجية متكاملة لالبتكار ،ثم التن يذ
ويشــم تن يذ معاييا كمية ونوعية لقياس األداء االبتكاري ألعضــاء هيئة التدريس ،وأخياا القيام بالتحســينات املســتقالية بناء
عن نتائج التقويم املقارن.
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✓ َّبييت الدراسـ ـ ـ ُـة َّ
أن مراح عملية تقويم األداء االبتكاري ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات يجب أن ترا ي ماادا التقويم في
اإلسالم ،ومس أبر ها مراعاة الجوانب اإلنسانية لأل راد ،وتحقيق العدم واألمانة العلمية في عميع مراح التقويم.

321

في ضوء النتائج السابقة التي َّ
توصلت ل ا الدراسة توصمي الااحثة باآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تدريب أعضاء هيئة التدريس عن آليات االبتكار وأسسه وماادئه.
االهتمام بالضوابط اإلسالمية عند است دام القياس املقارن مع عامعات دولية.
ُّ ُ
َّ
ليتسنى ل م الت رغ للاح واالبتكار.
ت يق العبء التدريعمي عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛
َّ
والتاليات ألعضاء هيئة التدريس املات ريس ،وللمشر ين عن املشاريع االبتكارية للطالب.
تقديم الحوا ل
َ ب َ
ب
القيمة واملح مل لة
دعم الجامعات املات رة ماديا ومعنويا ،باإلا ـ ــادة بلا ومأنش ـ ــط لا االبتكارية في وس ـ ــائ اإلعالم ،ومنح ا الجوائل مل
عن االبتكار.
تش ـ ـ ـ ــجيع التعـاون بين عـامعـات العـالم اإلس ـ ـ ـ ــالمي في تطوير آليـات تطايق مؤاـ ـ ـ ـ ـرات األداء االبتكـاري؛ لتحقيق عودة التعليم،
واإلس ام في ا دهار االلتصاد في الدوم اإلسالمية.

أحمد ،أسـ ــامة" ،القياس املقارن" (0210م)" ،مجلة التدريب والتقنية الصـ ــادرة مس املؤس ـ ـسـ ــة العامة للتدريب التقني واملنهي ،الرياب ،العدد
.122
أحمد ،نجم الديس نص ــر" ،تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بين رص ــد الوالع ورؤل التطوير دراس ــة ميدانية" ،مجلة كلية التابية بالللا يق،
(0221م) – مصر ،ع  ،21الص حات.1103 :
األحمدي،ايمان عادالعليل "التوعيه اإلسالمي للتابية املقارنة"0212(،م) ،رسالة ماعستيا،عامعة عدة،لسم أصوم التابية.
الادوي ،منام محي الديس" ،دور عاليات مراكل التطوير األكاديمي عن أداء أسـ ـ ـ ــاتذة الجامعات السـ ـ ـ ــودانية" 0215( ،م) رسـ ـ ـ ــالة دكتوراه،
عامعة أم درمان.
بوبشيت ،الجوهرة بيت إبراهيم "،ممارسات تطوير األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك يص " ،مجلة عامعة امللك سعود
العلوم التابوية والدراسات االسالميةالسعودية0210( ،م) ،مج  ،03ع  ،0الص حات .250 223
التاكي ،عثمان" ،نموذج مقتاح لتطوير أداء أعض ــاء هيئة التدريس في مجام مس ــتحدثات ت نولوعيا التعليم واملعلومات في ض ــوء احتياعاالم
التدريبية بكلية املعلمين  /عامعة امللك س ــعود" ،دراس ــات في املناهل وطرق التدريس0223( ،م) مص ــر ،ع  ،150الصـ ـ حات1 :
.33
الثبيتي ،مليحان؛ القرني ،عني" ،طرق وأس ـ ــاليب تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية مس وع ة نظر عمداء الكليات
ورؤسـ ـ ـ ــاء األلسـ ـ ـ ــام" ،مجلة عامعة امللك سـ ـ ـ ــعود العلوم التابوية والدراسـ ـ ـ ــات اإلسـ ـ ـ ــالميةالسـ ـ ـ ــعودية1330(،م) مج ،5ع ،0
الص حات.320 302 :
الثويني ،يوسـ ـ ـق؛ عادالعام ،عنتا" ،أس ـ ــاليب تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في بعض الجامعات األمري ية وإمكانية االس ـ ــت ادة منلا في
الجامعات العرمية"،مجلة الثقا ة والتنمية(0212م) مصر ،مج  ،11ع  ،03الص حات.151 112 :
الحسيني ،اض محمد" ،آ اق الحضارة العرمية اإلسالمية " ،القاهرة :دار الشروق لليشر والتو يع (0222م) ،ط.1
خلي  ،نبي سعد" ،التابية املقارنة في األصوم املناجية ونظم التعليم اإلللامي" ،القاهرة :دار ال جر0223( ،م) ،ط.1
دودعس ـ ــون ،مارك؛ عان ،دي يد" ،االبتكار :مقدمة لص ـ ــياة عدا" ،ترعمة :ييب عاطق س ـ ــيد ،مص ـ ــر :مؤسـ ـ ـس ـ ــة هنداوي للتعليم والثقا ة،
(0213م) ،ط.1
رايد ،صالح ،الليادي؛ صااح" ،دور رأس املام ال ري في تحقيق األداء الجامعي املتميز،دراسة تحليلية آلراء القيادات الجامعية في عينة مس
كليات عامعة القادسية" ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية وااللتصادية0213( ،م) ،مج  ،12ع.0
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اللهراني ،صـ ـ ــالح بس يحيى" ،منطلقات دراسـ ـ ــة التابية املقارنة وضـ ـ ــوابط ا في ضـ ـ ــوء التابية اإلسـ ـ ــالمية" ،مجلة التعليم اإلسـ ـ ــالمي0213( ،م)،
عامعة أم القرل.
سامم ،أيتن محمود" ،تقييم األداء املؤسعمي في املنظمات العامة الدولية" ،دار اليشر للجامعات0221( ،م) ،مصر ،القاهرة ،ط.1
الس ــديري ،محمد؛ الباهان ،إس ــماعي ؛ عماد ،ياس ــر؛ متولي ،أحمد؛ عادال تاح؛ الس ــيد محمد" ،أثر الباامج التدريبية عن األداء التدريع ــمي
ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة امللك ســعود :دراســة تقويمية" ،مســتقا التابية العرمية0210( ،م) ،مج ،13ع  ،21الصـ حات:
.13 3
الس ـ ـ ــويدي ،خلي ة؛ حيدر ،عاد اللطيق" ،أس ـ ـ ــاليب ر ع ك اءة األداء لدل أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة" ،دراس ـ ـ ــات في املناهل وطرق
التدريس (1331م) – مصر ،العدد  :ع  ،31الص حات.53 0 :
الس ـ ــيد ،س ـ ـ يا حس ـ ــس (0215م)" ،مدي حاعة عض ـ ــو هيئة التدريس إل تطوير أدائه التدريع ـ ــمي" ،مجلة القراءة واملعر ة – مص ـ ــر ،ع ،123
الص حات.11 5 :
ا ــاكر ،س ــحر ايق" ،نموذج مقتاح لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بكلية التابية ال نية عامعة حلوان" ،املؤتمر العلمي الس ــنوي العربي
الخامس الدولي الثاني ،االتجاهات الحديثة في تطوير األداء املؤس ـعــمي واألكاديمي في مؤس ـســات التعليم العالي النو ي في مصــر
والعالم العربي1331( ،م) ،مج ،1مصر املنصورة ،الص حات.121 103 :
الشـريق ،اتنة" ،مدل مسـاهمة تطوير أداء أعضـاء هيئة التدريس في تحقيق عودة التعليم :عامعة املدينة العاملية نموذعا" ،املجلة العرمية
للدراسات التابوية واالعتماعية – السعودية0213( ،م) ،ع ،5الص حات.111 31 :
الش ـ ـ ــمري ،األدهم بس خلي ة (0211م)" ،اإلنتاج العلمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية والعوام املؤثرة يه ومقتاحات
للتطوير" ،رسالة دكتوراه ،عامعة الياموك ،كلية التابية األردن إرمد.
عاــد الوهــاب ،س ـ ـ ـ ــميا محمــد (0223م)" ،نحو أداء متميز في القطــاع الحكومي املقــارنــة املرععيــة كمــدخ ـ لتقييم أداء الالــديــات ف الــدوم
العرمية" ،كلية االلتصاد والعلوم السياسية ،عامعة القاهرة ،املؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية.
عمر ،حسس الشيأ0210( ،م) " ،دور رأس املام املعرفي في تحقيق االبتكار لدل عمداء الكليات في الجامعات السورية  :دراسة ميدانية" ،مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات االلتصادية واإلدارية ،غلة لسطين ،مج  ،01ع.0
العيدروس ،أغادير بيت س ــالم" ،تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة أم القرل" ،املؤتمر القومي الس ــنوي الس ــادس عش ــر
(التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم لا الجامعي)0223( ،م) ،عامعة عين اـمس( ،مصـر القاهرة) ،الصـ حات:
.032 122
العساإ ،صالح بس حمد" ،املدخ إل الاح في العلوم السلوكية" ،الرياب :العايكان0222( ،م) ،ط.3
الغامدي ،عني بس محمد" ،تعدد األس ــاليب لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات طريقنا نحو تحس ــين عودة األداء املؤس ـع ــمي" ندوة
االتجاهات الحديثة في التطوير اإلداري وتحس ــين عودة األداء املؤس ـع ــمي املنظمة العرمية للتنمية اإلدارية (0223م) ،املغرب –
طنجة ،الص حات.31 1 :
غريب ،ييب عاد الر اق" ،أثر برامج تنمية لدرات أعض ـ ــاء هيئة التدريس في ر ع مس ـ ــتول األداء املنهي والش ـ ــخص ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعة عين امس مس وع ة نظرهم" ،مجلة القراءة واملعر ة (0223م) مصر ،ع .35
محمد ،إل ام اروق "تصــور مقتاح لنظام تقويم اــام ألداء عضــو هيئة التدريس بالجامعات املصــرية في ضــوء خباات بعض الدوم" ،املؤتمر
العلمي الس ـ ــنوي الثامس عش ـ ــر ،اتجاهات معاص ـ ــرة في تطوير التعليم في الوطس العربي0212( ،م) مص ـ ــر – بني س ـ ــويق ،كلية
التابية ،مج  ،0الص حات.222111 :
مس ـ ـ ــعود ،حس ـ ـ ــين؛ الع يق ،محمد" ،تطوير أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس و ق متطلاات س ـ ـ ــوق العم " ،املؤتمر العلمي الدولي األوم رؤية
اس ــتش ـرا ية ملس ــتقا التعليم في مص ــر والعالم العربي في ض ــوء التغياات املجتمعية املعاص ــرة كلية التابية (0212م) ،عامعة
املنصورة – مصر ،مج .1
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 أبراربنت ناصربن صالح العويد.أ

، واعتمدت الدراس ــة عن املنال الوص ـ ي،هد ت هذه الدراس ــة إل التعرإ عن والع تقويم أعض ــاء هيئة التدريس في ض ــوء م وم إدارة املعر ة
 وتوصـ ــلت،  كمجتمع للاح،وذلك بتطايق أداة االسـ ــتبيان عن عينة عشـ ــوائية مس أعضـ ــاء هيئة التدريس في عامعة اإلمام محمد بس سـ ــعود اإلسـ ــالمية
.الدراسة إل عدة نتائج أهم ا أن هناك تطايق بممارسة عالية ألعضاء هيئة التدريس يما ي ص م وم إدارة املعر ة وتطايقاالا املختل ة
Abstract:
This study aimed to identify the reality of the assessment of faculty members in the light of the concept of knowledge
management. The study relied on the descriptive approach by applying the questionnaire tool to a random sample of faculty members
at Imam Muhammad bin Saud Islamic University as a research society. The most important of which is the application of high practice
for faculty members with regard to the concept of knowledge management and its various applications.
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ُ
تعد الجامعة مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة تعليمية ريدة ومعقدة التاكيب ،ول ا أهدا ا املتميزة في خدمة املجتمع املحني ،وفي تطوير الاح
العلمي وإعداد كوادر بش ــرية مؤهلة ومت ص ـص ــة ،في حقوم املعر ة املختل ة التي تل ي حاعات املجتمع املحني ،كما تس ــع إل تو يا
الايئة األكاديمية ،والن سـ ـ ـ ــية ،واالعتماعية ،الداعمة لإلبداع ،والتميز ،واالبتكار ،وتنمية وصـ ـ ـ ــق املواهب ،ذلك أن الجامعة ي
عاارة عس بناء اعتما ي ،يض ـ ـ ـ ــم العديد مس ال ياك اإلدارية واألكاديمية ،التي تتألق مس مجموعة مس املوارد البش ـ ـ ـ ــرية ،ترمط بينلم
عاللات وظي ية م تل ة ،تســاهم في إنجاح أهداإ هذه املؤس ـســة ،مس خالم تيســيق واضــح وتنظيم دليق ،يت اع بشــك ٍ مســتمر
مع الايئــة املحيطــة بــه ،حي ـ أنــه التــأثيا املتاــادم بينلمــا (الليــديس0215 ،م ،ص  ،)12كــذلــك ــإن التعليم الجــامعي يلقى اهتمــام ـا
ملحوظا في املجتمع باعتااره أحد املصـ ـ ـ ــادر الرئيسـ ـ ـ ــية لتطوير وتنمية القول البشـ ـ ـ ــرية والوسـ ـ ـ ــيلة ال عالة للتقدم العلمي ،والتقني،
والنمو الثقافي ،والحضـ ــاري ،للدولة ،واملجتمع في العص ــر الحدي  ،قد ا ـ ـ د التعليم الجامعي تطورا ونموا ملحوظا تؤكده الليادة
في عدد املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية ،وأعداد الطلاة املسـ ـ ــجلين ،وأعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ،والج ا اإلداري وال ني (محمد0211 ،م ،ص
 ،)110والتعليم الجامعي في م ومه الواس ـ ـ ــع الش ـ ـ ــام يس ـ ـ ـ م في وض ـ ـ ــع الخطوط العريض ـ ـ ــة لخطط التنمية مس خالم التص ـ ـ ــورات
الــذهنيــة والعمليــة واإلعرائيــة التي يقــدم ــا أس ـ ـ ـ ــاتــذة الجــامعــة ،ــالتنميــة الحقيقيــة تنطلق بقوة عن النطــاق املخطط لــه ،مس خالم
االهتمام بالتعليم الجامعي ومحاولة تحديثه ،وتطويره بما يتوا ق مع متطلاات العصـ ـ ــر ،ومما يعم عن تنمية الطالات البش ـ ـ ــرية،
ألن اإلنسان أوال وأخياا هو أساس التنمية ومحورها (إبراهيم0210 ،م ،ص .)31
وعاءت لس ـ ـ ـ ة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة العامة للتعليم الجامعي ب
تنص عن أهداإ أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية تتمث في عدد مس األهداإ منلا ،التنمية
البشرية املتكاملة للطلاة ،وإعدادهم ثقا يا ،وعلميا ،ون سيا ،وعسديا ،لقيادة التقدم والتحدي والتطوير (عاد الحي،0210 ،ص
 ،)52باإلضـ ـ ــا ة إل ما ذكر (األل ي0213 ،م ،ص ( )01إدريس0215 ،م ،ص  )32 35أن مس أهدا ا تطوير وتنمية املعر ة ،وتنظيم
وإعداد الدورات التدريبية ،والباامج امل نية املختل ة ،عس طريق برامج التعليم املتواصـ ـ ـ واملس ـ ــتمر مدل الحياة ،ونظرا ألن م وم
إدارة املعر ة مس أهم امل اهيم الحديثة التي نالت اهتماما مس الااحثين التابويين بشـ ــك ٍ عام ،والااحثين في اإلدارة التابوية عن وعه
الخصوص ،ودراس لا في تطوير أداء بعض املؤسسات التابوية والتعليمية ،حي أظ رت كثيا مس الدراسات بأن عددا منلا لد تايت
مــدخـ إدارة املعر ــة ،ممــا أظ ر لــدرات متميزة ومتطورة في أدائلــا مقــابـ املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات التي لم تتانى ذلــك ،حيـ ذكر (آم عثمــان،
0210م) نقال عس (العفزي والحربي0215،م،ص )22بأن إدارة املعر ة تؤدي دورا م ما في تطوير املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات خاصـ ـ ــة الجامعات ،ملا
تحويه مس مض ــمون ري ومعرفي كايا ،لذا أص ــاحت أكثا لدرة مس غياها مس املؤسـ ـس ــات في تحقيق التميز في ظ مجتمع املعر ة،
ورغم أن م وم إدارة املعر ــة ال يلام م وم ـا حــديث ـا في الجــامعــات ،إال أنــه حظي بــاهتمــام كايا مس الاــاحثين والقــائمين عن هــذه
املؤس ـ ـسـ ــات سـ ــعيا وراء التميز العلمي والاحثي ،والجودة واالعتماد األكاديمي ،وألن الايئة التنظيمية للمؤسـ ـسـ ــة الجامعية مس أكثا
الايئات املناساة لتطايق م وم إدارة املعر ة.
وال ا ـ ـ ـ ـ ــك أن بعض عمليــات وآليــات إدارة املعر ــة تن ــذهــا عــدد مس الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة ،متمثلــة في العمــادات والج ــات
املختل ــة كعم ــادة الاح ـ العلمي التي التم ب ــإنت ــاج املعر ــة ،وعم ــادات تطوير امل ــارات في الج ــامع ــات التي التم بتطوير األعض ـ ـ ـ ـ ــاء
األكاديميين واإلداريين ،وعمادة امل تاات التي التم بح ظ املعر ة والتش ـ ـ ـ ــارك الا مس خالم عدد مس لواعد املعلومات ،وغياها مس
الج ات االخرل كالحاضنات ،وألن عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات تحت اهتمام أكبا في الولت الحالي ،وترصد
ل ـا أكبا املعـاييا ،كونلـا م مـة إلعداد وتطوير أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس والعمليـة التعليميـة في الجـامعـة ،إن الاـاحثـة رأت أن تنـالش
مسألة تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء م وم إدارة املعر ة.
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ُ
تش ـ ــك مس ـ ــألة تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس الجامعي في نظم التعليم العالي واحدة مس القض ـ ــايا الرئيس ـ ــية في املجاالت
العلميــة واالعتمــاعيــة في الولــت الحــالي ،حي ـ وعــدت املجتمعــات اإلنسـ ـ ـ ـ ــانيــة في التقويم الجــامعي منطلقــا لإلصـ ـ ـ ــالح مس أحوال ــا
والنلوب بطالاالا البشـ ــرية تجاه املسـ ــتقا  ،واالنتقام نحو عالم أ ض ـ ـ للجميع ،ولد يأتي التقويم لألس ـ ــتاذ الجامعي أوم خطوات
ُ
لعمليـة اإلصـ ـ ـ ــالح ،وتعـد إدارة املعر ـة مس أحـد امل ـاهيم اإلداريـة التي نمـت األدبيـات املتعلقـة بلـا كمـا ونوعـا ،ذك ألن مـدخـ إدارة
ُ
املعر ة يؤكد عن أن املعر ة تعد مس أهم املوارد التي تمتل ا املؤس ـس ــة الجامعية ،مس خالم تاادم املعلومات الض ــمنية التي يمل ا
األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي والغيا ضـ ـ ـ ــمنية لذلك تس ـ ـ ـ ـ م مس خالم تقويم األعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس للوص ـ ـ ـ ـ إداء تعليمي متميز ،وتم نلا مس
تحقيق ميزة تنا سية صعاة مع الجامعات األخرل املحلية والعاملية.
إن التقدم الجامعي في اململ ة العرمية الس ــعودية يوعب عملية التقويم ألعض ــاء هيئة التدريس ،وماألخص أدائلم التعليمي،
في ضـ ـ ـ ــوء م وم إدارة املعر ــة ،وانطاللــا مس أن إدارة املعر ــة وتحويـ الايــانــات واملعلومــات إل معــارإ يتشـ ـ ـ ـ ــارك الــا الجميع ،وأن
ُ
ك اءة أعضــاء هيئة التدريس تقاس بمؤاـرات منلا ت عي وســائ م تل ة لتقويمه ،إن الااحثة رأت بأن مشــكلة الدراســة تتالور في
معر ة والع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،في ضوء م وم إدارة املعر ة.

 .1ما والع تقويم ممارسة أعضاء هيئة التدريس ليشاط اإلنشاء املعرفي في الجامعة مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .2ما والع تقويم ممارسة أعضاء هيئة التدريس ليشاط حيا ة املعر ة في الجامعة مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .3ما والع تقويم ممارسة أعضاء هيئة التدريس ليشاط الذيب املعر ة في الجامعة مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 .1معر ة والع تقويم ممارسة أعضاء هيئة التدريس ليشاط اإلنشاء املعرفي في الجامعة مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .2التعرإ عن والع تقويم ممـارسـ ـ ـ ـ ــة أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ليشـ ـ ـ ـ ــاط حيـا ة املعر ـة في الجـامعـة مس وع ـة نظر أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس.
 .3معر ة والع تقويم ممارسة أعضاء هيئة التدريس ليشاط الذيب املعر ة في الجامعة مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس.

تنطلق الدراسـ ـ ـ ــة مس أهمية نظرية تتلخص في االهتمام بتقويم أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية ،في ض ـ ـ ــوء
م اهيم إدارة املعر ة ،وأهمي لا التطايقية في تقديم املقتاحات لتعدي بطالة تقويم األداء املرتاط بأعضاء هيئة التدريس ،في ضوء
م اهيم إدارة املعر ة الحديثة.

✓
✓
✓
✓

الحدود املوضوعية :تتناوم هذه الدراسة تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ،في ضوء م وم إدارة املعر ة.
الحدود اللمانية :تم تطايق هذه لدراسة خالم ال ص األوم مس العام الجامعي 1303هـ 1332هـ.
الحدود املكانية :اململ ة العرمية السعودية ،الرياب.
الحدود البشرية :تقتصر الدراسة عن رؤساء األلسام بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية
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.
التقويم:
ُيعرإ التقويم عميع األحكام التي تلن بلا عمع عوانب التعليم والتعلم وتشخيص نقاط القول والضعق الا بقصد التااح
الحلوم التي تصحح مساراها (رادي لايب وآخرون1313 ،م ص.)100
ُيعرإ التقويم إعرائيا .بأمة  ":عملية تحديد مس ـ ــتول ممارس ـ ــة أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،لاعض األنش ـ ــطة في ض ـ ــوء م اهيم
إدارة املعر ة".
املعر ة:
لـغــوي ـ ـا :يـعــود األصـ ـ ـ ـ ـ ـ فــي كـلـمـ ــة "مـعــر ـ ــة" إلـ اا ـ ـ ـ ـتـق ـ ــالـ ـ ــا مــس الـ ـع ـ ـ (عــرإ) ،ومـعــر ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـمــيء ــي إدراك ـ ــة ب ـ ــأح ـ ــد
الحواس(القاموس،ص.)535
اصـ ـ ـ ــطالحا :ي "كام أرص ـ ـ ـ ــدة اإلنس ـ ـ ـ ــان مس املعلومات وامل اهيم واآلراء والخباات واملعتقدات واالنطااعات والتص ـ ـ ـ ــورات
الذهنية التي تعتبا املرعع األسا مي له في التعام مع ك متطلاات الحياة" (القحطاني وآخرون.)0223 ،
ُيعرإ (الصـ ــاوي )0222 ،املعر ة بأنلا "تلك األ كار أو امل اهيم التي تص ـ ـ إل ال رد أو مؤس ـ ـسـ ــة أو مجتمع وال م واإلدراك
الشام ل ا واست دام ا الت اذ سلوك عام مس تحقيق أهداإ محددة".
ُ
وتعرإ املعر ة إعرائيا :املعلومات والخباات واملمارسـ ـ ـ ــات التي يمل ا عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس واالسـ ـ ـ ــت ادة منلا بغرب تطوير
ممارسات اعضاء هيئة التدريس وتقويم ا.

لغويا ( :انتقام الخدمة ) ي العملية املسـ ـ ـ ــئولة عس عمع و تحلي و ت ليس و مش ـ ـ ــاركة املعر ة و املعلومات في املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة.
ال دإ الرئيعمي إلدارة املعر ة هو تحسين ال اءة عس طريق تقلي الحاعة إلعادة اكتشاإ املعر ة .راعع بيانات ـ ـ ثم معلومات ـ ـ ثم
معر ة ـ ثم ح مة ،نظام إدارة معر ة الخدمة
اص ــطالحاُ :يعرإ (القطارنة،0211،ص )00إدارة املعر ة بأنلا " :ي الج د املنظم الوا ي املوعه مس لا منظمة أو مؤسـ ـس ــة
ما ،مس أع اكتســاب كا ة أنواع املعر ة ذات العاللة بيشــاط تلك املؤس ـســة وعمع ا وتصــيي ا وتنظيم ا وت لينلا ،وععل ا عاهلة
للتداوم واملشاركة بين أ راد املؤسسة وألسام ا ووحدالا ،بما ير ع مستول ك اءة ات اذ القرارات واألداء التنظيمي".
ُ
وتعرإ إدارة املعر ة إعرائيا :ي عمع املعلومات واالس ـ ـ ـ ــت ادة مس الخباات بين اعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وما يمثل م مس خارج
الجامعة وإعادة تنظيم ا واالست ادة مس بموالق بغرب االست ادة منلا.

في ضــوء طايعة الدراســة والايانات املراد الحصــوم علالا وفي ضــوء األســئلة اســت دمت الااحثة املنال الوص ـ ي ،في دراس ـ لا،
حي سوإ تصق املعلومات التي تص إلالا في ضوء األدبيات ،والنتائج التي توصلت إلالا.
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املت مجتمع الدراسة عن كليات عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.

اـ ــملت الدراسـ ــة عينة عشـ ــوائية مس أعضـ ــاء هيئة التدريس في كليات عامعة اإلمام محمد بس سـ ــعود اإلسـ ــالمية ،حي بلغ
عددهم ( )122عضو هيئة تدريس.
االس ـ ـ ــتاانة ُ :ويعد االس ـ ـ ــتبيان مس أحد وس ـ ـ ــائ عمع الايانات ولواها واالعتماد عن مجموعة مس األسـ ـ ــئلة التي توعه لأل راد
بغية الحصـ ــوم عن بيانات معينة (سـ ــالم،0210،ص )133وتعتبا االسـ ــتاانة أداة تتض ــمس مجموعة مس األسـ ــئلة ،أو ُ
الجم الخباية
ب
حوص اإلعابة عنلا ،بطريق ا ُيحددها الااح  ،حس ـ ـ ـ ــب أغراب الاح  ،ومس أا ـ ـ ـ ــكال ا االس ـ ـ ـ ــتاانة املغلقة ،التي
التي ُيطلب مس امل
ب
حوص اختاار اإلعابة عس مجموعة مس اإلعابات مث  :نعم ،أو ال(،عطوي،0223،ص )33قد اس ـ ـ ـ ــت دمت الااحثة
ُيطلب مس امل
اسـ ــتاانة موعة ألعضـ ــاء هيئة التدريس ُمقسـ ــمة إل ثالثة محاور املحور األوم "والع تقويم ممارسـ ــة أعضـ ــاء هيئة التدريس ليشـ ــاط
اإلنشـاء املعرفي في الجامعة مس وع ة نظر أعضـاء هيئة التدريس" املحور الثاني"والع تقويم ممارسـة أعضـاء هيئة التدريس ليشـاط
حيا ة املعر ة في الجامعة مس وع ة نظر أعضــاء هيئة التدريس" املحور الثال " والع تقويم ممارســة أعضــاء هيئة التدريس ليشــاط
الذيب املعر ة في الجامعة مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس".

تم التأكد مس صــدق األداة بعرض ـ ا عن ( )2مح مين مس أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات ،والتأكد مس الثاات مس خالم
إعادة تطاييق ا عن عينة مس ( )15عضو مس أعضاء هيئة التدريس ،ملعر ة مدل وضوح وس ولة األل اه املست دمة ومدل م م
للم اهيم الواردة في هذه االستاانة ،ومس ثم القيام بالتعديالت الال مة ،وتم است دام معام االتساق الداخني أل ا كروناا للتأكد
مس مدل اتساق أداة القياس ،وبعد املعالجة كانت القيم عالية تاعا للنتائج التالية:
عدد ال قرات
7
5
4

م اهيم إدارة املعر ة
اإلنشاء املعرفي
.1
حيازة املعرفة
.0
تهذيب املعرفة
.0

القيمة
0.808
0.883
0.868

إن امل مة الرئيس ـ ـ ـ ــية في التدريس الجامعي ي تعليم الطلاة الجامعيين كي ية الت يا ،واالعتماد عن الذات ،و يادة الثقة
بالن س ،والش ـ ــعور باملس ـ ــؤولية ،واإلنجا  ،واالسـ ــتمرار بالتعليم الذاتي ،وهذا يتطلب وعود أس ـ ــتاذ عامعي عيد اإلعداد والتكويس،
بحي يتم تكوينه وإعداده إعدادا م نيا عيدا في أس ـ ـ ـ ــاليب التدريس الجامعي ( األسـ ـ ـ ــدي ،)35 ،0213 ،ونظرا ألن التدريس هو أول
امل ام األسـاسـية لعضـو هيئة التدريس سـواء داخ املحاضـرات ،أو في املعم  ،أو الورش وغياها ،لذا يجب أن تتوا ر يه ال اءات
الال مة للتدريس الجيد ،بحي يساهم في تطوير السياسات املرتاطة بالعملية التعليمية ،ومس هذه ال اءات (الشخي ي:)،0210 ،
 .1القدرة عن الت طيط الجيد للمحاضـرة بما يت ق مع الولت ،واملكان ،وطايعة الطالب وأعدادهم ،وإتاحة ال رصـة ل م للحوار
واملنالشة داخ املحاضرة ،واالبتعاد بقدر اإلمكان عس أسلوب التلقين.
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 .2القدرة عن است دام الوسائ والطرق التي تستثيا دا عية الطالب نحو التعلم ،وامل ارة في تنظيم املولق التعليمي ،عن ضوء
ما لدل الطالب مس الخباات واملعلومات.
 .3القدرة عن أن يعلم الطلب كيق يتعلمون؟ وماذا يتعلمون؟ ومتى يتعلمون؟ ،والقدرة عن طرح األس ـ ــئلة املتنوعة ،وتش ـ ــخيص
صعومات التعلم لدل بعض الطالب ،ومساعدالم في التغلب علالا.
 .4امل ارة في اختيار طرق التدريس ،والوســائ التعليمية الحديثة ،واألنشــطة التي تســاعد في تحقيق أهداإ املحاضــرة ،ومســاعدة
الطالب عن اس ــت دام أس ــاليب ح املشـ ـ الت ،والت يا النالد ،والت يا اإلبدا ي ،باإلض ــا ة إل التم س مس مادته العلمية،
والولوإ عن الجديد واملستحدثات منلا.
ومس أهم وظــائق التعليم الجــامعي تكويس ذهنيــة عقليــة مرنــة لــادرة عن عمع املعلومــات مس مصـ ـ ـ ـ ــادرهــا املختل ــة ،وإعمــام
عمليات العق  ،والتحلي  ،والتص ــييق ،والنقد واملقارنة ،والتاكيب ،والتص ــميم ،وح املش ـ الت ،واملتنالض ــات ،وتص ــور الادائ ،
والتنظيم الجيد واملادع ،ويعتبا اإلبداع في التدريس الطريقة األمث للقيام بوظي ة التعليم الجامعي ،مس خالم التاكيز عن الايئة
العقلية واملعر ية للطالب ،وتطوير أسـ ـ ـ ـ ــاليب ت ياه وتدرياه عن الحوار (عطية ،)130 ،0213 ،وال تظ ر أهمية التعليم الجامعي
وإيجــاد األنظمــة يــه مس خالم املحــاض ـ ـ ـ ـرات ،واألبحــا التي يتلقــاهــا ،ويقوم بلــا الطالب ،بقــدر مــا تظ ر أهميتــه مس خالم توظيق
م تلق املس ـ ـ ــتجدات الت نولوعية وتطويره ليتوا ق مع ا ،مس أع تحقيق نلض ـ ـ ـ ــة ا ـ ـ ـ ــاملة ومتكاملة مس الجانب النظري والعمني
والتقني ،وهذا التطايق يقتضمي التالي (إبراهيم:)51-52 ،0210 ،
.1
.2
.3
.4

تطوير التعليم التقني الحدي في التعليم الجامعي.
التأكد مس لابلية الطالب ملث هذه التقنيات ،والقدرة عن التعام مع ا وتحسين األداء و قأ لذلك.
الدخوم إل مجام هذه التقنية ،والعم عن امللاوعة بينلا ومين ما تحتاعه الجامعة مس الجانب النظري والتطايقي.
االهتمام بتو يا التكاليق الال مة ملث هذه املستجدات التقنية ،التي ت يد النظام الجامعي.

إذا كان مس امل م أن يحس ـ ــس عض ـ ــو هيئة التدريس االس ـ ــتعداد للتدريس ،وإذا كان مس امل م ن ييهئ طالبه لدراس ـ ــة املادة التي
يقوم بتدريس ا ال ليئة املناساة ،إنه مس امل م أيضا أن يستطيع تن يذ الخطط ،واألنشطة التعليمية التي تناسب حاعات الطالب،
وتحقق املرغوب مس األهداإ ،وهذا يتطلب تنويع طرق وأســاليب التدريس ،واســت دام وســائ تعليمية متطورة ومتنوعة ،واإلعابة
عن أسئلة الطالب واست ساراالم ،ومنالشة الطالب في أحد املستجدات العلمية ،وت سيا النظريات واملصطلحات بشك ٍ واضح
وبس ـ ــيط ،واسـ ــت دام لغة س ـ ــليمة للتواص ـ ـ مع م ،وإتاحة ال رص ـ ــة للطالب للمش ـ ــاركة بمعار م وخبااالم ،وتنمية م ارات التعلم
الذاتي لديلم (ال ايعمي والحياني.)113-110 ،0210 ،
وماإلض ـ ـ ـ ــا ة إل ذلك يجب أن تكون مص ـ ـ ـ ــادر التعلم والخدمات كا ية في الجامعة ،ذلك لتلاية احتياعات الت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات
املختل ة بحي يس ـ ـ ـ ــتطيع الطلاة الوص ـ ـ ـ ــوم إلالا بك سـ ـ ـ ـ ـ ولة ،كما يجب أن تقوم هيئة التدريس بتقديم املعلومات بناء عن هذه
املصادر ،وال يوعد طريقة مثن للتدريس ،إال أن الطرق الجيدة للتدريس تضم املؤارات التالية (إدريس:)051-052 ،0215 ،
−

ترا ي املتعلم وتوع ات نموه ،وخصائص النمو الجسمية والعلمية للطالب ،وتستند عن نظريات التعليم.

−

ترا ي األهــداإ التابويــة والتعليميــة مس املتعلم ،كمــا ترا ي ال روق ال رديــة ،وطايعــة املــادة الــدراسـ ـ ـ ـ ـيــة ومــا تتطلاــه مس عنــاص ـ ـ ـ ــر
ومواضيع.
وإن اس ـ ــت دام التقنية كأدوات للتدريس املااا ـ ــر بدال مس أدوات للتعلم يتعلم الطالب مع ا وليس منلا س ـ ــيكون لاص ـ ــرا عس
إحــدا تغييا عوهري في النموذج التابوي ،حيـ تسـ ـ ـ ـ ــاهم نظم التعليم اإلل تاوني في تغييا الطرق التي تس ـ ـ ـ ــت ــدم بلــا التقنيــة مس
أدوارها التقليدية ،إل التقنية كأدوات لتعلم نش ـ ــط ومييوي ومقص ـ ــود وأص ـ ــي وتعاوني ،ولع أحد أبر أس ـ ــااب ظ ور الت نولوعيا
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التعليمية وانتشـ ـ ــارها في التدريس ي مس في السـ ـ ــعي مس أع تحسـ ـ ــين التدريس ،ولقد ارتاط اسـ ـ ــت دام الت نولوعيا بتطوير التعلم
والتعليم ،واست دام التقنية في التدريس الجامعي يتطلب عدة أمور لتوظي ا ،و ي (ال ايعمي والحياني:)02-00 ،0210 ،
✓
✓
✓
✓
✓

تدريب األساتذة عن كي ية است دام أحدا أاكام التقنية.
تو يا ال نيين داخ املؤسسات التعليمية.
ت يض العبء التدريعمي عس كاه األساتذة.
تو يا األع لة الحديثة ،وما تتطلبلا مس برامج ،ومواد تعليمية مناساة في مجام االختصاص.
إتاحة رص االتصام بين أساتذة حديثي الع د بالتقنية ،وأساتذة مت صصين وخبااء في املستحد منلا.

وييااي أن تكون سياسة الجامعات يما يتعلق بقاوم وإرااد وتوعيه الطالب والطالاات ،ومتابعة تقدم م الدرا مي واضحة
وإيجــابيــة ،وأهم املقومــات التي يم س التنويــه إلالــا في هــذا الصـ ـ ـ ـ ــدد أن يكون للطالب والطــالاــات ميوم ورغاــة في الت ص ـ ـ ـ ــص الــذي
ييتمون إليه ،وأن تكون هناك خطة واضـ ــحة معد مس لا مت ص ـ ـصـ ــين في اإلراـ ــاد والتوعيه ،وأن يكون هناك ٌ
نظام اـ ــام لح ظ
املعلومات والايانات املتعلقة بك طالب (عطية،)132 ،0213 ،ولد أعريت دراسـ ـ ـ ـ ــات متعددة تناولت اإلراـ ـ ـ ـ ــاد التابوي والتوعيه
ال ري في التعليم الجامعي ،ولد ات قت هذه الدراسات والاحو عن الحقائق املشتاكة التالية (األسدي:)553-551 ،0213 ،
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن عملية التوعيه واإلرا ــاد تس ــاعد الطالب الجامعي عن أن ي م ذاته ،ويدرس ش ــخص ــيته ،ويعرإ خبااته ويحدد مشـ ـ الته
وإمكانياته ،ويح ما يواع ه مس مش الت.
أن الطالب الجامعي يعيش لضـ ــايا مجتمعه ولضـ ــايا عصـ ــره ،ويتمثل ا في هذا الجانب مس عوانب حياته وشـ ــخصـ ــيته ،لذا و
بحاعة إل مراد ذو خباة مس أعضاء هيئة التدريس يساعده في م ذلك واملشاركة في تلك القضايا.
أن العملية اإلراادية ل ا أطراإ مشاركة عن مستول الجامعة ،لذا يجب مراععة أدوات العملية اإلراادية ومحتوياالا.
مدل أهمية هذه العملية في املحا ظة عن الجانب القيمي للطالب الجامعي ،باعتاار القيم املحرك األسـ ــا ـ ــمي للسـ ــلوك في كثيا
مس عوانب الحياة.
أن الطالب الجامعي بحاعة إل اإلرااد في حام وعود املش الت الدراسية التي تعتبا أكثا املش الت انتشارا وتأثياا عن الطالب.
اإلرااد ضروري في عملية التوعيه الن عمي ،واالن عالي للطالب.
ويلدإ اإلاراإ والتوعيه الجامعي إل (األل ي:)0213،11 ،

✓
✓
✓
✓

التوعيه الشام ملختلق الباامج واألنشطة.
تنمية األداء املنهي ،ور ع مستول األداء ال ني.
اليئة كا ة الطالب والعاملين ،وتشجيع م عن االبتكار واإلبداع.
متابعة أحد املستجدات واالست ادة منلا.
وعملية تقويم عضو هيئة التدريس في معظم الجامعات ترت ل عن ثال مسؤوليات أساسية ي (األسدي:)332 ،0213 ،

 .1التدريس.
 .2األداء في أنشطة أخرل داخ الجامعة ،وخارع ا في خدمة املجتمع.
 .3اإلنتاج العلمي.
ُ
وتحوم الج ــامع ــات إل مجتمع ــات للتعلم يتولق عن م ــدل االهتم ــام بتنمي ــة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس م ني ـا ،وم ــدل أخ ــذ
الجامعات بمادأ الش ـ ـ ـ ـراكة والت طيط له وت عيله ،ومدل اسـ ـ ـ ــت دام ا للت نولوعيا املعاصـ ـ ـ ــرة ،ومدل اهتمام ا بتحوي لاعات
الــدرس إل بيئــات للتعلم اليش ـ ـ ـ ــط وال عــام ،وتــأكيــدهــا عن أهميــة املعر ــة والعمـ الجمــا ي والتعــاوني في إنتــاع ــا ،ومــدل اهتمــام ــا
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بم رعــات التعليم الجــامعي ،وت ريس ك ـ الج ود لتحسـ ـ ـ ــين نوعيــة هــذه املخرعــات (الشـ ـ ـ ــخي ي،)010-011 ،0210 ،وتتحــدد أهم
الص ات التي ب
تميز األستاذ الجامعي الجيد في (علت:)322 ،0211 ،
_ ص ات تندرج ضمس وظي ة التدريس مث :
✓ العناية بإعداد املحاضرة وتحضياها ،والحماس لتدريس ا ،وااللتزام بمواعيدها.
✓ اإلحاطة باملادة التدريسية ،والحرص عن ما يجد الا مس أبحا علمية ،واالهتمام بتنمية روح االبتكار لدل الطلاة.
_ص ات شخصية وتتمث في:
✓ القدرة اللغوية والاالغية ،واالهتمام باملظ ر الخاراي.
✓ حسس الخلق.
_ خدمة الجامعة واملجتمع:
✓ املشاركة في الندوات واملحاضرات العامة.
✓ املشاركة في اللجان عن مستول الكلية والجامعة ،وااللتزام بالساعات امل تبية.
كذلك يجب العم عن ر ع ك اءة األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعي عس طريق تأهيله علميا وس ـ ـ ـ ــلوكيا وثقا يا ،وتدعيم خبااته العلمية،
وتنمية ك اءته التدريس ـ ــية وامل نية بحي يص ـ ــام لادرا عن التعام مع الطلاة ومؤسـ ـ ـس ـ ــات املجتمع املختل ة ،وهذا يتطلب وض ـ ــع
حلوم للتحــديــات التي تواع ــه ،وتقلـ مس ــاعليــة أدائــه مثـ ض ـ ـ ـ ــيق الولــت املخص ـ ـ ـ ــص للتــدريس ،يــادة أعــداد الطلاــة ،وضـ ـ ـ ــعق
اإلمكانيات األســاســية لتدريب الطلاة وإعدادهم ،باإلضــا ة إل أعااء االمتحانات واللجان واملرالاة والتصــحيم (األل ي-02 ،0213 ،
 ،)01ومس هــذا املنطلق قــد ا داد االهتمــام بتطوير أس ـ ـ ـ ـ ــاتــذة الجــامعــة ألن تطويرهم يعــد دعم ـا لأل راد واملجتمعــات في الكليــات،
واأللسام ،وللطالب ،وللمناهل الدراسيةُ ،ويقتاح لتطوير مستول أداء األستاذ الجامعي التالي (األسدي:)332 ،0213 ،
✓ اهتمام التعليم الجامعي بالعم عن نشر ثقا ة االعتماد األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس ،وأن تطويره ُيعد علءا منه.
✓
✓
✓
✓
✓

االهتمام بتنمية القيم املختل ة مث العم الجما ي ،واملشاركة في ات اذ القرارات ،والتقويم الشام واملستمر لألداء.
تو يا املعدات الال مة ألعضاء هيئة التدريس مث أع لة الحاسوب ،وغياها مس التقنيات.
عقد دورات أو ورش عم ألعضاء هيئة التدريس ملساعدالم للقيام بم ام م التعليمية.
ضرورة إاراك الطالب والطالاات الجامعيين في عملية الت طيط للمنال الدرا مي ،لدعم مجام الخطة الدراسية لدل أعضاء
هيئة التدريس.
تو يا أدوات االتصام ال اعلة بين الطالب ،وعضو هيئة التدريس والتي تس م في استمرار العاللات اإلنسانية بينلما.

وتلخص اليونس ـ ــكو ا ـ ــروط تجديد التدريس والاح العلمي ،الذي يتولق عن نوعية األكاديميين الجامعيين ،واملؤا ـ ـرات
الخاصة بجودة األستاذ الجامعي ،في ب
عدة أمور مس أهم ا (ح ي وا اب( )05 ،0211 ،إدريس:)20 ،0215 ،
✓
✓
✓
✓

األهداإ األكاديمية واملعاييا األخاللية الواضـ ـ ـ ــحة في التعيين والتالية ،املرتاطة بتوا ر االس ـ ـ ـ ــتعدادات للتدريس والقدرة عن
الاح العلمي.
خلق واس ــت دام خباات تعليمية مناس ــاة للمتعلمين ،وتطوير واس ــت دام اس ــتااتيجيات م تل ة ومتنوعة لش ــرح م اهيم املادة
العلمية املطروحة.
القدرة عن التدريس الجيد وك اءة التوعيه العلمي للطالب ،كذلك القدرة عن التعام مع مؤسسات املجتمع.
القدرة عن ات اذ القرارات اإلدارية واملالية ،وإتقان التعام مع التقنيات الحديثة في التعليم.
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✓ القدرة عن التقييم الذاتي ،واملعر ة الواسعة في مجام الت صص ،وتوظيق املادة العلمية في أنشطة تعليمية وتحلي بياناالا.
✓ تو يا الحريات األكاديمية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،والاحو  ،وطالبلم ،واالسـ ـ ــتقالم املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي ،بما ال يتعارب مع التطوير
املستمر ،وعدم مقاومته.
واملعادلة األس ــاس ــية في الجامعة تتلخص بأنه يجب أن يض ــمس األس ــتاذ الجامعي حريته األكاديمية ،ويت اع بحيوية وعملية
مع الجامعة حوارا ومحثا وتدريس ـا ،ب ويت اع مع املحيط الخاراي باملشــاركة العلمية في الندوات واملؤتمرات ،يحرص عن متابعة
الجديد مس اإلص ـ ـ ــدارات والاحو واليشـ ـ ـ ـرات في مجام ت صـ ـ ـ ـص ـ ـ ــه العام والدليق (السجيني ،)30 ،0210 ،وهناك أهداإ م تل ة
لتقويم عضو هيئة التدريس بالجامعات ومس أهم ا (عطية:)022 ،0213 ،
 .1تحقيق أهداإ الجامعة ،وتحسين أداء عضو هيئة التدريس و يادة اعليته ،في تطوير محتويات املادة العلمية ومضامينلا.
 .2ات اذ لرارات موض ـ ـ ــوعية يما يتعلق بالوض ـ ـ ــع الوظي ي لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس كالتالية ،و يادة الرواتب ،ومنم الحوا ل ،وفي
تصميم أنشطة تطوير وتأهي أعضاء هيئة التدريس.
ب
 .3تحس ـ ــين األداء التدريع ـ ــمي ،وتحس ـ ــين الايئة التعليمية والحد مس املعولات التي تحد مس عالية املمارس ـ ــات التدريس ـ ــية لتو يا
اإلمكانيات التعليمية الال مة للممارسات التدريسية ،وإيجاد أنظمة وسياسات تعليمية عيدة.
وتوعد عدة إاكاليات حوم تقويم وترلية أعضاء هيئة التدريس تتمث يما يني (علب:)351-352 ،0211 ،
✓
✓
✓
✓

التقويم والتاليـة يركلان عن األبحـا دون غياهـا ،واالهتمـام بـالاحـ دون غياه أدل إل ض ـ ـ ـ ــعق اإلعـداد املنهي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة
التدريس ،وإل حدو توتر وللق وإحااط مما ينع س عن ضعق اإلنتاعية.
إهمام الجانب التدريعـ ــمي في التقويم والتالية رغم أهميته خاصـ ــة في ظ املتغياات الحالية مث يادة األعااء التدريسـ ــية نتيجة
يادة عدد الطالب في الجامعات.
والتقويم والتاليــة ال يراعيــان املعــاييا األخرل مث ـ أهــداإ التقويم وامل ــام املنوطــة بــأعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس مث ـ التــدريس،
واألعمام اإلدارية التي يقومون بلا وخدمة املجتمع باإلضا ة إل خصائص أعضاء هيئة التدريس ولدرالم عن اإلبداع.
ُ
ظ ور العديد مس الدراسات التي تطالب بتغييا معاييا التقويم ،والتالية الراهنة والاح عس أساليب أخرل مالئمة.

ويعتبا تقويم الطالب ألســاتذالم مس أكثا أســاليب التقويم اــيوعا ،حي يرل ال ثيا أن للطالب الحق في املشــاركة في عملية
التقويم ل عالية املمارســات التدريســية ملدرســالم ،ومس أهم مميزات تقويم الطالب ألعضــاء هيئة التدريس الجامعي ما يأتي (عطية،
:)0210،023
.1
.2
.3
.4

تتمتع بدرعة ثاات عالية.
تتمتع بدرعة صدق عيدة.
نتائج ا موضوعية وغيا متحيزة.
تعتبا مس أ ض طرق وأساليب تقويم األداء الوظي ي.
ويم س تلخيص أهم عيوب طريقة تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس ،يما يني (ال ايعمي والحياني:)000 ،0210 ،

✓ أا ـ ــارت بعض الدراس ـ ــات بأن الطالب الذيس يعطون درعات مرت عة ألعض ـ ــاء هيئة التدريس هم الذيس يحص ـ ــلون عن درعات
مرت عة منلم.
✓ إن طالب الجامعة ليس لديلم الخباة الكا ية ،واملوضوعية الال مة التي تم نلم مس تقويم األداء التدريعمي بشك ٍ عيد.
✓ إن طالب الجامعة عند تقويم م ألعضـ ــاء هيئة التدريس يركلون عن الص ـ ـ ات والسـ ــمات الشـ ــخصـ ــية لعضـ ــو هيئة التدريس،
أكثا مس النواري العلمية ،وامل ارات التدريسية.
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✓ إن تقويم الطالب ألداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس يتأثر بعدد مس املتغياات في لاعة املحاض ـ ـ ـ ـرات منلا عدد الطالب في ا ـ ـ ـ ــعاة ،نوع
املقرر ه هو مقرر متطلب ،أم إعااري ،وكذلك الت صص.
✓ يرل بعض الااحثين أمثام راس ـ ـ س ،أن تقويم الطالب لعضـ ــو هيئة التدريس الجامعي غالاا ما يؤدي إل علعة الثقة في عضـ ــو
هيئة التدريس والتقلي مس مكانته في الجامعة.
✓ يؤكد أن طالب الجامعة ليس ـ ــوا مؤهلين للح م عن املس ـ ــتول العلمي لعض ـ ــو هيئة التدريس وال عن مدل مالئمة أهداإ املقرر
ومحتواه ،وأنه مس الخطأ االعتماد عن الطالب عند تقويم هذه الجوانب في عضو هيئة التدريس.
م وم إدارة املعر ة:
أما م وم املعر ة يم س تعري ة عن النحو اآلتي :ي معلومات ل ا ذات عاللة لابلة للتطايق تعتمد ،ولو عن نحو عللي ،
عن الخباات الس ـ ـ ـ ـ ــابقــة .كمــا يم س تعري ــا بــأنلــا مجموعــة مس القــدرات الرئيسـ ـ ـ ـ ـيــة واأل كــار والقوانين واإلعراءات التي تانى علالــا
أس ــاليب العم والقرارات ،وتحتوي عن معلومات منظمة ومعالجة إلعطاء معنى واض ــح وتعلم تراكمي أو اطالع واس ــع عن املش ــكلة
( .)Turban et.a, 2005إذا يم س القوم إن املعر ة عاارة عس معلومات ثم ت ســياها وإعطاؤها معنى بحي أصــاحت م يدة لح مشــكلة
أو ات ــاذ لرار ،ومس الجـ دير بــالــذكر أن عميلــة معــاعلــة هــذه املعلومــات وت سـ ـ ـ ــياهــا تتم مس خالم لــاعــدة املعر ــة التي يمتل ــا كـ
شخص(كرسانة،0223،ص.)5
أنواع املعر ة( :كرسانة،0223،ص.)5
أوال :املعر ــة الض ـ ـ ـ ــمنيــة :ي م لون تراكم الخباات ،ووع ــات النظر ،وال ــاءات وامل ــارات وأسـ ـ ـ ـ ـرار امل نــة ،وال م والتعلم
الذي تمتل ه املنظمة ،كذلك الثقا ة التنظيمية التي تتضمس خباات األ راد والعمليات والقيم.
ثانيا :املعر ة الظاهرية :ي املعر ة التي توثق وت لن في ارا ـ ـ ـ ــيق املنظمة منلا ( امل تاات املتعلقة بالسـ ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واإلعراءات
واملستندات ،ومعاير العمليات والتشغي ) وفي الغالب يم س لأل راد داخ املنظمة الوصوم إلالا واست دام ا.

نظرا ألن عنوان الدراس ـ ـ ــة يتطرق لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة وإدارة املعر ة ،إن الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة
سوإ تنقسم إل لسمين ،هما:

_ دراســة (صــوا طة0211 ،م) وكانت بعنوان أراء الطالب في ممارســة أعضــاء هيئة التدريس بجامعة تاوك ل اياالم امل نية،
حي هد ت الدراســة إل التعرإ عن أراء الطالب في ممارســة أعضــاء هيئة التدريس بجامعة تاوك ل اياالم امل نية ،وإل ال شــق
عس مدل تأثر تقديرات الطالب ملمارس ـ ــة أعض ـ ــاء هيئة التدريس لل ايات امل نية بالكلية التي يدرس ـ ــون الا ،ومس ـ ــتواهم الدرا ـ ــمي
والتحصـ ـ ـ ــيني ،بحيـ تكونـت العينـة مس ( )230طـالاـا مس طالب عـامعـة تاوك املس ـ ـ ـ ــجلين في كليـات الجـامعـة املختل ـة ،واس ـ ـ ـ ــت ـدم
الااح مقياس ملمارس ـ ــة ال ايات امل نية ،مو ع عن مجاالت الس ـ ــمات الش ـ ــخص ـ ــية ،والنظام ،والعاللات اإلنس ـ ــانية ،والتدريس،
والتم س مس املـادة العلميـة ،والتقويم ،وتم تطايقـه عن العينـة ،وكـانـت مس أهم نتـائج الـدراسـ ـ ـ ـ ــة أن ( )%23.0مس ال ـايـات امل نية
يمارس ـ ـ ـ ا أعضـ ـ ــاء هيئة تدريس تاوك بدرعة مرت عة ،وأن ( )%10.0منلا يمارسـ ـ ــونلا بدرعة متوسـ ـ ــطة ،وأن ( )%2.2منلا يمارسـ ـ ــونلا
بدرعة من ضة.
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_ دراس ـ ــة (معتوق0215 ،م) بعنوان ك ايات وأدوار أعض ـ ــاء هيئة التدريس بقس ـ ــم علم املعلومات بجامعة أم القرل :دراس ـ ــة
وصـ ية تحليلية ،والتي هد ت إل التعرإ عن مســتول ك ايات أعضــاء هيئة التدريس بقســم علم املعلومات بجامعة أم القرل ،مس
وع ة نظر عينة عش ــوائية مس الطالب والطالاات ،ولد اس ــت دم الااح لتحقيق ذلك أداة االس ــتاانة ،ولد أظ رت نتائج الدراس ــة
إل أن املتوسـ ـ ــط العام ل ايات أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ـ ــم علم املعلومات بجامعة أم القرل كانت بدرعة متوسـ ـ ــطة ،حي بلغ
املتوسـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي ( ،)1.11وأظ رت النتــائج أن محور التقويم واالختاــارات احتـ املرتاــة األول  ،أمــا في املرتاــة األخياة عــاء محور
الســمات الشــخصــية ،و يما يتعلق باملتغياات التي تعلل للجيس والت صــص واملعدم التااكمي واملســتول ،قد أظ رت النتائج وعود
دالة إحصائية في تقدير عينة الدراسة ل ايات أعضاء هيئة التدريس و قأ للجيس ،حي كانت ال رق لصالح الطالاات.
_ دراسـ ـ ــة (النمر0212 ،م) بعنوان دراسـ ـ ــة تقويمية ألداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ضـ ـ ــوء معاييا االعتماد
األكاديمي ،التي هد ت إل تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة باملل ة العرمية الس ـ ـ ــعودية ،في ض ـ ـ ــوء املعاييا امل نية
العاملية لالعتماد األكاديمي ،وتم تطايق الدراس ـ ــة عن عميع عامعات اململ ة العرمية الس ـ ــعودية مس خالم تطايق أداة االس ـ ــتبيان،
وتطايق بطالة املالحظة عن أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة تحديدا ،وكانت مس أهم نتائج الدراسـ ـ ـ ـ ــة الخروج بقائمة
معاييا لالعتماد األكاديمي يم س أن تس ـ ـ ــت يد منلا الجامعة في تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس العاملين الا ،وتحديد مدل تو ر
هذه املعاييا عن أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة ،ولد أظ رت النتائج ظ ورها بش ـ ـ ــك مرت ع ،وأوص ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة باعتماد هذه
املعاييا في تقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
َ
_ دراس ــة بس عمعة (0210م) التي لدمت تص ــورا مقتاحا عس تطوير إدارة املعر ة في الجامعات الس ــعودية الحكومية ،بحي
هد ت الدراس ـ ـ ــة إل إيض ـ ـ ــاح درعة تطايق إدارة املعر ة ،و رص تطويرها والتحديات التي تواع ا في املجاالت الجامعية ،الخاص ـ ـ ـة
بالقيادة والثقا ة التنظيمية ،والايئة التقنية ،والتقويم ،في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية الحكومية ،بحي اسـ ـ ـ ــت دمت الااحثة املنال
الوص ي لذلك ،وأعرالا عن مجتمع الدراسة الذي يتكون مس ثال عامعات سعودية حكومية ،و ي عامعة امللك عادالعليل بجدة،
وعامعة امللك د للاتاوم واملعادن في الظ ران وعامعة امللك سـعود في الرياب ،وطاقت االسـتاانة كأداة للدراسـة عن عينة مكونه
مس ( )002مشـ ــارك مس مدراء الجامعات ،ووكالئلم ،وعمداء الكليات ،ووكالئلم ،ورؤسـ ــاء األلسـ ــام في الجامعات الثالثة ،وتوصـ ــلت
الدراسـ ــة إل عدة نتائج أهم ا ،بأن هناك رؤية معلنة لدل القيادة الجامعية تقود أ راد املجتمع الجامعي نحو إنتاج معر ة عديدة،
وذلك يما ي ص مجام تطايق إدارة املعر ة ،وهناك تحدي إعراءات الاح عس املمارس ـ ـ ــات املختل ة ،في الجامعات املتقدمة وال
س ـ ــيما ما يتعلق منلا بإدارة املعر ة ،واالس ـ ــت ادة منلا في تحس ـ ــين االداء املؤس ـ ـع ـ ــمي ،واس ـ ــتحدا حوا ل ابتكارية لتش ـ ــجيع الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
ال اد ة إل التااكم املعرفي في الجامعة ،وذلك ما ي ص مجام رص تطوير إدارة املعر ة ،كما توص ــلت الدراس ــة إل أن هناك تدني
في مس ـ ـ ـ ــتول الحوا ل املتعلقة باملش ـ ـ ـ ــاركة في عمليات املعر ة عن مس ـ ـ ـ ــتول الجامعة ،وعدم وعود اإلرا ـ ـ ـ ــادات الواض ـ ـ ـ ــحة لتطايق
إعراءات إدارة املعر ة ،ومالتال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ومناءا عن هذه النتائج لدمت الااحثة تص ـ ــورا مقتاحا لت عي دور القيادات الجامعية في تطوير
إدارة املعر ة ،في الجامعات السعودية الح ـومية
_ دراسـ ـ ـ ـ ــة ( العفزي والحربي0215 ،م) وكــانــت بعنوان إدارة املعر ــة في الجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة هــد ــت الــدراسـ ـ ـ ـ ــة إل التعرإ
معولات إدارة املعر ة في الجامعات الس ــعودية ،وأثر ك مس الجيس والت ص ــص عن هذه املعولات .ولد تكونت عينة الدراس ــة مس
( )255عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة ت ــدريس وهيئ ــة مع ــاون ــة مس ع ــامعتي أم القرل وع ــامع ــة تاوك ،عرل اختي ــارهم بطريق ــة عش ـ ـ ـ ــوائي ــة مس كلت ــا
الجامعتين ،واس ـ ــت دم الااحثان املنال الوص ـ ـ ي املس ـ ــحي ،واسـ ــت دمت اس ـ ــتاانة تكونت مس( )3قرة .ولد بييت نتائج الدراس ـ ــة أن
درعة التقدير ملعولات إدارة املعر ة البشـ ـ ــرية عاءت(مرت عة ) ،بمتوس ـ ــط حسـ ـ ــابي ( ،)0.11وعاءت بدرعة( متوسـ ـ ــطة ) ،ملعولات
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إدارة املعر ة ال نية واإلدارية ،بمتوسـ ــط حسـ ــابي ( )0.55 ، 0.20عن التوالي ،وملغ املتوسـ ــط الحسـ ــابي ال ني ملعولات إدارة املعر ة
الجامعات السـعودية ( ،)0.22وهو متوسـط ذو درعة(متوسـطة) .واظ رت الدراسـة عدم وعود روق في تقديرات املسـتجياين تعلل
ملتغيا الجيس ،ووعود روق في تقديرات املستجياين ملعولات إدارة املعر ة تعلل ملتغيا الت صص ،وكانت املعولات أكبا مس وع ة
نظر أ راد عينة الدراسة مس الت صصات األدبية.

 .1أوعه االت اق واالختالإ في الدراسات السابقة:
✓ _ تت ق دراس ـ ـ ـ ــة (صـ ـ ـ ــوا طة0211 ،مم) مع دراس ـ ـ ـ ــة (معتوق0215 ،م) ودراس ـ ـ ـ ــة (النمر0212 ،م) ،ودراس ـ ـ ـ ــة (العفزي ،الحربي،
0215م) ودراسة (بس عمعة0210 ،م) باست دام املنال الوص ي.
✓ _ وتت ق دراســة (صــوا طة0211 ،م) ودراســة (معتوق0215 ،م) بأن العينة الا طالب الجامعة ،والتصــار املجتمع عن عامعة
واحدة قط ،بحي تت ق دراسة (معتوق0215 ،م) ودراسة (العفزي والحربي )0215 ،بأن مجتمع الدراسة الما ي عامعة أم
القرل ،بينمــا عــامعــة (بس عمعــة0210 ،م) ي عــامعــة امللــك ــد للاتاوم واملعــاد ،وت تلق مع دراسـ ـ ـ ـ ــة (النمر0212 ،م) كون
العينة الا هم أعض ـ ـ ــاء هيلئة التدريس ،ومجتمع ا أاـ ـ ــم  ،وتت ق بذلك مع دراس ـ ـ ــة (العفزي والحربي0215 ،م) ودراس ـ ـ ــة (بس
عمعة0210 ،م) اللتين طاقت دراسـ ـ لما عن أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،وتليد دراس ــة (الحقااني0215 ،م) عن هذه
الدراســات باالســت ادة مس املســؤولين واملســؤوالت في عمادات اــؤون الطالب في الجامعات مجتمع الاح  ،لإلعابة عن أســئلة
دراس لا.
✓ _ كما تت ق دراس ـ ـ ــة (صـ ـ ــوا طة0211 ،م) ودراس ـ ـ ــة (معتوق0215 ،م) باس ـ ـ ــت دام االس ـ ـ ــتاانة في دراس ـ ـ ـ لم ،و دراس ـ ـ ــة (النمر،
0212م) بطالة املالحظة باإلضا ة لالستاانة في دراسته.
 .2أوعه االختالإ واالت اق مع الدراسة الحالية:
✓ تت ق الدراس ــة الحالية مع دراس ــة (العفزي0215 ،م) باس ـ لدا ا طالب الجامعة كعينة للاح  ،واس ــت دام ا للمنال الوصـ ـ ي
وأداة االستبيان ،وت تلق مع ا بأنلا تس لدإ أعضاء هيئة التدريس.
✓ _ تت ق الدراسة الحالية مع دراسة (العفزي والحربي0215 ،م) ،باست دام املنال الوص ي ،وأداة االستاانة.
✓ _ تت ق الدراس ــة الحالية مع دراس ــة (بس عمعة0210 ،م) باس ــت دام املنال الوصـ ـ ي ،وأداة االس ــتبيان ،وت تلق عنلا بمجتمع
الاح الذي يليد عس أكثا مس عامعة ،بحي تقتصر هذه الدراسة عن عامعة واحدة قط.
أوعه االست ادة مس الدراسات السابقة:
✓
✓
✓
✓
✓

_ اإل ادة في تحديد مشكلة الدراسة ،وكي ية صياغ لا.
_ اإل ادة في بلورة أسئلة الدراسة ،وأهدا ا.
_ اإل ادة في اختيار املنال الاحثي املناسب للدراسة.
_ اإل ادة في اختيار مجتمع الدراسة ومناج ا ،والعينة املناساة للتطايق.
_ اإل ادة في تحديد أداة الدراسة ،ومعر ة آلية بناؤها.

أوال :ما والع تقويم ممارسـة أعضـاء هيئة التدريس ليشـاط اإلنشـاء املعرفي في الجامعة مس وع ة نظر أعضـاء هيئة التدريس
؟
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1

الوسط الحسابي

االنحراإ املعياري

مستول املمارسة

.1

يهتم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتطويرقدراتهم ومهاراتهم.

3.98

0.874

عالية

.0

يهتمون أعضاء هيئة التدريس بالتجديد واإلبداع في أداء العمل.

3.98

0.874

عالية

.0

يهتمون أعضاء هيئة التدريس ببذل االقتراحات واألفكارالجديدة وتشجيعها.

3.98

0.874

عالية

.3

يهتمون أعضاء هيئة التدريس بتحفيزبعضهم البعض في القسم.

3.98

0.874

عالية

3.65

989.

عالية

3.65

989.

عالية

3.65

989.

عالية

ال قرة

يشجعون أعضاء هيئة التدريس بعضهم البعض على العمل الجماعي،
.5
والتعاون فيما بينهم ،بدال من التنافس.
يستقبلون أعضاء هيئة التدريس املعلومات الواردة من أي مصدر ،ويقومون
.2
بمعالجتها ،واستيعابها.
يمتلكون أعضاء هيئة التدريس الحرية في تنظيم وتنفيذ العمل بالوسائل التي
.2
يرونها مناسبة.
املتوسط العام

3.75

عالية

1
نالحظ مس الجدوم ( )1أن مســتول ممارســة أعضــاء هيئة التدريس ليشــاط اإلنشــاء املعرفي يتم بدرعة عالية ،مس املمارســة،
حي بلغ الوسط الحسابي العام ل ذا املحور .0.25
وتشـ ــيا النتائج إل أن اليش ـ ــاط الذي يتعلق باهتمام أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة بتطوير لدراالم وم اراالم ،لد احت
املرتاة األول وموســط حســابي بلغ 0.31 :مما يع س درعة ممارســة عالية ،واليشــاط الذي يلتم يه أعضــاء هيئة التدريس بالتجديد
واإلبداع في أداء العم  ،لد احت املرتاة الثانية وموس ــط حس ــابي بلغ 0.31 :مما يع س درعة ممارس ــة عالية ،كذلك نش ــاط اهتمام
أعضاء هيئة التدريس باذم االلتااحات واأل كار الجديدة وتشجيع ا ،قد حص عن املرتاة الثالثة بوسط حسابي يالغ 0.31 :مما
يدم عن أن هناك درعة ممارسة عالية.
أما عس اليش ــاط املرتاط باهتمام أعض ــاء هيئة التدريس بتح يز بعض ـ م الاعض في القس ــم ،قد حص ـ عن املرتاة الرابعة
في هذا املحور بوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي يالغ  0.31وهو يدم عن مسـ ـ ــتول ممارسـ ـ ــة عالية ،كذلك تش ـ ــجيع أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بعض ـ ـ ـ م
الاعض عن العم الجما ي ،والتعاون يما بينلم ،بدال مس التنا س ،حص ـ عن املرتاة الخامس ــة بوس ــط حس ــابي يالغ 0.25 :وهو
مس ــتول ممارس ــة عالي ،كذلك اس ــتقاام أعض ــاء هيئة التدريس املعلومات الواردة مس أي مص ــدر ،ويقومون بمعالج لا ،واس ــتيعابلا،
حصـ عن املرتاة الســادســة بوســط حســابي يالغ 0.25 :وهو مســتول ممارســة عالي ،كذلك امتالك أعضــاء هيئة التدريس الحرية في
تنظيم وتن يذ العم بالوسائ التي يرونلا مناساة ،حص عن مستول ممارسة عالي بوسط حسابي يالغ 0.25 :وفي املرتاة السابعة
مس قرات املحور.
ويــدم اهتمــام أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس عن االرتقــاء بم ــاراالم ولــدراالم ،عن وعود الرغاــة لــديلم في أن يرتقوا بمسـ ـ ـ ــتواهم
العمني والعلمي ،توا قا مع املمارسـ ـ ــات الدولية الحديثة ،واس ـ ــتجابة لعدد مس اللوائم الداخلية في الجامعات الس ـ ــعودية التي تد ع
بلم إل الاح عس التنمية الذاتية والعلمية ،رغاة بالوص ـ ـ ـ ــوم بلم ومالجامعة إل مراتب عليا تجع منلا في مصـ ـ ـ ـ ــاإ التص ـ ـ ـ ــيي ات
العلمية واألكاديمية للجامعات املحلية والخارعية.
وفي العينة عن أن امتالك أعضاء هيئة التدريس الحرية في تنظيم وتن يذ العم بالوسائ التي يرونلا مناساة عاءت في آخر
مرتاة ،ذلك ألنه بال ع إن القدرة عن تنظيم وتن يذ العم بالوس ـ ـ ــائ املختل ة واملرنة لد يعيقه عدد مس التحديات مث اللوائم
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االنحراإ
املعياري
980.

عالية

3,55

980.

عالية

3,55

980.

عالية

3.42

0.976

متوسطة

3.42

0.976

متوسطة

ال قرة

الوسط الحسابي

يعتمد أعضاء هيئة التدريس على بعض الخبراء لنقل املعرفة وتبادلها خارج الجامعة.
.1
يهتم أعضاء هيئة التدريس باملشاركة في املنتديات واملؤتمرات والندوات التي يتم عقدها
.0
داخل الجامعة.
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على االلتحاق بالبرامج التدريبية ،خارج الجامعة
.0
وداخلها.
يهتم أعضاء هيئة التدريس على الحصول على منح دراسية من جامعات مرموقة.
.3
تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على اإلطالع على التجارب واملمارسات العاملية
.5
الناجحة في مجال التعليم الجامعي.
املتوسط العام

3,55

✓
✓

✓

✓

✓

3.65.

درعة املمارسة

عالية

نالحظ مس الجدوم ( )0أن مسـ ـ ــتول ممارسـ ـ ــة أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ليشـ ـ ــاط حيا ة املعر ة يتم بدرعة عالية ،مس املمارسـ ـ ــة،
حي بلغ الوسط الحسابي العام ل ذا املحور .0.25
ولد حص ـ ـ ــلت عن املرتاة األول مس ـ ـ ــتول املمارس ـ ـ ــة في اعتماد أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن بعض الخبااء لنق املعر ة وتاادل ا
خارج الجامعة ،بمتوسـ ـ ــط يالغ  ،0055بدرعة ممارس ـ ـ ــة عالية ،تس ـ ـ ــاوت مع ا باملرتاة مس ـ ـ ــتول اهتمام أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
باملشـ ـ ـ ــاركة في املنتديات واملؤتمرات والندوات التي يتم عقدها داخ الجامعة ،بمتوسـ ـ ـ ــط يالغ 0055 :ودرعة ممارس ـ ـ ـ ــة عالية،
وتسـ ـ ـ ـ ــاوت معـه كـذلـك تش ـ ـ ـ ــجيع الجـامعـة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس عن االلتحـاق بـالباامج التـدريبيـة ،خـارج الجـامعـة وداخل ـا،
بمتوسط يالغ ،0055 :ومدرعة كذلك عالية.
وحص ـ ـ ـ ــلت عن املرتاة الرابعة درعة اهتمام أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن الحص ـ ـ ـ ــوم عن منم دراس ـ ـ ـ ــية مس عامعات مرمولة،
بمتوسـ ـ ــط يالغ  ،0.30بدرعة ممارس ـ ـ ــة متوس ـ ـ ــطة ،وتس ـ ـ ــاوت مع ا تش ـ ـ ــجيع الجامعة ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن االطالع عن
التجارب واملمارسات العاملية الناجحة في مجام التعليم الجامعي ،بمتوسط يالغ ،0.30 :بدرعة متوسطة ،كذلك.
ومس النتائج نالحظ أن عينة الدراســة لد أعابت بشــك كايا عن أن ممارس ـة أعضــاء هيئة التدريس ليشــاط حيا ة املعر ة يتم
بدرعة عالية ،مس املمارس ـ ـ ــة ،باإليجاب ذلك أن الدا عية لدل أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية ادت في ال تاة
األخياة ،رغاة منلم في االرتقاء باملس ـ ـ ـ ــتول العلمي ل م ،كذلك وعود بيئة تنا سـ ـ ـ ــية عيدة بين األعضـ ـ ـ ــاء الا ،تد ع م إل علية
حيـا ة املعر ـة والاحـ عنلـا ،وإيجـاد عمليـة للت ضـ ـ ـ ـيـ بين لنوات املعر ـة املختل ـة ،ألن ذلـك ينع س عن مسـ ـ ـ ــتواهم أو عن
مستول القسم الذي ييتمون إليه أو الجامعات التي ييتمون إلالا كذلك.
أما عاارة تشـ ـ ـ ــجيع الجامعة ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن االطالع عن التجارب واملمارسـ ـ ـ ــات العاملية الناجحة في مجام التعليم
الجامعي ،قد حصلت عن أل درعة مس املمارسة ،ذلك أن أعضاء هيئة التدريس مللمين بالدرعة األول بالوظي ة األهم و ي
التدريس ثم الاح العلمي ثم بعد ذلك خدمة الجامعة واملجتمع ،ول س بك األحوم إن التشـ ـ ـ ــجيع يأتي مس ذات األعضـ ـ ـ ــاء ال
مس الجــامعــة ،حيـ أن الجــامعــة تطــالــب بــالحق األوم ل ــا منلم ،واسـ ـ ـ ــتمرار متــابعــة التوع ــات العــامليــة تــأتي مس حيـ اهتمــام
أعضاء هيئة التدريس أن س م ،كذلك لد يكون معيق اللغة أو جل مراكل التاعمة في الجامعات ،سباا في هذه املشكلة.
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مستول
املمارسة
متوسطة

ال قرة

الوسط الحسابي

االنحراإ املعياري

 .1يقوم أعضاء هيئة التدريس بتبني بعض املمارسات العاملية الناجحة وتطبيقها في الجامعة.
يقوم أعضاء هيئة التدريس بتنقية املعرفة التي يتم الحصول عليها وتحديد املهم منها ليتم
.0
نشره وتبادله بينهم.
يقوم كل عضومن أعضاء هيئة التدريس بتحديد املعرفة املهمة في تخصصه الدقيق ،ليتم
.0
نشرها وتبادلها بين العاملين.
عند إنشاء معرفة جديدة تقوم الجامعة بتوليف هذه املعرفة ليتم استخدامها في القسم،
.3
أو الجامعة.
املتوسط العام

3.17

0.726

3.17

0.726

متوسطة

2.80

0.605

متوسطة

2.80

0.605

متوسطة

3.55

متوسطة

نالحظ مس الجدوم ( )0أن مس ـ ـ ـ ــتول ممارس ـ ـ ـ ــة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ليش ـ ـ ـ ــاط الذيب املعر ة يتم بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة ،مس
املمارسة ،حي بلغ الوسط الحسابي العام ل ذا املحور .0.55
يش ـ ــك ليام أعض ـ ــاء هيئة التدريس بتاني بعض املمارس ـ ــات العاملية الناجحة وتطايق ا في الجامعة ،املرتاة األول مس مراتب
املحور الثال بمتوســط حســابي يالغ ،0.12 :ومســتول ممارســة متوســط ،ويتســاول معه ليام أعضــاء هيئة التدريس بتنقية املعر ة
التي يتم الحصوم علالا وتحديد امل م منلا ليتم نشره وتاادله بينلم.
كما يش ــك ليام ك عض ــو مس أعض ـاء هيئة التدريس بتحديد املعر ة امل مة في ت ص ـص ــه الدليق ،ليتم نش ــرها وتاادل ا بين
العاملين املرتاة الثانية بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي يالغ ،0.12 :ومممارس ـ ــة متوس ـ ــطة ،يتس ـ ــاول مع ا ليام الجامعة بتوليق املعر ة عديدة
للقسم أو الجامعة.
يت ح مس نتائج الدراسة أن هناك و ي كايا مس أعضاء هيئة التدريس في عملية إدارة املعر ة ،وتطايق م اهيم ا ،وماألخص
يما يتعلق بإنش ـ ــاء املعر ة وت لينلا ثم الذييبلا ،وهذا يدم بش ـ ــك عن تطور الجامعات الس ـ ــعودية واعتمادها عن إدارة املعر ة في
ال ثيا مس تعامالت أعضاء هيئة التدريس الا ،ومذلك ت تلق نتائج هذه الدراسة مع دراسة (عمعة0210 ،م) ،التي أاارت نتائج ا
أن هناك تأخر في م إدارة املعر ة مس أعضــاء هيئة التدريس في الجامعات الســعودية ،وماملقاب تت ق مع دراســة (العفزي والحربي،
0215م) ،التي أا ــارت إل أن هناك و ي بين أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية ب ص ــوص إدارة املعر ة ،كذلك يت ــح
أن أعض ـ ــاء هيئة التدريس يلتمون بتاني بعض املمارس ـ ــات العاملية الناجحة وتطايق ا في الجامعة ،ذلك رغاة منلم أن يحص ـ ــلوا عن
ُ
التطوير الجامعي بعيدا عس اليس املحلية التقليدية ،ذلك أن املمارسات العاملية لد تس علالم ال ثيا مس رؤية النتائج للعمليات
الحالية ،بعيدا عس االع لاد الذي لد ال يؤدي إل نتائج لرياة ومثمرة ،يصام تاني املمارسات العاملية أس ب ثيا مس ذلك.

 .1العم عن ت عي تاادم املعر ة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،مس خالم العمادات املخولة بذلك مث عمادة تطوير
امل ارات.
 .2توصـ ـ ـ ــمي كــذلــك الاــاحثــة عن أن عقــد لقــاءات يتم خالل ــا منــالشـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــتجــدات العــامليــة في املجــاالت العلميــة ،والت ــاء أهم
املمارسات الدولية التي تطور مس مستول الت صصات والجامعة.
 .3اعتماد م اهيم إدارة املعر ة الحديثة في التعام بين أعضاء ألسام الجامعات السعودية ،واملحاساة علالا في األداء الوظي ي.

332

األسدي ،سعيد عاسم .)0213( ،لس ة التابية في التعليم الجامعي والعالي ،الطاعة األول  ،دار ص ا لليشر والتو يع ،ب
عمان.
إبراهيم ،مجدي عليل .)0210( ،إبداعات التعليم الجامعي  :منظومة التحدي لتحقيق التقدم ،الطاعة األول  ،عالم ال تب ،القاهرة.
إبراهيم ،مجدي عليل .)0210( ،إبداعات التعليم الجامعي  :منظومة التحدي لتحقيق التقدم ،الطاعة األول  ،عالم ال تب ،القاهرة.
بس عمعة ،نوإ عادهللا محمد .)0210( ،تطوير إدارة املعر ة في الجامعات السعودية الحكومية :تصور مقتاح ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية،
عامعة امللك سعود ،الريـاب.
ح ي وا ـ ـ ـ ـ اب ،أحمد إسـ ـ ـ ــماعي  ،لانى محمود .)0211( ،التعليم العالي والجامعي املقارن حوم العالم  :عامعات املسـ ـ ـ ــتقا واسـ ـ ـ ــتااتيجيات
التطوير نحو مجتمع املعر ة ،الطاعة األول  ،عالم ال تب ،القاهرة.
رادي لايب و ايل مراد مينا و يص هاام امس الديس :املنال ،منظومة ملحتول التعليم ( القاهرة ،دار الثقا ة للطااعة واليشر)1313 ،
الليديس ،خالد عادالوهاب .)0215(،القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعليم العالي ،الطاعة األول  ،دار األيام لليشر والتو يع ،عمان.
الشخي ي ،عني السيد .)0210( ،آ اق عديدة في التعليم الجامعي العربي ،الطاعة األول  ،دار ال ر العربي ،القاهرة.
العفزي ،سعود عيد الحربي ،ني ين بيت حامد بس سالم الصاعد .)0215(،معولات إدارة املعر ة في الجامعات السعودية ،مجلة عامعة طيعة
(العلوم التابوية) ،العدد األوم ،السعودية ،إبري 0215م.
عادالحي ،رملي أحمد .)0210(،مس ـ ـ ــتقا التعليم العالي في الوطس العربي في ظ التحديات العاملية ،الطاعة األول  ،الوارق لليش ـ ـ ــر والتو يع،
األردن.
علت ،محمد عني .)0211(،التعليم الجامعي ولضايا التنمية ،الطاعة األول  ،م تاة األنجلو املصرية ،القاهرة.
عطية ،عماد محمد .)0213(،التعليم العالي :تاريأ_و لس اته_بيئة الحرم الجامعي ،الطاعة األول  ،الدار العاملية لليشر والتو يع ،ال رم.
عطو بي ،عودت ب
علت .)0223( ،مناهل الاح العلمي ،الطاعة األول  ،اإلصدار الثال  ،دار الثقا ة لليشر والتو يع ،ب
عمان.
السجيني ،محمد صالح .)0210( ،التعليم العالي في الوطس العربي ،الطاعة األول  ،دار ص اء لليشر والتو يع ،عمان.
صـ ـ ـ ــوا طه ،وليد عاد ال ريم ( .)0211أراء الطالب في ممارسـ ـ ـ ــة أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة تاوك ل اياالم امل نية ،رسـ ـ ـ ــالة التابية وعلم
الن س ،السعودية ،العدد السادس والثالثين ،إبري 0211م.
ال ايعمي والحياني ،عادالواحد حميد ،صباي بردان .)0210( ،التعليم الجامعي ،الطاعة األول  ،مركل دياونو لتعليم الت يا ،عمان.
كرسـ ـ ـ ـ ــانــة ،عاــد ال تــاح .)0223(،مكونــات إدارة املعر ــة :دراسـ ـ ـ ـ ــة تحليلــة في و ارة التابيــة والتعليم األردنيــة ،املجلــة األردنيــة في إدارة األعمــام،
األردن ،العدد الثال .
معتوق ،خالد بس س ــليمان .)0212(،ك ايات وأدوار أعض ــاء هيئة التدريس بقس ــم علم املعلومات بجامعة أم القرل :دراس ــة وصـ ـ ية تحليلية،
مجلة م تاة امللك د الوطنية،الرياب ،العدد الثاني.
محم ــد ،عا ــد اللطيق محمود .)0211( ،اإلص ـ ـ ـ ــالح التابوي :م ــداخل ــه ومرامج ــه وكل ت ــه امل ــالي ــة ،الطاع ــة األول  ،امل ت ــب الج ــامعي الح ــدي ـ ،
اإلس ندرية.
املنيع ،محم ــد عا ــدهللا .)0211(،إدارة املعر ــة وعالل ل ــا بتطوير الخطط والباامج التعليمي ــة في الج ــامع ــات الس ـ ـ ـ ــعودي ــة نموج مقتاح ،مجل ــة
السعودية للتعليم العالي ،العدد السادس ،السعودية ،محرم 1300هـ.
النمر ،محمد عاد القادر .)0212(،دراس ــة تقويمية ألداء أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة في ض ــوء معاييا االعتماد األكاديمي ،عامعة
الللا يق ،كلية التابية ،مصر.

لاموس املحيط.
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أ .اطمة بيت عني صالح الخضياي أ .اللولو بيت صالح العامر
باحثة دكتوراه في اإلدارة والت طيط التابوي عضو هيئة تدريس بجامعة املجمعة
بجامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية
ُ
هد ت هذه الدراسة إل إلقاء الضوء عن والع العدالة التقويمية وأثرها عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس والوصوم إل مقتاحات تس م في
تحقيق العــدالــة في تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس .ولــد لــامــت الاــاحثتــان بــإعراء هــذه الــدراس ـ ـ ـ ــة بطريقــة االسـ ـ ـ ــتقراء امل ت ي عن مراععــة األدبيــات
املطروحة والدراســات الســابقة املحلية والعرمية في مجام تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس وفي مجام العدالة التنظيمية التي تطرلت للعدالة التقويمية
وتحليلالا لالسـ ـ ـ ــت ادة منلا .وخلصـ ـ ـ ــت نتائج الدراسـ ـ ـ ــة إل ما يني :أن العدالة التقويمية لم تطاق بالشـ ـ ـ ــك الصـ ـ ـ ــحيم في الجامعات ،وأن نلاهة التقويم في
الجامعات يؤدي إل يادة اإلنتاعية واألداء الوظي ي ،كما أن ممارس ـ ــة العدالة التقويمية تعم عن تقس ـ ــيم واعاات وم ام العم بش ـ ــك ٍ متس ـ ـ ٍـاو وعادم
بين األعض ـ ـ ـ ــاء ،كذلك تعطي نتائج دليقة في الح م عن مسـ ـ ـ ــتول أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس كذلك تعم العدالة التقويمية عن ر ع مسـ ـ ـ ــتول األداء
الوظي ي لدل أعضـاء هيئة التدريس .ولد أوصـت الدراسـة بما يني :ضـرورة تضـمين األهداإ العامة للجامعات ليم العدالة التقويمية ،والعم عن وضـع
خطط واســتااتيجيات ت تضــمينلا في الســلوك القيادي ،منم أعضــاء هيئة التدريس ال رصــة للتظلم بشــأن نتائج تقويم م واطالع م عليه حتى يتســنى
ل م تحسين مستول أدائلم ومعالجة نقاط الضعق لديلم.
(العدالة التقويمية ،تقويم أداء ،أعضاء هيئة التدريس)
Abstract
This study aimed to elucidate the reality of the fair of assessment , and its impact on the performance of the teaching staff ; leading to
recommendations which create fair assessment of the teaching staff. The two researchers adopted the extrapolation method on studying both the
previous local and Arab studies i the field of assessing the performance of the teaching staff besides the fair assessment and analyzing it to get the
best benefit.
The Recapitulation of the study : The fair assessment is not applied correctly in universities so the results are mediocre، and The more we
apply the fair assessment in universities the more outcomes and functional performance we get. Applying fair assessment leads to sharing job's
duties equally among teaching staff , moreover it reflects accurate results so as to assass the performance standard of the teaching staff. The fair
assessment leads to exalting the job performance of the teaching staff Recommendations : The fair assessment should be included in the general
aims of the universities. and The leadership attitudes should include fair assessment.The teaching staff should know their assessments in order to
know their soft points so as to meliorate them.
)Keywords: (calendar justice, performance evaluation, faculty members
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يعتبا التعليم الجامعي أسـ ـ ــاس ـ ـ ـا للتطور العلمي واملعرفي ،ومما يتوا ر يه مس كوادر مؤهلة وذات ك اءات عالية ،حي ُيعد
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس املورد الرئيس الا ،الجامعة ال يم س أن تحقق أهدا ا وتؤدي وظائ ا إال مس خالل م ،لذا قد ارتاطت
ُ
مكانة الجامعة منذ نشـ ـ ـ ــأالا بمكانة أسـ ـ ـ ــاتذالا ،وس ـ ـ ـ ــمعة ولوة الجامعة تقاس بارت اع أدائلم ،م محور العملية التعليمية وحلقة
الوص ـ ـ ـ ـ ـ بين محــاورهــا األخرل ،وذلــك ملــا يقومون بــه مس أنشـ ـ ـ ـ ـطــة وأدوار خالم تــأدي لم لوظــائق التــدريس والاحـ العلمي وخــدمــة
املجتمع وتنميته (عادالحسيب0212 ،م).
لذا أنه مس الض ـ ـ ـ ــروري متابعة أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس خالم عملية التقويم املس ـ ـ ـ ــتمر ،حي إنه مكان حيوي في
اإلدارات الجامعية بصـ ته نظاما يسـتمد أهميته مس كونه عوهر الرلابة وتحقيق العدالة وممثابة تغذية ع سـية تحدد مدل ك اءة
موارد الجامعات ،ومس خالم نتائج تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس تت ذ الجامعات لرارات تتعلق بأعض ـ ــاء هيئة التدريس تتمث
في التثبيــت بــالخــدمــة ،والتاليــة األكــاديميــة واإلداريــة والنقـ والعالوات والتــدريــب (الخرابش ـ ـ ـ ــة ،والجعــا رة ،وال اــاه ،والس ـ ـ ـ ـعــايــدة،
وآخرون0210 ،م ،ص.)25
وعليه يؤكد القحطاني(0215م) عن أهمية ممارس ـ ـ ـ ــة التقويم األكاديمي الس ـ ـ ـ ــنوي بش ـ ـ ـ ــك منتظم و عام لك عض ـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس في الجامعات الس ـ ـ ــعودية حتى ال تكون هناك جوة أو الاون في التقويم ،ومس األهمية أن يكون تقويم األداء ألعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بالجامعات السعودية ثقا ة ااملة ومشتاكة ،وعن ك عامعة سعودية أن تتانى الالئحة التنظيمية املناساة لتقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس الا ب اعلية وك اءة عاليتين.
لذا يســتللم األمر تحســين مســتول عدالة عملية تقييم األداء الوظي ي ألعضــاء هيئة التدريس ودلته وموضــوعتيه و اعليته
حتى يتم الحصوم عن نتائج دليقة وموضوعية وعادلة.

تسـ ـ ـ ــع الجامعات إل تعليل التميز األكاديمي ،وألن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس أهم الركائل في املجتمع األكاديمي ،البد مس
تنمي لم وتطويرهم ،ومس أهم العمليات التي يم س اتااع ا هو برنامج تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،حي يعد التقويم مس أهم
العناص ــر التي تعتمد علالا الجامعات لتطوير ال اءة وال اعلية ،تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس م م في تحس ــين وتطوير عودة
الجامعات ،ومكون ناجح في عمليات التقويم املؤسعمي كك (الغامدي وآخرون1300،ه ،ص.)132
لذا أن عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس األدوات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية لعملية التغييا والتطوير في الجامعات ،وتحديد
مدل إسـ ـ ـ ـ ـ ام أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في تحقيق أهداإ الجامعة ،كما أن نجاح الجامعات في تحقيق رسـ ـ ـ ـ ــال لا يعتمد عن عدالة
وموضــوعية إعراءات عملية التقويم ،كما أنه أمر م م لضــمان اســتمرار نجاح املؤسـســة إذ إن نتائجه تم س الجامعات مس الح اه
عن أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ذوي األداء املتميز وتحسـ ـ ـ ــين ذوي األداء املن ض ،وألهمية نتائج تقويم األداء في التأثيا عني الس ـ ـ ــلوك
الوظي ي ،إنه البد مس تحسـ ـ ــين مسـ ـ ــتول العدالة العملية في تقويم األداء الوظي ي وموضـ ـ ــوعتيه ،حتى يم س الحصـ ـ ــوم عن نتائج
عادلة ودليقة (داود0215 ،م ،ص.)02
ولقد أثاتت الدراس ـ ـ ــات الحديثة في مجام العدالة التنظيمية أن ا ـ ـ ــعور ال رد بالعدالة التنظيمية يؤثر عن مس ـ ـ ــتول والئه
التنظيمي ويرعع الس ـ ـ ــبب في ذلك إل أن ال رد عندما يش ـ ـ ــعر بأن م رعاته تتناس ـ ـ ــب مع ما لدمه للمنظمة أو أن اإلعراءات املتاعة
لتو يع املخرعات بين األ راد العاملين ي إعراءات عادلة وال ظلم الا إن ال رد يكون عن اس ـ ـ ـ ــتعداد تام لسـ ـ ـ ــلوك أو عم ك ما
يســتطيع ملن عة منظمته حتى وإن كان هذا العم أو الســلوك خارج نطاق عمله األصــني في املنظمة (إبراهيم0222،م ،ص ،)2ومييت
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نتائج دراســة عابديس (0213م) لصــور الدلة في الح م عن مســتول األداء ال عني للموظ ين .وهذا يعود إل ضــعق ممارســة األســس
السـ ـ ــليمة لنظام عدالة التقويم ،وأظ رت دراسـ ـ ــة الحداد (0211م) أن العدالة التقويمية لم تطاق بالش ـ ــك الصـ ـ ــحيم في الجامعة
حي سـ ـ ــادة املحسـ ـ ــومية والوسـ ـ ــاطة ،كذلك للة توا ر الش ـ ـ ـ ا ية في ات اذ القرارات ،بحي أخذت حيزا أكبا في تقويم األداء الذي
أ قد التقويم موضــوعيته وعدالته .مما يجع مس عدالة نظم تقييم األداء أمرا ضــروريا في نجاح املنظمة وهنا يبا دور القيادات في
الجامعات بأهمية ك اءة ودلة وعدالة نظام تقويم األداء الوظي ي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
وملمارس ـ ــة العدالة التقويمية في الجامعات الس ـ ــعودية ،أثر كايا عن نتائج تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس مما يؤكد عن
ضــرورة االهتمام بلذا املوضــوع ،الســيما توا قه مع رؤية  0202والتي مس أهم أهدا ا تحقيق الشـ ا ية ،والفزاهة واملحاســاة في بيئة
العم  ،ولض ـ ـ ــمان ر ع ك اءة وعودة أداء الجامعات وتم ين الطريق نحو التنمية واإلبداع ،عاءت هذه الدراسـ ـ ـ ــة لتقديم مقتاحات
ُ
تس م في تطوير تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء التوعالات الوطنية والدولية الحديثة.

✓ ما والع عدالة نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
✓ ما أثر العدالة التقويمية عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
ُ
✓ ما املقتاحات التي تس م في تحقيق العدالة في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟

✓ التعرإ عن والع عدالة نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
✓ التعرإ عن أثر العدالة التقويمية عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
ُ
✓ الوصوم للمقتاحات التي تس م في تحقيق العدالة في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

ُيجسد التقويم أهم العناصر في تطوير العملية التعليمة وترلية أداء أعضاء هيئة التدريس
تبا أهمي لا مس خالم اهتمام رؤية اململ ة العرمية الس ـ ــعودية  0202في ض ـ ــمان ر ع ك اءة العم مس خالم تحقيق الش ـ ـ ا ية
والفزاهة والعدم.
تت ــح أهمي لا مس خالم املنال االس ــتقرالي مس األدب النظري والدراس ــات الس ــابقة ودور عدالة تقويم االداء في تحقيق النجاح
عن املستول الجامعة كك .
ُ
تس م في يادة الدراسات املستقالية وفي تطوير نظم تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.
إبرا دور تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في التطوير والتنمية وتحقيق ال اءة في العم .
ُ
تسـ ــاعد الدراسـ ــة املسـ ــؤولين في توضـ ــيم الطرق الحديثة في الجامعات لتحقيق التطور املطلوب في تقويم االداء و ق التوع ات
الحديثة.

التصرت هذه الدراسة في حدودها عن ال تب والدراسات واألبحا في مجام العدالة التنظيمية في التعليم العالي وفي مجام
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس وذلك ضمس حدود امل تاات العامة والجامعية.
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العدالة التقويمية :))Evaluational Justice
درعة ا ـ ـ ــعور املوظق بفزاهة التقويم اإلداري الص ـ ـ ــادر بحقه في األداء والس ـ ـ ــلوك والعم  ،مما يعل رض ـ ـ ــاه عس نظم العم
واطمئنانه إ اء ترليته ونموه الوظي ي وتقويم أدائه (الشمري ،0212 ،ص.)12
التعريق اإلعرالي للعدالة التقويمية:
ي إعراءات وأنظمة تتســم بالشـ ا ية والفزاهة لتحديد مســتوي أداء أعضــاء هيئة التدريس حي تســمم بالتأكيد أن حقوق
عميع األ راد ومستول تقويم أدائلم يتم بطريقة عادلة.
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس :))Evaluation of the performance of faculty members
هو ما يضطلع به أعضاء هيئة التدريس مس أدوار عامعية وما تنطوي عليه هذه األدوار مس ممارسات وأ عام للقيام باألداء
املتولع في مجـام التـدريس والاحـ العلمي وخـدمـة املجتمع ،واملشـ ـ ـ ـ ــاركـة في اإلدارة ،بش ـ ـ ـ ــرط توا ر املتطلاـات الال مـة إلنجـا العمـ
ب اءة( .العيدروس0212،م ،ص.)22
التعريق اإلعرالي لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس:
هو نتيجة املمارس ـ ـ ــات واألدوار التي يقوم بلا أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة مع وعود اإلمكانات املتاحة لالس ـ ـ ــت ادة مس
طالاالم وع ودهم في تحقيق م ام الجامعة.

ي مجموعة مس العمليات التش ــخص ــية والعالعية والولائية التي ت يد املقوم في إص ــدار ح م عن عض ــو هيئة التدريس مس
حي أداؤه وطرق وأساليب تدريسه ،وأعماله اإلنتاعية واألنشطة عن مستول الجامعة أو املجتمع (محمد0212 ،م ،ص.)212
وعر لــا أغــادير العيــدروس (0212م) بــأنلــا العمليــة التي تتم مس خالل ــا تحــديــد كميــة ونوعيــة أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس،
والولوإ بلـا عن مواطس القوة وتعليلهـا ومواطس الض ـ ـ ـ ــعق وتال الـا بـالتااح حلوم منـاسـ ـ ـ ـ ـاـة لر ع مس ـ ـ ـ ــتول أدائلم وتطويرهم و
عملية تشخيصية عالعية ولائية تس لدإ تحسين عملية التعليم والتعلم.

يشـ ــيا س ـ ــامي أبو حسـ ــين ( )0213إل أن عمليات تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس الدإ إل مس ـ ــاعدالم في تنمية م اراالم
املختل ــة في التــدريس والاح ـ العلمي وخــدمــة املجتمع وعن إمكــانيــة التطور الــذاتي املس ـ ـ ـ ــتمر الــذي البــد منــه ملواكاــة التطورات
واملستجدات العلمية ويم س أن تحقق عملية التقويم اآلتي:
✓ تقييم مستول االداء لعضو هيئة التدريس ومتابعة مستول التقدم في ذلك.
✓ ال شق عس نواري القوة في األداء لتعليلها واالست ادة منلا وإمكانية نقل ا لآلخريس عبا وسائ متعددة ،وتحدد نقاط الضعق
لتال الا ووضع الحلوم لتحقيق ذلك.
✓ اإلا ـ ـ ـ ــادة باألداء املتميز ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،واسـ ـ ـ ـ ـتثمار ذلك في عوانب متعددة لخدمة املجتمع عبا بوابة الاح العلمي
واألنشطة العلمية واملجتمعية األخرل.
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يعد تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس ضــرورة لتحقيق أحد أهم األهداإ الرئيســية للجامعة وهو التدريس وما يحققه هذا
ال دإ مس نتائج لتحقيق األهداإ األخرل ،ولد أاار أبو الرب ولتادة (0221م ،ص )22إل أهمية التقويم والتي ت مس بما يني:
✓
✓
✓
✓

ة املطاقة في الجامعة.

التحديد الدليق إليجابيات وسلايات أوضاع األنظمة املختل
التحديد الدليق ملدل سيا هذه األنظمة و قا للخطط واألهداإ املوضوعة.
است دام التقويم بص ته معيارا يتم في ضوئه اختيار برامج وخطط التطوير.
است دام التقويم وسيلة لتقدير أداء األنظمة بشك عام ثم أداء األعضاء بشك خاص.

✓ مدل إدراك العاملين للمعاملة العادلة في وظائ م ،وتأثيا ذلك عن العديد مس املخرعات التنظيمية (داود0215 ،م ،ص.)2
✓ وعر ت بأنلا محص ـ ــلة االت اق بين الج ود املاذولة والعوائد املتحقق عنلا بشـ ــك يس ـ ـ م في تحقيق األهداإ املطلومة للمنظمة
(ااهين0212 ،م ،ص.)03
0221
✓
✓
✓
✓

02

العوودالووة التوزيعيووة :و ي عــدالــة املخرعــات أو العوائــد التي يحص ـ ـ ـ ـ علالــا املوظق والتي تتمثـ في :األعور والحوا ل ،و رص
التالية ،وعدد ساعات العم وأعااء وواعاات الوظي ة.
العدالة اإلجرائية :ويقصد بلا القرارات واإلعراءات العادلة املتعلقة باأل راد.
العدالة التعاملية :ي العاللة التي يحت ظ بلا ال رد مع مش ــر ه املااا ــر ،بما يع س الدرعة التي يشـ ــعر عندها ال رد بعدالة
املعاملة الصادرة عس املنظمة كك معه.
العدالة التقويمية :و ي إعراءات محددة تسمم بتقييم األداء بطريقة عادلة تؤمس االستقرار الوظي ي للعاملين
وفي هذه الدراسة تركل الااحثتان عن العدالة التقويمية.

يعر ا دره (0221م) بأنلا " :ي درعة ا ــعور املوظق بفزاهة التقييم اإلداري الص ــادر بحقه في األداء والس ــلوك والعم  ،مما
يعل رض ـ ـ ــاه عس نظم العم واطمئنانه إ اء ترليته ونموه الوظي ي وتقييم أدائه ،وتؤدي لعدالة التقويمية" .وتعرإ بأنلا عملية مس
ا ــأنلا إتاحة ال رص ــة للموظ ين للتالية والحص ــوم عن تقديرات ومكا آت والباو والتميز ،يما لو أتاع نظام تقييم عادم يس ــاوي
بين املوظ ين ويرا ي الدلة واملوضوعية في التقييم (ااهين0212،م ،ص.)12
وكذلك تعرإ بأنلا العدالة التي يم س تحقيق ا مس خالم مجموعة الخصـ ـ ـ ــائص والسـ ـ ـ ــمات التي يجب أن يتصـ ـ ـ ــق بلا نظام
تقييم األداء مس حي مالئمته لطايعة العم الذي يقوم به املوظق وإمكانية تطايقه عن عميع العاملين دون تمييز ،وكذلك عدم
خض ـ ــوع القائمين عليه لض ـ ــغوط خارعية أو لض ـ ــغوط العاللات الش ـ ــخص ـ ــية باإلض ـ ــا ة ال تمتع م بالخباة التي تم نلم مس تطايقه
بعدالة ومساواة عن العاملين (أبو سم دانه0212 ،م ،وص.)02

أاارت الحداد (0211م ،ص )21إل أسس سليمة لضمان صحة نتائج األداء و ي:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

الشموم :يرا ي في تقويم أداء العام مادأ اموله للسمات األساسية للم نة.
االستمرار :يرا ي تن يذ عملية التقويم ب تاات م تل ة مس العم .
التكامل :تتكام املعلومات املراد است دام ا في التقويم.
املشاركة :يشارك العام في عملية تقييمه.
الدقة في التسجيل :يتم تسجي املعلومات التي يانى علالا التقويم بشك منتظم وماستمرار.
الجماعية :يكون تقويم العاملين عماعيا.
الو اقعية :يرا ي في تقويم العاملين والع اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة.
اختيارالقادة :يرا ي عند اختيار الرؤساء واملديريس لدرالم عن تقويم العاملين بعدالة.
إدراك عدالة التقييم( :داود0215 ،م ،ص.)01
تتحقق عدالة التقييم مس خالم إدراك عدالة ك مس:

✓
✓
✓
✓

إدراك عدالة معاييا التقييم وعدالة القائمين عن تن يذه.
إدراك عدالة إعراءات عملية تن يذه وتطايقه.
إدراك عدالة نتائج تقييم األداء وعدالة القرارات املايية عن تلك النتائج.
إدراك املساواة في تطايقه عن الجميع.

إن عملية التقويم تتجس ـ ــد مس خالم م وم العدالة التقويمية والتي تتولق بش ـ ــك كايا عن إدراك الرؤس ـ ــاء معا ألغراب
ووظائق عملية التقويم ،وعن وعود اعتقاد مش ــتاك بأن هذه العملية ذات ائدة ل م وعن أسـ ــاس ردي ،وتتم مس خالم اا ــتااك
املرؤوسين أن س م في العملية ،وذلك مس خالم إعطائلم رصة لذكر األعمام امل مة التي لاموا بإنجا ها خالم تاة التقرير ،وك الة
حق املوظق في منالشــة الرئيس في التقرير املقدم عس أدائه ،وك الة حق املشــرإ في التظلم مس تقويم األداء املوضــوع عنه ،وعرب
التقرير الذي وضــعته ســلطة ما ألع ســلطة أعن  ،هذا ضــال عس تدريب الرؤســاء والقائمين عن عملية تقويم األداء وعدالة وعود
املعاييا املست دمة (الشمري0212 ،م ،ص.)12
تؤدي العدالة التقويمية إل ( :دره0221 ،م ،ص.)32
.1
.2
.3
.4

تحديد عودة نظام املتابعة والرلابة والتقييم.
خلق القدرة عن ت عي أدوار التغذية الراععة.
القدرة عن إعادة تصميم التنظيم في الوظائق واألدوار التنظيمية.
تص ـ ــحيم االنحرا ات وإلامة التص ـ ــورات الال مة ،بش ـ ــك ي وعود اس ـ ــتدامة العمليات التنظيمية واإلنجا ات عند أعض ـ ــاء
املنتدل.

هناك مجموعة مس اإلعراءات الخاصة بالعدالة التقويمية لع مس أبر ها ما ذكرته رج (0210م ،ص.)03
✓
✓
✓
✓

تدريب الرؤساء عن الطريقة التي يتم بلا التقويم.
املوضوعية وتطايق ا عن عميع املوظ ين دون تحيز بعيدا عس العاللات الشخصية ،أو الحالة امللاعية أثناء عملية التقويم.
إطالع املوظ ين عن نتائج التقويم ،بحي ال يشعر املوظق بشك في عدالة التقويم.
السماح للموظق بالتظلم لرئيسه إذا اعر أن نتائج التقويم غيا عادله.
520

✓ رمط القرارات اإلدارية مث  :التالية ،والنق  ،والعالوات ..وغياها بعملية تقويم األداء مع مراعاة أن يكون التقويم الصـ ـ ـ ــادق هو
األساس الذي اعتمد عليه الرئيس في إصدار القرار.
✓ أن تتميز املعاييا التي يتم مس خالل ا تقويم األداء :بالص ـ ـ ـ ــدق والقدرة عن التمييز ،وإظ ار االختال ات بين املوظ ين م ما كانت
بس ـ ــيطة ،وتحري الدلة أثناء مقارنة األداء بلا ،ومعر ة املوظ ين بلذه املعاييا املسـ ــت دمة في تقويم األداء لا عملية التقويم،
والتناع م بلا.

يشيا عيعمى (0223م ،ص )32إل بعض األمور التي يم س أن تؤثر في مستول األداء و ي:
✓
✓
✓
✓

إعطاء رصة لأل راد إلبرا أنشط لم التطوعية.
إدراج أو ان في نظام تقييم األداء لألنشطة التطوعية.
ح ظ األنشطة التطوعية لالستعانة بلا ولت الحاعة.
املوا نة بين األنشطة الرسمية اإلضا ية واألنشطة التطوعية الخيارية.

وتش ـ ـ ــيا الااحثتان إل أن ممارس ـ ـ ــة الرؤس ـ ـ ــاء للعدالة التقويمية داخ الجامعات يس ـ ـ ــتللم اعتماد معاييا محددة وواض ـ ـ ــحة
للتقييم
والتي تعتمد عن الج د املاذوم منلم بعيدا عس التحيز والعاللات الشخصية.

لام اـ ــاهين (0212م) بدراسـ ــة بعنوان" مدل اعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات ال لسـ ــطييية وأثره عن
األداء الوظي ي والوالء والثقـة التنظيميـة دراسـ ـ ـ ـ ــة مقـارنـة بين الجـامعـة اإلسـ ـ ـ ــالميـة واأل هر" والـدإ إل تحليـ العاللـة بين ـاعليـة
وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات ال لسطييية وأثره عن األداء الوظي ي والوالء التنظيمي والثقة التنظيمية في ك مس
الجامعة اإلس ــالمية وعامعة األ هر .واس ــت دم املنال الوص ـ ي التحليني .واالس ــتاانة كأداة ل ا ،وملغت عينة الدراس ــة ( )123موظ ا،
ولد كشـ ـ ـ ـ ت نتائج الدراس ـ ـ ــة عس :عدم وعود نظام لتقييم أداء األكاديميين الذيس يش ـ ـ ــغلون مناص ـ ـ ــب إدارية في الجامعتين ،كذلك
وعود رض ـ ـ ـ ــا غيا كاإ حوم نظام الحوا ل ،ووعود رض ـ ـ ـ ــا غيا كاإ حوم ال ي ية التي يتم بموعبلا محاس ـ ـ ـ ــاة املقص ـ ـ ـ ــريس في أدائلم
الوظي ي في ك مس الجامعتين ،وأن مستول الثقة التنظيمية مرت ع في الجامعة اإلسالمية أكثا منه في عامعة األ هر.
واعرت م ا املولدة (0212م) دراسة بعنوان( :األنماط القيادية السائدة في امل تاات الجامعية الحكومية في األردن ،وعالل لا
بالعدالة التنظيمية مس وع ة نظر العاملين) .والدإ إل التع ـ ــرإ عن األنماط القيادية السائدة في امل تاات الجامعية الحكومية في
األردن ،وعالل لا بالعدالة التنظيمية مس وع ة نظر العاملين الا ،والتعرإ عن أثر ك م ـ ـ ـ ـ ــس الج ـ ـ ـ ـ ــيس ،وسـ ــنوات الخباة ،واملؤه
العلمي في األنماط القيادية .واست دمت املنال الوص ي بأسلوميه املسحي واالرتااطي ،واالستاانة أداة لجمع الايانات ،وتكونت عينة
الدارسة مس ( )331موظ ا وموظ ة .ولد كش ت نتائج الدراسة عس أن مستول العدالة التنظيمية ك ـ ع ــاءت بمستول متوسط،
وكذلك بييت النتائج وعود عاللة ارتااط إيجابية بين األنماط القيادية ،وك مجام مس مجاالت العدالة التنظيمية ،كما توصـ ـ ـ ــلت
إل أن نساة متوسطة مس املوظ ين يرون أن أعمال م تتوا ق مع لدراالم ،وأن الحوا ل املالية لم ت س بدرعة مرضية ،وأن الوصق
الوظي ي للم ام واملسؤوليات غيا متو ر بدرعة كاياة ،وضعق املعلومات املتعلقة بالقرارات.
بينمــا دراسـ ـ ـ ـ ــة ريمــا العقلــة (0211م) :عــاءت بعنوان( :العــدالــة التنظيميــة في عــامعــة الياموك وعالل لــا بــأداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة
التدريس الا وســا تحســينلا) .والدإ إل ال شــق عس مســتول العدالة التنظيمية في عامعة الياموك ،وعالل لا بأداء أعضــاء هيئة
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التدريس الا وس ــا تحس ــينلا ،ولد اس ــت دمت الااحثة املنال الوصـ ـ ي التحليني ،وكانت أداة الدراس ــة االس ــتاانة واملقابلة ،وملغت
عينة الدراسـ ــة ( )311عضـ ــو هيئة التدريس في عامعة الياموك .وخلصـ ــت نتائج الدراسـ ــة إل أن درعة العدالة التنظيمية في عامعة
الياموك مس وع ة نظر أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس كانت بدرعة متوسـ ـ ـ ــطة ،ودرعة أدائلم مس وع ة نظرهم كانت مرت عة ،وأن نسـ ـ ـ ــاة
األعور كانت عادلة بدرعة متوسـ ـ ـ ــطة ،ومش ـ ـ ــاركة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عاءت بيسـ ـ ـ ــاة متوسـ ـ ـ ــطة ،ووعود رق يعلل ألثر متغيا
سـ ـ ـ ــنوات الخباة في املجاالت ،وعاءت ال روق لصـ ـ ـ ـ ــالح  12سـ ـ ـ ــنوات أكثا ،كذلك وعود رق يعلل ألثر متغيا الرتاة األكاديمية في
املجاالت ،وعاءت ال روق لصالح رتاة أستاذ.
وعــاءت دراسـ ـ ـ ـ ــة اـ ـ ـ ـ ــذل رج (0210م) :بعنوان( :العــدالــة التنظيميــة لــدل رؤسـ ـ ـ ـ ــاء األلسـ ـ ـ ـ ــام األكــاديميــة ،وعالل لــا بــالثقــة
التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة) ،والدإ إل التعرإ عن درعة تطايق رؤساء األلسام األكاديمية للعدالة
التنظيمية مس وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس ،وال ش ــق عس مس ــتول الثقة التنظيمية ألعض ــاء هيئة التدريس في عامعات م ة
مس وع ة نظرهم ،كما أنلا الدإ إل التياؤ بمس ـ ـ ـ ــتول الثقة التنظيمية لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعات م ة مس خالم درعة
تطايق رؤساء األلسام األكاديمية للعدالة التنظيمية ،ولد است دمت املنال الوص ي االرتااطي ،واالستاانة كأداة ل ا .وملغت عينة
الدراسـ ـ ـ ــة ( )2103عضـ ـ ـ ــوا مس أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية في م ة امل رمة ،و ي (عامعة أم القرل ،وعامعة امللك
عاد العليل ،وعامعة الطائق) .ولد كش ـ ـ ـ ت نتائج الدراس ـ ـ ــة عس ارت اع درعة تطايق العدالة التنظيمية لدل رؤس ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ــام في
عامعات م ة امل رمة .ووعود عاللات إيجابية تتسم بحسس املعاملة بين رؤساء األلسام وأعضاء هيئة التدريس ،وحققت مستول
عـاليـا مس الثقـة واألداء الوظي ي ،ووعود روق إحصـ ـ ـ ـ ــائيـة في العـدالـة التنظيميـة تعلل إل الجيس والكليـة والجيس ـ ـ ـ ـيـة والجـامعـة،
وعدم وعود روق إحصائية في عدد سنوات الخباة.
وهد ت دراسـ ـ ـ ـ ــة ال اش ( :)0213،Alfashالتي عاءت بعنوان( :التنمر في مكان العم وتأثياه عن تص ـ ـ ـ ــور العدالة التنظيمية
وسـ ـ ـ ــلوك املواطنــة التنظيمي في التعليم العــالي) ،إل التعرإ عس مــدل ولوع التنمر في مكــان العمـ  ،والعاللــات بين التنمر في مكــان
العم وتصـ ـ ـ ــور العدالة التنظيمية وسـ ـ ـ ــلوك املواطنة التنظيمي بين أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس واملوظ ين في عامعة الغرب األوسـ ـ ـ ــط،
والذي يمث علءا كاياا مس لطاع التعليم العالي العام في املنطقة ،ولد است دم املنال الوص ي التحليني واالستاانة أداة للدراسة،
وملغت عينة الدراسة ( )125مس هيئة التدريس واملوظ ين .ولد كش ت نتائج الدراسة أن التنمر في مكان العم ي مشكلة مستمرة
في التعليم العالي .وتشــيا النتائج أيضــا إل أن  ٪10مس املشــاركين أ ادوا بأنلم تعرضــوا لشــك واحد عن األل مس أاــكام التنمر مرة
واحدة عن األل في األا ـ ـ ر الس ـ ــتة الس ـ ــابقة ،و ٪05وص ـ ـ وا أن س ـ ـ م بأنلم ( َّ
متنمر علالم) ،وماإلض ـ ــا ة إل ذلك ،وعد هذا الاح
ارتااطا سلايا كاياا بين التنمر في مكان العم وتصور العدالة التنظيمية في األ راد املتنمر علالم في العينة .وكان هناك أيضا ارتااط
أل  ،ول س ال يلام م ما ،بين التنمر في مكان العم وسلوك املواطنة التنظيمي.
ولام داود (0215م) :بدراسة عاءت بعنوان( :العدالة التنظيمية كمدخ لتحسين األداء الوظي ي ألعضاء هيئة التدريس في
عامعـة ك ر الشـ ـ ـ ــيأ)  .ولد هد ت إل التعرإ عن العاللة بين العـدالة التنظيميـة واألداء الوظي ي لدل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس،
والتوصـ ـ ـ إل مقتاحات لت عي العدالة التنظيمية ،وتحس ـ ــين األداء الوظي ي لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،ولد اس ـ ــت دم الااح
املنال الوص ـ ي واالســتاانة أداة للدراســة ،وملغت عينة الدراســة ( )152عضــو هيئة تدريس بجامعة ك ر الشــيأ .ولد كش ـ ت نتائج
الدراس ـ ـ ـ ــة عس وعود ارتااط لوي بين العدالة التنظيمية واألداء الوظي ي ،حي تعد العدالة التنظيمية أسـ ـ ـ ــاس العم والدا عية
نحو األداء العالي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،كما عاءت النتائج في املش ـ ـ ـ ــاركة في القرارات أو االعتااب علالا بدرعة ض ـ ـ ـ ــعي ة ،وهناك
تحيز في تطايق القرارات ،وضعق في االتصام بين القيادات والعاملين.
وهــد ــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة بــار وكي ،س ـ ـ ـ ـ ــارانــد ( )Barzoki, sarand, 2015التي عــاءت بعنوان  :العاللــة بين العــدالــة التنظيميــة وااللتزام
التنظيمي إل التعرإ عن العاللــة بين العــدالــة التنظيميــة وااللتزام التنظيمي وعودة العم ـ للموظ ين في عــامعــة آ اد ا ـ ـ ـ ــبس ـ ـ ـ ــتا،
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وتكون مجتمع الدراس ــة مس عميع املوظ ين في الجامعة وملغت عينة الدراس ــة ( )102موظ ا وتم اس ــت دام املنال املس ــحي التحليني
واالس ـ ـ ـ ــتاانة كأداة للدراس ـ ـ ـ ــة وتوص ـ ـ ـ ــلت هذه الدراس ـ ـ ـ ــة إل عدد مس النتائج أن هناك عاللة وثيقة بين العدالة التنظيمية وااللتزام
التنظيمي وعودة العم ويعني هذا أنه في حام يادة مستول العدالة وااللتزام تليد مس عودة العم في الايئة الوظي ية.
واعرت أرول العمري (0215م) :دراس ـ ــة بعنوان( :العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية الخاص ـ ــة :دراس ـ ــة حالة) .وهد ت
إل التعرإ عن مستول ممارسة ال يئات اإلدارية والقيادات األكاديمية في عامعة عرش للعدالة التنظيمية ،ولد است دمت املنال
الوص ي املسحي ،واألداة ي االستاانة ،وملغت عينة الدراسة ( )101إداريا و ( )103عضو هيئة تدريس .ولد كش ت نتائج الدراسة
عس أن مســتول ممارســة العدالة التنظيمية مس وع ة نظر املوظ ين متوســط بشــك عام ،وعن أبعاد العدالة التنظيمية ،باســتثناء
مس ـ ــتول ممارس ـ ــة العدالة التو يعية الذي عاء من ضـ ـ ـا ،وأن مس ـ ــتول ممارس ـ ــة العدالة التنظيمية مس وع ة نظر أعض ـ ــاء هيئة
التدريس متوسط بشك عام ،ومتوسط أيضا عن أبعاد العدالة التنظيمية.
ولامت ا ــعاع العسـ ـ ر (0212م) :بدراس ــة بعنوان( :العدالة التنظيمية وعالل لا باإلبداع اإلداري في مركل دراس ــة الطالاات
بجامعة اإلمام محمد بس سـ ـ ــعود اإلسـ ـ ــالمية) .والدإ إل التعرإ عن والع تطايق العدالة التنظيمية مس لا الوكيالت واملديرات،
كــذلــك التعرإ عن مس ـ ـ ـ ــتول اإلبــداع اإلداري لــدل املوظ ــات ،كمــا الــدإ إل التعرإ عن العاللــة بين مس ـ ـ ـ ــتول تطايق العــدالــة
التنظيمية مس لا الوكيالت واملديرات ومس ـ ـ ـتول اإلبداع اإلداري لدل املوظ ات في مركل دراس ـ ـ ــة الطالاات في عامعة اإلمام محمد
بس ســعود اإلســالمية .ولد اســت دمت املنال الوص ـ ي بأســلوميه املســحي واالرتااطي ،واالســتاانة كأداة ل ا ،وملغت عينة الدراســة مس
( )011موظ ة ،ولد كشـ ت نتائج الدراســة عس أن معظم أ راد العينة مس املوظ ات في مركل دراســة الطالاات يوا قس عن العاارة:
ُ َ
تعطى الحوا ل املـاليـة واملعنويـة للموظ ـة بنـاء عن لربلـا مس املـديرة أكثا مس عودة العمـ بـدرعـة (موا قـة) ،حيـ عـاءت في املرتاة
األول  ،وأن معظم أ راد العينة مس املوظ ات في مركل دراس ـ ـ ـ ــة الطالاات ال يوا قس عن العاارتين( :يتم ترا ـ ـ ـ ــيم املوظ ات للدورات
التدريبية بش ـ ـ ـ ــك عادم ،الحوا ل املالية التي تحصـ ـ ـ ـ علالا املوظ ة عادلة وتتناس ـ ـ ــب مع ع دها) .حي عاءت العاارتان في املرتاة
األخياة عن التاتيب.
في حين عاءت دراس ـ ـ ــة و ية الش ـ ـ ــمري (0212م) :بعنوان " :مس ـ ـ ــتول العدالة التنظيمية التي تمارسـ ـ ـ ـ ا رئيس ـ ـ ــات األلس ـ ـ ــام
التعليمية مس وع ة نظر أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة األمياة نورة بيت عادالرحمس وعالل لا بمستول الروح املعنوية لألعضاء"
والــدإ إل التعرإ عن مس ـ ـ ـ ــتول العــدالـة التنظيميــة بـأبعــادهـا (التو يعيــة ،اإلعرائيــة ،الت ــاعليــة ،التقويميــة) تمــارسـ ـ ـ ـ ـ ــا رئيسـ ـ ـ ـ ــات
األلسـ ـ ـام التعليمية مس وع ة نظر أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،والتعرإ عن مس ـ ــتول الروح املعنوية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس والعاللة
االرتااطية بينلما .وتكون مجتمع الدراس ـ ـ ــة مس عميع أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة األمياة نوره بيت عادالرحمس والاالغ عددهم
( ،)0011واس ـ ــت دمت الااحثة املنال الوصـ ـ ـ ي ،ولد توصـ ـ ــلت نتائج الدراسـ ـ ــة التالية إل أن رئيسـ ـ ــات األلسـ ـ ــام التعليمية بجامعة
االمياة نورة بيــت عاــدالرحمس يمــارس ـ ـ ـ ــس بــدرعــة وق املتوس ـ ـ ـ ــط ولــد عــاء بعــد العــدالــة التقويميــة في املرتاــة األخياة مس بين االبعــاد
األخرل.
بينما دراسة نبيلة الحداد (0211م) :عاءت بعنوان( :تصور مقتاح لت عي العدالة التنظيمية في عامعة إب) .والدإ إل بناء
تص ـ ـ ــور مقتاح لت عي العدالة التنظيمية في عامعة إب ،ولد اسـ ـ ــت دمت الااحثة املنال الوص ـ ـ ـ ي املسـ ـ ــحي واالس ـ ـ ــتاانة أداة لجمع
الايانات ،وتكونت عينة الدارسـ ــة مس ( )015مس اإلداريين بجامعة إب .ولد كش ـ ـ ت نتائج الدراسـ ــة عس أن :والع العدالة التنظيمية
عاء بدرعة ضـ ـ ـ ــعي ة ،واحت مجام العدالة اإلعرائية عن املرتاة األول  ،يليه في املرتاة الثانية العدالة التعاملية ،وفي املرتاة الثالثة
العـدالة التو يعيـة ،ومس ثم العـدالة التقويميـة .وأن درعة أهميـة تطايق العـدالة التنظيميـة عاءت بدرعة كاياة عدا ،حيـ احت
مجام العدالة اإلعرائية املرتاة األول  ،يليه في املرتاة الثانية العدالة التعاملية ،وفي الثالثة العدالة التقويمية ،وفي املرتاة الرابعة
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العدالة التو يعية ،كذلك استيتجت عدم وعود روق دالة إحصائيا بين إعابات أ راد العينة حوم والع العدالة التنظيمية بشك
عام تعلل ملتغياات الاح  ،والجيس ،واملؤه االعتما ي ،واملستول الوظي ي ،وسنوات الخباة.
وهد ت دراس ـ ــة غادة ش ـ ــحاته (0211م) التي عاءت بعنوان( :العدالة األكاديمية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس كما يدرك ا الطالب
وعالل لــا بــاالنــدمــاج الجــامعي لــديلم) .إل التعرإ عن العاللــة بين العــدالــة األكــاديميــة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس كمــا يــدرك ــا الطالب
واالندماج الجامعي لديلم ومس ـ ـ ـ ــتول ك منلما .وكذلك التعرإ عن أثر بعض املتغياات الديموعرا ية مث (النوع ،نوع الدراس ـ ـ ـ ــة،
التقدير) عن تلك املتغياات .ولد اســت دمت الااحثة املنال الوص ـ ي ملناســبته ألهداإ الدراســة واالســتاانة أداة ل ا ،وتكونت عينة
الدراس ـ ـ ــة مس ( )1020مس طالب عامعة الللاريق ،ومس أبر نتائج ا أن مس ـ ـ ــتول ك مس العدالة األكاديمية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس
كما يدرك ا الطالب واالندماج الجامعي لديلم كان متوس ـ ــطا .ولد توصـ ـ ـ الدراس ـ ــة إل ض ـ ــرورة ت عي العدالة األكاديمية مس خالم
توعية رؤساء الجامعات والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بأهمي لا ومساعدالم عن ت عيل ا في الوالع الجامعي بالصورة املرعوة.
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ات قت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناول ا ملوضوع العدالة التنظيمية.
وتت ق مع الدراسات السابقة في تناول ا ملجام التعليم العالي.
ت تلق الدراسـ ـ ــة الحالية عس الدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة في املنال املسـ ـ ــت دم حي ت ردت الدراسـ ـ ــة الحالية باسـ ـ ــت دام ا للمنال
االستقرالي امل ت ي.
وت تلق هذه الدراسة عس الدراسات السابقة في عدم تناوم عميع أبعاد العدالة التنظيمية والت رد باعد العدالة التقويمية
است ادت الدراسة الحالية مس الدراسات السابقة في تدعيم املشكلة الاحثية.
است ادت منلا في توضيم أدبيات الاح .

لتحقيق األهداإ املرس ـ ـ ـ ــومة ل ذه الدراس ـ ـ ـ ــة؛ اس ـ ـ ـ ــت دمت الااحثتان املنال الوثائقي (منال الاح امل ت ي كما يطلق عليه
بعض علماء املناجية) .ويعد الوص ـ ــق مس بين املناهل املعتباة في دراس ـ ــة الظواهر املعاص ـ ــرة ،ويس ـ ـ م في تقديم ص ـ ــورة ص ـ ــادلة عس
الوضـع الراهس لقضـية موضـوع الدراسـة؛ مس خالم اسـتقراء مجموعة مس الاحو والدراسـات ذات الصـلة باملوضـوع مح الاح ،
وال يقتصـ ــر األمر عن ذلك؛ ب يتعداه في الوصـ ــوم إل اسـ ــتيتاعات تس ـ ـ م في م الوالع الذي يدرسـ ــه وتطويره (عدس ،وعايدات،
وعاـد الحق0225 ،م ،ص)031؛ ومنـاء عليـه قـد تم تقس ـ ـ ـ ــيم الـدراسـ ـ ـ ـ ــة إل ثالثـة أعلاء؛ األوم ويعني بـاإلطـار النظري ،والثـاني يعني
بالدراس ــات الس ــابقة في مجام تقويم أعض ــاء هيئة التدريس وفي مجام العدالة التنظيمية مس خالم اس ــتقراء مجموعة مس الاحو
والدراس ــات ذات الص ــلة باملوض ــوع مح الدراس ــة ،والثال يعني بالتحلي واإلعابة عن األس ــئلة وعرب التوص ــيات .وتكون مجتمع
الدراسة مس أعضاء هيئة التدريس.

بناء عن اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة ،وبعد التحلي االستقرالي يم س اإلعابة عس أسئلة الدراسة و ي:
 /1ما و اقع عدالة نظام تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
 .1أن أس ـ ـ ــاليب التقويم املس ـ ـ ــت دمة حاليا ليس ـ ـ ــت كا ية للح م عن ك اية عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وال توعد معاييا واض ـ ـ ــحة أو
مؤارات أداء ُيح م في ضوئلا عن عالية أداء أعضاء هيئة التدريس.
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أن الجامعات تركل في عملية التقويم عن الاح العلمي أكثا مس أي عانب أخر.
أن التعليم العالي يتجه نحو العاملية ،والتقويم يحتاج إل العديد مس التطورات والتحسينات لتحقيق ذلك.
أن التقويم يعل عوانب القوة والقدرات ألعضاء هيئة التدريس ،وهذا يحتاج إل تدريب مستمر.
وعود املحسـ ـ ـ ــومية ،والتحيز وللة تو يا الش ـ ـ ـ ـ ا ية في ات اذ القرارات املتعلقة بأعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس والتي تؤثر عن تحقيق
العدالة في التقويم.
عدم االكتاا بإعطاء رصة للجميع بالتظلم عن التقويم غيا العادم.
أن عملية التقويم في األلسام تتم و ق أسس ومعاييا غيا محدد بشك دليق.

0
 .1يتم تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بصورة عادلة ومدون تحيز ومحاباة.
 .2إتااع الرؤساء للعدالة واملساواة في تقويم األعضاء.
 .3نلاهة التقويم في الجامعات يؤدي إل يادة اإلنتاعية.
 .4يعطي نتائج دليقة في الح م عن مستول أداء أعضاء هيئة التدريس
 .5تم مجام املنالشات يما ي ص نتائج التقويم والسعي لتطوير معاييا التقويم لتكون معاييا عادله وموضوعية.
 .6الر ع مس مسـتول ك اءة األداء الوظي ي لدل أعضـاء هيئة التدريس ،ناك عاللة طردية بين العدالة التقويمية وأداء أعضـاء
هيئة التدريس كلما مورس ـ ـ ـ ــت العدالة التقويمية بش ـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ــحيم وتم االبتعاد عس التحيز والظلم في التقويم كلما اد األداء
الوظي ي.
 .7يعم عن تقسيم واعاات وم ام العم بشك متساو وعادم بين األعضاء.
 .8يتم تو يع سياسات التدريب باإلنصاإ وبشك به عدالة ومساواة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
 .9يتم منم املكا آت والتاليات بصورة عادلة معتمدة عن نتائج التقويم القائم عن الش ا ية والوضوح واملساواة.
 .10التزام القيادات الجامعية بالعدالة في تقويم األداء يحقق االلتزام الوظي ي مس لا أعضاء هيئة الدريس.
 .11تطايق العــدالــة في تقويم األداء في الجــامعــات يعمـ عن إا ـ ـ ـ ــاعــة الثقــة التنظيميــة في الجــامعــة ويحقق الرضـ ـ ـ ــا الوظي ي لــدل
ميسوبي الجامعة.
 /3ما املقترحات التي تسهم في تحقيق العدالة في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؟
 .1يللم الجامعات است دام طرق حديثة ومطورة لتحقق أعن درعات املوضوعية والش ا ية في عملية تقويم األداء.
 .2أن تطلع الجامعات أعضاء هيئة التدريس عن معاييا تقويم األداء مساقا.
 .3أن يتم تدريب القادة والرؤساء عن امل ارات والقدرات الكا ية في تقويم األداء.
 .4أن تضع الجامعة نظام عادال وواضحا لتقويم األداء الوظي ي بحي يسمم لألعضاء االطالع عن النتائج بك س ولة ويسر.
 .5أن تسمم الجامعة بمنالشة التولعات املتعلقة بأداء أعضاء هيئة التدريس.
 .6أن تبا نقاط القوة والضعق في تقويم األداء وذلك مس أع التحسين والتطوير في مستول األداء.
 .7إلامة الندوات واملحاضـ ـ ـ ـ ـرات التي تنالش القيم األخاللية للقادة وعن رأسـ ـ ـ ـ ـ ا العدالة والشـ ـ ـ ـ ـ ا ية وتأثياها عن أداء األ راد
واملؤسسات.
 .8أن يرا ي نظام تقويم األداء الوصق الوظي ي.
 .9ت عي املساءلة واملحاسبية في اإلدارة الجامعية تجاه نتائج تقويم األداء الوظي ي الغيا عادلة أو الغيا واضحة.
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أن تجري عملية التقويم دون التأثر بالعاللات الشخصية.
أن يتم منم املكا أة املعنوية واملادية ألعضاء هيئة التدريس و قا ألدائلم بعيد عس التحيز الشخصمي.
ضــرورة تضــمين األهداإ العامة للجامعات ليم العدالة التقويمية ،والعم عن وضــع خطط واســتااتيجيات ت تضــمينلا في
السلوك القيادي.
منم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ال رصـ ـ ــة للتظلم بشـ ـ ــأن نتائج تقويم م واطالع م عليه حتى يتسـ ـ ــنى ل م تحسـ ـ ــين مسـ ـ ــتول أدائلم
ومعالجة نقاط الضعق لديلم.
إعادة النظر في األس ـ ـ ــاليب واألنظمة املتعلقة بتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،بحي تس ـ ـ ـ م في تحقيق العدالة والوضـ ـ ــوح
الذي يساعد في ر ع مستول األداء.
االهتمام بتطوير ك اءة املس ـ ـ ـ ــؤولين القائمين بعملية التقويم وذلك بعقد ورش عم ودروات تدريبية تؤهل م في ر ع مس ـ ـ ـ ــتول
ممارسة العدالة التقويمية.
تكويس لجنة خاص ـ ـ ــة ومدرمة تتمتع باملص ـ ـ ــدالية والثقة تتول وض ـ ـ ــع معاييا تقويم األداء بش ـ ـ ــك يتس ـ ـ ــم باملوض ـ ـ ــوعية والعدالة
والش ا ية.
تش ــريع نظام يس ــمم ل ذه اللجنة املؤهلة بتقييم العادم وال عام ويس ــمم ل ا بمس ــاءلة ومحاس ــاة املقص ــريس أي كان منص ــبلم في
الجامعة.

إبراهيم ،ا ــمس ــه (0222م) .والع العدالة التنظيمية في الجامعات الرس ــمية األردنية مس وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس واملوظ ين .رس ــالة
دكتوراه ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،األردن.
أبو الرب ،عماد ،لتادة ،عيع ــمى (0221م) تقويم عودة أداء أعض ــاء هيئة التدريس في مؤس ـس ــات التعليم العالي .املجلة العرمية لض ــمان عودة
التعليم العالي.23122 ،)1(1 .
أبو حسين ،سامي أحمد (0213م) االرتقاء ب اعلية هيئة التدريس" تقويم األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات وانعكاساته في
عودة التعليم العالي .عمان :األردن دار املجد لليشر والتو يع.
أبو سـ ـ ـ ــم دانة ،أسـ ـ ـ ــم ان (0212م) .درعة تأثيا العدالة التنظيمية عن األداء الوظي ي لدل أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة مؤتة .رسـ ـ ـ ــالة
ماعستيا ،عامعة مؤتة ،األردن.
الحداد ،نبيلة محمد (0211م) .تصور مقتاح لت عي العدالة التنظيمية في عامعة إب .رسالة ماعستيا ،عامعة إب ،كلية التابية ،اليمس.
الخرابشــة ،عمر ،الجعا رة ،أســمى ،ال ااه ،عاد هللا ،الس ــعايدة ،نااي (0210م) .العوام املؤثرة في تقييم أداء أعضــاء هيئة التدريس في كلية
األمياة عــاليــة الجــامعيــة في عــامعــة الالقــاء التطايقيــة في األردن مس وع ــة نظر الطــالاــات .املجلــة الــدوليــة لألبحــا التابويــة،
عامعة اإلمارات العرمية املتحدة ،العدد( .)01ص ص.2511
داود ،عاد العليل أحمد (0215م) .العدالة التنظيمية كمدخ لتحســين األداء الوظي ي ألعضــاء هيئة التدريس في عامعة ك ر الشــيأ .املجلة
التابوية – مصر.033003 ،31 ،
دره ،عمر محمد (0221م) .العدالة التنظيمية وعالل لا باعض االتجاهات اإلدارية املعاصرة .دار الرضوان لليشر والتو يع.
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َ
اـ ــاهين ،ماعد إبراهيم (0212م) .مدل اعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات ال مل لسـ ــطييية وأثره عن األداء الوظي ي والوالء
والثقة التنظيمية :دراس ــة مقارنة بين الجامعة اإلس ــالمية واأل هر ،رس ــالة ماعس ــتيا ،الجامعة اإلس ــالمية (غلة) ،كلية التجارة،
َ
مل لسطين.
شحاته ،غادة (0211م) .العدالة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس كما يدرك ا الطالب وعالل لا باالندماج الجامعي لديلم .مجلة كلية التابية،
عامعة بنلا ،كلية التابية.1201 ،)115( 03 ،
الش ـ ــمري ،و ية (0212م) .مس ـ ــتول العدالة التنظيمية التي تمارس ـ ـ ا رئيس ـ ــات األلس ـ ــام التعليمية مس وع ة نظر أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بجامعة األمياة نورة بيت عادالرحمس وعالل لا بمس ـ ـ ــتول الروح املعنوية لألعض ـ ـ ــاء .عامعة األمياة نورة بيت عادالرحمس ،كلية
التابية .مجلة العلوم التابوية ،عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية.
عاد الحسـ ــيب ،عمام رعب (0212م) .تقويم االداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القصـ ــيم مس وع ة نظر طالبلم .مجلة العلوم
التابوية والن سية.11031222،)3(3 .
عدس ،عادالرحمس؛ وعايدات ،ذولان؛ وعادالحق ،كايد (0225م) :الاح العلمي :م ومه أدواته أس ـ ـ ـ ــالياه( ،ط ،)0الرياب :دار أس ـ ـ ـ ــامة
لليشر.
العس ـ ـ ـ ـ ر ،ا ـ ـ ـ ــعاع محمد ( .)0212العدالة التنظيمية وعالل لا باإلبداع اإلداري في مركل دراس ـ ـ ـ ــة الطالاات بجامعة اإلمام محمد بس س ـ ـ ـ ــعود
اإلسالمية .بح ت ميني لني املاعستيا غيا ميشور ،عامعة اإلمام محمد بس سعود اإلسالمية ،الرياب.
العقلة ،ريما محمود (0211م) .العدالة التنظيمية في عامعة الياموك وعاللته بأداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا وس ـ ـ ـ ــا تحس ـ ـ ـ ــينلا .رس ـ ـ ـ ــالة
دكتوراه ،عامعة الياموك ،كلية التابية ،األردن.
عابديس ،ا ـ ـ ــيايس (0213م) .العاللة بين العدالة التنظيمية وتقييم أداء العامين .املجلة العلمية للدراس ـ ـ ــات التجارية والايلية ،مص ـ ـ ــر،)1(3 ،
.012053
العمري ،أرول أحمد (0215م) .العدالة التنظيمية في الجامعات األردنية الخاص ـ ــة :دراس ـ ــة حالة .مجلة عرش للاحو والدراس ـ ــات – األردن،
.1022 ،)0( 12
العيدروس ،أغادير (0212م) .تصـ ــور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ــعودية مس وع ة نظر أعضـ ــاء
هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة .رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة أم القرل ،م ة.
عيع ـ ـ ـ ــمى ،ريــد (0223م) .النمــاذج التنظيميــة السـ ـ ـ ـ ــائــدة في الجــامعــات األردنيــة وعالل لــا بــالعــدالــة التنظيميــة مس وع ــة نظر أعضـ ـ ـ ـ ــاء ال يئــة
التدريسية .رسالة ماعستيا ،الجامعة ال اامية ،عمادة الاح العلمي والدراسات العليا ،األردن.
رج ،ا ـ ـ ـ ــدل إبراهيم (0210م) .العـدالة التنظيميـة لدل رؤس ـ ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ـ ــام األكاديميـة وعالل لـا بالثقـة التنظيميـة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس
بجامعات منطقة م ة امل رمة .رسالة دكتوراه ،عامعة أم القرل ،كلية التابية ،م ة امل رمة.
محمد ،إل ام (0212م) .تصور مقتاح لنظام تقويم اام ألداء عضو هيئة التدريس بالجامعات املصرية في ضوء خباات بعض الدوم .املؤتمر
العلمي السنوي الثامس عشر (اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم في الوطس العربي) مصر ،كلية التابية ،عامعة بني سويق.
املولدة ،م ا ماهر (0212م) .األنماط القيادية الس ــائدة في امل تاات الجامعية الحكومية في األردن وعالل لا بالعدالة التنظيمية مس وع ة نظر
العاملين .رسالة ماعستيا ،الجامعة األردنية ،كلية الدراسات العليا ،األردن.

Ali Shaemi Barzoki, Vahid Fattahi Sattahi Sarand (2015) Investigating the ReIationship between OrganizationaI Justice, Organizational
Commitment and Stffs Quality of Work Life , Case Study: lslamic Azad University employees Shabestar,lran
Alfash, Mohamed Mourssi. (2014). WORKPLACE BULLYING AND ITS INFLUENCE ON THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL
JUSTICE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN HIGHER EDUCATION, Of the Requirements for the
Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
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أ .عائشة ذياب املطيري /جامعة القصيم اململكة العربية السعودية.
د .سميرة عبدهللا الرفاعي /جامعة اليرموك اململكة األردنية الهاشمية.

هد ت الدراسة إل بناء معاييا لتقويم أداء أعضاء ال يئة التدريسية بالجامعات السعودية في ضوء رؤية اململ ة واستطالع مدل املوا قة علالا مس وع ة نظر
أعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية بجامعة القص ـ ــيم ،ولتحقيق ال د ين املذكوريس اتاعت الااحثتان املناجين :االس ـ ــتيااطي التحليني والوص ـ ـ ي املس ـ ــحي ،كما اس ـ ــت دمتا أداة
االستاانة املكونة مس ( )03قرة ،بثال مجاالت ،وتكون مجتمع الدراسة مس ( )0022عضوا مس أعضاء ال يئة التدريسية بجامعة القصيم ،تم اختيار العينة بالطريقة
العش ــوائية والتي بلغت( )122عض ــوا ،وأسـ ـ رت الدراس ــة عس النتائج اآلتية :أن املتوس ــطات الحس ــابية ملجاالت اس ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعض ــاء هيئة
التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء رؤية اململ ة تراوحت بين ( ،)3.52 3.05وملغ املتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ال ني ( )3.02ومدرعة مرت عة ،حي عاء في املرتاة األول
مجـام معـاييا تقييم األداء املتعلقـة بـال ـايـات الشـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـيـة ،وفي املرتاـة الثـانيـة مجـام معـاييا تقييم األداء املتعلقـة بـال ـايـات التعليميـة ،ومجـام معـاييا تقييم األداء
املتعلقـة ب ـدمـة الجـامعـة واملجتمع في املرتاـة الثـالثـة واألخياة .كمـا أظ رت النتـائج عـدم وعود روق ذات داللـة إحصـ ـ ـ ــائيـة ( )2.25= αلـدرعـة موا قـة أعضـ ـ ـ ــاء ال يئـة
التدريس ـ ــية بجامعة القص ـ ــيم عن أداة االس ـ ــتاانة تاعا ملتغياات :الجيس ،والرتاة العلمية ،والكلية وس ـ ــنوات الخباة .وتوص ـ ــمي الدراس ـ ــة ب االس ـ ــت ادة مس معاييا األداء
ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس املطاقة في الجامعات العاملية الرائدة والتي حققت مراتب متقدمة في التصـ ـ ــيي ات ،في بناء معاييا خاصـ ـ ــة للجامعات السـ ـ ــعودية تتناسـ ـ ــب مع
حاعات املجتمع وتطلعاته.

الكلمات امل تاحية :معاييا ،تقويم أداء ،أعضاء هيئة التدريس ،الجامعات السعودية ،رؤية اململ ة .0202
Abstract
The objective of the study was to build standards for evaluating the performance of faculty members in Saudi universities in the light of
the Kingdom's vision and to explore the extent of their approval from the point of view of the faculty members of Qassim University. In order to
achieve these objectives, the researchers followed the two methods: analytical and descriptive deduction, In the study, the study population
consisted of (2300) members of the teaching staff at Qassim University. The sample random to (106) ) members. The results of the study were as
follows: (4.25 4.50). The overall arithmetic average (4.36) was high, with the first place being the field of performance evaluation criteria related
to personal competencies, and the second was the field of assessment criteria Performance related to educational competencies, and the field of
performance evaluation standards relating to the service of the university and society ranked third and final. The results showed that there were
no statistically significant differences (α = 0.05) to the degree of approval of the faculty members at Qassim University on the questionnaire tool
according to the variables: gender, scientific rank, college and years of experience. The study recommends the use of performance standards for
faculty members of the world's leading universities that have achieved advanced grades in the classification of special standards for Saudi
universities in line with the needs and aspirations of the society
Keywords: Standards, Performance Calendar, Faculty Members, Saudi Universities, Vision 2030

511

تعد العملية التعليمية إحدل مؤارات التقدم امليشود ألي مجتمع ،ملا تتضمنه مس تعليم وتعلم ور ع مستول ك اءة املعلم
واملتعلم في آن واحد ،لذا أخذت دراس ـ ــة ك اية املعلم حيزها في املوض ـ ــوعات التابوية ،في سـ ــبي تحقيق األهداإ وإنجا الطموحات
وتحقيق املخرعات املرعوة بجودة تضا ي املعاييا الدولية.
كما يعد التعليم الجامعي أحد مراح العملية التعليمية املتقدمة في أهدا ا ثالثية األبعاد ،واملتمثلة في :اكتسـ ـ ـ ــاب املعر ة
بــالتــدريس ،وإعــادة إنتــاع ــا بــآليــات الاحـ العلمي وخــدمــة املجتمع ،إذ ال يم س تحقيق تلــك األهــداإ بعيــدا عس العنــايــة بمكونــات
النظام التعليمي األربعة( :مدخالت ،عمليات ،م رعات ،تقويم) ،ولك مس هذه املكونات دورها في التطوير والتحسين ،و ي عناصر
بينلا عاللات تكاملية تاادلية حي يتم لياس مدل تحقق املخرعات بالتقويم.
ومما أن عضو هيئة التدريس ُيس م في التطوير الجامعي كما تشيا إل ذلك الدراسات ،وأن التطوير الجامعي يادأ مس الدور
ب
الذي يضـ ـ ـ ــطلع به عض ـ ـ ـ ـو ال يئة التدريسـ ـ ـ ــية (ال ويد1303 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)؛ ذلك ألنلم عماد العم األكاديمي في الجامعة؛ لكونلم يتحملون
مس ـ ـ ــؤولية التدريس واإلرا ـ ـ ــاد األكاديمي واليش ـ ـ ــاط الاحثي ،وهم الذيس يض ـ ـ ــعون املناهل الدراس ـ ـ ــية ويحددون املقررات الدراس ـ ـ ــية
وأنشــط لا املختل ة؛ ولذلك إن تقويم أعضــاء هيئة التدريس وخاصــة ال ايات التعليمية والشــخصــية وال ايات املتعلقة ب دمة
الجــامعــة واملجتمع ،عمـ في غــايــة األهميــة انطاللـا مس أن تحقق أهــداإ الجــامعــة يعتمــد في املرتاــة األول عن مــدل ك ــاءة و ــاعليــة
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس والعاملين الا (العوضـ ـ ـ ــمي ،0210 ،ص ،)51وفي هذا تؤكد عادالر اق ( ،0222ص  )020عن أهمية تقويم
عض ـ ـ ــو هيئة التدريس العتااره أحد املجاالت التي يجب االهتمام بلا والتي تس ـ ـ ــاعد عن تحس ـ ـ ــين وتطوير أدائه املنهي و يادة ال اعلية
الخاص ـ ـ ــة به ،وكذلك تجنب الس ـ ـ ــلايات التي لد تنجم مس تدني وان اب هذا األداء وتدعيم ما به مس إيجابيات مما يعود بال ائدة
عن عضو هيئة التدريس ذاته ،وكذلك عن عميع العناصر املست يدة مس هذا األداء؛ ما يجع بناء معاييا ترموية لتقويم أدائه مس
املؤارات الجادة في التطوير التابوي املتماشمي مع الرؤل التي تتبناها اململ ة العرمية السعودية ،سيما وأنلا تتجه في الولت الحاضر
إل تحقيق رؤية  0202التي تتضــمس إضــا ة التحســينات النوعية وال مية عن النظام التعليمي؛ وكان إلعداد واليئة املوارد البش ـرية
و يادة اإلنتاعية وتغييا ليم وأعراإ األ راد علء م م في توع ات الرؤية  0202وأهداإ الباامج التحويلة 0202؛ ما يســتللم أخذها
بعين االعتاــار ،نظــام التعليم في اململ ــة يمر بمرحلــة انتقــاليــة م مــة ترت ل عن تجويــد نوعيــة التعليم واالرتقــاء بم رعــاتــه؛ وعليــه
عاءت الدراسـ ـ ـ ـ ـة الحالية لاناء معاييا لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ـ ــوء رؤية اململ ة العرمية
السعودية  0202مس وع ة نظرهم.

أا ــارت الدراس ــات العلمية إل أهمية تقويم أداء أعض ــاء ال يئة التدريس ــية وعاللة ذلك بتحقيق أهداإ العملية التعليمية
ور ع عودة التعليم (العوض ـ ـ ـ ــمي والقنطار ،0213 ،وعلا ي ،)0215 ،وعليه حظي موضـ ـ ـ ــوع التقويم باهتمام الااحثين؛ مع العلم أن
للتقويم معاييا يتبناها إلطالق األحكام ،وت تلق تلك املعاييا باختالإ الرؤل التي توعه التقويم ،ومما أن اململ ة العرمية السعودية
تضطلع لتحقيق رؤية  ،0202عاء اختيارها لتوعيه معاييا التقويم.
حيـ أكدت رؤية اململ ـة العرميـة الس ـ ـ ـ ــعودية  0202عن تطوير التعليم برؤية منظوميـه ،وتحسـ ـ ـ ــين أداء الطالب ،وتطوير
معاييا األداء ،ورعاية املواهب ،ور ع تصـ ـ ـ ــييق األداء وعودة الجامعات ،قد عاء مس ض ـ ـ ــمس أهدا ا التوعه نحو "ترسـ ـ ـ ــيأ القيم
اإليجابية ومناء ش ـ ـ ــخصـ ـ ــية مس ـ ـ ــتقلة ألبناء الوطس" ،و "تلويد املواطنين باملعارإ وامل ارات الال مة ملواءمة احتياعات س ـ ـ ــوق العم
املسـ ـ ـ ــتقالية"" ،عس طريق تطوير املنظومة التعليمية والتابوية بجميع مكوناالا ،وإكس ـ ـ ـ ــاب الطالب املعارإ وامل ارات والس ـ ـ ـ ــلوكيات
الحميدة ليكون ذا شـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية مسـ ـ ـ ــتقلة تتصـ ـ ـ ــق بروح املاادرة واملثابرة والقيادة ،ولديلا القدر الكافي مس الو ي الذاتي واالعتما ي
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والثقافي ،كما عاء مس ضــمس التزامات الرؤية تأهي املدرســين والقيادات التابوية وتدريبلم ،وتعليل دورهم ،ومتابعة مســتول التقدم
في ه ــذا الج ــان ــب ،وذل ــك إيم ــانـ ـا ب ــأهمي ــة ال ــدور ال ــذي يؤدون ــه مع طالبلم وفي أم ــاكس عمل م وفي خ ــدم ــة مجتمع م (وثيق ــه رؤي ــة
اململ ة0212،م).
ويضــاإ إل ما ســاق أن عضــو هيئة التدريس ،هو مس ســيسـ م في تحقيق رؤية ورســالة واســتااتيجية الجامعة ،ودعم ثقا لا
التنظيمية وتعليل اس ـ ــم ا ،وتن يذ العديد مس معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي ،ولذا التزامه بما هو متولع منه مس خالم معاييا
واضــحة ومحددة يعني نجاح الجامعة وتحقيق ا لتطلعات رؤية اململ ة  ،0202كما تشــيا األدبيات إل بعض املمارســات غيا املح لة
في بيئة العم والتي تشم عدم معر ة عضو هيئة التدريس بما هو مطلوب ومتولع منه ،وعدم مشاركته في تحديد هذه التولعات،
وعدم اليلته وتدرياه وتذكياه بمث هذه التولعات (العر ج ،0212 ،ص )222؛ لذا تعد عملية تحديد املعاييا أمرا في غاية األهمية
لضمان تحقيق الجودة في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،املعيار هو أعن مستويات األداء التي يسع العضو
للوصـ ـ ــوم إلالا ،ويتم عن ضـ ـ ــوئلا تقويم مسـ ـ ــتويات األداء املختل ة والح م علالا ،وفي الولت ن سـ ـ ــه هو النص املعبا عس املسـ ـ ــتول
النو ي الذي يجب أن يكون ماثال بوضوح في عميع الجوانب األساسية واملكونة للبانامج.
وفي ضـ ـ ـ ــوء ما سـ ـ ـ ــاق تتحدد مشـ ـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ـ ــة الحالية في بناء معاييا لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ـ ــية في الجامعات
السعودية في ضوء رؤية اململ ة  0202مس وع ة نظرهم ،وتنطلق منلا التساؤالت الاحثية اآلتية:
 .1ما املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء رؤية اململ ة 0202؟
 .2ما درعة موا قة أعض ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ــية بجامعة القص ـ ـ ــيم عن املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة التدريس ـ ـ ــية في
ضوء رؤية اململ ة  0202عن املجام ال ني ألداة االستاانة ومجاالالا ال رعية؟
 .3ه توعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتول الداللة ( )α = 0.05في درعة موا قة أعض ـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية بجامعة
القصـ ـ ــيم عن املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة التدريس ـ ـ ــية تعلل للمتغياات املس ـ ـ ــتقلة :الجيس ،الرتاة األكاديمية،
الكلية وسنوات الخباة؟

الدإ الدراسة إل اإلعابة عس تساؤالالا مس خالم تحقيق اآلتي:
 .1بيان املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة التدريسية في ضوء رؤية اململ ة .0202
 .2ال ش ـ ـ ـ ــق عس درعة موا قة أعضـ ـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ـ ــية بجامعة القصـ ـ ـ ــيم عن املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة
التدريسية في ضوء رؤية اململ ة  0202عن املجام ال ني ألداة االستاانة ومجاالالا ال رعية.
 .3ال ش ـ ــق عس روق ذات داللة إحص ـ ــائية عند مس ـ ــتول الداللة ( )α = 0.05في درعة موا قة أعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية بجامعة
القصـ ـ ــيم عن املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة التدريس ـ ـ ــية تعلل للمتغياات املس ـ ـ ــتقلة :الجيس ،الرتاة األكاديمية،
الكلية وسنوات الخباة.

يتولع للدراسة أن ت يد الج ات اآلتية:
✓ ₋الااحثين في التطوير التابوي ومناء املقاييس؛ حي تعد ل م دراسة سابقة.
✓ ₋مراكل التطوير التابوي في الجــامعــات؛ بــاالطالع عن املعــاييا املطورة التي تس ـ ـ ـ ــتقرأ عــاليــة املعــاييا الوالعيــة وتتقا ـ مرونــة
التغييا لصالح املؤسسات التعليمية.
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✓ ₋أصحاب القرار في و ارة التعليم؛ املعنيين بوضع خطط تطوير وتقويم أداء اعضاء ال يئة التدريسية في الجامعات وما يناسبلا
مس برامج.
ُ
مصطلحات الدراسة :تعرإ الااحثتان املصطلحات التالية إعرائيا كما يني.
التقويم التربوي يعرإ أنه :التغذية الراععة التي يقاس مس خالل ا مدل تحقق أهداإ العملية التعليمية وتصحيم مسارها
نحو امليشـ ـ ــود وهو عملية تقييميه تحس ـ ــييية في آن واحد ت ضـ ـ ــع ل ا عميع مكونات النظام التعليم بما في ذلك أداء أعضـ ـ ــاء ال يئة
التدريسية.
معاييا التقويم التابوي :التغذية الراععة التي في ض ــوئلا يتم إص ــدار األحكام وتض ــمنت ثالثة معاييا (ال ايات الش ــخص ــية،
والتعليمية وما يتعلق ب دمة الجامعة واملجتمع) ،وتم لياسـ ـ ا إعرائيا باس ــتجابة عينة الدراس ــة عن أداة االس ــتاانة املعدة لتحقيق
غرب الدراسة.
رؤية اململكة  :2030ي خطة ما بعد الن ط للممل ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية والتي تم اإلعالن عنلا في  05إبري 0212م ،وترت ل
عن ثالثة مرت لات رئيس ــة ي العمق العربي واإلس ــالمي ،والقوة االس ــتثمارية الرائدة وأهمية املولع الجغرافي االس ــتااتي ي ،والتي تعد
محور رمط القــارات الثال  ،وتعتمــد عن ثالثــة محــاور ي :املجتمع الحيوي ،وااللتصـ ـ ـ ـ ــاد امللدهر والوطس الطموح ،وهــذه املحــاور
تتكام وتتسق مع بعض ا في سبي تحقيق األهداإ وتعظيم االست ادة مس مرت لات هذه الرؤية.

تتحدد الدراسة باملحددات اآلتية:
✓ مكانية :عامعة القصيم في اململ ة العرمية السعودية.
✓ مانية :ال ص األوم مس العام الجامعي 0211م0213م.
✓ بشرية :أعضاء ال يئة التدريسية بجامعة القصيم.
وعليه يصعب تعميم نتائج الدراسة خارج الحدود املذكورة.

يتن ــاوم ه ــذا املحور ك ــاي ــات عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس ،ودوره في تحقيق رؤي ــة  ،0202وأهمي ــة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء ال يئ ــة
التدريسية ،وطرق تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي ،عن النحو اآلتي:

نظرا ألهمي ــة دور عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس في تطور الج ــامع ــة علمي ـا وثق ــا ي ـا ،وفي تثقيق املجتمع وت ــدعيم القيم واملا ــادا
واالتجاهات التي يتبناها ،ودوره الرئيس في بناء ش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية الطالب وتوس ـ ـ ـ ــيع آ اله ومداركه وتطوير مواهاه ،كان وال بد أن يتحن
بعدة ص ات أوردها ليه ( ،1332ص )30كما يني:
✓ أن يمتلك لاعدة عريضة مس العلوم األساسية والتطايقية املتعلقة بت صصه.
✓ أن يكون لديه القدرة وامل ارة عن توصي املعلومة بأسلوب صحيم وايق.
✓ أن يكون لديه الحماس لتطوير ذاته.
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✓ أن يكون لديه القدرة عن مواكاة التغيا السريع في الت نولوعيا.
إض ـ ــا ة إل ما س ـ ــاق قد ورد في الالئحة املنظمة لش ـ ــؤون ميس ـ ــوبي الجامعات الس ـ ــعودية في املادة الثامنة والثالثين (مولع
و ارة الخدمة املدنية) الص ات الواعب أن يتصق بلا عضو هيئة التدريس ،و ي كاآلتي:
✓
✓
✓
✓
✓

األمانة والخلق القويم وااللتزام باألنظمة والتعليمات ولواعد السلوك واآلداب املرعية.
متابعة ما يستجد في مجام ت صصه ،وأن يس م مس خالم نشاطه العلمي في تطور ت صصه.
أن يثيا في طالبه حب العلم واملعر ة والت يا العلمي السليم.
أن ينق لطالبه أحد ما توص إليه العلم في مجام ت صصه.
أن يشارك ب عالية في أعمام مجلس القسم وغياه مس املجالس واللجان وفي أنشطة الجامعة في خدمة املجتمع.

ترل الااحثتان أن ما ذكر مس ك ايات تتعلق بعضو هيئة التدريس بعض ا شخصية ،وأخرل تعليمية ،وهو ما سيتم ت صيله
في معاييا تقويم أداء أعضاء ال يئة التدريسية في الجامعات السعودية.
0202
تشــيا عســياي ( )0212أنه ثمة أدوار متطلاة مس عضــو هيئة التدريس في الجامعات الســعودية مس اــأنلا اإلسـ ام في تحقيق
تطلعات رؤية اململ ة  ،0202أبر ها تح يز اإلبداع لدل الطلاة ،وتطوير الاح العلمي ،وتنويع طرق التدريس ،وت عي أس ـ ـ ـ ــاليب
التقويم ،وامل نيــة في التوعيــه واإلراـ ـ ـ ـ ــاد ،وتنظيم األنش ـ ـ ـ ـطــة التي ت ــدم الجــامعــة واملجتمع ،والت طيط والقيــادة واإلدارة ،واالملــام
بامل ارات التقنية وت عيل ا .وفي هذا تشــيا العســياي أيضــا اللتزامات عضــو هيئة التدريس في تحقيق رؤية اململ ة  0202حي أكدت
عن موضوع تعليل القيم ،واكساب امل ارات ،وتنمية الت يا ،وتوعيه الرأي وال ر.
كما يرل العر ج ( ،0212ص  )223222أنه هناك مجموعة مس القيم يجب أن يتحن بلا عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس ا ـ ـ ـ ــأنلا
اإلس ـ ـ ام في تحقيق تطلعات رؤية اململ ة 0202؛ حي إن عضـ ــو هيئة التدريس لدوة لطالبه والتزامه بمجموعة مس املمارسـ ــات مس
ا ـ ــأنه تعليل ليم م وأخاللياالم ،مع مراعاة أن تتوا ق ليم الطلاة مع القيم التي تش ـ ــك هوية الجامعة والتي تم تحديدها واإلعالن
عنلــا في مولع الجــامعــة ،ومس أبر هــا االلتزام بــاملواعيــد واالهتمــام بــالولــت يمــا يتعلق بــاملحــاضـ ـ ـ ـ ـرات ومواعيــد تقــديم املش ـ ـ ـ ـ ــاريع
واالختاارات ،والعدالة والش ا ية بمعاملة الطلاة بالتساوي بدون ت رلة حسب الجيس أو الجيسية أو املنطقة أو املذهب وخال ه،
واالحتاام حي ييااي عن عضــو هيئة التدريس احتاام الطالب ومعاملته كشــخص ناضــل يعرإ مصــلحته وي ر بطريقة عقالنية،
والثقة بالطلاة والوالء للجامعة ،وتنمية اإلبداع لدل الطلاة وتح يزهم وتشجيع م.

يعد تقويم أعضاء هيئة التدريس مس املجاالت الحرية باالهتمام؛ لدوره في تحسين وتطوير األداء املنهي لعضو هيئة التدريس
و يادة اعليته ،كما يعد تغذية راععة تجنب َّ
املقوم الس ـ ـ ـ ــلايات التي لد تنجم مس ان اب هذا األداء وتدعم ما به مس إيجابيات
مما يعود بال ائدة عن عضـ ــو هيئة التدريس ذاته وتطوير أدائه التدريعـ ــمي وعن عميع العناصـ ــر املسـ ــت يدة مس هذا األداء؛ يتجه
نحو اسـ ــت دام الوس ـ ــائ اإلل تاونية وأس ـ ــاليب التقويم املوض ـ ــوعية للطالب والت اع مع م عن أسـ ــس علمية س ـ ــليمة (الح مي،
 ،0223ص.)02
كما يحت تقويم األداء األكاديمي مكانة بار ة في الجامعات ،إذ يس ـ ـ ـ ــاعد مت ذي القرارات عن معر ة مدل تحقيق األهداإ
التابوية ،كما يعم عن تحس ـ ـ ـ ــين نوعية التعليم الجامعي وتطويره مس خالم يادة اعلية أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مس ـ ـ ـ ــتول
الجامعات ونوعي لا تتحدد مس خالم نوعية أعضاء هيئة التدريس وك اءالم الا (الخضيا1313 ،هـ ،ص .)001
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كما أن تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس يسـ ـ ـ ـ ـ م في ر ع عودة التعليم الجامعي مس خالم تطوير برامج التعليم وأس ـ ـ ـ ــاليب
التدريس في الجامعة ،مس خالم التقويم يتم تلويد عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالتغذية الراععة اإليجابية ،التي تح له لر ع مس ـ ـ ـ ــتول
أدائه وتطوير ن س ـ ـ ــه ،باعتااره املحرك األسـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــمي في نق األهداإ والخطط إل والع ملموس (ال ويد1303 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ص ،)0كما أن
االستمرار في التقويم ومناء معاييا مستجدة يحقق مدل التوا ق بين الوالع واملأموم مع معاييا الجودة العاملي في التعليم.
كمــا يرل يونس ( )Younes, 2003أن تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس يلــدإ إل أمريس متنــالض ـ ـ ـ ــين :األوم تحس ـ ـ ـ ــين وتطوير أداء
املؤس ـســة مس خالم معر ة نقاط لوة وضــعق أعضــاء هيئة التدريس ،والثاني :لغاية معر ة لدرات عضــو هيئة التدريس ألخذ لرار
بتجديد عقده أو إنلاء خدماته .كما يرل أن تقويم عضــو هيئة التدريس هو امل تاح للوصــوم إل عودة أداء املؤسـســات التعليمية في
حام االهتمام به وتأهيله أكاديميا وم نيا ومأسلوب علمي.
ولقد ورد في الدلي املنل ي للتقويم الذاتي ملؤس ـس ــات التعليم العالي الص ــادر عس اتحاد الجامعات العرمية واملنظمة العرمية
للتابية والثقا ة والعلوم (اتحاد الجامعات العرمية )1331 ،أن عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس هو أس ـ ـ ـ ــاس في عملية التقويم الذاتي لالرتقاء
باملؤسسة نحو األ ض  ،كما تعرب الدلي إل اآلليات املست دمة في تقويم أعضاء هيئة التدريس ،وسياسة الجامعة في االحت اه
باملتميزيس منلم تدريسيا أو بحثيا ،ما يحقق عودة التعليم للمؤسسات ويجنبلا الولوع في مغاات مجاناة الجودة وتدنالا.
حي أوض ـ ـ ـ ــح تقرير التنمية اإلنس ـ ـ ـ ــانية العرمية حوم التعليم الجامعي وأس ـ ـ ـ ــاليب التدريس يه ،إل تدني مؤا ـ ـ ـ ـرات عودة
التعليم لدل غالاية الجامعات العرمية إل دون ( )%22و قا للمعاييا املعموم بلا ،وكان ض ـ ـ ـ ــعق األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس أحد العوام الرئيسة في تدني عودة التعليم العالي (امل تب اإللليمي للدوم العرمية.)0220 ،
ومما أن عض ـ ــو هيئة التدريس هو ركس أس ـ ــاس إن لم ي س الركس األهم في العملية التعليمية ،ولذا ييااي إدارته بش ـ ــك علمي
واحتاافي لتحقيق أ ض ـ النتائج ،وذلك بتحديد ما هو متولع منه واملس ـ لدإ مس مؤا ـرات األداء التي ســيقيم عن أســاس ـ ا ،وتو يا
الايئة والتح يز املناساين لدعمه في تحقيق ما هو متولع منه (العر ج ،0212 ،ص .)223
قد أا ـ ــارت دراس ـ ــة ش ـ ــحاته ( )0221أن مس اإلاـ ــكاليات التي تواعه تحسـ ــين التعليم الجامعي ض ـ ــعق بعض أعض ـ ــاء هيئة
التــدريس في ممــارسـ ـ ـ ـ ــة أسـ ـ ـ ـ ــاليــب وطرق التــدريس ،ووعود اعتقــاد ي تاب أن أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ليس ـ ـ ـ ــوا بحــاعــة إل التــدريـب
كمعلمين ،ومس اإلا ـ ـ ــكاليات أيض ـ ـ ــا ،أن مش ـ ـ ـ الت التدريس تادأ بأعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس أن س ـ ـ ـ م واتجاهاالم ومعتقداالم بش ـ ـ ــأن
التدريس ،وبعض ا يرتاط بالجامعات حي ال تيشيط لعملية التدريس (ص ص .)133132

يلدإ تقويم األداء لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس إل تحس ـ ـ ـ ــين مس ـ ـ ـ ــتول أداءه بص ـ ـ ـ ـ ة مسـ ـ ـ ــتمرة ،وتطوير ك ما يرتاط بالعملية
التدريس ـ ــية س ـ ــواء داخ القاعات الدراس ـ ـية أو خارع ا باس ـ ــت دام عدة طرق للتقويم أا ـ ــارت ل ا العديد مس الدراس ـ ــات كدراس ـ ــة
ال ويد (1303ه) ودراس ـ ــة عياص ـ ــرة ( )0212ودراس ـ ــة الر اق ( )0212ودراس ـ ــة الثبيتي والقرني (1310ه) ،والتي تش ـ ــيا إل أربعة طرق
لتقويم أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي :تقويم الطالب ،التقويم الذاتي ،وتقويم اللمالء وتقويم رئيس القسـ ـ ــم ،و ي عن النحو
اآلتي:
.1
يقوم الطالب بتقويم أداء عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ويس ـ ـ ــت دم ل ذا الغرب نماذج خاصـ ـ ــة بص ـ ـ ـ حة الطالب اإلل تاونية في
مولع الجامعة ملعر ة آراء الطالب في املمارسات التدريسية ،والسمات الشخصية لعضو هيئة التدريس ويست دم هذا األسلوب في
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كثيا مس الجامعات ،حي أاار الثبيتي (1312ه) أن هذه الطريقة تعود إل أوائ القرن العشريس ،وال دإ الرئيعمي لتقويم الطالب
لل عاليات التدريسية في لاعات الدراسة هو تحسين األداء التدريعمي ألستاذ الجامعة.
وانقسمت اآلراء حوم هذه الطريقة مس التقويم إل مؤيد ومش ك ،ومس الدراسات املؤدية :دراسة عياصرة ( ،)0212ودراسة
عليل ( ،)0210ودراسـ ـ ــة الحدابي وخان ( )0221ودراسـ ـ ــة املحاوب ( ،)0222ويرل املؤيدون أن مس إيجابيات هذه الطريقة ما يتوا ر
الا الص ـ ــدق والثاات؛ ألن الطالب أكثا لرما ألس ـ ــاتذالم ،هي تتمتع بدرعة ثاات عالية ،ودرعة ص ـ ــدق عيدة ،ونتائج ا موض ـ ــوعية
وغيا متحيزة (الثبيتي1312 ،ه.)101 ،
في حين يش ـ ك الاعض في مدل عدالة وموضــوعية املعاييا التي ياني علالا الطلاة آراءهم ،حي يرتاط تقويم الطلاة لعضــو
هيئة التدريس س ـ ـ ــلاا وإيجابا بما يحص ـ ـ ــلون عليه مس تقديرات في املادة التي يدرس ـ ـ ـ ا عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ما أص ـ ـ ــام مجاال لذكر
عيوب هذه الطريقة ،ومس أبر ها:
؛ حي إن الطالب الذيس يعطون درعات مرت عة ألعضـ ــاء هيئة التدريس هم الذيس

✓

يحصلون عن درعات مرت عة منل ــم.
حيـ إن طالب الجــامعــة ليس لــديلم الخباة الكــا يــة واملوض ـ ـ ـ ــوعيــة الال مــة التي تم نلم مس
✓
تقويم األداء التدريعـ ــمي بشـ ــك عيد ،م عند تقويم م ألعضـ ــاء هيئة التدريس يركلون عن الص ـ ـ ات والسـ ــمات الشـ ــخصـ ــية
لعضو هيئة التدريس أكثا مس النواري العلمية وامل ارات التدريسية.
.0
ويقص ــد به أن يتول عض ــو هيئة التدريس بن س ــه عملية تقويم عالياته التدريس ــية أثناء املحاضـ ـرات واألس ــس التي يعتمد
علالا عند اس ــت دام هذه الطريقة ،والدإ الجامعات مس وراء اس ــت دام التقويم الذاتي إل تش ــجيع عض ــو هيئة التدريس وتعويده
عن النقد الذاتي ،وذلك مس خالم تش ــخيص ــه لنقاط القوة والض ــعق في ممارس ــاته التدريس ــية ،بلدإ تحس ــين مس ــتول أدائه أثناء
املحاضـرات ،ومالتالي تطوير أداء عضــو هيئة التدريس م نيا وخاصــة في مجام التدريس .ويرل (شــحاته )0221،أن االرت اع بمســتول
األداء الجامعي يتطلب مس عضـو هيئة التدريس ول ة ومراععة ت سـاه العديد مس الخباات واملعارإ املسـتمرة ،وتسـاعده في معر ة
نقاط القوة ونقاط الض ـ ـ ــعق في أدائه .ويرل يونس ( )0220ض ـ ـ ــرورة أن يتم تقويم عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بطريقة موض ـ ـ ــوعية تمتا
بالش ا ية وبعيدا عس امللاعية ،ومااراك أعضاء هيئة التدريس أن س م في الت طيط والتن يذ ل ذه العملية.
ومس مميزات التقويم الذاتي أنه يس ـ ـ ـ م في تنمية أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس تنمية ا ـ ـ ــاملة ليس مس النواري األكاديمية وامل نية
وامل ارات حس ــب ب ينمى عوانب أخرل منلا اإلحس ــاس باملس ــئولية الش ــخص ــية وتعميق القيم الروحية ،والحس ــاس ــية االعتماعية،
والت يا النالد ،كما تس ــاعد هذه الطريقة أعض ــاء هيئة التدريس أن يش ــكلوا أحكام م بأن سـ ـ م كي يحددوا ألن سـ ـ م ما يعتقدون
أنه ييااي علالم أن يعملوه في ظروإ الحياة املختل ة (شحاته ،امللروع.)123 ،0220 ،
أما عس عيوب طريقة التقويم الذاتي لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس تتمث في أن أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يميلون إلعطاء أن س ـ ـ ـ ـ م
تق ــديرات أعن مس التق ــديرات التي يعطال ــا ل م الطالب ،وال يم س ل ــذه الطريق ــة أن تسـ ـ ـ ــت ــدم في ترلي ــة عضـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس
(.)Centera,1980,4749
.0
مس اإلعراءات التي اتاع لا بعض الجامعات في تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا ما يعرإ بتقويم اللمالء ،ويطاق مس
خالم نوعين :إحداهما أن يقوم بعض أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في لس ـ ـ ـ ــم ما ب حص ومراععة املواد التدريس ـ ـ ـ ــية التي أعدها ميل م
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عضـ ـ ــو هيئة التدريس املراد تقويمه للمقررات التي يدرس ـ ـ ـ ا مس حي م طط املقرر وأهدا ه ووسـ ـ ــائ وطرق تدريسـ ـ ــه ،والقراءات
املوع ة ،ومراععة أس ــاليب تقويمه للطلاة ،ومدل مالئم لا ملس ــتول الطلاة الدرا ــمي ،أما الطريقة الثانية تتمث عن ا ــك يارات
يقوم بلا أعضاء هيئة التدريس للاعض اآلخر أثناء املحاضرات ،وتدويس مالحظاالم عس أداء عضو هيئة التدريس املراد تقويم أدائه
مس حي  :لدرة عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس العلمية ومدل إملامه باملوضـ ـ ـ ــوع الذي يدرسـ ـ ـ ــه ،ولدرته عن إثارة اهتمام الطلاة وحماس ـ ـ ـ ـ م
للموضــوع الذي يدرســه ،أســلوب التعام مع الطلاة ،طريقة تنظيمه وعرضــه للموضــوع ،وبعد الليارات تتم منالشــة العضــو ب
املقوم
في علسه خاصة ،ومع أن هذه الطريقة لد تكون عالة ومجدية في بعض األحيان ،إال أن غالاية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
ال تحاذ أسلوب الليارات ملا يتاتب عليه مس حساسيات وآثار سلاية في عاللات أعضاء هيئة التدريس بعض م باعض.
.3
يس ـ ـ ـ ــت دم هذا التقويم عادة في ات اذ القرارات اإلدارية مث  :التالية ،والتثبيت ،والعالوات وتجديد عقود العم (الثبيتي،
1312ه ،)03 ،علما أن ال تابات عس تقويم رؤسـ ــاء األلسـ ــام ألعضـ ــاء هيئة التدريس محدودة إل درعة كاياة وخاصـ ــة عند مقارنته
بأسلوب تقويم الطالب.
وعن الرغم مما س ــاق إن هناك مس يرل أن تقويم رئيس القس ــم يأتي في املرتاة األول مس بين أس ــاليب التقويم ،عن اعتاار
أن رؤسـ ــاء األلسـ ــام يؤدون دورا م ما في عملية تقويم التدريس الجامعي ،وذلك مس خالم اطالع م املاااـ ــر عن األعااء التدريسـ ــية
ألعضـ ــاء هيئة التدريس في القسـ ــم وتوصـ ــيق املقررات الدراسـ ــية ،وأعداد الطالب في الشـ ــعب ،ك هذا ضـ ــال إل ما ينق إلالم مس
معلومات عس طريق الطالب ،كذلك يعتمد رؤس ـ ـ ــاء األلس ـ ـ ــام عند تقويم م لألداء التدريع ـ ـ ــمي إل مص ـ ـ ــادر أخرل مث تقويم الطالب
وتقويم اللمالء والتقويم الذاتي ،وكل ا مصادر تو ر ل م مس املعلومات مما يم نلم مس تقويم ال عاليات التدريسية في القسم بشك
عيد.
وفي ضــوء ما ســاق ترل الااحثتان أنه ال توعد طريقة واحدة تتميز بمصــدالية عالية يم س تقويم أداء عضــو هيئة التدريس
بواسط لا ،وإنما ييااي است دام عدة طرق وأساليب كتقويم الطالب ،واللمالء ،والتقويم الذاتي ،وتقويم الرؤساء مس أع تحقيق
موض ـ ــوعية أ ضـ ـ ـ تس ـ ــاعد عن ات اذ لرارات ص ـ ــائاة يما يتعلق بالوض ـ ــع الوظي ي لعض ـ ــو هيئة التدريس ،والعم عن تحس ـ ــين
العملية التابوية وتطويرها بص ة ااملة.

بعد االطالع عن الدراس ــات ذات الص ــلة وعدت الااحثتان عددا مس الدراس ــات ،تم ترتيبلا تص ــاعديا مس األلدم إل األحد ،
و ق اآلتي:
دراســة الســر ( )0220التي هد ت إل تقويم عودة التدريس الجامعي لدل أســاتذة عامعة األلصــمى في غلة ،ولتحقيق ال دإ
املذكور اتاعت املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ ي باس ـ ـ ـ ــت دام املس ـ ـ ـ ــح ،ولد أعد الااح ل ذا الغرب أداة اس ـ ـ ـ ــتاانة معاييا عودة م ارات التدريس
الجــامعي التي تكونــت مس  20قرة مو عــة عن أربعــة عوانــب ،و ي :م ــارات الت طيط للتــدريس ،م ــارات تن يــذ التــدريس ،م ــارات
تقويم تعلم الطلاة وتقديم التغذية الراععة ،م ارات االتص ــام والتواص ـ مع الطلاة ،وملغت عينة الاح  30أس ــتاذا ،ولد أظ رت
النتائج أن متوس ـ ـ ــطات التقديرات التقويمية إلعمالي امل ارات ،ومل ارات الت طيط وم ارات االتص ـ ـ ــام والتواص ـ ـ ـ وص ـ ـ ــلت مس ـ ـ ــتول
الجودة ،غيا أن متوسطي تقديراالم مل ارات تن يذ التدريس ،ومل ارات التقويم لم يالغا مستول الجودة.
دراس ـ ـ ــة بطاينة ( )0223التي هد ت إل لياس أداء أعض ـ ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ـ ــية في املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية ولتحقيق ال دإ
املذكور اتاع الاح املنال الوص ـ ـ ي املسـ ــحي التي دعت إل اسـ ــت دام أسـ ــس ومعاييا واضـ ــحة لابلة للقياس ،و ي التدريس ،اإلنتاج
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العلمي ،األاـراإ عن الرســائ الجامعية ،اليشــاط العلمي ،خدمة املجتمع ،األعمام اإلدارية ،ورأي الطلاة .ومييت الدراســة أن هذه
املعاييا لابلة للليادة والنقص ـ ــان تاعا ألهداإ املؤس ـ ـس ـ ــة ،حي يجب تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في مدل مس ـ ــاهم لم في تحقيق
أهداإ املؤسسة التعليمية.
دراســة عادالر اق ( )0222والتي هد ت إل ال شــق عس اتجاهات أعضــاء هيئة التدريس بكلية التابية بجامعة امللك ســعود
نحو أساليب وطرق تقويم أداء عضو هيئة التدريس ،ولد أعريت الدراسة عن عينة لوام ا ( )30عضوا مس أعضاء هيئة التدريس
بكلية التابية ،أما أداة الدراس ـ ـ ـ ــة كانت عاارة عس مقياس يلتم بقياس االتجاهات نحو أس ـ ـ ـ ــاليب وطرق تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو ال يئة
التدريسية ،ولد خلصت إل الدراسة إل نتائج مس أبر ها :إعماع أ راد عينة الدراسة عن أهمية وحيوية أساليب وطرق تقويم أداء
عض ــو هيئة التدريس ،وكان ترتيب الطرق مس وع ة نظر أ راد العينة كما يني :طريقة تقويم رؤس ــاء األلس ــام  ،%12طريقة التقويم
ال ــذاتي  ،%20طريق ــة تقويم الطالب ألعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس  ،%50طريق ــة تقويم اللمالء  ،%33ع ــدم وعود روق ذات دالل ــة
إحص ــائية بين اتجاهات أعض ــاء هيئة التدريس نحو طرق وأس ــاليب التقويم بين الذكور واإلنا إال في طريقة تقويم الطالب لعض ــو
هيئة التدريس وعدت روق لصالح اإلنا .
دراس ـ ــة أبو حميدان وس ـ ــوالد ( )0221التي هد ت إل اس ـ ــتقص ـ ــاء الص ـ ـ ات التي يرغب طلاة عامعة مؤتة توا رها في عض ـ ـو
هيئة التدريس كمعاييا لتقييمه ،ولتحقيق ال دإ بنى الااحثان أداة االس ــتاانة ،ولس ــمت إل ثالثة مجاالت ي :العام الش ــخص ــمي،
ال اءة التابوية والعاللة مع الطلاة ،ولد أظ رت نتائج الدراســة عدم وعود روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول الداللة (= α
 )2.25في ترتيب قرات ك عام حسـ ــب درعة أهمي لا باليسـ ــاة للطلاة وال في درعات رغاات الطلاة في توا ر الص ـ ـ ات تعلل ملتغيا:
الجيس ،واملستول الدرا مي والكلية.
دراسة العيدروس (1302ه) والتي هد ت إل التعرإ عن أهم مالمم تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية
في ضــوء مادأ املســؤولية اإلســالمية والتعرإ عن مجاالت وأســاليب تقويم أداء عضــوء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية كذلك
ال شـ ــق عس الصـ ــعومات واملتطلاات التي ييااي توا رها في األسـ ــاليب املسـ ــت دمة في تقويم األداء .ولد اسـ ــت دمت الدراسـ ــة املنال
الوص ـ ي املســحي ،واعتمدت عن االســتاانة التي طاقت عن عينة مس أعضــاء هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة (عامعة
ام القرل ،عامعة الطائق ،عامعة امللك عادالعليل) وعددهم (  ،)0323وتوصــلت الدراســة إل عدة نتائج مس أبر ها :تم س أعضــاء
هيئة التدريس و قا ملادأ املس ـ ـ ـ ــؤولية اإلس ـ ـ ـ ــالمية مس وع ة نظر ا راد العينة مس مادته العلمية والتزامه باألداء عن أكم وعه دون
إهمام ،تحقيق العدم واملس ـ ـ ــاواة في تقويم الطالب ،انض ـ ـ ــااطه ودلته بمواعيد املحاض ـ ـ ـرات ،املوض ـ ـ ــوعية والفزاهة ،املحا ظة عن
سرية الايانات.
دراس ـ ـ ـ ــة عليل ( )0210والتي هد ت إل بناء أداة لتقويم األداء في عامعة ديالي مس وع ة نظر طلاة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا وتقويم
أدائلم مس خالم تلك األداة ،وتمثلت أداة الدراســة في اســتاانة مكونة مس خمســة مجاالت تضــم ( ) قرة ،وتمثلت عينة الدراســة
في ( )25طالاا وطالاة مو عين عن سـ ـ ــت كليات علمية وإنس ـ ـ ــانية ،وخلصـ ـ ــت الدراس ـ ـ ــة إل نتائج مس أهم ا :ضـ ـ ــعق واضـ ـ ــح في أداء
التدريســيين مس وع ة نظر الطلاة وفي املجاالت كا ة إال باســتثناء بعض ال قرات التي ســجلت لصــالح التدريســيين اذ تاين مس خالم
الاح أن هنالك ض ــعق في مجام أداء املحاض ــرة لم يتحقق مس هذا املجام اال أربع قرات بعض ـ ا كان بمس ــتول متوس ــط كما أن
مجام اإلعداد والتحض ــيا تناصـ ـ ت يه ال قرات املتحققة مس غياها ولم يتحقق في مجام اإلعداد لالمتحانات وإعطاء الدرعات اال
قرتان وكانتا بمستول متوسط.
دراس ـ ــة ال ويد (1303ه) التي هد ت إل التعرإ عن درعة مس ـ ــاهمة تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم
الجامعي مس وع ة نظر عض ـ ـ ــوات هيئة التدريس والطالاات في عامعة أم القرل؛ واسـ ـ ـ ــت دمت الااحثة املنال الوص ـ ـ ـ ـ ي التحليني،
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وتكونت عينة الدراسـ ـ ــة مس ( )132عضـ ـ ــو هيئة تدريس و( )023طالاة في عامعة أم القرل .واسـ ـ ــت دمت أداة االسـ ـ ــتاانة املكونة مس
س ـ ـ ـ ــتة محاور ي :تطوير املنال ،ت عي مصـ ـ ـ ــادر التعلم والتعليم ،توظيق اإلمكانات املادية ،توظيق أس ـ ـ ـ ــاليب القياس والتقويم،
تطوير أداء عضــو هيئة التدريس ،التأثيا عن الطالب) .وأظ رت نتائج الدراســة أن درعة مســاهمة تقويم أداء عضــو هيئة التدريس
في ر ع عودة التعليم الجامعي مس وع ة نظر عضوات هيئة التدريس والطالاات في عامعة أم القرل كانت بدرعة مرت عة.
دراســة العياصــرة (1301ه) التي هد ت إل تقييم األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس
وع ة نظر الطالاات ،ولد تكونت عينة الدراسـ ـ ـ ــة مس ( )102طالاة مس طالاات كلية التابية في ال صـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ـ ــمي الثاني مس العام
الجامعي  1437 / 1438ه ،تم اختيارهس بالطريقة العشوائية البسيطة ،تكونت أداة الدراسة مس استاانة أعدالا الااحثة تأل ت مس 29
قرة مو عة عن ثالثة أبعاد ي :ت عي مصـ ــادر التعلم والتعليم ،وتوظيق أس ـ ــاليب القياس والتقييم ،والتأثيا عن الطالاات .ومس
أبر نتائج الدراس ــة أن املتوس ــط الحس ــابي لوالع األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كلية التابية كان بدرعة متوس ــطة ،وأن
بعد تنوع مصـ ـ ــادر التعلم والتعليم كان بدرعة كاياة وعاء باملرتاة األول  ،وفي املرتاة الثانية مجام التأثيا عن الطالاات ،وفي املرتاة
األخياة عاء مجام توظيق أسـ ـ ــاليب القياس والتقويم ،وكشـ ـ ـ ت النتائج عس عدم وعود روق ذات داللة إحصـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ــط
تقديرات طالاات كلية التابية في والع األداء التدريعمي تعلل ملتغياي الت صص والسنة الدراسية.

بعد االطالع عن الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة تاين أنلا وإن اختل ت في املعاييا املس ـ ـ ـ ــت دمة لتقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،إال أنلا
أعمعـت في معظم ـا عن أن التقويم يجـب أن ينبثق مس واعاـات عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس التي تتلخص في :التـدريس ،الاحـ العلمي،
وخدمة املجتمع.
وا تالت الدراس ـ ــة الحالية في عين لا وول لا ،باإلض ـ ــا ة إل أن املعاييا التي تبن لا ذات ص ـ ــلة برؤية اململ ة  ،0202حي تايت
الدراس ــة الحالية خمس ــة وثالثون معيارا مو عا عن ثالثة مجاالت ملعاييا تقويم أعض ــاء هيئة التدريس ،تتعلق بال ايات التعليمية
والش ـ ــخص ـ ــية وخدمة الجامعة واملجتمع؛ عاءت مرتاطة ارتااطا مااا ـ ــرا باألهداإ االس ـ ــتااتيجية الثمانية لو ارة التعليم في برنامج
التحوم الوطني  0202والتي عاءت لتحقيق تطلعات رؤية اململ ة  ،0202وهو ما ا تقرت إليه الدراسات السابقة.
الع بي َنة ،وأداة ب
َ
ب َ
يتناوم هذا الجلء مس الدراسـ ــة توضـ ــيم منال ب َ
ُ
الدرا َس ـ ـة
مل
مل
الدراس ـ ـة ،مجتمع ا مللدراس ـ ـة وعين لا ،ومبارات اختيار مل
َّ
اإلحصائية املست دمة
وكي َّية بنائلا والتأكد مس صدق عااراالا وثاات درعاالا ،وإعراءات تطايق ا ،وأخياا تحديد أساليب املعالجة
في تحلي بيانات ب
الدر َ
اسة والوصوم إل النتائج.
مل

اتسالا مع طايعة الدراسة الحالية إن الدراسة تتاع املناجين اآلتيين:
✓  ₋املنال االستيااطي التحليني :في بناء املعاييا التابوية للتقويم في ضوء رؤية اململ ة .0202
✓  ₋املنال الوص ي املسحي :الستجابات عينة الدراسة.

502

تكون مجتمع الدراس ـ ــة مس عميع أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ــيم للعام الجامعي (0211م 0213م) والاالغ عددهم
ـوائية بس ــيطة مس مجتمع ب
( )0022عض ــو هيئة تدريس ،وتم تطايق ب
الدرا َسـ ـة عن َع بي َنة عش ـ َّ
الدرا َسـ ـة بوالع  ،% 3021حي بلغ عدد
مل
مل
مل
أ راد َع بي َنة ب
الدرا َسـ ـ ـ ـة ( )122عض ـ ـ ــوا مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ـ ــيم ،والجدوم رلم ( )1اآلتي ،ياين تو يع أ راد عينة
مل
مل
الدراسة و قا ملتغيااالا أو خصائص ا الديمغرا ية.
1

املتغيرات
الجنس

الرتبة العلمية

الكلية

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة املئوية

الفئة
ذكر
أنثى
املجموع
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
املجموع
علمية

50
56
106
19
26
61
106
33

إنسانية
املجموع
أقل من  5سنوات
 10 – 5سنوات

73
106
12
38

68.9
100.0
11.3
35.8

أكثرمن  10سنوات

56

52.8

املجموع

106

100.0

47.2
52.8
100.0
17.9
24.5
57.5
100.0
31.1

يظ ر مس الجــدوم رلم ( )1مــا ي ـأتي :أن اإلنــا يمثلس مــا نسـ ـ ـ ــبتــه ( )%50.1مس العينــة ،بينمــا الــذكور يمثلون ( .)%32.0وأن
أعضــاء ال يئة التدريســية مس رتاة أســتاذ مســاعد يمثلون ( ،)%52.5بينما أعضــاء ال يئة التدريســية مس رتاة أســتاذ هم األل حي
يمثلون ( .)%12.3وأن أعضـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ـ ــية مس الكليات اإلنس ـ ـ ــانية يمثلون ( ،)%21.3بينما أعضـ ـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ـ ــية مس
الكليات العلمية يمثلون ( .)%01.1وأن أعضـاء ال يئة التدريسـية مس أصـحاب الخباة (أكثا مس  12سـنوات) يمثلون ( ،)%50.1بينما
أعضاء ال يئة التدريسية مس أصحاب الخباة (أل مس  5سنوات) هم األل حي يمثلون ()%11.0
اس ــت دمت الااحثتان االس ــتاانة كأداة لجمع الايانات؛ باعتاارها األنس ــب لتحقيق أهداإ ب
َّ
الحالية ،باإلض ــا ة إل
الدرا َسـ ـة
مل
اسة مس حي الج د واإلمكانات وانتشار مجتمع وأ راد َع بي َنة ب
مالءم لا لطايعة ب
الدر َ
الدر َ
اسة في أماكس متااعدة.
مل
مل
مل
وألغراب بناء معاييا ترموية لتقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء رؤية اململ ة  ،0202ص ـ ــممت
الااحثتان استاانة خاصة ل ذا الغرب ،ولد اعتمدتا في تصميم هذه االستاانة عن ما تم االطالع عليه مس أدبيات ودر َ
اسات سابقة
مل
يما يتعلق بمعاييا تقويم أعضاء هيئة التدريس ودور الجامعات في تحقيق تطلعات رؤية اململ ة  ،0202حي تأل ت أداة الدراسة
بصـ ــورالا األولية مس ( )33قرة ذات تدريج خما ـ ــمي؛ لتقدير درعة موا قة أعضـ ــاء ال يئة التدريسـ ــية بجامعة القصـ ــيم عن معاييا
تقويم أداء أعضاء ال يئة التدريسية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية اململ ة .0202
ولد ُ
ص بن ت أداة االستاانة إل ثالثة مجاالت و قا للمحتول الخاص بال قرات املشمولة بلا ،وذلك عن النحو اآلتي:
✓ معاييا تقييم األداء املتعلق بال ايات التعليمية؛ وله ( )02قرة.
✓ معاييا تقييم األداء املتعلق بال ايات الشخصية؛ وله ( )10قرة.
✓ معاييا تقييم األداء املتعلقة ب دمة الجامعة واملجتمع ،وله ( )10قرة.
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للتحقق مس الصـ ــدق املنطقي أو الظاهري (صـ ــدق املحتول) ل قرات أداة اسـ ــتاانة املعاييا بصـ ــورالا األولية ،تم عرض ـ ـ ا عن
ُ
مجموعة مس املح مين ،بلغ عددهم ( )2مح مين مس املت صـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــين وذوي الخباة ،مس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وطلب منلم إبداء
الرأي في االستاانة مس حي :
✓ وضوح ال قرات ودلة الصياغة اللغوية.
✓ مدل انتماء ال قرات للمجام الذي تندرج تحته.
✓ أية تعديالت أو التااحات يرونلا مناساة.
ثم األخــذ بمالحظــات املح مين اـ ـ ـ ــريطــة أال تقـ نسـ ـ ـ ـاــة اإلعمــاع بينلم عس  %12حوم كـ مالحظــة؛ ممــا ترتــب عليــه إعــادة
ص ــياغة بعض ال قرات املش ــار إلالا في التعديالت ،وحذإ بعضـ ـ ا ،باإلض ــا ة إل إعراء تعديالت في تقس ــيم املجاالت؛ ليص ــام عدد
قرات أداة االستاانة ( )03قرة ،مو عة عن ثالثة مجاالت ،ي:
✓ معاييا تقييم األداء املتعلق بال ايات التعليمية؛ وله ( )15قرة.
✓ معاييا تقييم األداء املتعلق بال ايات الشخصية؛ وله ( )3قرة.
✓ معاييا تقييم األداء املتعلقة ب دمة الجامعة واملجتمع ،وله ( )12قرة.

للتحقق مس مؤارات صدق الاناء لامت الااحثتان بحساب معامالت ارتااط بياسون بين قرات أداة استاانة معاييا تقويم
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومين الدرعات عن ك مجام مس مجاالالا؛ وذلك مس أع معر ة مدل مس ـ ـ ـ ــاهمة ك قرة مس قرات أداة
االستاانة بما يقيسه املجام ال ر ي الذي تيتمي له وممجاالت األداة كك  ،والجدوم ( )0ياين ذلك.
2

البعد

معايير تقييم األداء املتعلقة
بالكفايات التعليمية

معايير تقييم األداء املتعلقة
بالكفايات الشخصية

رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8

مضمون الفقرات وفق املجاالت
توظيف التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي.
استخدام طرق التدريس الحديثة.
تعزيزأساليب التعلم الذاتي.
التنوع والتجديد في املقررات التي يدرسها عضو هيئة التدريس في كل فصل دراس ي.
تفعيل استخدام مو اقع التواصل االجتماعي لخدمة التعليم.
تفعيل استخدام موقع التعليم اإللكتروني للجامعة (البالك بورد).
متابعه عضو هيئة التدريس مستجدات التخصص.
تدريب الطلبة على مهارات التفكيرالعليا.
الفاعلية في اإلشراف على األبحاث والرسائل الجامعية.
حث الطلبة على حضور مناقشة الرسائل واألطروحات الجامعية.
اإلسهام في تعزيزالوالء للوطن لدى الطلبة.
البناء العلمي ملقاييس تقييم مستوى الطالب.
تصحيح املفاهيم الفكرية املغلوطة لدى الطلبة.
املشاركة في النشاطات البحثية املحلية أو الدولية التي تخدم التخصص.
تشجيع االبتكارلدى الطلبة.
امتالك مهارات التواصل اإليجابي الفعال في الجامعة.
املرونة في التعامل داخل الجامعة.
االتزان االنفعالي في املو اقف املختلفة.
تفهم مشكالت الطلبة.
تمثل مظاهرالقدوة الحسنة في السلوك.
التراجع عن الخطأ بعد اكتشافه وتعديله.
تقبل االختالف والتنوع في الرأي.
امتالك القدرة على العمل ضمن فريق.
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االرتباط مع:
املجال

**.585
**.606
**.629
**.380
**.277
**.516
**.654
**.702
**.659
**.640
**.707
**.733
**.692
**.723
**.757
**.715
**.740
**.531
**.635
**.582
**.643
**.725
**.753

املقياس

**.672
**.711
**.675
**.443
**.290
**.551
**.719
**.752
**.726
**.692
**.667
**.790
**.711
**.717
**.757
**.759
**.805
**.664
**.706
**.735
**.775
**.843
**.782

البعد

معايير تقييم األداء املتعلقة بخدمة
الجامعة واملجتمع

رقم
الفقرة
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مضمون الفقرات وفق املجاالت
أداء املهمات التي يكلف بها بإتقان.
العضويات الدولية في املراكزواملؤسسات والهيئات.
اإلسهام في األعمال التطوعية.
املشاركة في املحاضرات والندوات واملؤتمرات داخل الجامعة وخارجها.
االشتراك بلجان ثقافية أو إدارية في مؤسسات املجتمع املحلي.
تقديم الدورات في مجال التخصص داخل الجامعة وخارجها.
دعم األعمال الخيرية في املجتمع املحلي.
املشاركة في اللجان داخل الكلية أو الجامعة.
اإلشراف على مسابقات بحثية للطالب بإسم الجامعة.
تقلد مناصب إدارية في الجامعة عندما تسند إليه.
املشاركة باالحتفاالت واملناسبات في املجتمع املحلي.

االرتباط مع:
املجال

**.755
**.563
**.603
**.696
**.701
**.696
**.675
**.541
**.702
**.601
**.636

املقياس

**.845
**.583
**.693
**.745
**.806
**.686
**.782
**.586
**.816
**.694
**.728

*دام عند مستول داللة 2.25
** دام عند مستول داللة 2.21
يالحظ مس الج ــدوم ( )0أن ليم مع ــامالت ارتا ــاط ال قرات مع املج ــام تراوح ــت بين ( )2.255 2.022ومع األداة ككـ ـ بين
( ،)2.135 – 2.032ولد اعتمد معيار لقاوم ال قرة بأن ال يق معام ارتااط ا عس ( )2.02ومذلك قد لالت قرات أداة االســتاانة
عميع ا التي معام ارتااط ا أعن مس  ،2.02حي لم يتم حذإ أي قرة مس قرات املقياس.

لامت الااحثتان بإعراء اختاار مدل االتس ـ ـ ـ ــاق الداخني ،ل قرات أداة الدراس ـ ـ ـ ــة ،مس خالم حس ـ ـ ـ ــاب معام كروناا أل ا
( ،)Cronbach alpha Coefficientحي إن أس ـ ـ ــلوب كروناا أل ا ،يعتمد عن اتس ـ ـ ــاق أداء ال رد مس قرة إل أخرل ،وهو يشـ ـ ــيا إل لوة
االرتااط والتماسك بين قرات املقياس ،إضا ة لذلك إن معام أل ا يلود بتقدير عيد للثاات .وعن الرغم مس عدم وعود لواعد
لياسية ب صوص القيم املناساة ملعام كروناا أل ا ل س مس الناحية التطايقية يعد ( )2.22=> Alphaمعقوال في الاحو املتعلقة
في اإلدارة والعلوم اإلنسانية ،كما يبن ذلك الجدوم رلم ( )0اآلتي.
3

املجال
معاييرتقييم األداء املتعلقة بالكفايات التعليمية
معاييرتقييم األداء املتعلقة بالكفايات الشخصية
معاييرتقييم األداء املتعلقة بخدمة الجامعة واملجتمع
االستبانة ككل

عدد الفقرات
15
9
10
34

معامل كرونباخ ألفا
0.88
0.91
0.89
0.95

يظ ر مس الجدوم ( )0أن معامالت كروناا أل ا ملجاالت الدراسـ ــة تراوحت بين ( )2.112.31كان أعالها ملجام "معاييا تقييم
األداء املتعلقة بال ايات الش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية " ،وأدناها ملجام "معاييا تقييم األداء املتعلقة بال ايات التعليمية" ،وملغ معام كروناا
أل ــا لألداة ككـ ()2.35؛ وعميع معــامالت الثاــات مرت عــة ومقاولــة ألغراب الــدراسـ ـ ـ ـ ــة ،حيـ يعتبا معــامـ الثاــات (كروناــا ال ــا)
مقاوم إذا اد عس (.)2022
َّ
النلائية ملحق ( ،)0ولد تكونت مس
وبعد التأكد مس صـ ــدق عاارات االسـ ــتاانة وثاات درعاالا أصـ ــاحت االسـ ــتاانة في صـ ــورالا
علأيس:
الجلء األوم :ولد تض ـ ــمس بيانات َّ
أولية عس املاحوثين مس حي الجيس ،والرتاة العلمية ،ونوع الكلية ،وس ـ ــنوات الخباة .ولد
التصرت االستاانة عن الايانات التي ت دم أسئلة ب
الدر َ
اسة ومحاورها قط.
مل
الجلء الثاني :ولد تضـ ـ ـ ــمس ( )03عاارة لس ـ ـ ـ ــمت إل ثالثة مجاالت للتعرإ عن آراء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس حوم الانود التي
تضمن لا ،وكانت مجاالت االستاانة ثالثة كاآلتي:
500

✓ معاييا تقييم األداء املتعلق بال ايات التعليمية؛ وله ( )15قرة.
✓ معاييا تقييم األداء املتعلق بال ايات الشخصية؛ وله ( )3قرة.
✓ معاييا تقييم األداء املتعلقة ب دمة الجامعة واملجتمع ،وله ( )12قرة.

ألغراب إطالق األحكام عن املتوســطات الحســابية الخاصــة بأداة اســتاانة معاييا التقويم ألعضــاء هيئة التدريس ومجاالالا
و قرات مجاالالا؛ قد اعتمدت الااحثتان النموذج اإلحص ـ ـ ـ ــالي ذي التدريج الخما ـ ـ ـ ــمي املطلق الذي يش ـ ـ ـ ــتم عن الادائ اآلتية:
(موا ق بشـ ــدة وتعطى عند تص ـ ــحيم األداة  5درعات ،موا ق وتعطى عند تص ـ ــحيم املقياس  4درعات ،محايد وتعطى عند تص ـ ــحيم
املقياس  ،3غيا موا ق وتعطى عند تصـ ـ ـ ــحيم املقياس  ،2غيا موا ق بش ـ ـ ـ ــدة وتعطى عند تص ـ ـ ـ ــحيم املقياس درعة  ،)1وذلك كما في
الجدوم ( ،)3وهذه الدرعات تنطاق عن عميع قرات األداة باعتاارها عميعا ذات اتجاه موعب ،وكلما ارت عت درعات األداة كك
كان ذلك مؤارا عن ارت اع املوا قة عن املعاييا املقتاحة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس عمي ضوء رؤية اململ ة .0202
4

العالمة

درجة املو افقة على معاييرتقويم أداء عضو هيئة التدريس
مو افق بشدة
مو افق
محايد
غيرمو افق
غيرمو افق بشدة

5
4
3
2
1

فئة املتوسطات الحسابية املقابلة لها
5– 4.24
4.23– 3.43
3.42– 2.62
2.61– 1.81
1.80

وماعتاار تدريج أداة الدراســة و قراالا تدريج يرق ألن يكون متغياا رتبيا؛ ال يوعد ص ـ ر مطلق ل ا ،ومذلك ال ضــيا في اختيار
ما يقاب التدريج مس ( )13أو مس ( )15دون أ ضلية ألحدهما عن اآلخر.
كما تم اسـ ــت راج املدل لك مس املس ـ ــتويات الثالثة و ي (من ض ،متوسـ ــط ،ومرت ع) و ق املعادلة التالية :طوم ال ئة = (
أكبا ليمة – أصغر ليمة ) ÷ عدد بدائ األداة = ( ،1000 =0 ÷ )51لتحص عن التصييق التالي كما في الجدوم (.)5
5

القيمة
 2.33فأقل
2.343.65
 3.66فأكثر

املستوى
منخفض
متوسط
مرتفع

يلحظ مس الجدوم السابق أن الح م عن املتوسطات الحسابية عن النحو اآلتي:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

املستول املن ض إذا بلغ الوسط الحسابي مس  1إل أل مس 0.00
املستول املتوسط إذا بلغ الوسط الحسابي مس  0.00إل أل مس 0.22
املستول املرت ع إذا بلغ الوسط الحسابي مس  0.22لغاية 5.22
متغياات الدراسة وتشم  :املتغياات املستقلة ،واملتغيا التابع؛ وذلك عن النحو اآلتي:
املتغياات املستقلة ( ب
املتنبئة) ،و ي:
مل
الجيس (ذكر ،أنثى).
الرتاة العلمية (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد).
الكلية (علمية ،إنسانية).
سنوات الخباة (أل مس  5سنوات 12 – 5 ،سنوات ،أكثا مس  12سنوات).
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✓ املتغيا التابع (املتياأ به) ،وهو :درعة موا قة أعضاء هيئة التدريس عن املعاييا املقتاحة.
تم تطايق أداة اس ـ ــتاانة معاييا التقويم ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بص ـ ــورالا النلائية عن أ راد َع بي َنة ب
الدرا َس ـ ـة في َ
نلاية ال ص ـ ـ
مل
مل
الد ا َ ــمي األوم مس العام ب
ب
الدرا َ ــمي 1303ه1332/ه ،وذلك بشــك إل تاوني مس خالم برامج التواصـ االعتما ي لحســابات األعضــاء
مل ر
مل
الشخصية وتجمعاالم امل نية (الواتس آب ،تويتا ،التلقرام).

لإلعابة عس أســئلة الدراســة تم اســت دام الحلمة اإلحصــائية للعلوم االعتماعية عن برنامج الحاســوب
 )Social Science (SPSSفي تحلي الايانات التي تم عمع ا لتحقيق أهداإ الدراسة ،كما يني:

Statistical Program For

✓ لإلعابة عس ســؤام الدراســة الثاني تم اســت راج املتوســطات الحس ـابية واالنحرا ات املعيارية لدرعات أ راد العينة عن املجام
ال ني واملجاالت ال رعية ألداة اس ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية في ض ــوء
رؤية اململ ة  ،0202مع مراعاة ترتيب املجاالت تنا ليا ،و قا للمتوسطات الحسابية.
✓ لإلعابة عس الس ــؤام الثال تم اس ــت راج املتوس ــطات الحس ــابية واالنحرا ات املعيارية لدرعات أ راد العينة عن املجام ال ني
واملجاالت ال رعية ألداة اسـ ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية في ضـ ــوء رؤية
اململ ة  0202في ضـ ـ ـ ــوء تو يع ا حسـ ـ ـ ــب متغياات الدراسـ ـ ـ ــة ،كما أعري تحلي التاايس الرما ي عديم الت اع ( 4WAYS ANOVA
 )without interactionsللــدرعــة الكليــة ألداة االس ـ ـ ـ ــتاــانــة؛ وذلــك للتــأكــد مس عوهريــة ال روق الظــاهريــة للمتوسـ ـ ـ ـ ـطــات الحسـ ـ ـ ـ ــابيـة
لدرعات أ راد العينة.
الد ا َس ـ ـ ـة عن تسـ ـ ــاؤالت ب
َ ب
يتناوم هذا الجلء تحلي نتائج ب
الدرا َسـ ـ ـة
الدرا َس ـ ـ ـة ،وذلك مس خالم عرب اسـ ـ ــتجابات أ راد َع ملبينة مل ر
مل
مل
َّ
َّ
امليدانية ،ومعالج لا إحصــائيا باســت دام م اهيم اإلحصــاء الوصـ ي وأســالياه اإلحصــائية ،وصــوال إل النتائج وتحليل ا وت ســياها في
َّ
النظرية للدراسـ ــة ،واتجاهات ال ر التابوي املعاصـ ــر املتعلق بتقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس ،ودور الجامعة في تحقيق
ضـ ــوء األطر
اسات السابقة .وتستعرب ب
تطلعات رؤية اململ ة  ،0202وكذلك رمط ا بيتائج ب
الدر َ
الدر َ
اسة نتائج ا عن النحو اآلتي:
مل
مل
(ما املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء رؤية اململ ة 0202؟).
لإلعابة عس س ـ ــؤام الدراس ـ ــة األوم ،لامت الااحثتان ببناء والتااح أداة اس ـ ــتاانة معاييا تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس في
الجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء رؤية اململ ة  0202ومعر ة درعة موا قة أعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية بجامعة القص ـ ــيم عن املعاييا
املذكورة ،ولد تم بناء أداة االس ــتاانة بعد مراععة الدراس ــات الس ــابقة واالطالع عن األدب النظري ذي الص ــلة بموض ــوع الدراس ــة،
وبعد إعراءات بناء أداة االســتاانة بالطريقة العلمية خلصــت الدراســة إل اســتاانة تتضــمس وتتانى ( )03معيارا لتقويم أعضــاء هيئة
التدريس مو عة عن ثالثة مجاالت ،ي ما يتعلق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :ال ايات التعليمية ،والش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية وخدمة الجامعة واملجتمع؛ حي عاءت
مرتاطــة ارتاــاط ـا ماــاا ـ ـ ـ ــرا بــاألهــداإ االس ـ ـ ـ ــتااتيجيــة الثمــانيــة لو ارة التعليم في برنــامج التحوم الوطني  0202والتي عــاءت لتحقيق
تطلعات رؤية اململ ة 0202م ،وت صي ذلك عن النحو اآلتي:
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معــاييا تقييم األداء املتعلقــة بــال ــايــات التعليميــة (خــدمــة الطالب) ،وتضـ ـ ـ ــمس ( )15قرة ،والغرب مس هــذا
املجام؛ أن أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يحتاعون ملجموعة مس ال ايات التعليمية التي مس ا ـ ـ ـ ــأنلا تحس ـ ـ ـ ــين مس ـ ـ ـ ــتول التعليم وتطوير
م ارات الطلاة لديلم ،وهذه املعاييا املقتاحة تتوا ق مع أهداإ و ارة التعليم االستااتيجية في برنامج التحوم الوطني  0202التالية:
"تطوير املن ــاهل وأسـ ـ ـ ـ ــالي ــب التعليم والتقويم" و" تحسـ ـ ـ ــين الايئ ــة التعليمي ــة املح لة لإلب ــداع واالبتك ــار" و"تعليل القيم وامل ــارات
األس ــاس ــية للطلاة" ،و ي أهداإ عاءت لتحقيق تطلعات الرؤية يما يتعلق بمحور مجتمع حيوي بيلته عامرة ،وليمة راس ــخة .كما
أن هدإ "ضـ ــمان التعليم الجيد والنصـ ــق والشـ ــام لجميع وتعليل رص التعلم مدل الحياة للجميع" عاء ليحقق تطلعات الرؤية
ُ
في محور التصاد ملدهر رصة مثمرة ،ومحور وطس طموح حكومته اعلة.
معاييا تقييم األداء املتعلقة بال ايات الشــخصــية ،وتضــمس ( )3قرات؛ والغرب مس هذا املجام؛ أن أعضــاء
هيئة التدريس يحتاعون ملجموعة مس ال ايات الش ــخص ــية التي مس ا ــأنلا تطوير رأس املام البش ــري القادر عن املنا س ــة وتحقيق
ليمة مض ـ ــا ة ،وهذا ما تاني عليه األمم تقدم ا ،وتو يا القدوة الحس ـ ــنة للطلاة مس خالم امتثام أعض ـ ــاء هيئة التدريس بمجموعة
معاييا مقتاحة مس اـ ــأنلا اإلس ـ ـ ام في تحقيق أهداإ و ارة التعليم االسـ ــتااتيجية اآلتية" :تعليل القيم وامل ارات األسـ ــاسـ ــية للطلاة"
الذي عاء لتحقيق تطلع الرؤية يما ي ص محور مجتمع حيوي ليمة راس ــخة ،و"تحس ــين اس ــتقطاب املعلمين وتأهلالم وتطويرهم"
الذي عاء لتحقيق تطلع الرؤية يما يتعلق بمحور وطس طموح مواطنه مسؤوم.
معاييا تقييم األداء املتعلقة ب دمة الجامعة واملجتمع ،وتضـ ـ ـ ــمس ( )12عاارات .والغرب مس هذا املجام؛ أن
أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس يس ـ ــتطيعوا أن يقدموا عملة مس الخدمات للجامعة واملجتمع مس اـ ـ ــأنلا العم عن تعظيم االس ـ ــت ادة مس
الكوادر واملؤسسات العلمية الوطنية املتميزة ،و"تلاية متطلاات التنمية واحتياعات سوق العم " ك دإ استااتي ي لو ارة التعليم
في برنامج التحوم الوطني  ،0202والذي عاء لتحقيق تطلع الرؤية يما يتعلق بمحوري" :وطس طموح حكومته اعله" ،و"التص ـ ـ ـ ــاد
ُ
ملدهر رصه مثمرة".
ومس ع ة أخرل لد ُيسـ ـ م ت عي هذا املجام في "ر ع مش ــاركة القطاع األهني والخاص في التعليم" ك دإ اس ــتااتي ي لو ارة
ُ
التعليم في برنامج التحوم الوطني  ،0202والذي عاء لتحقيق تطلع الرؤية يما يتعلق بمحور "التص ـ ـ ــاد ملدهر تنا س ـ ـ ــيته عاذبة"؛
كما أن هذا املجام أكد عن عانب العم التطو ي الذي تطمم الرؤية لتطويره ور ع نس ـ ـ ـ ــاة عدد املتطوعين مس ( )11222قط إل
(مليون) متطوع لا نلاية عام ( 0202مولع و ارة التعليم1332 ،ه).
والشـ ـ ـ ـ ـكـ التــالي رلم ( )1يوضـ ـ ـ ــح مــدل ترابط األهــداإ االس ـ ـ ـ ــتااتيجيــة لو ارة التعليم مع محــاور رؤيــة  ،0202والتي حــاولــت
الااحثتان رمط املعاييا املقتاحة مااارة بلا.
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(ما درعة موا قة أعضــاء ال يئة التدريســية بجامعة القصــيم عن املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة التدريســية في
ضوء رؤية اململ ة  0202عن املجام ال ني ألداة االستاانة ومجاالالا ال رعية؟
لإلعابة عس هذا السـ ـ ــؤام لامت الااحثتان بحس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية للمجام ال ني واملجاالت
ال رعية ألداة اس ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية في ض ــوء رؤية اململ ة ،0202
مرتاة عن النحو اآلتي:

لإلعابة عس هذا الســؤام لامت الااحثتان بحســاب املتوســطات الحســابية واالنحرا ات املعيارية للمجام ال ني ألداة اســتاانة
املعــاييا التابويــة املقتاحــة لتقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديــة في ض ـ ـ ـ ــوء رؤيــة اململ ــة  ،0202عن النحو الــذي
يوضحه الجدوم ( )2اآلتي:
6
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الرتاة

الرلم

املجام

الوسط الحسابي

1
0
0

2
1
3

معايير تقييم األداء املتعلقة بالكفايات الشخصية
معاييرتقييم األداء املتعلقة بالكفايات التعليمية (خدمة الطالب)
معاييرتقييم األداء املتعلقة بخدمة الجامعة واملجتمع
املجال الكلي

4.50
4.34
4.25
4.36

االنحراإ
املعياري

.546
.532
.579
.498

األهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظ ر مس الجدوم ( )2أن املتوسـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية ملجاالت اسـ ـ ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء رؤية اململ ة تراوحت بين ( ،)3.52 3.05وملغ املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي ال ني ( )3.02وانحراإ معياري
( )2.331ومدرعة مرت عة ،حي عاء في املرتاة األول مجام معاييا تقييم األداء املتعلقة بال ايات الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية ،وفي املرتاة الثانية
مجــام معــاييا تقييم األداء املتعلقــة بـال ــايـات التعليميــة ،ومجــام معــاييا تقييم األداء املتعلقــة ب ــدمـة الجــامعــة واملجتمع في املرتاـة
الثالثة واألخياة.
ولد تعلو الااحثتان هذه النتيجة إل أن املعاييا التي تض ـ ـ ــمن لا االس ـ ـ ــتاانة كانت عوهرية اـ ـ ــاه مجمع علالا مس لا العينة،
وذلك ألنلا تدور حوم محاور ثالثة رئيسـ ــة تحاكي أهداإ التعليم الجامعي ،و ي :املعاييا املتعلقة بال ايات التعليمية والشـ ــخصـ ــية
وخدمة املجتمع والجامعة ،ولد يكون التصـ ـ ـ ــاإ املعاييا املقتاحة بالوالعية وإمكانية لياس ـ ـ ـ ـ ا .كما لد تعلو الااحثتان م يء معاييا
تقييم األداء املتعلقة بال ايات الش ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية في املرتاة األول إليمان أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القصـ ـ ـ ــيم بأهمية ال ايات
الشــخصــية في التدريس الجامعي وأنلا تعتبا مس أهم واعااته؛ ذلك أنه ياني العقوم وييشــمئ األعيام ويلذب األخالق ويوعه الســلوك،
وهذه النتيجة تت ق مع دراس ـ ـ ـة أبي حميدان وسـ ـ ــوالد (0221م) التي سـ ـ ــعت الس ـ ـ ــتقص ـ ـ ــاء الص ـ ـ ـ ات التي يرغب طلاة عامعة مؤتة
توا رها في عضو هيئة التدريس كمعاييا لتقييمه ،وعاء العام الشخصمي ،والعاللة مع الطلاة مس ضمنلا.

لإلعابة عس هذا السؤام لامت الااحثتان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرا ات املعيارية ل قرات أداة استاانة املعاييا
التابوية املقتاحة لتقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء رؤية اململ ة  ،0202املتعلقة بمجاالالا ال رعية،
عن النحو اآلتي:
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7

الوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

مرتفعة

َّ
األهمية اليسبية

الرتاة

الرلم

الـ ـقـرة

1
0
0
3

11
15
7
13

اإلسهام في تعزيزالوالء للوطن لدى الطلبة.
تشجيع االبتكارلدى الطلبة.
متابعه عضو هيئة التدريس مستجدات التخصص.
تصحيح املفاهيم الفكرية املغلوطة لدى الطلبة.

4.594
4.585
4.538
4.538

5

14

املشاركة في النشاطات البحثية املحلية أو الدولية التي تخدم التخصص.

4.481

0.7462

6
7
8
9
10

8
12
9

3
1

تدريب الطلبة على مهارات التفكيرالعليا.
البناء العلمي ملقاييس تقييم مستوى الطالب.
الفاعلية في اإلشراف على األبحاث والرسائل الجامعية.
تعزيزأساليب التعلم الذاتي.
توظيف التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي.

4.462
4.368
4.358
4.349
4.33

0.7195
0.7474
0.9777
0.7933
0.8588

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

11

10

حث الطلبة على حضور مناقشة الرسائل واألطروحات الجامعية.

4.292

0.9151

مرتفعة

12

2

استخدام طرق التدريس الحديثة.

4.245

0.903

مرتفعة

13

6

تفعيل استخدام موقع التعليم اإللكتروني للجامعة (البالك بورد).

4.16

1.006

مرتفعة

14

4

التنوع والتجديد في املقررات التي يدرسها عضو هيئة التدريس في كل فصل دراس ي.

3.962

1.0772

مرتفعة

5

تفعيل استخدام مو اقع التواصل االجتماعي لخدمة التعليم.

3.896
4.34

1.0684
.532

مرتفعة
مرتفعة

15

املعدم الـعـام

0.5819
0.6882
0.7455
0.6199

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظ ر مس الجــدوم ( )2أن املتوس ـ ـ ـ ـطــات الحسـ ـ ـ ـ ــابيــة ل قرات "معــاييا تقييم األداء املتعلقــة بــال ــايــات التعليميــة (خــدمــة
الطالب)" تراوحت بين ( ،)3.533 0.132كان أعالها لل قرة رلم ( )11والتي تنص عن "اإلسـ ـ ـ ـ ام في تعليل الوالء للوطس لدل الطلاة"
بمتوس ـ ــط حسـ ـ ــابي ( )3.533ومدرعة مرت عة ،وماملرتاة األخياة ال قرة رلم ( )5والتي تنص عن "ت عي اس ـ ــت دام موالع التواصـ ـ ـ
االعتما ي لخدمة التعليم" بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( )0.132ومدرعة متوس ـ ــطة ،وملغ املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي للمجام كك ( )3.03ومدرعة
مرت عة.
ولد تعلو الااحثتان هذه النتيجة إل أن اإلسـ ـ ـ ـ ـ ام في تعليل ليم الوالء للوطس نالت الرتاة األعن باعتاارها ال دإ األس ـ ـ ـ ــمى
لرؤية اململ ة والذي يؤمس به أعض ــاء ال يئة التدريس ــية في اململ ة ومنلم ال يئة التدريس ــية بجامعة القص ــيم ،وأيض ــا الس ــتش ــعارهم
بأهمية هذا الدور خاص ـ ـ ـ ــة في ظ الظروإ السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية التي تمر بلا اململ ة العرمية السـ ـ ـ ــعودية ،وهذا ما أكدت عليه العديد مس
الدراسـ ـ ــات كدراسـ ـ ــة الخوالدة ( )0210في دور عضـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات األردنية في تنمية ليم املواطنة ،والتي أظ رت بأن
َ
مس ــتول دور عض ــو هيئة التدريس في تنمية ليم املواطنة لدل طالبه كان متوس ــطا بص ــورة عامة .كما تعلو الااحثتان م يء العاارة
الثانية تشـ ـ ــجيع االبتكار لدل الطلاة بمتوسـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( )3.515ومدرعة مرت عة مقارمة للعاارة األول الس ـ ـ ــتش ـ ـ ــعار أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بجامعة القص ـ ـ ـ ــيم ألهمية رعاية املوهومين وتش ـ ـ ـ ــجيع االبتكارات ودعم ا خاص ـ ـ ـ ــة في ظ توع ات حكومة اململ ة العرمية
السعودية واملتمثلة في ع ود و ارة التعليم وتطلعات رؤية  0202في مجام اكتشاإ املواهب ورعاي لا.

8

الرتاة

الرلم

الـ ـقـرة

1
0
0

5

7

تقبل االختالف والتنوع في الرأي.
تمثل مظاهرالقدوة الحسنة في السلوك.
التراجع عن الخطأ بعد اكتشافه وتعديله.

6

الوسط
الحسابي

4.585
4.566
4.557
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االنحراإ
املعياري

0.7415
0.704
0.6485

َّ
األهمية اليسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتاة

الرلم

3
5

8

6
7
8
9

املعدم الـعـام

الوسط
الحسابي

الـ ـقـرة
امتالك القدرة على العمل ضمن فريق.
تفهم مشكالت الطلبة.
أداء املهمات التي يكلف بها بإتقان.
االتزان االنفعالي في املو اقف املختلفة.
امتالك مهارات التواصل اإليجابي الفعال في الجامعة.
املرونة في التعامل داخل الجامعة.

4
9

3
1
2

4.557
4.547
4.528
4.42
4.415
4.415
4.505

االنحراإ
املعياري

0.6184
0.5543
0.679
0.718
0.7415
0.8823
.5467

َّ
األهمية اليسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظ ر مس الجدوم ( )1أن املتوس ــطات الحس ــابية ل قرات "معاييا تقييم األداء املتعلقة بال ايات الش ــخص ــية" تراوحت بين
( ،)3.515 3.315كان أعالها لل قرة رلم ( )2والتي تنص عن "تقا االختالإ والتنوع في الرأي" بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( )3.515ومدرعة
مرت عة ،وماملرتاة األخياة ال قرة رلم ( )0والتي تنص عن "املرونة في التعام داخ الجامعة" بمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( )3.315ومدرعة
مرت عة ،وملغ املتوسط الحسابي للمجام كك ( )3.525ومدرعة مرت عة.
ولــد تعلو الاــاحثتــان هــذه النتيجــة إل أن تقا ـ االختالإ في الرأي والتنوع مس امل ــارات الرئيس ـ ـ ـ ـ ــة مس النــاحيــة االعتمــاعيــة
عموما ،والتي تش ـ ـ ــيا إل لاالة مس يحم هذه امل ارة وهو أحوج ما يطلب توا ره في ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية عض ـ ـ ــو هيئة التدريس عن اعتاار أن
التــدريس ليس حش ـ ـ ـ ــو معلومــات بـ هو بنــاء امل ــارات الحيــاتيــة واملعلومــاتيــة التي يص ـ ـ ـ ــنع ــا الطالب مع مــدرس ـ ـ ـ ــالم مــا يتطلــب تقاـ
االختالإ في وع ات النظر واس ــت دام الحوار واملنالش ــة ،وهو ما يدعو إليه التدريس الحدي املوا ق ملواصـ ـ ات الجودة ،خاصـ ـة
في ظ تأكيد رؤية اململ ة عن تقا التنوع والتعدد الثقافي والحضـ ـ ـ ــاري وض ـ ـ ـ ــرورة الحوار الوطني ،وهو ما يت ق مع دراس ـ ـ ـ ــة ال ويد
(1303ه) ودراس ـ ـ ـ ـ ــة الخوالــدة ( )0210التي حصـ ـ ـ ـ ـلــت عاــارات أهميــة الحوار بين الثقــا ــات املختل ــة واحتاام حريــة اآلخر في ال ر
والعقيدة واملشاركة بالحوار واملنالشة عن رتب مرت عة أكثا مس غياها.

9

الرتاة

الرلم

الـ ـقـرة

1
0
0
3
5

3

املشاركة في املحاضرات والندوات واملؤتمرات داخل الجامعة وخارجها.
املشاركة في اللجان داخل الكلية أو الجامعة.
تقديم الدورات في مجال التخصص داخل الجامعة وخارجها.
دعم األعمال الخيرية في املجتمع املحلي.
اإلشراف على مسابقات بحثية للطالب بإسم الجامعة.
اإلسهام في األعمال التطوعية.
املشاركة باالحتفاالت واملناسبات في املجتمع املحلي.
العضويات الدولية في املراكزواملؤسسات والهيئات.
االشتراك بلجان ثقافية أو إدارية في مؤسسات املجتمع املحلي.
تقلد مناصب إدارية في الجامعة عندما تسند إليه.

6
7
8
9

12
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7

5
6
8

2
10
1
4
9

الوسط
الحسابي

4.528
4.443
4.406
4.368
4.255
4.217
4.198
4.075
4.038
3.991
4.251

االنحراإ
املعياري

0.6356
0.7313
0.7274
0.76
0.8844
0.7808
0.7858
0.9123
0.925
0.9904
.579

َّ
األهمية اليسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يظ ر مس الجدوم ( )3أن املتوسـ ـ ــطات الحسـ ـ ــابية ل قرات "معاييا تقييم األداء املتعلقة ب دمة الجامعة واملجتمع" تراوحت
بين ( ،)0.3313.501كــان أعالهــا لل قرة رلم ( )0والتي تنص عن "املشـ ـ ـ ــاركــة في املحــاض ـ ـ ـ ـرات والنــدوات واملؤتمرات داخـ الجــامعــة
وخارع ا" بمتوسـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي ( )3.501ومدرعة مرت عة ،وماملرتاة األخياة ال قرة رلم ( )3والتي تنص عن "تقلد مناص ـ ـ ـ ــب إدارية في
ُ
الجامعة عندما تس ـ ـ ــند إليه" بمتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي ( )0.33ومدرعة مرت عة ،وملغ املتوسـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي للمجام كك ( )3.051ومدرعة
مرت عة.

503

ولد تعلو الااحثتان هذه النتيجة إل أن أبر مؤا ـ ـرات خدمة الجامعة واملجتمع هو املشـ ــاركة في الندوات واملؤتمرات داخ
الجامعة وخارعه ،والس ـ ــتش ـ ــعار أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ـ ــيم باألهمية العلمية واملجتمعية للمش ـ ــاركة في املحاضـ ـ ـرات
والندوات واملؤتمرات ،وعملة ال وائد املتحصلة مس خالل ا ،خاصة في ظ التطور املعرفي واملعلوماتي الذي يعيشه العالم اليوم.
ه توعد روق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتول الداللة ( )α = 0.05في درعة موا قة أعض ــاء ال يئة التدريس ــية بجامعة
القصـ ــيم عن املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أداء ال يئة التدريسـ ــية تعلل للمتغياات املسـ ــتقلة :الجيس ،الرتاة األكاديمية ،الكلية
وسنوات الخباة؟
لإلعابة عس هذا السـ ـ ــؤام لامت الااحثتان بحس ـ ـ ــاب املتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية لدرعة موا قة أعضـ ـ ــاء
ال يئة التدريسـ ــية بجامعة القص ــيم عن اسـ ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية في
ضوء رؤية اململ ة  0202تاعا للمتغياات املستقلة :الجيس ،الرتاة األكاديمية ،الت صص ،الخباة التدريسية ،كما يوضحه الجدوم
( )12اآلتي:
10
2030

املتغياات
الجيس
الرتاة العلمية
الكلية

سنوات الخباة

االنحراإ املعياري

املتوسط الحسابي

ال ئة
ذكر
أنثى
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
علمية

4.42
4.32
4.32
4.33
4.40
4.30

إنسانية
أقل من  5سنوات
 10 – 5سنوات

4.39
4.42
4.25

.499
.304
.541

أكثا مس  12سنوات

4.44

.494

.409
.566
.574
.453
.498
.498

يت ـ ــح مس الجدوم ( )12وعود روق ظاهرية بين املتوسـ ــطات الحسـ ــابية لدرعات أ راد العينة عن لدرعة موا قة أعضـ ــاء
ال يئة التدريسـ ــية بجامعة القص ــيم عن اسـ ــتاانة املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية في
ضــوء رؤية اململ ة  0202في ضــوء تو يع ا حســب متغياات الدراســة؛ والختاار داللة هذه ال روق والتأكد مس عوهري لا ،قد أعري
تحلي التاايس الرما ي (عديم الت اع ) ( )4WAYS ANOVA without interactionsللدرعة الكلية لالستاانة ،كما في الجدوم ( )11اآلتي:
11

مصدر التاايس

مجموع املربعات

درعة الحرية

الجيس
الرتاة العلمية
الكلية
سنوات الخباة
الخطأ
ال ني
* دالة عند مستول الداللة 2.25=α

.258
.482
.132
.776
24.508
26.088

1
2
1
2
99
105

متوسط
املربعات

.258
.241
.132
.388
.248

يت ح مس الجدوم ( )11ما يأتي:
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مجموع

ليمة
املحسومة

1.044
.973
.534
1.567

إ

الداللة
اإلحصائية

.309
.381
.466
.214

.1

.2

.3

.4

عدم وعود روق ذات داللة إحصـ ـ ــائية ( )2.25= αلدرعة موا قة اعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية بجامعة القصـ ـ ــيم عن اس ـ ــتاانة
املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية في ضـ ــوء رؤية اململ ة  0202تاعا ملتغيا الجيس
حي بلغت ليمة إ = ( )1.233ومداللة إحصائية = (.)2.023
عدم وعود روق ذات داللة إحصـ ـ ــائية ( )2.25= αلدرعة موا قة أعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية بجامعة القصـ ـ ــيم عن اس ـ ــتاانة
املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ــوء رؤية اململ ة  0202تاعا ملتغيا الرتاة
العلمية حي بلغت ليمة إ = ( )2.320ومداللة إحصائية = (.)2.011
عدم وعود روق ذات داللة إحصـ ـ ــائية ( )2.25= αلدرعة موا قة أعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية بجامعة القصـ ـ ــيم عن اس ـ ــتاانة
املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ــعودية في ضـ ـ ــوء رؤية اململ ة  0202تاعا ملتغيا الكلية
حي بلغت ليمة إ = ( )2.503ومداللة إحصائية = (.)2.322
عدم وعود روق ذات داللة إحصـ ـ ــائية ( )2.25= αلدرعة موا قة أعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية بجامعة القصـ ـ ــيم عن اس ـ ــتاانة
املعاييا التابوية املقتاحة لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية في ض ــوء رؤية اململ ة  0202تاعا ملتغيا س ــنوات
الخباة حي بلغت ليمة إ = ( )1.522ومداللة إحصائية = (.)2.013

ولــد تعلو الاــاحثتــان النتيجــة السـ ـ ـ ـ ــابقــة إل أن هــذه املعــاييا املطروحــة لــد نــالــت ات ــالــا مس لاـ عميع أ راد العينــة هي ال
تتولق عن الجيس أو الخباة أو الت ص ــص أو الرتاة ،ما يعني ا ــمولية ووالعية تلك املعاييا ودلة اختيارها وتركيزها عن القواس ــم
املشـ ـ ــتاكة في معاييا التقويم ،وتت ق هذه النتيجة مع دراس ـ ـ ــة أبو حميدان وس ـ ـ ــوالد (0221م) ،ناهيك أنلا تس ـ ـ ــتند إل رؤية اململ ة
 0202واملنبثقة مس إرادة الشعب ورضاه باعتاار أن العينة مس أ راد الشعب السعودي.

✓ السـ ــعي إل تحس ـ ـين أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بوضـ ــع املعاييا والخطط والتصـ ــورات الجديدة بما يحقق أهداإ رؤية اململ ة
.0202
✓ االسـ ـ ـ ــت ــادة مس معــاييا األداء ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس املطاقــة في الجــامعــات العــامليــة الرائــدة والتي حققــت مراتــب متقــدمــة في
التصيي ات ،في بناء معاييا خاصة للجامعات السعودية تتناسب مع حاعات املجتمع وتطلعاته.
✓ ت ص ــيص عوائل تميز ألعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات الس ــعودية بناء عن معاييا األداء وال ايات؛ تكون مح لا ل م عن
تطوير م اراالم و يادة إنتاع م الاحثي والعلمي.

اتحــاد الجــامعــات العرميــة (0220م) .دليـ التقويم الــذاتي والخــاراي واالعتمــاد العــام للجــامعــات العرميــة أعضـ ـ ـ ـ ــاء االتحــاد ،اتحــاد الجــامعــات
العرمية .عمان.
اتحاد الجامعات العرمية واملنظمة العرمية للتابية والثقا ة والعلوم (1331م) .دلي منل ي للتقويم الذاتي ملؤسـ ـس ــات التعليم الجامعي العالي،
املنظمة العرمية للتابية والثقا ة والعلوم ،تونس.
أبوحميدان ،يوســق عادالوهاب وســوالد ،ســاري (0221م) .الص ـ ات الواعب توا رها في عضــو هيئة التدريس كما يراها طلاة عامعة مؤتة.
مجلة عامعة دمشق ،مج ( ،)03ع ( ،)1ص ص .125022
الخضيا ،خضيا سعود (1313ه) .التعليم العالي في اململ ة العرمية السعودية بين الطموح واالنجا  .الرياب :م تاة العايكان.
الخوالدة ،تيس ـ ـ ـ ــيا محمد (0210م) .دور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في الجامعات األردنية في تنمية ليم املواطنة مس وع ة نظر الطلاة .دراس ـ ـ ـ ــات
العلوم التابوية ،مج ( ،)32ملحق ( ،)0ص ص .1112 1122
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شحاته ،حسس (0221م) .التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطايق .القاهرة :م تاة الدار العرمية لل تاب.
عادالر اق ،و اء محمود نصـ ـ ـ ــار (0222م) .اتجاهات أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية بجامعة امللك سـ ـ ـ ــعود نحو أسـ ـ ـ ــاليب وطرق تقويم
أدائلم .الجمعية السعودية للعلوم التابوية والن سية ،كلية التابية ،عامعة امللك سعود ،اللقاء السنوي الثال عشر.
العر ج ،عاداملحســس ( .)0212التااح لواعد م نية متكاملة ألعضــاء هيئة التدريس تجاه الطلاة في ضــوء رؤية  ،0202بح مقدم ملؤتمر دور
الجامعات السعودية في ت عي رؤية  ،0202ص ص .211 232
عليل ،حاتم عاس ـ ـ ـ ــم ( .)0210تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة دراس ـ ـ ـ ــة ميدانية في عامعة ديالي ،مجلة
ال تم ،ع ( ،)52ص ص .100 120
عسياي ،اطمة اعاان ( .)0212التعليم الجامعي في ضوء رؤية  ،0202عمادة التطوير األكاديمي والجودة ،عامعة امللك خالد.
عياصـ ــرة ،عطاإ منصـ ــور (0212م) .تقييم األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات.
املجلة الدولية للدراسات التابوية والن سية ،مج ( ،)0ع ( ،)0ص ص .310303
العيدروس ،أغادير سـ ـ ـ ــالم (1302ه) .نحو تطوير نظام اـ ـ ـ ــام لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية في ضـ ـ ـ ــوء مادأ
املسؤولية اإلسالمية مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس ومس يتول منلم مناصب ليادية .رسالة دكتوراه غيا ميشورة ،لسم
اإلدارة التابوية والت طيط ،كلية التابية ،عامعة أم القرل ،م ة امل رمة.
العوض ـ ـ ـ ــمي ،رأ ت محمد ( .)0210تطوير برامج التنمية امل نية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ض ـ ـ ـ ــوء متطلاات التعليم االل تاوني والتنا س ـ ـ ـ ــية
العاملية ،رسالة دكتوراه ،مع د الدراسات التابوية .عامعة القاهرة ،القاهرة.
ليه ،اروق عاده (1332م) .أستاذ الجامعة الدور واملمارسة بين الوالع واملأموم القاهرة :دار هراء الشرق.
مجلس الشؤون االلتصادية والتنمية (0212م) .وثيقة برنامج التحوم الوطني 0202م.
مجلس الشؤون االلتصادية والتنمية (0212م) .وثيقة رؤية اململ ة العرمية السعودية 0202م.
امل تب اإللليمي للدوم العرمية ،ومرنامج األمم املتحدة األملاني ( .)020تقرير التنمية اإلنسانية العرمية للعام  ،0220عمان.
مولع و ارة الخدمة املدنية ،تم استاعاعه بتاريأ  05نو مبا 0211م مس
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/ArchivingLibrary/Regulations/Pages/default.aspx
مولع و ارة التعليم السعودية ،تم استاعاعه بتاريأ  05نو مبا 0211م مس https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx

ال ويد ،ندل عني س ــالم (1303ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ) .مس ــاهمة تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجامعي دراس ــة ميدانية مس وع ة نظر
عضوات هيئة التدريس والطالاات في عامعة أم القرل رسالة ماعستيا غيا ميشورة ،كلية التابية عامعة أم القرل.
Centra, Jonna, A. (1980). Determining faculty effectiveness, san Francisco, jossey Bass publishers
Younes, Bassem (2003), “FacultyEvaluation:Towards a Happy Balance Between Competing Values”,World Transactions on
Engineering and Technology Education, Vol. 2, No. 1
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د .إبراهيم بس عاد هللا بس عاد الرحمس اللعيبا
أستاذ اإلدارة التابوية والت طيط املشارك
كلية التابية باملجمعة

تناولت الدراسة والع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة في ضوء معاييا ضمان الجودة واالعتماد املؤسعمي ملؤسسات التعليم
العالي ،ولد اس ــت دم الااح املنال الوصـ ـ ي التحليني ،وكانت االس ــتاانة أداة لجمع الايانات َ
وتكون مجتمع الدراس ــة مس أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة ولد بلغ جم عينة الدراســة ( )12عضــوا ،وأظ رت الدراســة بعض النتائج منلا :أن اهم املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضــو هيئة التدريس ما
يني :أن تقوم عملية التقويم عن أسـ ـ ـ ــس علمية م نية تس ـ ـ ـ ـ م في التطوير املنهي لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وأن يتم تطوير املمارسـ ـ ـ ــات امل نية لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس مس أساسيات تقويم األداء ،كما تتلخص مساهمات الطلاة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي في إتاحة رصة ل م باملشاركة في تقييم
الخدمات التي تقدم ا الجامعة املتعلقة بلم ومنلا عملية التقويم ،اعتماد الجامعة وس ــائ دورية لقياس مدل رض ــا الطلاة عس خدمات اإلرا ــاد األكاديمي
التي يقدم ا أعضــاء هيئة التدريس ل م ،والتزام الجامعة بتقديم الخدمات الال مة لجميع الطلاة بما يتناســب مع احتياعاالم الخاصــة ،وح الطلاة عن
التقويم األمث ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ،ثم وضـ ـ ــع آليات مناسـ ـ ــاة السـ ـ ــتثمار تقويم الطلاة ألداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،ومس أهم املعاييا املرتاطة بنواتج
التعلم والتعليم مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية تتم مس خالم :تطايق آليات عالة للتحقق مس أن الباامج األكاديمية تستوفي
املعاييا األكاديمية وامل نية ،وتطايق لوائم وسياسات وإعراءات وا ضحة ومعلنة تنظم عميع عوانب التقييم ،واالست ادة مس نتائج لياس معدالت الرضا
وتقويم األداء في تقديم التغذية الراععة؛ ومس أهم املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ــو هيئة التدريس في عملية التقويم ي :التزام الجامعة بض ــوابط
محددة ألخالليات الاح العلمي في تقويم األداء ،وتض ـ ـ ــمين تقويم األداء حقوق املل ية ال رية واليش ـ ـ ــر لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وتو يا الجامعة لل يئة
التعليميـة الايـانـات الال مـة لعمليـات التقويم وإعـداد التقـارير املتعلقـة بـاإلنتـاج العلمي؛ وأن اهم املعـاييا املرتاطـة بـدور عضـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في خـدمـة
املجتمع مس وع ة نظر اعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية :العم عن وض ـ ــع الض ـ ــوابط التي تض ـ ــمس عودة عميع عوانب الباامج التي تقدم ا
املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الشـ ـ ــري ة في املجتمع ،ومتابعة االلتزام بلا ،وأن تقدم الجامعة برامج وماادرات تشـ ـ ــاركية متنوعة مع املجتمع تس ـ ـ ـ م في تنمية ريادة األعمام
واملشـ ـ ـ ــاريع الرائدة ،وأن تقوم الجامعة بات اذ اإلعراءات املناسـ ـ ـ ــاة التي تضـ ـ ـ ــمس توا ق مكونات الباامج األكاديمية مع ليم وثقا ة املجتمع ،كما تضـ ـ ـ ــمس
الجامعة املش ــاركة ال اعلة مليس ــومالا وطالبلا في ت عي خطة الشـ ـراكة املجتمعية مس خالم م ام وأنش ــطة واض ــحة ومتنوعة .كما أنه ال توعد روق ذات
داللة إحصـائية في اسـتجابات أ راد العينة حوم والع تقويم أعضـاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة في ضـوء معاييا ضـمان الجودة واالعتماد املؤسـعـمي
ملؤسسات التعليم العالي باملركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي باختالإ (النوع ،املؤه العلمي ،سنوات الخباة) .الكلمات املفتاحية :معايير األداء،
مخرجات التعلم والتعليم ،املمارسات املهنية ،االعتماد األكاديمي
ABSTRACT
Reality of performance Evaluation for Staff Members in AlMajmaah h University in light of Quality Assurance Criterion & Institutional
"Accreditation in High Education Institutions "Field Study
This study discusses the reality of performance evaluation for Staff Members in AlMajmaah h University in light of Quality Assurance Criterion and
Institutional Accreditation in High Education Institutions. The researcher has adopted the analytical descriptive approach and a questionnaire as a tool for data
collection. Study community consists of (80) staff members in AlMajmaah University. The results of study concluded that:
The most important standards relating professional development for staff members include: Evaluation process should be according to professional
scientific basics that contribute in professional development for staff members, professional practices for staff should be developed as one of performance
evaluation basics. Additionally, students contribute in evaluating the staff performance and theses contributions can be briefed in : they have a chance to
participate in evaluating the services that university presents for them such as evaluation, university accredit regular means to assess student's satisfaction about
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the services of academic guidance presented that staff present, university has to present all necessary services that students need and support them to give optimal
assessment for staff, and set appropriate procedures to invest students' evaluations for the performance of staff. As for the standards relating education and
learning inputs as staff in Saudi universities view, this can be through: applying effective procedures to be sure that academic programs fulfill academic and
professional Criterion, applying clear and declared regulations and policies that organize all aspects of evaluation, benefiting from satisfaction rates and
evaluations of performance in giving a feedback. Regarding standards relating scientific researches of staff in evaluation process, university maintains certain
standards for scientific research in performance evaluation, performance evaluation includes rights of intellectual property ownership and publishing, university
provide educational staff with necessary data for evaluation processes and reports of scientific research. Concerning standards relating the role that staff play in
society service , from the viewpoint of staff in Saudi universities, it includes setting principles that ensure quality for all programs that partner institutions present
in society, university has to present participative programs as well as initiatives in society that may contribute in improving major works and projects, university
should take decisive procedures that ensure harmony between academic programs components and values and culture of society, university ensure effective
participation for both students and employees in activating society partnership through variant and clear tasks and activities. Additionally, there are no statistically
significant differences in responses of study respondents about the reality of performance evaluation for staff Members in AlMajmaah University in light of Quality
Assurance Criterion & Institutional Accreditation in High Education Institutions at the National Center for Academic Accreditation and Evaluation due to (sex,
scientific qualification, and experience years).
Keywords: Performance Standards, Learning and Learning Outcomes, Professional Practices, Academic
Accreditation.
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يشـ ــيا االعتماد إل أنه طريقة أو مجموعة إعراءات يتم مس خالل ا وبلا إعطاء تقييم اـ ــام للمؤسـ ـسـ ــة التعليمية يتاين مس
خالله نقاط القوة والضعق التي توعد الا ،مما يتاتب عليه إعطاء ح م أولي حوم أهلية وك اءة هذه املؤسسة؛ ولذا قد حصلت
بعض مؤس ـســات التعليم العالي في اململ ة العرمية الســعودية عن االعتماد املؤس ـعــمي املشــروط الس ـت مام باقي املتطلاات ،ومس بين
هذه املؤس ـ ـس ـ ــات عامعة املجمعة ،االعتماد املؤسـ ـ ـع ـ ــمي العام  Institutional Accreditationيقوم أس ـ ــاس ـ ــا عن تقييم أداء املؤسـ ـ ـس ـ ــات
التعليمية بص ـ ـ ــورة ا ـ ـ ــاملة ،واإللرار بأحقي لا في تقديم خدمة تعليمية طاقا ملعاييا محددة ،ويطلق عليه أيض ـ ـ ــا باالعتماد العام أو
االعتماد األولي ،وهو بمثابة القاعدة األســاســية ألي نوع مس أنواع االعتماد األخرل ،كما يعتبا الخطوة الضــرورية للادء في التأكد مس
أن املؤسسة التعليمية بكا ة عناصرها املدخالت ،العمليات ،املخرعات لد توا رت بلا الشروط واملعاييا العامة ،كما أن هذا النوع
مس االعتماد يم س اعتااره اعتاا ا بال يان الشام للمدرسة ،ويؤدي إل االنتقام إل االعتماد األكاديمي أو الباام ي.
ومس أبر تحديات هذا العص ــر موض ــوع عودة التعليم العالي الذي أص ــام يش ــك تحديا يواعه مس ــؤولي مؤسـ ـس ــات التعليم
العالي في م تلق أنحاء العالم ،وما يؤكد ضخامة هذا التحدي انعقاد العديد مس املؤتمرات التابوية عن الصعد العاملية واإللليمية
متناولة هذا املوضـ ـ ـ ــوع ،وذلك بغرب تأكيد أهميته ول ت نظر القائمين عن مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي إل تلك األهمية ،ولد تم
التأكيد في مؤتمر اليونس ــكو عس التعليم العالي في القرن الحادي والعش ــريس عن ما ييااي عن الحكومات ومؤس ـس ــات التعليم العالي
ُ
عمله بلذا الخص ـ ـ ــوص" :ييااي أن ت رس ع ود دؤومة لتحس ـ ـ ــين التعليم العالي" ،مس حي الاح عس عودة النوعية في ك شـ ـ ــميء،
خصــوصــا في ظ ســيادة م وم ال م ،بســبب اإللاام ال ائ عن مؤس ـســات التعليم العالي مع الحرص عن ضــرورة الســعي املســتمر
لتطوير ك ايات أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي مس الناحيتين العلمية وامل نية(عني.)0،0210،
وفي هــذا الصـ ـ ـ ــدد أعلس املركل الوطني للتقويم واالعتمــاد األكــاديمي خالم دورتــه السـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ــة لالعتمــاد ،منم مجموعــة مس
املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية والباامج اـ ـ ـ ادة االعتماد األكاديمي ،التي يمنح ا املركل للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات والباامج التي تسـ ـ ــتوفي معاييا الجودة
واالعتمــاد األكــاديمي ،حيـ يمنم املركل الوطني للتقويم واالعتمــاد األكــاديمي (االعتمــاد الكــامـ ) للمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات والباامج التي تحقق
معاييا الجودة في عملياالا ،ويمنم ا ـ ـ ادة (االعتماد املشـ ــروط) للمؤسـ ـسـ ــات التي تسـ ــتوفي معاييا الجودة؛ إال أن لديلا مس الجوانب
التي ال الت تحتاج إل تطوير و ق خطة منية محددة للوصوم لألداء املس لدإ.
ولد تض ــمنت لائمة االعتماد الجديدة ،عددا مس الجامعات والكليات املعتمدة اعتمادا مؤس ـ ـسـ ــيا مشـ ــروطا لك مس عامعة
املجمعة ،وعامعة دار الح مة ،وعامعة دار العلوم ،وعامعة األعمام والت نولوعيا ،وكليات الش ـ ـ ـ ــرق العربي ،وكلية الاتااي للعلوم
الطاية والت نولوعيا ،وكلية قيه للعلوم الطاية ،وكلية العناية الطاية وذلك بدءا مس نو مبا  0212حتى اكتومر0201م.11
ولـذلـك و اعتمـاد مؤس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــمي يش ـ ـ ـ ـمـ مجموعـة مس اإلعراءات والعمليـات التي تقوم بلـا هيئـة االعتمـاد واملتمثلـة في املركل
الوطني لالعتماد الوطني؛ و قا ملعاييا محددة حوم عملة مس املرا ق واملصــادر ويشــم ذلك العاملين في املؤسـســة التعليمية وتو يا
الخدمات األكاديمية والطالبية املس ــاندة واملناهل ومس ــتويات انجا الطلاة وأعض ــاء هيئة التدريس وغياها مس مكونات املؤسـ ـس ــة،
وعن ضوئلا تمنم ا ادة ضمان الجودة بعد استي اء الحد األدنى مس تلك املعاييا ل تاة منية محددة (السوسية.)10 ،1302،
ويمث تقويم األداء ألعض ـ ــاء هيئة التدريس الجامعي منطلقا أس ـ ــاس ـ ــيا وعاناا حيويا م ما يس ـ ـ م في تجويد عم مؤس ـ ـس ـ ــات
التعليم العالي ورلالا األكاديمي؛ ولذا إن كثيا مس الجامعات العاملية واملحلية أولت هذا الجانب عناية خاصـ ـ ــة؛ ملا يمثله مس مرت ل
ذي اعلية يعم عن تص ـ ـ ــحيم املمارسـ ـ ـ ــات التطويرية وامل نية ،تقييم األداء ليس غاية في حد ذاته ول س نتائجه سـ ـ ـ ــوإ يكون ل ا
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أبعد األثر في ر ع مكانة وتص ـ ـ ـ ــييق املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة التعليمية في املنا س ـ ـ ـ ــة العاملية و يادة ك اءالا ،و اعلي لا يما تقدمه مس خدمات
ونتاعات ذات ليمة عالية ومتميزة.

تعد عملية تقويم األداء لعضــو هيئة التدريس الجامعي مح اهتمام القيادات األكاديمية في مؤس ـســات التعليم العالي ،مما
يشـ ـ ـ ـ ـكـ انعكــاسـ ـ ـ ـ ــا طايعيــا عن م رعــات العمليــة التعليميــة مس ع ــة وعن عطــاء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس مس ع ــة أخرل ،الرتاـاطـه
بحاعاته ومســتقا الدور الريادي الذي يمارســه في ســبي تحقيق معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي في وظائق الجامعة الرئيســة –
التدريس والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ،التي أكدت علالا معاييا ضـ ــمان الجودة واالعتماد املؤس ـ ـعـ ــمي ملؤس ـ ـس ـ ــات التعليم العالي
باملركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي في نو مبا  ،0223وحي إن آلية تقويم األداء لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الجامعي لم يطرأ
علالا تعديالت تواكب التوع ات الوطنية والدولية الحديثة.
قد أكدت دراس ــة لرا ــم والعراقي والثق ي ( ،)0210أهمية مؤاـ ـرات ومعاييا عودة األداء التدريع ــمي في مؤسـ ـس ــات التعليم
العالي ،كما أاـ ـ ـ ـ ــارت دراسـ ـ ـ ـ ــة العاابنة ( )0211إل ان درعة ممارسـ ـ ـ ـ ــة مؤاـ ـ ـ ـ ـرات عودة األداء الجامعي بكلية اآلداب عاءت بدرعة
متوســطة في مص ـراته ال ت تلق تاعا ملتغياات الدراســة كالرتاة األكاديمية والجيســية ،أما دراســة تميم ( ،)0223قد توصــلت إل أن
آراء طلاة الدراســات العليا بجامعة النجاح كانت بدرعة عالية عدا ،وان هناك روق دالة إحصــائية تعلل متغيا املســتول الدرا ــمي
تعلل للمستول األدنى.
لذا يرل الااح ض ــرورة دراس ــة والع تطايق هذه اآللية في ض ــوء معاييا ض ــمان الجودة واالعتماد ملؤس ـس ــات التعليم العالي
بال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي مس وع ة نظر أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة؛ وعليه س ــيتم ص ــياغة مش ــكلة
الدراسة في السؤام الرئيس التالي:
ما والع تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة في ض ـ ــوء معاييا ض ـ ــمان الجودة واالعتماد املؤس ـ ـع ـ ــمي ملؤس ـ ـس ـ ــات
التعليم العالي باملركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي؟
ويت رع مس هذا السؤام الرئيس األسئلة ال رعية التالية:
س /1ما والع توظيق املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي؟
س/0ما مدل مساهمة الطلاة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي؟
س/0ه تم ت عي املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم في تقويم أداء عضو هيئة التدريس؟
س /3كيق يتم توظيق املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي في تقويم أداء عضو هيئة التدريس؟
س /5ما املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع في تقويم أداء عضو هيئة التدريس؟
س /2ه توعد روق ذات داللة إحصـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ــتجابة أ راد العينة حوم والع تقويم أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة
املجمعة في ض ــوء معاييا ض ــمان الجودة واالعتماد املؤس ـع ــمي ملؤس ـس ــات التعليم العالي بال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
باختالإ (النوع ،املؤه العلمي ،سنوات الخباة)؟
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✓ تياع أهمية هذه الدراس ـ ـ ــة في أنلا تتناوم موض ـ ـ ــوعا م ما يتعلق بتجويد مؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم العالي الذي يمث ركيزة أس ـ ـ ــاس ـ ــية
ومنطلقــا م مــا لت عي ـ رؤيــة اململ ــة العرميــة الس ـ ـ ـ ــعوديــة في مجــام التعليم  ،0202وهو تطوير أعض ـ ـ ـ ــاء هيئ ـة التــدريس بتلــك
املؤسسات الذي يعد مطلاا م ما في تحقيق عودة التعليم العالي ،والوصوم بلا إل درعات متقدمة في التصييق العاملي.
✓ كما يتولع الااح أن تس ـ م هذه الدراســة إعطاء مؤا ـرات حقيقية وم يدة ملؤس ـســات التعليم العالي مس والع العم ؛ ترتاط
بمدل مواءمة آلية تقويم األداء الحالية ألعض ــاء هيئات التدريس ،وأس ــاليب تطويرها في ض ــوء معاييا ض ــمان الجودة واالعتماد
املؤسـ ـع ــمي ملؤسـ ـس ــات التعليم العالي في اململ ة العرمية الس ــعودية؛ لتم ين عض ــو هيئة التدريس مس تحقيق وظائق الجامعة
ب اءة عالية.

يركل الااح في دراسته هذه عن تحقيق األهداإ التالية:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

دراس ــة والع تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس الجامعي في ض ــوء معاييا ض ــمان الجودة واالعتماد املؤس ـع ــمي ملؤس ـس ــات التعليم
العالي.
التعرإ عن دور الطلاة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي.
معر ة مدل ت عي املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي.
التعرإ عن كي ية توظيق املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي في تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
التعرإ عن كي ية توظيق معاييا ضمان الجودة واالعتماد املرتاطة ب دمة املجتمع في تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
معر ة ال روق في اسـ ـ ــتجابة أ راد العينة حوم والع تقويم أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة في ضـ ـ ــوء معاييا ضـ ـ ــمان
الجودة واالعتماد املؤسـ ـ ـع ـ ــمي ملؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم العالي بال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي باختالإ (النوع ،املؤه
العلمي ،سنوات الخباة).

إن طايعة هذه الدراس ــة تس ــع لتش ــخيص والع تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس الجامعي في ض ــوء في ض ــوء معاييا ض ــمان
الجودة واالعتماد املؤس ـع ــمي ملؤس ـس ــات التعليم العالي باملركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ،ولذلك إن حدود هذه الدراســة
ي:
 :التصرت هذه الدراسة عن املحاور التالية:
✓
✓
✓
✓
✓

املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة التدريس.
املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو هيئة التدريس.
املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم
املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس.
املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع.
 :ااتملت الحدود املكانية عن عامعة املجمعة.
 :تم التطايق امليداني ل ذه الدراسة خالم ال ص الدرا مي األوم 1332/1303هـ.
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تقويم األداء  :Performance evaluationالعمليــة التي يتم بموعبلــا ليــاس أداء األ راد العــاملين طاقــا مل ــام وواعاــات الوظي ــة في ضـ ـ ـ ــوء
اإلنجا ال عني لل رد وسـ ـ ــلوكه وأدائه ومدل اسـ ـ ــتعداده لتحسـ ـ ــين وتطوير اإلنجا الذي يقدمه (النجار،0210 ،
.)03
تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس  :Evaluate the performance of faculty membersيقصـ ـ ـ ــد به العملية التي يتم بمقتض ـ ـ ـ ــاها الح م عن
مســتول أداء عضــو هيئة التدريس لواعااته في مجاالت التدريس والاح العلمي وخدمة املجتمع في ضــوء معاييا
ضمان الجودة (سليم.)232 ،0221 ،
َ
ويم س تعريق تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس إعرائيا :بأنه العملية التي يتم مس خالل ا تحلي ولياس أداء عض ـ ــو هيئة التدريس
للتعرإ عن مدل ك اءته ولدرته عن القيام بعمله األكاديمي واإلداري في مجام التدريس والاح العلمي وخدمة
الجامعة واملجتمع.
االعتماد املؤس ـ ـ ـعـ ـ ــمي العام Institutional Accreditation:هو اعتماد املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة كك و قا ملعاييا محددة حوم ك اية املرا ق واملص ـ ـ ــادر،
ويشم ذلك العاملين باملؤسسة وتو يا الخدمات األكاديمي ـ ـ ـ ــة والطالبي ـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ــاندة واملناهل ومستويات انجا
الطلاة وأعضاء هيئة التدريس وغياها مـس مكونـات املؤسسة التعليمية). (Prados, et al,2005:165
االعتماد األكاديمي  :Academic Accreditationهو مكانة أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي يمنم للمؤسسة التعليمية أو البان ــامج األك ــاديمي
مقابـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ــتي اء املؤسسة ملعاييا عودة التعليم املقدم و ق ما يت ق عليه مع مؤسسة ،أو مؤسس ـ ـ ــات التقويم .
)(Marco & Hans,2007:37
معاييا ضـ ـ ـ ــمان الجودة  :Quality Assurance Standardsي مجموعة مس املعاييا تشـ ـ ـ ــم الت يق مع متطلاات الجودة مس خالم وض ـ ـ ـ ــع
تعريق محدد وواضح وميسق للجودة ،ووصق نظام تحقيق الجودة للولاية مس األخطاء ومنع حدوثلا مس خالم
وض ــع معاييا األداء الجيد ومنع حدوت األخطاء مس خالم ض ــمان األداء الص ــحيم وتقويم الجودة مس خالم لياس
دليق بنا ء عن املعاييا املوضوعية ال ي ية وال مية (دلي إعراءات ومعاييا ضمان الجودة.)11 :0215 ،

وفي هذا الجانب حص الااح عن عملة مس الدراسات السابقة التي سوإ تدعم هذه الدراسة ومنلا:
دراسة منصوري ولريشمي ( ،)0212هد ت هذه الد راسة إل التعرإ عن ال اءة امل نية ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
االلتصـ ـ ــادية والتجارية وعلوم التس ـ ــييا بجامعة بس ـ ـ ـ رة وذلك مس وع ة نظر طالبلم .ولتحقيق ذلك صـ ـ ــيغت سـ ـ ــت رضـ ـ ــيات تم
اختاارها باس ــت دام اختاار  Tللعينة الواحدة  ،))One Sample T testإض ــا ة إل ذلك تم االعتماد عن األس ــاليب اإلحص ــائية الوصـ ـ ية
ملعر ة تصـورات املاحوثين حوم مسـتول ال اءة امل نية ألعضـاء هيئة التدريس .واسـت دمت االسـتاانة كأداة رئيسـية لجمع الايانات
واملعلومات مس عينة الاح الاالغ جم ا)  169طالاا وطالاة) توص ــلت الد راس ــة إل عدة نتائج أهم ا لاوم عميع رض ــيات الاح ،
وأن مســتول ال اءة امل نية ألعضــاء هيئة التدريس بكلية العلوم االلتصــادية والتجارية وعلوم التســييا بجامعة بس ـ رة عاء مرت عا
و قا ملقياس الد راسة ،إذ بلغ متوسط إعابات املاحوثين عس أبعاد ال اءة امل نية ألعضاء هيئة التدريس مجتمعة. 3.57
دراسـ ــة عون( ،)0212هد ت إل تحقيق األهداإ التالية :معر ة والع الباامج التدريبية الصـ ــي ية التي تقدم ا عمادة تطوير
امل ارات بجامعة امللك س ــعود ألعض ــاء هيئة التدريس مس وع ة نظرهم ،معر ة أبر املعولات التي تواعه التدريب مس خالم الباامج
التـدريبيـة الص ـ ـ ـ ــي يـة التي تقـدم ـا عمـادة تطوير امل ـارات بجـامعـة امللـك س ـ ـ ـ ــعود ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس مس وع ـة نظرهم ،تقـديم
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مقتاحات لتطوير الباامج التدريبية الص ـ ـ ـ ــي ية التي تقدم ا عمادة تطوير امل ارات بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس،
التعرإ عن ال روق الدالة إحصـ ـ ـ ــائيا بين إعابات أ راد عينة الدراسـ ـ ـ ــة تاعا للمتغياات (الدرعة العلمية ،س ـ ـ ــنوات الخباة ،عامعة
الت رج ،عدد الباامج التدريبية الص ــي ية).اعتمدت الدراس ــة عن املنال الوص ـ ي التحليني حي اس ــت دمت االس ــتاانة كأداة لجمع
الايانات واملعلومات ،وتوص ـ ـ ـ ـ لعدد مس النتائج كان مس أهم ا :أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة موا قون حوم محور "والع الباامج التدريبية
الصـ ــي ية التي تقدم ا عمادة تطوير امل ارات ألعضـ ــاء هيئة التدريس" بمتوسـ ــط ( 0.52مس  ،)5أ راد عينة الدراسـ ــة موا قون حوم
بعد "تم نني الباامج التدريبية الصي ية في مجام م ارات الاح العلمي" بمتوسط ( 0.31مس  ،)5ومجام م ارات التدريس بمتوسط
( 0.20مس  ،)5ومجام امل ارات القيادية بمتوسـ ـ ــط ( 0.55مس  ،)5أ راد عينة الدراسـ ـ ــة موا قون عن عاارات بعد "الباامج التدريبية
التي أرل أهميــة تقــديم ــا خالم الباامج الص ـ ـ ـ ــي يــة " في مجــام م ــارات التــدريس بمتوس ـ ـ ـ ــط (0.32مس  ،)5وفي مجــام م ــارات الاحـ
العلمي بمتوســط ( 0.33مس  ،)5وفي مجام امل ارات القيادية بمتوســط ( 0.32مس  ،)5كما وأن أبر املعولات التي تواعه التدريب مس
خالم الباامج التدريبية الصـ ــي ية التي تقدم ا عمادة تطوير امل ارات بجامعة امللك سـ ــعود ألعضـ ــاء هيئة التدريس مس وع ة نظرهم
(عدم عرض ـ ـ ـ ا عن العض ـ ـ ــو ،ال تتم املوا قة عن االلتحاق بلذه الباامج دون توض ـ ـ ــيم الس ـ ـ ــبب ،طوم اليوم التدري ي الواحد ،ت رار
البانامج التدري ي ،برامج القيادة ألص ــحاب املناص ــب القيادية قط ،الظروإ األس ــرية) كما توص ــلت الدراس ــة إل عدم وعود روق
دالة إحصائيا مس وع ة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود (كلية التابية) حوم الباامج التدريبية الصي ية التي تقدم ا
عمادة تطوير امل ارات تعلل ملتغيا (الدرعة العلمية ،عامعة الت رج) .بينما وعدت روق دالة إحصائيا مس وع ة نظر أعضاء هيئة
التدريس بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود (كلية التابية) حوم الباام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج التدريبية الص ـ ـ ـ ــي ية التي تقدم ا عمادة تطوير امل ارات تعلل ملتغيا
سـنوات الخباة لصـالح أ راد الدراسـة الذيس سـنوات خباالم خمس سـنوات ال  ،ومتغيا عدد الباامج الصـي ية .وأخياا تم التوص
إل مقتاحات للتطوير كاالسـ ـ ـ ــت ادة مس التجارب العاملية في تدريب أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وإاـ ـ ـ ـ ـراك عض ـ ـ ـ ــوات هيئة التدريس في
الت طيط لباامج التطوير املنهي املختل ـة ،ووض ـ ـ ـ ــع خطـة تض ـ ـ ـ ــمس التحـاق عميع مس يرغـب بـالتطوير اإلداري ،ال س ـ ـ ـ ــيمـا وأن بعض
األلس ــام بحاعة ماس ــة للتطوير في مجام القيادة كقس ــم اإلدارة التابوية ،والحرص عن تحقيق مادأ العدالة والش ـ ا ية في ترا ــيم
أعضاء هيئة التدريس للباامج التدريبية الصي ية مس خالم إعداد لواعد بيانات لألعضاء يتم تحديثلا صليا.
دراسـ ـ ــة عرادات( ،)0215هد ت الدراسـ ـ ــة إل التعرإ عن آراء الطالب في األداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بقسـ ـ ــم
الريـاضـ ـ ـ ـيــات في كليــة اآلداب والعلوم بمحـا ظــة وادي الـدواسـ ـ ـ ــر ،والعوامـ املؤثرة في التقييم ،وكـانـت عينــة الـدراسـ ـ ـ ـ ــة  131طـالاــا،
وتوصلت الدراسة إل أن مجاالت الدراسة عميع ا تؤثر بدرعة عالية في تقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس في القسم ،حي عاء
مجام عمليات التقييم أوال ،ثم عمليات األداء التدريع ــمي وفي األخيا مجام عمليات التواص ـ والس ــمات الش ــخص ــية ،وعميع ا كانت
دالة احصـ ــائيا ،كما أا ـ ــارت نتائج الدراس ـ ــة إل تأثر تقييم الطالب ألداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في القس ـ ــم بمتغياات الدراس ـ ــة؛ مس
حي الجيسية والرتاة األكاديمية للعضو ،واملقرر الدرا مي ،ومستول الطالب الدرا مي.
دراس ـ ــة الجعا رة ( ،)0215والتي هد ت الدراس ـ ــة إل تقييم اعلية أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة اللرلاء مس وع ة
نظر طلا لا في ض ــوء معاييا عودة التعليم ،ولتحقيق هذا ال دإ ب
تم بناء اس ــتاانة تأل ت مس ) (50قرة ،مو عة عن خمس ــة مجاالت
رئيسـ ـ ــة :الت طيط للتدريس ،وتن يذ التدريس ،واالتص ـ ــام والتواصـ ـ ـ  ،والسـ ـ ــمات الشـ ـ ــخصـ ـ ــية ،وتقويم تعلم الطلاة .وبعد تحقق
الصـ ــدق والثاات الال مين ،تم تطايق األداة عن عينة الد راسـ ــة املكونة مس ) (910طالاا وطالاة ،بوالع 600طالب و  310طالاات ،مس
طلاة السنوات الثانية والثالثة والرابعة في الكليات اإلنسانية والعلمية ،أظ رت نتائج الدراسة أن مستول تقييم الطلاة ألداء أعضاء
هيئة التدريس يسـ ــاوي( ،)3.57وهو في املسـ ــتول املرت ع ،وعاءت املتوسـ ــطات الحسـ ــابية للمجاالت عميع ا في املسـ ــتول املرت ع ،عدا
مجام" تقويم تعلم الطلاة" ،في املســتول املتوســط ،وكش ـ ت نتائج الدراســة عس وعود روق ذات داللة إحصــائية تعلل ملتغيا الكلية
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لص ـ ـ ـ ــالح طلاة الكليات العلمية ،وعدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية تعلل ملتغيا النوع االعتما ي ،ووعود روق ذات داللة
إحصائية تعلل ملتغيا املستول الدرا مي عن املستول ال ني ،لصالح طلاة السنة الثانية ثم الرابعة وأخياا الثالثة.
دراسة السديري وآخرون ( ،)0210اس لد ت الدراسة التعرإ عن أثر الباامج التدريبية التي تقدم ا عمادة تطوير امل ارات
عن األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود ،وتكونت عينة الدراسة مس ( )001ردا مس أعضاء هيئة التدريس
( 013مس الذكور و 113مس اإلنا ) ،و عت علالم اس ـ ـ ــتاانة تم إعدادها في ض ـ ـ ــوء أس ـ ـ ــئلة الدراس ـ ـ ــة .وتم تحلي النتائج باس ـ ـ ــت دام
الت رارات واليســب املئوية ،واملتوســطات الحســابية ،واالنحرا ات املعيارية ،واختاار "ت" ،وتحلي التاايس أحادي االتجاه ،واختاار
ا ـ ــي يه للمقارنات الاعدية ،وأظ رت النتائج وعود اس ـ ــت ادة مرت عة لدل أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس الباامج التدريبية املقدمة مس
عمـادة تطوير امل ـارات في مجـاالت الت طيط للتـدريس والتن يـذ والتقويم واس ـ ـ ـ ــت ـدام التقنيـة ،وأن عميع الباامج تعتبا ذات درعـة
اعلية مرت عة مس وع ة نظر عينة الدراســة ،كما توصــلت الدراســة إل وعود تأثيا دام إحصــائيا ملتغيا عدد الدورات التي حضــرها
عضــو هيئة التدريس عن االســت ادة مس الباامج التدريبية املقدمة له لصــالح الذيس حضــروا دورتين أكثا؛ بينما ال يوعد تأثيا دام
إحص ـ ـ ـ ــائيا لك مس :متغياات الجيس وسـ ـ ـ ــنوات الخباة والرتاة األكاديمية عن درعة االس ـ ـ ـ ــت ادة مس الباامج ،وتم منالش ـ ـ ـ ــة النتائج
وتقديم بعض التوصيات املرتاطة بالباامج التدريبية.
دراس ــة الغامدي( ،)0210والتي هد ت الدراس ــة إل التعرإ عن والع التنمية امل نية لعض ــو هيئة التدريس في كليات التابية
بالجامعات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــعودية وتقديم تص ـ ــورا مقتاحا ل ا في ض ـ ــوء معاييا املجلس الوطني األمريكي العتماد تعليم املعلمين ) (NCATEولد
است دم الااح املنال الوص ي التحليني ،بأسلوب " دل ـ ـ ـ ــاي "  Delphiلتحقيـ ـ ـ ــق أهـ ـ ـ ــداإ الدراسـ ـ ـ ــة واإلعابة عس أسئل لا ،حي تم
اختيار عينة لوام ا عش ـ ــرون ردا مس خبااء التابية واإلدارة والت طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط التابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،والجودة واالعتماد األكاديمي في كليات التابية
بالجامعات الســعودية تم تطايق أداة الدراســة علالم ،ولد بييت نتائج الدراســة تدني ع ود التنمية امل نية لعضــو هيئة التدريس في
كليات التابية بالجامع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــسعودية ،وخاصة يما يتعلق باالعتماد األكاديمي ،كما تاين تأخر معظم كليات التابية في الجامعات
السعودية يما ي ص التوعـ ــه نحو االعتماد األكاديمي ،واألخذ بم اهيمه ،وأظ رت نتائج تطايق أسلوب دل اي أن مجاالت التنمية
امل نية لعضو هيئة التدريس في كليات التابية بالجامعـات السعودية في ضوء معاييا اإلن يت) (NCATEعاءت بدرعة أهمية كاياة.
دراس ــة  ،)0212( O’Callaghanوالتي هد ت للتعرإ عن تأثيا متغيا نوع عض ــو هيئة التدريس عن التالية والدرعة العلمية في
الجامعة الاحثية “هد ت مس خالل ا إل التعرإ عن ال روق ال ردية ذات الداللة اإلحصـ ـ ـ ــائية و قا ملتغيا النوع بين أعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بجامعة ) (Re Midwest MRU University searchبالواليات املتحدة األمري ية .واعتمدت الدراس ـ ـ ـ ــة املنال ال مي ،وتوصـ ـ ـ ــلت إل
وعود روق ردية بين أعض ــاء هيئة التدريس و قا ملتغيا النوع ومتغيا الدرعة األكاديمية ،إذ كانت ال روق ال ردية لص ــالح الذكور
مس اـ ــاغني الدرعة األكاديمية أسـ ــتاذ مشـ ــارك واألسـ ــتاذ؛ ول س تلك ال روق لم ت س ذات داللة إحصـ ــائية .عن سـ ــبي املثام كانت
نس ــاة ترلية الذكور مس درعة أس ــتاذ مس ــاعد إل أس ــتاذ مش ــارك  %58.7في حين بلغت نس ــاة ترلية اإلنا مس ن س الدرعة ،%31.0
وبعد إعراء املليد مس االختاارات توصلت الااحثة إل أن النوع والتالية األكاديمية ليسا متغيايس مستقلين يتأثر أحدهما باآلخر.
دراس ـ ــة الحدابي وخان( ،)0221وهد ت إل التعرإ عن مس ـ ــتول أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة العلوم والت نولوعيا
اليمنية مس خالم رأي الطالب في ض ــوء بعض ال ايات التدريس ــية ،ولد اس ــت دمت ل ذا الغرب اس ــتاانة مكونة مس س ــتة ك ايات
تدريسـ ــية( التعليم ،التغذية الراععة ،الدعم األكاديمي ،إدارة املحاضـ ــرة ،مصـ ــادر التعلم ،التنمية الشـ ــخصـ ــية) ،مسـ ــت دما املنال
الوصـ ـ ي وملغ عينة الدراس ــة  2531طالاا وطالاة يمثلون كا ة املس ــتويات والت صـ ـص ــات 120 ،عض ــو هيئة تدريس مس الجيس ــين،
ولد بييت نتائج الدراســة عدم وعود روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول ( )2.25تعلل ال متغيا املؤه الدرا ــمي او النوع ،كما
أوص ـ ــمى الااحثان ض ـ ــرورة وض ـ ــع الخطط الال مة إلعادة تأهي أعض ـ ــاء هيئة التدريس في ك ايات التعليم والتغذية الراععة والدعم
األكاديمي وإدارة املحاضرة والتنمية الشخصية.
532

دراسـ ـ ــة الشـ ـ ــا عي( ،)0222وهد ت لل ش ـ ــق عس وع ي نظر أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس واملقومون في عوانب أداء عضـ ـ ــو هيئة
التدريس ومظاهره املختل ة التي تعني بلا عملية تقويم هذا األداء ،وكذلك أهم مص ــادر املعلومات وخص ــائصـ ـ ا املختل ة التي يم س
أن تعتمد علالا العملية التقويمية عند تقويم أداء املعلم الجامعي وكذلك التعرإ عن الخص ـ ــائص والص ـ ـ ات التي يجب أن تتوا ر
عن مس يض ــطلع بلذه املس ــئولية التقويمية ،هذا ولد اس ــت دمت الدراس ــة عينة مس أعض ــاء هيئة التدريس والقائمين عن العملية
التقويمية بكلية التابية (بنين) بجامعة امللك س ــعود بألس ــام ا العلمية املتنوعة ،واس ــت دمت الدراس ــة في تحقيق أهدا ا اس ــتبيان
يتض ـ ــمس املتطلاات املوض ـ ــوعية لتقويم أداء املعلم الجامعي ،وكذلك مص ـ ــادر املعلومات التقويمية التي يتم االس ـ ــتناد إلالا في تقويم
هذا األداء وخص ـ ـ ـ ــائص ـ ـ ـ ـ ا املختل ة ،ولد ان لت الدراسـ ـ ـ ـ ــة إل وعود روق عوهرية بين وع ي نظر ك مس أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
والقائمين بالعملية التقويمية في أغلب عوانب ومظاهر األداء التي تعني بلا العملية التقويمية ،وكذلك مصادر املعلومات التي يم س
االس ـ ــتناد إلالا في تقويمه ،وخص ـ ــائصـ ـ ـ ا املختل ة ،ولد أكدت الدراس ـ ــة إل إعداد ميثاق عم يتض ـ ــمس متطلاات وا ـ ــروط التقويم
املوض ــو ي ألداء عض ــو هيئة التدريس يم س أن ي يد في تطوير وتحس ــين أدائه وتقليص نس ــاة أخطائه التي يم س أن تنجم عس عدم
درايته بمث هذه املتطلاات.
دراس ـ ــة عاد الر اق ( ،)0222والدإ الدراس ـ ــة إل ال ش ـ ــق عس اتجاهات أعض ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية عامعة امللك
س ــعود نحو أس ــاليب وطرق تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس ،ولد أعريت الدراس ــة عن عينة لوام ا ( )30عض ــوا مس أعض ــاء هيئة
التدريس بكلية التابية عامعة امللك س ــعود .أما أداة الدراس ــة كانت عاارة عس مقياس يلتم بقياس االتجاهات نحو أس ــاليب وطرق
تقويم أداء عض ــو ال يئة التدريس ــية ،ولتحلي بيانات الدراس ــة اس ــت دمت املتوس ــطات الحس ــابية ،والرتب ،والت رارات ،واليس ــب
املئوية ،واختاار مان ويتني ) (Manne Whitneyواختاار كروا ســيكام ويلل) (Crosical Welliesالختاار داللة ال روق ،ولد توصــلت الدراســة
إل النتائج التالية :إعماع أ راد عينة الدراس ـ ـ ـ ــة عن أهمية وحيوية أس ـ ـ ـ ــاليب وطرق تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،وكان ترتيب
الطرق مس وع ة نظر أ راد العينة كما يني :طريقة تقويم رؤساء األلسام  ،%12طريقة التقويم الذاتي  ،%20طريقة تقويم الطالب
ألعضاء هيئة التدريس  ،%50طريقة تقويم اللمالء  ،%33وأاارت الدراسة إل عدم وعود روق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات
أعضاء هيئة التدريس نحو طرق وأساليب التقويم بين الذكور واإلنا إال في طريقة تقويم الطالب والطالاات لعضو هيئة التدريس
لص ـ ـ ــالح الطالاات ،ووعود روق دالة إحص ـ ـ ــائيا بين أ راد العينة في بعد التقويم الذاتي تاعا ملتغيا القسـ ـ ــم لص ـ ـ ــالح لسـ ـ ــم املناهل
وطرق التدريس.

إن تقويم األداء الجامعي يقوم عن عملية تحلي الوضـ ـ ـ ــع الراهس لألداء األكاديمي واملؤس ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــمي لل شـ ـ ـ ــق عس نواري القوة
والض ــعق ،وتحديد االنحرا ات وأوعه القص ــور املختل ة وتش ــخيص املشـ ـ الت التي تؤثر س ــلاا عن هذا األداء؛ وذلك بلدإ ات اذ
القرار املناس ــب بش ــأنلا لالرتقاء بمس ــتول األداء األكاديمي واملؤس ـع ــمي؛ للنلوب برس ــالة املؤس ـس ــة ب اعلية وك اءة ،ويعد تقويم أداء
عضو هيئة التدريس مس الجوانب األساسية في هذا املجام.
ويعد تقويم ولياس األداء مطلاا أســاســيا؛ لنجاح املؤس ـســة في تطايق املداخ الحديثة في إدارة األداء؛ ألن الغاية مس تقويم
ولياس األداء هو تحس ــين أداء املؤسـ ـس ــة؛ للولوإ عن أدلة تظ ر حاالت التحس ــين والتقدم وتوثيق ا ودراسـ ـ لا ويعتبا لياس األداء
ضرورة إلحدا التغييا مس خالم معر ة نقاط القوة والضعق في ال يان املؤسعمي (عاد الرحيم.)1 ،0222،
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هذا ولد لوحظ في العقديس األخيايس تدني مسـ ـ ـ ــتول العملية التعليمية في املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية بك مراحل ا؛ لذا بر ت
الحـاعة إل مرالاـة عودة العمليـة التعليميـة؛ حتى يم س الحـد مس تدني م رعات التعليم ،الذي يتمثـ في نقص امل ـارات والخباات
الال مة التي يتطلبلا سوق العم في املت رعين ،هذا ويست دم تقويم األداء املؤسعمي هنا باملعنى األوسع؛ والذل ال يعنى مجرد تقييم
أو لياس وتقدير ليمة الشـ ــميء؛ ب يتضـ ــمس أيضـ ــا التعدي والتحسـ ــين والتطوير ،كما يعنى الح م عن أداء املؤس ـ ـسـ ــة كك  ،وعن
مدل تحقق األهداإ التابوية اسـ ـ ــتنادا إل معاييا و مؤا ـ ـ ـرات محددة ،والتقويم هنا ليس غاية في حد ذاته ،ول نه وسـ ـ ــيلة ترمى إل
تحسين العملية التعليمية وتطويرها واالست ادة مس ذلك لتحقيق نتائج أ ض في املستقا عيعمى.)3 ،0225،
كما أن ضــمان الجودة في التعليم يتطلب التقييم املســتمر ملواءمة عناصــر العملية التعليمية وم رعاالا طاقا ملجموعة مس
األهداإ واملعاييا املحددة مســاقا ،هذا ويتطلب ضــمان الجودة في التعليم أيضــا ضــرورة الوصــوم إل منظومات متكاملة مس املعاييا
القياســية وآليات لياس األداء طاقا للمعاييا العاملية والدولية مما يؤدي إل ر ع مســتول عميع عناصــر العملية التعليمية وينع س
ذلك عن القدرة التنا سية للمت رعين مسعود.)020023 ،0222 ،
ُ
ب
الطرق املُسـ ـ ــت دمة في ذلك ،ومس ب
أهم ا
طريقة مس
إن تقييم األداء في امليشـ ـ ــآت واملؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية يعتمد عن تطايق
ٍ
(رايد:)222 ،0221 ،
ُ
ـورة تنا بلية بناء عن النتائج التي ب
يتم
 .1طريقة املقارنة :ي االعتماد عن تطايق املقارنة لألداء الخاص لدل األ راد ،وترتياه بص ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
الحصوم علالا ،ومس األمثلة عن طرق املقارنة التو يع اإلعاار بي ،وطريقة التاتيب.
ب
ُ
ُ
حددة ،ب ُت ب
ـورة
 .2الطريقة املطلقة :ي عدم تقييم أداء املوظ ين و قا مل ٍ
طاق عملية تقييم أدائلم بص ـ ـ ـ ـ ٍ
قارنة نس ـ ـ ـ ـ بـبي ٍة أو معاييا ُم ٍ
ُ
ُ
ُ
ُمطلقــة ،ومس األمثلــة عن ذلــك طريقــة املقــالــة التي تن ب ـذ بنــاء عن أس ـ ـ ـ ــلومين همــا الص ـ ـ ـ ــيغــة املق بي ـدة ،والص ـ ـ ـ ــيغــة غيا املق بي ـدة
(امل توحة).
ُ
ُ
 .3مقاييس التقييم :هذه الطريقة في التقييم ال ُتقارن بين املوظ ين ،وال ُت ب
قيم م بش ـ ـ ـ ــك ٍ ُمطلق مث الطرق الس ـ ـ ـ ــابقة ،ب تعتمد
مل
ـددة لتقييم األداء ،ويحرص املس ـ ـ ـ ــؤوم عس التقييم عن تحـديـد مـدل وعود هـذه العوامـ عنـد كـ ب
عن اسـ ـ ـ ـ ـت ـدام عوامـ ُمح ٍ
ُ
ب
الجوهرية ،والتقدير
موظق عس طريق است دامه ملقاييس تظ ر التاايس بين املوظ ين ،ومس األمثلة عن هذه املقاييس الولالع
ب
الاياني ،ولوائم االختيار.
ُ
ُ
ٌ
ُ
الطرق التي ب
التم بيت ــائج العم ـ كمعي ــار أس ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ب
ـمي للتقييم ،بع س الطرق
 .4الطريق ــة املعتم ــدة عن النت ــائج :ي مجموع ــة مس
ٍ
الس ــابقة التي ب
التم بتقييم األ راد؛ مس خالم االعتماد عن س ــلوك م أو خص ــائصـ ـ م ،وتس ــت دم الطريقة املعتمدة عن النتائج
املقــارنــة بين األهــداإ الخــا ب
ص ـ ـ ـ ـ ـة في األداء ،والنتــائج التي ظ رت نتيجــة لألداء ،ومس األمثلــة عن هــذه الطريقــة أس ـ ـ ـ ــلوب اإلدارة
باألهداإ.

تعد عملية تقييم األداء الوظي بي مس الوس ـ ــائ التي تمتلك أهمية كاياة في بيئة عم امليش ـ ــآت واملؤس ـ ـس ـ ــات الحديثة؛ حي
ُيساعد ذلك عن تحقيق األمور اآلتية (عاين:)3335 ،0223 ،
املســاهمة في تن يذ الت طيط لتقييم األداء الوظي بي في امليشــأة مس أع متابعة عم اإلدارة واليشــاطات والباامج املتنوعة،
ُ
واملس ــاعدة عن التعريق في املعلومات التي يجب أن تس ــت دم في عملية تقييم األداء الوظي بي ،واس ــت دام النتائج الخاص ــة بتقييم
األداء الوظي بي في تطوير وتحس ــين العم  ،إض ــا ة إل توض ــيم مدل تناس ــب الج ود املُطاقة في العم مع النتائج التي ب
يتم الحص ــوم
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ُ
ب
علالا .التأكد مس عالية اإلدارة املُ ب
وع ة للج ود املنجلة ،ودراس ـ ـ ـ ــة تأثيا تقييم األداء الوظي بي؛ ألنه يس ـ ـ ـ ــاهم في توض ـ ـ ـ ــيم مدل لدرة
مل
األعمام عن تحقيق النتائج املطلومة منلا.

تعرإ املؤارات بأنلا عاارات تصق اإلنجا املتولع مس ال رد أو مس املؤسسة بشك إعرالي ووالعي ولاب للقياس ،وتلعب
مؤاـ ـرات الجودة دورا م ما في تطوير العملية التعليمية وتحس ــين وتطوير م رعاالا ،وال تلام رة تاني مؤاـ ـرات الجودة كأس ــاس
للتوعيه والتقويم تمث ثورة حقيقية عديدة ،ول ا أهمية خاص ـ ـ ـ ــة في وض ـ ـ ـ ــع مس ـ ـ ـ ــتويات معيارية متولعة ومرغوب بلا وتقديم لغة
مش ـ ــتاكة؛ ملتابعة م رعات الطلاة ،وتظ ر لدرة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات عن تحقيق أهداإ البانامج واس ـ ـ ــت دام نتائج
التحلي في تطوير البانامج ومقرراته وحص ـ ـ ـ ــوم الطلاة عن تغذية راععة و رص الت طيط واالعتااإ بذلك كمؤا ـ ـ ـ ـرات لتقدم م؛
مما يساعد الطلاة عن النمو املتكام  ،وكذلك يساعد أعضاء هيئة التدريس عن نموهم املنهي ( National assessment and accreditation
.)council
إن عملية تقييم ال اءة امل نية) أداء (عض ـ ــو هيئة التدريس مس حملة الش ـ ـ ادات العليا تس ـ ــاعد املؤس ـ ـس ـ ــات التعليمية في
تحقيق مجموعة مس األهداإ ،ومس بينلا لياس مدل تقدمه أو تأخره في عمله و ق معاييا موضـ ـ ـ ــوعية والح م عن املواءمة بين
متطلاات م نة التدريس ومؤهالت أعضــاء هيئة التدريس وخصــائص ـ م الن ســية واملعر ية واالعتماعية ،باإلضــا ة إل ال شــق عس
عوانب القوة والض ـ ــعق في أدائلم مما يم س املؤسـ ـ ـس ـ ــة التعليمية مس ات اذ اإلعراءات التي تت بتطوير مسـ ـ ــتول أدائه وتعليله
(منصوري ولريشمي.)032،0212،

لام املركل الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي في اململ ة العرمية السـ ـ ــعودية بوض ـ ـ ــع مجموعة مس املعاييا؛ لضـ ـ ــمان عودة
مؤس ـســات التعليم العالي واعتمادها ،وتغطي هذه املعاييا أحد عشــر مجاال عاما ألنشــطة هذه املؤس ـســات ،بدءا مس وضــع الرســالة
والغايات واألهداإ وان لاء بعاللة املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة التعليمية باملجتمع والتي تعتمد بالدرعة األول عن مشـ ـ ـ ــاركة عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
وتميزه ،وهذه املعاييا مايية بصـ ـ ـ ــورة عامة عن تلك املمارسـ ـ ـ ــات الجيدة املتعارإ علالا في لطاع التعليم العالي عن مسـ ـ ـ ــتول العالم
(ال يئة الوطنية لالعتماد.)3،0223 ،
ولد ارت ل نموذج عوران لضاط الجودة عن ثالثة أبعاد رئيسة ي ت طيط الجودة ،تحسين الجودة ،ضاط الجودة وأاار
إل أنه يجب تطوير ك بعد مس أبعاد ض ــاط الجودة خاص ــة املرحلة الثالثة والتي تقوم عن لياس األداء ومقارنته باملعاييا (يوس ــق،
.)0223
وتشيا معاييا الجودة إل "الحد األدنى مس األهداإ وال ايات املراد تحقيق ا؛ ليص النظام التعليمي إل املستول األ ض ،
ويحدد ذلك م تص ــون في مجام الجودة باملش ــاركة والتعاون مع الخبااء واملس ــت يديس مس خدمات تلك املؤس ـس ــات بعد االطالع عن
املعاييا العاملية واالست ادة منلا بما يتماشمى مع الخصوصية" (أحمد.)112 :0222 ،
وتعرإ معاييا الجودة عن انلا العاارات التي تش ـ ـ ـ ــيا إل الحد األدنى مس الجودة املطلوب تحقيق ا؛ لغرب معين ،ويعد هذا
الحد األدنى هو أل امل ارات األدائية أو ال ايات الواعب توا رها في العملية التعليمية (.)Mark, 2004
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اعتمد الااح في هذه الدراســة عن املنال الوص ـ ي التحليني املســحي القائم عن عمع املعلومات وعرب امل اهيم والخباات
ب
املتعلقة بموض ـ ــوع الدراس ـ ــة تقويم أداء عض ـ ــو
ونتائج الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة وذلك مس خالم مراععة أكبا لدر مس األدبيات التابوية مل
هيئة التدريس ،واالسـ ـ ـ ــت ادة مس آراء الخبااء التابويين وامل ريس والااحثين وأ كارهم حوم ذلك ،ومس ثم تصـ ـ ـ ــييق تلك املعلومات
وتحليل ا للخروج منلا بإعابات ألسئلة الدراسة.

تكون مجتمع الدراسة مس أعضاء هيئة التدريس ومس في ح م م بجامعة املجمعة ولد بلغ جم عينة الدراسة ( )12عضوا
مس هيئة التدريس ومس اهم خصائص ا راد عينة الدراسة:
1

املتغيا
الدرعة العلمية

طايعة العم الحالي

سنوات الخباة في التعليم الجامعي

الجيس

الت رار
2
21
51
6
80
5
12
10
53
80
10
46
24
80
64
16
80

مستويات املتغيا
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
املجموع
عميد عمادة
وكيل عمادة
رئيس قسم
عضو هيئة تدريس
املجموع
أقل من  ٥سنوات
 – 5أقل من  10سنوات
10سنوات فأكثر
املجموع
ذكر
أنثى
املجموع

اليساة %
2.5
26.3
63.8
7.5
٪100
6.3
15.0
12.5
66.3
٪100
12.5
57.5
30.0
٪100
80.0
20.0
٪100

مس الجدوم ( )1يت ح أن الدرعة العلمية أستاذ مساعد حصلت عن أعن نساة مس عينة الدراسة ()%20.1وهم يشكلون
اليس ـ ــاة األكبا في أغلب الجامعات الس ـ ــعودية ،وأن طايعة عمل م كأعض ـ ــاء هيئة التدريس يش ـ ــكلون اليس ـ ــاة األكبا في طايع العم
الحالي ( ،)%22.0وأن س ـ ــنوات الخباة في التعليم الجامعي األعن ( – 5أل مس  12س ـ ــنوات) بيس ـ ــاة ( ،)%52.5وأن الذكور يش ـ ــكلون
نساة ( )%22مس عينة الدراسة.

بما أن منال الدراســة الحالية هو املنال الوصـ ي؛ إن األداة األكثا مناســاة لعينة الدراســة كما يراها الااح
بناء عن طايعة الايانات التي يراد عمع ا ،ب
وتكونت االستبيان في صورته النلائية مس علأيس:
✓
✓
✓
✓

الجلء األوم :يتناوم الايانات األولية الخاصة بأ راد الدراسة،
ويتكون مس ( )31عاارة ،ب
الجلء الثاني :ب
مقسمة عن خمسة محاور ،كما يني:
املحور األوم :املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة التدريس ،ب
ويتكون مس ( )12عاارات.
املحور الثاني :املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو هيئة التدريس ،ب
ويتكون مس ( )1عاارات.
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ي االســتاانة

✓ املحور الثال  :املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم ،ب
ويتكون مس ( )1عاارات.
✓ املحور الرابع :املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ،ب
ويتكون مس ( )10عاارة.
✓ املحور الخامس :املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع ،ب
ويتكون مس ( )12عاارات.
ويقــابـ كـ قرة مس قرات هــذه املحــاور لــائمــة تحمـ العاــارات التــاليــة (متو رة بــدرعــة كاياة ،متو رة بــدرعــة متوسـ ـ ـ ـ ـطــة،
متو رة بدرعة ضعي ة)،
تم التحقق مس صدق أداة الدراسة (االستاانة) مس خالم:
ب
تم التحقق مس الص ـ ــدق الظاهري ألداة الدراس ـ ــة مس خالم عرض ـ ـ ا عن مجموعة مس املح مين األكاديميين مس ذوي الخباة
وال اءة في الت صـ ـ ـص ـ ــات املختل ة؛ ألخذ آرائلم في درعة مناس ـ ــاة األداة ألهداإ الدراس ـ ــة ،والح م عن ما تحتويه االس ـ ــتاانة مس
ب
َّ
النلائية.
قرات ،وبعد االطالع عن مالحظات املح مين تم التعدي واإلضا ة والحذإ حتى تم بناء األداة بصورالا

تم حســاب معام االرتااط بياســون ( )Pearsonملعر ة الصــدق الداخني لالســتاانة ،حي تم حســاب معام االرتااط بياســون
بين درعة ك عاارة مس عاارات االستاانة بالدرعة الكلية للمحور الذي تيتمي إليه العاارة كما توضح ذلك الجداوم التالية:
2

معام االرتااط
**0.752
**0.758
**0.830
**0.860
**0.810

رلم العاارة
1
0
0
3
5

معام االرتااط
**0.807
**0.896
**0.782
**0.799
**0.779

رلم العاارة
6
7
8
9
10

** دام عند مستول 2,21
3

معام االرتااط
**0.739
**0.778
**0.811
**0.846

رلم العاارة
1
0
0
3

معام االرتااط
**0.752
**0.836
**0.784
**0.824

رلم العاارة
5
6
7
8

** دام عند مستول 2,21
4

رلم العاارة
1
0
0
3

معام االرتااط
**0.835
**0.834
**0.787
**0.817

معام االرتااط
**0.848
**0.828
**0.841
**0.765

رلم العاارة
5
6
7
8

** دام عند مستول 2,21
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5

رلم العاارة
1
0
0
3
5
2

معام االرتااط
**0.633
**0.763
**0.859
**0.889
**0.788
**0.856

معام االرتااط
**0.763
**0.798
**0.799
**0.797
**0.774
**0.775

رلم العاارة
7
8
9
10
11
12

** دام عند مستول 2,21
6

رلم العاارة
1
0
0
3
5

معام االرتااط
**0.771
**0.663
**0.812
**0.804
**0.825

معام االرتااط
**0.828
**0.873
**0.872
**0.836
**0.793

رلم العاارة
6
7
8
9
10

** دام عند مستول 2,21
يت ــح مس الجداوم الس ــابقة رلم ( )00352أن ليم معامالت االرتااط بين درعة ال قرة والدرعة الكلية للمحور الذي تيتمي
إليه ال قرة ي ليم متوســطة وموا قة ،وعميع ا موعاة ودالة إحصــائيا عند مســتول داللة ،)2.21( ،مما يعني وعود درعة موا قة
مس االتساق الداخني بما يع س درعة موا قة مس الصدق ل قرات االستاانة.

تم لياس ثاات أداة الدراسة باست دام معام ثاات أل ا كرو ناا  ،والجدوم ( )2يوضح معام الثاات ملحاور أداة الدراسة
و ي:
7

م

محاور االستاانة

عدد العاارات

ثاات املحور

1

املعاييراملرتبطة بالتطويراملنهي لعضو هيئة التدريس

10

2.331

8
8
12
10
31

2.312
2.303
2.332
2.331
2.311

املعاييراملرتبطة بدور الطلبة في تقويم عضو هيئة التدريس
0
املعاييراملرتبطة بنواتج التعلم والتعليم
0
املعاييراملرتبطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس
3
املعاييراملرتبطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع
5
الثاات العام ملحاور الدراسة

مس خالم النتائج املوض ــحة أعاله يت ــح أن معام الثاات ملحاور الدراس ــة عالي ،حي يتااوح ما بين ( ،)2.3122.332وملغت
ليمة معام الثاات العام ( ،)2.311و ي ليمة ثاات مرت عة توضح صالحية أداة الدراسة للتطايق امليداني.

أوال :تم تو يع االســتاانات عن أ راد الدراســة مس اعضــاء هيئة التدريس بجامعة املجمعة وملغ العائد منلا والصــالح للتحلي
واست راج النتائج ( )12استاانة ومذلك بلغ جم عينة الدراسة ال عني مس اعضاء هيئة التدريس ( )12عضوا.
ثانيا :وبعد ذلك تم إدخام الايانات ،ومعالج لا إحص ــائيا بالحاس ــب اآللي عس طريق برنامج ( )SPSSومس ثم تم تحلي الايانات
واست راج النتائج.
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لتحقيق أهداإ الدراسـ ــة وتحلي الايانات التي تم تجميع ا ،قد تم اسـ ــت دام العديد مس األسـ ــاليب اإلحصـ ــائية املناسـ ــاة
باست دام الحلم اإلحصائية للعلوم االعتماعية ( ،)SPSSوبعد ذلك تم حساب املقاييس اإلحصائية التالية:
✓
✓
✓
✓

است دام معام االرتااط بياسون ،لقياس صدق أداة الدراسة.
است دام معام أل ا كرو ناا لقياس ثاات أداة الدراسة.
املتوسط الحسابي ،واالنحراإ املعياري.
الت رارات واليس ــب املئوية للتعرإ عن الخص ــائص الش ــخص ــية والوظي ية أل راد عينة الدراس ــة وتحديد اس ــتجابات أ رادها
تجاه عاارات املحاور الرئيسة التي تضمن لا أداة الدراسة.

بعد معالجة الايانات باس ــت دام األس ــاليب اإلحص ــائية املش ــار إلالا س ــابقا ،تمت االعابة عن أس ــئلة الاح  ،ومس ثم إعطاء
ت سيا ل ذه النتائج ،ومنالش لا ،و يما يني عرب ت صيني لذلك:
السؤام األوم :ما والع توظيق املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي؟
لإلعابة عس هذا الس ـ ــؤام قد تم حس ـ ــاب الت رارات واليس ـ ــب املئوية واملتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب
الس ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ــة مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن محور املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضـ ـ ــو هيئة التدريس ،وعاءت
النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
8

االنحراإ
املعياري
املتوسط
الحسابي

التاتيب

5

تقوم عملية التقويم على أسس علمية مهنية تسهم في التطوير
املنهي لعضو هيئة التدريس
تطوير املمارسات املهنية لعضو هيئة التدريس من أساسيات
تقويم األداء.
تبنى عملية التقويم على قيم العدالة في التنمية املهنية لعضو
هيئة التدريس.
تفعيل دور الجامعة املنهي امتداد للتقييم املنهي لعضو هيئة
التدريس في عمله.
يتضمن تقويم األداء االستخدام األمثل للتقنية في املمارسات
املهنية لعضو هيئة التدريس.
يتضمن تقويم األداء مدى االرتباط بين العبء التدريس ي
والتطويراملنهي لعضو هيئة التدريس.
تنمية االحتياجات املهنية لعضوهيئة التدريس جزء من عمليات
التقويم.

درعة التو ر

م

العاارة

درعة التو ر
ضعيفة
%
ك

متوسطة
ك %

بدرجة كبيرة
%
ك

17

21.3

34

42.5

29

36.3

2.15

0.75

1

متوسطة

20

25

30

37.5

30

37.5

2.13

0.79

2

متوسطة

18

22.5

35

43.8

27

33.8

2.11

0.75

3

متوسطة

21

26.3

29

36.3

30

37.5

2.11

0.80

4

متوسطة

24

30

28

35

28

35

2.05

0.81

5

متوسطة

23

28.8

31

38.8

26

32.5

2.04

0.79

6

متوسطة

26

32.5

26

32.5

28

35

2.03

0.83

7

متوسطة

0

يتضمن تقويم األداء املشاركة في اللجان العلمية داخل الجامعة.

26

32.5

34

42.5

20

25

1.93

0.76

8

متوسطة

1

يتضمن تقويم األداء مشاركة عضو هيئة التدريس في املؤتمرات
العلمية.

27

33.8

35

43.8

18

22.5

1.89

0.75

9

متوسطة

0

يتم األخذ بالدورات التدريبية القصيرة في عمليات تقويم األداء.

29

36.3

34

42.5

17

21.3

1.85

0.75

10

متوسطة

2.03

0.63

متوسطة

2
1
2
3
12
3

املتوسط الحسابي العام

يت ح مس الجدوم السابق ما يني:
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يتض ـ ـ ـ ــمس محور "املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس" عن ( )12قرات ،عاءت اس ـ ـ ـ ــتجابات ا راد
الدراسة عن (عميع قرات املحور) بدرعة (متوسطة) حي تراوحت متوسطاالم الحسابية مس ( 1.15ال  )0.15وهذه املتوسطات
تقع بال ئة الثانية مس ئات املقياس املتدرج الثالصي والتي تتااوح ما بين ( 1.22إل  )0.00وتشـ ــيا إل درعة (متوس ـ ــطة) باليس ـ ــاة ألداة
الدراسة ،وتشيا النتيجة السابقة إل أن هناك تقارما في استجابات ا راد عينة الدراسة عن عاارات هذا املحور
كمــا يت ـ ـ ـ ــح كــذلــك مس الجــدوم أنــه يم س ترتيــب اس ـ ـ ـ ــتجــابــات ا راد الــدراسـ ـ ـ ـ ــة عن قرات محور" املعــاييا املرتاطــة
بالتطوير املنهي لعضو هيئة التدريس" مس وع ة نظر أ راد الدراسة أن س م ،كما يني:
✓

✓

✓

✓

✓

✓

عاءت العاارة ( )5و ي" تقوم عملية التقويم عن أس ـ ـ ــس علمية م نية تس ـ ـ ـ م في التطوير املنهي لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس "باملرتاة
األول بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضـ ـ ــو هيئة التدريس بدرعة (متوسـ ـ ــطة) ،و بمتوس ـ ــط حسـ ـ ــابي
( 0.20مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.20وهذا يعنى ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية موا قون بدرعة متوسطة
عن ان عمليــة التقويم تقوم عن أس ـ ـ ـ ــس علميــة م نيــة تسـ ـ ـ ـ ـ م في التطوير املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس ،ويعلل الاــاحـ هــذه
النتيجــة ال األثر ال ايا للتعليم العــالي في التــأثيا عن عميع عوانــب التنميــة واملسـ ـ ـ ــئوليــات املتعــددة لــه بجــانــب املسـ ـ ـ ــئوليــة
األكاديمية.
عاءت العاارة ( )2و ي" تطوير املمارس ـ ـ ـ ــات امل نية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــيات تقويم األداء "باملرتاة الثانية بين
العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة التدريس بدرعة (متوسطة) ،و بمتوسط حسابي ( 0.10مس ،)0
وانحراإ معياري ( ،)2.23وهذا يعنى ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية موا قون بدرعة متوسطة عن ان تطوير
املمارس ـ ــات امل نية لعض ـ ــو هيئة التدريس مس أس ـ ــاس ـ ــيات تقويم األداء ،وي سـ ــر الااح هذه النتيجة بأن تقويم االداء علء ال
يتجلأ مس عملية التطوير التابوي ،لذا ان تقويم اداء اعضاء ضرورة حتمية تساهم بشك عام في تنمية املجتمع.
عــاءت العاــارة ( )1و ي" تانى عمليــة التقويم عن ليم العــدالــة في التنميــة امل نيــة لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس "بــاملرتاــة الثــالثــة بين
العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضــو هيئة التدريس بدرعة (متوســطة) ،وممتوســط حســابي ( 0.11مس ،)0
وانحراإ معياري ( ،)2.25وهذا يعنى ان اعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية موا قون بدرعة متوسـ ــطة عن ان تانى
عملية التقويم عن ليم العدالة في التنمية امل نية لعض ـ ــو هيئة التدريس ي أحد املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعض ـ ــو هيئة
التدريس.
عــاءت العاــارة ( )2و ي" ت عيـ دور الجــامعــة املنهي امتــداد للتقييم املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في عملــه "بــاملرتاــة الرابعــة بين
العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة التدريس بدرعة (متوسطة) ،و بمتوسط حسابي ( 0.11مس ،)0
وانحراإ معياري ( ،)2.12وهذا يعنى ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية موا قون بدرعة متوسطة عن ان ت عي
دور الجامعة املنهي امتداد للتقييم املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في عمله ي أحد املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس ويعلي الااح هذه النتيجة ال اهمية الجامعة حي انه مس املعلوم ان الجامعة ال يم س ان تؤدل دورها في التغييا
بدون اعضاء هيئة تدريس أك اء متطوريس في عميع املجاالت.
عاءت العاارة ( )3و ي" يتض ـ ــمس تقويم األداء االس ـ ــت دام األمث للتقنية في املمارس ـ ــات امل نية لعض ـ ــو هيئة التدريس "باملرتاة
الخامســة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضــو هيئة التدريس بدرعة (متوســطة) ،وممتوســط حســابي
( 0.25مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.11
عـاءت العاـارة ( )12و ي" يتض ـ ـ ـ ــمس تقويم األداء مـدل االرتاـاط بين العـبء التـدريع ـ ـ ـ ــمي والتطوير املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس
"باملرتاة السادسة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة التدريس بدرعة (متوسطة) ،وممتوسط
حسابي ( 0.23مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.23
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نس ـ ـ ــت لص مما س ـ ـ ــاق أن املتوس ـ ـ ــط العام الس ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ــة عن عاارات محور (املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي
لعضــو هيئة التدريس ) لد بلغ (  0.20درعه مس  )0وهذا املتوســط يقع بال ئة الثانية مس ئات املقياس الثالصي والتي تشــيا ال درعة
(متوس ــطة ) باليس ــاة ألداة الدراس ــة ،أي أن م ردات عينة الدراس ــة موا قات بدرعة متوس ــطة عن املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي
لعضــو هيئة التدريس ،وي ســر الااح هذه النتيجة بان اصــاحت مؤس ـســات التعليم العالي التم اهتماما كاياا بتطوير عضــو هيئة
التدريس بغرب تحس ــين وتجويد نوعية التعليم بجميع مجاالته ومص ــادره وذلك مس خالم تو يا واس ــتقطاب أعض ــاء هيئة تدريس
وليادات وكوادر تمتلك م ارات وك ايات كا ية تجعل ا لادرة عن احدا التغييا والتطوير للنظام التعليمي واهم املعاييا املرتاطة
بالتطوير املنهي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ما يني :تقوم عملية التقويم عن أس ـ ـ ــس علمية م نية تسـ ـ ـ ـ م في التطوير املنهي لعضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس ،تطوير املمارسـ ـ ـ ــات امل نية لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيات تقويم األداء ،تانى عملية التقويم عن ليم العدالة في
التنمية امل نية لعضو هيئة التدريس ،ت عي دور الجامعة املنهي امتداد للتقييم املنهي لعضو هيئة التدريس في عمله ،يتضمس تقويم
األداء االس ـ ـ ـ ــت دام األمث للتقنية في املمارس ـ ـ ـ ــات امل نية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،يتض ـ ـ ـ ــمس تقويم األداء مدل االرتااط بين العبء
التدريع ــمي والتطوير املنهي لعض ــو هيئة التدريس ،وهذه النتيجة التي تم التوصـ ـ علالا في اإلعابة عن هذا الس ــؤام تت ق مع دراس ــة
منصوري ولريشمي ( ،)0212دراسة عون(،)0212
السديري وآخرون ( ،)0210دراسة الغامدي (.)0210

لإلعابة عس :ما مدل مساهمة الطلاة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي قد تم حساب الت رارات واليسب املئوية
واملتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب الس ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ــة مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن محور املعاييا
املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو هيئة التدريس ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
9

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

التاتيب

تتيح الجامعة للطلبة فرصة املشاركة في تقييم
3
الخدمات التي تقدمها الجامعة املتعلقة بهم.
تعتمد الجامعة وسائل دورية لقياس مدى رضا
الطلبة عن خدمات اإلرشاد األكاديمي التي يقدمها
0
أعضاء هيئة التدريس لهم.
تلتزم الجامعة بتقديم الخدمات الالزمة لجميع
5
الطلبة بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
تحث الجامعة الطلبة على التقويم األمثل ألعضاء
2
هيئة التدريس.
تضع الجامعة آليات مناسبة الستثمار تقويم الطلبة
1
ألداء عضو هيئة التدريس.
تعتمد الجامعة آليات ووسائل متنوعة الستطالع آراء
2
وتجارب الخريجين ،املرتبطة بمؤشرات قياس األداء.
تعتمد الجامعة على آليات للتحقق من مصداقية
وموضوعية تقييم عضو هيئة التدريس من قبل
0
الطلبة.
تشرك الجامعة الطلبة املميزين في خططها التطويرية
لتقديم الخدمات املناسبة لهم للمساهمة في تعزيز
1
األداء املؤسس ي واألكاديمي لها.
املتوسط الحسابي العام

21

26.3

27

33.8

32

40

2.14

0.81

1

متوسطة

22

27.5

27

33.8

31

38.8

2.11

0.81

2

متوسطة

23

28.8

27

33.8

30

37.5

2.09

0.81

3

متوسطة

25

31.3

24

30

31

38.8

2.08

0.84

4

متوسطة

24

30

32

40

24

30

2.00

0.78

5

متوسطة

26

32.5

33

41.3

21

26.3

1.94

0.77

6

متوسطة

34

42.5

29

36.3

17

21.3

1.79

0.77

7

متوسطة

35

43.8

28

35

17

21.3

1.78

0.78

8

متوسطة

1.99

0.63

متوسطة
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درعة التو ر

م

العاارة

درعة التو ر
متوفرة بدرجة
ضعيفة
%
ك

متوفرة بدرجة
متوسطة
%
ك

متوفرة بدرجة
كبيرة
%
ك

يت ح مس الجدوم السابق ما يني:
يتض ـ ـ ـ ــمس محور " مــدل مس ـ ـ ـ ـ ــاهمــة الطلاــة في تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس الجــامعي " عن ( )1قرات ،عــاءت
اس ـ ــتجابات ا راد الدراس ـ ــة عن (عميع قرات املحور) بدرعة (متوس ـ ــطة)؛ مما يعني وعود تقرابا في اس ـ ــتجاباالم حوم عاارات هذا
املحور؛ حي تراوحت متوسـ ـ ـ ــطاالم الحسـ ـ ـ ــابية مس ( )0.13 1.21وهذه املتوسـ ـ ـ ــطات تقع بال ئة الثانية مس ئات املقياس املتدرج
الثالصي والتي تتااوح ما بين ( )0.00 1.22وتشيا إل درعة مساهمة بدرعة (متوسطة) باليساة ألداة الدراسة.
يت ـ ـ ــح كذلك مس الجدوم أنه يم س ترتيب اسـ ـ ــتجابات ا راد الدراسـ ـ ــة عن قرات محور “مدل مسـ ـ ــاهمة الطلاة في
تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي " مس وع ة نظر أ راد الدراسة أن س م ،كما يني:
✓

✓

✓

✓

عاءت العاارة ( )3و ي" تتيم الجامعة للطلاة رصـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ــاركة في تقييم الخدمات التي تقدم ا الجامعة املتعلقة بلم "باملرتاة
األول بين العاارات املتعلقة بمدل مساهمة الطلاة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي بدرعة مساهمة (متوسطة) ،و
بمتوسـ ــط حسـ ــابي ( 0.13مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.11وهذا يعنى ان اعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية يرون
ان الجامعة تتيم للطلاة رص ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ــاركة في تقييم الخدمات التي تقدم ا الجامعة بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة ،ويعلل الااح هذه
النتيجــة ال أن هــذا االسـ ـ ـ ــلوب مس األس ـ ـ ـ ـ ــاليــب الحــديثــة في تقويم الجــامعــات لــذا ال بــد ان تتيم الجــامعــة للطلاــة بــدرعــة كاياة
املشـ ـ ــاركة في تقييم الخدمات املقدمة ل م مما يم س مس معر ة نقاط القوة والض ـ ـ ــعق وتوظيق ا كار الطلاة بما يعود بالن ع
عن الجامعة.
عاءت العاارة ( )0و ي" تعتمد الجامعة وس ـ ـ ـ ــائ دورية لقياس مدل رض ـ ـ ـ ــا الطلاة عس خدمات اإلرا ـ ـ ـ ــاد األكاديمي التي يقدم ا
أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ل م "باملرتاة الثانية بين العاارات املتعلقة بمدل مسـ ـ ــاهمة الطلاة في تقويم أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس
الجامعي بدرعة مساهمة (متوسطة) ،و بمتوسط حسابي ( 0.11مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.11وهذا يعنى ان اعضاء هيئة
التدريس بالجامعات السعودية يرون أن الجامعة تعتمد وسائ دورية لقياس مدل رضا الطلاة عس خدمات اإلرااد األكاديمي
التي يقدم ا أعض ـ ــاء هيئة التدريس ل م بدرعة متوس ـ ــطة ،وي س ـ ــر الااح هذه النتيجة بان االرا ـ ــاد االكاديمي يقدم للطالب
النص ـ ــح وير ع مس ـ ــتول وعالم لك ي ملوا مرحل لم الدراس ـ ــية بنجاح؛ لذا إنه يجب عن الجامعة تقديم املعلومات االكاديمية
للطلاة ولياس ا بصورة دورية مس وع ة نظر الطالب.
عاءت العاارة ( )5و ي" تلتزم الجامعة بتقديم الخدمات الال مة لجميع الطلاة بما يتناسـ ـ ــب مع احتياعاالم الخاصـ ـ ــة "باملرتاة
الثالثة بين العاارات املتعلقة بمدل مســاهمة الطلاة في تقويم أداء عضــو هيئة التدريس الجامعي بدرعة مســاهمة (متوســطة)،
و بمتوســط حســابي ( 0.23مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.11وهذا يعنى ان اعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية يرون
ان الجامعة تلتزم بتقديم الخدمات الال مة لجميع الطلاة بما يتناسـ ـ ـ ـ ــب مع احتياعاالم الخاصـ ـ ـ ـ ــة بدرعة متوس ـ ـ ـ ــطة ،ويعلل
الااح هذه النتيجة ال ان التزام الجامعة بتقديم الخدمات للطالب و قا الحتياعاالم يض ــمس س ــيا العملية التعليمية بنجاح
مما يحقق الجودة الشاملة للجامعة.
عــاءت العاــارة ( )2و ي “تح ـ الجــامعــة الطلاــة عن التقويم األمث ـ ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس “بــاملرتاــة الرابعــة بين العاــارات
املتعلقة بمدل مســاهمة الطلاة في تقويم أداء عضــو هيئة التدريس الجامعي بدرعة مســاهمة (متوســطة) ،و بمتوســط حســابي
( 0.21مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.13وهذا يعنى ان اعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ـ ــعودية يرون ان الجامعة تح
الطلاة عن التقويم األمث ألعضاء هيئة التدريس بدرعة متوسطة ،ويعلل الااح هذه النتيجة ال أهمية اطالع الجامعة عن
نقاط القوة والض ـ ــعق لدل عض ـ ــو هيئة التدريس ومحاولة عالع ا وايجاد حلوم مناس ـ ــاة مما يعل دور عض ـ ــو هيئة التدريس
وضمان عودة التعليم.
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✓ عاءت العاارة ( )1و ي" تضع الجامعة آليات مناساة الستثمار تقويم الطلاة ألداء عضو هيئة التدريس "باملرتاة الخامسة بين
العاارات املتعلقة بمدل مســاهمة الطلاة في تقويم أداء عضــو هيئة التدريس الجامعي بدرعة مســاهمة (متوســطة) ،وممتوســط
حسابي ( 0.22مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.21
نســت لص مما ســاق أن املتوســط العام الســتجابات أ راد الدراســة عن عاارات محور (مدل مســاهمة الطلاة في تقويم أداء
عضـ ــو هيئة التدريس الجامعي) لد بلغ (  1.33درعه مس  )0وهذا املتوس ــط يقع بال ئة الثانية مس ئات املقياس الثالصي والتي تش ــيا
ال درعة (متوســطة) باليســاة ألداة الدراســة ،أي أن م ردات عينة الدراســة مس اعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية يرون
ان مساهمة الطلاة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي ي مساهمة متوسطة ،ويعلل الااح هذه النتيجة ال ان التعليم
العالي يشـ ـ ـ ـ ـ د تغيياا كاياا وتطورا مذهال وهذا التغيا يشـ ـ ـ ــم اعادة النظر في عملية التقويم التقليدية التي ت ت ي بالورلة والقلم
لتش ـ ــم ك عوانب العملية التعليمية كتقويم اداء عض ـ ــو هيئة التدريس ،لذا تس ـ ــع الجامعة ال تدريب واعداد كوادرها البشـ ـ ـرية
لضـ ــمان عودة التعليم وتتلخص مس ـ ــاهمات الطلاة في تقويم أداء عض ـ ــو هيئة التدريس الجامعي ما يني :اتاحة رص ـ ــة املشـ ــاركة في
تقييم الخدمات التي تقدم ا الجامعة املتعلقة بلم ،اعتماد الجامعة وس ـ ـ ــائ دورية لقياس مدل رض ـ ـ ــا الطلاة عس خدمات اإلرا ـ ـ ــاد
األكــاديمي التي يقــدم ــا أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ل م ،التزام الجــامعــة بتقــديم الخــدمــات الال مــة لجميع الطلاــة بمــا يتنــاس ـ ـ ـ ـ ــب مع
احتياعاالم الخاصـ ــة ،ح الطلاة عن التقويم األمث ألعضـ ــاء هيئة التدريس ،وضـ ــع آليات مناسـ ــاة السـ ــتثمار تقويم الطلاة ألداء
عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس ،ومس خالم اسـ ـ ـ ــتقراء هذه النتيجة نالحظ توا قا مع ما توصـ ـ ـ ــلت إليه نتائج الدراسـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــابقة :دراسـ ـ ـ ــة
عرادات( ،)0215دراسة الجعا رة ( ،)0215دراسة الحدابي وخان( ،)0221دراسة عاد الر اق ( ،)0222بدرعة كاياة.

لإلعابة عس ســؤام ه تم ت عي املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم في تقويم أداء عضــو هيئة التدريس قد تم حســاب
الت رارات واليس ـ ـ ــب املئوية واملتوس ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب الس ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ــة مس أعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس عن محور املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
10

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

التاتيب

تطبق الجامعة أليات فعالة للتحقق من أن البرامج
1
األكاديمية تستوفي املعاييراألكاديمية واملهنية.
تطبق الجامعة لوائح وسياسات وإجراءات واضحة ومعلنة
2
تنظم جميع جوانب التقييم.
تستفيد الجامعة من نتائج قياس معدالت الرضا وتقويم
0
األداء في تقديم التغذية الراجعة.
تستخدم الجامعة أدوات متنوعة ملتابعة وقياس معدالت
0
التقدم على جميع املستويات.
تستخدم الجامعة آليات متنوعة ملتابعة وقياس معدالت
1
التقدم على جميع املستويات.
تعتمد الجامعة على آليات للتحقق من مصداقية
2
وموضوعية تقييم تحصيل الطلبة.
تطبق الجامعة استراتيجية تقويم واضحة ومعتمدة للتعليم
5
والتعلم لقياس األداء بطرق احتر افية.
تجري الجامعة البحوث والدراسات التطويرية الالزمة
3
لتحسين أداء الطالب لتحقيق أهدافها األساسية.
املتوسط الحسابي العام

8

10

43

53.8

29

36.3

2.26

0.63

1

متوسطة

15

18.8

34

42.5

31

38.8

2.20

0.74

2

متوسطة

18

22.5

35

43.8

27

33.8

2.11

0.75

3

متوسطة

21

26.3

32

40

27

33.8

2.08

0.78

4

متوسطة

20

25

35

43.8

25

31.3

2.06

0.75

5

متوسطة

20

25

38

47.5

22

27.5

2.03

0.73

6

متوسطة

29

36.3

28

35

23

28.8

1.93

0.81

7

متوسطة

37

46.3

20

25

23

28.8

1.83

0.85

8

متوسطة

2.06

0.62

متوسطة
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درعة
التو ر

م

العاارة

درعة التو ر
ضعيفة
ك %

متوسطة
%
ك

كبيرة
%
ك

يت ح مس الجدوم السابق ما يني:
يتض ـ ـ ـ ــمس محور " املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم " عن ( )1قرات ،عاءت اس ـ ـ ـ ــتجابات ا راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن
(عميع قرات املحور) بدرعة (متوس ـ ـ ــطة) حي تراوحت متوس ـ ـ ــطاالم الحس ـ ـ ــابية مس ( )0.02 1.10وهذه املتوس ـ ـ ــطات تقع بال ئة
الثانية مس ئات املقياس املتدرج الثالصي والتي تتااوح ما بين ( )0.00 1.22وتشـ ـ ــيا إل درعة تو ر بدرعة (متوس ـ ـ ــطة) باليس ـ ـ ــاة ألداة
الدراسة.
يت ـ ـ ـ ــح كذلك مس الجدوم أنه يم س ترتيب اس ـ ـ ـ ــتجابات ا راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن قرات محور “املعاييا املرتاطة بنواتج
التعلم والتعليم " مس وع ة نظر أ راد الدراسة أن س م ،كما يني:
✓

✓

✓

✓

✓

✓

عــاءت العاــارة ( )1و ي" تطاق الجــامعــة أليــات عــالــة للتحقق مس أن الباامج األكــاديميــة تسـ ـ ـ ــتوفي املعــاييا األكــاديميــة وامل نيــة
"باملرتاة األول بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم بدرعة تو ر (متوسـ ـ ـ ــطة) ،وممتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي
( 0.02مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.20وهذا يعنى ان أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية يرون ان تطايق أليات
عالة للتحقق مس أن الباامج األكاديمية تستوفي املعاييا األكاديمية وامل نية متو ر بدرعة متوسطة في الجامعات السعودية.
عاءت العاارة ( )2و ي" تطاق الجامعة لوائم وسـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات وإعراءات واضـ ـ ـ ــحة ومعلنة تنظم عميع عوانب التقييم "باملرتاة
الثانية بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم بدرعة تو ر (متوس ــطة) ،وممتوس ــط حس ــابي ( 0.02مس
 ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.23وهذا يعنى ان اعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ــعودية يرون ان تطايق لوائم وس ـ ــياس ـ ــات
وإعراءات واضحة ومعلنة تنظم عميع عوانب التقييم متوا ر بدرعة متوسطة في الجامعات السعودية.
عاءت العاارة ( )0و ي" تس ـ ـ ـ ــت يد الجامعة مس نتائج لياس معدالت الرضـ ـ ـ ــا وتقويم األداء في تقديم التغذية الراععة "باملرتاة
الثالثة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم بدرعة تو ر (متوس ــطة) ،وممتوس ــط حس ــابي ( 0.11مس
 ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.25وهذا يعنى ان اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية يرون ان است ادة الجامعة مس نتائج
لياس معدالت الرضا وتقويم األداء في تقديم التغذية الراععة متوا ر بدرعة متوسطة في الجامعات السعودية.
عــاءت العاــارة ( )0و ي" تسـ ـ ـ ــت ــدم الجــامعــة أدوات متنوعــة ملتــابعــة وليــاس معــدالت التقــدم عن عميع املسـ ـ ـ ــتويــات "بــاملرتاــة
الرابعة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم بدرعة تو ر (متوس ــطة) ،وممتوس ــط حس ــابي ( 0.21مس
 ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.21وهذا يعنى ان اعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية يرون ان اس ــت دام الجامعة أدوات
متنوعة ملتابعة ولياس معدالت التقدم عن عميع املستويات متوا ر بدرعة متوسطة في الجامعات السعودية.
عــاءت العاــارة ( )1و ي" تسـ ـ ـ ــت ــدم الجــامعــة أدوات متنوعــة ملتــابعــة وليــاس معــدالت التقــدم عن عميع املسـ ـ ـ ــتويــات "بــاملرتاــة
الخامسـ ــة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم بدرعة تو ر (متوسـ ــطة) ،وممتوسـ ــط حسـ ــابي (0.22
مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.25وهذا يعنى ان اعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية يرون ان اس ـ ـ ـ ــت دام الجامعة
أدوات متنوعة ملتابعة ولياس معدالت التقدم عن عميع املستويات متوا ر بدرعة متوسطة في الجامعات السعودية.
نس ـ ـ ـ ــت لص مما س ـ ـ ـ ــاق أن املتوس ـ ـ ـ ــط العام الس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ـ ـ ــة عن عاارات محور (املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم
والتعليم) ل ــد بلغ ( 0.22درع ــه مس  )0وه ــذا املتوس ـ ـ ـ ــط يقع ب ــال ئ ــة الث ــاني ــة مس ئ ــات املقي ــاس الثالصي والتي تش ـ ـ ـ ــيا ال درع ــة
(متوس ــطة ) باليس ــاة ألداة الدراس ــة ،أي أن م ردات عينة الدراس ــة مس اعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ــعودية يرون ان
املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم متوا رة بدرعة متوسـ ـ ـ ــطة بالجامعات السـ ـ ـ ــعودية ،وي س ـ ـ ــر الااح هذه النتيجة بان
الجامعات السـ ـ ـ ــعودية تسـ ـ ـ ــع لتو يا متطلاات االعتماد والجودة ،ويعتمد منم االعتماد او عدمه بالجامعة عن اآلليات التي
تض ـ ــمس بلا الجامعة اكتسـ ـ ــاب خريجالا ملواص ـ ـ ـ ات املعاييا القومية االكاديمية وعن مقدار ما يمتل ه الخريج مس مواصـ ـ ـ ات،
وعن هذه الجامعة تسـ ـ ـ ــع ال صـ ـ ـ ــياغة نواتج التعلم بلدإ اعداد طالب لادريس عن تو يا متطلاات املجتمع وتطويره وتو يا
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✓
✓
✓
✓
✓

ايض ــا ما يطلاه س ــوق العم املس ــتقا وما تتض ــمنه مس معارإ وم ارات ومس اهم املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم مس
وع ة نظر اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ما يني:
تطايق أليات عالة للتحقق مس أن الباامج األكاديمية تستوفي املعاييا األكاديمية وامل نية.
تطايق لوائم وسياسات وإعراءات واضحة ومعلنة تنظم عميع عوانب التقييم.
االست ادة مس نتائج لياس معدالت الرضا وتقويم األداء في تقديم التغذية الراععة.
است دام أدوات متنوعة ملتابعة ولياس معدالت التقدم عن عميع املستويات.
است دام آليات متنوعة ملتابعة ولياس معدالت التقدم عن عميع املستويات.

ولذا نجد أن األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس يمث عامال م ما في تحقيق الجودة التعليمية و اعلية برامج التعلم
والتعليم التي أكدت علالا معاييا ضـ ـ ــمان الجودة بمركل التقويم واالعتماد األكاديمي باململ ة العرمية السـ ـ ــعودية ( ،)0223كما تعد
ما توص ــلت إليه إعابة هذا الس ــؤام يت ق مس نتائج الدراس ــات التالية :دراس ــة عرادات ( ،)0215دراس ــة الجعا رة ( ،)0215دراس ــة
الحدابي وخان (.)0221

لإلعابة عس كيق يتم توظيق املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي في تقويم أداء عضو هيئة التدريس قد تم حساب الت رارات
واليس ـ ــب املئوية واملتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنحرا ات املعيارية والرتب الس ـ ــتجابات أ راد الدراس ـ ــة مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس عن
محور املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
11

11
10
2

3

2
1

املتوسط
الحسابي

0

االنحراإ
املعياري

1

12

15

27

33.8

41

51.3

2.36

0.73

1

كبيرة

13

16.3

34

42.5

33

41.3

2.25

0.72

2

متوسطة

13

16.3

38

47.5

29

36.3

2.20

0.70

3

متوسطة

18

22.5

37

46.3

25

31.3

2.09

0.73

4

متوسطة

19

23.8

36

45

25

31.3

2.08

0.74

5

متوسطة

21

26.3

35

43.8

24

30

2.04

0.75

6

متوسطة

22

27.5

35

43.8

23

28.8

2.01

0.75

7

متوسطة

22

27.5

37

46.3

21

26.3

1.99

0.74

8

متوسطة

24

30

33

41.3

23

28.8

1.99

0.77

9

متوسطة
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%

التاتيب

12

تلتزم الجامعة بضوابط محددة ألخالقيات
البحث العلمي في تقويم األداء.
يتضمن تقويم األداء حقوق امللكية الفكرية
والنشرلعضو هيئة التدريس.
توفر الجامعة للهيئة التعليمية البيانات الالزمة
لعمليات التقويم واعداد التقارير املتعلقة
باإلنتاج العلمي.
تستخدم الجامعة آليات مالئمة لقياس انتاجها
البحثي ملنسوبيها وفق مؤشرات أداء محددة.
يوجد لدى الجامعة قواعد بيانات محدثة
ومعلنة لإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس
تستخدم كمؤشرات لقياس األداء.
تطبق الجامعة نظاما فعاال ومعلنا لتقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس عن طريق تعزيز قيمة
اإلنتاج العلمي.
تطبق الجامعة لوائح وإجراءات لتنظيم عمل
ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في املراكز
والكراس ي البحثية بما يضمن تحقيق أهدافها
بشكل دوري.
تطبق الجامعة آليات محددة تضمن مشاركة
أعضاء هيئة التدريس باستمرار في األنشطة
العلمية والبحثية واملهنية.
يوجد لدى الجامعة آليات مناسبة لتحديد
أولويات البحث العلمي وتتابع تطبيقها.

درعة
التو ر

م

العاارة

درعة التو ر
ضعيفة
%
ك

متوسطة
%
ك

كبيرة
ك

املتوسط
الحسابي

االنحراإ
املعياري

33.8

32

40

21

26.3

1.93

0.78

11

متوسطة

45

24

30

20

25

1.80

0.82

12

متوسطة

2.06

0.60

متوسطة

التاتيب

تتيح الجامعة فرصا عادلة ومناسبة للتطوير
3
املنهي والبحثي لعضو هيئة التدريس
توفر الجامعة آليات فاعلة لتحفيز أعضاء هيئة
27
5
التدريس على تطويرقدراتهم البحثية.
تقدم الجامعة الدعم الكافي لعضو هيئة
التدريس في املجالت البحثية من خالل اشراكهم
36
0
في الفرق البحثية ،ومساعدتهم في تطوير
مشروعاتهم البحثية.
املتوسط الحسابي العام
27

33.8

29

36.3

24

30

1.96

0.80

10

متوسطة

%

درعة
التو ر

م

العاارة

درعة التو ر
ضعيفة
%
ك

متوسطة
%
ك

كبيرة
ك

يت ح مس الجدوم السابق ما يني:
يتض ـ ـ ـ ــمس محور " املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس " عن ( )10قرة ،عاءت اسـ ـ ـ ــتجابات ا راد
الدراس ـ ـ ــة عن (عميع قرات املحور) بدرعة (متوسـ ـ ــطة)و اس ـ ـ ــتجابات متقارمة يما عدا قرة واحدة ،حي تراوحت متوسـ ـ ــطاالم
الحس ـ ــابية مس( )0.05 1.12وهذه املتوس ـ ــطات تقع بال ئة الثانية مس ئات املقياس املتدرج الثالصي والتي تتااوح ما بين ()0.00 1.22
و تش ــيا إل درعة تو ر بدرعة (متوس ــطة) باليس ــاة ألداة الدراس ــة ،بينما عاءت اس ــتجابات ا راد الدراس ــة عن ال قرة ( )12بدرعة
(كاياة) ،حي بلغ متوسط ا الحسابي ( )0.02وهذا املتوسط يقع بال ئة الثالثة مس ئات املقياس املتدرج الثالصي والتي تتااوح ما بين
( )0.22 0.03و تشيا إل درعة تو ر بدرعة ( كاياة) باليساة ألداة الدراسة.
يت ـ ـ ـ ــح كذلك مس الجدوم أنه يم س ترتيب اسـ ـ ـ ــتجابات ا راد الدراسـ ـ ـ ــة عن قرات محور “املعاييا املرتاطة باإلنتاج
العلمي لعضو هيئة التدريس " مس وع ة نظر أ راد الدراسة أن س م ،كما يني:
✓ عاءت العاارة ( )12و ي" تلتزم الجامعة بضــوابط محددة ألخالليات الاح العلمي في تقويم األداء "باملرتاة األول بين العاارات
املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ــو هيئة التدريس بدرعة تو ر (متوس ـ ــطة) ،و بمتوسـ ــط حس ـ ــابي ( 0.02مس ،)0
وانحراإ معيــاري ( ،)2.20وهـذا يعنى ان اعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بـالجــامعــات الس ـ ـ ـ ــعوديـة يرون ان التزام الجــامعــة بضـ ـ ـ ــوابط
محددة ألخالليات الاح العلمي في تقويم األداء متو ر بدرعة كاياة في الجامعات الســعودية ،ويعلل الااح هذه النتيجة ال
االهتمام بالاح العلمي ألنه أص ــام الس ــبي لتحقيق التطور الت نولواي الذل يعتبا اس ــاس أي تقدم وتطور ،واهم ما يتولق
عليه نجاح الاح العلمي هو اخالليات الاح التي ال بد ان ترت ل عن العم االيجابي.
✓ عــاءت العاــارة ( )1و ي" يتضـ ـ ـ ــمس تقويم األداء حقوق املل يــة ال ريــة واليش ـ ـ ـ ــر لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس "بــاملرتاــة الثــانيــة بين
العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ــو هيئة التدريس بدرعة تو ر (متوس ــطة) ،و بمتوس ــط حس ــابي (0.05
مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.20وهذا يعنى ان اعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات الس ـ ـ ــعودية يرون ان تض ـ ـ ــمين تقويم األداء
حقوق املل ية ال رية واليشر لعضو هيئة التدريس متوا ر بدرعة متوسطة ،وي سر الااح هذه النتيجة بان حقوق املل ية
ال رية واليش ـ ـ ــر ي مسـ ـ ـ ــالة حسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة وهامة تتعلق بحماية الناتج ال ري للمؤلق والنلوب بتلك املل ية ال رية وحماي لا
يؤدي ال د ع جلة التقدم االلتصادي واتاحة رص عم وصناعات عديدة وير ع مس نوعية الحياة ور اهي لا والتمتع بلا.
✓ عــاءت العاــارة ( )0و ي" تو ر الجــامعــة لل يئــة التعليميــة الايــانــات الال مــة لعمليــات التقويم واعــداد التقــارير املتعلقــة بــاإلنتــاج
العلمي "باملرتاة الثالثة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ــو هيئة التدريس بدرعة تو ر (متوس ــطة)،
و بمتوســط حســابي ( 0.02مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.22وهذا يعنى ان اعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية يرون
ان الجامعة تو ر لل يئة التعليمية الايانات الال مة لعمليات التقويم واعداد التقارير املتعلقة باإلنتاج العلمي بدرعة متوسطة
في الجامعات السـ ـ ـ ــعودية ،ويعلل الااح هذه النتيجة ال اهمية عملية التقويم في العملية التعليمية ل ذا هي تتطلب عمع
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✓

✓

✓

✓

✓

بيانات موضوعية وصادلة مس مصادر متعددة باست دام ادوات متنوعة في ضوء اهداإ محددة بغرب التوص ال تقديرات
موضوعية وصادلة يستند الالا عند ات اذ أي لرارات مم س ان تؤثر بشك او اخر عن مستول اداء الطلاة.
عاءت العاارة ( )11و ي" تســت دم الجامعة آليات مالئمة لقياس انتاع ا الاحثي مليســومالا و ق مؤاـرات أداء محددة "باملرتاة
الرابعة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بدرعة تو ر (متوسـ ـ ـ ــطة) ،وممتوسـ ـ ـ ــط
حسـ ــابي ( 0.3مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.20وهذا يعنى ان اعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ــعودية يرون ان الجامعة
تست دم آليات مالئمة لقياس انتاع ا الاحثي مليسومالا و ق مؤارات أداء محددة.
عاءت العاارة ( )10و ي" يوعد لدل الجامعة لواعد بيانات محدثة ومعلنة لإلنتاج العلمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس تسـ ـ ـ ــت دم
كمؤا ـ ـ ـ ـرات لقياس األداء "باملرتاة الخامس ـ ـ ـ ــة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس
بدرعة تو ر (متوسطة) ،وممتوسط حسابي ( 0.21مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.23
عاءت العاارة ( )2و ي" تطاق الجامعة نظاما عاال ومعلنا لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عس طريق تعليل ليمة اإلنتاج
العلمي "بــاملرتاــة الس ـ ـ ـ ـ ــادس ـ ـ ـ ـ ــة بين العاــارات املتعلقــة بــاملعــاييا املرتاطــة بــاإلنتــاج العلمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس بــدرعــة تو ر
(متوسطة) ،وممتوسط حسابي ( 0.23مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.25
عاءت العاارة ( )3و ي" تطاق الجامعة لوائم وإعراءات لتنظيم عم ومشـ ـ ـ ــاركة أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في املراكل وال را ـ ـ ـ ــمي
الاحثية بما يض ـ ـ ـ ــمس تحقيق أهدا ا بش ـ ـ ـ ــك دوري "باملرتاة الس ـ ـ ـ ــابعة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي
لعضو هيئة التدريس بدرعة تو ر (متوسطة) ،وممتوسط حسابي ( 0.21مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.25
عاءت العاارة ( )3و ي" تطاق الجامعة آليات محددة تض ـ ــمس مش ـ ــاركة أعض ـ ــاء هيئة التدريس باس ـ ــتمرار في األنش ـ ــطة العلمية
والاحثية وامل نية "باملرتاة الثامنة بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بدرعة تو ر
(متوسطة) ،وممتوسط حسابي ( 1.33مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.23

نسـ ـ ــت لص مما سـ ـ ــاق أن املتوسـ ـ ــط العام السـ ـ ــتجابات أ راد الدراسـ ـ ــة عن عاارات محور (املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي
لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس) لد بلغ (  0.22مس  )0وهذا املتوس ـ ـ ـ ــط يقع بال ئـة الثـانيـة مس ئـات املقيـاس الثالصي والتي تش ـ ـ ـ ــيا ال درعة
(متوسطة ) باليساة ألداة الدراسة ،أي أن م ردات عينة الدراسة مس اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية يرون ان املعاييا
املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ــو هيئة التدريس متو رة بدرعة متوس ـ ــطة بالجامعات الس ـ ــعودية ،وي سـ ــر الااح هذه النتيجة بان
االنتاج العلمي لعض ـ ــو هيئة التدريس مس ـ ــئولية ال تقع عن عاتقه قط وانما يقتض ـ ــمى ان يعم رؤس ـ ــاء االلس ـ ــام العلمية والعمداء
وادارة الجامعة عن تح يزهم ورعاية ع دهم ومس ثم منح م مليدا مس الولت لإلنتاج العلمي ويقتض ــمى ايضـ ــا تقديم منتج علمي ان
يكون هناك معاييا لتقديم هذا املنتج ومس اهم تلك املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ما يني:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

التزام الجامعة بضوابط محددة ألخالليات الاح العلمي في تقويم األداء
تضمين تقويم األداء حقوق املل ية ال رية واليشر لعضو هيئة التدريس
تو يا الجامعة لل يئة التعليمية الايانات الال مة لعمليات التقويم واعداد التقارير املتعلقة باإلنتاج العلمي
است دام الجامعة آليات مالئمة لقياس انتاع ا الاحثي مليسومالا و ق مؤارات أداء محددة
وعود لواعد بيانات محدثة ومعلنة لإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس تست دم كمؤارات لقياس األداء.
تطايق الجامعة نظاما عاال ومعلنا لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس عس طريق تعليل ليمة اإلنتاج العلمي
تطايق الجامعة لوائم وإعراءات لتنظيم عم ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في املراكل وال را مي الاحثية بما يضمس تحقيق
أهدا ا بشك دوري.
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وهذه النتيجة تت ق مع توص ــلت إليه الدراس ــات الس ــابقة :دراس ــة  ،)0212( O’Callaghanدراس ــة الس ــديري وآخرون (،)0210
والتي أكدتا إل ض ــرورة االهتمام باإلنتاج العلمي لعض ــو هيئة التدريس س ــواء في التالية أو في مجاالت التص ــييق واملنا س ــة العاملية
بين الجامعات واالعتماد املؤسعمي.

لإلعابة عس :ما املعاييا املرتاطة بدور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في خدمة املجتمع في تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس قد تم
حساب الت رارات واليسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرا ات املعيارية والرتب الستجابات أ راد الدراسة مس أعضاء هيئة
التدريس عن محور املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
12

االنحراإ
املعياري
املتوسط
الحسابي

التاتيب

تضع الجامعة الضوابط التي تضمن جودة جميع جوانب
البرامج التي تقدمها املؤسسات الشريكة في املجتمع ،وتتابع
3
االلتزام بها.
تقدم الجامعة برامج ومبادرات تشاركية متنوعة مع املجتمع
12
تسهم في تنمية ريادة األعمال واملشاريع الرائدة.
تقوم الجامعة باتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تضمن تو افق
0
مكونات البرامج األكاديمية مع قيم وثقافة املجتمع.
تضمن الجامعة املشاركة الفاعلة ملنسوبيها وطالبها في
تفعيل خطة الشراكة املجتمعية من خالل مهام وأنشطة
1
واضحة ومتنوعة.
تؤكد الجامعة على أهمية العمل التطوعي لعضو هيئة
5
التدريس في عمليات تقويم األداء.
تضع الجامعة آليات واضحة لتدعيم املبادرات النوعية
2
لعضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع.
تقيم الجامعة فاعلية الشراكات بشكل منتظم وتتخذ
0
القرارات املناسبة حيال ذلك.
تطبق الجامعة سياسات واضحة لتقديم االستشارات
والخدمات للقطاعات األخرى ،وتحدد الحقوق واملنافع
3
لعضو هيئة التدريس.
تحدد الجامعة االتفاقيات الرسمية لدور عضو هيئة
التدريس في تفعيل الشراكات املجتمعة؛ ليكون ضمن نقاط
1
تقويم األداء.
تفعل الجامعة الدور الريادي لعضو هيئة التدريس في
2
املسؤولية املجتمعية.
املتوسط الحسابي العام

%

درعة
التو ر

م

العاارة

درعة التو ر
ضعيفة
%
ك

متوسطة
%
ك

كبيرة
ك

14

17.5

35

43.8

31

38.8

2.21

0.72

1

متوسطة

14

17.5

35

43.8

31

38.8

2.21

0.72

2

متوسطة

18

22.5

30

37.5

32

40

2.18

0.78

3

متوسطة

17

21.3

33

41.3

30

37.5

2.16

0.75

4

متوسطة

19

23.8

29

36.3

32

40

2.16

0.79

5

متوسطة

20

25

28

35

32

40

2.15

0.80

6

متوسطة

18

22.5

35

43.8

27

33.8

2.11

0.75

7

متوسطة

23

28.8

31

38.8

26

32.5

2.04

0.79

8

متوسطة

22

27.5

36

45

22

27.5

2.00

0.75

9

متوسطة

28

35

25

31.3

27

33.8

1.99

0.83

10

متوسطة

2.12

0.62

متوسطة

يت ح مس الجدوم السابق ما يني:
 :يتض ـ ــمس محور " املعاييا املرتاطة بدور عض ـ ــو هيئة التدريس في خدمة املجتمع " عن ( )12قرات ،عاءت اس ـ ــتجابات
ا راد الدراسـ ـ ـ ـ ــة عن (عميع قرات املحور) بدرعة (متوسـ ـ ـ ــطة) ،حي تراوحت متوسـ ـ ـ ــطاالم الحس ـ ـ ـ ــابية مس ( )0.01 1.33وهذه
املتوس ـ ـ ـ ـطـات تقع بـال ئـة الثـانيـة مس ئـات املقيـاس املتـدرج الثالصي والتي تتااوح مـا بين ( )0.00 1.22وتشـ ـ ـ ــيا إل درعـة تو ر بـدرعـة
(متوسطة) باليساة ألداة الدراسة.
يت ــح كذلك مس الجدوم أعاله أنه يم س ترتيب اس ــتجابات ا راد الدراس ــة عن قرات محور “املعاييا املرتاطة بدور
عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع " مس وع ة نظر أ راد الدراسة أن س م ،كما يني:
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عاءت العاارة ( )3و ي" تض ــع الجامعة الض ــوابط التي تض ــمس عودة عميع عوانب الباامج التي تقدم ا املؤس ـس ــات الش ــري ة في
املجتمع ،وتتابع االلتزام بلا "باملرتاة األول بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بدور عض ـ ــو هيئة التدريس في خدمة املجتمع
بدرعة تو ر (متوس ـ ــطة) ،و بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( 0.01مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.20وهذا يعنى ان اعض ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات السـ ـ ــعودية يرون ان الجامعة تضـ ـ ــع الضـ ـ ــوابط التي تض ـ ــمس عودة عميع عوانب الباامج التي تقدم ا املؤس ـ ـ ـس ـ ــات
الش ـ ـ ــري ة في املجتمع ،وتتابع االلتزام بلا بدرعة متوسـ ـ ـ ــطة ،ويعلل الااح هذه النتيجة ال اهمية املسـ ـ ـ ــئولية االعتماعية التي
اصـ ـ ـ ــاحــت في الولـت الحــاضـ ـ ـ ــر االسـ ـ ـ ــتثمــار االمثـ  ،لـذا يتزايـد االهتمــام بـاملسـ ـ ـ ــئوليــة االعتمــاعيــة مس عـانـب عميع الش ـ ـ ـ ــركـات
واملؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات في العدي د مس املجاالت مث خدمة املجتمع والتنمية املسـ ـ ـ ــتدامة والايئة والثقا ة وغياها مس الجوانب؛ وذلك
للو اء بااللتزامات املجتمعية الواعب النلوب بلا.
عاءت العاارة ( )12و ي" تقدم الجامعة برامج وماادرات تشـ ــاركية متنوعة مع املجتمع تس ـ ـ م في تنمية ريادة األعمام واملشـ ــاريع
الرائــدة "بــاملرتاــة الثــانيــة بين العاــارات املتعلقــة بــاملعــاييا املرتاطــة بــدور عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في خــدمــة املجتمع بــدرعــة تو ر
(متوسـ ـ ــطة) ،و بمتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي ( 0.01مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.20وهذا يعنى ان اعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات
الس ـ ـ ـ ــعودية يرون ان تقديم الجامعة برامج وماادرات تش ـ ـ ـ ــاركية متنوعة مع املجتمع تس ـ ـ ـ ـ م في تنمية ريادة األعمام واملش ـ ـ ـ ــاريع
الرائدة متو ر بدرعة متوسطة ،ويعلي الااح هذه النتيجة ال ان التوع ات املعاصرة تعتمد عن عودة االنجا ات التعليمية
ومستول االستثمار الا وخاصة التعليم العالي ملا له مس دور كايا في تقدم املجتمع وتطوره.
عاءت العاارة ( )0و ي" تقوم الجامعة بات اذ اإلعراءات املناســاة التي تضــمس توا ق مكونات الباامج األكاديمية مع ليم وثقا ة
املجتمع "بــاملرتاــة الثــالثــة بين العاــارات املتعلقــة بــاملعــاييا املرتاطــة بــدور عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في خــدمــة املجتمع بــدرعــة تو ر
(متوس ـ ـ ــطة) ،وممتوس ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( 0.11مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.21وهذا يعنى ان اعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات
السـ ـ ـ ــعودية يرون ان الجامعة تقوم بات اذ اإلعراءات املناسـ ـ ـ ــاة التي تضـ ـ ـ ــمس توا ق مكونات الباامج األكاديمية مع ليم وثقا ة
املجتمع بدرعة متوس ـ ـ ــطة في الجامعات الس ـ ـ ــعودية ،ويعلل الااح هذه النتيجة ال ان الباامج االكاديمية ي املس ـ ـ ــئوم االوم
واملااا ـ ـ ـ ــر عس عودة العملية التعليمية وعودة الباامج وم رعاالا ولذا يجب ان تسـ ـ ـ ــتعين الجامعات بباامج تتوا ق مع ثقا ة
املجتمع لتقدم ل ا االستشارة في الت طيط واالستااتيجيات التن يذية وغياها.
عاءت العاارة ( )1و ي" تضـمس الجامعة املشـاركة ال اعلة مليسـومالا وطالبلا في ت عي خطة الشـراكة املجتمعية مس خالم م ام
وأنش ـ ـ ـ ـطـة واض ـ ـ ـ ـحـة ومتنوعـة "بـاملرتاـة الرابعـة بين العاـارات املتعلقـة بـاملعـاييا املرتاطـة بـدور عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في خـدمـة
املجتمع بدرعة تو ر (متوس ـ ـ ــطة) ،وممتوس ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( 0.12مس  ،)0وانحراإ معياري ( ،)2.25وهذا يعنى ان اعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية يرون ان الجامعة تض ـ ـ ـ ــمس املش ـ ـ ـ ــاركة ال اعلة مليس ـ ـ ـ ــومالا وطالبلا في ت عي خطة الشـ ـ ـ ـ ـراكة
املجتمعية مس خالم م ام وأنشطة واضحة ومتنوعة..
عــاءت العاــارة ( )5و ي" تؤكــد الجــامعــة عن أهميــة العم ـ التطو ي لعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في عمليــات تقويم األداء "بــاملرتاــة
الخـامسـ ـ ـ ـ ــة بين العاـارات املتعلقـة باملعـاييا املرتاطـة بدور عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في خدمة املجتمع بدرعة تو ر (متوس ـ ـ ـ ـطـة)،
وممتوسط حسابي ( 0.12مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.23
عـاءت العاـارة ( )2و ي" تضـ ـ ـ ــع الجـامعـة آليـات واضـ ـ ـ ـ ـحـة لتـدعيم املاـادرات النوعيـة لعض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس في خـدمـة املجتمع
"بــاملرتاــة الس ـ ـ ـ ـ ــادس ـ ـ ـ ـ ــة بين العاــارات املتعلقــة بــاملعــاييا املرتاطــة بــدور عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في خــدمــة املجتمع بــدرعــة تو ر
(متوسطة) ،وممتوسط حسابي ( 0.15مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.12
عاءت العاارة ( )0و ي" ب
تقيم الجامعة اعلية الش ـراكات بش ــك منتظم وتت ذ القرارات املناس ــاة حيام ذلك "باملرتاة الس ــابعة
بين العاارات املتعلقة باملعاييا املرتاطة بدور عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في خدمة املجتمع بدرعة تو ر (متوسـ ـ ـ ــطة) ،وممتوسـ ـ ـ ــط
حسابي ( 0.11مس  ،)0وانحراإ معياري (.)2.25
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نس ــت لص مما س ــاق أن املتوس ــط العام الس ــتجابات أ راد الدراس ــة عن عاارات محور (املعاييا املرتاطة بدور عض ــو هيئة
التدريس في خدمة املجتمع) لد بلغ (  0.10مس  )0وهذا املتوس ـ ــط يقع بال ئة الثانية مس ئات املقياس الثالصي والتي تش ـ ــيا ال درعة
(متوسطة) باليساة ألداة الدراسة ،أي أن م ردات عينة الدراسة مس اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية يرون ان املعاييا
املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع متو رة بدرعة متوسطة بالجامعات السعودية ،وي سر الااح هذه النتيجة
بأن عم الجامعات عن ح مش ـ الت املجتمع اصــام امرا يحظى باهتمامات متزايدة في العديد مس عامعات العالم ولذا ان عضــو
هيئة التدريس عليه ان يندمج في ح مش الت املجتمع والعم عن تشخيص ا والاح عس ح ل ا ،وتتلخص اهم املعاييا املرتاطة
بدور عضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع مس وع ة نظر اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية يما يني:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

الضوابط التي تضمس عودة عميع عوانب الباامج التي تقدم ا املؤسسات الشري ة في املجتمع ،وتتابع االلتزام بلا.
تقدم الجامعة برامج وماادرات تشاركية متنوعة مع املجتمع تس م في تنمية ريادة األعمام واملشاريع الرائدة
تقوم الجامعة بات اذ اإلعراءات املناساة التي تضمس توا ق مكونات الباامج األكاديمية مع ليم وثقا ة املجتمع.
تضـ ـ ــمس الجامعة املش ـ ــاركة ال اعلة مليسـ ـ ــومالا وطالبلا في ت عي خطة الشـ ـ ـراكة املجتمعية مس خالم م ام وأنشـ ـ ــطة واضـ ـ ــحة
ومتنوعة.
تؤكد الجامعة عن أهمية العم التطو ي لعضو هيئة التدريس في عمليات تقويم األداء
تضع الجامعة آليات واضحة لتدعيم املاادرات النوعية لعضو هيئة التدريس في خدمة املجتمع.

وهذا ما تؤكد عليه معاييا ضـ ـ ـ ــمان الجودة واالعتماد األكاديمي ( ،)0223وكذلك برنامج التحوم الوطني ( )0202مس أهمية
تعلية التنمية املجتمعية في القطاعات غيا الرمحية ،والوصوم إل درعات عالية مس الجودة في الخدمات واألنشطة املعل ة ل ا.
الس ــؤام الس ــادس :ه توعد روق ذات داللة إحص ــائية في اس ــتجابة أ راد العينة حوم والع تقويم أعض ــاء هيئة التدريس
في عامعة املجمعة في ضــوء معاييا ضــمان الجودة واالعتماد املؤس ـعــمي ملؤس ـســات التعليم العالي بال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي باختالإ (النوع ،املؤه العلمي ،سنوات الخباة)؟
1
للتعرإ ما إذا كان هناك روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية بين متوس ـ ـ ـ ــط اس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة مس اعضـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس تعلل ملتغيا النوع تم است دم اختاار" ت" ،وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم رلم (:)10
13

املحاور

النوع

العدد

املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو
هيئة التدريس

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

64
16
64
16
64
16
64
16
64
16

املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم
املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في
خدمة املجتمع

املتوسط
الحسابي
1.97
2.26
1.91
2.32
1.97
2.41
1.98
2.36
2.06
2.35

االنحراإ املعياري
0.62
0.62
0.63
0.53
0.61
0.52
0.59
0.53
0.61
0.63

ليمة (ت)

مستول
الداللة

1.70

0.09

2.41

0.02

2.58

0.01

2.32

0.02

1.67

0.10

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )10عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتول ( )2.25أل في اس ـ ـ ــتجابات أ راد مجتمع
الدراس ــة مس اعض ــاء هيئة التدريس حوم محاور الدراس ــة " املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعض ــو هيئة التدريس ،املعاييا املرتاطة
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بــدور عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس في خــدمــة املجتمع “بــاختالإ النوع حيـ مسـ ـ ـ ــتويــات الــداللــة ( )2.12 ،2.23عن التوالي و ي أكبا مس
مس ـ ــتول الداللة ( .)2.25في حين ات ـ ــح وعود روق ذات داللة إحص ـ ــائية عند مس ـ ــتول ( )2.25أل في اس ـ ــتجابات أ راد مجتمع
الدراسـ ـ ــة مس اعضـ ـ ــاء هيئة التدريس حوم محاور الدراسـ ـ ــة " املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،املعاييا
املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم ،املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس " باختالإ النوع حي مس ـ ـ ــتويات الداللة
( )2.20 ،2.21 ،2.20عن التوالي و ي أل مس مس ــتول الداللة ( ،)2.25ولد ات ــح أن هذه ال روق لص ــالح االنا وهذا يدم عن أن
االنـا هس أكثا موا قـة يمـا ي ص املعـاييا املرتاطـة بـدور الطلاـة في تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس ،املعـاييا املرتاطـة بنواتج التعلم
والتعليم ،املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس.
0
تم اس ــت دم اختاار تحلي التاايس األحادي" ( ،)one way ANOVAلتوض ــيم روق الداللة اإلحص ــائية بين متوس ــط اس ــتجابات
عينة الدراسة تعلل الختالإ الدرعة العلمية وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
14

املحور
املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم
املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في
خدمة املجتمع

one way ANOVA

مصدر التاايس

مجموع مربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

0.79
30.19
30.98
0.06
31.72
31.79
0.72
29.53
30.25
0.40
27.80
28.20
0.82
29.60
02.31

درعات
الحرية
3
76
79
3
76
79
3
76
79
3
76
79
3
76
23

متوسط
املربعات
0.26
0.40

ليمة إ ()F
0.66

الداللة
اإلحصائية
2.51

0.02
0.42

0.05

2.33

0.24
0.39

0.62

2.21

0.13
0.37

0.37

2.21

0.70

2.52

0.27
0.39

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )13عدم وعود روق ذات داللة إحصـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ــتول ( )2.25أل في اس ـ ـ ــتجابات أ راد مجتمع
الدراس ـ ـ ــة مس اعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس حوم والع تقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة في ض ـ ـ ــوء معاييا ض ـ ـ ــمان الجودة
واالعتماد املؤس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــمي ملؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي بال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي " باختالإ الدرعة العلمية حي
مستويات الداللة أكبا مس مستول الداللة (.)2.25
0
تم اس ــت دم اختاار تحلي التاايس األحادي" ( ،)one way ANOVAلتوض ــيم روق الداللة اإلحص ــائية بين متوس ــط اس ــتجابات
عينة الدراسة تعلل الختالإ طايعة العم الحالي وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
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15

املحور
املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم
املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة
التدريس
املعاييا املرتاطة بدور عضو هيئة التدريس في
خدمة املجتمع

one way ANOVA

مصدر التاايس

مجموع مربعات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.31
29.67
30.98
0.80
30.99
31.79
0.12
30.13
30.25
0.86
27.35
28.20
0.43
29.98
02.31

درعات
الحرية
3
76
79
3
76
79
3
76
79
3
76
79
3
76
23

متوسط
املربعات
0.44
0.39

ليمة إ ()F

الداللة
اإلحصائية

1.12

2.05

0.27
0.41

0.65

2.51

0.04
0.40

0.10

2.32

0.29
0.36

0.79

2.52

0.14
0.39

0.37

2.21

يت ـ ـ ـ ــح مس الجدوم ( )15عدم وعود روق ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتول ( )2.25أل في اس ـ ـ ــتجابات أ راد مجتمع
الدراس ـ ـ ــة مس اعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس حوم والع تقويم أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة املجمعة في ض ـ ـ ــوء معاييا ض ـ ـ ــمان الجودة
واالعتماد املؤسـ ـ ـع ـ ــمي ملؤس ـ ـس ـ ــات التعليم العالي بال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي " باختالإ طايعة العم الحالي حي
مستويات الداللة أكبا مس مستول الداللة (.)2.25
3
تم اس ــت دم اختاار تحلي التاايس األحادي" ( ،)one way ANOVAلتوض ــيم روق الداللة اإلحص ــائية بين متوس ــط اس ــتجابات
عينة الدراسة تعلل الختالإ سنوات الخباة في التعليم الجامعي وعاءت النتائج كما يوضح ا الجدوم التالي:
16

one way ANOVA

متوسط
املربعات
0.79
0.38

درعات
املحور
مجموع مربعات
مصدر التاايس
الحرية
2
1.57
بين املجموعات
املعاييا املرتاطة بالتطوير املنهي لعضو هيئة
2.10
2.06
77
29.40
داخل املجموعات
التدريس
79
30.98
املجموع
0.64
2
1.28
بين املجموعات
املعاييا املرتاطة بدور الطلاة في تقويم عضو هيئة
2.02
1.62
0.40
77
30.50
داخل املجموعات
التدريس
79
31.79
املجموع
0.76
2
1.51
بين املجموعات
2.13
2.02
0.37
77
28.74
داخل املجموعات
املعاييا املرتاطة بنواتج التعلم والتعليم
79
30.25
املجموع
0.35
2
0.70
بين املجموعات
املعاييا املرتاطة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة
2.01
0.98
0.36
77
27.50
داخل املجموعات
التدريس
79
28.20
املجموع
0.39
2
0.77
بين املجموعات
املعاييا املرتاطة بدور
0.38
77
29.64
عضو هيئة التدريس في داخل املجموعات
2.02
1.00
خدمة املجتمع
23
02.31
املجموع
يتضح من الجدول ( )16عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل في استجابات أفراد مجتمع الدراسة من اعضاء هيئة التدريس حول و اقع
تقويم أعضاء هيئة التدريس في جامعة املجمعة في ضوء معاييرضمان الجودة واالعتماد املؤسس ي ملؤسسات التعليم العالي بالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
" باختالف سنوات الخبرة في التعليم الجامعي علمية حيث مستويات الداللة أكبرمن مستوى الداللة (.)0.05
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ليمة إ ()F

الداللة
اإلحصائية

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ان تتيم الجامعة للطلاة رصــة املشــاركة في تقييم الخدمات التي تقدم ا الجامعة املتعلقة بلم ومس ضــمنلا تقويم أعضــاء هيئة
التدريس في م ام م التدريسية.
أن تعتمد الجامعة عن وس ـ ـ ـ ــائ دورية لقياس مدل رض ـ ـ ـ ــا الطلاة عس خدمات اإلرا ـ ـ ـ ــاد األكاديمي التي يقدم ا أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ل م.
ان تطاق الجــامعــة أليــات عــالــة للتحقق مس أن الباامج األكــاديميــة تسـ ـ ـ ــتوفي املعــاييا األكــاديميــة وامل نيــة بــاإلض ـ ـ ـ ــا ــة ال لوائم
وسياسات وإعراءات واضحة ومعلنة تنظم عميع عوانب التقييم.
االسـ ــت ادة مس نتائج لياس معدالت الرضـ ــا وتقويم األداء في تقديم التغذية الراععة واسـ ــت دام أدوات متنوعة ملتابعة ولياس
معدالت التقدم عن عميع املستويات.
العم عن التزام الجامعة بضــوابط محددة ألخالليات الاح العلمي في تقويم األداء وان يتضــمس تحقيق الجودة مس بطالات
التوا ن.
أن تو ر الجامعة لل يئة التعليمية الايانات الال مة لعمليات التقويم واعداد التقارير املتعلقة باإلنتاج العلمي ،وان تس ـ ـ ـ ــت دم
آليات مالئمة لقياس انتاع ا الاحثي مليسومالا و ق مؤارات أداء محددة.
أن تقوم الجامعة بيشر م اهيم ثقا ة الجودة الشاملة والعم عن انشاء دائرة او عمادة للجودة الشاملة وخلق منا تنظيمي
يشجع عن الجودة الشاملة في عمليات التقويم بك صوره امل نية والعملية.
ض ـ ــرورة ان تض ـ ــع الجامعة الض ـ ــوابط التي تض ـ ــمس عودة عميع عوانب الباامج التي تقدم ا املؤس ـ ـس ـ ــات الش ـ ــري ة في املجتمع،
وتتابع االلتزام بلا.
ض ـ ــرورة ان تقدم الجامعة برامج وماادرات تش ـ ــاركية متنوعة مع املجتمع تس ـ ـ م في تنمية ريادة األعمام واملش ـ ــاريع الرائدة ،وان
تعم تقويم أدائلا باستمرار.

أحمد ،أحمد ابراهيم ( .)0222تطايق الجودة واالعتماد في املدارس ،القاهرة :دار ال ر العربي.
عني ،عني حمود ( ،)0210التطوير املنهي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس :مدخال لتحقيق الجودة في التعليم الجامعي ،الس ـ ـ ـ ــودان ،عامعة الخرطوم،
مؤتمر الدراسات اإلنسانية والتابوية بااير  ،0210ص.0
س ـ ـ ـ ـالمة ،رملي ( ،)0223املس ـ ـ ـ ــار الوظي ي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئات التدريس في التعليم العالي في الدوم العرمية وتحديات النوعية ،مداوالت املؤتمر
اإللليمي العربي حوم التعليم العالي ،القاهرة ،منظمة األمم املتحدة للتابية والعلم والثقا ة ،م تب بياوت.
عرادات ،هاني محمود ( ،)0215تقييم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ضـ ـ ـ ــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي مس وع ة نظر طالب لسـ ـ ـ ــم
الرياض ـ ـ ـ ــيات بجامعة س ـ ـ ـ ــلمان بس عاد العليل ،األكاديمية األمري ية العرمية للعلوم الت نولوعيا ،مجلة أماراباك ،املجلد (،)2
العدد (.21112 ،)11
حداد ،محمد بشيا ( ،)0223التنمية امل نية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي :دراسة مقارنة ،عالم ال تب ،القاهرة.
أبو دلـة ،س ـ ـ ـ ـنـاء ( ،)0222االعتمـاد وض ـ ـ ـ ـمـان الجودة لباامج إعـداد املعلم "تجـارب عرميـة وعـامليـة ،ورلـة عمـ مقـدمـة لورا ـ ـ ـ ــة عمـ العاللـة
التكاملية بين التعليم العالي والتعليم األسا مي ،عامعة األلصمى ،غلة.
أبو الرب ،عماد ،وعيعمى لداده ( ،)0221تقويم عودة أداء أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي .املجلة الدولية لضمان الجودة
في التعليم العالي ،اليمس ،املجلد ( ،)1العدد (.)1
سـ ـ ــليم ،منة ع ت ( ،)0221دراسـ ـ ــة تقويمية لألداء الوظي ي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية عامعة حلوان عن ضـ ـ ــوء م وم الجودة
الشاملة ومعايياها .مجلة دراسات ترموية واعتماعية ،القاهرة ،ص ص ،770687العدد (.2) 14
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عاد العليم ،سـ ـ ـ ام يس أحمد ( ،)0223متطلاات تطوير األداء الجامعي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بكليات التابية في مص ـ ــر في ضـ ـ ــوء التحديات
املجتمعية املعاصرة ،رسالة دكتوراه ،كلية التابية ،عامعة بنى سويق ،بني سويق.
الغامدي ،عميا بس س ـ ـ ـ ـ ر ( ،)0210التنمية امل نية لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في كليات التابية بالجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية في ض ـ ـ ـ ــوء معاييا املجلس
الوطني األمريكي العتماد تعليم املعلمين ) (NCATEتصور مقتاح ،رسالة ماعستيا ،غيا ميشورة ،كلية التابية بجامعة أم القرل.
ا ــنان ،أحمد محمد الحس ــس ( ،)0212تطوير ال ايات األس ــاس ــية لألس ــتاذ الجامعي بكليات التابية ،ورا ــة عم تطوير مناهل كليات التابية
لبانامج بكالوريوس التابية للتعليم األسا مي ،و ارة التعليم العالي والاح العلمي ،الخرطوم ،السودان.
شحاته ،حسين (0221م) ،التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطايق ،القاهرة ،م تاة الدار العرمية لل تاب.
دمنلوري ،هيا عاد هللا ،وعادم عني محمود عاد هللا (1300ه ـ) ،التنمية ال عالة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات املتميزة في عصر املعر ة،
دراسة بالتطايق عن عامعة امللك عاد العليل ،بح غيا ميشور ،عدة ،عامعة امللك عاد العليل.
الحدابي ،داود وخالد عمر خان ( " ،)0221تقويم الطالب ألداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة العلوم والت نولوعيا اليمنية في ضـ ـ ــوء بعض
ال ايات التدريسية “ ،املجلة العرمية لضمان عودة التعليم العالي ،العدد .2008 2
يوس ـ ــق ،أم محمد ( ،)0223نموذج إلدارة الجودة الش ـ ــاملة في التعليم الجامعي مع التطايق عن كليات الطب بالجامعات املص ـ ــرية .رس ـ ــالة
دكتوراه غيا ميشورة ،كلية التجارة ،عامعة طنطا.
العيدروس ،أغادير س ــالم مص ــط ى ،)0223( .تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة أم القرل .املؤتمر القومي الس ــنوي الس ــادس عش ــر،
"التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم لا الجامعي" ،القاهرة ،مركل تطوير التعليم الجامعي ،عامعة عين ا ــمس،
.032122
عاد الرا ق ،و اء محمود نص ـ ـ ـ ــار ( ،)0222اتجاهات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود نحو أس ـ ـ ـ ــاليب وطرق تقويم
أدائلم ،اللقاء السـ ـ ـ ــنوي الثال عشـ ـ ـ ــر (إعداد املعلم وتطويره في ضـ ـ ـ ــوء املتغياات املعاصـ ـ ـ ــرة) السـ ـ ـ ــعودية ،الرياب :الجمعية
السعودية للعلوم التابوية والن سية وعامعة امللك سعود. 050 020 ،
الشا عي ،محمد منصور محمد ( ،)0222متطلاات واروط التقويم املوضو ي ألداء عضو هيئة التدريس مس وع ة نظر ك مس أعضاء هيئة
التدريس والقائمون عن العملية التقويمية بكلية التابية بجامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود ،اللقاء الس ـ ـ ـ ــنوي الثال عش ـ ـ ـ ــر (إعداد املعلم
وتطويره في ضـ ـ ــوء املتغياات املعاصـ ـ ــرة) السـ ـ ــعودية ،الرياب :الجمعية السـ ـ ــعودية للعلوم التابوية والن سـ ـ ــية (عسـ ـ ــتن) وكلية
التابية ،عامعة امللك سعود.002 052 ،
منصــوري ،كمام ومحمد لريشــمي ( ،)0212تقييم ال اءة امل نية ألعضــاء هيئة التدريس مس وع ة نظر طالبلم و ق معاييا الجودة واالعتماد
األكاديمي ،مجلة الاحو االلتصادية واملالية ،ع ( )2ديسمبا ،0212 ،عامعة أم الاواقي.
ال يئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ( ،)0223معاييا ضمان الجودة واالعتماد ملؤسسات التعليم العالي ،نو مبا .0223
هيئة تقويم التعليم ( ،)0211معاييا االعتماد املؤسعمي املطورة االصدار الجديد ،يناير  ،0211الرياب ،اململ ة العرمية السعودية.
عاد الرحيم ،عاد الرحيم محمد ( )0222لياس األداء املتوا ن في املنظمات العامة مع دراس ـ ـ ـ ــة تطايقية عن ا ـ ـ ـ ــا ة اإلذاعات اإللليمية في
مصر ،رسالة دكتوراه ،كلية االلتصاد والعلوم السياسية ،عامعة القاهرة ،ص.1
عيعمى ،حسس أحمد ( )0225تقويم حالة التعليم األسا مي في مصر .املؤتمر العلمي الثال مناهل التعليم لا الجامعي الوالع واستااتيجيات
التطوير ،الجلء األوم  21،مايو  ،0225كلية التابية بانى سويق ،عامعة القاهرة ،ص .32
رايد ،ما ن ارس ( ،)0221إدارة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية :األسس النظرية والتطايقات العملية في اململ ة العرمية السعودية ،م تاة العايكان،
الرياب ،ط.1
الســديري ،محمد بس أحمد وآخرون ( ،)0210أثر الباامج التدريبية عن األداء التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس بجامعة امللك ســعود (دراســة
تقويمية) ،مستقا التابية العرمية ،مصر ،مج  ،13ع .21
عون ،و ــاء بيــت محمــد ( ،)0212دراسـ ـ ـ ـ ــة تقويميــة للباامج التــدريبيــة الص ـ ـ ـ ــي يــة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بجــامعــة امللــك س ـ ـ ـ ــعود مس وع ــة
نظرهم ،مجلة كلية التابية في العلوم التابوية ،كلية التابية عامعة عين امس ،مصر ،مج ،32ع.1
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هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ( )0215دلي إعراءات ومعاييا ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،اململ ة األردنية ال اامية،
ط .1ص.11
عاين ،عاد الوهاب محمد ( ،)0223تقييم األداء في اإلدارات الص ـ ـ ــحية بمديرية الش ـ ـ ــؤون الص ـ ـ ــحية بمحا ظة الطائق ،رس ـ ـ ــالة دكتورة غيا
ميشورة ،سوريا ،عامعة سانت كليمنتس العاملية.
مس ـ ــعود ،س ـ ــناء س ـ ــيد ( )0222نظام االعتماد األكاديمي مدخ إلص ـ ــالح مؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم لا الجامعي ،املؤتمر العلمي الس ـ ــنوي الس ـ ــابع
اإلصـ ـ ـ ــالح املؤس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــمي للتعليم لا الجامعي في الوطس العربي ،الجلء الثاني ،املركل القومي للاحو التابوية والتنمية ،القاهرة
 0202،أغسطس.020023 ،
الجعا رة ،عاد السـ ــالم يوسـ ــق ( ،)0215اعلية أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في عامعة اللرلاء مس وع ة نظر طلا لا في ضـ ــوء معاييا عودة
التعليم ،مجلة العلوم التابوية ،عمادة الاح العلمي ،الجامعة األردنية ،ب
عمان ،األردن.
تميم ،حس ـ ـ ــس ( ،)0223آراء طالاات الدراس ـ ـ ــات العليا في األداء التدريع ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية الدراس ـ ـ ــات العليا بجامعة النجاح
الوطنية ،مجلة األبحا التابوية ،العدد (.12112 ،)00
عاابنة ،صـ ــالح أحمد أمين ( ،)0211تقييم عودة األداء الجامعي مس وع ة نظر أعضـ ــاء هيئة التدريس بكلية اآلداب ،عامعة مص ـ ـراته ،ليبيا،
املجلة العرمية لضمان عودة التعليم ،املجلد ( )3العدد (.103 ،)1
لرا ـ ـ ــم ،أحمد ع ت والس ـ ـ ــعيد محمود العراقي وأحمد س ـ ـ ــالم الثق ي ( ،)0210تقويم األداء التدريع ـ ـ ــمي لدل أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة
الطائق في ضوء معاييا عودة األداء ،مجلة دراسات عرمية في التابية وعلم الن س ،العدد ( ،)0املجلد (.10133 ،)02
النجار ،حسـ ـ ـ ــس ( ،)0223برنامج مقتاح لتدريب أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة األلصـ ـ ـ ــمى عن مسـ ـ ـ ــتحدثات ت نولوعيا التعليم في ضـ ـ ـ ــوء
احتياعاالم التدريبية ،مجلة العلوم اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،املجلد ( ،)12العدد (.751 709،)1
الس ـ ــوس ـ ــية ،لط ي(1302ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،دلي وحدة ض ـ ــمان الجودة واالعتماد األكاديمي ،اململ ة العرمية الس ـ ــعودية ،عامعة القص ـ ــيم ،كلية العلوم
واآلداب بالرس ،وحدة ضمان الجودة ،ط.1
Council of Graduate Schools. (2012). Preparing Faculty Members, http://www.cgsnet.org/preparing faculty members.
Deneef, A.L. (2002). The Preparing of Future Faculty Program: What Difference Does It Make? (Preparing Future Faculty Occasional
Paper No. 8), Washington, DC: Association of American Colleges and Universities and Council of Graduate Schools.
O’Callaghan, E. M. (2010). A study of longitudinal gender differences in faculty promotion and rank attainment at a research university:
Toward an un derstanding of the glass ceiling. (Doctoral disserta tion): The University of Wisconsin – Madison.
Mark, H. O. (2004). Teaching 38, meeting the standers for initial teacher training and induction. 2nd ed, London, continuum.
)Jill Johns, “Measuring teaching efficiency in higher education”, Lancaster University, Lancaster LA1 4YX, UK, Education Economics 10(2
(2002) 183–207.
Janet, Moore. (2005). Seven Recommendations for Creating Sustainability Education at the University Level: A Guide for Change
Agents, International Journal for Sustainability Higher Education, 6 (4), 326339.
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 شيماء السيد محمد عطية/د

 السيد اسماعيل محمد غمرى/د

مدرس بقسم أصوم التابية
كلية التابية عامعة الللا يق
عم ورية مصر العرمية

مدرس بقسم أصوم التابية
كلية التابية عامعة األ هر بالقاهرة
عم ورية مصر العرمية

تولي املجتمعات اهتماما كاياا بالتعليم الجامعي؛ ألنه هو القادر عن إعداد وتدريب الكوادر البشـ ــرية الطالات القادرة عن تحقيق التنمية ف كا ة املجاالت ؛
 وخاص ـ ــة في إطار تش ـ ــابك املص ـ ــالح بين،ولذلك إن الجامعات في املجتمعات املتقدمة والنامية في حالة س ـ ــع دءوب لتحقيق التنا س ـ ــية والتميز محليا وإلليميا وعامليا
 وتحوم العالم إل ضاء سيم يتنا س يه الجميع في كا ة املجاالت ؛ ولذلك إن الجامعات مطالاة اليوم وأكثا مس أل ولت،الدوم واملجتمعات ونشأة القرل الكونية
 ومس ثم تحقيق القدرة عن التنا سية،مضمى بضرورة إعراء التقويم الشام واملتكام لك مقوماالا ومكونات منظوم لا مس أع تحسين لدرالا عن الاقاء واالستمرار
 غيا أن والع كثيا مس الجامعات العرمية ُيؤكد عن ضعق مستويات الجودة ف منظوم لا وضعق لدراالا عن التقويم الشام،والتميز عن املستويين اإللليمي والعاملي
 وليس أدم عن ذلك مس ضـ ـ ـ ــعق تمثي الجامعات العرمية واملصـ ـ ـ ــرية ف التصـ ـ ـ ــيي ات العاملية للجامعات؛ ولذلك إن الاح الحالي لد اعتمد عن،ملكوناالا املتنوعة
ُ
 ولد خلص الاح إل،املنال الوص ـ ـ ـ ي التحليني في تحديد األهداإ وال لس ـ ـ ـ ة التي تنطلق مس خالل ا عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ــرية
 ممـا ُيؤدي إل أدائلم ألدوارهم املتنوعـة في أعواء، ضـ ـ ـ ــرورة اليئـة وتـدعيم بيئـات عـامعيـة مح لة إلبـداع وتميز هيئـات التـدريس:تحـديـد مجموعـة مس النتـائج ومس أهم ـا
 ضـ ـ ــال عس أهمية تأسـ ـ ــيس وحدات متقدمة لتنمية وتحسـ ـ ــين أداء املوارد البشـ ـ ـرية،يسـ ـ ــودها التشـ ـ ــجيع املادي واملعنوي للمتميزيس منلم في كا ة مجاالت العلم وال ر
 ولد أوصـمى،بالجامعات كآليات م مة لضـمان كي ية تحقيق التقويم املسـتمر وتعليل أداء أعضـاء هيئة التدريس ألدوارهم و قا أل ضـ مسـتول مم س مس األداء املتميز
 وما يالئم ا مس، إلدارة عملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بما يتوا ق مع متطلاات منظومة الجامعات املصرية،الاح بضرورة تأسيس منظومة ااملة ومتكاملة
 ولد انتظمت معظم النتائج والتوص ــيات،املعاييا العاملية في مجام تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في بعض الجامعات املتميزة عامليا في التص ــيي ات العاملية املتنوعة
 والذل ُيم س للجامعات املصرية االستعانة به مس،في إطار توصي الاح إل صياغة تصور مقتاح اام لعملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية
.خالم منطلقاته ومتطلاات تحقيقه وآلياته التن يذية عند إعراء عملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس
 الجامعات املتميزة، تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس، الجامعات املصرية: الكلمات امل تاحية
Research Summary

Societies are highly interested in university education because it is capable of preparing and training human cadres capable of achieving development
in all fields. Therefore, universities in developed and developing societies are striving to achieve competitiveness and excellence locally, regionally and globally,
especially in the context of the interrelationship between countries and societies. And the emergence of global villages , Therefore, universities are required today,
more than ever before, to undertake a comprehensive and integrated assessment of all its components and components of the system in order to improve their
viability and continuity, thereby achieving competitiveness and excellence at the regional and global levels. , However, the reality of many Arab universities
emphasizes the weak quality standards in their system and the weakness of their ability to evaluate the comprehensive components of the various, not evidenced
by the weakness of the representation of Arab and Egyptian universities in the global rankings of universities; therefore, the current research was based on the
descriptive analytical approach to the definition of goals And the philosophy through which the process of evaluating the performance of faculty members in
Egyptian universities, The research has led to the identification of a number of results, the most important of which are: the need to create and strengthen
university environments that stimulate the creativity and excellence of teaching staff, which leads to the performance of their various roles in an atmosphere of
material and moral encouragement for distinguished in all fields of science and thought, as well as the establishment of advanced units to develop and improve
The performance of human resources in universities as important mechanisms to ensure how to achieve continuous evaluation , And to enhance the performance
of faculty members to their roles according to the best possible level of outstanding performance. The research recommended the need to establish a
comprehensive and integrated system, to manage the process of evaluating the performance of faculty members in accordance with the requirements of the
university system , And the international standards in the field of evaluation of the performance of faculty members in some of the world's most distinguished
universities in the various international classifications. Most of the findings and recommendations have been organized in the context of delivering the research
to the formulation of a comprehensive proposal for evaluating the performance of faculty members in Egyptian universities. to use it through its starting points
and the requirements of its achievement and its operational mechanisms when conducting a process of evaluating the performance of faculty members.
Keywords: Egyptian universities, evaluation of faculty members performance, distinguished universities.
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ُ
ُيقاس تقدم املجتمعات بقدرالا عن إعداد وتدريب املوارد البش ـ ـ ـ ــرية وال نية والتقنية ف م تلق املياديس ،وتعد الجامعات
إحدل املؤسسات املجتمعية والتابوية التي تضطلع بم مة ت ريج الكوادر املتميزة في كا ة لطاعات العم واإلنتاج والخدمات ؛ ولذا
ُ
إن الجامعات في املجتمعات املتقدمة والنامية تحاوم دائما تحقيق مستويات مس التميز والتنا س محليا وإلليميا وعامليا ،وخاصة
بعد األهمية ال اياة التي ععلت الجامعات ف حالة مس الس ــع املس ــتمر لتحقيق معاييا الجودة ،وتو يا متطلاات التنا س ــية ،ومناء
عن ذلــك ــإن تحقيق الجــامعــات ملعــاييا الجودة واالعتمــاد أض ـ ـ ـ ــح مطلاـا م مـا لاقــائلــا واس ـ ـ ـ ــتمراري لــا في تحقيق رسـ ـ ـ ـ ــال لــا التابويــة
والتعليميــة والاحثيــة وخــدمــة املجتمع املحني ،ممــا أدل بــدوره إل ظ ور العــديــد مس التص ـ ـ ـ ــيي ــات التي تض ـ ـ ـ ــع الجــامعــات في عــدة
مس ـ ـ ــتويات و قا ملعاييا الجودة وتميز األداء ف كثيا مس الجوانب ،ومس بين تلك التص ـ ــيي ات تص ـ ـ ــييق عامعة عياوتونج بش ـ ـ ــنغ ال
 ،Academic Ranking of World Universitiesوتص ـ ــييق وياومتاكس  ،Webometricsوتص ـ ـ ــييق كيو إس  ،QSوتص ـ ـ ــييق مجلة تايمل للتعليم
العال  ،Times Higher Education Rankingحي إنلا تش ـ ـ ــتاك عميعا ف تحديد عملة مس املعاييا الحاكمة ألداء الجامعات عن املس ـ ـ ــتول
املحن واإللليمى والعاملى ،وتتاايس تلك املعاييا وتتنوع و قا لك تصييق عن حدة.
وتش ـ ـ د املجتمعات حالة مس التغييا املتسـ ــارع ف كا ة املجاالت السـ ــياسـ ــية وااللتصـ ــادية واالعتماعية والثقا ية والتابوية،
والتى أثرت بتــداعيــاالــا عن الجــامعــات في كـ املجتمعــات؛ ولــذلــك حــاولــت بعض الجــامعـات إعراء عمليــات تقويم لخطط ــا ومرامج ـا
وعملياالا املختل ةُ ،ويعد تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أحد أهم مجاالت التقويم الحاكمة ف الجامعات والكليات املتنوعة ؛
ول ذا ا ـ ـ ــرعت الجامعات املص ـ ـ ــرية ف بداية األل ية الجديدة في ص ـ ـ ــياغة منظومة عودة أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس والتى تتمحور حوم
نش ـ ـ ــر ثقا ة الجودة مس خالم إعراء دراس ـ ـ ــات تقويمية ألداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات ،ومس ثم االطالع عن تجارب بعض
الدوم األخرل في مجام الجودة ،وإنشاء ع ات مستقلة تعنى بشئون الجودة داخ الجامعات وخارع ا ،وتحديد استااتيجية ااملة
إلدارة عملية الجودة بالجامعات تتض ـ ـ ـ ــمس تحديد األهداإ ،واملوارد املادية والبش ـ ـ ـ ــرية واليئة الايئات املناس ـ ـ ـ ــاة لتطايق الجودة،
وتح ــدي ــد مع ــاييا لتقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئ ــة الت ــدريس ف مج ــاالت التعليم والتعلم والاح ـ العلمى وخ ــدم ــة املجتمع ،وإعراء بعض
التعديالت في ال ياك التنظيمية للجامعات مس حي تو يع امل ام والسـ ـ ـ ــلطات واملسـ ـ ـ ــئوليات وتعدي بعض اللوائم املنظمة للعم
بالكليات ،والس ــع املتواصـ ـ لتو يا املوارد املادية والبش ــرية واملالية والت نولوعية الال مة لتحقيق اس ــتااتيجية الجودة بالجامعات
(بليعمى ،0222،ص ص .)3351
ومال ع بدأت الجامعات في تطايق برامج الجودة وتن يذ مش ـ ـ ـ ــروعاالا املتنوعة وتمحورت عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التــدريس حوم تن يــذ مش ـ ـ ـ ــروع تنميــة لـدرات أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بـالجــامعــات واس ـ ـ ـ ــت مــام مل ــات الجودة ،غيا أن دوا ي تلــك
املراععة وعملياالا املتنوعة لم تحقق أهدا ا بالشـ ــك امليش ـ ــود ،حي إن عملية التقويم لم ت س اـ ــاملة ولم تتم بشـ ــك مسـ ــتمر(
مسـ ـ ـ ــي ونا ع ،0222،ص  )01؛ حي عاءت نتائج عملية التقويم متدنية ومتااععة حي كان ترتيب بعض الجامعات العرمية ف
بعض التص ـ ـ ـ ــيي ــات العــامليــة ف مكــانـة غيا الئقــة بين عـامعــات العــالم ،وخـاصـ ـ ـ ـ ــة بين عـامعــات الـدوم املتقــدمـة ،حيـ تاوأت بعض
الجامعات العرمية املتميزة سـ ـ ـ ــواء كانت خاصـ ـ ـ ــة أو حكومية مكانة متااععة ومتأخرة ف ترتيب الجامعات ،حي لم ت س أل عامعة
عرمية مس بين أ ض مائة عامعة ف تصييق كيو إس لعام  0211عن اإلطالق.)) QS World University Ranking, 2018
ُ
ُويعد تص ـ ـ ــييق كيو إس أحد أهم التص ـ ـ ــيي ات العاملية للجامعات والذل ترعاه وتش ـ ـ ــرإ عليه إحدل الش ـ ـ ــركات البايطانية
امل تمــة بمجــام التعليم الجــامع  ،حي ـ عــاءت أول الجــامعــات العرميــة و عــامعــة ــد للاتاوم واملعــادن ف املرتاــة ( ،)120تل لــا
الجامعة األمري ية ف بياوت ( ،)005ثم عامعة امللك عادالعليل وترتيبلا ( ،)022وعامعة لطر (،)033بينما كانت عامعة اإلمارات
ف املرتاــة ( ،)032والجــامعــة األمري يــة بــالقــاهرة وترتيبلــا ( ،)035بينمــا عــاءت بعض الجــامعــات املتميزة عــاملي ـا ف املراكل املتقــدمــة
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كمع د ماس ــاا ــوس ــتس للت نولوعيا ،وعامعة س ــتان ورد ،وعامعة كامبادج ،وعامعة نانيانج الت نولوعية ،وعامعة طوكيو وغياها
(.)QS World University Ranking, 2018
وبلذا يكون لد ات ـ ــح تراعع ترتيب الجامعات العرمية واملص ـ ــرية الحكومية والخاص ـ ــة ف هذا التص ـ ــييق العاملى ،وف بعض
التص ــيي ات األخرل مث تص ــييق ا ــنغ ال والذل لم تأت يه أل عامعة مص ــرية أوعرمية ض ــمس أ ضـ ـ مائة عامعة منذ ص ــدوره
ُ
عام  ،0220مما ُيؤا ـ ـ ــر ُويؤكد عن ض ـ ـ ــرورة مراععة اس ـ ـ ــتااتيجيات ومرامج وعمليات الجودة بالجامعات املص ـ ـ ــرية ،التى تعد عملية
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس مس أهم مكوناالا ومقوماالا ،وهذا ما يسع الاح الحال لدراسته.
ُيعد أعض ـ ــاء هيئة التدريس أحد أهم الدعائم الرئيس ـ ــية ألداء أل عامعة؛ ألنلم املنوط بلم تن يذ م ام وأهداإ الجامعات،
و ف حالة س ــع حثي نحو التنا س ــية والتميز وتحقيق متطلاات الجودة بما ُيحقق ل ا الاقاء واالس ــتمرار بين الجامعات؛ ولذلك
إن تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ــرية والعرمية ُيم س أن يكون آلية م مة لتحسـ ــين أداءاالم وتطوير لدراالم،
مما لد ُيسـ ـ ـ ـ ـ م بقدر كايا ف تحس ـ ـ ـ ــين أداء الجامعات العرمية واملص ـ ـ ـ ــرية الحكومية والخاص ـ ـ ـ ــةُ .ويؤكد تلك األهمية ما ورد ف دلي
التقويم الــذاتى والخــارا واالعتمــاد العــام للجــامعــات العرميــة مس وعوب تانى الجــامعــات العرميــة برامج للتميز الاحثى والتــدريع ـ ـ ـ ــمى
والخدمى و ق عملية تقويم مس ـ ــتمر ومتكام ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بلا (اتحاد الجامعات العرمية ،)0221،حي أصـ ــاحت عملية
تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ــرية آلية م مة للتجديد التابوي والتطوير امليش ـ ـ ــوديس ،ض ـ ـ ــال عس لدرة عملية
التقويم امليشـ ـ ـ ــودة عن املحا ظة عن بقاء الجامعات واسـ ـ ـ ــتمراري لا ،كما أكدت ذلك امل وم دراسـ ـ ـ ــة عالونة( )0212عن أن ك اءة
الجــامعــات ومكــان لــا مرهونــة بــدرعــة كاياة بنوعيــة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء التــدريس وتميزهم وأدائلم ألدوارهم املتنوعــة وك ــاءالم ،تلــك التى يتم
تدعيم ا مس خالم عمليات التقويم املس ـ ــتمر آلداءاالم مس لا ال يئات والقيادات اإلدارية عن ك املس ـ ــتويات ،كما أكدت دراس ـ ــة
العيدروس (1301ه) عن أهمية عملية التقويم كمكون أصــي ف مصـ و ة م ام القيادات األكاديمية بدءا مس رئيس القســم وان لاء
برئيس الجامعة.
وعن ذلك عملية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس البد أن تكون ا ــاملة لجميع أدوار وم ام أعض ــاء هيئة التدريس ،وهذا
الش ـ ـ ــموم يتطلب تنوع أدوات لياس وتقويم أداءات األعض ـ ـ ــاء للم ام املتنوعة ،والتي تتطلب بدورها العديد مس القياس ـ ـ ــات ال مية
كعدد الاحو امليشـ ـ ـ ــورة،وعدد املنم الاحثية التى حص ـ ـ ـ علالا ،وعدد الدراسـ ـ ـ ــات التى لام باإلا ـ ـ ـ ـراإ علالا وه ذا ،والقياس ـ ـ ــات
النوعية كالتقييم الذاتى وتقييم الطالب لعضـو هيئة التدريس ( عادالرا ق ،)0222 ،تلك املؤاـرات التى يتم تحديدها باليسـاة لك
عضــو هيئة تدريس عن حدة ُبغية تحقيق النمو املنهى املس ـ لدإ له ،مما ُيمث تحديا أمام اإلدارة بمســتوياالا املختل ة (،)Bai , 2015
ويتناغم ذلك مع ما أكدت عليه دراس ــة مس ــي ونا ع ( ،)0222ودراس ــة الثوينى( )0212مس أن نجاح عملية تقويم أداء أعض ــاء هيئة
التدريس يتولق بدرعة كاياة عن مدل تقا األعضــاء لتقويم أدائلم،األمر الذل يســتوعب نشــر ثقا ة التقويم وتعليلها مس خالم
إعراء ذلك التقويم بموضـ ـ ـ ــوعية تامة وتنويع أدواته ولياسـ ـ ـ ــاته ،مما ُيس ـ ـ ـ ـ ر عس إنش ـ ـ ـ ــاء لاعدة بيانات متكاملة عس أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بالجامعة ،ومس ثم متابعة تطوير وتنمية لدراالم العلمية والوظي ية للوصوم بلم ملستول متميز مس األداء.
وعن ذلك إن تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات يياا أن يتسـ ــم باالسـ ــتمرارية ،مع التأكيد عن ضـ ــرورة تحرل
الدلة ف اختيار تلك الوس ــائ واألدوات ،وص ــياغة معاييا التقويم بش ــك واض ــح بحي تركل عن الس ــلوكيات التى يسـ ـ لياسـ ـ ا،
ضال عس ضرورة إعالم أعضاء هيئة التدريس بيتائج تقييم م وتقديم التغذية املرتدة ل م ،وت طيط التدريب ف ضوء تلك النتائج
ُبغية التحسين ف املستقا  ،وهذا ما أوصت به دراسة أرنوتو ومانك  ،)Arnautu &)Panc, 2015ودراسة محمد (.)0212
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وملا كان الطالب الجامعيون أكثا أعض ــاء املجتمع الجامع تأثرا بجودة أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،يياا أن يكونوا عامال
ُمس ـ ـ ــاعدا ف عملية التقويم مع التأكيد عن ض ـ ـ ــرورة االعتداد بيتائج ذلك التقويم ومحاولة االس ـ ـ ــت ادة منه عند الت طيط لتطوير
أداء أعضــاء هيئة التدريس يما بعد ،وهذا ما أسـ رت عنه دراســة مورل ( )Murray, 2005مس أن التحســين ف التعليم الجامع ُيم س
أن ُيعلل إل تقييم الطالب ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،نظرا ألن ذلك النوع مس التقييم يع س ما يقوم به العض ـ ــو ف الوالع الدرا ـ ــمى،
عن أن يتزامس مع تقييم الطالب وس ـ ـ ـ ــائـ متعــددة للتقويم كتقويم رئيس القس ـ ـ ـ ــم واأللران والتقييم الــذاتى ؛ ولــذلــك ــإن التقويم
يياا أن ُيركل عن األبعاد الثالثة ألداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس و التعليم والتعلم والاح العلمي وخدمة املجتمع عن أن يكون
هناك م ططات واضــحة األهداإ والعمليات واآلليات والنواتج لكى يتســنى تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس للم ام الثالثة بشــك
متكــام ـ ومتواون في إطــار اليئــة بيئــات متتقــدمــة ت نولوعيــا ومعر ي ـا وعــاذبــة للطالب في ض ـ ـ ـ ــوء تو يا العــديــد مس الحوا ل املــاديــة
واملعنوية التي تدعم االبتكار والتميز ف األداء التدريعمي والاحثي والخدمي(عمار0210،؛ الصرايرة.)0211،
ونظرا للتنوع ال ايا بين الجـ ــامعـ ــات ف تحقيق ـ ــا ملعـ ــاييا الجودة ،وتنوع وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ تقويم هيئـ ــة التـ ــدريس وتحقيق التميز
والتنا س ــية إن الاح الحالي يس ــع لص ــياغة تص ــور مقتاح يرت ل عن مجموعة مس الخباات العاملية ف مجام تقويم أداء أعض ــاء
هيئة التدريس ،عن أن يتم اختيار خباات بعض الجامعات املتميزة عامليا ف مجام التص ـ ـ ـ ــيي ات العاملية للجامعات ،ومناء عن ذلك
ُيم س صياغة مشكلة الاح ف محاولة اإلعابة عس السؤام الذل م اده :
كيق ُيم س صياغة تصور مقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية
ف ضوء خباات بعض الجامعات املتميزة عامليا؟

يس ـ لدإ الاح الحال صــياغة تصــور مقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات املصــرية معتمدا عن ال شــق
عس بعض ممارســات تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس ف بعض الجامعات املتميزة عامليا والتي تتاوأ املراكل املتقدمة ف التصــيي ات
العاملية.

يمكن بلورة أهمية البحث الحالى من خالل عرض النقاط التالية:
 1 .1تياع أهمية الاح مس خالم تناوله ملوضوع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،وهو موضوع حيول للغاية ،حي
يم س أن ُيقدم الاح الحالي إطارا ريا ف مجام تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،وما يم س أن يمثله ذلك مس بداية م مة
لتقويم عناصـر أخرل ف منظومة التعليم الجامع  ،مما ي يد بدوره ف تحقيق منظومة الجودة الشـاملة للجامعاتُ ،ويعد ذلك
خطوة عادة نحو االعتماد األكاديمى وتحقيق امللايا التنا سية للجامعات املصرية إلليميا ودوليا.
 0 .2يم س أن يقدم الاح الحال بيتائجه النظرية واإلعرائية لاعدة بيانات ومعلومات عيدة يم س التأس ـ ــيس علالا واالس ـ ــت ادة
منلا كتغذية راععة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس والكليات والجامعات ،وذلك مس خالم عملية التقويم الش ـ ـ ـ ــاملة واملتكاملة ألداء
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مل ام م املتنوعة ،والتى يم س أن تتم ف إطار معاييا دليقة وحاكمة ،مما لد يو ر آلية م مة لتحديد
عوانب الجودة والتميز ومواطس الضـ ـ ـ ــعق ،مما لد يس ـ ـ ـ ـ م في تحسـ ـ ـ ــين إعراءات الجامعات والكليات في إدارة عمليتى الجودة
واالعتماد األكاديمى بلا.
 0 .3يحاوم الاح الحال صـ ـ ــياغة تصـ ـ ــور مقتاح ملنظومة تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ـ ــرية ،وما يم س أن
يتضـ ـ ـ ــمنه مس آليات وإعراءات تتسـ ـ ـ ــم بالشـ ـ ـ ــموم والتكام والتوا ن وتقديم بعض املقتاحات التى ت يد ف اسـ ـ ـ ــتحدا درعات
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علمية عديدة ،وخاصة ألعضاء هيئة التدريس صغار السس الذيس يتمتعون بأنشطة علمية ومحثية وخدمية وتدريسية متميزة
كوظي ة أس ـ ــتاذ كر ـ ــمي بالجامعة  ،Chairmanوالتى تح ظ ل م اس ـ ــتمرارية اليش ـ ــاط والعطاء واإلعادة ف م تلق األدوار وامل ام
املنوطة بلم.

الحدود املكانية  :التص ـ ــر الاح الحالي عن دراس ـ ــة وتحلي عملية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ــرية
الحكومية دون الجامعات الخاص ـ ــة ،كما التص ـ ــر الاح عن دراس ـ ــة خباات بعض الجامعات املتميزة في تص ـ ــييق الجامعات ،والتى
عاءت ف مراتب متقدمة مس تص ـ ـ ـ ــييق كيو إس  QSللجامعات لعام  ،0211وملا كانت الجامعات األمري ية ذات مكانة متقدمة بين
املراكل األول في التصـ ـ ـ ــييق قد حاوم الاح اسـ ـ ـ ــتعراب واحدة قط مس عامعاالا ،وهو مع د ماسـ ـ ـ ــاا ـ ـ ــوس ـ ـ ــتس للت نولوعيا،
وعـامعـة كـامبادج كممثـ للجـامعـات البايطـانيـة ،وأخياا عـامعـة نـانيـانج الت نولوعيـة والتى مثلـت إحـدل عـامعـات آس ـ ـ ـ ـيـا النـاا ـ ـ ـ ـئـة
واملتقدمة في سنغا ورة.
 :التصـ ــر الاح عن دراسـ ــة موضـ ــوع تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املصـ ــرية مع
.1
االلتصار عن االست ادة مس خباات بعض الجامعات املتميزة في تصييق كيو إس للجودة وتنا سية الجامعات قط دون غياه
مس التصيي ات.
 .2مع االلتصار عن دراسة وتحلي خباة ك عامعة مع التاكيز عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس كمؤار رئيس لجودة وتميز
الجامعة في التص ــييق الدولي ،مع التااح تص ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات املص ــرية مع االلتص ــار
عن خباات بعض الجامعات املتميزة في تصييق الجامعات دون غياها.
 :تم إعراء الاحـ ـ الح ــال خالم ع ــام 0211م ،مع االلتصـ ـ ـ ـ ــار عن تص ـ ـ ـ ــييق كيو إس للجودة وتميز
.3
الجامعات في عام  0211دون غياه مس األعوام.

ُيعرإ بأنه العملية التي يتم بمقتض ـ ـ ـ ــاها الح م عن مس ـ ـ ـ ــتول أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لواعااالم ف مجاالت التدريس
والاح العلمي وخدمة املجتمع (مسي ونا ع.)0222 ،
ُويعرإ كذلك بأنه عملية ا ـ ـ ـ ــاملة تتض ـ ـ ـ ــمس تحديد وتقويم مس ـ ـ ـ ــتول ك اءة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،و قا ملعاييا محددة
وموض ـ ــوعية ،ومقارنة أدائه بتلك التولعات والواعاات امل روب أدائلا في الجامعة ،ثم تطوير األداء وتحس ـ ــينه وإص ـ ــالحه والتغلب
عن املعولات التي تقق أمام اعليته امليشودة (العيدروس 1301 ،ه).
ُويعر ه الحميض ـ ـ ــمى ( )0211بأنه العملية التي تتض ـ ـ ــمس تحديد مدل ك اءة عض ـ ـ ــو هيئة التدريس مس خالم لياس مس ـ ـ ــتول
األداء و قا للممارسات املوضوعة بلدإ تحديد نقاط القوة والضعق في أداء عضو هيئة التدريس.
ُويعرإ الاح الحالي تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس إعرائيا بأنه :العملية الش ـ ـ ـ ــاملة واملتكاملة واملتوا نة وال اد ة التى
يتم بموعبلـا تحـديـد ك ـاءة أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ألدوارهم وم ـام م التعليميـة والاحثيـة وخـدمـة املجتمع و قـا آلليـات تقويم
متنوعة تشـ ـ ـ ـ ــارك الا ع ات متعددة تح ظ للتقويم موض ـ ـ ـ ــوعيته ،في إطار بعض خباات الجامعات املتميزة ف تص ـ ـ ـ ــييق كيو إس
للجامعات لعام .0211
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ُ
ُ
تعرإ بأنلا تلك الجامعات التي تباع ف أهدا ا ،وص ـ ـ ـ ــياغة تلك األهداإ بشـ ـ ـ ــك مميز يع س لس ـ ـ ـ ـ لا الخاص ـ ـ ـ ــةُ ،ويحدد
املســارات املناجية لتحقيق تلك األهداإ ،حي إن الجامعات ف القرن الحادل والعشــريس لم تعد تقاس بألســام ا أو ب ثاة طالبلا،
ُ
وإنما تقاس بيشاط ا العلمى املتميز،وحرص ا عن تحقيق أهدا ا بصورة تدريجية (القطب)0221 ،
ُويعرإ الاح الحالي الجامعات املتميزة عامليا إعرائيا بأنلا :تلك الجامعات التى تتاوأ مراكل متقدمة في التصـ ـ ـ ــييق العاملي
للجــامعــات كيو إس ،حي ـ تتمتع تلــك الجــامعــات بتو ر كوادر متميزة مس أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في م تلق األلس ـ ـ ـ ـ ــام العلميــة
والكليات بحي يتم تقويم أدائلم و ق عملية تقويم اـ ــاملة ومسـ ــتمرة ،كما تتمتع بشـ ــا ة متميزة مس العاللات الدولية التي تح ظ
ل ا مكان لا الاحثية وعودة م رعاالا.

يعتمــد الاح ـ الحــال عن املنال الوص ـ ـ ـ ـ ى التحلين  ،وذلــك مس خالم تحلي ـ م وم تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات وأهميته وأهدا ه وال لسـ ـ ـ ـ ـ ة التى ُيانى علالا ،وتحديد أبر مالمم ذلك التقويم ف الجامعات املص ـ ـ ـ ــرية ،وتحلي خباات
بعض الجامعات املتميزة عامليا ف إطار تص ـ ـ ـ ــيي ات الجامعات املتنوعة عن املس ـ ـ ـ ــتول العاملى للجامعات ،مما لد ُي يد في ص ـ ـ ـ ــياغة
التصور املقتاح الذي ُيعد بمثابة ال دإ الرئيس للاح الحالي.
يعد الاح إطاللة م مة عن أحد أهم دعائم منظومة التعليم الجامع وهو عضو هيئة التدريس ،والذل ُيعد أحد املعاييا
والعوام الحاكمة للمنظومة الجامعية ،حي إنه يتول م ام تدعيم ليم املجتمع واتجاهاته املرغومة ،كما أنه يتول م مة تثقيق
املجتمع املحيط بالجامعة ،كما أنه معنى بإعراء الاحو العلمية التى تسـ ـ ــاعد املجتمع ف تحقيق تطلعاته والتغلب عن مش ـ ـ ـ الته؛
ولذا إن تعاطى موض ـ ـ ـ ــوع تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية ُيعد اسـ ـ ـ ــتجابة الحتياعات التنمية الشـ ـ ـ ــاملة
واملستدامة للمجتمع املصرل والذل يدعم القدرات التنا سية للجامعات ،وانتاج الثاوة ال رية واملعر ية والتقنية.
وملا كانت الجامعات ف حاعة ماسـ ـ ـ ــة ملواع ة ال ثيا مس التحديات واملتغياات التى تؤثر ف أداء الجامعة مس داخل ا أو مس
خــارع ــا ؛ لــذا ــإن الجــامعــة مطــالاــة بــالت يق بشـ ـ ـ ـ ـك ـ علمى مقص ـ ـ ـ ــود وم طط لاواع ـ ذلــك التغييا ،والــذل يتطلــب مليــدا مس
االس ــت دام ال ثيق للمعر ة ،وتنمية لدرات الطالب والعاملين الا عن ممارس ــة النقد واإلبداع واس ــتش ـراإ املس ــتقا ؛ ولذا إن
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية ُيعد آلية م مة للتناغم مع التغييا ومواع ة التحديات ،واالنتقام مس سياسة
ردود األ عام إل التياؤ باملتغياات وليادة التغييا إل آ اق أرحب مس حركة تقويم ا ـ ـ ـ ــاملة للمنظومة الجامعية تقود إل إدارة اعلة
للتغييا املخطط امليشود (دراج ،0222 ،ص .)330
ومس خالم معايشة الوالع الحال لعملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية يت ح أنلا ُيم س تتم بآليات
غيا اــاملة أو متكاملة أو متوا نة ،كما أنلا لد تتمركل حوم إحدل امل ام امللقاه عن عاتق أعضــاء هيئة التدريس كالتاكيز عن إنتاج
الاحو العلمية كآلية وحيدة تقرياا للتالية ،وإغ ام امل ام واألدوار االخرل املنوطة بأعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مث أدواره ف عمليتى
التعليم والتعلم ،ودوره امل م ف خدمة املجتمع املحن ونشر الو والثقا ة الصحيحة باملجتمع املحيط بالجامعة.
إضــا ة إل أن عمليات ترلية أعضــاء هيئة التدريس حاليا لد ت ضــع لعوام متعددة ،هى ال تتم بصــورة معيارية متكاملة،
كما أن منظومة التالية ولواعد التقويم ف الجامعات املص ـ ـ ــرية والجامعات العرمية ال تس ـ ـ ــيا و ق لواعد وس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات ونظم إدارية
واحدة أو متقارمة ،مما يؤدل للعديد مس املشـ ـ ـ الت في موض ـ ــوع إعارة أعض ـ ــاء هيئة التدريس أو تنقالالم مس دولة عرمية إل أخرل،
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مما لد ُيؤثر في أدائلم املنهي والاحثي واألكاديمي ( الشـ ـ ـ ــخي ى ،0222،ص  )320؛ ولذلك إن الاح الحال ُيحاوم ص ـ ـ ـ ــياغة تص ـ ـ ـ ــور
مقتاح لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـالجـامعـات املص ـ ـ ـ ــريـة بحيـ ينطلق مس تحليـ خصـ ـ ـ ـ ــائص وآليـات التقويم ف في بيئـات
التعليم والتعلم في الجامعات املص ـ ــرية ،وفي إطار طايعة التعليم الجامعي وثقا ة املجتمع املص ـ ــري ،وطايعة املشـ ـ ـ الت والتحديات
وال رص املتاحة أمامه ،مع االس ـ ـ ـ ــت ادة مس خباات بعض الجامعات املتميزة عامليا في الجودة والقدرات التنا س ـ ـ ـ ــية عن املس ـ ـ ـ ــتوىين
اإللليمي والدولي.
تعددت الدراسات والاحو ذات الصلة بموضوع تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتُ ،ويم س للاح استعراب
بعض الدراسات والاحو في هذا املجام مرتاة منيا مس األلدم لألحد كما يني:
بليع ــمى ( )0222والتي اس ـ ـ لد ت التعرإ عن والع أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس مل ام م وأهم املعولات التي تحوم
دون أدائلاُ ،بغية رسـ ــم االسـ ــتااتيجيات والتااح ال ُس ـ ـ ُا لإلرتقاء بالعملية التعليمية ،ومسـ ــاعدة أعضـ ــاء هيئة التدريس عن تحسـ ــين
وتطوير ك اءالم التدريس ـ ــية والاحثية والخدمية ،واعتمدت الدراس ـ ــة عن املنال الوص ـ ـ ى التحلين  ،وتم تطايق أداة الدراس ـ ــة عن
عينة مس أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعات اإلس ـ ـ ـ ندرية وعين ا ـ ـ ــمس واملنص ـ ـ ــورة واملنيا وأس ـ ـ ــيوط ،وان لت الدراس ـ ـ ــة بالتااح رؤية
لتنمية أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس م نيا لتحقيق عودة وتميز الجامعة ف عص ـ ـ ـ ــر املعلومات ،وأكدت خالل ا عن ض ـ ـ ـ ــرورة وعود معاييا
واضحة للتقويم عن مستول القسم والكلية والجامعة.
دراسـ ـ ـ ــة العيدروس (1301ه) اس ـ ـ ـ ـ لد ت الدراسـ ـ ـ ــة التعرإ عن أهم مالمم تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات
الســعودية ،و قا ملادأ املســئولية اإلســالمية ،والولوإ عن أســاليب التقويم املســت دمة ،ومس ثم ال شــق عس متطلاات وصــعومات
تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات الســعودية ،واعتمدت الدراســة عن املنال الوص ـ ى ،وان لت الدراســة إل تحديد عدد
مس املتطلاات الال مة لتقويم أداء هيئة التدريس ومس أهم ا  :ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمسئولياالم التدريسية والاحثية
والخدمية ،واسـ ـ ــت دام نماذج مقننة ألسـ ـ ــاليب التقويم ،ووعود معاييا واض ـ ـ ــحة للتقويم ،كما أكدت عينة الدراس ـ ـ ــة عن عدد مس
معولات تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات السـ ـ ـ ــعودية منلا  :تأثر تلك العملية بالتحيزات الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية وغياب املعاييا
الواضـ ــحة ،وضـ ــعق الرلابة الذاتية ؛ ولذا قد أوصـ ــت الدراسـ ــة بضـ ــرورة التقويم الشـ ــام واملسـ ــتمر لجميع أداءات أعضـ ــاء هيئة
التدريس باست دام أساليب متعددة مث التقويم الذاتي ،و تقارير صادرة عس رئيس القسم ،وإدارة الجودة املختصة ،و استاانات
ُ
ُ
الطالب ،وتقارير اللمالء ) ،،وأن تصــام عملية التقويم علءا أســاســيا مس املســئوليات املللمة لك القيادات األكاديمية بحي توعه
نتائج ا لتحسين مستول األداء وتطويره.
دراس ــة محمد ( )0212اس ـ لد ت الدراس ــة التعرإ عن لس ـ ة التعليم الجامعي وانعكاس ــاالا عن نظام تقويم أداء أعض ــاء
ُ
ُ
هيئة التدريس،وتحلي والع أداء أعضاء هيئة التدريس في مصر في ظ التحديات التي تواع م ،والتي تعد متطلاا أساسيا للتقويم
الشـ ــام  ،ومحاولة االسـ ــت ادة مس خباات بعض الدوم في ذلك املجام ،واعتمدت الدراسـ ــة عن املنال الوص ـ ـ ي ،وان لت إل صـ ــياغة
تصـور مقتاح للتقويم الشـام ألداء أعضـاء هيئة التدريس ،مع التااح تعدد ع ات التقويم ،مث رئيس القسـم ،واللمالء ،والطالب،
والتقويم الذاتي ،وان لت كذلك لالورة نماذج تقويمية لك منلم عن حدة.
دراس ـ ــة  )Miankheil, Nawaz ,Khan& Wajidi (2012والتى اسـ ـ ـ لد ت مقارنة نتائج تقويم ك مس الطالب والرؤس ـ ــاء واأللران ألداء
أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ف الجامعات الااكس ـ ـ ــتانية ،واعتمدت الدراس ـ ـ ــة عن املنال الوصـ ـ ـ ـ ي ،وأكدت الدراس ـ ـ ــة عن أهمية تقويم
الطالب ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وتنوعت أدواالم للتقييم بين تطايق اسـ ـ ــتاانات ومنالش ـ ـ ــات م توحة عس أداء األعض ـ ـ ــاء ،وأكدت
الدراس ــة عن أهمية وعود وحدة مت صـ ـص ــة لتجميع املعلومات عس األعض ــاء مس مص ــادرها املختل ة ،كما أكدت نتائج ا امليدانية
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عن وعود ات اق بين الطالب واأللران والرؤس ـ ـ ـ ــاء حوم محاور ال اعلية وال اءة واالسـ ـ ـ ــتجابة ،بينما كانت االختال ات يما بينلم
حوم درعة إبداع أعضاء هيئة التدريس.
دراس ـ ـ ـ ــة عادالعام ( )0213والتى هد ت للتعرإ أس ـ ـ ـ ــاليب وأدوات تقييم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في بعض الجامعات
األمري ية مث عونل هوم يس ،وت ساس ،ومياكني ،وميتشجان ،وستان ورد ،ويام وبعض الجامعات العرمية مث عامعة امللك عاد
العليل ،وعامعة لطر ،وعامعة اإلماراتُ ،بغية االس ـ ـ ـ ــت ادة مس تلك الخباات في تطوير نموذج لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات املصرية ،واعتمدت الدراسة عن املنال املقارن ،وان لت الدراسة اللتااح تصور أكد خالله عن ضرورة أن تتصق برامج
التقويم بـاملرونـة والقـابليـة للتطوير والتحـديـ  ،واا ـ ـ ـ ــتمـال ـا عن ع ـات تقويم متعـددة ،ض ـ ـ ـ ــال عس أهميـة وعود وحـدة م تص ـ ـ ـ ــة
للتقويم تتول عدولة إعراءات التقويم ،وإرس ـ ـ ــام نماذج تقويم الطالب وتعليقاالم إل عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ورئيس لس ـ ـ ــمه ،بينما
ي تص مجلس الشئون األكاديمية بالكلية والجامعة بدراسة التعدي أو إعادة مراععة أداء العضو.
دراســة الحميضــمي ( )0211والتى هد ت لوض ـع تصــور مقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بجامعة القصــيم مس وع ة
نظرهم ف ض ـ ــوء تجارب بعض الجامعات املحلية والدولية ،وتحديد مجاالت وعناص ـ ــر عملية التقويم ،والتااح املؤاـ ـ ـرات الي ُيم س
أن تتبناها الجامعات في عملية التقويم ،واعتمدت الدراس ـ ــة عن املنال الوص ـ ـ ي التحلين واملقارن ،ولد أظ رت نتائج الدراس ـ ــة أن
درعو موا قة أعضـ ــاء هيئة التدريس يما يتعلق ببنود التقويم الذاتي وتقويم الطالب ورئيس القسـ ــم وعميد الكلية كانت مرت عة،
وكان أعن تقييم ملسـ ـ ـ ــتول األداء في حالة تقييم رئيس القسـ ـ ـ ــم ثم التقييم الذاتي ثم الطالب وأخياا تقييم اإلدارة ،وان لت الدراسـ ـ ـ ــة
بوضــع تصــور مقتاح لتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس محددة خالله أســاليب ومجاالت ومصــادر وآليات ذلك التقويم ،كما أوصــت
بضرورة االهتمام بعملية التقويم ورمط نتائج ا بالحوا ل السنوية ،مع أهمية وعود نوع مس التغذية املرتدة ألعضاء هيئة التدريس
باستمرار.
مس خالم استعراب الدراسات والاحو السابقة ُيم س تحديد ما يني:
 1 .1ات قت عميع الدراس ــات الس ــابقة عن ض ــرورة تنويع ع ات ووس ــائ تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بحي يكون التقويم
موضــوعيا ،وخاصــة إذا تعددت أنواعه بين تقارير رئيس القســم وعميد الكلية ووحدات مراععة عودة األداء وضــمان الجودة،
وتقارير األلران واستاانات الطالب وغياها.
0 .2أكدت العديد مس الدراس ـ ـ ـ ــات ،عن التااح نماذج متعددة للتقويم مع ض ـ ـ ـ ــرورة رمط التقويم بالحوا ل واملكا آت املادية ،مع
تو يا آليات مستمرة لتقديم تغذية راععة ل يئة التدريس حوم أدائلم ألدوارهم املتعددة.
0 .3أكدت الدراسـ ــات السـ ــابقة كذلك عن أهمية اـ ــمولية التقويم لجميع امل ام واألدوار املوكلة إلالم دون التاكيز عن عانب منلا
قط .وعن ذلك إن الاح الحالي لد أ اد مس الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة في التحديد الدليق ملش ـ ـ ــكلة الاح  ،وص ـ ـ ــياغة املااح
الرئيسة للخل ية النظرية للاح  ،وصياغة التصور املقتاح لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية.

تسـ ـ ـ ـ لــدإ مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم عن اختالإ مراحل ــا التعليميــة تحقيق التميز والتنــا سـ ـ ـ ـيــة ف تقــديم خــدمــاالــا التابويــة
واألكاديمية والاحثية وخدمة املجتمع ؛ ولذلك إن م مة تقويم املدارس والكليات والجامعات تادو م مة ص ـ ـ ـ ــعاة ومالغة التعقيد،
كما أن املس ـ ــئوليات واألدوار الا متش ـ ــاب ة ،وخاصـ ــة ف إطار ااـ ــتمام املؤس ـ ـسـ ــة التعليمية عن العديد مس األنظمة ال رعية والتى
تتكام يما بينلا كوحدة متماس ـ ة ومت اعلة ف ذات الولت مع مكونات املجتمع املحن املحيط بغية تحقيق أهداإ وغايات تتســم
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بأكبا لدر مس ال اعلية ،وخاصـ ــة في ظ تنوع آليات ووسـ ــائ تقويم املؤسـ ـسـ ــات التعليمية ومنلا مدخ النظم ،ومدخ املحاسـ ــبية
التابوية ،ومدخ القيمة املضـ ـ ــا ة ،ومدخ الجودة الش ـ ــاملة ،ومدخ اإلا ـ ـ ـراإ والتوعيه التابول ،ومدخ خصـ ـ ــائص ومرت لات
املــدرسـ ـ ـ ـ ــة ال عــالــة ،وغياهــا(.عالم ،0220،ص  ،)033كمــا تن رط الجــامعــات كــذلــك في تقويم خــدمــاالــا التابويــة والاحثيــة مس خالم
حرص ا عن ت ريج أ راد لادريس عن االن راط في سوق العم  ،وتحسين لدرالم عن تلاية االحتياعات املتنوعة للمجتمع املحن .
ويعد االهتمام بتطوير أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات متطلاا ملحا ف إطار س ـ ـ ـ ــع الجامعات املتواصـ ـ ـ ـ ـ لتحقيق
التجـديـد والتميز ف منظوم لـا ،مس أعـ تحسـ ـ ـ ــين عودة املخرعـات ،وتحقيق نواتج عمليتى التعليم والتعلم ،وخـاصـ ـ ـ ـ ــة ف ظـ يـادة
االهتمام بتحقيق امللايا التنا س ـ ــية بين الجامعات وتغييا امل ام واألدوار امللقاه عن أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات ،والتى تأثرت
ف عانب كايا منلا انطاللا مس تداعيات بعض املتغياات املحلية واإللليمية والعاملية ذات التأثيا ف دور الجامعات ف تنمية وليادة
املجتمعات نحو التنمية الش ـ ـ ـ ــاملة واملس ـ ـ ـ ــتدامة؛ ولذلك إن الاح الحال يحاوم تناوم عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات املصرية مس خالم استقراء وتحلي أدبيات التابية ذات الصلة بذلك امل وم.

يعد تقويم األداء عمال ضـ ـ ـ ــروريا ف أل نشـ ـ ـ ــاط أو عم يقوم به اإلنسـ ـ ـ ــان ،ويعتمد ذلك التقويم ف األغلب عن تو يا آليات
وأس ـ ـ ــاليب متنوعة لتحديد ولياس مس ـ ـ ــتول األداء ،والبد أن يتم و قا ملعاييا ومحكات محددة ومعتمدة س ـ ـ ــل ا ؛ ولذلك إن عملية
ُ
تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس تعنى ليام أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بامل ام واألدوار امللقاه علالم مس تدريس ومح علمى وخدمة
للمجتمع وغياها ف إطار مس القوانين واللوائم املنظمة لعمل م داخ الجامعات املصرية (Badawy, Abd El Aziz , Hefny,.(2018, p.37

يعد تقويم أداء أعض ـ ــاء التدريس بالجامعات منظومة ا ـ ــاملة ومتكاملة ومرنة ،تتضـ ــمس إصـ ــدار أحكام وتقديرات ألعض ـ ــاء
هيئة التدريس و ق معاييا ومس ـ ـ ـ ــتويات ومحكات واض ـ ـ ـ ــحة ومحددة ،بحي تتض ـ ـ ـ ــمس لياس وتقدير أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
ألدوارهم الجديدة واملتجددة ملواع ة الظروإ والتحديات الجديدة بآليات ووس ـ ــائ تجديدية مناس ـ ــاة بحي تحدد ألعض ـ ــاء هيئة
التدريس احتياعاالم التدريبية املتطورة بما ُيحقق للكليات والجامعات عودة ااملة و عالية مستمرة ،بما ييهئ الكليات والجامعات
ُ
التى يعملون بلـا لالعتااإ األكـاديمى محليـا وإلليميـا ودوليـا (برلـاول وأبوالرب ،0212،ص  ،)032ومـذلـك تعـد عمليـة تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء
هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية إطارا مرععيا ا ـ ـ ـ ــامال ُيو ر املعلومات والايانات ذات الص ـ ـ ـ ــلة باس ـ ـ ـ ــتعدادات ولدرات وم ارات
أعضاء هيئة التدريس بما يو ر تقديم التغذية املرتدة ل م وإلدارة الكليات والجامعة واملجتمع املحن باألداء الحال واملتولع ألعضاء
هيئة التدريس ف مجاالت التعليم والتعلم والاح العلمى وخدمة املجتمع.

تسـ ـ ـ ـ ـ لدإ عملية تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات تحقيق التنمية امل نية املس ـ ـ ـ ــتمرة ،ومس ـ ـ ـ ــاعدة العاملين
بــالجــامعــة عن ت م م ــام م وأدوارهم املتنوعــة بمــا ُيحقق عودة وتميز الجــامعــات والكليــات املتنوعــة ،وعن ذلــك يم س أن الــدإ
عمليـة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـالجـامعـات إل تحقيق مـا ين ( :االبراهيمي ،0223 ،ص 55؛ الغـامـدل و القعيـد،0210 ،
ص131؛ لمر ،0215 ،ص .)55
1 .1تحقيق بعض اإلعراءات اإلدارية امل مة وات اذ بعض القرارات التابوية والتعليمية واألكاديميةُ ،ويعد تحقيق هذا ال دإ أمرا
م ما للغاية داخ مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم الجامع حي يتاتب عن إعراء عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس العديد مس
القرارات اإلداريـة والتى تحمـ ف طيـاالـا إعراءات عـديـدة داخـ مجتمع الجـامعـة مثـ التعيين ف الوظـائق األكـاديميـة والتاليـة
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.2

.3

.4

.5

مس وظي ة ألخرل وص ــرإ مكا آت التميز واإلعادة ،أو تجديد التعيين مس عدمه ،ومذلك يم س للجامعات إنش ــاء لاعدة بيانات
ُ
حقيقية متض ـ ــمنة لدرات وم ارات واس ـ ــتعدادات أعض ـ ــاء هيئة التدريس ،بحي تمث عملية تقويم ا ـ ــاملة تم نلا مس تحقيق
معاييا الجودة الشاملة ،وتحقيق امللايا التنا سية بين الكليات والجامعات.
ُ
 0ت يد عملية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ف تحقيق عمليات الت طيط االس ـ ــتااتي ال عام للكليات والجامعات ،حي
ُ
تعــد س ـ ـ ـ ــجالت األداء ومل ــات اإلنجــا وثــائق م مــة إلدارة املوارد البش ـ ـ ـ ــريــة بــالكليــات والجــامعــات ،بمــا ي تم املجــام أمــام إعطــاء
الحيثيات املالئمة والتبايرات املناس ـ ـ ـ ــاة للقرارات اإلدارية املتنوعة ،وتحقيق عملية الوص ـ ـ ـ ــوم بقدرات أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
وم اراالم إل ألصمى مستول مم س مس اإلعادة والتميز.
ُ 0يقدم تقويم أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات رص ـ ـا مالئمة ملنالش ـ ــة وتعرإ عوانب التميز والض ـ ــعق ف أداء عض ـ ــو هيئة
التدريس ف مجاالته الثالثة؛ ولذا إن عضــو هيئة التدريس ُيم نه تحديد احتياعاته التدريبية مس خالم برامج التنمية امل نية
ُ
املس ـ ــتمرة ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ؛ ولذلك إن نتائج عملية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ت يد ف وض ـ ــع خطط لتحس ـ ــين
األداء عن املستول ال ردل والجما والتنظيمى.
ُ 3يسـ ـ ـ ـ ـ م تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــات ف التعرإ عن مــدل تحقيق األهــداإ التابويــة للمنظومــة التعليميـة
بالجامعة ،حي ُي يد ف التعرإ عن مدل تحقق أهداإ املناهل الد اسية ،كما ُي يد مس ع ة أخرل ف اختيار ُ
النظم والباامج
ر
والخطط املوا قــة للمنظومــة الجــامعيــة ال عــالــةُ ،ويو ر كــذلــك لــاعــدة م مــة للتغــذيــة املرتــدة للعــديــد مس مكونــات املنظومــة
الجــامعيــة ،حيـ ُيو ر للكليــة والجــامعــة إمكــانيــة تحقيق الخطط والباامج التــدريبيــة وخطط التنميــة امل نيــة للعــاملين وتحقيق
أهدا ا التنموية والتطويرية.
ُ
ُ 5يم س أن ت يد عملية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ف ترايد عملية تو يع املوارد املادية واملالية للكلية والجامعة ،حي
إن التقويم الش ـ ـ ـ ــام واملس ـ ـ ـ ــتمر ألداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ُيلود القادة واإلداريين بالكليات والجامعات ببيانات ومعلومات
ُ
تســاعد بدرعة كاياة ف تراــيد وصــناعة القرارات اإلدارية الصــحيحة ،وضــاط عملية الجودة الشــاملة والحصـوم عن االعتماد
األكاديمي مس هيئات الجودة املستقلة.

يتاتب عن عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس العديد مس اإلعراءات والقرارات والتداعيات التى تنع س نتائج ا عن
عملية التجديد والتطوير ف املنظومة الجامعية؛ ولذلك هى تحتاج إل تو يا عدة مواص ـ ـ ـ ـ ات ومتطلاات خاصـ ـ ـ ــة تح ظ لعض ـ ـ ـ ــو
هيئة التدريس مكانته بعيدا عس األهواء والتحيزات الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية ،و ُيم س تحديد بعض الخصـ ـ ـ ــائص واملواص ـ ـ ـ ـ ات الال مة لتحقيق
تقويم عيد ألداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس كما ين ( :الشـ ـ ــا عي ،0222 ،ص 020؛ الغامدي ،0223 ،ص 00؛ املنيع ،0210،ص 025؛
أبو الرب و لدادة ،0221 ،ص 25؛ ناصق ،عتايس ،0210،ص 031؛ الشخي ي وكمام.)353 ،0213 ،
ُ
 1 .1يتس ـ ـ ــم التقويم الجيد ألداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأنه عملية  Processتسـ ـ ــتللم العديد مس اإلعراءات ،حي تحدد األهداإ
ُ
املتنوعة والش ـ ـ ــاملة ألدوار وم ام عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،كما تحدد إعراءات تن يذ عملية تقويم األداء ،في إطار تنويع وس ـ ـ ــائ
وأدوات التقويم كى تشتم عن كا ة امل ام واإلعراءات والعمليات والتغذية املرتدة وغياها.
ُ
ُ
0 .2يياا أن يكون تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس هاد ا ومقصـ ـ ـ ــودا ،كما تحوم أهدا ه إل إعراءات محددة يم س لياس ـ ـ ـ ـ ا
والتحقق مس مدل استي ائلا ألغراب عملية تقويم األداء بشك اام ومتكام .
ُ
 0 .3تتسم عملية تقويم أعضاء هيئة التدريس كذلك بأنلا ااملة ومتكاملة ومتوا نة ،ويعنى ذلك أن يشم التقويم عميع األدوار
وامل ام واملجاالت التى ُيؤديلا عض ــو هيئة التدريس ،ف إطار عملية تقويم متكاملة ،ي م ك علء منلا الجلء اآلخر أو ُيعض ــده،
ُويعطى لك ُبعد مس أبعاد التقويم أو ان نس ـ ـ ـ ــبية متقارمة ومتوا نة ،بحي ال يتمحور التقويم مثال عن إنجا الجانب الاحثى
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وإهمام الاعد التدريع ـ ـ ـ ــمى أو أنشـ ـ ـ ــطة خدمة املجتمعُ ،ويعد التوا ن ض ـ ـ ـ ــروريا حتى تكون عملية التقويم موض ـ ـ ـ ــوعية تقيس ما
وضعت لقياسه مس أدوار وم ام متعددة ،بحي ال يقتصر التقويم عن محورية مجام للتقويم وإغ ام املجاالت األخرل.
 3 .4يتميز تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأنه عملية تش ـ ـ ــاركية وتعاونية ،حي ُيم س أن يتش ـ ـ ــارك عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ف
تقويم أدائه ،كما ُيش ـ ــارك مالء العم ف عملية التقويم ،وكذلك رئيس القس ـ ــم وعميد الكلية التى ييتمى إلالا ،ويشـ ــتاك كذلك
الطالب ف املرحلــة الجــامعيــة األول  ،وف مرحلــة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا ،كمــا ُيم س أن يتشـ ـ ـ ـ ــارك ف تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
الج ات املســت يدة مس أبحاثه وأنشــطته الخدمية ؛ ولذلك إن خاصــية تشــاركية تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس م مة عدا
لتأكيد موضوعية التقويم و اعليته ومصدالية نتائجه لكونلا صادرة مس ع ات متعددة ومتنوعة في أحكام ا وتقاريرها.
 5 .5يياا أن يكون تقويم أعضاء هيئة التدريس موضوعيا ،بعيدا عس التحيزات أو الخصومات الشخصية ،كما يياا أن يتسم
بالش ا ية والوضوح حتى يكون التقويم ذا عدول إعرائية لتحقيق أهداإ الكلية والجامعة وخدمة املجتمع املحن .
 2 .6ومس بين املواصـ ـ ـ ـ ات امل مة لتقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ض ـ ـ ــمان اس ـ ـ ــتمرارية التقويم وض ـ ـ ــمان اس ـ ـ ــتمرارية التدريب
وتحسين األداء؛ ألن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ليس عملية لقياس وتقييم األداء حسب ،وإنما يتضمس خطط متكاملة
وإعراءات تطويرية إنمائية مقصـ ـ ـ ــودة وهاد ة ،لضـ ـ ـ ــمان تحقيق الجودة وتجديد العملية التعليمية والاحثية وخدمة املجتمع
بشك مستمر و اع .
 2 .7يتسم تقويم أداء عضو هيئة التدريس بأنه يتم في إطار لس ة واضحة وااملة وتشاركية ،بحي يتعاون عميع املعنيين مس
أع تحقيق ا ب اءة و اعلية.
 1 .8يياا أن يتوا ق تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مع معطيات العص ـ ـ ـ ــر ومتطلااته ،حتى ُيم س تحقيق أهدا ه امليش ـ ـ ـ ــودة
وخاص ـ ــة ف س ـ ــياق نشـ ـ ــر ثقا ة الجودة الش ـ ــاملة ،وأهمية الو بمشـ ـ ــروعات تطوير التعليم الجامع  ،وتطايق برامج التنمية
امل ني ــة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس ،وتحقيق متطلا ــات مجتمع املعر ــة ،ومراعــاة تــداعي ــات الت ــد ق املعرف وثورة االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت
وت نولوعيا املعلومات وغياها.
 3 .9ومس املواصـ ـ ـ ـ ــات امل مــة للتقويم الجيــد ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس أن يتوا ق التقويم مع التوع ــات واالتجــاهـات الحــديثــة ف
ُ
مجــام تقويم أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،حيـ تقــدم عــامعــات أورمــا وأمريكــا خباات متنوعــة ف مجــام تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة
التدريس ،يياا االس ـ ـ ــت ادة مس خباات الدوم املتقدمة ف تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مع مراعاة السـ ـ ــياق االعتما
ُ
والثقاف والعلمى الذل تجرل يه عملية التقويم واملرتاطة باحتياعات وتطلعات املجتمع املصرل ولضاياه.
 12 .10يياا أن يكون تقويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات نابعا مس توع ات وإرادات واضحة لتتمحور حوم ليادة الجامعات
نحو املس ـ ـ ـ ــتقاـ اآلمس الــذل ُيحــا ظ عن بقــاء املنظمــات التعليميــة واس ـ ـ ـ ــتمراري لــا مس خالم إعراءات تقويميــة داعمــة لثقــا ــة
التعلم واالبتكار وتعليل العم الجما وتشجيع التميز والتنا سية بين الكليات والجامعات.

إن أل تحدي أو تطوير للجامعات املصرية ييااي أن ينطلق مس خالم دراسة وتحلي موضوع إعداد أعضاء هيئة التدريس
وتحســين أدائلم ،وتجديد الباامج التابوية والبشــرية املناســاة للتطوير ،وخاصــة ف ظ عوملة املعر ة واســتجابة ملتطلاات التنا ســية
بين الجامعات ،ومس هنا إن الجامعات املصـ ـ ـ ــرية تظ دائما ف حاعة ملحة النتقاء أ ض ـ ـ ـ ـ الكوادر وال اءات العلمية والاحثية
ُ
والتي تحقق عودة أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ــة الت ــدريس وتطوير العملي ــة التعليمي ــة ب ــالج ــامع ــات املص ـ ـ ـ ــري ــة؛ ول ـذل ــك ُيم س تح ــدي ــد بعض
املنطلقات ال لس ـ ية التى تحتاع ا عملية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ــرية مس خالم ما ين ( :العربي،0212 ،
ص 012؛ بليعمى ،0222 ،ص 22؛ )Arnautu & Panc , 2015,p. 387
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 1يياا أن تكون عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية منظومة متكاملة وا ـ ـ ـ ــاملة ومتوا نة وهاد ة
ومقصـ ــودة ،وتقوم عن أسـ ــاس االلتزام التنظيمى مس عانب أعضـ ــاء هيئة التدريس ؛ حي إنلم معنيون دائما باسـ ــتي اء امل ام
واملتطلاات املســندة إلالم مث  :القيام بأعااء التدريس لســاعات عم معينة ،وتوعيه وإراــاد الطالب علميا ومحثيا واعتماعيا
وأخالليا ف إطار مس االلتزام الاحثى بما يضمس اإلاراإ الجيد عن الرسائ العلمية ،وإعداد الاحو العلمية واإلعرائية ،مع
االلتزام بالجانب الخدمى والذل يتعلق بجوانب خدمة املجتمع وتحسـ ــين نوعية املواطنين ،ضـ ــال عس املشـ ــاركة ف إدارة الكلية
التى ييتمى إلالا ف إطار االلتزام بالقوانين والتشريعات واللوائم واملعاييا الحاكمة للنظام الجامع داخ الكليات املتنوعة.
 0ترت ل لس ـ ـ ـ ـ ة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية عن التأكيد عن أن تحقيق عودة منظومة التعليم
الجامع تعتمد ف عانب كايا منلا عن و رة كوادر متميزة مس أعضـ ـ ـ ــاء هيئة تدريس ذات ك اءة عالية ُيم نلا االضـ ـ ـ ــطالع بم ام
األس ـ ـ ـ ــتاذ الجامع وأدواره املتنوعة ،كما تكون لادرة في ذات الولت عن إحدا التغييا والتجديد امليش ـ ـ ـ ــوديس ف بيئات التعلم
الجامعية وف املجتمع املحيط بالجامعات بما يتماش ـ ـ ـ ــمى مع تحديات العص ـ ـ ـ ـر وتطلعات املجتمع ف إطار ثقا ة التعلم والتعاون
واإلبداع.
 0ولقــد كـانـت الجــامعــات وأعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ُيعــارض ـ ـ ـ ــون ف الاــدايـة تقويم أدائلم وتقويم الكليــات والجــامعــات ،حيـ إن
الجامعات تتمتع بجانب كايا مس االسـ ـ ــتقاللية والحرية األكاديمية وخاص ـ ــة إذا كان التقويم يتض ـ ــمس تدخال ف خصـ ـ ــوصـ ـ ــيات
الجامعة واـ ـ ـ ــئونلا ،غيا أن تلك الرؤية لد تغيات بش ـ ـ ـ ــك كايا ف العقديس األخيايس ،حي ت مت الجامعات والقائمين عن
إدارالــا والعــاملين بلــا أنلم حــاعــة إلظ ــار انجــا االم العلميــة والاحثيــة والخــدميــة ،و ق أدوات وآليــات علميــة تتانى تقويم األداء
عن رأس أولويــاالــا ،انطاللــا مس طايعــة األدوار الجــديــدة واملتجــددة والتى تؤديلــا الجــامعــة ف حيــاة املجتمعــات وف املشـ ـ ـ ـ ــاركــة
الاناءة والجادة نحو عودة الحياة وتحقيق آ اق أرحب ف التنمية الشاملة واملستدامة.
ُ
 3تعد عملية تقويم أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات مس امل ام املعقدة وذات الحس ــاس ـية الخاص ــة ألنلا ترتاط بال ش ــق عس
أبعاد التميز والض ـ ــعق ف أداء أس ـ ــتاذ الجامعة ؛ ولذلك إنلا تؤدل إل تداعيات ونتائج م مة وانعكاس ـ ــات واض ـ ــحة ف آداءاالم
املتنوعة ؛ ولذلك إنه ُي ض أن تتم عملية التقويم في أعواء مس اإلنسانية واألل ة بعيدا عس التاصد وتصيد األخطاء
 5تعتمد عملية تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات عن إمكانية تو يا لاعدة بيانات ومؤاـ ـ ـ ـ ـرات محددة عس إمكانيات
أس ـ ـ ـ ـ ــاتــذة الجــامعــات واس ـ ـ ـ ــتعــداداالم ومواهبلم ولــدراالم االبتكــاريــة وأدوارهم املجتمعيــة املتنوعــة بمــا يو ر للجــامعــة وإدارالــا
والقيادات الس ــياس ــية والتن يذية آليات علمية تس ــاعدهم ف ص ــناعة وات اذ القرارات الرا ــيدة ،ومما ُيعض ــد رص االس ــت ادة
القصول مس تلك الطالات واإلمكانات والج ود التى يم س أن يقدم ا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
 2تتمحور عمليــة تقويم أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ف حقيق لــا حوم تحــديــد االحتيــاعــات التــدريبيــة ألعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات ،ومس ـ ــاعدالم عن التطوير الذاتى واملس ـ ــتمر لقدراالم املتنوعة ف ض ـ ــوء مناجية علمية واض ـ ــحة وا ـ ــاملة ،بحي
تصـ ـ ـ بأعض ـ ــاء هيئة التدريس إل ألص ـ ــمى مس ـ ــتول مم س مس اإلعادة والتميز ف أدائلم ألدوارهم التدريس ـ ــية والاحثية وامل نية
وخدمة املجتمع.

يتميز والع تقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية بالعديد مس املالمم واملظاهر العامة املميزة له ،والتى ُيم س
تحــديــدهــا مس خالم لــانون تنظيم الجــامعــات والئحتــه التنظيميــة ،والقــانون الخــاص بجــامعــة األ هر  1202لس ـ ـ ـ ـنــة  1321واللوائم
املنظمة له ،ضـ ـ ــال عس معايشـ ـ ــة أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس لعملية تقويم أداء مالئلم ف امل نة واملالحظات التى ياديلا الذيس تشـ ـ ــر وا
بعضـ ـ ـ ــوية اللجان العلمية الدائمة لتالية أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية ،والتى ُيم س للدراس ـ ـ ـ ــة الحالية تحديد أهم
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املالمم العامة املميزة لعملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ـ ـ ــرية كما ين ( :املجلس األعن للجامعات0212 ،؛
ب رل و غلوم.)0222 ،
 1 .1يتقدم للتعيين بوظائق األســاتذة واألســاتذة املســاعديس ك مس اســتوف املدة القانونية التى ُحددت ب مس ســنوات كما ورد
ف املادتين ( )23،22مس لانون تنظيم الجامعات ،ويكون ذلك التعيين خاصـ ـ ـ ـ ـا باألس ـ ـ ـ ــاتذة املس ـ ـ ـ ــاعديس واملدرس ـ ـ ـ ــين الذيس هم
معينون عال ف ذات القسـ ـ ــم وذات الكلية ودون التقيد بمواعيد معينةُ ،ويم س تقديم طلب الحصـ ـ ــوم عن الوظي ة الجديدة
أسـتاذ أو أسـتاذ مسـاعد لا اسـت مام املدة املحددة بثالثة أاـ ر عن األكثا ،عن أن يتم ذلك بعد تقديم العضـو طلاا لشـغ
الوظي ة املحددة لعميد الكلية بعد إعالم مجلس القســم الذل ييتمى إليه العضــو املتقدم للوظي ة ،عن أن يقوم عميد الكلية
بتقديم طلب الحصــوم عن الوظي ة إل مقرر اللجنة العلمية الدائمةُ ،ويقدم الطلب مر قا باالنتاج العلمى للعضــو ،والتقارير
العلمية الخاص ـ ــة بالوظائق واأللقاب العلمية الس ـ ــابق الحص ـ ــوم علالا ،وال يحق لعض ـ ــو هيئة التدريس أن يس ـ ــحب أبحاثه أو
بعض ـ ـ ـ ـ ــا أو التقــدم بــأبحــا عــديــدة عنــد ارسـ ـ ـ ـ ــام الاحو إل اللجنــة العلميــة الــدائمــة ،ومس ثم تقوم اللجنــة العلميــة بتقــديم
اإلنتاج العلمى إل ثالثة أعض ـ ـ ــاء ُيكل ون بذلك ،عن أن يقدم ك منلم تقريرا م ص ـ ـ ــال عس اإلنتاج العلمىُ ،ويم س أن تس ـ ـ ــتعين
اللجنة بأعض ــاء مس خارع ا مس املت ص ـص ــين ف املجام العلمى مس داخ مص ــر أو خارع ا ل حص اإلنتاج العلمى املقدم إلالا،
ثم يقوم عميد الكلية بإحالة التقارير الواردة مس اللجان العلمية عس العض ـ ـ ـ ــو املتقدم للجنة التالية ،وتقويم األداء للنظر ف
ُ
ُ
ترا ــيحه للوظي ة ،ثم تعرب عن القسـ ــم املختص للنظر ف إلرار تراـ ــيحه للوظي ة مس عدمه ،ثم تعرب عن مجلس الكلية
ومجلس الجامعة العتمادها.
 0 .2يتول م مة تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بالجامعات املصــرية القيادات املاااــرة لأللســام العلمية التى ييتمى إلالا عضــو
هيئة التدريسُ ،ويعد رئيس القســم مس أكثا الشــخصــيات والج ات القادرة عن تقييم عملية التدريس واألنشــطة التى يقوم بلا
عضـ ـ ــو هيئة التدريس ،حي يتابع أداءه ُويقيم مدل تحقيقه ألهداإ ورسـ ـ ــالة القسـ ـ ــم العلمى الذل ييتمى إليه ف ضـ ـ ــوء رؤية
ورس ــالة وأهداإ الكلية والجامعة .ومس ناحية أخرل إن أعض ــاء هيئة التدريس مس األس ــاتذة أعض ــاء اللجان العلمية الدائمة
ُيوك إلالم م مة تقويم أعض ــاء هيئة التدريس ف األنش ــطة وامل ام الاحثية والعلمية وخدمة الجامعة و املجتمع املحن املحيط
بلا ،ويكون ذلك التقويم ف ض ــوء القوانين وااللوائم املنظمة للتعليم الجامع وآليات عم اللجان العلمية املت ص ـص ــة ف هذا
الشأن.
0 .3ال ُيعتد ف الجامعات املصــرية بتقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بأســلوب التقويم الذاتى ،والذل يقوم عضــو هيئة التدريس
مس خالله بتحديد دليق للم ام واألدوار التى ُيكلق بلا ُويحول ا إل إعراءات وممارسات دليقة ومحددة ،ثم يقوم بتحلي أدائه
ف ض ــوء معاييا الجودة ذات الص ــلة بالتدريس ال عام أو تح يم أبحاثه ف ض ــوء معاييا الاح العلمى الجيد ،وامل ام املرتاطة
بأنش ــطة خدمة املجتمع وتحقيق أهداإ املجتمع املحن  ،ولد ُيقوم عض ــو هيئة التدريس مس خالم إعداد يديوهات مس ــجلة
مس داخ لاعات التدريس ؛ لتقويم أدائه وتحديد نقاط القوة والض ـ ـ ـ ــعق وتحس ـ ـ ـ ــينلا ،وعن الرغم مس تميز هذا األسـ ـ ـ ــلوب ف
التقويم ،ولدرته عن املحا ظة عن مكانة عضــو هيئة التدريس ،غيا أنه ال ُيعتد مطلقا بلذه اآللية ف تقويم أداء أعضــاء هيئة
التدريس بالجامعات املصرية.
3 .4ال يس ــمم لانون تنظيم الجامعات املص ــرية بتقويم الطالب ألس ــاتذالم كآلية معتمدة لتقويم أعض ــاء هيئة التدريس في أدائلم
للم ــام التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة والاحثيــة والخــدميــة ،عن الرغم مس أهميتــه ال اياة ف تقويم أسـ ـ ـ ـتــاذ الجــامعــة ،حيـ تتميز العاللــة بين
الطالب وأستاذ الجامعة بالت اع والتاابط الواضح واملتابعة املستمرة بح م التواص التابول والتعليمى واإلنسانى بين عضو
هيئة التدريس والطالب ،غيا أن بعض أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يعتقدون عدم لدرة الطالب عن الح م والتقييم الدليق ألداء
أسـاتذالم ،وخاصـة إذا ما كان سـيتاتب عن هذا التقييم إعراءات إدارية خاصـة بعضـو هيئة التدريس كتجديد تعيينه أو إلغاء
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التعيين أو التعالد معه مثال ومس هنا إن أس ـ ـ ـ ــلوب تقويم الطالب ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ال يلام مح نقاش وعدم كايا ف
األوساط الجامعية بمصر.
5 .5ومس الجدير بالذكر أن الجامعات املص ـ ــرية ال تعتمد في تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس عن آلية تقويم األلران عن الرغم
مس أهمي لــا كــآليــة تقويم دليقــة ف بعض الجــامعــات األوروميــة ؛ ولــذلــك و يحتــاج إل تحــديــد دليق وموض ـ ـ ـ ــو للم ــام املراد
تقويم ا مس اللمالء بما ُيحقق عودة التقويم وموض ـ ـ ـ ــوعيته بعيدا عس التحيز واملجامالت واألهواء الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية داخ بيئات
العم الجامع .
 2 .6كما أن لانون تنظيم الجامعات املص ـ ـ ــرية ال يس ـ ـ ــمم كذلك بآلية االعتماد املنهي والحص ـ ـ ــوم عن ترخيص مللاولة امل نة ،ول س
هذا التوعه الحدي ال يلام مح دراس ـ ــة ومنالش ـ ــات عادة بالجامعات ،ومما يبا ذلك أن الج ة التى تجدد رخص ـ ــة ممارس ـ ــة
م نة عضـ ــو هيئة التدريس غالاا ما تكون مس خارج الجامعة ،مما لد يؤثر ف اسـ ــتقرار العم بالجامعة ،ولد يتعارب مع تمتع
أعضاء هيئة التدريس بالحرية األكاديمية.
ُ 2 .7يؤكد الاح الحالي عن وعود أ راد مس بين مجتمع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية – و مجموعة ليست لليلة
وهؤالء ليس لديلم أل استعداد للتعام مع اللجان العلمية أو السع للتالية ،عن الرغم مس امتالك كثيا منلم لقدرات علمية
ومحثية وتدريس ـ ـ ـ ــية متميزة ،ولد تعرإ الااحثان عن هذه الظاهرة امل مة مس خالم املعايشـ ـ ـ ــة واملالحظة غيا املقننة مع بعض
أ راد هذه املجموعة ،مما يســتد ي التقويم املســتمر والتنمية امل نية للعاملين بالجامعات املصــرية  1اســتمرارية العم بتقويم
أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ف إطار التاكيز ال ايا عن األداء الاحثى وتقييم األبحا العلمية املقدمة للتالية ،وعدم االعتداد
باملختاعات أو املؤل ات العلمية أو املقاالت وعوائل التقدير التى يحص ـ ـ ـ ـ علالا العض ـ ـ ـ ــو مس ع ات متعددة ،والذل ُيؤكد ذلك
التوعه ف تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية أن الاح العلمى ومحو التالية ال تلام تحظى بما يقتاب مس
 %22مس درعة التقييم الخاص ـ ـ ـ ــة بالعض ـ ـ ـ ــو ،ولد كانت بالئحة التالية السـ ـ ـ ــابقة تقتاب مس  %12مس درعة التقويم ،أما بقية
امل ام واألدوار التى يقوم بلا عض ــو هيئة التدريس كالتدريس ال عام ،وتقديم األنش ــطة والخدمات للمجتمع املحيط بالجامعة،
أو املشاركة ف إدارة العم الجامع ؛ ولذلك إن تلك املنااط واألدوار امل مة ال تحظى بن س األهمية والقيمة العلمية بإنجا
أبحا التالية التى تعرب عن اللجنة العلمية املختصة بذلك التقويم.
3تعتمـد عمليـة تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بالجـامعـات املص ـ ـ ـ ــرية عن مج ودات أسـ ـ ـ ـ ــاتذة اللجـان العلميـة الدائمة
وخبااالم املتنوعة ف التقويم ف ض ـ ــوء اللوائم والقرارات التن يذية املنظمة لعمل ا ،مما يعنى بوض ـ ــوح للة التشـ ــاركية ف تقويم أداء
أعضــاء هيئة التدريس مس أطراإ أخرل معنية بالتعليم الجامع كتقويم األلران واللمالء وتقويم الج ات املســت يدة مس األنشــطة
الاحثية والتدريسية والخدمية التى يقومون بلا.

يس ـ ــود العالم اليوم العديد مس التص ـ ــيي ات العاملية للجامعات ،والتى يتم بموعبلا ترتيب الجامعات حوم العالم ف درعات
ومستويات م تل ة ،و قا ملعاييا الجودة ،ولقد خطت العديد مس الجامعات ف اتى الدوم خطوات عادة ف سبي تاوأ مكانة الئقة
ض ـ ــمس تلك التص ـ ــيي ات ،عمدت إل تحدي رؤاها وأهدا ا االس ـ ــتااتيجية وثقا لا التنظيمية ،وتص ـ ــميم هياكل ا وتن يذ عملياالا
الداخليةُ ،يعل لدرة الجامعة عن تحقيق امل ام املوكلة إلالا ويض ـ ـ ـ ــمس ل ا القدرة عن امتالك أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة تدريس أك اء مؤهلين
لقيادة عمليات التغييا املخطط وتحقيق التميز والتنا سية.
وانطاللا مس الدور ال اع ألعض ــاء هيئة التدريس في دعم عودة الجامعات باعتااره معيارا حاكما في ع التص ــيي ات ،كان
للاما عن الجامعات والكليات إعراء تقويم اـ ــام ومسـ ــتمر ألداءات أعضـ ــاء هيئة التدريس ،ومس هنا يسـ ــع الاح مس خالم هذا
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املحور إل اسـ ـ ـ ــتعراب أبر مالمم وآليات تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس باعض الجامعات املتميزة عامليا ،والتي تتص ـ ـ ــدر لائمة
التصيي ات عام  ،0211ويسع الاح مس ع ة أخرل لتنويع ع ات الخباة العاملية ،قصد إل اختيار نموذج مس الواليات املتحدة
األمري ية ممثال في مع د ماس ـ ــاتش ـ ــوس ـ ــتس للت نولوعيا  Massachusetts Institute of Technologyوالذي تربع عن رأس تص ـ ــييق  QSلعام
 ،0211واختيار نموذج مس اململ ة املتحدة ممثال في عامعة كامبادج ،والتى تميزت ف التاتيب متص ـ ـ ـ ــدرة للجامعات االنجليزية ،حي
تاوأت املرتاة الخامس ــة في لائمة الجامعات العاملية ،باإلض ــا ة إل اختيار نموذج عامعة نانيانج للت نولوعيا Nanyang Technological
 Universityوالتى تميزت وعاءت في التاتيب الحادي عش ـ ــر و ق تص ـ ــييق كيو إس لعام  0211كأحد أهم التص ـ ــيي ات املعتمدة عامليا،
ُ
وتمث الخباات الثالثة نماذج لجامعات متميزة ،حي إنلا تتميز في صــياغة أهدا ا واســتااتيجياالا التطويرية ،و قا ل لس ـ ة ترموية
ُ
معينة مس خالم تحديد مس ـ ــارات مناجية محددة لتحقيق أهدا ا امليش ـ ــودة ،انطاللا مس كون الجامعات أص ـ ــاحت ال تقاس قط
ُ
بألس ـ ـ ــام ا العلمية أو ب ثاة طالبلا ،وإنما تقاس بيش ـ ـ ــاط ا العلمي املتميز ،وحرصـ ـ ـ ـ ا عن تحقيق أهدا ا بص ـ ـ ــورة متميزة ومادعة (
القطب.)0221 ،
Massachusetts Institute of Technology

مع د ماس ـ ــاتش ـ ــوس ـ ــتس للت نولوعيا ُ Massachusetts Institute of Technologyويعرإ االس ـ ــم م تص ـ ــرا  MITو عامعة معرو ة
ات ذت مس مدينة كامبادج مقرا ل ا ،وتيتمي إل والية ماسـ ـ ــاتش ـ ــوس ـ ــتس ،ولقد تأسـ ـ ـس ـ ــت عام  ،1121وينصـ ـ ــب اهتمام املع د حوم
التعليم والاح ف التطايقات العملية للعلوم والتقنية ،ويعد مس الجامعات الرائدة عامليا ،ويضم خمسة مدارس  :مدرسة العلوم،
ومدرسة ال ندسة ،ومدرسة االنسانيات،و مدرسة اللراعة (موسوعة وي ياديا ).
ويس ـ ـ ـ ــع املع ــد مس خالم رس ـ ـ ـ ـ ــالتــه إل االس ـ ـ ـ ــت ــدام ال ثيق للمعر ــة ،وتثقيق الطالب ف مجــاالت العلوم والت نولوعيــا
والدراس ـ ــات العلمية التي تحقق ن عا للبش ـ ــرية حوم العالم ،مس خالم التزامه بإنتاج املعر ة ونشـ ــرها والح اه علالا ،ويتميز املع د
بوعود عدد كايا مس أعضاء هيئة التدريس ي وق األلق عضو والذيس ُيؤدون م ام م مس خالم مناجية الدمج بين التعليم والاح
العلمى مس منطلق أن كال منلمــا ُيعــد داعمـا وم مال لآلخر ف ن س الولــت ،ممــا أهل م للعمـ كمس ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــاريس ومــدرمين وموع ين ف
م تلق مراكل وم تباات الج ــامع ــة ،ض ـ ـ ـ ــال عس ل ــدرالم عن دعم اإلث ــارة والتح يز ال رل واإلب ــداع ل ــدل الطالب أثن ــاء عملي ــة
التدريس ،وهم بذلك ينقلون املعر ة مس مجام التنظيا إل التطايق الواسع للعلم واملعر ة (.)About MIT
ُ
تؤكد الوثائق الصــادرة عس مع د ماســاتشــوســتس للت نولوعيا  MITتمتعه بالعديد مس املقومات واملمارســات التى تعد نقاط
لوة باليس ــاة له وتدعم إمكانية تميزه العاملى الواس ــع ،ويم س للدراس ــة أن تس ــتعرب بعض تلك املؤاـ ـرات يما ين Education (:
)MIT
 .1ســيادة ثقا ة داعمة للتعلم مس خالم العم عن مســتول ألســام املع د ومدارســه ،حي ُتعد عمليتى التعليم والتعلم مســتول
مس مس ــتويات التش ــاركية بين عض ــو هيئة التدريس والطالب ،حي تادأ عملية التعليم بالدراس ــة التحليلية الدليقة للمعارإ
واملعلومــات حوم موض ـ ـ ـ ــوع معين ،مع التاكيز عن دا عيــة الطالب لإلبــداع والخيــام العلمى ،ثم تــأتى املرحلــة الثــانيــة والتى يتم
خالل ا ترعمة تلك األ كار إل أ عام وإعراءات وأنشطة اثرائية ،ومجتمعات للتعلم وصوال إل نواتج للتعلم ذات معنى ومغلل.
 .2التنوع الواضــح في الباامج الدراســية ذات الت صـصــات املتنوعة ،وف ذلك تأكيد ملادأ تكاملية املعر ة والتغلب عن الحدود بين
الت صـ ـ ـصـ ـ ــات ،مما يتيم رصـ ـ ــا أوس ـ ــع لل م العميق للمعارإ والعلوم ،ويدعم ذلك سـ ـ ــيادة منا يسـ ـ ــوده التواصـ ـ ـ العلمي
والاحثي املستمريس بين األعضاء مس ت صصات م تل ة في م تباات ومراكل املع د املتنوعة.
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 .3تتم عمليتــا التعليم والتعلم مس خالم تو يا طرق رائــدة ،مس ـ ـ ـ ــت يــدا ف ذلــك بنظــام التعليم الرلمى الــذل يتيم رصـ ـ ـ ـ ــا أوسـ ـ ـ ـ ـع
لوص ـ ـ ـ ــوم املتعلمين للمحتول التعليمى ف عميع األعمــار وعبا العــالم ،منــذ عــام  0223يو ر املع ــد العــديــد مس برامج التعلم
املتميزة ،والتى وص ـ ـ ـ عددها ألكثا مس  0222دورة متاحة عبا ا ـ ـ ــا ة االنتانت مجانا ،مما يض ـ ـ ــاعق مس لدرته عن الوص ـ ـ ــوم
للعاملية والتميز ف م تلق الت صصات واملعارإ العلمية.
 .4ومس أهم مؤا ـ ـ ـ ـرات تميز مع ــد  MITتوعــه أبحــاثــه العلميــة لح ـ املشـ ـ ـ ـ الت املجتمعيــة والعــامليــة الراهنــة واملتولع حــدوثلــا ف
املســتقا  ،وهذا ما أاــاد به لطاع الصــناعةُ ،ويعد ذلك التوعه تحقيقا لرســالة املع د مس ع ة وتنويعا للموارد املالية واملادية
الداعمة للاح العلمى مس خالم الرعاة والشــركات وغياها ،ضــال عس اســتحدا برامج تعليمية لطالب التعليم لا الجامع
خالم اإلعا ات يتم خالل ا تشجيع محاة العلوم والت نولوعيا لديلم.
 .5يحرص املنتســاون للمع د عن تحقيق ال اءة والتميز ف م تلق املجاالت والت صـصــات ،ال يقتصــر األداء عن مجرد تن يذ
امل ام املوكلة إلالم س ـ ــواء ف التعليم أو الاح العلمى أو خدمة الجامعة واملجتمع والعالم ،ب يت طاه لتحقيق مس ـ ــتويات مس
التميز ف ك امل ام واألدوار املتنوعة عن اختالإ تطلعاالا ولضاياها.
MIT

ُ
تعد مراععة األداء مكونا رئيس ـا ضــمس أولويات القادة والعاملين بأل مؤس ـســة تعليمية أو إنتاعية ؛ ولذا هى تعد مســئولية
مشتاكة بين كال الطر ين ،ويتم خالل ا تلخيص األداء و لياس التطور الحالي لألعضاء ضال عس تقديم لائمة باألداءات والتولعات
املس ـ ــتقالية ؛ ولذلك يجب أن يسـ ــاق ا التأكد مس مماثلة امل ام ال ردية للعض ـ ــو مع أهداإ ال ريق والقسـ ــم ،وااللتزام بالتحسـ ــين
املســتمر مس خالم برامج التدريب املختل ة ،ويم س اســتعراب خطوات تقويم ومراععة أداء أعضــاء هيئة التدريس باملع د كما ين
performance Development and Review Tool) (:
 .1املرحلة األول  :وتادأ تلك العملية بمراععة الوص ــق الوظي ى ،ثم ُيقدم العض ــو تقييما ذاتيا م توما لرئيس القس ــم ،ومس ع ته
يسـ ــع الرئيس املاااـ ــر للحصـ ــوم عن تعليقات متعددة مس اللمالء والطالب ،وتجمع تلك الوثائق ف تقارير املراععة السـ ــنوية
ونصـ ــق السـ ــنوية ملقارنة ما تم إنجا ه باليسـ ــاة لألهداإ امليشـ ــودة ،ومناء عن ذلك يكون هناك ارتااط وثيق بين نتائج التقويم
واملراععة واعتماد الرواتب والحوا ل املادية واملعنوية بشك سنول منتظم.
 .2املرحلــة الثــانيــة :ويتم خالل ــا التج يز ملراععــة األداء ،حي ـ يتم مراععــة املسـ ـ ـ ــتنــدات والوثــائق ذات الص ـ ـ ـ ـلــة بــأداء العضـ ـ ـ ــو،
واس ـ ـ ــتعراب أداء العام املاض ـ ـ ــمى ،ومسـ ـ ـ ــتول اإلنجا ف منتصـ ـ ـ ــق العام ،و حص ملق التقييم الذاتى مس حي  :التقدم نحو
تحقيق األهداإ ،ومجاالت األداء االسـ ـ ـ ــتثنالى ،واملسـ ـ ـ ـ ــاهمة ف املشـ ـ ـ ـ ــاريع الخاصـ ـ ـ ـ ــة ،ومعولات العم  ،واملجاالت التى تحتاج
للتدعيم والتحسين واملتابعة املستمرة.
 .3املرحلة الثالثة :ويتم خالل ا كتابة تقارير عس أداء أعضاء هيئة التدريس ،ويرا است دام لغة واضحة وموعلة لوصق األداء
مقــارنــة بــالتولعــات املت ق علالــا ،وذكر أمثلــة لنقــاط القوة و رص التطوير الــداعمــة لنقــاط القوة والتميز لــديــه وكي يــة اإلثــابـة
ُ
علالا ،وتقديم نقاط الضعق في صورة إعراءات لابلة للتعدي والتطوير ،ومس ثم وضع خطط لتحسين األداء وتطويره.
 .4املرحلة الرابعة :إتمام عملية مراععة األداء  :مس خالم إعراء حوار بين العضـ ـ ـ ــو ورئيس القسـ ـ ـ ــم يتم خالله اسـ ـ ـ ــتعراب نقاط
القوة ومــدل تحقيق األهــداإ ،ونقــاط الضـ ـ ـ ــعق ومجــاالت التحسـ ـ ـ ــين ،ويقوم العضـ ـ ـ ــو كــذلــك بمراععــة املالحظــات امل تومــة
والتعليق علالا ،وييتهى اللقاء بتحديد مجموعة مس األهداإ الذكية  SMARTوالتى تتميز بأنلا محددة ،ووالعية ولابلة للقياس،
ويم س تحقيق ا ،ويرتاط تحقيق ا بتوليتات محددة ،ومس ثم يتم متابعة تلك األهداإ والتطلعات يما بعد.
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يتميز مع د ماس ـ ـ ــاتش ـ ـ ــوس ـ ـ ــتس بالتقويم املس ـ ـ ــتمر ألداءات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ؛ حي إنلم يتعلمون مس خالم العم ،
وخالم تلك العملية يتم تقويم أداء ك مس املعلم واملتعلم باس ـ ـ ــتمرار ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة لذلك يتم تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس
خالم تقارير سنوية ونصق سنوية.

ت تص وحدة تنمية املوارد البشرية باملع د بتكويس سجالت ت صيلية عس أعضاء هيئة التدريس باملع د تتضمس ممارساالم
ُ
وأداءاالم الوظي ية واملراععات السنوية والباامج التدريبية وعوانب التميز ؛ وتعد إدارة املوارد البشرية مركلا م ما لتسجي مل ات
االنجـا والتقـارير املرتاطـة بـأداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس مس خالم إتـاحـة نمـاذج وصـ ـ ـ ـ ـ يـة ورلميـة ملراععـة األداء عبا مولع تطوير
األداء بالجامعة ،ويحق لرئيس القسم تطايق تلك النماذج لتقويم أعضائه أو إعداد نماذج أخرل للتقويم عن أن تتضمس منالشة
أداء العام املاضـ ـ ــمى ،وتحديد مجاالت التحسـ ـ ــين ،وأهداإ التطوير للعام القادم ،وأيا ما كان النموذج املس ـ ـ ــت دم البد أن توض ـ ـ ــع
نسخة منه ف ملق عضو هيئة التدريس ((.MIT Policies
ومناء عن ذلك إن تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس يتم بطريقة تعاونية تش ـ ـ ــاركية ،مس خالم تقارير التقويم الذاتي التي
ُيعدها العضو ،وتقويم األلران ،وتقويم الطالب ،وتقويم رئيس القسم املااار ،مس خالم نماذج متعددة ومات رة.
Cambridge University

تعد عامعة كامبايدج ثانى ألدم عامعة ف العالم بعد عامعة أكسـ ـ ـ ـ ـ ورد ،حي يعود تأسـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ـ ا لعام 1023م ،وتضـ ـ ـ ــم
ُ
الجامعة  01كلية تأسـ ـ ــيس ـ ـ ــية وأكثا مس  152لس ـ ـ ــم أكاديمى تم تنظيم ا ف س ـ ـ ــتة مدارس ،وتعد مس أهم الجامعات املتميزة عامليا في
ُ
تص ـ ـ ــييق كيو إس وذلك في ال تاة مس 0212م إل 0211م ،وتعد مس أعرق عامعات العالم في مجام ال يزياء والرياض ـ ـ ــيات وال يمياء
والعلوم األساسية(موسوعة وي ياديا ).

تسع عامعة كامبادج مس خالم رسال لا إل تحقيق مستويات عالية مس الجودة والتميز ف مجاالت التعليم والتعلم والاح
العلمى ،وتتعدد مؤارات تميز تلك الجامعة ،ويم س للدراسة استعراب أهم تلك املؤارات يما ين :
 .1التميز الاحثى لجامعة كامبايدج ،ويادو ذلك عليا مس خالم عضــوي لا ملجموعة راس ـ للجامعات  Russell Groupوهو تجمع يضــم
أ ض عشريس عامعة بحثية عن مستول اململ ة املتحدة ،والذي تأسس عام  1333لتمثي مصالح الجامعات العشريس لدل
الحكومة والباملان وال يئات األخرل املماثلة ،ليس هذا حس ـ ـ ـ ــب وإنما تعد عامعة كامبايدج إحدل أعض ـ ـ ـ ــاء رابطة الجامعات
الاحثية األورومية  )League of European Research (LERUوالتى تأس ـ ـ ـس ـ ـ ــت عام  0220لتضـ ـ ـ ــم ن اة مس أبر عامعات أورما املتميزة
بحثيا وعلميا.
 .2تعدد املراكل الاحثية املت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة والتى التم بالاح العلمى ف ت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات متعددة ،وتتميز تلك املراكل الاحثية بتوعيه
األنشـ ـ ـ ــطة الاحثية لإلس ـ ـ ـ ـ ام ف ح مشـ ـ ـ ـ الت املجتمع وتقدمه ،األمر الذل يض ـ ـ ـ ـ ى أهمية عن الاح العلمى وم رعاته مع
االهتمام املتزايد باملردود العلمي والتقني لتلك األبحا مس خالم تمويل ا مس عانب آخر ،عن سـ ـ ــبي املثام منحت مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
القلب البايطانية عامعة كامبايدج عام  0213مركلا للتميز الاحثى ف مجام أبحا القلب املتقدمة.
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 .3تتميز الجامعة بتأس ـ ـ ــيس مركل للتعليم والتعلم واالبتكار ويسـ ـ ــع لدعم عمليات التعليم والتعلم وتطويرها بص ـ ـ ـ ة مسـ ـ ــتمرة،
يتيم هذا املركل منحا س ـ ــنوية تس ـ ـ م ف تطايق املمارس ـ ــات املات رة ف عمليات التعليم والتدريس ودعم بيئة التعلم مس خالم
تن يذ مشروعات بحثية متميزة.
تلتزم الجامعة بالتطوير التنظيمى ودعم ثقا ة التعلم املستمر ،وتحقيق التعلم مس خالم العم لجميع أعضائلا ،وذلك مس
خالم منالشـ ــة س ـ ــا تطوير العم  ،ونش ـ ــر املمارس ـ ــات الجيدة التى تتحص ـ ـ علالا اإلدارة مس خالم االس ـ ــتاانات ،وتقارير املراععة
ال ــدوري ــة ،وتق ــارير األلران وغياه ــا ،األمر ال ــذل يقود الج ــامع ــة نحو اإلب ــداع واالبتك ــار والتميز ف ك ـ برامج ــا وعملي ــاال ــا ال ــداخليــة
ونواتج ا التعليمية والاحثية( .)University of Cambridge : The Universitys Mission and Core Values

تسع الجامعة إلعراء عملية مراععة مستمرة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس ،وتس لدإ تلك املراععة تحقيق األهداإ
التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

مراععة دليقة ومناءة لك األنشطة واملمارسات وامل ام التى يقوم بلا أعضاؤها.
تعليل عالية العم ومنالشة سا التغلب عن الصعومات.
تحديد االحتياعات التدريبية والتطويرية ألعضائلا.
تحقيق املوا نة بين االحتياعات الشخصية وأهداإ الكلية والجامعة.
االت اق حوم خطة عم لتحقيق أداء أ ض ف العام التال .

بــدأت عــامعــة كــامبايــدج ف تقويم أداء عميع أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس منــذ عــام  ،1312وتحــاوم بــاس ـ ـ ـ ــتمرار مراععــة آليــال لــا
التقويمية ،مع االلتزام بتزويد أعض ــائلا بمعلومات عس تلك اآلليات ،ومتطلاات إعادة التعيين والتاق للمس ــتويات الوظي ية األعن ،
وذلك مس خالم إص ــدار كتيب يحم عنوان " تقويم املوظ ين األكاديميين" وكانت أوم طاعة له عام  ،1333وتس ــع بذلك للحد مس
العقاات وتطوير آليات العم وتحقيق التنمية الشـ ــخصـ ــية ألعضـ ــائلا ؛ ولذا يياا أن تتض ــمس عملية التقويم تاادم املعلومات بين
ك مس الرئيس واملرءوس (.)University of Cambridge
وتتم عملية مراععة وتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس مس خالم ثال مراح متتالية ،و :
])University. [Appraisal
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 .1مرحلة التحضــيا  :ويقوم خالل ا العضــو بتقييم درعة تقدمه باليســاة للخطة التى تم صــياغ لا ف آخر مراععة ،أو عند اســتالم
العم ـ ملس تتم مراعع لم ألوم مرة ،ومس ثم يح ــدد احتي ــاع ــات ــه الت ــدريبي ــة وخطت ــه للتطوير الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــمى واملنهى ،وتق ــدم تل ــك
املقتاحات ملســئوم التقويم ل حص ـ ا ومراعع لا ،باإلضــا ة للســياة الذاتية ،ولائمة األنشــطة ،وســج املراععة األخياة ،وســج
التدريب ،وعندئذ يتم تحديد موعد اعتماع املراععة ،ويحق للعضـ ـ ـ ــو تحديد لائمة بنقاط املنالشـ ـ ـ ــة أثناء االعتماع وإعطائلا
للمراعع لا املراععة بولت كاإ.
 .2مرحلــة املنــالش ـ ـ ـ ــة :وتتم مس خالم اعتمــاع رس ـ ـ ـ ــمى منظم يتض ـ ـ ـ ــمس منــالش ـ ـ ـ ـ ــة م توحــة بين املراعع وعض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس،
ويس ـ ــتعرض ـ ــان خالل ا تقدم العض ـ ــو باليس ـ ــاة لخطة العم املرس ـ ــومة عند آخر مراععة ،ومح س ـ ــا التغلب عن اإلخ الات
وتدعيم اإليجابيات ،ولد تمتد املنالش ـ ـ ـ ــة لس ـ ـ ـ ــاعة أو أكثا داخ الكلية أو خارع ا مع التأكيد عن س ـ ـ ـ ــري لا ،وييتهى االعتماع
باالت اق حوم خطة مستقالية للعم .
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 .3مرحلة التس ـ ــجي  :حي يتم تس ـ ــجي اإليجابيات واالحتياعات التدريبية والتطويرية وخطة املراععة القادمة ض ـ ــمس الس ـ ــج
الرسمى للعضو ،ومس ثم توليع العضو علالا ،وتسلمه نسخة منلا ،وتاقى نسخة أخرل ف سجله الوظي ى بالكلية.
متى يتم تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟
يتم مراععة وتقويم أداء األعض ـ ـ ـ ــاء الجدد بعد ان لاء تاة االختاار وص ـ ـ ـ ــدور لرار تأكيد التعيين ،وبعد ذلك يتم التقويم ك
عامين عن األل  ،ويجو للعض ـ ـ ـ ــو طلب مراععة س ـ ـ ـ ــنوية إذا رغب ف ذلك ،عالوة عن ذلك يتم تنظيم اعتماعات متابعة ملراععة
التقدم ف منتصق املدة.

تتانى عـامعــة كـامبايـدج خطــة ملراععــة وتطوير املوظ ين  ،)Staff Review and Development (SRDوتؤكـد خالل ــا عن أن التقويم
ليس بديال لإلدارة الجيدة أو أداة تأديبية أو وس ـ ـ ـ ــيلة للتاق والليادات اإلض ـ ـ ـ ــا ية ،ول نه يسـ ـ ـ ــت دم لتعليل عالية العم وتحقيق
الجودة والتميز التعليمى ،وت تص إدارة املوارد البش ـ ـ ـ ــرية بإص ـ ـ ـ ــدار كتيب يوض ـ ـ ـ ــح آليات التقويم وأولاته بحي تقدم الكلية تقارير
حوم األعضــاء الذيس تم تقويم م ،وإ ادات حوم األعضــاء الذيس ســيقومون في العام التالي ،وه ذا ،وأيا ما كان األمر إن املعلومات
والتقارير ستظ سرية وتدرج ضمس السج الوظي ى للعضو ( Human Resources in Cambridge University: Staff Review and Development
)][Appraisal

أما ف حالة ما إذا كان العضـ ــو بصـ ــدد التاق لدرعة وظي ية أعن عليه تلويد اللجنة بالاحو امليشـ ــورة واملنم الدراسـ ــية،
و عاليات التدريس ،واألنش ـ ــطة التى يقوم بلا خارج إطار القسـ ــم والكلية ،ونموذج السـ ــياة الذاتية ،ومس ثم تحدد له لجان التاليات
اعتماعين متتاليين يتم خالم االعتماع األوم مراععة الوثائق واســت مال ا ،ضــال عس تقرير القســم والكلية ،ثم ترس ـ تلك الوثائق
ملسئول التوظيق  ،)Fortune Personnel Consultants of Cambridge (FPCومنلا إلدارة املوارد البشرية  )Human Resources (HRالتى تقرر ما إذا
كـان العضـ ـ ـ ــو مؤهال لعمليــة التقييم أم ال ،بينمــا يـدور االعتمــاع الثــانى حوم عمليــة التقييم ذاالــا،ويحق للعضـ ـ ـ ــو الطعس ف القرار.
))Human Resources Division.2018
ومناء عن ذلك ُيؤكد الاح الحالي عن ال لسـ ـ ة الرئيس ــية التي ينطلق منلا تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس ،والي تتمحور
حوم كون التقويم ليس إعراءا تأديبيا ،كما أنه ليس وس ـ ـ ـ ــيلة للتاقي قط أو مدخال لليادة الحوا ل املادية ،وإنما هو آلية مس ـ ـ ــتمرة
لض ــمان عالية األداء وتحقيق الجودة والتميز ،وتتنوع آليات التقويم كاالس ــتاانات املقدمة للطالب ،وتقويم األلران ،وتقارير رئيس
القسم وه ذا.
 Nanyang Technological Universityتأس ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت عامعة نانيانج
عام 1355م كأوم عامعة ص ــينية خارج حدود الص ــين وتايوان ،وكانت تض ــم كليات العلوم وال نون والتجارة ومدأت نش ــاط ا الاحثى
عام 1352م ،ل س بحلوم عام 1312م ص ـ ـ ــدر تش ـ ـ ــريع بدمج تلك الجامعة مع عامعة س ـ ـ ــنغا ورة الوطنية ،وف العام التال تأس ـ ـ ــس
مع د نانيانج الت نولوا ليتول م مة تدريب امل ندس ــين وال نيين بما يدعم التص ــاد ور اهية املجتمع ،وف عام 1331م تحوم ذلك
املع ـد إل عـامعـة تعليميـة بعـد دمج املع ـد القومى للمعـاييا مع املع ـد الوطنى للتعليم ،وف عـام  0222أصـ ـ ـ ــام ذلـك ال يـان عـامعـة
مستقلة كواحدة مس أكبا وأهم عامعتين ف سنغا ورة ( .)N T U. Corporate Information
مؤارات عودة وتميز عامعة نانيانج الت نولوعية
انطلقــت عــامعــة نــانيــانج الت نولوعيــة ف بلورة نظــام ــا التعليمى مس خالم دراسـ ـ ـ ـ ــة وتحليـ املتغياات ف بيئــة العمـ  ،والتى
تتطلــب بــدورهــا نوعيــة مغــايرة مس األ راد ،حي ـ لم تعــد معــارإ وم ــارات ال رد العــام ـ الوحيــد للح م عن ك ــاءتــه ،ب ـ يياا أن
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يكونوا نشطين ف اكتساب املعر ة والتعلم املستمر والتواص ب اعلية مع رق عم عاملية متعددة الثقا ات ))N T U.NTU Education
؛ ولتحقيق تلك املرامى عمدت الجامعة لتصـ ـ ـ ــميم مناهل الطالب ف املرحلة الجامعية مس خالم مجموعة مس الدورات الرئيس ـ ـ ـ ــية
باإلض ـ ــا ة للدورات الثانوية لتوس ـ ــيع خيارات الدراس ـ ــة أمام الطالب بحي تتض ـ ــمس مجاالت ال ندس ـ ــة والطب والعلوم االنس ـ ــانية
واالعتماعية والرياضــية ،أما برامج الدراســات العليا تتمحور حوم الحصــوم عن درعتى املاعســتيا والدكتوراه والتى يتم الحصــوم
علالا مس خالم الدورات الدراسية أو األطروحة الاحثية.))Nanian Technological University. Academics
ومس خالم استعراب ذلك ُيم س تحديد أهم عوانب عودة وتميز عامعة نانيانج الت نولوعية يما ين :
.1

.2

.3

.4

.5
.6

تدعم الجامعة عن مس ـ ـ ـ ــتول كلياالا وألس ـ ـ ـ ــام ا العلمية ثقا ة التميز الاحثى ،مما أدل بدوره إل إنجا العديد مس االختااعات
واالبتكارات العلمية املتميزة عامليا ،وحرص ـ ـا مس الجامعة عن اسـ ــتمراية تلك امليزة الاحثية أنشـ ــأت مركل ت نومال ا Techno Plaza
ُ
لألبحا  ،والذل ُيعد مس أ ض ـ املراكل الاحثية ف العالم ،حي تجرل أبحاثه ف أربعة مجاالت بحثية متعددة الت ص ـص ــات،
ُ
كما ُيؤدي املركل دوره في تأهي طالب املرحلة الجامعية األول ملواص ـ ـ ـ ــلة الاح العلمى والتعلم املس ـ ـ ـ ــتمر ،حي تتيم الجامعة
أكثا مس  122مش ـ ــروع بحثى للطالب ف مجاالت ال ندس ـ ــة والعلوم الايولوعية وإدارة األعمام وغياها ،حي تتوا ر مس ـ ــتويات
متنوعة مس املرونة ف العم وحرية االختيار مس بين املشاريع والت صصات املتنوعة.))NTU. Research @NTU
تتميز الجامعة بتأســيسـ ا م تب للموارد البشــرية  Office of Human Resourcesوالذل يســع لتحقيق التعلم التنظيمى والتنا ســية
وتدعيم االبتكار بص ـ ـ ـ ة مسـ ـ ــتمرة وعن ك املسـ ـ ــتويات ويحرص م تب املوارد البشـ ـ ــرية عن تصـ ـ ــميم أدوات التقويم ،ورصـ ـ ــد
مكا أت تنا سية ،والتوظيق والتدريب العادم ،ضال عس دعم اا ة العاللات بين األعضاء داخ الجامعة وخارع ا.
تت ـ الجــامعــة بم مــة التطوير املنهى للقول العــاملــة ف س ـ ـ ـ ــنغــا ورة ،وذلــك مس خالم إتــاحــة العــديــد مس برامج تعليم ال اــار
والتعليم املس ــتمر ،بلدإ تم ين العاملين مس املعارإ وامل ارات املتجددة ف مجاالالم العملية ،كلية إدارة األعمام عن س ــبي
املثام تقدم برامج تدريبية للقيادات لتعليل م اراالم وك اءاالمُ ،ويرا ف الباامج املقدمة استنادها عن نتائج األبحا العلمية
الحديثة،بحي يكونون مؤهلين للتغلب عن التحديات واغتنام ال رص ف املستقا N T U. Academics , Continuing Education(.
حرص الجامعة املس ــتمر عن الحص ــوم عن التميز العاملي والدولي ،حي أنشـ ـأت م تاا للش ــئون الدولية Office of International
 ،Affairsوالذل بلور بدوره استااتيجية لدعم العاللات الدولية وتاادم الطالب وأعضاء هيئة التدريس والتعاون الاحثى والثقاف
مع الجـامعـات األخرل خـارج س ـ ـ ـ ــنغـا ورة ،ممـا أس ـ ـ ـ ـ ر عس تمتع الجـامعـة بشـ ـ ـ ــا ـة عـامليـة مس العاللـات املتميزة مع العـديـد مس
الجامعات العاملية املتميزة كجامعة س ـ ـ ــتان ورد ،ومع د ماس ـ ـ ــااـ ـ ــوسـ ـ ــتس للت نولوعيا ،وعامعة طوكيو ،ض ـ ـ ــال عس ماادرات
التعليم والباامج املش ــتاكة كتحالق واا ــنطس ف ال ندس ــة الحيوية ،ومرامج ال ندس ــة املالية مع عامعة كارني ميلون وغياها،
والتى أس مت بدورها ف تنق الطالب بين أكثا مس  052مؤسسة اري ة ف الاح العلمى ،وذلك عن مستول ك مس الدراسة
الجامعية والدراسات العليا.
()Hedberg , Nanyang Technological University
5تأس ـ ـ ـ ــيس ص ـ ـ ـ ــندوق لدعم التعلم والاح العاملي ،والذل يقوم بتدعيم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ف مجاالت التدريس والاح
العلمى ،كما يدعم الت صصات الاييية والدراسات متعددة الت صصات.

ُ
منذ بداية تأس ــيس عامعة نانيانج الت نولوعية كمؤس ـس ــة تعليمية مس ــتقلة و تؤكد عن أهمية الاح العلمي ،حي تم
إطالق ماادرة "عامعة كثي ة الاح "تلك املاادرة التى اس ـ ـ ـ ــتللمت بدورها إحدا تغيياات ف ال يك التنظيمى للجامعة ،وإصـ ـ ـ ــالح
نظام تعيين وترلية أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وعع عودة األبحا عامال حاكما ف تحديد امليزانيات،ودعم االبتكار الاحثى وتعليل
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الاحو عبا الت صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات ،وتوعال ا لخدمة ح مشـ ـ ـ ـ الت املجتمع ،وتتميز عامعة نانيانج بالتاكيز عن تجويد الاحو العلمية
وتعليل لدرات أعض ــاء هيئة التدريس في الحام الاحثي خص ــوصـ ـا ،وات ذت الجامعة العديد مس اإلعراءات لتعليل ذلك ويس ــتعرب
الاح أهم ا كما ين :
.1

.2

.3

.4

.5

1وضـ ــعت الجامعة اسـ ــتااتيجية لتحقيق عودة وتميز الاحو  ،و تعليل التعاون الدول مع مؤس ـ ـسـ ــات بحثية عاملية وكذلك مع
املؤس ـ ـس ـ ــات الص ـ ــناعية،لض ـ ــمان تحقيق يادة اس ـ ــتثمار لطاع األعمام واإلنتاج ف الاح العلمى ،وتوسـ ــيع مشـ ــاركة األطراإ
املجتمعية ،وتحقيق االستقالم الكام للجامعات.
 0سـ ــعت الجامعة لدعم مشـ ــاركة مجالس األمناء ف اإلدارة ،والعم عن تبسـ ــيط ال يك التنظيمى منذ عام  ،0222حي ُع د
لعميد واحد إدارة أربع كليات و (ال ندسـ ـ ـ ــة ،والعلوم ،والعلوم االنس ـ ـ ـ ــانية ،والعلوم االعتماعية) مما لد يتيم رص ـ ـ ـ ـ ـا أكبا
للتعاون والتشاركية في الاحو العلمية والتدريس والتكام بين العلوم املتنوعة وتس ي إعراءات اإلدارة.
0بدأت الجامعة منذ عام  0221في تن يذ برنامج التميز اإلدارل ،بلدإ تحقيق مسـ ـ ـ ــتويات عليا مس الجودة والتميز ف خدمات
ُ
الطالب وأعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،وإعــداد خطــة الجــامعــة والتي تنطلق مس دراس ـ ـ ـ ـ ــة احتيــاعــات املجتمع املحيط،والتى تت ــذ
كأس ــاس لتحديد مواصـ ـ ات خري الجامعة ،لتؤكد تركيزها عن تنمية وإكس ــاب الخريجين بعض األدوار واملمارس ــات اإلدارية
امل مة مث  :العم الجما  ،واملشاركة املجتمعية،والتعلم مدل الحياة ،والدمج بين الت صصات العلمية.
3اسـ ـ ـ ــتحدثت الجامعة منذ عام 0222برنامجا تنا س ـ ـ ـ ــيا لجذب وتوظيق العلماء والااحثين مس دوم م تل ة إلعراء أبحاثلم
العلمية ف سـنغا ورة ،وعدد كايا مس أعضـاء هيئة التدريس والااحثين مس خالم تطايق برنامج ما يقرب مس  32مشـروع مالة
علمية ومحثية ،مما ُيؤكد عن املكانة العاملية الاحثية الرائدة لجامعة نانيانج بين عامعات العالم.
5عمدت الجامعة إل مراععة نظام تعيين وترلية أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وأصـ ـ ـ ــدرت نظاما عديدا منذ عام ُ 0222يطلق عليه
عملية الحيا ة  Tenure Processويتم التقييم مس خالله عن أس ـ ـ ــاس التميز ،حي يتم تضـ ـ ـ ــمين مجموعة مس املعاييا للح م عن
أداء عضــو هيئة التدريس في مجاالت التعليم والاح العلمى وخدمة املجتمع ،حي يتم تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس مس
خالم إدارة الجامعة ومس خالم خبااء معنيين مس خارج الجامعة ،ويم س للاح اس ــتعراب آلية تقويم أعض ــاء هيئة التدريس
ف املجاالت الثالثة كما ين ). (Perlinger, 2014 ; Lim & Boey,2014:

تتعدد اآلليات املست دمة ف تقييم تدريس عضو هيئة التدريس ومنلا ملق التدريس ،والذل
يســتعرب عضــو هيئة التدريس مس خالله املواد العلمية التي يقوم بتدريسـ ا وينالشــون طرق التدريس وعالل لا بالتحوالت التابوية
الجديدة ،وتقييم رئيس القسـ ـ ــم ،والكلية لجودة التدريس يما يتعلق باسـ ـ ــت دام ت نولوعيا املعلومات ف عمليتى التعليم والتعلم،
وإنتاج ونشر ال تب التابوية وإعداد الباامج التعليمية ،إضا ة إل تقويم اللمالء حي يتم ذلك مس خالم حضور أكبا أعضاء هيئة
التدريس في القسم لاعض املحاضرات التي ُيحاضر الا عضو هيئة التدريس وي تب تقريرا موضوعيا عنه.
 :يتم تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس ف هذا املجام مس خالم عودة الاح وتميزه
وارتااطه بمشـ الت املجتمع املعاصــرة ،وكذلك األبحا عبا الت صـصــيةُ ،ويقوم عضــو هيئة التدريس كذلك مس خالم تقييم دوره
ف توعيه طالب الجامعة إلعراء مش ـ ـ ـ ــاريع م الاحثية والتى يتم تطايق ا في ك كليات الجامعة تحت مس ـ ـ ـ ــمى برنامج خباة الاح في
الحرم الجــامع  ،)Under Graduate Research Experience on Campus (URECAحيـ تقتاح الجــامعــة مئــات املش ـ ـ ـ ـ ــاريع الاحثيــة التى ي تــار
ُ
الطالب مس بينلا ،وال ترتاط بالض ـ ـ ـ ــرورة بالت ص ـ ـ ـ ــص العلمى للطالب ،والتى توعه لتدعيم ثقا ة الاح العلمي والتطوير واالبتكار
لدل الطلاة الجامعيين.
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 :ويتم تقويم عض ـ ــو هيئة التدريس مس خالم إس ـ ـ اماته الخدمية داخ الجامعة
ُ
وخارع ا مث  :األنش ـ ـ ــطة التى تاين لدرته عن القيادة واإلدارة ،وإس ـ ـ ـ اماته في أنش ـ ـ ــطة املراععة األكاديمية عن املس ـ ـ ــتويين الوطني
والدولي ،وإس اماته في تقديم التوعية والتثقيق في القضايا واملوضوعات ذات ُ
الاعد الوطني والدولي واإلنساني.

بعــد اس ـ ـ ـ ــتعراب أهم مالمم عمليــة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ف عــدة عــامعــات و  :مع ــد مــاس ـ ـ ـ ــااـ ـ ـ ــوس ـ ـ ــتس
للت نولوعيـا بـالواليـات املتحـدة األمري يـة ،وعـامعـة كـامبادج بـاململ ـة املتحـدة ،وعـامعـة نـانيـانج الت نولوعيـة بس ـ ـ ـ ــنغـا ورة كنمـاذج
لاعض الجامعات املتميزة عامليا ،والتى تصدرت لائمة التصييق العاملى للجامعات عام  0211و ق تصييق كيو إسُ ،يم س للاح
است الص النقاط التالية:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

أهمية اليئة وتدعيم الايئة الجامعية املح لة إلبداع وتميز عضو هيئة التدريس ف أدائه مل امه املتنوعة ،وتشجيعه عن التميز
في الاح ـ والتــدريس وخــدمــة املجتمع بــاعتاــارهــا منظومــة متكــاملــة لألداء دون التاكيز عن عــانــب معين دون الجوانــب األخرل
للتقويم ،ورص ـ ـ ـ ــد الجوائل التش ـ ـ ــجيعية للمتميزيس ف ك مجام مما يدعم التنا سـ ـ ـ ــية بين األعضـ ـ ـ ــاء ف أدائلم للم ام املتنوعة
املنوط بلم.
التأكيد عن أن ال دإ األس ــا ــمى لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس هو التحس ــين والتطوير املنهى وليس املحاس ــاة والعقومة ؛
ولذا يياا أن يتم التقويم بص ـ ـ ـ ـ ـة مسـ ـ ـ ــتمرة وال يقتصـ ـ ـ ــر عن التقويم الذل يتم مس لاـ اللجنـة العلميـة الدائمـة عنـد تقـدم
العضو للتالية للدرعة الوظي ية األعن .
ضـ ـ ــرورة االسـ ـ ــت ادة مس نتائج عملية تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في تحديد االحتياعات التدريبية وتنظيم برامج التنمية
امل نية ل م ،األمر الذل ُيؤدي إل تحقيق الدورات التدريبية ألهدا ا مس ع ة وتحس ـ ـ ـ ــين أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس ع ة
أخرل.
تأس ــيس وحدة لتنمية املوارد البش ــرية لتكون معنية بش ــئون أعض ــاء هيئة التدريس ،وتقويم م املس ــتمر ،وتعم كحلقة وصـ ـ
بين الكلية والجامعة ،حي تتولي م مة تصـ ـ ـ ــميم نماذج تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس وتطايق ا وإدراج نتائج ا ض ـ ـ ـ ــمس
مل ات األعض ـ ـ ــاء ك عن حدة ،عن أن تيتهي تلك العملية بمقارنة أداء العضـ ـ ـ ــو مع آخر تقويما له لتحديد عوانب التحسـ ـ ـ ــين
والتطوير ومحاولة تدعيم ا وتحديد عوانب اإلخ اق ومح آليات متعددة للتغلب علالا.
يحرص ك عضـو هيئة التدريس عن تحديد خطة للعم واإلنجا ُيحدد مس خالل ا أهدا ه وم امه وآليات تن يذها واملعولات
ُ
ُ
التي تقل مس رص أدائه ألدواره بش ـ ــك عيد ،بحي تكون خطة العم واإلنجا املقص ـ ــودة إحدل اآلليات التي ُيقوم العض ـ ــو
مس خالل ا ،بحي تكون ا ـ ـ ــاملة ألدواره املتنوعة في مجاالت التعليم والتعلم والاح العلمي وخدمة املجتمعُ ،ويم س للعض ـ ـ ــو
ُ
االس ـ ـ ـ ــتعانة في إعداد خطته للعم واإلنجا الس ـ ـ ـ ــنوية بدعم مس رئيس القس ـ ـ ـ ــم العلمي أو اللمالء ذوي الخباة أو وحدة تنمية
ُ
املوارد البشرية بالكلية والجامعة ،وتعد تلك اآللية إحدل آليات التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس.
أهمية أن تتم عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في أعواء مس اإلنس ـ ـ ـ ــانية والتقدير وإعالء ثقا ة املعاييا وعودة األداء،
ومس أهم ض ــمانات ذلك التوعه امل م تنويع آليات تقويم أعض ــاء هيئة التدريس ،بحي ُيص ــام التقويم عملية منظومية هاد ة
ويتشــارك في التقويم رئيس القســم ،واللجان العلمية املت صـصــة ،ووحدة تنمية املوارد البشــرية ،وتقويم اللمالء ،واالســتاانات
املقدمة للطالب ،وخبااء مس خارج الجامعة ُيمثلون الج ات املست يدة مس أنشطة التعليم والاح العلمي وخدمة املجتمع.
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مس خالم اس ـ ــتعراب اإلطار امل اهيمى للاح وخل يته النظرية ،ومس خالم تحلي الاحو والدراس ـ ــات الس ـ ــابقة ،وما تاع
ذل ــك مس اس ـ ـ ـ ــتقراء وتحليـ ـ لتج ــارب وخباات بعض الج ــامع ــات املتميزة ع ــامليـ ـا ف التص ـ ـ ـ ــيي ــات الع ــاملي ــة ،وم ــا نتج عس ذل ــك مس
اسـ ــت الصـ ــات لعملية ُيم س االسـ ــت ادة منلا ،والاناء علالا للتوص ـ ـ إل مقتاحات وإعراءات تن يذية داعمة لتقويم ا ــام ومتكام
ومتوا ن ألداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وف ضـ ـ ـ ــوء ذلك قد تم تأسـ ـ ـ ــيس تصـ ـ ـ ــور مقتاح لتطوير تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
بالجامعات املصرية ،بحي يتضمس هذا التصور املقتاح عملة مس املتطلاات واإلعراءات التي ُيم س أن توضع موضع تن يذ ،بحي
تتمحور حوم املجاالت الرئيسة ألداء أعضاء هيئة التدريس و م ام :التعليم والتعلم ،والاح العلمى ،وأنشطة خدمة املجتمع.
ولد انتظم التص ـ ــور املقتاح ف ص ـ ــياغة املنطلقات النظرية للتص ـ ــور املقتاح ،وبعض املتطلاات الرئيس ـ ــة الال مة لتحقيقه ف
الجامعات ،ثم يعرب الاح آلليات وإعراءات تن يذ تلك املتطلاات املقتاحة ،ثم يس ـ ـ ــتعرب التص ـ ـ ــور املقتاح بعض املعولات التى
ُيم س أن تظ ر عند تن يذ التصور املقتاح.

.1

.2
.3
.4
.5

ُيعـد تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـالجـامعـات مـدخال متميزا لتحس ـ ـ ـ ــين وتطوير أدائلم ف م ـام م التـدريسـ ـ ـ ـ ـيـة والاحثية
وأنش ـ ـ ــطة خدمة املجتمع ،مما ُيسـ ـ ـ ــاعدهم ف ح مش ـ ـ ـ ـ الت املجتمع ولضـ ـ ـ ــاياه واالس ـ ـ ـ ـ ام ب اعلية ف تجديد وتطوير منظومة
التعليم الجامع كك .
ُ
تعد عملية تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات عامال رئيسـ ــيا ف تحقيق التميز والتنا سـ ــية بين الكليات والجامعات،
وذلك ألدوارهم املحورية في تطوير الجامعات و يادة خبااالم.
ُ
ُيم س أن تحقق عملية تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات تحس ـ ـ ــين لدراالم و يادة خبااالم والوص ـ ـ ــوم إل ألص ـ ـ ــمى
مستول مم س مس التميز واالبتكار.
ُ
تعد عملية تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ــرية مكونا أص ـ ــيال مس مكونات اس ـ ــتااتيجية اسـ ـ ـتثمار رأس املام
البشرل كقول اعلة ف تأسيس مجتمعات التعلم واإلبداع ومناء مجتمع املعر ة امليشود.
إن تأسيس منظومة ااملة ومتكاملة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية ُيعد علءا مس استجابة الجامعات
لدوا التغييا املتسارع ،والذل يستللم توع ا واضحا نحو املستقا وليادة التغييا املخطط بعيدا عس سياسة ردود األ عام.
ُيم س تحديد بعض املتطلاات الرئيسة ذات الصلة بتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية مس خالم املحاور

التالية:
ُويم س تحديد أهم املتطلاات ف هذا املجام كما ين :
 .1تشجيع أعضاء هيئة التدريس عن تحسين لدراالم وم اراالم ف التدريس مس خالم متابعة أحد األساليب والوسائ العلمية
ف التعام مع الطالب وتعليم م وتقويم م ومعالجة مش الالم.
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.2
.3
.4
.5
.6

االلتحاق بباامج التنمية امل نية املعنية بتطوير لدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية م اراالم املتنوعة.
متابعة األنظمة الجامعية واللوائم اإلدارية واملالية املحددة لحقوق أعضاء هيئة التدريس وأدوارهم ف عمليتى التعليم والتعلم.
تشـ ــاركية أكبا عدد مم س مس أعضـ ــاء هيئة التدريس ف ت طيط وإعداد وتن يذ دورات تنمية لدرات أعضـ ــاء هيئة التدريس ؛
ُ
لضمان تلاي لا لالحتياعات التابوية الحقيقية ألعضاء هيئة التدريس والتى تحقق اعلية التعليم والتعلم.
نشــر ثقا ة التعلم املســتمر ،وتقويم األداء املســتمر انطاللا مس رضــية التغييا املتســارع التى يشـ دها املجتمع العاملى واملجتمع
املصري بشك خاص.
يـادة و أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس بـاألدوار وامل ـام الجـديـدة واملتجـددة ل م ،والتي يسـ ـ ـ ــتللم ـا التقـدم في مجـام التابيـة واملنـاهل
وطرق التدريس ،ومتطلاات التغييا في مجام ت نولوعيا التعليم.

ُويم س تحديد أهم املتطلاات ف هذا املجام كما ين :
.1
.2
.3
.4

تو يا التدابيا املالية الال مة ليشر الاحو العلمية ف مجالت علمية مح مة ذات سمعة عاملية متميزة.
االطالع عن اللوائم واألنظمــة الجــامعيــة املنظمــة لحقوق أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس وواعاــاالم ف إطــار نش ـ ـ ـ ــر الاحو العلميــة
واملعر ة املت صصة والاييية.
إتاحة املوالع االل تاونية وال تب العلمية والدوريات العلمية املت ص ـ ـصـ ــة الداعمة إلطالع أعضـ ــاء هيئة التدريس عن أحد
ما توص إليه العلم ف مجام الت صص.
عقد ندوات وورش عم بش ـ ـ ـ ــك مس ـ ـ ـ ــتمر لتعريق أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأحد الخباات واملس ـ ـ ـ ــتجدات العلمية في مجام
ت صص م الدليق وفي الت صصات الاييية املتداخلة مع ا.

ُويم س تحديد أهم املتطلاات ف هذا املجام كما ين :
.1
.2
.3
.4
.5

يادة و أعضاء هيئة التدريس بدور الجامعة ف تنمية املجتمع.
ُ
متــابعــة أحــد اللوائم والتقــارير املنظمــة لحقوق أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس وواعاــاالم تجــاه خــدمــة الجــامعــة و تنميــة املجتمع
املحني.
يادة تش ـ ـ ــاركية أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في ورش عم ودورات تدريبية متقدمة في مجاالت التعليم والتجديد في املناهل وطرائق
التدريس ،والتدريس ال عام ،واملعلم املحتاإ وغياها.
تقديم محتول تدري ي يتمحور حوم تدعيم املواطنة واالنتماء وتدعيم املسؤلية االعتماعية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريس عن ممارسة العم التطو ي.
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ُويم س تحديدها كما ين :
ولتحقيق متطلاات مجام التدريس ُيم س تحديد آليات التن يذ التالية:
 .1لــدرة عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس عن تقــديم املواد التعليميــة املتنوعــة بوس ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ت نولوعيــة متقــدمــة ومطرائق للتــدريس داعمــة
للتواص ال عام مع الطالب ،وكذلك التعلم التعاوني والتعلم اليشط.
 .2تش ـ ـ ــاركية عض ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعة ف تجديد وحدات املقررات الدراس ـ ـ ــية املتض ـ ـ ــمنة لتطوير املحتول واس ـ ـ ــتااتيجيات
التدريس ووسائ التقويم املالئمة ل ا.
 .3ابتكار أسـاليب نعام عديدة مع الطالب مث إنشـاء مجتمعات للتعلم واملمارسـة العلمية ،وإنشـاء تجمعات علمية طالبية و ق
اللوائم والقوانين املنظمة لذلك.
 .4حصوم عضو هيئة التدريس عن منم داخلية (مس داخ الجامعة) للتدريس ال عام.
 .5ممارسة اإلرااد األكاديمى للطالب و ق أساليب علمية مات رة وعاذبة للطالب.
 .6تو يا الدعم املال املناس ـ ـ ــب لت طيط وتن يذ برامج التنمية امل نية ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بما ُيحقق احتياعاالم التدريس ـ ـ ــية
ونشر املعر ة العلمية للطالب.
 .7مشاركة عضو هيئة التدريس ف تطوير سياسات التعليم والتعلم بالكلية والجامعة.
 .8التناص ال رص املناساة ملؤا رة اللمالء ف تحسين عمليتى التعليم والتعلم.
 .9مشاركات عالة ف املنالشات املجتمعية حوم لضايا التعليم والتعلم بالجامعة.
 .10تلقى عضو هيئة التدريس دعوات ملمارسة التدريس والتدريب ف مؤسسات عامعية أخرل.
 .11حصوم عضو هيئة التدريس عن مكا آت ومنم خارعية عس تميزه ف مجام التعليم والتعلم.
 .12تأسيس لس ة للتابية تع س رؤيته وتوع اته ال رية وانعكاساالا عن م رعات ونواتج التعليم والتعلم.
 .13بناء ملق لإلنجا التدريعمى مع طالبه ف املوالق التعليمية املتنوعة.

ُويم س تحديدها كما ين :
.1
.5
.6
.7
.8
.9

حص ـ ــوم عض ـ ــو هيئة التدريس عن منم وتمويالت خارعية و ق اللوائم والقوانين املنظمة لذلك ،مس أع إنجا أبحا علمية
مات رة ذات مردود تطايقى وإعرالى عال املستول.
مشاركة هيئات وطنية ودولية ف تقييم الاحو العلمية ومراعع لا.
تو يا ااـ ــتااكات مجانية ألعضـ ــاء هيئة التدريس ف موالع ال تاونية عاملية مت ص ـ ـصـ ــة ،ودوريات علمية مح مة ذات سـ ــمعة
عاملية.
إعراء بحو علمية تشاركية مع أعضاء هيئة التدريس ف عامعات متميزة عامليا.
تعليل مش ـ ــاركة أعض ـ ــاء هيئة التدريس ف الندوات واملؤتمرات وورش العم ذات االرتااط بتطوير لدراالم الاحثية مع ض ـ ــرورة
االعتداد بتلك املشاركات ف التالية لدرعات علمية أعن .
تشجيع مشاركة عضو هيئة التدريس ف عمعيات علمية ودولية ف مجام ت صصه.
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 .10مشاركة عضو هيئة التدريس ف إنجا مشروعات بحثية مستقالية ذات ليمة مضا ة للمعر ة العاملية.
1 .11عقد ات اليات ا ـراكة وتعاون بين عامعات مصــرية وعامعات أعنبية متميزة ،لتعليل إعراء الاحو املشــتاكة وتاادم األ كار
املات رة.

ُويم س تحديدها كما ين :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عقد مؤتمرات وورش عم تتمحور حوم دور أعضاء هيئة التدريس ف تنمية املجتمع املحن املحيط بالجامعة.
تميز عضو هيئة التدريس ف تح يز الجماهيا وإلناع م بالقضايا الوطنية وممارسة العم الخدمى والتطو .
اإلس ام بمنالشات ثرية ف مجال تطوير السياسة التعليمية بمصر ،وتطوير التعليم بالجامعة والكلية التي ييتمي إلالا.
املشاركة ال اعلة في ندوات يدعم الا لضايا املواطنة واالنتماء للوطس.
5معايشــة األ راد مس خالم املعسـ رات ،حي يقوم عضــو هيئة التدريس بمســاعدة األ راد ف ح مشـ الالم و يادة التواصـ
االعتما مع أ راد مجتمعه.
الس ـ ـ ـ ــع لتعائة موارد مالية بديلة مس خالم عاللات تواص ـ ـ ـ ـ ـ مع رعام األعمام ولطاعات العم واإلنتاج أو الحص ـ ـ ـ ــوم عن
مصادر تموي أعنبية ف ضوء اللوائم والقوانين املنظمة لذلك.
تشجيع املشاركة في مراكل االبتكار االعتما ي ،ملساعدة الطالب عن ح مش الالم ولضاياهم بطرائق علمية مات رة وهاد ة.
املش ــاركة ال اد ة ف برامج تعليم ال اار مس خالم حض ــور ندوات وأنش ــطة ثقا ية ودورات تدريبية تتالئم مع احتياعات ال اار
ولدراالم.
تنظيم دورات تــدريبيــة للطالب وللشـ ـ ـ ـ ـاــاب ف مجــام إدارة وتنميــة املوارد البش ـ ـ ـ ــريــة ،وتعظيم لــدراالم عن ات ــاذ القرار وإدارة
الولت وإدارة االعتماعات وغياها.
ُ
ُ
ُيم س تحديد أهم الصعومات التي ُيم س أن تقل مس رص تطايق التصور املقتاح كما يني:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ض ـ ـ ـ ــعق لناعة بعض أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بأهمية تقويم أدائلم ،ولناعة الاعض باعض التوع ات السـ ـ ـ ــلاية نحو ثقا ة
الجودة والتغييا ،والتذرع بكونلا ال تلام اكلية.
ُ
ُ
لناعات بعض أعضـ ــاء هيئة التدريس التى تؤكد ضـ ــعق لدرة الطالب عن تقييم أداء أسـ ــاتذالم ،مما يؤدل إل ر ض بعض ـ ـ م
لتلك اآللية امل مة ،والتى تلقى لاوال كاياا لدل بعض الجامعات املتميزة عامليا.
للة التج يزات املادية والت نولوعية باملاانى الجامعية الداعمة لاناء بيئات تعلم عالة وعاذبة للطالب.
 3ضعق الت طيط الجيد لباامج تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريس ،ضال عس ضعق لدرالا عن تلاية االحتياعات التابوية
ألعضاء هيئة التدريس.
للة اهتمام أصـ ـ ـ ــحاب رءوس األموام باملشـ ـ ـ ــاركة ف تموي الاح العلمى بالجامعات ُيقل مس رص تعائة موارد بديلة لتموي
الاح العلمى واملات رات العلمية.
ُ
للــة ال رص املتــاحــة لتطايق نتــائج الاحو العلميــة واأل كــار الجــديــدة لــد يؤدل إل علوإ بعض أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس عس
تجويد وتحسين بحوثلم العلمية.
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.7
.8
.9
.10
.11
.12

غياب التيس ـ ـ ــيق عند بناء اسـ ـ ــتااتيجيات الاح العلمى بالجامعات ،وإلرار خطط التنمية الش ـ ـ ــاملة واملس ـ ـ ــتدامة .للة اهتمام
الج ات التن يذية بيتائج الاحو العلمية ف الجامعات ومراكل الاحو متعددة األغراب.
ضعق املوارد املخصصة مس ميزانية الدولة سنويا لإلن اق عن الاح العلمى.
ُ
غياب اس ـ ــتااتيجية واض ـ ــحة وا ـ ــاملة تالور االحتياعات الاحثية للمجتمع املص ـ ــرل ف إطار س ـ ــياس ـ ــات واض ـ ــحة لتح يز الاح
العلمى ف الجامعات ومراكل الاحو .
للة املاادرات التى يقوم بلا أعضاء هيئة التدريس للتعرإ عن مش الت الايئة املحيطة بالجامعة.
ُ
للة النقاط املخص ـص ــة ألنش ــطة خدمة املجتمع ف ترليات أعض ــاء هيئة التدريس تقل مس اهتمام أعض ــاء هيئة التدريس بلذا
الجانب امل م في أدواره امل نية.
للة اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بأنشطة العم التطو والخدمات العامة املقدمة للمواطنين.

في ضــوء الخل ية النظرية للاح واالســت ادة مس نتائج الدراســات الســابقة ،وصــياغة التصــور املقتاح لتطوير عملية تقويم
أداء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ــرية ،إن الاح الحالي ُيم س أن ُيحدد مجموعة مس االس ــت الص ــات والتوص ــيات كما
يني:
 .1يادة اهتمام الجامعات املصـ ـ ــرية بعملية تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ؛ انطاللا مس محورية األدوار وامل ام التي ُيؤديلا في

.2

.3

.4
.5

تحقيق متطلاات الجودة واعتماد املؤس ـ ـس ـ ــات الجامعية ؛ ولذلك إن الاح الحالي يقتاح تأس ـ ــيس منظومة ا ـ ــاملة ومتكاملة
لالضـ ـ ـ ــطالع بم مة تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،سـ ـ ـ ــواء مس خالم الت طيط ل ا أو تن يذ برامج ا ودوراالا التدريبية ،أو
تقويم اعلية برامج ا وإعراءاالا ،أو تو يا املخصصات املالية والت نولوعية الال مة لتحقيق أهدا ا امليشودة.
اليئة املنا الن ع ـ ــمي واالعتما ي واإلنس ـ ــاني الداعم لض ـ ــمان أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس ألدوارهم املنوطة بلم ،واليئة الايئات
الحــاضـ ـ ـ ـ ـنــة لعمليــة تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بمــا يض ـ ـ ـ ــمس ان راط أكبا عــدد مم س مس هيئــة التــدريس في إعراءات
وممارسات عملية التقويم بشك ت اعني بعيد عس الشكلية والنمطية.
ُ
ُ
تو يا مجموعة مس االسـ ــتااتيجيات واآلليات امل مة التي تحقق عملية تقويم عالة ومس أهم ا  :اـ ــمولية عملية التقويم لتغطي
عميع م ـام هيئـة التـدريس و ق اللوائم املنظمـة لـذلـك ،و يـادة تشـ ـ ـ ـ ــاركيـة هيئـة التـدريس بـالجـامعـات املص ـ ـ ـ ــريـة في الت طيط،
وتن يذ وتقويم إعراءات عملية التقويم ،وإعطاء ال رص املناس ـ ــاة ألعض ـ ــاء هيئة التدريس لتقا عملية التقويم والتعايش مع
معطياالا مس خالم مناجية مرنة للتقويم ،تسمم بت ييق متطلاات التقويم و قا ألهداإ املؤسسة التعليمية ،ومعاييا تقويم
األداء.
اعتمــاد برامج ودورات تنميــة لــدرات أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس في إطــار االحتيــاعــات التــدريبيــة الحقيقيــة ل يئــة التــدريس ،ال أن
ُ
ت رب علالم بشك إللامي وموحد للجميع دون مراعاة اإلمكانات وامل ارات التي يتميز بلا عضو هيئة التدريس.
يادة تشـ ـ ـ ــاركية أطراإ وع ات متعددة في تقويم أداء أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بما يليد مس رص تحقيق موضـ ـ ـ ــوعية التقويم،
بحي ُيش ـ ـ ــارك عض ـ ـ ــو هيئة التدريس في تقويم أدائه بن سـ ـ ــه ،وي ض ـ ـ ــع لتقويم مس ع ة رئيس القس ـ ـ ــم وإدارة الكلية واللجان
العلمية ووحدة الجودة بالكلية والجامعة ،وإدارة تنمية املوارد البشـ ــرية ،وتقارير اللمالء واالسـ ــتاانات املقدمة للطالب ،وخبااء
معنيين بتقويم األداء مس خـارج الجــامعــة ،عن أن يكون تقويم العض ـ ـ ـ ــو في إطـار مجموع نتــائج التقويم الصـ ـ ـ ـ ــادرة عس كـ هـذه
الج ات.
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 .6إتاحة ال رص املالئمة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس لتحس ـ ـ ـ ــين أدائلم التدريع ـ ـ ـ ــمي والاحثي والخدمي مس خالم اليئة رصـ ـ ـ ـ ـا أوس ـ ـ ـ ــع
للمشاركة في املؤتمرات والندوات عن ن قة الجامعة داخ الاالد وخارع ا ،مع تو يا لواعد الايانات واملعارإ وخدمة االنتانت
بالجامعات بااتااكات مالية تتول الجامعة القيام بلا ،في إطار تو يا بيئات داعمة للتعلم والاح واإلبداع والتنا س املحموم.
 .7تو يا التغــذيــة املرتــدة حوم نتــائج عمليــة تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،عن أن تكون داعمــة ألدائــه ،ماينــة للمتطلاــات
واآلليــات واملقتاحــات ال يلــة بتحس ـ ـ ـ ــين أدائــه ألدواره املتنوعــة ،بمــا ُيحقق إعــادة تــأهيـ عض ـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس علميـا ومحثيـا
وتدريسيا وم نيا.
ُ
 .8تو يا ليادات وع ات إدارية وعلمية متميزة وت اعلية وإنس ـ ـ ـ ــانية ،بحي تؤمس بأن تقويم أداء هيئة التدريس عملية إنس ـ ـ ـ ــانية
ُ
وتنظيمية معقدة ،ييااي أن ترا ي السياق الن عمي واالعتما ي الذي تجرل يه عملية التقويم ،في إطار مراعاة ال روق ال ردية
بينلم ،مع مراعــاة التوا ن املرهق لقيــادات الجــامعــة والكليــة بين دورهم في التــدعيم واملسـ ـ ـ ـ ــانــدة لألعضـ ـ ـ ـ ــاء ،ودورهم في آليــات
الضاط وإدارة الكليات والجامعات.

أبو الرب ،عماد ،و لدادة ،عيعـمى ( .)0221تقويم عودة أداء أعضـاء هيئة التدريس ف مؤسـسـات التعليم العال  .املجلة العرمية لضـمان عودة
التعليم الجامع .23122 ،)1( ،
اتحــاد الجــامعــات العرميــة ( .)0221دليـ التقويم الــذاتى والخــارا واالعتمــاد العــام للجــامعــات العرميــة أعض ـ ـ ـ ــاء االتحــاد .ط .0عمــان ،مجلس
ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العرمية.
االبراهيمي ،عدنان ( .)0223درعة اعلية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية لتحقيق امليزة التنا س ــية لجامعاالم .مجلة
اتحاد الجامعات العرمية للتابية وعلم الن س ،مج .3022 ،)1( 22
الحميض ــمى ،خالد (مارس  .)0211تص ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة القص ــيم مس وع ة نظرهم في ض ــوء تجارب بعض
الجامعات املحلية والدولية .مجلة كلية التابية ،عامعة أسيوط ،مج .023303 ،)0( 03
الشـ ـ ــا عي ،محمد ( .)0222متطلاات واـ ـ ــروط التقويم املوضـ ـ ــو ي ألداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر ك مس أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس
والقائمون عن العملية التقويمية بكلية التابية عامعة امللك ســعود .بح مقدم في املؤتمر الســنوي الثال عشــر .إعداد املعلم
وتطويره في ض ـ ـ ـ ــوء املتغياات املعاص ـ ـ ـ ــرة.الجمعية الس ـ ـ ـ ــعودية للعلوم التابوية والن س ـ ـ ـ ــية وكلية التابية ،عامعة امللك س ـ ـ ـ ــعود،
السعودية.052002،
الش ـ ـ ـ ــخي ى ،عن ( .)0222الطالب وعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس منظور مجتمع املعر ة .بح مقدم في مؤتمر التعليم العال والاح العلمى ف
مجتمع املعر ة .ولالع املؤتمر التاســع للو راء املســئولين عس التعليم العال والاح العلمى ف الوطس العربى 1511 .كانون األوم
– ديسمبا  .0220تونس ،املنظمة العرمية للتابية والثقا ة والعلوم (إدارة التابية).303312 ،
الش ـ ــخيايى ،عن و كمام ،س ـ ــناء ( .)0213تقويم منظومة أداء عض ـ ــو هيئة التدريس الجامع  :دراس ـ ــة تحليلية .املؤتمر القومى الثامس عش ـ ــر :
تطوير منظومــة األداء ف الجــامعــات العرميــة ف ض ـ ـ ـ ــوء املتغياات العــامليــة املعــاص ـ ـ ـ ــرة .القــاهرة ،مركل تطوير التعليم الجــامع
بجامعة عين امس.330333 ،
العربي ،هشــام ( ،0212ديســمبا) .تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بجامعة حائ في ضــوء معاييا الجودة واالعتماد األكاديمي .املجلة التابوية
بكلية التابية بسوهاج ،مج .023013 ،)33( 33
العودة ،إبراهيم ( .)0210تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات ف ض ـ ـ ـ ــوء واعااالم وبعض الخباات العاملية .مجلة
عامعة امللك عادالعليل :العلوم التابوية ،مج .113151 ،)1( 12
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العيدروس،أغادير ( 1301ه) .تصـ ــور مقتاح لتطوير نظام تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس ف الجامعات السـ ــعودية مس وع ة نظر أعضـ ــاء
هيئة التدريس بجامعات منطقة م ة امل رمة .رس ـ ـ ـ ــالة دكتوراه غيا ميش ـ ـ ـ ــورة .كلية التابية ،عامعة أم القرل ،اململ ة العرمية
السعودية.
الغامدل ،ص ـ ـ ـ ــالح ،و القعيد ،عادم ( .)0210تقويم أداء هيئة التدريس ف الجامعات الس ـ ـ ـ ــعودية  :أنموذج مقتاح .املجلة الس ـ ـ ـ ــعودية للتعليم
العال  ،مج (.132152،)2
الغامدي ،عني ( ،0223ابري ) .تعدد األس ــاليب لتقويم أدعاء أعض ــاء هيئة التدريس بالجامعات طريقنا نحو تحس ــين عودة األداء املؤسـ ـع ــمي.
بح مقدم في ندوة االتجاهات الحديثة في التطوير اإلداري وتحســين عودة األداء املؤسـعــمي ،املنظمة العرمية للتنمية اإلدارية،
.131
القطب ،س ـ ــميا ( .)0221لس ـ ـ ة التميز ف التعليم الجامع  :نحو عامعة متميزة ف ض ـ ــوء التجارب والخباات العاملية .مجلة مس ـ ــتقا التابية
العرمية ،مج .3002 ،)52( 13
الصـرايرة ،خالد ( .)0211األداء الوظي ى لدل أعضــاء ال يئات التدريســية ف الجامعات األردنية الرســمية مس وع ة نظر رؤســاء األلســام الا،
مجلة عامعة دمشق ،مج.250 221 ،)1( 02
املجلس األعن للجامعات ( .)0212لواعد ونظام عم اللجان العلمية ل حص اإلنتاج العلمى للمتقدمين لشـ ــغ وظائق األسـ ــاتذة واألسـ ــاتذة
املساعديس .الدورة الثانية عشر  .02120211القاهرة ،و ارة التعليم العال .
املنيع ،الجوهرة ( " .)0210تطوير نموذج األداء الوظي ى ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ف الجامعات السـ ـ ـ ــعودية مس وع ة نظر رؤسـ ـ ـ ــاء األلسـ ـ ـ ــام
وعاللته باعض املتغياات" .مجلة كلية التابية بالسويس ،مج.132002 ،)3(5
برلاول ،باســم و أبوالرب ،عماد ( .)0212إطار نموذج لتقويم عودة أداء عضــو هيئة التدريس .املؤتمر العربى الدول الســادس لضــمان عودة
التعليم العالي .003052:
ب رل ،عادم ،و غلوم ،ثروت ( .)0222لانون تنظيم الجامعات والئحته التن يذية و قا آلخر التعديالت .القاهرة ،و ارة التعليم العال .
بليع ـ ــمى ،اطمة ( .)0222تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق عودة التعليم الجامع ف عص ـ ــر املعلومات .مجلة كلية التابية
بالللا يق ،مج(.03122 ،)50
دراج ،عمرو ( .)0222دور أندية أعض ــاء هيئة التدريس في ص ــياغة وت عي س ــياس ــات التعليم العالي  :نظرات في الوالع وطموحات للمس ــتقا .
بح مقدم في املؤتمر الســنوي الثامس عشــر للاحو الســياســية .التعليم العالي في مصــر خريطة الوالع واســتشـراإ املســتقا .
 1312بااير  .0225كلية االلتصاد والعلوم السياسية .عامعة القاهرة .331502 :
عادالرا ق ،و اء ( .) 0222اتجاهات أعضـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية بجامعة امللك سـ ــعود نحو أسـ ــاليب وطرق تقويم أدائلم .بح مقدم
في املؤتمر الس ـ ـ ـ ــنوي الثال عش ـ ـ ـ ــر .إعداد املعلم وتطويره في ض ـ ـ ـ ــوء املتغياات املعاص ـ ـ ـ ــرة.الجمعية الس ـ ـ ـ ــعودية للعلوم التابوية
والن سية وكلية التابية ،عامعة امللك سعود.020050،
عادالعام ،عنتا ( ،0213يناير) .دراس ـ ـ ـ ــة مقارنة لتقويم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في بعض الجامعات العرمية والجامعات األمري ية وإمكانية
اإل ادة منلا في مصر .املجلة التابوية .عامعة سوهاج .كلية التابية.131 ،)05(،
عالم ،صالح الديس ( .)0220التقويم التابول املؤسعمى :أسسه ومناجياته وتطايقاته ف تقويم املدارس .دار ال ر العربى.القاهرة.
عالونة ،مروان (".)0212تقويم األداء األكاديمى ألعضاء ال يئة التدريسية ف عامعة االستقالم مس وع ة نظر الطلاة" .املجلة التابوية الدولية
املت صصة – املجموعة الدولية لالستشارات والتدريب ،مج .012032 ،)05( 5
عمـار،إيمـان ( ".)0210تقويم الطلاـة ألداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ف بعض املقررات التابويـة بكليـة التابيـة النوعيـة عـامعـة املنو يـة " .مجلـة
رابطة التابية الحديثة ،مج .125111 ،)15( 5
لمر ،مجذوب ( .)0215مسـاهمة تقويم أداء عضـو هيئة التدريس في ر ع عودة التعليم الجامعي  :دراسـة ميدانية مس وع ة نظر أعضـاء هيئة
التدريس وعينة مس الطلاة في عامعة دنقال – كلية التابية مرول .مجلة عامعة سنار ،مج .5010 ،)1( 3
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 بح. تصـ ــور مقتاح لنظام تقويم اـ ــام ألداء عضـ ــو هيئة التدريس بالجامعات املصـ ــرية ف ضـ ــوء خباات بعض الدوم.)0212(  إل ام،محمد
 الجمعية املص ـ ـ ـ ــرية للتابية.)0( . اتجاهات معاص ـ ـ ـ ــرة ف تطوير التعليم ف الوطس العربى.مقدم في املؤتمر العلمى الثامس عش ـ ـ ـ ــر
.222111 :  عامعة بنى سويق. كلية التابية.املقارنة واإلدارة التعليمية
 " تطوير نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات املصرية ف ضوء خباة بعض الجامعات.)0222(  عاداملنعم، محمود و نا ع، مسي
.15121،)11( 3  مج، مجلة التابية."األخرل
 مجلة."" اتجاهات أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس نحو تقويم أدائلم دراس ـ ـ ــة ميدانية عن عامعة الللا يق.)0210( محمد،محمد و عتايس،ناص ـ ـ ــق
.025320 ،)22( ، كلية التابية. عامعة الللا يق.دراسات ترموية ون سية
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د .ايمن محمد خريسات .مركزامللكة رانيا جامعة اليرموك.
د .سالم محمد القرعان .كلية التربية جامعة اليرموك.
د .بغدادباي عبدالقادر .مركزغليزان الجامعي – الجزائر.

هد ت الدراسـ ــة التعرإ عن والع أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الياموك ،بناء عن ما لديلم مس ك ايات م نية ،مس وع ة نظر عينة مس
طلاة الكلية .تكونت عينة الدراســة مس ( )122طالاا وطالاة ،حي تم اختيارها بالطريقة العشــوائية البســيطة مس طلاة الكلية .اســت دم الااحثون االســتاانه التي لاموا
بتصــميم ا واملكونة مس ( )02قرة ،لجمع بياناالا ،بعد التأكد مس صــدل ا وثااالا ،واملو عة عن ثالثة مجاالت لل ايات امل نية التي يمتل ا عضــو هيئة التدريس للقيام
ُ
بواعاات وم ام أداء عمله لتحقيق وظائق الجامعة األس ــاس ــية مس تدريس ومح علمي وخدمة املجتمع ليحقق الجودة والتميز في املخرعات .اس ــت دم الااح برنامج
الر م اإلحص ـ ــائية للعلوم االعتماعية واالنس ـ ــانية (  )SPSSفي التحلي اإلحص ـ ــالي لاياناالا واس ـ ــت راج نتائج ا .أهم النتائج التي توص ـ ــلت ل ا الدراس ـ ــة 1 :أن والع األداء
التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية ،بناء عن ما لديلم مس ك ايات م نية ،عاء بدرعة مرت عة ،وأن والع األداء بناء عن ال ايات املعر ية وال رية ،عاء
مرت عا وماملرتاة األول  ،بوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( .)3.12وعاء باملرتاة الثانية والع األداء بناء عن ال ايات األدائية والتقنية ،وكان مرت عا ،بوسـ ـ ـ ــط ( .)0.15وماملرتاة الثالثة
واالخياة عــاء والع األداء بنــاء عن ال ــايــات الوعــدانيــة واالخالليــة ،وكــان مرت عــا أيض ـ ـ ـ ــا ،بوسـ ـ ـ ــط ( 0 .)0.25عــدم وعود روق ذات داللــة إحص ـ ـ ـ ــائيــة عنــد مسـ ـ ـ ــتول
الداللة( )2.25أل  ،بين متوسطات استجابات أ راد العينة حوم والع األداء ألعضاء هيئة التدريس ،بناء عن ما لديلم مس ك ايات م نية ،تاعا ملتغيا الجيس 0 .وعود
روق ذات داللة إحصــائية عند مســتول الداللة ( )2.25أل  ،بين متوســطات االســتجابات ،تاعا للمســتول الدرا ــمي ولصــالح طلاة الدراســات العليا .أهم التوصــيات1 :
العم عن تح يز أعضـ ــاء هيئة التدريس المتالك ال ايات امل نية الخاصـ ــة بالعملية التعليمية والعملية الاحثية مس خالم الدعم املالي واملعنوي 0 .العم عن إنشـ ــاء
مراكل بحثية مت ص ـ ـصـ ــة لتاني املادعين واملوهومين مس أعضـ ــاء هيئة التدريس والطلاة لالسـ ــت ادة مس نتائج أبحاثلم سـ ــواء للجامعة أو ملجتمع ا املحني 0 .العم عن
تقوية العاللة التواصلية بين الجامعة ومجتمع ا.
الكلمات امل تاحية :األداء  ،والع األداء  ،ال ايات امل نية  ،عضو هيئة التدريس  ،عامعة الياموك.

Abstract
The study aimed to evaluate the performance of faculty members in Faculty of Education, based on their professional competencies. The
study sample consisted of (100) students, who was selected by simple random way. The researchers used the questionnaire, which they designed,
consisting of (30) paragraphs which distributed into three axes to collect data, after confirming its validity and stability. The Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) was used in the statistical analysis of its data. The important results: 1 The reality of the performance of faculty members,
based on their professional competencies, came at a high level, and the performance status based on the “ cognitive and intellectuall ” competencies,
” came high and in the first place, with a mean (4.10). The second place was the performance based on the “ performance and technical
” competencies, and was high, with mean (3.85). The third and last rank was the reality of performance based on ” emotional and moral
competencies, and was also high, with mean (3.75). 2 There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05) or less,
between the average responses of the sample members, according to the gender variable. 3 There are statistically significant differences at the level
of significance (0.05)or less, among the average responses, depending on the level of study and for the benefit of postgraduate students. The
important recommendations: 1 To stimulate the members of the faculty to possess the professional competencies of the educational process and
research process through financial and moral support. 2 To establish specialized research centers to adopt creative and talented teachers and
students to benefit from the results of their research, whether for the university or its community. 3 To strengthen the communication relationship
between the university and its society.
Keywords: Performance, Teaching Performance, Teaching Professions, Faculty Member, Yarmouk University.
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يعتبا عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس الحلقة الرئيسـ ـ ـ ــية في العملية التعليمية والذي تحتاعه االعيام في عص ـ ـ ــرنا هذا ،الذي يشـ ـ ـ ـ د
تطورا ت نولوعيا ومعر يا وتد قا للمعلومات وما نتج عنلا مس ث ـ ـ ـ ـ ــورة في وســائ االتصــام وت نولوعيا املعلومات املعر ية ،وتنوعا في
أســاليب التابية والتعليم ،ال بد لع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضــو هيئة تدريس ان يكون ذا امكانيات ومؤهالت ولدرات ومواصـ ات نوعية ومتط ـ ـ ـ ـ ــورة كي
تتواءم مع التطورات املذهلة التي يش دها الع ـ ــالم ـ ــي مضمار الاح والتعليم العالي؛ إذ لم تعد االدوات القديم ـ ــة لادرة عن تلاية
متطلا ــات الع ــصر واحتياع ــات االعي ــام واملجتمعات الجديدة ،ومناء عن ذلك أن عضو هيئة الت ــدريس الذي نطمم ونأم هو ذلك
االس ـ ـ ــتاذ والااح واملرب؛ ال قء وال اع ـ ـ ـ ـ ـ ــي أدائه مس أع تحقيق أهداإ الجامعة ووظائ ا مس تدريس ومح علمي وخدمة
املجتمع ب واملجتمع االنساني عموم ــا ،وه ــو م ــسلح بالثقا ة املعاصرة والقديمة وممعر ة بعض اللغات العاملية الحية ،وعن عالل ــة
ص ـ ــميمة م ـ ــع ت نولوعي ـ ــا املعر ـ ــة واالتصام ،وملم بأساليب تدريسية متنوعة ـ ــي مج ـ ــام ت ص ـ ــصه ،ويتابع ما يستجد مس املعر ة
محليا والليميا وعامليا.
ْ
َي ُمس نجاح العملية التعليمية والتدريس ــية ألعض ــاء هيئة التدريس في املؤس ـس ــات التابوية عامة ومؤس ـس ــات التعليم العالي
(الجــامعــات) خــاص ـ ـ ـ ـ ــة في ك ــاءالم و ــاعلي لم اللتــان يعتباان معيــار نجــاح م في أداء أعمــال م التي تسـ ـ ـ ـ ـ م بــدورهــا في تحقيق هــذه
املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات ألهدا ا ووظائ ا األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية ،مس تدريس ومح علمي وخدمة مجتمع ،ويذكر (الجنابي ،)0211 ،أن هناك أهمية
لتقييم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس وع ة نظر الطلاة الذيس يدرس ـ ـ ـ ــونلم ،والذيس يعتباون املدخ الرئيع ـ ـ ـ ــمي في نظام التعليم
ُ
الجامعي ،الذي تجري عليه العمليات داخ الجامعة ليتكون منه املخرج ذو الجودة العالية ،الذي ير ع مس مس ـ ـ ـ ــتول التص ـ ـ ـ ــييق
العاملي للجامعة والذي يطمم منه ان ي ي بمتطلاات الس ــوق املحني وااللليمي والدولي .ومناء عن ما ذكر تم تحديد مش ــكلة الدراســة
مس خالم " :والع األداء ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الياموك ،بناء عن ال ايات امل نية التي يمتلكونلا مس وع ة
نظر عينة مس طلاة الكلية ".

 :يم س تلخيص أهمية هذه الدراس ـ ـ ــة في النقاط االتية  1 :أنلا تسـ ـ ــاعد في كش ـ ـ ــق احتياعات التنمية امل نية التي يحتاع ا
أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كليات التابية ،والتي مس خالل ا نسـ ـ ـ ــتطيع بناء برامج للتنمية امل نية والتطوير املنهي ل م مس لا إدارة
التــدريــب والتــأهيـ في الجــامعــات 0 .تلود أعض ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بنتيجــة تقويم ك ــايــاالم امل نيــة للتعرإ عن نقــاط القوة ونقــاط
الض ـ ــعق في ممارس ـ ـ ــاالم في أدائلم للم نة كمحاولة للتطوير الذاتي املنهي وتالفي نواري القص ـ ـ ــور في ممارس ـ ـ ــاالم امل نية 0 .التم هذه
الدراسة في تقديم معلومات للمسؤولين ومت ذي القرار في الجامعات بشك عام عس والع ال ايات امل نية ألعضاء وهيئة التدريس.

الدإ هذه الدراس ـ ـ ــة التعرإ عن والع أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،مس خالم 1 :ال ش ـ ـ ــق عس والع ال ايات امل نية لدل
أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الياموك ،مس وع ة نظر عينة مس طلاة الكلية 0 .التعرإ إل أكثا ال ايات امل نية
تطايقا مس لا أعض ــاء هيئة التدريس ،مس وع ة نظر عينة مس طلاة الكلية 0 .التعرإ عن االختالإ في اس ــتجابات عينة الدراس ــة
حوم درعة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لل ايات امل نية ،تاعا ملتغياات الدراسة ) الجيس و املستول الدرا مي ).
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الس ـ ـ ـ ــؤام الرئيس األوم :ما والع األداء ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية ،بناء عن ال ايات امل نية التي يمتلكونلا ،مس
وع ة نظر عينة مس طلاة الكلية ؟
السـ ـ ـ ــؤام الرئيس الثاني :ه توعد روق ذات داللة احصـ ـ ـ ـ ــائية ،عند مس ـ ـ ـ ــتول ( )2.25أل  ،بين اسـ ـ ـ ــتجابات أ راد عينة
الدراسة حوم والع األداء ألعضاء هيئة التدريس في كلية التابية ،تاعا ملتغياات الدراسة ( الجيس واملستول الدرا مي )؟

 1األداء :يشـ ــيا االداء ال درعة تحقيق واتمام الواعاات وامل ام املكونة لوظي ة ال رد ،ويع س األداء ال ي ية التي يشـ ــاع بلا
ال رد متطلاات الوظي ة ،األداء لياس عن اس ـ ـ ـ ــاس النتائج التي حقق ا ال رد 0 ..والع األداء لعض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس :هو مجموعة
السلوكيات مس ( األلوام واأل عام واالعراءات واألنشطة واملوالق ) التي يقوم بلا عضو هيئة التدريس باالعتماع مع طلاته ،إلتمام
واعاــات وم ــام عملــه التعليمي .أمــا التقويم و اعطــاء و ن أو ليمــة لألعمــام او االاـ ـ ـ ـ ـيــاء ،والتقويم في التابيــة والتعليم :يقــام ب
لوم
ُ
املدرس أداء تالميذه أي أعطاه ليمة وو نا .ولد عر ته ( عياص ـ ـ ــره ،عطاإ )0212 ،عن أنه :اص ـ ـ ــدار الح م عن أداء عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس بناء عن تقديرات كمية محددة ل ذا األداء .ويعر ه الااحثون عن أنه :لياس مسـ ــتول األداء التدريعـ ــمي لدل املدرسـ ــين بما
يتالءم ومعاييا ومؤاـ ـ ـرات الجودة املعتمدة في الجامعة مس ال يئة املس ـ ــتقلة العتماد مؤس ـ ـس ـ ــات التعليم العالي األردني ،ومما يحقق
وظائق الجامعة األســاســية مس تدريس ومح علمي وخدمة املجتمع 0 .ال ايات امل نية :يعر ا الااحثون عن أنلا :لدرات وم ارات
ُ
ي تسـ ــبلا املعلم ليا ع مس مسـ ــتول ك اءة و اعلية أدائه لألنشـ ــطة الص ـ ـ ية والآلص ـ ـ ية التي يؤديلا ،مما ينع س بشـ ــك ايجابي عن
عودة وتميز منتجــه (الطــالــب) 3.عضـ ـ ـ ــو هيئــة التــدريس :عر ــه (الغراوي )0210 ،عن أنــه :الش ـ ـ ـ ــخص الــذي يحم ـ ا ـ ـ ـ ـ ــادة عليــا
(الدكتوراه أو املاعس ـ ـ ـ ــتيا) وما يعادل ا ولديه لقب علمي ويعم كمدرس في الجامعة يؤدي الواعاات وامل ام التدريس ـ ـ ـ ــية واإلدارية
املوكلة اليه ويكون عض ـ ـ ــوا في مجلس القس ـ ـ ــم العلمي وله حق التص ـ ـ ــويت عن لرارات القس ـ ـ ــم .وعر ته ( عياصـ ـ ــره )0212 ،عن أنه:
الشــخص الذي يحم درعة الدكتوراه ،مس رتاة األســتاذ واألســتاذ املشــارك واألســتاذ املســاعد املحاضــرون في كلية التابية بالجامعة.
ويعر ه الااح اعرائيا بأنه :ال رد الذي يحم ا ـ ـ ادة الدكتوراه أو ما يعادل ا ومعين في الجامعة بدرعة اسـ ــتاذ مس ــاعد  ,أو أسـ ــتاذ
مش ـ ــارك ,أو أس ـ ــتاذ  ,ويقوم بأعمام التدريس والاح العمني وخدمة املجتمع 5 .عامعة الياموك :تأس ـ ـسـ ــت بأمر ملكي كثاني عامعة
ُ
أردنية حكومية(عامة) سـ ــنة ( ،)1322في مدينة ارمد اـ ــمام االردن ،ولد ا ـ ـ دت توسـ ــعا كاياا منذ ذلك التاريأ ،تتاع لو ارة التعليم
العالي االردني ،وعضو في اتحاد الجامعات العرمية ،وتمنم درعة الاكالوريوس واملاعستيا والدكتوراه.

تتمث حدود الدراســة الحالية في 1 :الحدود املوضــوعية :التصــرت الدراســة عن تقويم والع أداء أعضــاء هيئة التدريس بناء
عن ثالثة انواع مس ال ايات امل نية التي يمتل ا عض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،واملتمثلة في ال ايات امل نية التالية " :املعر ية وال رية ؛
األدائية والتقنية ؛ الوعدانية واالخاللية " مس وع ة نظر عينة مس طلاة كلية التابية في الجامعة 0 .الحدود البش ـ ــرية :أعض ـ ــاء هيئة
التدريس و طلاة كلية التابية في عامعة الياموك األردن 0 .الحدود اللمانية :طاقت الدراس ـ ـ ــة في ال ص ـ ـ ـ األوم مس العام الدرا ـ ـ ــمي (
0213 / 0211م).

 1صدق استجابات ا راد العينة عن اداة الدراسة 0 .أن هناك معارضة مس لا بعض املدرسين عن تقييم الطلاة ألدائلم،
وألس ـ ــااب يذكر (الجنابي ،)0211 ،منلا :أ ان بعض أعض ـ ــاء هيئة التدريس يرل ان الطلاة ال يتمتعون بالن ـ ــل الكافي الذي يؤس ـ ــس
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لقدراالم عن اص ـ ـ ـ ــدار احكام ثابتة وصـ ـ ـ ـ ـائاة بما ي ص ك اءة و اعلية عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في العملية التدريس ـ ـ ـ ــية .ب ان تقييم
اللمالء أو االلران مس اعض ــاء هيئة التدريس  ،لد يكون اكثا مص ــدالية وثااتا ،ملا يتمتعون به مس خباات تس ـ م في تحس ــين العملية
التدريس ـ ــية .ج ان هناك العديد مس العوام الخارعية التي لد تؤثر عن تقديرات الطلاة مث  :عاللة الطالب باملدرس وموض ـ ــوعية
التقييم ،اعداد الطلاة في القاعة الدراسية الواحدة،.

ويذكر ( الخريسـ ـ ـ ــات  )0211،أن لومتاإ ( )Leboterf G.عرإ ال اية :القدرة عن ت ييق التص ـ ـ ـ ــرإ مع الوض ـ ـ ـ ــعية ومواع ة
الصعومات غيا املنتظرة ،وكذلك القدرة عن الح اه عن املوارد الذاتية لالست ادة منلا اكبا ما يم س دون هدر للج ود ،هي بذلك
القدرة واالسـ ـ ـ ــتعداد التلقالي ب الإ ما يقاب ذلك مس ت رار باليسـ ـ ـ ــاة لآلخريس .ال اية بكونلا القدرة عن التحوي  ،اذن ال يم س
ان تقتصــر عن تن يذ م مة وحيدة ومت ررة باليســاة للمعتاد ،انلا ت تاب القدرة عن التعلم والت وق كما انلا تالئم لح لســم مس
املش ـ ـ ـ ــاكـ او ملواع ــة ئــة مس الوضـ ـ ـ ــعيــات ليس وضـ ـ ـ ــعيــة معينــة .قــد ب
عر ــا ( األحمــد ،خــالــد )0225 ،عن أنلــا :مجموعــة املعــارإ
وامل ارات واإلعراءات واالتجاهات التي يحتاع ا املعلم للقيام بعمله بأل لدر مس التكل ة والج د والولت ،والتي ال يس ـ ـ ــتطيع بدونلا
أن يؤدي واعااته وم ام عمله بالش ـ ـ ــك املطلوبُ ،ويعد توا رها لديه ا ـ ـ ــرطا إلعا ته في العم  .ويعر ا الااحثون عن أنلا :مجموعة
مس املعارإ وامل ارات والقدرات التي ي تسبلا املعلم بأساليب متعددة ليحقق ال اءة وال اعلية والتميز في أداء عمله ،الذي ينع س
إيجابا عن عودة ُم رعه (الطالب) .ويعرإ ( شـ ــحاته )0221،ال ايات امل نية بأنلا األلوام واألعمام التي يجب أن يقوم بلا عض ـ ــو
هيئة التدريس إلنجا امل ام والوظائق الجامعية و ي التدريس الجامعي والاح العمني وخدمة املجتمع ..ب
وتعرإ ال ايات امل نية
اعرائيا عن أنلا :مجموعة مس الخصائص والص ات الشخصية ومجموعة مس امل ارات واألعمام التي يجب عن عضو هيئة التدريس
في الجامعة امتالك ا وممارسـ لا عند ملاولة م امه الجامعية.ولد صــن ت ( الراــيدي ،اــي ة )0212 ،ال ايات إل خمســة أنواع ي:
 1ال ايات ال رية :ي مجموعة مس الخصــائص والص ـ ات الشــخصــية التي تتعلق باحتاام امل نة واخاللياالا ،وتقا أ كار اآلخريس
والرأي اآلخر ،التي يجب عن عضــو هيئة التدريس في الجامعة امتالك ا وممارسـ لا عند ملاولة م امه الجامعية 0 .ال ايات املعر ية:
ي مجموعة مس الخصائص التي تتعلق باالطالع املعرفي الواسع والتجديد املعرفي والتم س العلمي بالت صص والتي يجب عن عضو
هيئــة التــدريس في الجــامعــة امتالك ــا وممــارسـ ـ ـ ـ ـ لــا عنــد ملاولــة م ــامــه الجــامعيــة 0.ال ــايــات األخالليــة :مجموعــة مس الخص ـ ـ ـ ــائص
الش ـ ــخص ـ ــية واملتعلقة بش ـ ــخص ـ ــية عض ـ ــو هيئة التدريس الجامعي وسـ ــلوكه مث املظ ر الش ـ ــخصـ ــمي أو القدوة الحس ـ ــنة والعاللات
اإلنسانية واإلخالص وااليجابية واألخالق التي يتحن بلا 3.ال ايات األدائية:مجموعة مس الخصائص واملواص ات وامل ارات املتعلقة
بأداء عملية التعليم كالت طيط للتدريس ،وأسـ ــاليب التن يذ للتدريس ،وأسـ ــاليب التقويم ،مس لا عضـ ــو هيئة التدريس الجامعي
وتس ـ ـ ــاعده في تن يذ م امه التعليمية 5 .ال ايات التقنية :مجموعة مس الخص ـ ـ ــائص واملواص ـ ـ ـ ات املتعلقة بممارس ـ ـ ــة واسـ ـ ــت دام
األع لة الت نولوعية والتقنيات الحديثة في التعليم مس لا عض ــو هيئة التدريس الجامعي وتس ــاعده في تن يذ م امه التعليمية .و ال
بــأس أن نشـ ـ ـ ــيا إل معنى ال ــايــة في لغتنــا ،ي اللغــة العرميــة ــإن أهم تعريق لل ــايــة أو ال ــاءة هو الــذي يورده ( ابس منظور،
 )1332في لسـ ـ ــان العرب ،حي ذكر :لوم حسـ ـ ــان بس ثابت  :وروح القدس ليس له ملك ُاء،أي عباي عليه الس ـ ــالم ،ليس له نظيا و ال
ُ
مثي  .و ال َ ُ
ىء  :النظيا ،و كذلك ال قء و املصدر ال اءة .و ال اة  :النظيا و املساوي .يقوم تعالي  (( :لم يلد و لم يولد و لم ي س
ُ
ُُ
ََْ ُ
القدر و غياها ،إذا كاا لا لت رغ ما الا .ال َ اة  :الخدم الذيس يقومون بالخدمة ،عمع كاإ ،و ك ى
له ،ك ؤا أحد )) .و يقام ك أت مل
الرع ك اية ،و كاإ ،إذا لام باألمر .ال ايات التعليمية :أ لغة :لقد ورد معنى ال اية في لسان العرب ( ،البس منظور)1332،عن
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أنلا  :النظيا واملس ــاوي وكلمة ال اءة ،ي مص ــدر مش ــتق مس ال ع ك ى وي ي ،وتعني إذا لام باألمر وك ى الرع ك اءة ،و كاإ
بمعنى اض ـ ـ ـ ــطلع .أم ــا عس معنى ال ــاي ــة في لوم هللا عل وع ـ  ،في مح م التفزي ـ  " :أو لم ي ق برم ــك أن ــه عن ك ـ شـ ـ ـ ــميء ا ـ ـ ـ ـ ي ــد
ُ
" .ص ـ ـ ــلت( ،)50و  :أن هللا س ـ ـ ــاحانه لد بين ل م ما يه ك اية مس الداللة عن توحيده ،وال اية بالضـ ـ ـ ــم ما ي يك مس العيش،
ُ
يقام :ك اني املام الذي معي أي لم احتاج لغياه (.ال تالوي.)0220 ،ب اصطالحا :تعرإ ال اية عن أنلا :م ارات ولدرات يعبا عنلا
بعاارات س ـ ـ ـ ــلوكية ،تش ـ ـ ـ ــم مجموعة مس امل ام – املعر ية وامل ارية واألدائية والوعدانية ُت ب
كون األداء النلالي املراد واملتولع انجا ه
بمسـ ـ ــتول معين مس الرضـ ـ ــا مس ناحية ك اءته و عاليته والتي يم س مالحظ لا وتقويم ا ضـ ـ ــمس معاييا محددة ومؤا ـ ـ ـرات دالة علالا.
ُ
ُوي ب
عرإ الااحثون ال ايات التعليمية عن أنلا :لدرات وم ارات ي تسـ ـ ـ ــبلا املعلم ليا ع مس مسـ ـ ـ ــتول ك اءة و اعلية أدائه لألنشـ ـ ـ ــطة
الصـ ـ ـ ـ ـ ية والالصـ ـ ـ ـ ـ ية التي يؤديلا ،مما ينع س ايجابا عن عودة وتميز منتجه (الطالب) .وهناك أربعة أنواع مس ال ايات امل نية،
ُّ
ي 1:ال ايات املعر ية  :و ي املعلومات وامل ارات العقلية الضرورية ألداء ال رد (املعلم) في اتى مجاالت عمله (التعليمي ـ التعلمي ).
ُ
 0ال ــايــات الوعــدانيــة  :و ي اسـ ـ ـ ــتعــدادات ال رد (املعلم) وميولــه واتجــاهــاتــه وليمــه ومعتقــداتــه ،وهــذه ال ــايــات تغطي عوانــب
متعددة مث  :حس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ال رد (املعلم) وثقته بن سـ ـ ـ ــه واتجاهه نحو م نة التعليم 0 .ال ايات األدائية  :و ي ك اءات األداء التي
ُيظ رها ال رد (املعلم) وتتض ـ ــمس امل ارات الن س حركية ( كتوظيق وس ـ ــائ وت نولوعيا التعليم وإعراء العروب العملية … ال )،
وأداء هذه امل ارات يعتمد عن ما ح ب
ص ـ ـله ال رد (املعلم) سـ ــابقا مس ك ايات معر ية 3 .ال ايات اإلنتاعية :وتشـ ــيا إل أثر أداء ال رد
(املعلم) لل ايات السابقة في ميدان التعليم ،أي أثر ك ايات املعلم في املتعلمين ،ومدل ت ي م في تعلم م املستقاني أو في م نلم.
حدود الدراسة :تتمث حدود الدراسة الحالية عن  1 :التقويم ألعضاء هيئة التدريس مس وع ة نظر الطلاة للعام الدرا مي (
)0213/0211م 0 .يقوم التقويم ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بناء عن ال ايات التعليمية التي يمتلكونلا واملتمثلة في ال ايات املعر ية
واألدائية والوعدانية.
الجودة  : Quality :إن م وم الجودة واإلتقان للعم موعود وأص ــي في تراثنا وديينا – اإلس ــالم الحنيق حي حثنا هللا تعال
ب ُ
في كتابه العليل عن امولية الجودة واإلتقان في أداء كا ة األعمام وفي عميع نواري الحياة ،مس خالم لوله تعال  " :إنا ال نضيع أعر
مس أحسـ ـ ـ ــس عمال " .ال ق ( .)02وكما في حدي رس ـ ـ ـ ــولنا ال ريم ،الذي ح عن اإلتقان في أداء العم وعودته ،بقوله " :إن هللا
يحب إذا عم أحدكم عمال أن يتقنه " .اإلتقان واإلخالص في العم  ،هو روح الجودة الشــاملة التي نيشــدها ونأم أن تصــام بيوم
مس األيــام ثقــا ــة مؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيــة يتــداول ــا عميع العــاملين في املؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـة .ولــد عر لــا الجمعيــة االمري يــة للجودة عن أنلــا :ال يئــة أو
الخصـ ـ ـ ــائص الكلية للسـ ـ ـ ــلعة أو الخدمة التي تع س لدرالا عن تلاية حاعات صـ ـ ـ ــريحة وضـ ـ ـ ــمنية ( .الطالي .)0221 ،أما الجودة في
التعليم ،تش ـ ـ ـ ــتمـ عن تطايق مجموعــة مس اإلعراءات والض ـ ـ ـ ــوابط األكــاديميــة واإلداريــة التي ُيم نلـا النلوب بــالعمليــة التعليميــة
وم رعاالا ،التي تنع س بدورها االيجابي في تنمية املجتمع وتلاية حاعاته مس كوادر بش ـ ـ ــرية وخبااء ومت ص ـ ـ ـص ـ ـ ــين لش ـ ـ ــتى مجاالت
عمله .ان الجودة حســب تعريق املنظمة الدولية للمعاييا ()ISOانلا :الخصــائص الكلية للمنتج ســواء كان نشــاطا أو عملية أو ســلعة
أو خدمه أو برمجية أو منظمة أو نظاما أو ردا أو مليجا منلما التي تنع س في لدرته عن اا ـ ــااع حاعات ص ـ ــريحة أو ض ـ ــمنية عند
العمي .
 1دراس ـ ـ ــة أحمد إبراهيم أحمد( )0225بعنوان :دراس ـ ـ ــة تقويمية ألداء األس ـ ـ ــتاذ الجامعي واملادة التدريس ـ ـ ـ بـية ،مس وع ة نظر
الطالب الجامعي .ورلة علمية ميشــورة ،املؤتمر العربي الدولي الثاني لضــمان عودة التعليم العالي .هد ت هذه الدراســة إل تســليط
الض ـ ــوء عني ب
أهمية اإلس ـ ــت ادة مس آراء الطالب في تقويم أداء األس ـ ــتاذ و طريقة التدريس .تم اس ـ ــتطالع آراء ( )1312طالاا مس طالب
ب
ب
تاونية) املس ــتويات الثال و
رمائية و ال ندس ــة اإللي
كلية ال ندس ــة بجامعة الس ــودان للعلوم و الت نولوعيا بقس ــمي ال ندس ــة ال
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حتى الخامس( ،عالوة عني اسـ ــتطالع آراء ( )00أسـ ــتاذا تم تقويم موادهم الدراسـ ـ بـية بواسـ ــطة الطالب باسـ ــت دام اسـ ــتبيانات معدة
لذلك في دلي التقويم الذاتي املعتمد بالجامعة .أهم النتائج 1 :آراء الطالب يم س مقارن لا مع آراء األس ـ ــاتذة للتأكد مس عدي لا 0 .ان
معظم طالب املسـ ـ ـ ــتويات املتقدمة يحرصـ ـ ـ ــون عن اإلدالء بآراء تعتبا ليمة 0 .ان بعض األسـ ـ ـ ــاتذة أكدوا أن آراء الطالب سـ ـ ـ ــاعدالم
للولوإ عن بعض نقاط الضعق 3 .هناك ايمان لدل األساتذة بان الضعق في األداء احيانا يكون مرتاط بعوام ال ترتاط بلم.
 0دراســة ( املناصــيا ،حســين و الدايني ،عاار )0222 ،بعنوان :تقويم أداء عض ـ ـ ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر طلاة لســم
التاريأ كلي ـ ـ ـ ــة التاب ـ ـ ـ ــية .هد ت الدراسة إل تقويم أداء عضو هيئة التدريس مس وع ة نظر طلاة لسم التاريأ – كلية التابي ــة .حي
تكون ـ ـ ـ ــت عين ـ ـ ـ ــة الدراسة مس ( )٠٧طالاا وطالاة مس طلاة لسم التاريأ في الصق الثال والصق الرابع للعام الدراسـ ـ ـ ـ ــي (– ٧١١٢
 ،)٧١١٢وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية .اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الااحثان استاانة كأداة لتقويم أداء عضو هيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس باالعتم ـ ـ ــاد عل ـ ـ ــى
األدبيـات والدراسات السابقة واستطالع اراء طلاة لسم التاريأ ،تكونت مس ( )110قرة في صيغ لا النلائية ،واملت خمسة مجاالت
ي ( :املمارسات املتعلقة باألهداإ  ،املمارسات املتعلقة باألبحا العلمية و التاري ي ـ ـ ــة  ،املمارس ـ ـ ــات املتعلق ـ ـ ــة بطرائ ـ ـ ــق التدريس ،
املمارس ـ ـ ـ ــات املتعلقة بالتدريع ـ ـ ـ ــمي ،املمارس ـ ـ ـ ــات املتعلقة بالتقويم ) ،بعد التأكد مس ص ـ ـ ــدل ا وثااالا .اسـ ـ ـ ــت دم الااحثان الوسـ ـ ـ ــائ
االحص ــائية املناس ــاة ،ومرنامج الر م اإلحص ــائية للعلوم االعتماعية واالنس ــانية ( ) spssلتحلي الايانات واس ــت راج النتائج.وتوصـ ـ
الااحثان إل عدة نتائج أهم ا  1 :وعود اثر ملتغيا الجيس واملرحلة الدراس ـ ـ ــية في تقويم الطلاة ألعض ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التدريس باليس ـ ـ ــاة
لألهداإ التعليمية 0 .عدم توعد روق ذات داللة احصائية في املجاالت االخر للاح تاع ـ ـ ــا ملتغيـ ـ ـ ـرات الجيس واملرحلة الدراسية،
وانتهى الاح بجملة مس التوصيات املقتاحات.
 .0دراسـ ـ ـ ـ ــة ( عليل ،حاتم )0210 ،بعنوان :تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة ( دراسـ ـ ـ ـ ــة
ميدانية في عامعة ديال ) .هد ت الدراسـ ـ ـ ـ ــة ال بناء أداة لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في عامعة ديال مس وع ة نظر طلاة
الــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العليــا وتقويم أدائلم مس خالم تلــك األداة ،ولتحقيق ذلــك لــام الاــاح ـ بتطوير أداتــه مس بعــد االطالع عن االدبيــات
والدراسات السابقة وتكونت األداة مس خمسة مجاالت تضم ( )30قرة ،بشكل ا النلالي بعد التأكد ن صدل ا وثااالا .اختار الااح
عينة الدراس ــة التي تكونت مس مجموع طلاة الدراس ــات العليا في عامعة ديال  ،وكان مجموع ا ( )25طالاا وطالاة مو عين عن س ــت
كليات علمية وانس ـ ــانية ،ولد اس ـ ــت دم الااح الوس ـ ــائ االحص ـ ــائية الال مة ،وتوصـ ـ ـ ال أهم النتائج التالية 1 :ان هناك ض ـ ــع ا
واض ـ ــحا في أداء أعض ـ ــاء ال يئة التدريس ـ ــية مس وع ة نظر أ راد العينة وفي املجاالت كا ة اال باس ـ ــتثناء بعض ال قرات التي س ـ ــجلت
لصالح م ،اذ تاين مس خالم الاح ان هناك ضع ا في مجام أداء املحاضرة ،كما يوعد ضعق في مجام االعداد والتحضيا وكذلك
في مجام الســمات الشــخصــية ومجام م ام عضــو هيئة التدريس ،وعلل الااح هذا الضــعق ال الظروإ االســتثنائية التي يمر بلا
ُ
الالــد وخــاصـ ـ ـ ـ ــة محــا ظــة ديــال ممــا انع س س ـ ـ ـ ــلاــا عن أداء املـدرس ـ ـ ـ ــين .ومنــاء عن النتــائج لــدم الاــاحـ مجموعــة مس التوصـ ـ ـ ـ ـيــات
وااللتااحات.
 .3دراس ـ ـ ـ ـ ــة ( علا ي ،ــاتس محمــد )0215 ،بعنوان :تص ـ ـ ـ ــور مقتاح لتطوير تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــات
املص ـ ــرية .هد ت الدراس ـ ــة ال تطوير تقييم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعات املص ـ ــرية ،وتتناوم الدراس ـ ــة عاناين مس عوانب
تقويم األداء همـا 1 :التقويم الس ـ ـ ـ ــنوي 0 .وتقييم التاقي للـدرعـة الوظي يـة العليـا .ولـد تعرضـ ـ ـ ـ ــت الـدراسـ ـ ـ ـ ــة للخباات العـامليـة في كال
املحوريس ،وتم اس ـ ــت دام املنال الوص ـ ـ ي ،واس ـ ــت دمت االس ـ ــتاانة كأداة لجمع بيانات الدراس ـ ــة مس عينة لوام ا( )12عض ـ ــو هيئة
تدريس بم تلق الجامعات املص ــرية .أهم النتائج 1 :عدم اعلية أس ــاليب تقويم األداء الس ــنوي في الجامعات املص ــرية ،بالرغم مس
موا قة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس علالا إال انلم متح ظون عس اآللية التي يتم بلا التقويم ،وعدم رض ـ ـ ـ ــا أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس عس
التقييم عس التاليــة .أهم التوصـ ـ ـ ـيــات 1 :ان يقتص ـ ـ ـ ــر دور اللجــان املركليــة عن رص ـ ـ ـ ـ ــد املجالت العلميــة املح مــة واملعتمــدة في ك ـ
ت ص ـ ـ ـ ــص قط وال يعــاد تح يم االبحــا مرة اخرل إللغــاء اال دواعيــة في التح يم بين مح مين املجلــة العلميــة ومح مين لجــان
222

التالية ،والغاء ال تاة اللمنية بين الحصوم عن ترلية باإلضا ة ال توصيات اخرل ،لتكون العباة بالج د املاذوم ال باللمس حتى يتم
تشجيع املتميزيس مس املدرسين ،وكذلك ت عي التقييم السنوي للمدرسين.
 .5دراس ــة (عياص ــرة ،عطاإ )0212 ،بعنوان :تقييم األداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ
مس وع ة نظر الطالاات .هد ت الدراس ـ ـ ـ ــة ال تقييم األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس
وع ة نظر الطالاات .ولد تكونت عينة الدراس ـ ـ ـ ــة مس ( )102طالاة مس طالاات كلية التابية في ال صـ ـ ـ ـ ـ الدرا ـ ـ ـ ــمي الثاني مس العام
الدرا مي ( 1301 / 1302ه) ،تم اختيارهس بالطريقة العشوائية البسيطة ،أما أداة الدراسة االستاانة التي صمم لا الااحثة واملكونة
مس ( )03قرة ،مو عــة عن ثالثــة أبعــاد ي :ت عيـ مصـ ـ ـ ــادر التعلم والتعليم ،وتوظيق أس ـ ـ ـ ــاليــب القيــاس والتقييم ،والتــأثيا عن
الطالاات .أهم النتائج 1 :أن املتوس ـ ــط الحس ـ ــابي لوالع األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بلغ( )0.03وض ـ ــمس
الدرعة املتوس ـ ــطة ،وأن بعد تنوع مص ـ ــادر التعلم والتعليم كان بدرعة كاياة وعاء باملرتاة األول بمتوس ـ ــط حس ـ ــابي بلغ ( ،)0.52وفي
املرتاة الثانية عاء مجام التأثيا عن الطالاات بمتوســط حســابي بلغ (،)0.02وفي املرتاة األخياة عاء مجام توظيق أســاليب القياس
والتقويم بمتوس ــط حسـ ــابي بلغ ( 0 .)0.12عدم وعود روق ذات داللة احصـ ــائية عند مسـ ــتول الداللة ( )2.25ال  ،بين متوسـ ــط
تقديرات طالاات كلية التابية في والع األداء التدريعــمي ،وكذلك عدم وعود روق دالة احصــائية ،تعلل ملتغياي الت صــص و الســنة
الدراسية.
 .2دراسة ( الرايدي ،اي ة ثاري )0212،بعنوان :تقويم ال ايات امل نية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التابية في الجامعات
السعودية في ضوء املتطلاات األكاديمية املتجددة .هد ت الدراسة ب
التعرإ عن درعة امتالك أعضاء هيئة التدريس بكلية التابية في
ب
والتعرإ عن ال روق بين وع ة نظر الطلاة في درعة
الجامعات الس ــعودية ،لل ايات امل نية مس وع ة نظر طلاة الدراس ــات العليا،
امتالك أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس لل ايات امل نية،تاعا للمتغياات )الجيس ،والجامعة ،والت ص ـ ـ ــص ( ،تكونت العينة مس(( 78طالاا
وطـالاـة مس طلاـة الـدراسـ ـ ـ ـ ــات العليـا في كليـات التابيـة في الجـامعـات اآلتيـة ( :امللـك سـ ـ ـ ــعود ،وأم القرل ،واإلمـام محمـد بس سـ ـ ـ ــعود
اإلس ـ ــالمية ،وحائ ( ،اس ـ ــت دمت الااحثة املنال الوصـ ـ ـ ي ،وأعدت أداة مس نوع اس ـ ــتبيان مكون مس خمس ك ايات م نية رئيس ـ ــة
ي):املعر ية ،وال رية ،واألخاللية ،واالدائية ،والتقنية (.أهم النتائج 1 :امتالك وممارس ــة أعض ــاء هيئة التدريس لل ايات امل نية
بدرعة كاياة بشــك عام ،ولجميع ال ايات امل نية0 .عدم وعود روق بين وع ة نظر الطلاة ،تاعا ملتغياي( الجيس ،والت صــص) و
وعود روق دالة إحص ـ ـ ــائيا باليس ـ ـ ــاة ملتغيا نوع الجامعة في ال ايات األدائية لص ـ ـ ــالح عامعة امللك سـ ـ ــعود ،ولم توعد روق دالة
إحصـ ـ ــائية لاقية ال ايات امل نية ملتغيا الجامعة .أهم التوصـ ـ ــيات 1 :العم مس لا القائمين واملسـ ـ ــؤولين في الجامعات باالهتمام
بتطوير ال ايات امل نية لدل أعضاء هيئة التدريس مس خالم تطوير برامج تدريبية متنوعة للتنمية امل نية.
 .2دراسة (نصار ،انور شحادة )0212 ،بعنوان :والع األداء التدريعمي ألعضاء هيئة التدريس في كليات التابية مس وع ة نظر
الطلاة بجامعة غله .والتي هد ت التعرإ عن والع األداء التدريعـ ــمي ألعضـ ــاء هيئة التدريس في كليات التابية مس وع ة نظر الطلاة
بجامعة غله .أهم النتائج 1 :ان املتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي لوالع األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس كان بدرعة كاياة وان مجام
االعداد والت طيط للتدريس عاء باملرتاة االول وفي املرتاة الثانية عاء في القياس والتقويم وفي املرتاة االخياة عاء الاح العلمي0 .
عدم وعود روق ذات داللة احصائية بين متوسط تقديرات طلاة كلية التابية في عامعتي االلصمى واال هر ،تعلل ملتغياات الدراسة
الجيس والجامعة واملس ــتول الدرا ــمي في املجاالت :االعداد والت طيط التدريع ــمي ،والقياس والتقويم 0 .وعود روق دالة احص ــائيا
في املجاالت التالية :الاح العلمي و الحوار واملنالشة مع الطلاة.
 .1دراســة ( الجنابي ،عادالر اق ) 0211 ،بعنوان :املمارســات التدريســية ألعضــاء هيئة التدريس الجامعي في ضــوء اخالليات
م نة التدريس مس وع ة نظر طلاة الجامعة .هد ت الدراسة التعرإ عن املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي في
ض ـ ـ ـ ــوء اخالليات م نة التدريس مس وع ة نظر طالاات كلية التابية للانات – عامعة الكو ة .ولتحقيق أهداإ الاح تم اختيار
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عينة عشوائية مكونة مس ( )122طالاة ،و عت بين األلسام العلمية واالنسانية للعام الدرا مي (  ) 0212 / 0212بوالع ( )12طالاة
لأللســام العلمية و ( )12طالاة لأللســام االنســانية .واســت دم الااح االســتاانه التي صــمم ا واملكونة مس ( )05قرة ،لجمع بيانات
الدراسة الخاصة باملمارسات التدريسية لعضو هيئة التدريس ،والتي تضمنت ثالثة مجاالت رئيسية ي ( :األهداإ التابوية  ،تن يذ
املحاض ـ ــرة  ،العاللات االنسـ ـ ــانية ) ،بعد التأكد مس ص ـ ــدل ا وثااالا الاالغ ( .)2.12تم تو يع االس ـ ـ ــتاانة بص ـ ـ ــورالا النلائية عن عينة
الدراس ــة وتم تحلي اس ــتجاباالم باس ــت دام الوس ــط املرجح والو ن املئوي باس ــت دام برنامج الر م االحص ــائية للعلوم االنس ــانية
واالعتماعية ( .)SPSSأهم النتائج 1 :ان مسـ ـ ــتول املمارسـ ـ ــات التدريسـ ـ ــية ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس الجامعي في ضـ ـ ــوء اخالليات امل نة
كانت ضـ ـ ــمس الحدود املقاولة 0 .عدم وعود روق دالة احص ـ ـ ــائيا عند مس ـ ـ ــتول الداللة ( )2.25بين وع ات نظر طالاات االلسـ ـ ــام
العلمية واالنس ــانية في مس ــتول املمارس ــات التدريس ــية ألعض ــاء هيئة التدريس الجامعي في ض ــوء اخالليات امل نة .أهم التوص ــيات1:
دعوة اعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية ال مواكاة التطورات الحديثة في طرائق التدريس عس طريق التدريب والتعليم املسـ ـ ــتمر 0 .العم
عن تن يذ نتائج الاح التابوي الخاصــة بأعضــاء هيئة التدريس والطلاة في كلية التابية للانات لتعليل الجوانب االيجابية ومعالجة
السلاية.
 3دراسة ( عواريتAssessment of Teaching Quality: survey of university graduates. )S. Jurate,2007 ،

والتي هــد ــت ال تقييم عودة التعليم الجــامعي مس خالم اراء الطلاــة الجــامعيين الخريجين ،ولــد توصـ ـ ـ ـ ـلــت ال ان الطلاــة
الخريجين يعتق ــدون ان أهم م ــا يجع ـ التعليم الج ــامعي ذا ع ــالي ــة كاياة هو ض ـ ـ ـ ــرورة توا ر امل ــارات العلمي ــة بين أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ـة
التدريس ،مث  :القدرة عن ح الص ـ ـ ـ ــعومات العلمية التي تواعه الطلاة ،امل ارة العالية في التعام مع الطلاة ،س ـ ـ ـ ــواء كان رديا او
عماعيا ،واالستماع ال احتياعات الطلاة العلمية ،وتنمية م ارات الت يا عند الطلاة وتطويرها.

مس خالم االطالع عن الدراسـ ــات السـ ــابقة ذات العاللة بموضـ ــوع الدراسـ ــة ،نسـ ــتطيع القوم إن 1 :معظم ا كانت الدإ ال
تقويم والع األداء ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات ،كما هذه الدراس ـ ـ ــة مث  :دراس ـ ـ ــة ( عليل )0210 ،ودراس ـ ـ ــة (علا ي)0215 ،
ودراســة عياصــرة )0212 ،ودراسـة (الثبيتي )1330،ودراســة (نصــار .)0212 ،ومنلا ما هد ت التعرإ عن درعة امتالك أعضــاء هيئة
التدريس لل ايات امل نية الال مة ألداء واعاات وم ام أعمال م ،مث  :دراسة (الرايدي )0212 ،ودراسة ( الجنابي .)0211 ،ومنلا ما
هد ت ال تقييم عودة التعليم الجامعي ،مث  :دراس ـ ـ ـ ــة (عواريت 0 .)0222 ،ان عميع الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة كانت مس وع ة نظر
الطلاة ،باس ـ ــتثناء دراس ـ ــة ( الثبيتي )1330 ،والتي كانت مس وع ة نظر عمداء الكليات ورؤس ـ ــاء االلس ـ ــام االكاديمية 0 .اس ـ ــت دمت
معظم الدراس ــات الس ــابقة كما هذه الدراس ــة العينة بأنواع ا املختل ة لتمثي مجتمع ا واالداة االس ــتاانة لجمع بياناالا واألس ــاليب
االحصائية التالية :املتوسطات الحسابية واالنحرا ات املعيارية وتحلي التاايس للوصوم ال نتائج ا.
3اختل ت هذه الدراس ـ ـ ــة عس الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة في انلا حاولت التعرإ عن والع اداء اعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بناء عن ما
يمتلكون مس ك ايات م نية ،مس وع ة نظر طلا لم.

مناجية الدراسة :
لتحقيق هدإ الدراســة تم اســت دام املنال الوصـ ي الذي يعتمد عن دراســة الظاهرة ،كما ي في الوالع بك متغيااالا وعمع
بياناالا وتحليل ا للوصوم إل نتائج ا ،والذي يعتبا مناساا ألغراب الدراسة.
مجتمع الدراسة:
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تكون مجتمع الدراســة مس أعضــاء هيئة التدريس وطلاة كلية التابية في عامعة الياموك في مرحلة الاكالوريوس و الدراســات
العليا ،في ال ص الدرا مي األوم مس العام الدرا مي ()0213/0211م.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراس ـ ـ ـ ــة مس ( )100طالاا وطالاة ،تم اختيارهم بطريقة العينة العش ـ ـ ــوائية البس ـ ـ ــيطة مس مجتمع الدراس ـ ـ ـ ــة،
والجدوم رلم()1أدناه ،يوضح السمات الشخصية أل راد العينة:
1

نوع املتغيا
ذكر
أنثى

املتغيا
الجيس
املجموع

العدد
50
50
100

بكالوريوس
دراسات عليا

املستول الدرا مي
املجموع

اليساة %
%50
%50
%100
%80
%20
%100

80

20
100

أداة الدراس ـ ــة :لتحقيق أهداإ الدراس ـ ــة لام الااحثون ،ومس خالم اطالع م عن األدب النظري والدراس ـ ــات الس ـ ــابقة ذات
العاللة بمش ـ ـ ــكلة الدراس ـ ـ ــة ،بإعداد وتطوير اس ـ ـ ــتاانه ،كأداة لجمع بيانات الدراس ـ ـ ــة(.تكونت مس ( )02قرة ،مو عة حس ـ ـ ــب محاور
الدراســة ،واملتمثلة بال ايات ( املعر ية وال رية  ،الوعدانية واالخاللية  ،األدائية والتقنية ) .ولد اعتمد عن ســلم التقدير ،و قا
ملقياس لي رت الخما مي ،كما هو موضح بالجدوم رلم ( )0أدناه:
2

درعة عالية عدا
5

االستجابة
الدرعة

ی

درعة عالية
4

ی

درعة متوسطة
3

درعة ضعي ة عدا
1

درعة ضعي ة
2

0 15
1 1.00

1.00

0.00
0.03 0.03
0.05

0
,

3
,

املجال

رقم

و اقع األداء بناء على
املعرفية
الكفايات
والفكرية

1
2
3
4

,

الفقرة
يمتلك عضو هيئة التدريس الوعي العلمي الصلب واملوسع نحو
تخصصه.
لديه الدراية العلمية واملعرفية في كافة مجاالت تخصصه.
يعي رؤية ورسالة وأهداف الجامعة ويسعى جاهدا إلى تحقيقها.
يمتلك املعرفة التامة بنظريات التعليم والتعلم ومبادئها
واستراتيجياتها.
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املتوسط

االنحراف

درجة

الترتيب

4.05

0.64

مرتفعة

5

4.01
4.02

0.59
0.70

مرتفعة
مرتفعة

8
7

4.00

0.57

مرتفعة

9

املجال

رقم

الفقرة
لديه اإلدراك الكافي باملقاصد واألهداف والغايات التعليمية
للتعليم بشكل عام.
لديه القدرة على تكييف مادة التخصص مع الو اقع في أبعاده
املحلية والعاملية.
يسعى دائما نحو رفع مستوى فاعليته نحو التطورات األكاديمية.
دائم املتابعة للتطورات املستجدة في مهنة التعليم.
يشجع الحرية العلمية واألكاديمية ويشجع الطلبة على البحث
العلمي عن طريق املو اقع االلكترونية.
دائم البحث في عالم املعرفة عن كل جديد في مجال تخصصه ليثري
املقرر الدراس ي.

1
2

يلتزم باألمانة العلمية في األبحاث التي يعدها وينشرها.
يحترم الوقت من خالل التزامه بالدوام والساعات املكتبية.
يلتزم باستخدام مبدأ التقويم الذاتي النابع من الضميرفي العملية
التعليمية.
يلتزم بمبدأ املوضوعية والحياد فالعملية التقويمية للطلبة
ويعتبرها حكما على انجازه.
يتعامل مع الطلبة بسواسية وضمن إطارأخالقيات املهنة وآدابها.
يحترم التشريعات الناظمة للعمل الجامعي ويطبقها مع مراعاة
حقوق الطلبة وواجباتهم.
يرفض مبدأ التحيزللطلبة بناء على الجنس ذكورا كانوا أم إناث.
يراعي االختالفات القيمية والثقافية ويحسن التعامل مع الطلبة
أيا كانت مرجعياتهم.
لديه املرونة الكافية في تقبل النقد وعدم التعصب ألفكاره.
يؤمن بمبدأ موضوعية االختالف الفكري ( تقبل الرأي والرأي
اآلخر)

5
6
7
8
9
10
الدرجة الكلية

و اقع األداء بناء على الكفايات الوجدانية و األخالقية

3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة الكلية

و اقع األداء بناء على الكفايات األدائية و التقنية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدرجة الكلية

لديه القدرة على التغير االيجابي مع املستجدات املعرفية
والتكنولوجية الحديثة.
يؤمن باستخدام اإلنترنت والتقنيات التكنولوجية الحديثة
فالعملية التعليمية (أسلوب التعلم املدمج).
لديه القدرة الكافية في التعبير عن رأيه وتحمل املسؤولية عن
القرارات التي يتخذها.
يعمل على تحقيق التوازن بين األداء النظري ملادة املقرر والتطبيق
العملي.
لديه القدرة على تشخيص نقاط القوة والضعف سواء في املنهاج
أو عند الطلبة.
يمتلك الكفاءة والفاعلية اللتان يعتبران معيارا لنجاحه في تأدية
وتطويرعمله.
يحرص على تنمية القدرات اإلبداعية والبحثية عند الطلبة.
يمتلك القدرة على تقديم أفكار املحاضرة بشكل متسلسل و
منطقي.
يستخدم أساليب متنوعة وعصرية في عمليتي التقييم املرحلي
والتقويم النهائي للطلبة.
يجيد عملية التخطيط في تحديد متطلبات املقرر وأساليب
التقويم لتحقيق أهدافه.

املتوسط

االنحراف

درجة

الترتيب

4.09

0.63

مرتفعة

4

4.31

0.68

مرتفعة

1

4.03
4.21

0.55
0.62

مرتفعة
مرتفعة

6
3

3.99

0.53

مرتفعة

10

4.28

0.60

مرتفعة

2

4.10
3.65
4.00

0.67
0.61
0.59

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

7
4

3.28

0.69

متوسطة

10

3.88

0.57

مرتفعة

5

3.29

0.53

متوسطة

4.01

0.70

مرتفعة

3

4.11

0.64

مرتفعة

2

4.14

0.56

مرتفعة

1

3.31

0.66

متوسطة

9

3.79

0.55

مرتفعة

6

3.75

0.64

مرتفعة

3.86

0.70

مرتفعة

7

4.00

0.67

مرتفعة

5

3.98

0.65

مرتفعة

6

4.03

0.59

مرتفعة

3

4.02

0.61

مرتفعة

4

3.88

0.68

مرتفعة

8

4.12

0.61

مرتفعة

1

3.26

0.58

متوسطة

10

4.05

0.64

مرتفعة

2

3.30

0.66

متوسطة

9

3.85

0.69

مرتفعة

*يت ـ ــح مس الجدوم رلم( )0أعاله أن املتوسـ ــطات الحس ـ ــابية السـ ــتجابات أ راد العينة عن قرات األداة بشـ ــك عام كانت
مرت عة ،مما يدم عن أن تقويم والع ألداء تدريع ـ ـ ـ ــمي مرت ع وايجابي بناء عن ال ايات امل نية لدل عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في كلية
التابيـة بجـامعـة الياموك ،حيـ عـاءت ال قرات املتعلقـة بمجـام ال ـايـات املعر يـة وال ريـة ،بـاملرتاـة األول ومـأوس ـ ـ ـ ــاط حس ـ ـ ـ ــابيـة
تراوحت بين (  ) 3.01 – 0.33وموســط كني بلغ (  ) 3.12و ي ضــمس الدرعة واملســتول املرت ع في تقويم والع األداء التدريعــمي ألعضــاء
هيئة التدريس مس وع ة نظر أ راد عينة الدراسـ ــة .وعاءت املتوسـ ــطات الحسـ ــابية لالسـ ــتجابات املتعلقة بمجام ال ايات األدائية
والتقنية باملرتاة الثانية ،حي تراوحت بين (  ) 3.10 – 0.02ومتوسـ ـ ــط كني بلغ (  ) 0.15وهو ض ـ ـ ــمس الدرعة واملس ـ ـ ــتول املرت ع مس
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التقويم لألداء التدريعـ ـ ــمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس .أما ال قرات املتعلقة بمجام ال ايات الوعدانية واالخاللية قد عاءت باملرتاة
الثالثة ومأوس ــاط حس ــابية تراوحت بين (  ) 3.13 – 0.01ووس ــط كني بلغ (  ) 0.25وهو ض ــمس الدرعة واملس ــتول املرت ع مس التقويم
لألداء التدريع ــمي ألعض ــاء هيئة التدريس .وت س ــر هذه النتيجة عن ان اعض ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الياموك لديلم
مس ال ايات امل نية الال مة لتحسين وتطوير أداءاالم التي تنع س ايجابا عن مستول تميز أدائلم وعودة م رعات الكلية.
لالعابة عن السـ ـ ــؤام الرئيس الثاني :ه توعد روق ذات داللة احصـ ـ ــائية بين اسـ ـ ــتجابات أ راد عينة الدراسـ ـ ــة حوم والع
األداء ألعضــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الياموك ,تاعا ملتغياات الدراســة ( الجيس و املســتول الدرا ــمي )؟ تم اســت راج
املتوس ــطات الحس ــابية واالنحرا ات املعيارية الس ــتجابات أ راد العينة عن قرات األداة حوم تقويم والع األداء التدريع ــمي بناء عن
ال ايات امل نية لدل اعضاء هيئة التدريس والجدوم رلم( )3التالي يوضح ذلك:
,

4

نوع املتغيا
ذكر
أنثى
بكالوريوس
دراسات عليا

املتغيا
الجيس
املستول الدرا مي

,

العدد
50
50
80
20

االنحراإ املعياري
0.73
0.67
0.58
0.59

املتوسط الحسابي
4.01
3.99
3.56
4.21

*يت ــح مس الجدوم رلم( )3أعاله أن هناك روق ظاهرية بين متوســطات اســتجابات أ راد العينة حوم والع األداء ألعضــاء
هيئة التدريس ،بناء عن ال ايات امل نية ،تاعا للمتغياات الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية ،ولتحديد مس ـ ـ ــتويات الداللة اإلحص ـ ـ ــائية لتلك ال روق تم
إعراء اختاار تحلي التاايس األحادي ( ،)ONE WAY ANOVAحي اس ـ ـ ـ ــت رج مجموع املربعات ومتوس ـ ـ ـ ــطات املربعات ودرعة الحرية،
واست رج كذلك ليمة (  )FTestوالداللة اإلحصائية ،ملعر ة يما إذا كان هناك روق دالة إحصائيا ،عند مستول ( )2.25أل  ،مس
وع ة نظر أ راد العينة .ولد تم التعام مع هذه املتغياات ك عن حده ،وعن اك أسئلة رعية (  ،) 0 + 1كما يني:
 1ه توعد روق ذات داللة إحص ـ ب
ـائية عند مس ــتول الداللة ( )2.25أل  ،بين اس ــتجابات أ راد
العينة ،حوم والع األداء ألعضاء هيئة التدريس ،تاعا ملتغيا الجيس

وهذا ما يوضحه الجدوم رلم ( )5أدناه:
,

5

الجيس

املتغيا
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
0.432
19.102
19.534

درعة الحرية
2
98
100

متوسط املربعات
0.216
0.195

ليمة ( )Fاملحسومة

الداللة اإلحصائية

0.621

0.090
غيردالة

*يشــيا الجدوم رلم ( )5أعاله أنه :ال توعد روق ذات داللة إحصــائية بين اســتجابات أ راد العينة حوم والع األداء ألعضــاء
هيئة التدريس بناء عن ما يمتلكون مس ك ايات م نية ،تاعا ملتغيا الجيس ،وذلك لتقارب متوس ـ ـ ـ ــطاالم الحسـ ـ ـ ـ ــابية ،والن الداللة
اإلحصائية لالختاار ( )2.232غيا دالة ألنلا أكبا مس (.)2.25
السـ ـ ــؤام ال ر ي ) :(0ه توعد روق دالة إحص ـ ـ ـ ب
ـائيا عند مس ـ ـ ــتول الداللة( )2.25أل  ،بين اس ـ ـ ــتجابات أ راد العينة حوم
والع األداء ألعضاء هيئة التدريس ،تاعا ملتغيا املستول الدرا مي؟ وهذا ما يوضحه الجدوم رلم ( )2أدناه:
,

6

املؤه العلمي

املتغيا

مجموع املربعات

درعة الحرية

متوسط املربعات

ليمة( )Fاملحسومة

بين املجموعات

0.325

2

0.163

0.603

داخل املجموعات

20.321

98

0.207

املجموع

20.960

100

الداللة
0.030
دالة احصائيا

*يش ـ ـ ــيا الجدوم رلم ( )2أعاله أنه :توعد روق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية بين اس ـ ـ ــتجابات أ راد العينة حوم والع األداء ألعض ـ ـ ــاء هيئة
التدريس ،بناء عن ال ايات امل نية ،تاعا ملتغيا املستول الدرا مي ،ولصالح طلاة الدراسات العليا ،الرت اع متوسطاالم الحسابية،
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وألن الــداللــة اإلحص ـ ـ ـ ــائيــة لالختاــار ( )2.202دالــة ألنلـا ألـ مس ( .)2.25وت س ـ ـ ـ ــر هــذه النتيجــة كون طلاــة الــدراسـ ـ ـ ـ ــات العليــا لــديلم
القدرات والخباات التي تؤهل م عن اصدار احكام ب صوص أداء أعضاء هيئة التدريس.

أ أهم النتائج التي توصو وولت لها الدراسو ووة 1 :أن والع األداء ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية ،بناء عن ما يمتلكون مس
ك ــايــات م نيــة ،عــاء بــدرعــة مرت عــة ،حيـ احتـ مجــام تقويم والع األداء ،بنــاء عن ال ــايــات " املعر يــة وال ريــة " ،عــاء بــاملرتاــة
األول وموسـ ـ ــط حسـ ـ ــابي ( ،)3.12ومدرعة مرت عة .وعاء باملرتاة الثانية مجام تقويم األداء ،بناء عن ال ايات " األدائية والتقنية "،
وموسـ ـ ـ ــط ( ،)0.15ومدرعة مرت عة .وماملرتاة الثالثة واالخياة عاء مجام تقويم األداء ،بناء عن ال ايات " الوعدانية واالخاللية "،
وموسـ ـ ــط ( ،)0.25ومدرعة مرت عة أيضـ ـ ــا 0 .عدم وعود روق دالة إحصـ ـ ــائيا ،عند مسـ ـ ــتول الداللة ( )2.25أل  ،بين متوسـ ـ ــطات
اس ـ ـ ـ ــتجابات أ راد عينة الدراسـ ـ ـ ـ ــة حوم والع أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،تاعا ملتغيا الجيس ،لتقارب املتوس ـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ـ ــابية
الجيس ـ ـ ــين متقارمان في القدرات ووع ات النظر حوم تقديرهم لوالع األداء ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كلي لم 0 .وعود روق ذات
داللة إحصـ ـ ـ ــائية ،عند مسـ ـ ـ ــتول الداللة ( )2.25أل  ،حوم تقدير والع األداء ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،تاعا للمسـ ـ ـ ــتول الدرا ـ ـ ــمي
ولص ـ ـ ـ ــالح طلاة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا ،طلاة الدراس ـ ـ ـ ــات العليا لديلم القدرات والخباات األعن عن تقدير والع األداء ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بح م دراس لم وابحاثلم وتعامل م مع االساتذة في الكلية.
ب وبناء على النتائج يوصو و و و ي الباحثون 1 :العم عن تح يز أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس المتالك ال ايات امل نية الخاص ـ ـ ـ ــة
بالعملية التعليمية والعملية الاحثية مس خالم الدعم املالي واملعنوي 0 .العم عن إنش ــاء مراكل بحثية مت صـ ـص ــة لتاني املادعين
واملوهومين مس املدرس ـ ـ ـ ــين والطلاة لالس ـ ـ ـ ــت ادة مس نتائج أبحاثلم س ـ ـ ـ ــواء للجامعة أو ملجتمع ا املحني 0 .العم عن تقوية العاللة
التواصلية بين الجامعة ومجتمع ا املحني.

القران ال ريم.
– السنة الناوية العطرة.
ابس منظور ،عمام الديس )1332 ( ،لسان العرب .دار العلم للماليين ،بياوت لانان.
أحمد إبراهيم أحمد( )0225تقويم أداء األسـ ـ ــتاذ الجامعي واملادة التدريسـ ـ ــية مس وع ة نظر الطالب الجامعي .ورلة علمية ميشـ ـ ــورة ،املؤتمر
العربي الدولي الثاني لضمان عودة التعليم العالي.
الجنابي ،عادالر اق ) 0211 (،املمارس ــات التدريس ــية ألعض ــاء هيئة التدريس الجامعي في ض ــوء اخالليات م نة التدريس مس وع ة نظر طلاة
الجامعة .بح ا ــارك ض ــمس عاليات املؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم االعتماعية والتابوية (ريس) ،تحت ا ــعار"نحو رؤية
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ُ
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الرا ـ ــيدي ،ا ـ ــي ة ثاري )0212(،تقويم ال ايات امل نية ألعض ـ ــاء هيئة التدريس بكلية التابية في الجامعات الس ـ ــعودية في ض ـ ــوء املتطلاات
األكاديمية املتجددة .بح اارك في املؤتمر الدولي للتعليم املدمج( ،)0212خالم ال تاة مس  / 05رميع االوم  1303 /ه الجامعة
السعودية االل تاونية الرياب.
علا ي ،اتس محمد )0215( ،تصور مقتاح لتطوير تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات املصرية.
Conference on Education 2015,” Partners in Excellence”. https://dx.doi.org/qproc.2015.coe.33
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عليل ،حاتم )0210 (،تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة مس وع ة نظر الطلاة ( دراس ـ ـ ـ ــة ميدانية في عامعة ديال ) .مجلة ال تم،
العدد ( .)52كلية التابية األساسية  /عامعة ديال – العراق.
عياص ـ ــرة ،عطاإ منص ـ ــور )0212 (،تقييم األداء التدريع ـ ــمي ألعض ـ ــاء هيئة التدريس في كلية التابية بجامعة الجوإ مس وع ة نظر الطالاات.
International Journal of Educational Psychological Studies, Vol.(2),No.(3) – available online at https://www.refaad.com

الغراوي ،ر اق م ور )0213( ،دراسـ ـ ـ ـ ــات متقــدمــة في ت عيـ وتطوير عودة امل ــام التــدريس ـ ـ ـ ـيــة في التعليم العــالي .االنتانــت ،مولع االكتاوني:
 ، www.kitabat.infoآخر تحدي 0212 / 11 / 01م.
املناصيا ،حسين و الدايني ،عاار )0221( ،تقويم أداء عض ــو هيئة التدريس مس وع ة نظر طلاة لسم التاريأ كلي ـ ـ ــة التاب ـ ـ ــية .مجلة القادسية
في االدب والعلوم التابوية العددان (  1و  ،) 0املجلد (.)2
نص ـ ـ ـ ــار ،انور ش ـ ـ ـ ــحادة )0212 ( ،والع األداء التدريع ـ ـ ـ ــمي ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في كليات التابية مس وع ة نظر الطلاة بجامعات غله .مجلة
الجامعة االسالمية للدراسات التابوية والن سية ،عدد( ،)1مجلد( .)05غلة لسطين.
S.Jurate,(2007) Assessment of Teaching Quality: survey of university graduates. A paper presented at European conference on
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 فاطمة عبد الغني عبد هللا عبد الدايم الشوادفي/د
أستاذ أص ـ ـ ــوم التابيـ ـ ـ ــة املساع ـ ـ ــد
كلية التابية – عامعة الللا يق
 والتعليم الجامعي بصـ ـ ـ ة خاص ـ ــة هو أس ـ ــاس إلعداد أ راد املجتمع وص ـ ــق لدراالم وم اراالم ومعار م الال مة ملواع ة تحديات،ُيعد التعليم بصـ ـ ـ ة عامة
 ويتم ذلك باالهتمام بتقويم أداء أعضـ ــاء، ومناء عن ذلك إن للجامعة أدوارا م مة في إعداد وتأهي املوارد البشـ ــرية في كا ة املجتمعات، وتش ـ ـ ي مسـ ــتقاله،العصـ ــر
.هيئة التدريس بلا وليام م بأدوارهم في هذا الشأن
ُ  وتتولق اعلية العملية التعليمية بالجامعة عن ك اءته،وحي إن عضــو هيئة التدريس بالجامعة هو عصــب الحياة العلمية وماعثلا الرئيعــمي
،وحســس أدائه
وكذلك هو املص ــدر األس ــا ــمي لالبتكار واإلبداع والتجديد لتحقيق امليزة التنا س ــية في الجامعة عامليا ومحليا ؛ خاص ــة في ظ التنا س الش ــديد وفي ض ــوء التص ــيي ات
.العاملية للجامعات املتعددة واملتنوعة و قا ملعاييا الح م التي يضع ا ك تصييق
 وخدمة املجتمع ؛ ودوره في تحقيق امليزة، والاح العلمي، التدريس: ويلدإ هذا الاح إل تقويم أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس في امل ام التي يقوم بلا متمثلة في
 القيام بمس ـ ـ ــح وتحلي األدبيات املتعلقة:  ولد اس ـ ـ ــت دم الاح " املنال الوص ـ ـ ـ ي " والذي يعتمد عن عملة مس اإلعراءات ُويعد مس ض ـ ـ ــمنلا،التنا س ـ ـ ــية في الجامعة
.بموضوع الاح للتعرإ عن أبر امل ام واألدوار التي يجب أن يقوم بلا عضو هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق امليزة التنا سية
وفي ضـوء نتائج الاح تم تقديم مقتاحات مسـتقالية لتقويم أداء أعضـاء هيئة التدريس ودوره في تحقيق امليزة التنا سـية في الجامعة وتسـتند تلك املقتاحات
 وكذلك تنمية وعالم وتوس ــيع مدارك م، إتاحة ال رص ــة ألعض ــاء هيئة التدريس لليادة لدراالم اإلبداعية في امل ام التي يقومون بلا: عن العديد مس املنطلقات مس أهم ا
 وتحوي كليات الجامعة إل بيوت خباة، باإلضــا ة إل اســتثمار خبااالم في تقديم اســتشــارات لقطاعات األعمام املختل ة في املجتمع،وتصــوراالم وتنمية خيال م العلمي
. ومس ثم تحقيق ال دإ امليشود وهو امليزة التنا سية في الجامعة التي ييتمون إلالا،محلية وعاملية إلنجا برامج ومشروعات بحثية ملؤسسات أخري
.تقويم – أعضاء هيئة التدريس – امليزة التنا سية في الجامعة
Abstract:
Education in general, and university education in particular is the basis for preparing the members of the community and refining their
abilities and skills and knowledge necessary to meet the challenges of the age and shaping the future, and therefore the University has important
roles in the preparation and rehabilitation of human resources in all communities, And to play their roles in this regard. The university's faculty
members are the mainstay of scientific life and its main source. The effectiveness of the educational process depends on the efficiency and
performance of the university, as well as the main source of innovation, creativity and innovation to achieve competitive advantage in the university
globally and locally. In accordance with the criteria of judgment established by each classification. The aim of this research is to evaluate the
performance of the faculty member in the tasks that he performs in the following fields: teaching, scientific research, and community service in
order to achieve competitive advantage in the university. The research used the descriptive analytical approach, which is based on a number of
procedures, : To survey and analyze the literature related to the subject of research to identify the most important tasks and roles that must be
carried out by a member of the faculty to achieve competitive advantage. In light of the results of the research, a vision was presented to evaluate
the performance of faculty members to achieve competitive advantage in the university. In addition to the investment of their expertise in providing
advice to the various business sectors in the community, and the transfer of university faculties to local and international expertise to complete
programs and research projects of other institutions, and thus achieve the desired goal of competitive advantage in the Which they belong to.
Keywords: Evaluation Staff of Faculty Competitive Advantage at the University.
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إن اإلنسـ ـ ـ ـ ــان هو غـايـة التنميــة ووس ـ ـ ـ ــيل لــا في ن س الولـت ،واملجتمعــات تتقــدم وترتقي و قــا ملس ـ ـ ـ ــتول أ رادهـا ،وليس و قــا
ملوارده ــا الطايعي ــة وحس ـ ـ ـ ـ ــب ؛ ب ـ إن الثاوة الحقيقي ــة لك ـ املجتمع ــات في الع ــالم ب ــأس ـ ـ ـ ــره ي العقوم املنتج ــة واملات رة التي تل ي
احتياعات مجتمعاالا مس التنمية والتقدم والرقي الحضاري.
وإن تطلع الجامعات املعاص ـ ــرة للتنمية بم وم ا الش ـ ــام  ،وحاعاالا إل تطوير ذاالا ولواها البش ـ ــرية ،وإمكاناالا املادية ،في
عص ــر أهم س ــماته العلم والثقا ة وس ــرعة التغيا ،وأهم معايياه الجودة واإلتقان ،أعطى للجامعة مجاال رحاا للقيام بدور حيوي في
خــدمــة مجتمع ــا وتنميتــه ،ومليــادة مطــالــب املجتمع مس الجــامعــة ،وثقتــه في لــدرالــا عن حـ مشـ ـ ـ ـ ـ التــه ،وتطوير إمكــانــاتــه ،ومس هنـا
أولت املجتمعات أهمية خاصـ ـ ـ ــة لتقويم الجامعات ،والولوإ عن درعة عودالا ،وأداء العاملين بلا بص ـ ـ ـ ـ ة عامة ،وأعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس بص ة خاصة ( .بليعمي0222 ،م ،ص .) 20
ولد ذكرت دراسة (املنيع0210 ،م ) أن لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس دورا اعال ومؤثرا عن مجريات العملية التعليمية
والتدريسـ ــية داخ املؤس ـ ـسـ ــة الجامعية ،وما تسـ ــعي إليه مس أهداإ علمية وترموية ،ويؤثر أيضـ ــا عن م رعات هذه املؤس ـ ـسـ ــة مس
كوادر بشـ ــرية مدرمة تعم عن النلوب بمجتمعاالا ومؤس ـ ـسـ ــاالا املختل ة ،كما يعتبا أحد أهم املؤا ـ ـرات التي تسـ ــاعد عضـ ــو هيئة
التدريس عن تدارك أخطائه وســلاياته وتدعيم أدائه االيجابي ،ويشــم تقويم أدائه الســلوك واليشــاط واإلنتاج العلمي والقدرة عن
ح املش الت املختل ة وممارسة األداء التدريعمي بشك عيد.
ولد أظ رت نتائج دراسـ ـ ــة ميليكي ( )Millcy,2003والتي اختص ـ ــت بتزويد الكليات بمعلومات عس أعضـ ـ ــاء ال يئة التدريسـ ـ ــية في
ثال عامعات م تل ة بالواليات املتحدة األمري ية لتحديد العادات املل جة التي يالحظ ا الطالب عن أداء أساتذالم ،تمثلت أهم
هذه النتائج في  :عدم تنظيم م لعملية التدريس ،وكذلك التحد بسـ ــرعة أثناء الشـ ــرح ،واالعتماد عن أسـ ــلوب إلقاء املحاض ـ ـرات،
باإلضا ة إل تقديم ا بصوت من ض.
ولد أكدت دراس ـ ـ ــة (الص ـ ـ ـرايرة0211،م) في نتائج ا  :أن مس ـ ـ ــتول األداء الوظي ي لدي أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية الرسمية مس وع ة نظر رؤساء ألسام م بشك عام كان مرت عا أي أنلم يقومون بأداء عمل م ب اءة عالية ،وكذلك ال رق
في أداء الواعب الوظي ي ل م بين كلية وأخرل أو عامعة وأخرل.
وتشـ ـ ـ د الجامعات محاوالت عادة لتطوير أنظم لا كا ة وتحديثلا باس ـ ــتمرار س ـ ــعيا منلا لتحقيق مكان لا التنا س ـ ــية ،وكذلك
تحس ـ ـ ـ ــين الجودة وال اءة في أنظم لا يتم مس خالم تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يما يقدمونه مس تعليم لطالبلم ،وأبحاثلم
العلمية ،وأنشط لم االعتماعية داخ مجتمع م ؛ م محور االرتكا األسا مي في تطوير الجامعات وتحقيق امليزة التنا سية ل ا.
ُ
وتعد الجامعات التي تســع إل الحصــوم عن ميزة تنا ســية مس خالم أعضــاء هيئة التدريس الا لادرة عن إدراك ســلوكيات
عميع هؤالء األعض ــاء ومطامح م ،وتعد عملية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس مس العمليات األس ــاس ــية ،وامل مة التي تؤدي دورا
كاياا في تحقيق امليزة التنا س ــية للجامعة ،إذ تس ــت دم نتائج هذه العملية في وض ــع س ــياس ــات أكثا موض ــوعية تض ــمس االس ــت دام
األ ض ألعضاء هيئة التدريس ،وهذا في حد ذاته يحقق ميزة تنا سية للجامعة (.اإلبراهيمي0223 ،م ،ص .)33
وحي إن امليزة التنا سـ ـ ـ ــية للجامعة تعتمد بدرعة عالية عن العاملين الا ،والذيس يتص ـ ـ ـ ـ ون باإلبداع والجودة والسـ ـ ـ ــرعة
ال ائقة في تأدية واعااالم نحو امل ام املطلومة منلم ،ومس ثم إن أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ال قء في مجام التدريس ،والاح
العلمي ،وخدمة املجتمع لد يحقق ومدرعة عالية هذا ال دإ امليشود.
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إن مــا ُعرإ بعــامليــة الجــامعــات وتــدويل ــا دخـ مرحلــة عــديــدة ،حين أخــذت حكومــات كـ الــدوم تعلق آمــال ــا عن الجــامعــات
كمص ــدر للقدرة التنا س ــية لتلك الدولة ،الس ــيما وأنه يلداد طلب املجتمع عن تيش ــئة وإعداد املوارد البش ــرية التي يم نلا أن تعم
بشك عام عن الساحة العاملية.
كما يلداد انتقام الطالب والااحثين مس ك دوم العالم و قا للجامعة التي يرغاون لاللتحاق بلا ،وبلذا يشـ ـ ـ ــتد التنا س بين
الجامعات في الحصــوم عن موارد بشــرية مس الطالب واألعانب وأعضــاء هيئة التدريس واملشــاريع الاحثية ( .البابري0215 ،م ،ص 2
).
ولد أاـ ـ ـ ــارت أحدل الدراسـ ـ ـ ــات إل أنه  :يجب أن تكون عملية التقويم لعضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس اـ ـ ـ ــاملة بناء عن واعااته مس
تدريس ومح علمي وخدمة مجتمع حس ــب األنظمة والتعليمات الخاص ــة باملؤس ـس ــة التي ييتمي ل ا ،وكذلك مرونة مناجية التقويم
واعتماد متغيااته القابلة للقياس ،ويجب املوض ــوعية في عملية التقويم ومش ــاركة عميع األطراإ ذات العاللة بالعملية التدريس ــية.
(أبو الرب ،لداده0221 ،م ).
وكذلك أوضـ ـ ـ ـ ـحت أحدل الدراس ـ ـ ـ ــات في نتائج ا  :أنه يوعد ارتااط لوي بين عمليات تطوير األداء أو التنمية امل نية وعملية
التقويم ،إذ تانى األول عن الثــانيــة ،ال يم س وض ـ ـ ـ ــع برامج لتطوير أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس بــالجــامعــة وتنمي لم م نيــا إال عن
أسـ ـ ـ ــاس تقويم األداء والنتائج التي يتم الحص ـ ـ ـ ــوم علالا مس عملية التقويم ،ومدون التقويم تص ـ ـ ـ ــام برامج التطوير عش ـ ـ ـ ــوائية وغيا
س ــليمة ،ومس ثم توص ــمي الدراس ــة بض ــرورة اعتماد واض ــعي وم ططي ومعدي برامج تنمية لدرات أعض ــاء هيئة التدريس عن نتائج
تقويم أدائلم ،ـذلـك يس ـ ـ ـ ــاعـد عن االطالع عن مواطس الضـ ـ ـ ــعق في األداءُ ،ويم نلم مس تطوير هـذه الباامج بوضـ ـ ـ ــع آليـات لتنمية
وتحس ــين أداء عض ــو هيئة التدريس في ظ املتغياات املعاص ــرة ( ناص ــق ،عتايس0210 ،م ) ،وكذلك في ض ــوء التنا س الش ــديد بين
الجامعات العاملية واملحلية ؛ حتى تمتلك الجامعة املقومات األساسية للقدرة التنا سية.
وفي هذا الجانب امل م وهو تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس قد أكدت إحدل الدراس ـ ـ ـ ــات عن أنه يوعد لص ـ ـ ـ ــور في أداء
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في املجاالت الثالثة و ي  :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة املجتمع ( .بليعمي0222 ،م ).
ُويالحظ أن أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة هم األس ـ ـ ــاس في الحص ـ ـ ــوم عن موارد بش ـ ـ ــرية مس الطالب مس ـ ـ ــاهمين في ترلية
وتنميــة مجتمع م ،وكــذلــك عــذب الطالب األعــانــب مس دوم العــالم األخرل لجــامعــاالم ،بــاإلض ـ ـ ـ ـ ــا ــة إل لــدرالم عن تغييا وتطوير
واملش ـ ــاركة في ح مش ـ ـ الت املجتمع املحني للجامعة ؛ ويتم ذلك مس خالم الاحو العلمية املات رة ل م و قا لت صـ ـ ـص ـ ــاالم ،ومس
هنا يأتي أهمية الدور الرئيعـ ـ ـ ــمي ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بما يمتلكونه مس معارإ ولدرات وم ارات بحثية لتميز عامعاالم عس غياها
مس الجامعات األخرل.
ومس هــذا املنطلق يــأتي الاحـ الحــالي لتقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس مس أعـ تحقيق امليزة التنــا سـ ـ ـ ـ ـيــة في الجــامعــة،
وتقديم رؤية مستقالية مقتاحة مس أع ذلك.
وتأسيسا عن ذلك إن مشكلة الاح الحالي تتحدد في األسئلة اآلتية :
.1
.2
.3
.4

ما أهم مجاالت تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ؟
ما أهم خصائص وأبعاد امليزة التنا سية في الجامعة ؟
كيق يس م تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في تحقيق امليزة التنا سية للجامعات ؟
ما املقتاحات املس ـ ــتقالية والتوص ـ ــيات الال مة لالس ـ ــت ادة مس تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس في تحقيق امليزة التنا س ـ ــية في
الجامعات العرمية ؟
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يسع الاح إل تحقيق األهداإ اآلتية :
.1
.2
.3
.4

توضيم أهم مجاالت تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
توضيم أهم أبعاد امليزة التنا سية في الجامعة ،وخصائص ا ،واألسس العامة لانائلا ورمط ا بأداء أعضاء هيئة التدريس.
إبرا أا ر التصيي ات العاملية للجامعات ،مع اإلاارة لاعض نماذج تلك الجامعات عامليا وعرميا ،والتي ل ا ترتيب متقدم الا،
مع توضيم أدوار أعضاء هيئة التدريس بلا وأنلم أساس ضروري للوصوم إل هذا التاتيب.
تقديم مقتاحات وتوصيات للاح في ضوء ما أس ر مس نتائج لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في تحقيق امليزة التنا سية في
الجامعات.

تبا أهمية الاح الحالي يما يني :
.1

.2
.3
.4

.5

أنه يعالل موضـ ـ ــوعا حيويا هو تحقيق امليزة التنا سـ ـ ــية في الجامعة مس خالم تقويم أداء أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا ،وتوض ـ ــيم
أوعه الضــعق والقصــور في ذلك ،وتقديم مقتاحات مســتقالية لت عي دور تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس في ذلك مس أع
تحقيق امليزة التنا سية لجامعاالم محليا وعامليا في ضوء التصيي ات العاملية للجامعات.
تو يا معلومات ألعض ـ ــاء هيئة التدريس والجامعات ومراكل ص ـ ــنع القرارات الجامعية ،تكون بمثابة تغذية راععة عس مس ـ ــتول
أدائلم ؛ بحي تساعد في تحسين مستوي العملية التعليمية بالجامعة وتجويدها ؛ بما يساهم في تحقيق امليزة التنا سية ل ا.
مس ــاعدة أعض ــاء هيئة التدريس عن تحس ــين األداء في ض ــوء النتائج ،بما يس ــاهم في تطوير أدائلم وتحقيق امليزة التنا س ــية في
عامعاالم.
تاصــيا القائمين عن ات اذ القرارات في الجامعة ،ولياداالا بضــرورة ت عي دور تقويم أداء أعضــاء هيئة التدريس بموضــوعية،
واـ ـ ا ية ،وعدالة مطلقة ،وتو يا املنا الجامعي ل م لتحقيق لدرالم عن االبتكار واإلبداع والتميز والتحس ــين املس ــتمر ل م،
ومراعاة سرعة التطوير ؛ بغية تحقيق امليزة التنا سية للجامعات التي ييتمون إلالا.
توظيق عميع إمكانات وموارد الجامعة لليادة ال اءة وال عالية ألداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا ،وإعراء الدورات التدريبية
الال مة ل م للوصوم بلم إل التميز عامليا ومحليا ؛ بما يس م في تحقيق امليزة التنا سية لجامعاالم.

تقتض ـ ـ ـ ــمي طايعة الاح اس ـ ـ ـ ــت دام "املنال الوصـ ـ ـ ـ ـ ي " كأحد مناهل الاح العلمي ؛ لكونه يس ـ ـ ـ ــت دم لدراس ـ ـ ـ ــة الايانات
واملعلومات الخاصـ ــة بالظاهرة وعمع ا ،وكذلك تحليل ا وت س ـ ــياها في ض ـ ــوء األدبيات والدراس ـ ــات املتعلقة بلا وما توص ـ ــلت إلالا مس
نتائج ،ومس ثم االسـ ـ ـ ــت ادة منه في تقديم مقتاحات مسـ ـ ـ ــتقالية لتقويم امل ام واألدوار التي يقوم بلا عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالجامعة
ودورها في تحقيق امليزة التنا سية.

أ تقويم أداء أعضو و و وواء هيئة التدريس  :إن تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يو ر املعلومات والايانات التي تتعلق بأدائلم
التدريعـ ـ ــمي ،ومحتواه ،وعوانب لوته ،وأسـ ـ ــااب ضـ ـ ــع ه ،ومسـ ـ ــتول إنجا هم ،وهذا يس ـ ـ ـ م في التغذية الراععة للعملية التدريسـ ـ ــية
والاحثية ،ور ع ك اءالم و عالي لم ،وكذلك تنمية لدرالم في خدمة املجتمع واملساهمة ال علية في ح مش الته.
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ب امليزة التنوافسو و و ويوة في الجوامعوة  :ي لــدرة الجــامعــة عن تميزهــا وت ردهــا عن غياهــا مس الجــامعــات األخرل ،ويتم ذلــك مس
خالم سـ ـ ـ ــرع لا في التجديد بحي يصـ ـ ـ ــعب تقليدها ،وعودالا في األداء ولديلا أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس متميزون وخريجون يمتلكون
لدرات تنا سية في سوق العم بمستوياته املختل ة.

اتسالا مع مناجية الاح يسيا و ق املحاور التالية :
املحور األوم  :اإلطار النظري للاح ويش ــم  :التعرإ عن م وم تقويم األداء ألعض ــاء هيئة التدريس ،وكذلك م وم امليزة
التنا ســية في الجامعة ،وأهم أبعادها ،وخصــائصـ ا ،واألســس العامة لانائلا في الجامعات ،وكذلك توضــيم أهم التصــيي ات العاملية
للجامعات وأا ر الجامعات في ضوئلا عامليا وعرميا ،وأهم النتائج.
املحور الثاني  :تقديم مقتاحات مس ــتقالية للاح لت عي دور تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس في تحقيق امليزة التنا س ــية
في الجامعات العرمية ،وكذلك وضع توصيات للاح .
املحور األوم  :اإلطار النظري للاح :
ويتنــاوم م وم تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،وأهم أس ـ ـ ـ ــالياــه ،وكــذلــك م وم امليزة التنــا سـ ـ ـ ـيــة في الجــامعــة ،وأهم
أبعادها ،وخص ـ ــائص ـ ـ ا ،واألس ـ ــس العامة لانائلا في الجامعات ،وكي ية االسـ ــت ادة مس التصـ ــيي ات العاملية للجامعات في تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات األكثا ا رة عامليا وعرميا ،و يما يني بيان بتلك العناصر بشميء مس الت صي .
Evaluation

هو عملية إصــدار ح م تمت دراســته بعناية باليســاة ل اية أو اعلية الخباة ،كما تم لياس ـ ا في ضــوء األهداإ املوضــوعة
والغرب مس إصـ ـ ـ ـ ــدار الح م لــد يكون تطوير الش ـ ـ ـ ــميء أو تحس ـ ـ ـ ــينــه ،ــالتقويم عمليــة تش ـ ـ ـ ــخيص وعالج وولــايــة ،وتت ـ ـ ـ ــح عمليــة
التشــخيص في تحديد مواطس القوة والضــعق في الشــميء املراد تقويمه ومحاولة التعرإ عن أســاابلا ويت ــح العالج في محاولة تن يذ
الحلوم املناساة للتغلب عن نواري الضعق واالست ادة مس نواري القوة ،وتتمث الولاية كذلك في القدرة عن تدارك األخطاء (.أبو
عالم0225،م ،ص .) 32
وعليه إن التقويم عملية تطويرية تس ــع لتحس ــين األداء للعاملين وتحقيق األهداإ املعلنة للمؤسـ ـس ــة ،وكذلك تش ــخيص
مواطس الضعق ،وعوانب القوة ،ووضع الحلوم املم نة ملواطس الضعق ،و عملية أساسية لتدارك األخطاء وعالع ا.
performance Appraisal

البــد مس الت رلــة بين الــدور واألداء ،ثيا مــا يتم الخلط بينلمــا ،أو يسـ ـ ـ ــت ــدم أحــدهمــا كمرادإ لآلخر .حيـ أن الــدور هو
مجموع ــة الوظ ــائق وامل ــام املنص ـ ـ ـ ــوص علال ــا ب ــالق ــانون أو الالئح ــة والتي تح ــدد إط ــار الوظي ــة لل رد ،بينم ــا يمث ـ األداء م ــا يقوم
الشـ ـ ــخص بإنجا ه وعمله بال ع  ،الدور واحد واألداء م تلق ،بمعنى أن أدوار أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في القس ـ ــم الواحد واحدة،
أمـا أداؤهم م تلق و قـا لقـدراالم وإمكـانـاالم .وإذا تطـابق األداء مع الـدور بمعنى أن ال رد أنجل كـ امل ـام والوظـائق املنص ـ ـ ـ ــوص
علالا في الدور كان األداء متميزا للغاية أو في صــورته املثن  ،ومقدر ما يبتعد األداء عس املســتول املحدد في الدور يكون ضــعق األداء(.
ناصق ،عتايس0210 ،م ،ص ص .) 012 012
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وهو كذلك وسـ ـ ــيلة لغرب توعيه األعضـ ـ ــاء وتحقيق األهداإ للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــة ،وكذلك ملس ـ ـ ــاعدة العاملين بلا في تطوير أدائلم
باسـ ـ ـ ــت دام طرائق محددة وا ـ ـ ــاملة ،وذلك يتطلب نظاما رس ـ ـ ـ ــميا لغرب إعراء عملية تقويم ألداء اللمالء في العم  ،واملرؤوس ـ ـ ـ ــين
ويمي إل أن يكون عادال ،وموضوعيا ،ومعوال عليه (.اإلبراهيمي0223 ،م ،ص .)31
ُويعتبا عملية م مة وضـ ــرورية الرتااطه بشـ ــك ماااـ ــر بنظام ك اءة املؤس ـ ـسـ ــة ،حي إن معظم املؤسـ ـسـ ــات ت ض ـ ـ تقديم
مكا آت للعاملين مرت عي األداء ،ومكا آت أل لذول األداء املن ض ،والا ـ ـ ــك أن تقويم األداء هو األس ـ ـ ــاس في تحقيق ذلك ،وعن
هذا إن الجامعة يم نلا ت عي ذلك بص ـ ة عامة لجميع العاملين بلا ،وألعض ــاء هيئة التدريس بص ـ ة خاص ــة مس أع وص ــول ا إل
امليزة التنا سية عس غياها مس الجامعات.

هو العملية العلمية التي يتم مس خالل ا التعرإ عن ما يقوم به عضـ ـ ـ ــو هيئة التدريس مس أدوار ونشـ ـ ـ ــاطات في الجامعة مس
أع إحدا التغياات امليشودة في أركان العملية التعليمية بلا ( .ال ويد1303 ،هـ ،ص.)3
وتقوم لس ـ ـ ـ ـ ة تقويم أداء أس ـ ـ ـ ــتاذ الجامعة عن التسـ ـ ـ ــليم بأنه وسـ ـ ـ ــيلة لتحقيق الجودة والتحسـ ـ ـ ــين املس ـ ـ ـ ــتمر في العملية
التعليميــة ،وهمــا مس أهم أبعــاد تحقيق امليزة التنــا سـ ـ ـ ـيــة في الجــامعــة ،ــإنــه يجــب أن يكون هنــاك هيئــة تــدريس ذات ك ــاءة وم ــارة
عالية ،بحي تكون لادرة عن إحدا تغييا في الايئة التعليمية بما يتماشــمى مع مجتمع املعر ة ،وأن يتعاون الجميع في هذا الشــأن،
ومس منطلق أن أعض ــاء هيئة التدريس هم املحور الرئيع ــمي في العم الجامعي ،حي إنلم مس ــئولون عس تحقيق أهدا ا ووظائ ا،
ومس ثم ُيعد تقويم أداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعة أمرا حاسـ ــما وضـ ــروريا في تطوير الجامعة التي ييتمون إلالا والوصـ ــوم بلا
إل تحقيق امليزة التنا سية بين الجامعات العاملية واملحلية.
وتقويم األداء لعض ــو هيئة التدريس ُيعد مس أهم املجاالت التي ييااي االهتمام بلا ،وذلك ملا له مس أهمية في تحس ــين وتطوير
األداء له ،وكذلك يادة اعلية في تحقيق األهداإ الجامعية ،والتقويم ليس له غاية في حد ذاته ؛ ب هو وسـ ـ ـ ــيلة لتحقيق التطوير
والتحس ــين في األداء ،وي تش ــق مس خالله مواطس القوة في األداء يتم تعليلها ،ومواطس الض ــعق يتم معالج لا وتقويم ا بالش ــك
املطلوب أن تكون عليه.ويتمث تقويم أداء أعض ـ ــاء هيئة التدريس بالجامعة في ثالثة مجاالت رئيس ـ ــية ي  :األداء التدريع ـ ــمي ،واألداء
الاحثي ،وأداء خدمة املجتمع.
ُيعد نشــر املعر ة (التدريس) أحد الوظائق األســاســية للجامعة وتمث أهم وظائ ا األســاســية وكذلك ي مس ألدم وظائ ا
عن اإلطالق ،وإن عودة أي كلية داخ الجامعة أنما تقاس بليئة تدريس ـ ا ،وك اءالم التدريســية لطالبلم ،وكذلك تســتمد الجامعة
ا رالا وسمع لا العلمية مس األداء العالي ألعضاء هيئة التدريس بلا.
وهو ك ما يقوم به عض ــو هيئة التدريس مس م ام ومس ــئوليات داخ لاعات املحاضـ ـرات أو في أي مولق أو نش ــاط تعليمي
ويراها ألرانه أو رؤس ـ ـ ـ ــاؤه أو طالبه إلحدا تغياات مرغومة في ش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية طالبه وذلك في ض ـ ـ ـ ــوء تحقيق أهداإ التعليم الجامعي
وتولعات عامعته ومجتمعه.
وهنــاك عــدة أنواع في تقويم هــذا املجــام ومس أا ـ ـ ـ ـ رهــا  :تقويم رئيس القس ـ ـ ـ ــم ،والتقويم الــذاتي ،،وتقويم اللمالء ،وتقويم
الطالب ،وسوإ يتم عرض ا يما يني بشميء مس الت صي .
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1
يعتبا تقويم رئيس القس ـ ـ ــم ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس ومتابعة أدائلم مس أهم األدوار التي يقوم بلا ،خاص ـ ـ ــة وأن القس ـ ـ ــم ُيعد
الوحدة األس ــاس ــية مس الاناء الجامعي ،ولرئيس القس ــم أن يس ــت دم ك الطرق واألس ــاليب التي يرل أنلا مناس ــاة وتم نه مس القيام
بلذه امل مة وتمر هذه امل مة بعدة مراح مس أهم ا ما يني :
.1

.2

.3

.4

املرحلة األول  :يقوم رئيس القس ـ ـ ــم بمش ـ ـ ــاركة مالئه بتو يع املقررات الدراس ـ ـ ــية عن األعض ـ ـ ــاء ،وإعداد املادة الدراس ـ ـ ــية التي
ُ
سـ ــتقدم للطالب ،ويعقد القسـ ــم سـ ــلسـ ــلة مس اللقاءات العلمية الداخلية ملنالشـ ــة املادة الدراسـ ــية ،والتجديدات التي أدخلت
علالا ،ومدل ترعم لا لألهداإ املحددة للمادة الدراسية ،وطرائق التدريس التي تست دم ،وكي ية تقويم الطالب الا ....ال .
املرحلة الثانية  :املتابعة الدليقة للمالئه أثناء الدراســة ،والتأكد مس أن الخطة الدراســية تســيا في مســارها الطايعي كما خطط
ل ا ،وأنه ال يوعد أي تقصـ ــيا ،كما يقوم عض ـ ــو هيئة التدريس بتقديم تقرير أس ـ ــاو ي طوام ال ص ـ ـ الدرا ـ ــمي لرئيس القس ـ ــم
يحدد يه ما تم إنجا ه.
املرحلــة الثــالثــة  :يقوم رئيس القس ـ ـ ـ ــم بليــارات دوريــة لللمالء أثنــاء املحــاضـ ـ ـ ـ ـرات كلائر ،لالطالع بن س ـ ـ ـ ــه عن عودة العمليــة
التعليمية ،ويشاهد أداء ميله عضو هيئة التدريس مشاهدة حية ومااارة ،ومع ت رار هذه الليارات يستطيع رئيس القسم أن
يكون رؤية واضحة عس طايعة األداء ،وعوانب القوة والضعق يه .ثم يقوم رئيس القسم ب تم حوار مع عضو هيئة التدريس
ملنالشة أدائه واالستماع إل وع ة نظره ،وكذلك التااح خطة لتطوير األداء.
املرحلة الرابعة  :يتم تقويم الطالب في نلاية ال ص ـ الدرا ــمي ،ولد يشــارك رئيس القســم مالءه أعضــاء ال يئة التدريســية هذا
التقويم ،والا ــك أن تقويم الطالب ،والنتائج التي يحققونلا تع س إل حد كايا مدل نجاح عض ــو هيئة التدريس في أداء م امه
التدريســية .ثم يقوم رئيس القســم في ضــوء ما دونه مس مالحظات عن أداء عضــو هيئة التدريس أثناء يارته له ،إل عانب نتائج
الطالب في املادة الدراس ـ ـ ـ ــية ب تابة تقرير عس أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالقس ـ ـ ـ ــم ير ع إل عميد الكلية ( .ناص ـ ـ ـ ــق ،عتايس،
0210م ،ص ص .) 312 315

0
يعتبا التقويم الذاتي مس أنس ـ ــب طرق وأنواع التقويم التي تناس ـ ــب أداء عض ـ ــو هيئة التدريس بالجامعة ،حي أنه يس ـ ــتطيع
تقويم ن س ـ ـ ـ ـ ــه عن اعتاــار أنــه مس أكثا النــاس درايــة بــذلــك ،وينطوي هــذا النوع مس التقويم عن تقــدير واحتاام كايايس واالرتقــاء
بتدريسه ،وتحقيق أهداإ الجامعة في هذا املجام.
وهو كذلك مس أكثا األســاليب اســت داما عند التقويم التدريعــمي ألعضــاء هيئة التدريس في الجامعات املتقدمة ،ويســت دم
في ذلك عدة طرق منلا  :أن يقوم العض ـ ــو بتقويم ن س ـ ــه مس خالم نماذج ملعاييا التدريس ال عالة ،ويم نه أيض ـ ــا تس ـ ــجي نش ـ ــاطه
وس ـ ـ ـ ــلوكيــاتــه خالم لــاعــات الــدرس عن ا ـ ـ ـ ــريط يــديو ،ثم يقوم بتحلي ـ مــا احتواه هــذا الشـ ـ ـ ــريط مس أع ـ معر ــة نقــاط القوة
والض ــعق ،والتوص ـ إل ح م عس مدل ك اءته التدريس ــية .وهذا األس ــلوب أيض ــا يحتاج إل تحديد دليق للم ام واألدوار التي يجب
أن يقوم بلا لا التطايق ( .بليعمي0222 ،م ،ص.) 23
ومناء عن ذلك مس امل تاب في عضو هيئة التدريس ،وهو الذي يتاوأ مكانة علمية وأدبية مرمولة أن يكون أكثا موضوعية
مع ن سـ ــه ،وأن يحدد بموض ـ ــوعية نقاط القوة في أدائه وكذلك نقاط الضـ ــعق يه ،وأهم املعولات التي أثرت عن أدائه ،ومقدر ما
يكون عض ــو هيئة التدريس ص ــادلا مع ن س ــه ،وموض ــوعيا في تقويمه تكون النتائج ص ــحيحة يم س الاقاء علالا ،والت طيط لتطوير
األداء في ضوئلا وعن أساس ا.
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وتأس ـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ــا عن ما س ـ ـ ـ ــاق إن التقويم الذاتي أداة م مة في تقويم عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في مجام التدريس حي إنه يقوم
بتقييم ذاته مس خالم بعض الوس ـ ــائ مث تس ـ ــجي املحاض ـ ــرة وتحلي نقاط القوة والض ـ ــعق في أدائه التدريع ـ ــمي ،وأيض ـ ــا ض ـ ــرورة
ُ
الاعد عس الت خيم أو التقلي مس أدائه ب االلتزام باملوضوعية لدر املستطاع في تقييم ذاته في الشأن.
0
هناك وع ات نظر ترل ضرورة أن يشارك أعضاء هيئة التدريس بعض م بعضا عملية التقويم ،ألن هناك أمورا ال ي تش ا
إال مالؤه ،خاص ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ــاتذة األكثا خباة وعمرا ،واملش ـ ـ ـ ـ ود ل م بحس ـ ـ ـ ــس الس ـ ـ ــياة والخلق ،حي إنلم أكثا إملاما ب باات التدريس
وم اراته ،وال ي ية التي يتم بلا ذلك عس طريق أن يقوم ك رد في املجموعة بتقويم عميع اللمالء اآلخريس حوم عوانب محددة مس
عمل م ،ول س يشتاط أن تحدد بدلة وموضوعية امل ام التي يراد التقويم الا في ضوء معاييا معينة (.بليعمي0222 ،م ،ص .) 23
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ــه ـ ـ ــإن ال ـ ـ ــلم ـ ـ ــالء ي ـ ـ ـك ـ ـ ــون ك ـ ـ ـ م ـ ـ ـن ـ ـ ـل ـ ـ ــم ع ـ ـ ــون ـ ـ ــا ل ـ ـ ــآلخ ـ ـ ــر وي ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــس اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ب ـ ـ ـرام ـ ـ ــج امل ـ ـ ــال م ـ ـ ــة
 shipوخاص ــة لألعض ــاء الجدد مس املدرس ــين ومتابع لم ألحد اللمالء أو األس ــاتذة األكثا خباة وحض ــور املحاض ـرات مع م لالس ــت ادة
مس طرق التدريس التي يسـ ـ ــت دمونلا ،ومنطقية عرب األ كار حتى يتم اكتسـ ـ ــاب املعر ة والخباة في األداء التدريعـ ـ ــمي لعضـ ـ ــو هيئة
التدريس.
Mentor

ويجب تلويد عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس بالتغذية الراععة ومالتوص ـ ـ ـ ــيات النلائية مس تقويم اللمالء ليس ـ ـ ـ ــت يد منلا بتعليل نقاط
القوة ومعالجة نقاط الض ــعق ،وأن الص ـ ـ ات الشـ ــخصـ ــية والعاللات اإلنسـ ــانية عانب أسـ ــا ــمي في بنود هذا التقييم ؛ كلما كانت
العاللة عيدة بين اللمالء كانت النتائج إيجابية في هذا الجانب وتحقق ال دإ منلا والع س ،ومس ثم يجب عن اللمي الذي ُيقوم
أداء ميله اآلخر مس أعض ـ ــاء هيئة التدريس االلتزام بالحيادية واملوض ـ ــوعية والشـ ـ ـ ا ية والعدالة املطلقة ال يتحيز ألحد حتى يؤتي
هذا النوع مس التقويم ثماره ويتحقق الغرب منه.
3
يم س إا ـراك طالب الجامعة في تقويم أعض ــاء هيئة التدريس الذيس يقومون بالتدريس ل م ،الطالب الجامعي لديه القدرة
عن تقويم أس ـ ــتاذه تقويما موض ـ ــوعيا س ـ ــليما ،حي إنه يس ـ ــتطيع رؤيته في عرب املادة العلمية ،وطرق التدريس التي يس ـ ــت دم ا،
وكي يــة تعــاملــه مع م ،والح م عليــه كــذلــك في ك ـ حــاالتــه االن عــاليــة وأثنــاء الحوار مع م وكــذلــك طايعــة العاللــة بينــه ومينلم( .
ناصق ،عتايس0210 ،م ،ص .) 313
وعن الرغم مس ذلك ما ام اس ــت دام تقديرات الطلاة لتدريس أس ــاتذالم يثيا عدال كاياا بين مؤيد ومعارب ،أما املؤيدون
يؤكدون أن الطلاة األكثا منطقية في تقييم أس ـ ـ ــتاذهم ولدرته عن تحقيق األهداإ امليش ـ ـ ــودة مس هذا التدريس ،أما املعارض ـ ـ ــون
يؤكدون نقص خباة الطلاة ومستول ن ج م في إصدار األحكام في هذا التقييم (.رااد0212 ،م ،ص .) 022
ومس وع ة نظري إن أكثا الطرق الســابقة اســت داما لتقويم األداء التدريعــمي لعضــو هيئة التدريس ي  :رئيس القســم و
الرئيس املااار له وعميد الكلية ،ثم التقييم الذاتي إذ كان يريد تطوير أدائه بص ة مستمرة ،ويليه تقويم اللمالء ولد يتعمد انتقاء
بعض اللمالء الذيس يتصـ ـ ون باملوض ــوعية التامة للح م عن أدائه ،ثم تقويم الطالب وخاص ــة بعد انتش ــار وتطايق ثقا ة الجودة
واالعتماد للتعليم الجامعي حي أنلا علء مطلوب في هذا األمر.
ويجب املوضـ ـ ـ ــوعية والعدالة في عملية التقويم مس لا عميع األطراإ املعنية به واملسـ ـ ـ ــئولة عس تقويم أداء عضـ ـ ـ ــو هيئة
التدريس مس طلاة ورئيس لس ـ ـ ــم وعميد و مالء في القس ـ ـ ــم الواحد إض ـ ـ ــا ة إل التقييم الذاتي للعض ـ ـ ــو ،وض ـ ـ ــرورة تلويده بالتغذية
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الراععة ومالتوصــيات النلائية لتعليل نقاط القوة ومعالجة نقاط الضــعق بشــك علمي وموضــو ي مس لا املؤس ـســة الجامعة التي
يعم بلا ،ووضع الخطط الال مة لتنمية وتطوير أعضاء التدريس أكاديميا وم نيا ( .أبو الرب ،لداده0221 ،م ،ص ص .) 31 – 32
ومما ســاق يت ــح أن هناك أربعة أنواع في تقويم عضــو هيئة التدريس في مجام األداء التدريعــمي ســال ة الذكر ،وو قا ملا تم
عرض ـ ـ ـ ــه ك منلم له مميزاته وعيومه ،ول س إذ تم التزام املوضـ ـ ـ ــوعية في تلك األنواع س ـ ـ ـ ــوإ تكون م يدة في تقديم التغذية الراععة
لعض ــو هيئة التدريس والكلية والجامعة التي يعم بلا ،ومس ثم يتم تحقيق األهداإ املرعوة والت رد والتميز للجامعة عس غياها مس
الجامعات.

إن الجامعات مس ــئولة بش ــك أس ــا ــمي عس إعراء الاحو في كا ة مجاالت العلم ،وفي ا ــتى عوانب املعر ة ،والاح العلمي
وظي ة أساسية مس وظائ ا مس حي يوعد العديد مس الااحثين واملت صصين في مجام الاح العلمي ،وهو أحد الوظائق ال امة
التي يضـ ـ ــطلع بلا أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس ،وفي ضـ ـ ــوئه يتم تحقيق رسـ ـ ــالة وأهداإ الجامعة واالرتقاء باملسـ ـ ــتول األكاديمي واملنهي ل م
وهنــاك لوانين وأنظمــة للجــامعــات في ذلــك ،ترتاط بتعيين ال يئــة التــدريسـ ـ ـ ـ ـيــة وترلي لم وتثبي لم ونقل م مس ئــة إل أخرل بــالاحو
العلمية ل م ودرعة عودالا وأصال لا.
ويتم تقويم األداء الاحثي في مصـ ــر للمتقدمين لش ـ ــغ وظي تي أس ـ ــتاذ مسـ ــاعد وأس ـ ــتاذ مس لا اللجان العلمية التي يص ـ ــدر
بشـ ـ ـ ـ ــأن تكوينلــا لرار مس و ير التعليم العــالي عن أس ـ ـ ـ ـ ــاس لــانون تنظيم الجــامعــات رلم ( )33لسـ ـ ـ ـنــة 1320م والئحتــه التن يــذيــة
والتعديالت التي أدخلت عليه.
وتنص املــادة ( )02في لرار مجلس الجــامعــة رلم ( )501لعــام 0212م في عــامعــة الاحريس مس نظــام التاليــات األكــاديميــة عن
أنه "يتعين عن رئيس القســم املعني م ء اســتمارة تقويم أعضــاء هيئة التدريس ســنويا ،مما يســاعد رئيس القســم أو عميد الكلية –
بمشـ ـ ـ ــاركة لجنة القسـ ـ ـ ــم الدائمة – بم ء اس ـ ـ ـ ــتمارة التقويم لغرب التالية بالرعوع إل الايانات املوثقة في االس ـ ـ ـ ــتمارات عن مدل
صــوم ســابقة ،وعن املتقدم أن ُيضــمس وثائق للانود التي تتطلب التوثيق ،ولد تمثلت بنود اســتمارة التقويم أن األنشــطة الاحثية
والعلميــة ( 02درعــة) ،وخــدمــة الجــامعــة ( 12درعــات) ،وخــدمــة املجتمع ( 12درعــات) ،وتقويم الطلاــة ( 02درعــة) ،وتقويم رئيس
القسم ( 02درعة) ( .لرار مجلس الجامعة رلم (0212 ،)501م ،ص ص .) 5 – 3
ولد أوض ـ ـ ـ ــحت دراس ـ ـ ـ ــة (أبو دلة0212 ،م) بأن الجامعات املرمولة عامليا التم بالاح العلمي ولديلا س ـ ـ ـ ــمعة عيدة في هذا
املجام ،و تجذب الطالب مس دوم العالم ليتعلموا الا لجودة عملياالا وم رعاالا ،وأن لديلا أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة تدريس متميزيس عن
درعة ك اءة عالية ،وخريجوها متميزون ،وتمتلك ت نولوعيا متطورة ،ول ا مولع ضمس الخريطة الدولية في التعليم العالي.
ونظام التعليم الجامعي األمريكي ي رب آلية خاص ــة وا ــروط ص ــارمة للمتقدمين للتالية مس أعض ــاء هيئة التدريس البد مس
ُ
نشــر الاحو املطلومة وســج التدريس املرضــمي وخدمة مجتمع الجامعة يتم ترليته ملرتاة "أســتاذ مشــارك  " Associate professorو ق
آلية خاصـ ــة بالجامعة ويقوم بن س الشـ ــميء ليتاق إل مرتاة أس ـ ــتاذ  Professorو أعن درعة علمية يم س أن يحص ـ ـ علالا األس ـ ــتاذ
الجامعي و مرتاة يض ـ ـ ـ ــمس مس خالل ا عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس االس ـ ـ ـ ــتمرار في التدريس في الجامعة مدل الحياة ،وأن ما يحد مس
إهمام املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الجامعية لإلنتاج العلمي ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات العرمية ينمي لديلم الشـ ـ ــعور بأن الاح العلمي
والتأليق هو آخر أولويات مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاالم مما يشـ ـ ـ ــجع ال ثيا منلم عن هجر الاح العلمي طاملا أنه ال يلدد احت اظ م بوظائ م
األكاديمية(.الحقااني 11 ،نو مبا 0215م).
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وفي املادة ( )02مس لوائم التالية والقواعد التن يذية في الجامعات الســعودية يتم تقويم ع ود عضــو هيئة التدريس املتقدم
للتالية عن أسـ ـ ـ ــاس ( )122نقطة مقس ـ ـ ــمة عن النحو التالي  )22( :نقطة لإلنتاج العلمي )05( ،نقطة للتدريس )15( ،نقطة لخدمة
الجامعة واملجتمع.
ويوعد بعض املعولات التي تعوق أعضاء هيئة التدريس للقيام بالاحو العلمية بعد الحصوم عن درعة الدكتوراه ،ومنلا
عن س ـ ــبي املثام ال الحص ـ ــر  :ضـ ـ ــعق ميزانية وتموي الاح العلمي إال لاعض املشـ ـ ــروعات الاحثية املمولة مس الجامعة ،وسـ ـ ـ ر
ال يئـة التـدريسـ ـ ـ ـ ـيـة للعمـ بـالخـارج ،وعـدم املوا قـة عن أعـا ة مـد وعـة األعر للاحـ العلمي ،وكـذلـك وض ـ ـ ـ ــع درعـات ألـ للاحو
املشــتاكة في الت صــص الواحد – و قا للقواعد املنظمة للتاليات ....وغياها ،وعليه يجب تشــجيع الجامعة ألعضــاء هيئة التدريس
عن إنتاج الاح العلمي وحثلا املسـ ـ ــتمر عن ذلك ،وكذلك يادة امليزانية املخص ـ ـ ـص ـ ـ ــة للاح العلمي وليس للمش ـ ـ ــروعات الاحثية
قط – إن وعدت  ،وكذلك تشـ ـ ـ ــجيع إنتاج الاحو الجماعية والعم بروح ال ريق في الت صـ ـ ـ ــص الواحد و يادة الدرعات في هذا
الجانب.

تعد وظي ة الجامعة في خدمة وتنمية املجتمع ؛ ي الوظي ة األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية الثالثة للجامعة بعد التعليم والاح العلمي ،و ي
تتعلق بــالعاللــة والتــأثيا املتاــادم بين الجــامعــة واملجتمع الــذي تحيــا يــه ،ومــا تقــدمــه الجــامعــة مس تطوير وتنميــة القول والقــدرات
االلتصادية واالعتماعية والثقا ية ملجتمع ا.
ويشيا ال ر التابوي الجامعي إل حداثة نشأة هذه الوظي ة ،اعد إن كان اعار عامعات العصور الوسطي "العلم للعلم"،
أص ـ ـ ــام ا ـ ـ ــعار الجامعات الحديثة في ظ اس ـ ـ ــتحدا وظي ة خدمة املجتمع "العلم للمجتمع" ويأتي ذلك اس ـ ـ ــتجابة لتطور طرأ عن
ال ر الجامعي ذاته بضـرورة "توظيق املعر ة" لخيا اإلنسـانية وتقدم ا ،ورمط الاحو العلمية بمجاالت اإلنتاج املختل ة (.رااـد،
0212م ،ص ) 010
وهناك أبعاد أربعة ل ذه الوظي ة ي  :الاعد املؤس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــمي ،والاعد االعتما ي ،والاعد االلتص ـ ـ ـ ــادي والاعد األخالقي ،ويم س
اإلاارة إلالا بشميء مس الت صي يما يني :
✓

✓

✓

✓

أ الاعد املؤسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــمي  :ويقص ـ ـ ــد به املقومات والعناص ـ ـ ــر التي تنلض علالا وظي ة خدمة املجتمع ،وتياع مس داخ املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
الجامعية ذاالا ،و ي تش ـ ـ ــم ما يني  :اإلطار ال ري والعلمي للجامعة في دراس ـ ـ ـ ــة الوالع االعتما ي ورص ـ ـ ـ ــد متطلااته ،والباامج
املخططة بطريقة علمية و قا ألولويات ي رض ا الوالع ،واملوارد البشرية واملادية الال مة لتن يذ هذه الباامج.
ب الاعد االعتما ي  :هو مراعاة الجامعة لخص ــوص ــية مجتمع ا ،وظرو ه وأوض ــاعه الحاض ــرة ،ووض ــع الحلوم املالئمة املت قة
مع الديس ،وكذلك مع القيم واألخالليات واألعراإ السائدة ،وإذا كانت الجامعة تضع علم ا وخباالا في خدمة مجتمع ا ؛ البد
مس أن تشـ ـ ــعر ال يئة الجامعية باس ـ ـ ــتجابة وتقدير لج ودها ،ليس بالثناء وتوعيه كلمات الشـ ـ ـ ـ ر ،وإنما بمد عس ـ ـ ــور التعاون
واملشاركة ال علية في كا ة مراح التن يذ ملشروعاالا.
عـ ـ ـ ـ ـ الاعد االلتصــادي  :ويقصــد به املردود أو العائد املتحقق مس برامج ومشــروعات خدمة املجتمع ،وضــرورة أن يتوا ن الج د
املاذوم مع العائد املتحقق .ويتعلق بلذا الاعد االلتصـ ـ ـ ــادي عانب آخر عن لدر كايا مس األهمية ونعني به تموي مشـ ـ ـ ــروعات
خــدمــة املجتمع .ويبا في هــذا الص ـ ـ ـ ــدد اتجــاه عــاملي وهو عع ـ الج ــات واملؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات املسـ ـ ـ ــت يــدة في املجتمع تقوم بتموي ـ
مشروعاالا ،أو عن األل أن تشارك في علء كايا مس التموي .
د الاعد األخالقي  :وظي ة خدمة الجامعة ملجتمع ا تنطوي عن الجانب األخالقي عميق يتعلق بض ـ ـ ــميا أس ـ ـ ــاتذة الجامعة ،م
يمتلكون العلم واملعر ة التي ي م تاح التغييا وأداة النلوب ،ولذا إن جب العلم واملعر ة مس لا األسـ ـ ـ ــتاذ الجامعي يعد
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ُ
نوعا مس التقصــيا ال يت ق مع الخلق الديني في نشــر العلم وتوظي ه ،وإن االلتزام األخالقي بقضــايا املجتمع ومشـ الته ،وامتالك
الوا ع الــداخني هو الــذي يحرك علمــاء وأسـ ـ ـ ـ ــاتــذة الجــامعــة تلقــائيــا نحو بــذم الج ــد املخلص ،واالسـ ـ ـ ــتجــابــة ملتطلاــات املجتمع.
(رااد0212 ،م ،ص ص ) 010013
وهذه الوظي ة تتطلب مس أستاذ الجامعة التم س مس بعض امل ارات كم ارة االتصام مع املؤسسات األخرل خارج الجامعة،
والتعرإ عن املياديس التي يم س أن تؤدي الا الخدمة العامة ،وم ارة معر ة إمكاناته ،وكي ية االس ـ ـ ـ ــت ادة مس معار ه وم اراته في
تحقيق أهداإ عامعته ومجتمعه ،وتتطلب أيضـ ــا التدريب عن إلامة عاللات مع اآلخريس ،سـ ــواء كانت أ قية مع مالئه ،أو رأسـ ــية
مع مرؤوس ــيه وطالبه ،وهذه أص ــاحت مس العلوم التي تدرس ،ول ا لواعدها ،وترا ي أنماط الش ــخص ــية املختل ة ،ورغم إن الخدمة
العامة هذه تمث إحدل م ام الجامعة ،ويت ق علالا وينص علالا لانون تنظيم الجامعات ،إال أن الوالع ياين عدم االهتمام الكافي
بلـذه الوظي ـة ،سـ ـ ـ ــواء مس لاـ مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم الجـامعي ،أو مس لاـ أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس ،ويجعل ـا في مرتاـة تني الاح
والتدريس( .بليعمي0222 ،م ،ص .)23
والجــامعــة بمــا تمل ــه مس إمكــانــات مــاديــة وبش ـ ـ ـ ــريــة ومقومــات علميــة و ريــة مطــالاــة بــدور اعتمــا ي علالــا تــأديتــه ،حيـ إنلـا
تستمد ا رالا وسمع لا العلمية بما تقدمه ملجتمع ا مس حلوم ملش الته ،ومما تس م به في تطويره وتقدمه ورليه الحضاري.
وتأس ــيس ــا عن ما س ــاق يتعين عن الجامعة أن تن رط في لطاعات املجتمع املحني مس ــتغلة ما لديلا مس رص ــيد معرفي وعلمي
ومحثي في تقديم أعمام أو اس ــتش ــارات أو خطط للمجتمع املحني ،س ــواء للقطاع العام أو الخاص ومس املم س أن يتم ذلك في مقاب
مادي أو خدمات بحي تمث دعما مليزانية الجامعة مس ناحية ومس ناحية أخرل يجع الجامعة عن علم ودراية بمتطلاات املجتمع
واملشاركة ال علية في ح مش الته والوصوم به إل التقدم والرقي الحضاري.
ومس خالم االطالع عن لانون تنظيم الجامعات ات ح ما يني :
مـادة ( )121والتي تنص عن أنـه "ال يجو ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس القيـام بعمـ مس أعمـام الخباة أو إعطـاء اس ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــارة في
موض ـ ـ ـ ــوع معين إال بتاخيص مس رئيس الجــامعــة بنــاء عن التااح عميــد الكليــة" ،في حين مــادة ( )120والتي تنص عن أنــه "ال يجو
ألعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقاب أو بغيا مقاب ".
وأما مادة ( )123والتي تنص عن أنه "ال يجو ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أن يش ـ ـ ـ ــتغلوا بالتجارة أو أن يش ـ ـ ـ ــتاكوا في إدارة عم
تجاري أو مالي أو ص ــنا ي أو أن يجمعوا بين وظي لم وأي عم ال يت ق وكرامة هذه الوظي ة" ،ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عض ــو
هيئة التدريس مس مااا ـ ـ ـ ــرة أي عم يرل أن القيام به يتعارب مع واعاات الوظي ة وحس ـ ـ ـ ــس أدائلا (.لانون تنظيم الجامعات رلم
( )33لسنة 1320م0221 ،م ).
وعن الرغم مس أن القوانين واللوائم نصــت عن ضــرورة أن يكون لعضــو هيئة التدريس دور واضــح في خدمة املجتمع ،إال أن
الوالع يشـ ـ ــيا إل أن أداء خدمة املجتمع ال يحظى باالهتمام كما يحظي األداء التدريعـ ـ ــمي والاحثي ،وأنه محدود عدا ،ب وأحيانا غيا
اع وغيا موعود .وإذا كان عض ـ ــو هيئة التدريس البد أن يض ـ ــطلع بالدور التدريع ـ ــمي مثال إنه لد ال يقوم بدوره في خدمة املجتمع
دون أن يس ـ ــأله أحد عس تقص ـ ــياه ،كما أن دور خدمة املجتمع في ترلية عض ـ ــو هيئة التدريس غيا واض ـ ــح ،ولم ت ص ـ ــص له درعات
بصـ ــورة صـ ــريحة ،ويأتي التعايا عنه ضـ ــمنا ،عندما ُيطلب مس الجامعة والكلية أن تقدم تقريرا عس تقييم ا ليشـ ــاط العضـ ــو العلمي
واالعتما ي امللحوه.
ومس خالم العرب الس ــابق لتقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس يت ــح أن هناك اهتماما باعض املجاالت عس غياها حي إن
هناك اهتمام كايا بمجام األداء التدريعمي والاح العلمي عس مجام أداء خدمة املجتمع.
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وفي هذا املض ــمار لد أا ــارت إحدل الدراس ــات في نتائج ا  :عن أن تقويم األداء التدريع ــمي نس ــاة  ٪32مس التقويم ال ني عن
أن يتم تو يع ا عن النحو التالي  :تقويم الطالب  ٪02منه ،وتقويم رئيس القسـ ــم  ،٪02وتقويم اللمالء لعضـ ــو هيئة التدريس ،٪12
والتقويم الذاتي مس لا عضــو هيئة التدريس لن ســه  ،٪32باإلضــا ة إل أن يتم تقويم األداء الاحثي بيســاة  ٪32مس التقويم ال ني
لعض ـ ـ ــو هيئة التدريس ،باإلض ـ ـ ــا ة كذلك إل أن يتم تقويم أداء خدمة املجتمع بيسـ ـ ــاة  ٪02مس مجم عملية تقويم األداء لعض ـ ـ ــو
هيئة التدريس (.ناصق ،عتايس0210 ،م ).
وعليــه ــإن أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس تقوم بمسـ ـ ـ ـ ــاهمــة عليــة في تقــدم مجتمع ــا وترليتــه مس خالم مــا يمتلكونــه مس معــارإ
وم ارات ولدرات بحثية وت ريج كوادر بحثية لادرة عن املنا سـ ــة الحقيقية في سـ ــوق العم املحلية والعاملية ،كلما لاموا بدورهم
عن أكم وعه كان ذلك محققا ألهداإ الجامعة التي يعملون بلا ،وكلما تم تقييم دورهم في املجاالت الس ــابقة بص ــورة موض ــوعية
وبش ا ية وعدالة مطلقة كلما تحققت األهداإ الجامعية امليشودة ،وتستطيع عامعاالم تحقيق امليزة التنا سية بلا.
The Competitive Advantage

ي ال ي ية التي تس ــتطيع بلا الجامعة أن تميز ن سـ ـ ا عس ألرانلا ومنا س ــالا مس الجامعات األخرل ،وتحقق لن سـ ـ ا الت وق
والتميز علالم مس خالم مجموعة مس امل ارات والت نولوعيا واملوارد والقدرات ،التي تس ـ ـ ــتطيع إدارة الجامعة تيس ـ ـ ــيق ا واس ـ ـ ــتثمارها
لخلق ليم ومنا ع للمس ــت يديس أعن مما يحققه املنا س ــون ،والس ــرعة في التجديد بحي يص ــعب تقليدها وتأكيد حالة مس التميز
واالختالإ يما بين الجامعة ومنا سالا ( .ويم0210 ،م ،ص .)01
و ي لدرة املؤس ـس ــة عن إنجا خص ــائص ريدة للمنتج أو الخدمة التي تقدم ا ،بحي تمنح ا مولعا تنا س ــيا لويا تتميز به
عس منا سالا والدإ عمليا إل تلاية الحاعات والرغاات املتعلقة بالعمالء ( .عادال ادي0215 ،م ،ص .)321
وكذلك إن امليزة التنا س ـ ــية للجامعات تعني لدرالا عن تقديم خدمات متنوعة ومحثية عالية الجودة تحقق مس ـ ــتول رض ـ ــا
للمسـت يديس منلا في املجتمع املحني ،وينع س إيجابيا عن مسـتول خريجالا وأعضـاء هيئة التدريس ،ومعاونالم والعاملين بلا ،حي
ي تسب الجميع لدرات وملايا تنا سية في سوق العم بمستوياته املختل ة (.أبو الو ا0210 ،م ،ص ص )031030
ويعد ُبعد التعلم واالبتكار مس املرت لات الرئيس ـ ـ ـ ــية في لدرة الجامعة عن تحقيق ميزة تنا سـ ـ ـ ــية ،والذي يص ـ ـ ـ ــق ال ايات
الال مة لتسـ ـ ـ ـ ي العمليات الداخلية ،وتقويم األداء املس ـ ـ ــتقاني ،والتي تتمث في تدريب وتنمية لدرات العاملين بلا ،وامتالك ونشـ ـ ــر
املعر ــة املتطورة لالحت ــاه بمكــانــة الجــامعــة بين الجــامعــات األخرل املنــا سـ ـ ـ ـ ــة ،ودخول ــا في املش ـ ـ ـ ــروعــات الاحثيــة املات رة( .أمين،
0212م ،ص .)120
وأن التاكيز عن تقديم الباامج املت ص ـص ــة ي التي تجع املؤس ـس ــات تتمتع بميزة تنا س ــية ،ويكون بلا إس ــتااتيجية حاس ــمة
للنجاح في السـ ـ ــوق ،ويم س أن تس ـ ــت يد الجامعات مس خالم إذا ما انتقلت ا ـ ــركة تصـ ـ ــييع كاياة بحاعة إل م ندس ـ ــين بالقرب مس
إحدل الجامعات وتعم عن إنش ــاء مدرس ــة هندس ــية ،وتقدم الرعاية الض ــرورية والتعليمية مس خالم تلك الجامعة لض ــمان نجاح
خري ي هذه املدرسة ،وضمان تطوير امليزة التنا سية لتلك الشركة) Mixon , 2014 (.
وأكبا ميزة تنا س ـ ــية ألي كلية أو عامعة معر لا الحقيقية ملا هو لديلا والش ـ ــميء ال ريد الخاص بلا دون غياها مس الكليات أو
الجامعات ،وامل م أن تعرإ تلك الكليات أو الجامعات ما يجب أن تبثه للتسـ ـ ـ ــويق الخاص بلا وك الص ـ ـ ـ ـ ات التي تت وق بلا والتي ال
تمل ا غياها مس املنا س ـ ـ ـ ــين ؛ امل م الت يا الجيد يما لديلا والعم عن عع البانامج الذي تمتل ه ريدا وم يدا ،ونشـ ـ ـ ــر ذلك
بجميع وسائ التواص االعتما ي ،ومولع الويب الخاص بلا ؛ مس أع عذب أكبا عدد مس الطالب ،وتحقيق امليزة التنا سية ل ا(.
)Caylor , 2017
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ويحدد أحد الااحثين ثال مراح للتطور التاريخي للميزة التنا سية و :
 .1امل ـ ـ ـي ـ ـ ــزة امل ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ــة  :و ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوا ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــوام ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـ ــتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ــادرة لـ ـ ـ ــدل اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــا :
امتالك ت نولوعيا ائقة ،مواد خام نادرة ،مولع استااتي ي خاص ،القيادات ،وامليسومين ذول القدرات اإلبداعية.
 .2امليزة اليسبية  :و ي التي تتوا ر عند اآلخريس ،ول س بدرعات مت اوتة وم تل ة.
 .3امليزة التنا ســية  :وترتاط بالدرعة األول بك مس املنا ســة اإلدارية واملنا ســة البشــرية ،وهذا النوع مس امللايا هو ما تســع إليه
املؤس ـســات املعاصــرة ملواع ة التحديات ضــمانا للت وق التنا عــمي ،وعليه إن تحقيق امليزة التنا ســية يتم مس خالم اســتغالم
األمث لإلمكانات واملوارد بم تلق أنواع ا املتاحة لدل املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة مس ع ة ،ومس ع ة أخرل س ـ ـ ــياس ـ ـ ــاالا وتدابياها التن يذية
املتاعة حيام اعتمادها عن التقنيات الحديثة في تجويد خدماالا املؤسسية( .عيداروس0215 ،م ،ص .)103
وتشـ ــك امليزة التنا سـ ــية تحديا لويا أمام عميع الدوم املتقدمة والنامية عن حد سـ ــواء ؛ حي أصـ ــاحت املنا سـ ــة والتميز
والجودة ي معاييا التح م في لوانين الس ـ ـ ــوق ؛ الدولة التي تمتلك ميزة تنا س ـ ـ ــية في اإلنتاج والجودة ي التي تس ـ ـ ــتطيع أن تحت ر
األس ــواق وتح م ا وتجذب املسـ ـ لل ين ومناء عن ذلك تؤدي الجامعات كمنتج رئيس للمعر ة في معظم املجتمعات دورا أس ــاس ــيا في
تحقيق امليزة التنا س ـ ـ ـ ــية ؛ باعتاارها مراكل إلنتاج املعر ة وتطايق ا مس خالم أنش ـ ـ ـ ــطة الاح العلمي والتطوير وإنتاج رأس املام
بشري ذو ك اءة عالية ،وتحوي املعر ة والت نولوعية الجامعية إل مجام الصناعة.)philpott,2011,p.24(.
وعليـه ـإن إتـاحـة ال رصـ ـ ـ ـ ــة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس لليـادة لـدراالم اإلبـداعيـة في مجـاالت عمل م ،وتنميـة وعالم وتوس ـ ـ ـ ــيع
مدارك م وتصــوراالم وتنمية خيال م العلمي ،واــعورهم بقدراالم في عو تســوده حرية املاادرة والتي تســمم بتحقيق ال دإ امليشــود
وهو امليزة التنا سـ ـ ـ ــية في الجامعة التي ييتمون إلالا .ومما سـ ـ ـ ــاق يت ـ ـ ـ ــح أن امليزة التنا سـ ـ ـ ــية في الجامعة ي لدرالا عن ت ردها عس
غياها مس الجامعات وتطويرها باس ــتمرار ملواكاة التغياات املس ــتقالية ،والس ــرعة في التجديد مع االحت اه بالتميز والجودة ،وتلاية
الحاعات والرغاات املتعلقة باملست يديس في املجتمع املحني.

هناك العديد مس اآلراء حوم ال تابات في أبعاد امليزة التنا سـ ـ ـ ــية للجامعة ،ويالحظ اختال ا وتااينلا وتس ـ ـ ــمي لا وس ـ ـ ــوإ يتم
توضيح ا مس خالم اآلتي :
✓

✓
✓
✓
✓

 1ميزة الكل ــة  :و تكون ميزة م مــة ترت ل علالــا العــديــد مس الجــامعــات بــاتجــاه تحقيق هــد ــا في الاقــاء واالس ـ ـ ـ ــتمرار تجناــا
لتكاليق عالية لد تؤدي بالجامعة إل التدهور واالنحدار ،مع عدم إغ ام امللايا التنا س ـ ـ ـ ــية األخرل إذ إن ان اب أس ـ ـ ـ ــعار
املنتجات ذات الجودة الرديئة لد ال تكون مبارا اللتنائلا.
 0مـ ـ ـي ـ ــزة الـ ـ ـج ـ ــودة  :و ـ ـ ـ تش ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــا إلـ ـ ـ مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ــس ال ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــص وامل ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــج
( الخريج ) ،والتي تعطيه عاذبية تنا سية ،وتكون ذات ائدة لللمائس ( املست يديس ).
 0ميزة املرونة  :و القـابليـة عن التغيا واالس ـ ـ ـ ــتجـابة بأل ع ـد وولت وكل ـة ،حيـ إنلـا بعـد لوي إل الكل ـة واإلس ـ ـ ـ ــتااتيجية
التنا سية للمؤسسة ،إل عانب بعدي الكل ة والجودة.
 3ميزة الس ـ ــرعة  :ويش ـ ــيا إل لدرة الجامعة عن إرض ـ ــاء اللمائس مس خالم حص ـ ــول م عن املنتجات في الولت املحدد ،ومحس ـ ــب
الجدولة اللمنية املعينة.
 5ميزة اإلبداع  :يمث اإلبداع واالبتكار مس أهم أبعاد امليزة التنا سـ ـ ـ ــية للمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات والتي مس بينلا الجامعة بما يتيم ل ا طرح
أ كار عديدة وم يدة ومتصلة بح املش الت ،وكذلك تعدي األ كار القديمة وتطورها( .عيعمى0210 ،م ،ص ص .)123110
ولد أاارت إحدل الدراسات إل أن هناك عددا مس األبعاد للميزة التنا سية في الجامعات تتمث يما يني
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✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

* مشاركة أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم  :حي تعتمد نجاح الجامعة في تحسين أدائلا بشك مستمر عن دا عية وم ارات
لوة العم لديلا بص ة عامة ،وأعضاء هيئة التدريس بص ة خاصة ولدرالم عن تحسين رص تعليمية عديدة ل م ،وتطايق
م ارات عديدة.
* التحسـ ــين املسـ ــتمر  :ويقصـ ــد بلا االهتمام بيشـ ــاطات و عاليات الجامعة والعم عن ذلك باسـ ــتمرار مس أع الحصـ ــوم عن
عودة أ ض في املستقا .
* التاكيز عن الطالب  :و ل ــدرة الج ــامع ــة عن الح ــاه عن الطالب الح ــاليين والق ــدرة عن لاوم وع ــذب طالب ع ــدد في
املستقا  ،وهذا يتطلب حساسية مس لا اإلدارة تجاه املتطلاات املستمرة للطالب.
* االســتجابة الس ـريعة  :يعتمد النجاح في األســواق التنا ســية – بشــك كايا – عن االســتجابة نحو تحســين الخدمات بناء عن
احتياعات ومتطلاات املجتمع ،إض ـ ـ ــا ة إل أهمية الس ـ ـ ــرعة في االس ـ ـ ــتجابة لش ـ ـ ــكاوي الطالب وكا ة املس ـ ـ ــت يديس مس الخدمات
املقدمة.
* اإلدارة بالحقائق  :تانى امليزة التنا سية للجامعة عن بيانات وحقائق تللم مس أع التحسين املستمر.
* تطوير املشـ ـ ـ ــاركة  :وتتمث في س ـ ـ ـ ــع الجامعة إل بناء مشـ ـ ـ ـ ــاركات داخلية وخارعية مع الجامعات املحلية والعاملية ؛ إلنجا
أهدا ا بشك أ ض وإنشاء عاللات مع املجتمع والطالب.
* املسـ ـ ـ ــئولية االعتماعية  :أي البد أن تتوا ق أهداإ الجامعة مع أهداإ املجتمع ،ومالتالي هناك مسـ ـ ـ ــئولية تتحمل ا الجامعة
تجاه املجتمع الذي تعم يه وتش ــك بمجمل ا ثقا ة وأخالليات العم الا مث تطوير ثقا ة املجتمع والعم واملحا ظة عن
الصحة والسالمة العامة وحماية الايئة ( .ويم0210 ،م ،ص ص .) 0103
ولد أوضحت دراسة أخرل بأن أبعاد امليزة التنا سية في الجامعات ي :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

أ املرونة  :و لدرة الجامعات عن االستجابة السريعة للتغياات التي تحد في بيئة العم وتؤثر عن نواتج تلك الجامعات.
ب اإلب ـ ـ ــداع  :الذي يتاكل عن إنتاج أ كار عديدة ووضع ا موضع التن يذ ،وإيجاد حلوم عديدة للمش الت التي تحد في بيئة
العم داخ الجامعة.
عـ الجــودة  :حي أداء العمليات بصورة صحيحة تتواءم واحتياعات الطالب وسوق العم في املجتمع.
د التكل ة والتاا ـ ـ ــيد  :تقلي تكل ة عميع العمليات ومذلك هي هدإ أسـ ـ ــا ـ ـ ــمي للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التي تقوم باملنا س ـ ـ ــة مس خالم
االست دام ال عام للطالة اإلنتاعية املادية واملالية والبشرية املتاحة.
ه ُ
الاعد اللمني  :يعني االلتزام بالولت املحدد وسرعة التطوير (.أمين0212 ،م ،ص ص .) 0305
ويالحظ أن امليزة التنا ســية في ســياق الجامعات تعتمد عن أنشــط لا ،وعودة الخدمة التعليمية بلا ،وحي تلك الجودة تحتاج
إل تقييم عن أس ـ ـ ـ ــاس الخباة والج ود املاذولة لجميع األ راد الذيس يعملون بلا ،والبد مس تطوير التوظيق بلا ليكون مس أع
يادة ال اءة وال عالية ،والعم املستمر عن إعراء دورات تدريبية لتطوير لدرات وم ارات عميع العاملين بلا وخاصة أعضاء
هيئة التدريس) (S.AL Shaikh , 2015 , PP.147156 .

ومس خالم توض ـ ــيم أبعاد امليزة التنا س ـ ــية داخ الجامعات ؛ وعد أنلا ترتاط بش ـ ــك رئيع ـ ــمي بما تمتل ه مس موارد بش ـ ــرية
ومالية ،وكذلك بالتاكيز عن التحســين املســتمر ل ا في تلك املوارد وتحقيق االســتجابة الســريعة و قا الحتياعات املجتمع ،باإلضــا ة
إل تحقيق اإلبداع والجودة ومراعاة س ـ ـ ــرعة التطوير ،مع مراعاة املرونة في التطايق و قا للمس ـ ـ ـ ــئولية االعتماعية لدور الجامعة في
املجتمع ،بغية تحقيق عائد مرت ع مس احتياعات املنا سة ل ا.
وك ما ســاق مس تلك األبعاد عن اختالإ الدراســات واألدبيات التي تناول لا إال أنلا تركل عن أهمية املوارد البشــرية املوعودة
داخ الجامعات ،وخاص ـ ـ ـ ــة أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا ؛ م املس ـ ـ ـ ــئولون عس عودة التعليم ،وخلق اإلبداع في اإلنتاج العلمي ل م،
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ومراعاة ُ
الاعد اللمني للتطوير املطلوب لجع عامعاالم تت رد وتتميز عس غياها ،ويتحقق ذلك مس خالم التقويم املس ـ ـ ـ ــتمر ألدائلم
وتلويدهم بالتغذية الراععة له ليست يدوا منلا في تطوير وتحسين أدائلم ،وتو يا ما يللم للتحسين املستمر ل م ،ودعم لدرالم عن
تلاية متطلاات واحتياعات املجتمع.

هناك عدة خصائص للميزة التنا سية في الجامعة تتمث يما يني
.1
.2
.3
.4
.5

إنجا أنشط لا بتكل ة أل  ،أو ب اعلية أ ض مس الجامعات املنا سة األخرل.
أنلا تاني عن االختالإ وليس عن التشابه.
أنلا مستمرة ومستدامة وتركل عن املدل الطوي في املستقا .
أنلا متجددة و ق معطيات الايئة الخارعية ل ا ،ومواردها الداخلية.
خلق ليمة مضا ة للمست يديس عس طريق تلاية احتياعاالم (.أمين0212 ،م ،ص .) 02

وإن ئة القدرات املتميزة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس املت ردة القادرة عن إنتاج األ كار الجديدة واألس ـ ـ ـ ــاليب املتطورة ي التي
تميز عامعاالم عس غياها مس الجامعات ،وكذلك يس ـ ـ ـ ــتطيعون تطوير األ كار القديمة ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل لدرالم عن تحقيق التكام
والتناغم بين مكونات الجامعة املختل ة للوص ـ ـ ـ ــوم إل تحقيق األهداإ امليش ـ ـ ـ ــودة (.نعمه0212 ،م ،ص  .) 020ومناء عن ذلك إن
الجامعة لتحقيق امليزة التنا س ــية بلا ؛ علالا أن تتميز عن غياها مس الجامعات ،مس خالم تقديم خدماالا التعليمية بش ــك مت رد
يرض ـ ـ ـ ــمي طالبلا واملجتمع وو قا الحتياعات س ـ ـ ـ ــوق العم  ،وكذلك لدرالا عن اس ـ ـ ـ ــتقطاب طالب عدد مس ك دوم العالم ،وكذلك
تن يذ مشـ ـ ـ ــاريع خارج حدودها الجغرا ية مع الجامعات األخرل داخ املجتمع وخارعه بص ـ ـ ـ ـ ة مسـ ـ ـ ــتمرة ومسـ ـ ـ ــتدامة ،ومش ـ ـ ــارك لا
ال عالة في بناء وتطوير املعر ة مع الجامعات املتقدمة واملرمولة عامليا والتي ل ا ترتيب متقدم في التص ــييق العاملي للجامعات عامليا
ومحليا ،وال سـ ـ ــبي مس تحقيق ذلك إال مس خالم الدعم املس ـ ـ ــتمر ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس لا عامعاالم والتقويم املوض ـ ـ ــو ي
والعـادم ألدائلم في املجـاالت الثالثـة و  :التـدريس ،والاحـ العلمي ،وخـدمـة املجتمع ومحيـ ال يطاي مجـام عن آخر ويتم العمـ
الا عن لدر املساواة في تحقيق أهداإ ك مجام عن حدة.

وتتمث األسس العامة لاناء التنا سية في الجامعات في العناصر اآلتية :
✓
✓
✓
✓

أ – ال اءة .Efficiency
ب – الجودة .Quality
عـ االبتكار .Innovation
و يما يني توضيم لك عنصر مس العناصر السابقة :
Efficiency

تعتبا الجامعة ي الوسـيلة األسـاسـية لتحوي مدخالت (الطالب) املرحلة السـابقة عن التعليم الجامعي باعتاارها مادة خام
إل بض ــاعة تحت التش ــغي وذلك مس خالم املرحلة الجامعية وتتمث م رعاالا في هؤالء الخرعين باعتاارهم بض ــاعة تامة الص ــنع،
وه ــذا يعني أن نظ ــام التعليم نظ ــام م توح يؤثر ويت ــأثر ب ــالايئ ــة ومس ثم يج ــب أن يكون الخريجون عن درع ــة ع ــالي ــة مس ال ــاءة
للمنا س ـ ــة في س ـ ــوق العم محليا وعامليا (.عن 0212 ،م ،ص ص  ،) 212212وهنا التاكيز عن املرحلة الثانوية وعودالا كلما كانت
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مرحلة عيدة تســع لت ريج طالب عن درعة عالية مس ال اءة يكون ذلك م ما لتحقيق ال اءة التعليمية ل م في الجامعة أكثا مس
غياهم مس الطالب الــذيس ال يمتلكون تلــك ال ــاءة التعليميــة في املرحلــة الس ـ ـ ـ ـ ــابقــة للجــامعــة ؛ بــاإلض ـ ـ ـ ـ ــا ــة إل إتمــام تلــك ال ــاءة
التعليمية ل م في الجامعة مس خالم تقديم مقررات ومرامج تعليمية بلا تتسم ب اءة عالية.
Quality

تعد الجودة مطلاا لجميع الجامعات سـ ــواء العامة أو الخاصـ ــة ،و تشـ ــك عامال أسـ ــاسـ ــيا لنجاح الجامعات ملا ل ا مس دور
ُياين استغالم املوارد وتحقيق مولع تنا عمي في السوق ،وهناك ميزتان تنا سيتان تتعامالن مع الجودة وهما عودة التصميم وعودة
املطابقة ،وتشـ ـ ـ ــيا األدلة إل تحقيق معالم مت ولة مس حي التصـ ـ ـ ــميم العالي لألداء ممثلة ب ص ـ ـ ـ ــائص املنتج واملحددة في مرحلة
التصـ ـ ــميم وال اد ة إل إلناع اللمون ،أما عودة املطابقة تمث درعة مطابقة املنتج للمواص ـ ـ ـ ات الخاص ـ ــة بالتص ـ ــميم (.عيسو و و ى،
2013م ،ص ،) 110ومنــاء عن ذلــك ــإنــه كلمــا كــان أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس يمتلكون القــدرة وال ــاءة في تحقيق عودة التص ـ ـ ـ ــميم
واملطابقة لخري ي الجامعات كلما ادت رصة هؤالء الطالب عن القدرة التنا سية في السوق املحني والعاملي.
: Innovation
االبتكــار أسـ ـ ـ ـ ــاس م م في يــادة اإلنتــاعيــة وت يض التكل ــة ،ووس ـ ـ ـ ــيلــة لتحقيق التنــا سـ ـ ـ ـ ـيــة والنجــاح ،والتطوير مع الايئــة
املُتغياة ،وينقس ـ ـ ــم االبتكار إل نوعين ابتكار طري  ،innovation Radicalوابتكار متزايد  ،Incremental Innovationويش ـ ــيا االبتكار ال طري
إل االختااع أو االكتشـ ـ ـ ـ ــاإ أو الت نولوعيــا التي لم توعــد مس لاـ أو التي لم يتم إدراك ــا ،وتسـ ـ ـ ــتللم العلوم والت نولوعيــا والاحـ
والتطوير للحصـ ـ ــوم عليه ،بينما االبتكار املتزايد يس ـ ــتللم التغييا أو التحس ـ ــين في الت نولوعيا القائمة ) ( Kai cen , 2012 , PP.2021 .؛
كلما امتلك أعض ــاء هيئة التدريس القدرة عن االبتكار املتزايد الذي يس ــتللم التحس ــين املس ــتمر كلما ادت رص ــة الجامعة في بناء
وتحقيق القدرة التنا س ــية لجامعاالم ،وهذا يؤكد عن التقويم املس ــتمر ألدائلم ،وتقديم الحوا ل املادية واملعنوية للمات ريس منلم
وت ريم م بطريقة الئقة ،ونشر ذلك عن الاوابات االل تاونية للجامعة التي يعملون بلا.
باإلضا ة إل ما ساق مس أسس لاناء التنا سية يم س إضا ة ما يني :
✓ التجديد املسـ ــتمر  :حي ُيمث التجديد أهم األسـ ــس لاناء التنا سـ ــية عن املدل الطوي يم س النظر إم املنا سـ ــة باعتاارها
عملية موع ة بواسـ ـ ــطة التجديد ،وعمليات التجديد التي تحر نجاحا في املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة يم س أن تشـ ـ ــك مصـ ـ ــدرا رئيسـ ـ ــيا للميزة
التنا ســية ألنلا تمنم املؤس ـســة اــيئا مت ردا ،واــيئا ي تقر إليه منا ســوها ،ويســمم الت رد للمؤس ـســة بتمييز ن س ـ ا ،ومالتالي
اختال ا وتميزها.
✓ االسـ ـ ـ ــتجابة لحاعات العمي  :اسـ ـ ـ ــتجابة املؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة الحتياعات العمالء يجعل ا في وض ـ ـ ــع مناس ـ ـ ــب لالسـ ـ ـ ــتحواذ عن امللايا
التنا س ـ ـ ــية ،تحقيق االس ـ ـ ــتجابة املت ولة للعمالء يعني منم العمالء ليمة أكبا يعني ات اذ خطوات لتحسـ ـ ــين ك اءة عمليات
إنتاج املؤسسة وتتوا ق عودة منتجاالا مع ال دإ ( .ويم0210 ،م ،ص.) 00
وعن هذا إنه مس الض ـ ـ ـ ــروري اختيار القيادة املالئمة وتدريبلا عيدا عن األس ـ ـ ـ ــاليب اإلدارية الحديثة ،ووض ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ــخص
املناس ـ ـ ـ ــب في املكان املناسـ ـ ـ ــب ،واملتابعة ال عالة للتأكد مس تطايق كا ة املاادا األس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية لتحقيق امليزة التنا سـ ـ ـ ــية في التعليم
الجــامعي ،البــد مس وعود نظــام إداري عــام ،ولوي ،ومتطور يتس ـ ـ ـ ــم بــال عــاليــة ،والتميز ،وخباة تعليميــة مؤثرة ،ومتــابعــة عــالــة،
ومراععة مستمرة ،ومحاسبية لوية.) Clinton, et. at , 2002, PP. 621652 (.
وتصنق مصادر بناء وتحقيق التنا سية إل ما يني :
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✓ التفكيراالسووتراتيجي  :و وســيلة م مة لتحقيق التنا ســية مس لا القيادات التعليمية مس خالم تاني ر اســتااتي ي ُمطور
يضمس عودة األداء والت وق التنا عمي في ظ بيئات متغياة ،وتطور ت نولواي ائق.
ُ
✓ املوارد البشوورية والتقنية  :تعد املوارد البشــرية ي أســاس تحقيق التنا ســية ،وضــمان النجاح للمؤس ـســة التعليمية مس خالم
ُ
االس ـ ــتغالم األمث للتقنيات الحديثة ،واكتس ـ ــاب القدرات وامل ارات التي تم نلم مس التنا س في العالم الخارايGovernment (.
.)of the Republic of Trinidad and Tobago , 2012, P.55
ولد أوضــح (  )Pamela,2006,p.129أن الســياســات واملمارســات املتاعة في أداء املؤسـســة الجامعية تســتطيع تحقيق التنا ســية،
ومس ثم الوص ـ ــوم للميزة التنا س ـ ــية وذلك إذا ما تم تو يا الت نولوعيا الحديثة ،والتجديد ،واالبتكار ،وإدارة العمليات ،والتس ـ ــويق
الا ،ووعود ثقا ة ومناجية وإسـ ــتااتيجية واضـ ــحة للجامعة وكذلك تحديد ألدوار ك رد الا مع وعود التوعيه واإلراـ ــاد لتحقيق
الغاية امليشودة و التنا سية ،ومس ثم امليزة التنا سية للجامعة عن غياها مس الجامعات.
وتاين مما سـ ــاق أن املوارد البشـ ــرية والتقنية مس مصـ ــادر تحقيق امليزة التنا سـ ــية بالجامعات ،باإلضـ ــا ة إل لدرة القيادات
الجامعية لتاني ر استااتي ي متطور يضمس األداء والت وق في ظ التنا سات الجامعية العاملية واملحلية ،وكذلك مواكاة التطور
الت نولواي ونظم املعلومات ،والت طيط الجيد إلعراءات العم  ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل التجديد واالبتكار ،وتسـ ـ ـ ــويق املنتج التعليمي عن
أعن مســتول ،وهذا ما يت ــح مس خالم دور أعضــاء هيئة التدريس في تحقيق امليزة التنا ســية للجامعة ،حي أنلم أســاس للتعليم
الجامعي الجيد واملتطور ،وكذلك إنتاج الاحو العلمية املات رة واملادعة ،باإلض ـ ــا ة إل دورهم في خدمة مجتمع م واملس ـ ــاهمة في
ح مش الته.
ولد أكدت معظم الدراس ـ ـ ــات والاحو الس ـ ـ ــابقة عن أهمية تقويم أداء أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس في املجاالت س ـ ـ ــال ة الذكر
وأهمي لا في تحقيق امليزة التنا س ـ ـ ــية والوص ـ ـ ــوم إل الجامعات املرمولة عامليا ومحليا ويتم ذلك بالتحسـ ـ ــين والتطوير لعملية تقويم
أدائلم مس لا األطراإ املشـ ـ ـ ــتاكة في ذلك بك موضـ ـ ـ ــوعية وا ـ ـ ـ ـ ا ية كاملة ،باإلض ـ ـ ـ ــا ة إل دور التغذية الراععة لعملية التقويم
واملتابعة الجيدة مس لا املعنيين بلا والعم عن تعليل نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعق.
وفي ظـ التنــا س العــاملي للجــامعـات وتحقيق القــدوة عن الريــادة الجــامعيــة ،واعتــذاب العــديــد مس أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
والطالب مس ك دوم العالم و قا لتدوي التعليم الجامعي ،والقدرة عن املنا س ــة في س ــوق العم العاملي واملحني ،ويت ــح ذلك مس
خالم التصيي ات العاملية للجامعات والتي يتم توضيح ا بشميء مس الت صي .

إن تقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس يس ـ ـ ـ ــاهم في تحقيق امليزة التنا س ـ ـ ـ ــية للجامعة ،ويتم ذلك مس خالم مراعاة الجامعة
ملعاييا التصيي ات العاملية للجامعات ومس أا رها تصييق انغ اي الذي يعتمد عن ك اءة أعضاء هيئة التدريس في أداء أدوارهم
وم ــام م الوظي يــة بيسـ ـ ـ ـاــة ( ،)٪32وعودة التعليم التي يقومون بلــا في عــامعــاالم بيسـ ـ ـ ـ ـاــة ( ،)٪12و جم الجــامعــة وتواعــدهــا عن
مستول الجامعات بيساة (.)٪12
وتص ـ ـ ـ ــييق التايمل والذي يعتمد عن خمس ـ ـ ـ ــة معاييا رئيس ـ ـ ـ ــية ي  :تأثيا الاح العلمي للجامعة ونس ـ ـ ــبته ( ،)٪02والتعليم
الجامعي والايئة املحيطة به ونس ـ ــبته ( ،)٪02وإنتاج وس ـ ــمعة الاح العلمي ونس ـ ــبته ( ،)٪02والحضـ ـ ــور الدولي في الجامعة للطلاة
وأعضـ ــاء هيئة التدريس ونسـ ــبته ( ،)٪2‚5واالبتكار واملردود املادي مس الت اع مع املؤسـ ـسـ ــات الصـ ــناعية ونسـ ــبته (Sancho .)٪0‚5
)),2012, P.36
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وتص ـ ـ ـ ــييق الويبومتركس والــذي يعتمــد عن إنجــا ونشـ ـ ـ ــر األبحــا العلميــة للجــامعــات عن اـ ـ ـ ــا ــة االنتانــت ويطلق عليــه
تصييق التواعد اال تااضمي للجامعات( .طلبة2016 ،م ،ص ص .)352
وجامعة هارفارد الاحثية لد حا ظت عن املركل األوم في التصــييق العاملي للجامعات حي يتصــق أعضــاء هيئة التدريس
بلا بالتميز ويتم تقييم م مس خالم األلس ـ ـ ـ ــام والكليات وكذلك التقييم الذاتي ولخبااالم ولدرالم عن الت يا اإلبدا ي واالبتكاري،
وكذلك الدإ إل خلق نوع مس االبتكار وتحقيق التقدم في مجام األ كار واملنتجات (الجديدة) مس أع تحقيق النمو االلتص ـ ـ ـ ــادي
ور ع مس ـ ـ ـ ــتول املعيش ـ ـ ـ ــة وتحقيق األهداإ الوطنية ،The National Academies,2012,P.2((.باإلضـ ـ ـ ــا ة إل اهتمام ا الواسـ ـ ـ ــع بالاح
العلمي هي التم بعلوم الحياة واملس ــتقاليات الاديلة واس ــتحدا ت ص ـص ــات عص ــرية ،وتدعيم الروابط الاحثية بين كا ة وحدات
الجامعة بلا.) (Harvard University, 2010 .
ولد نالت جامعة أكسو و و ووفورد التاتيب الرابع بين الجامعات العاملية للحاصـ ـ ـ ــلين عن عوائل نوم ؛ بوالع ( )50عائلة مو عة
عن م تلق الت صصات التي تمنم الا ،وتعتبا كذلك مس ألدم الجامعات الناطقة باللغة اإلنجليزية ( .تعرف على أكثرالجامعات
بعدد الخريجين الحاص و وولين على نوبل2017 ،م ) ،وتركل برامج التطوير ألعضـ ـ ــاء هيئة التدريس الا عن م ارات التدريس ،ومرامج
التقويم ،ومرامج تقليد املناصـ ـ ـ ــب األكاديمية ،ومرامج املعلومات ،ومرامج مقررات إدارية ومرامج اإلاـ ـ ـ ـ ـراإ ( .املنتدى العربي إلدارة
املوارد البشرية2018 ،م ).
ومس أع املنا سـ ـ ـ ــة والتميز بين الجامعات ،تقوم جامعة طوكيو بالتعاون مع مئات مس الجامعات واملعاهد حوم العالم،
ول ــا أكثا مس ( )32مقرا خــارج اليــابــان ،وكــذلــك تواص ـ ـ ـ ـ التاــادم التعليمي والاحثي مع كـ مس عــامعــة "بيـ " األمري يــة ،وعــامعــة "
سيؤوم " الكورية ،وعامعة " تسينغ وا " الصينية ( .عامعة طوكيو0213 ،م ).
وكما تتنا س الجامعات العاملية األعنبية عن تصـ ــدر التاتيب في التصـ ــيي ات العاملية للجامعات ،تتنا س أيضـ ــا في ظ ذلك
الجــامعــات في الــدوم العرميــة ،وكــان مس بينلــا جووامعووة امللووك عبوود العزيز بوواململكووة العربيووة السو و و ووعوديووة ،ولــد خطــت هــذه الجــامعــة
خطوات واسـ ـ ــعة في مجام التميز املعرفي وآ اق عديدة في االلتصـ ـ ــاد املعرفي واالبتكار ،وتحولت مس ثقا ة اليش ـ ـ ــر العلمي إل ثقا ة
التميز املعرفي واإلبدا ي واإلبتكاري ،وأنلا تقوم بت ريم أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس والحاص ـ ـ ـ ــلين عن براءات االختااع ،وعوائل اليش ـ ـ ـ ــر
العلمي واالسـ ــتش ـ ـ اد بالاحو العلمية ( مجلة الرياض2018 ،م ) ؛ بما يدم عن تقديرها ألعض ـ ــاء هيئة التدريس املس ـ ــاهمين بدور
عام في حص ـ ــول ا عن امليزة التنا س ـ ــية بين الجامعات واهتمام ا باملادعين واملات ريس منلم ،والتي يم س أن ت تش ـ ــق وعودهم مس
خالم عملية التقويم املستمرة ألدائلم في أدوارهم املتعددة بص ة عامة ،وفي الاحو العلمية بص ة خاصة.
وكذلك إنلا تعم عاهدة عن اسـ ـ ـ ــتقطاب أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس والااحثين املتميزيس في الجامعات األخرل حي يوعد بلا
العديد مس أعض ــاء هيئة التدريس الا مس األعانب بما يمث نس ــاة ( )%22مس إعمالي عددهم ( ص ووحيفة الوطن2016 ،م ) ،ويدم
ذلك عن أنلا تعم عن اس ـ ـ ـ ــتقطابلا ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس مس الجامعات األخرل ؛ بما يسـ ـ ـ ـ ــاعدها عن القدرة التنا س ـ ـ ـ ــية بين
الجامعات العاملية ومما أثبت ترتيبلا املتقدم ض ــمس التص ــيي ات العاملية للجامعات ،وهذا يش ــيا أيض ــا إل لدرالا عن تدوي التعليم
الجامعي بلا.
وماملث س ـ ــعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باإلمارات العربية املتحدة لتحصـ ـ ـ عن ترتيب متقدم في التص ـ ــيي ات
العاملية للجامعات حي إنلا تعتبا عامعة حديثة الع د قد تأس ـســت عام 0222م كمؤس ـســة تعليم عالي ،وفي عام 0210م أنشــلت
مركل الاحو واالبتكار لل ضاء ،ليكون بمثابة مركل التنمية العاملية في مجام الاحو واستحدا ت نولوعيا ال ضاء ( الجامعات
والتعليم العالي في العالم العربي2017 ،م ) ،ويأتي أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس الا مس عميع أنحاء العالم ،ويكونون متميزيس في مجام
العلوم والت نولوعيا ،وأيضــا مس رواد االبتكار في ت ص ـصــاالم ،وتســع الجامعة إل بناء لاعدة للش ـراكة مع املؤس ـســات األكاديمية
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الرائـدة مس عميع أنحـاء العـالم ،وتتاع الجـامعـة النظـام األمريكي للتعليم العـالي ،مع التاكيز عن االبتكـار واإلبـداع ( جامعة خليفة،
 2018م ) ،ويش ـ ــيا ذلك إل لدرالا عن االبتكار والت رد في بعض الت صـ ـ ـص ـ ــات عس غياها مس الجامعات ،وكذلك لدرالا عن تدوي
التعليم مس لا أعضاء هيئة التدريس كجانب م م لتحقيق امليزة التنا سية ل ا.
ولتؤكد عامعة خلي ة س ـ ـ ـ ــمع لا القوية في مجام املل ية ال رية عام 0212م تم تس ـ ـ ـ ــجي ( )22براءة اختااع لدولة اإلمارات
و قا لقاعدة بيانات م تب الواليات املتحدة لبااءات االختااع ،ولد سـ ـ ــجلت هذه الجامعة ( )00براءة اختااع منلم بيس ـ ـ ــاة ()%02‚0
بما يؤكد عن لدرالا عن اختااق مجام اإلبداع واالبتكار والتميز ( .أخبارالدار2018 ،م ).
وكذلك سـ ـ ـ ــعت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية إل ما تسـ ـ ـ ــع إليه الجامعات العرمية مس تحصـ ـ ـ ــي ترتيب متقدم في
التص ـ ـ ـ ــييق الع ــاملي للج ــامع ــات ،ق ــد ات ـ ـ ـ ــح أن ــه ي ــدرس بل ــا طالب في الج ــامع ــة مس ( )31دول ــة عرمي ــة وأعنبي ــة ( جووامعووة العلوم
والتكنولوجيا األردنية – املعرفة2018 ،م ) ،ويالغ عدد أعضـ ــاء ال يئة التدريسـ ــية بلا ( )1131منلم ( )%02‚1مس اإلنا  ،و ()%52
منلم مس خري ي أمريكا ،و( )%01مس خري ي أوروما ومريطانيا ،و( )%2مس كندا ،و( )%2مس أسـ ـ ـ ــتااليا ،و( )%11مس خري ي األردن (
حقائق عن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية2018 ،م ) ،وهذا يؤكد عن أنلا تعم عن اس ـ ـ ــتقطاب العديد مس أعض ـ ـ ــاء هيئة
التـدريس ،بـاإلضـ ـ ـ ـ ــا ـة إل اعتـذابلـا للعـديـد مس الطالب مس الـدوم العرميـة واألعنبيـة ؛ بمـا ي يـد أنلـا تقـدم برامج تعليميـة متميزة عس
غياهــا مس الجــامعــات ،ويتم ذلــك مس خالم س ـ ـ ـ ــعالــا لتحقيق امليزة التنــا سـ ـ ـ ـ ـيــة مس خالم وعود هيئــة تــدريس متميزة ومنتقــاة مس
الجامعات األخرل ،باإلضا ة إل لدرالا عن عذب الطالب الدوليين.
ومس خالم العرب السابق ألهمية تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في املجاالت الثالثة  :التدريس ،والاح العلمي ،وخدمة
املجتمع ،وكذلك تحقيق امليزة التنا س ـ ــية مس خالم تلك العملية وعد أيض ـ ــا ض ـ ــرورة اإلا ـ ــارة إل بعض أا ـ ـ ر التص ـ ــيي ات العاملية
للجامعات وعرب بعض نماذج للجامعات العاملية والعرمية والتي ل ا ترتيب متقدم الا ،وك ذلك يكون مس خالم اهتمام ا الكام
بأعضاء هيئة التدريس بلا ولدرالم عن اإلبداع واالبتكار وتحقيق األهداإ الوطنية ملجتمعاالم.

ويت ح مس خالم تحلي اإلطار النظري للاح أن هناك عدة نتائج يم س عرب أهم ا يما يني :
.1

.2

.3

.4

يس ـ ـ ـ ــتطيع أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس أن يؤدوا دورهم في تحقيق امليزة التنا س ـ ـ ـ ــية لجامعاالم ،وذلك ملا ل م مس لدرات وإمكانات
تس ــاعدهم عن ذلك متمثلة في تقديم املعارإ واملعلومات العلمية في التدريس لطالبلم ،وكذلك لدراالم املات رة واإلبداعية في
مجام الاح العلمي وإنتاعي لم له ،باإلضا ة كذلك إل لدرالم في املساهمة الجادة واملتميزة في ح مش الت مجتمع م.
ُيعد األداء التدريع ــمي لعض ــو هيئة التدريس أكثا املجاالت اهتماما مس لاله ،ثم يليه االهتمام باألداء الاحثي وذلك ملا له مس أثر
في ترليته للدرعات العلمية األعن مس ـ ـ ـ ــتول ،إال أن االهتمام بالاحو العلمية املات رة في الجامعات العاملية املرمولة أكثا مس
الجامعات العرمية ويؤثر ذلك عن تحقيق امليزة التنا سية لجامعاالم ،وعذب الطالب الجامعيين مس ك الدوم.
إن مجـام خـدمـة املجتمع يعـد مس ألـ املجـاالت اهتمـامـا في تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس ـإنـه يـأخـذ في اس ـ ـ ـ ــتمـارة تقييمـه
النقاط ال يتعدل نسـ ــاة ( )٪02في معظم الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة التي أا ـ ــارت إل ذلك ،وغيا محددة الانود إلعراءات التقييم في
هذا املجام ،كما هو محدد في مجالي التدريس والاح العلمي.
هناك أبعاد للميزة التنا ســية في الجامعات ومس أهم ا  :الجودة ،واإلبداع ،واالبتكار ،واملرونة ،والتحســين املســتمر ،والســرعة،
والكل ــة ،ومشـ ـ ـ ـ ــاركــة أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس وتطوير أدائلم ،وتطوير املشـ ـ ـ ـ ــاركــة الــداخليــة والخــارعيــة مع الجــامعــات املحليــة
والعاملية.
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 .5إن معظم معاييا التص ـ ــيي ات العاملية للجامعات والتي مس بينلا  :تص ـ ـ ــييق ا ـ ــنغ اي ،والتايمل ،والوياومتاكس ،يركل بالدرعة
األولي عن تأثيا الاح العلمي والذي يقوم به أعضــاء هيئة التدريس ،وكذلك عن ســمعته وعودته ،وأيضــا ك اءة أعضــاء هيئة
التدريس في أداء أدوارهم وم ام م الوظي ية ال تق اليس ـ ـ ـ ــاة عس ( )٪32في تلك التصـ ـ ـ ــيي ات ؛ بما يلقي باملسـ ـ ـ ــئولية الكاملة
والدور ال ام ألعض ــاء هيئة التدريس لحص ــوم عامعاالم عن ترتيب متقدم في تلك التص ــيي ات ،وكذلك أيض ــا حص ــوم أعض ــاء
هيئة التدريس عن الجوائل العاملية مث عوائل نوم  ،ومراءات االختااع بما يس ـ م في الحصــوم عن امليزة التنا ســية لجامعاالم
عامليا ومحليا.
 .6عقد دورات تدريبية لتاصــيا أعضــاء هيئة التدريس بالصـ ات التي ي ضــل ا طالب الجامعة حتى يتم نوا مس ممارســاالاُ ،
والاعد
عس العادات الســيئة كااللتصــار عن أســلوب إلقاء املحاضـرات ،وان اب الصــوت والتحد بســرعة ،وعدم الت طيط الجيد
لعملية التدريس.
 .7تو يا الجامعة األع لة االل تاونية املتطورة ألعضــاء هيئة التدريس ،وتشــجيع م عن اســت دام التدريس االل تاوني ،وتطايق
التقييم االل تاوني ل م في عميع مجاالته سال ة الذكر ،والعم عن تطايق التغذية الراععة ل م بك موضوعية وا ا ية مع
عميع أعضاء هيئة التدريس.
 .8تش ـ ـ ــجيع أعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس عن اليش ـ ـ ــر في املجالت العلمية العاملية املتميزة ،وتيس ـ ـ ــيا ك ال ُسـ ـ ـ ـا  ،وتقديم الدعم املادي
واملعنوي الال م ل م مس أع تحقيق ذلك ،وخاصة الاحو التي تس م بإيجابية في ح املش الت املجتمعية.
 .9العمـ عن اس ـ ـ ـ ــتقطـاب الجـامعـة ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التـدريس املتميزيس م نيـا للعمـ الـا ؛ وممـا يليـد مس اكتسـ ـ ـ ـ ــاب الخباة امل نية
ألعضاء هيئة التدريس املوعوديس ،وتحقيق امليزة التنا سية ل ا.
 .10تطايق معاييا للتاليات العلمية ألعضــاء هيئة التدريس والقائمة بالدرعة األولي عن ما يم س اســت الصــه مس أهم التصــيي ات
العــامليــة للجــامعــات ومس أهم ــا أنتــاج الاحو العلميــة املات رة واملاــدعــة ،وكــذلــك لــدرالم عن خــدمــة املجتمع والتي تسـ ـ ـ ـ ـ م في
تحقيق امليزة والقدرة التنا سية ل ا بين الجامعات األعنبية والعرمية.
 .11االست ادة مس ال اءات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس مس الجامعات املتقدمة في خدمة املجتمع واملساهمة بأ كار عديدة
في تحقيق التنمية امليشـ ـ ـ ــودة للمجتمع العربي ،وكذلك العم عن عذب املليد مس الطالب مس كا ة دوم العالم إل الجامعات
العرمية ،وذلك بتقديم ت صصات متميزة و ريدة مس نوع ا.
 .12تشـ ـ ــجيع التعاون بين أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس داخ القسـ ـ ــم الواحد في عملية التقويم ألداء مالئلم بك موضـ ـ ــوعية وا ـ ـ ـ ا ية
وعدالة مطلقة لدر املستطاع ،وكذلك التعاون بينلم ومين األلسام املختل ة مس خالم عم الاحو املشتاكة والاييية ،و يادة
أعــداد األبحــا مس خالم العمـ الجمــا ي ألعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ،وذلــك مس أعـ التنوع في الت ص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات وتاــادم األ كــار
املات رة واملادعة وتكام املعر ة.
 .13االهتمـام بتطوير برامج املال مـة  Mentor shipلألعضـ ـ ـ ـ ــاء الجـدد مس املعيـديس واملـدرس ـ ـ ـ ــين املسـ ـ ـ ـ ــاعـديس وم تلق أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس املس ـ ـ ــتجديس في عمل م بحي يتول ك وا د عديد عض ـ ـ ــو خايا يال مه تاة مس اللمس تتااوح مس ا ـ ـ ـ ر إل س ـ ـ ــنة حتى
ي تسـ ـ ــب منه املعر ة والخباة ،ومس ثم ض ـ ـ ــمان املحا ظة عن رأس املام ال ري ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس إذا ترك هؤالء الخبااء
العم بالجامعة ألي سبب مس األسااب.

في هـذا املحور يتم تقــديم مقتاحـات مس ـ ـ ـ ــتقاليــة مقتاحـة لالس ـ ـ ـ ــت ــادة مس تقويم أداء أعضـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس لتحقيق امليزة
التنا سية في الجامعات العرمية ،ولد تم است الص معظم ا في ضوء ما تم است الصه مس اإلطار النظري للاح ونتائجه ،وتتمث
في النقاط اآلتية :
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تشــجيع أعضــاء هيئة التدريس داخ الجامعة وخارع ا عن تاادم الخباات التدريســية يما بينلم لتعليل الجيد منلا والت لص
مس املمارسات التدريسية غيا املحااة لدل طالب الجامعة.
مد عس ـ ــور الحوار بين عض ـ ــو هيئة التدريس والطالب س ـ ــواء في لاعة املحاضـ ـ ـرات أو في أثناء الس ـ ــاعات امل تبية لعض ـ ــو هيئة
التدريس ،ومساعدالم في تقييم أدائه مع م بدون تضرر أو ضجر وتقا النقد منلم في عوانب القوة والضعق ألدائه ،والعم
عاهدا عن معالجة نقاط الضعق ،واالست ادة مس نقاط القوة والعم عن دعم ا باستمرار.
إنشــاء مركل مت صــص لتقييم أداء أعضــاء هيئة التدريس وتطويره ويكون ذلك داخ ك عامعة ؛ بح يقوم املختصــون يه
بعم الدراســات العلمية تكون مايية عن نتائج اســتمارات التقييم ال صــلية ألعضــاء هيئة التدريس مس لا رؤســاء األلســام ؛
واللمالء ،والطالب ،والتقييم الـذاتي ،وو قـا لـذلـك يتم تحـديـد احتيـاعـاالم التـدريبيـة وعقـد الـدورات والباامج الال مـة مس أع
ذلك وفي ظ تحقيق امليزة التنا سية لجامعاالم.
تقديم الجامعة الجوائل والحوا ل ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس املتميزيس في التدريس ،والاح العلمي ،والتعام الراقي مع الطالب،
واملشاركة املجتمعية ل م في بعض املؤسسات املحلية.
مس ـ ــاهمة أعض ـ ــاء هيئة التدريس في وض ـ ــع إس ـ ــتااتيجية تنا س ـ ــية متميزة لجامعاالم مقارنة بالجامعات األعنبية والعرمية والتي
تحت التاتيب املتقدم في التصـ ـ ــييق العاملي للجامعات ؛ عن اـ ـ ـريطة أن تكون لابلة للتن يذ واملتابعة الجيدة ل ا ،وتو يا كا ة
ُ
السا لح املش الت التي تواع ا ،عن أن تتضمس دور أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع.
اس ـ ــتثمار خباات ولدرات أعض ـ ــاء هيئة التدريس في تقديم اس ـ ــتش ـ ــارات لقطاعات األعمام املختل ة في املجتمع ،وتحوي كليات
الجامعة إل بيوت خباة محلية وعاملية إلنجا برامج ومشروعات بحثية ملؤسسات أخرل ،ومما يدعم تحقيق امليزة التنا سية.
وض ـ ــع الجامعة آليات ومرامج تس ـ ــاعد أعض ـ ــاء هيئة التدريس مس خالم إنتاع م في الحص ـ ــوم عن الجوائل العلمية والعم عن
ت ريم م ،وكذلك وعود إدارة لانونية لح ظ حقوق الطاع واليش ـ ــر ،ومراءات االختااع ،واحتضـ ـ ــان األ كار الجديدة واملشـ ـ ــاريع
املادعة واملتميزة باإلضا ة إل تقديم الدعم اإلداري واملعنوي ل م ،وتو يا ما يللم م.
إنشـ ـ ــاء ا ـ ــا ة معلومات داخلية بك عامعة ترمط ا بقواعد الايانات واملعلومات العاملية ؛ بما ييس ـ ــر عملية اكتس ـ ــاب وتطوير
املعر ة بشك عام مس لا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،والعم عن تاادل ا مع الجامعات العرمية والعاملية.
ت ص ـ ـ ـ ــيص مكا آت مح لة ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ذوي القدرة عن اإلنتاج العلمي املتميز وتاادم أ ضـ ـ ـ ـ ـ األ كار مس خالم
القيام باملش ـ ــروعات الاحثية التعاونية املش ـ ــتاكة بين الجامعات العرمية ومين بعض الجامعات األعنبية ،والتي يكون ل ا إس ـ ـ ام
حقيقي في تدعيم التاادم املعرفي وتولد معر ة متميزة عديدة.
الرمط بين مراكل الاح ـ العلمي بــالجــامعــة والصـ ـ ـ ـنــاعــة ،وتقــديم الــدعم الال م للقــدرات املتميزة في هــذا املجــام بلــدإ تــدعيم
املولق التنا عــمي للجامعة ،وتحديد األولويات التنا ســية التي يم س التاكيز علالا في هذا الشــأن ،والتي تعم عني تنمية املوارد
الذاتية للجامعة.
ض ـ ـ ـ ــرورة الـدعم املتواص ـ ـ ـ ـ ـ لـدور الاحـ العلمي في عمليـة توليـد املعر ـة واكتسـ ـ ـ ــابلـا ،وتاني الجـامعـة أنمـاطـا تعليميـة متطورة
كالتعليم عس ُبعد والتعليم االل تاوني ،والجامعة اال تااضـ ـ ـ ــية لدعم التنا سـ ـ ـ ــية ،والرمط بين الاح العلمي واملؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
اإلنتاعية ،وتو يا املوارد املالية الال مة لتطوير الجامعات.
العم عن يادة أعداد املراكل الاحثية في الجامعات وخاص ـ ـ ـ ــة املواكاة للتطور الت نولواي مث املراكل املوعودة في الجامعات
العرمية س ــال ة الذكر مث  :مركل الاحو واالبتكار لل ض ــاء وغياها ؛ بما يضـ ـ ي علالا صـ ـ ة التميز والت رد ،ومالتالي يسـ ـ م في
تحقيق امليزة التنا سية ل ا.
تعظيم دور الاوابات الجامعية في إبرا األنشـ ـ ـ ــطة العلمية والاحثية املختل ة ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بلا ،عن أن تكون متاحة
باللغتين العرمية واإلنجليزية عن األل .
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إنش ــاء لواعد بيانات ألعض ــاء هيئة التدريس تتض ــمس أنش ــط لم العلمية مس حض ــور مؤتمرات والحص ــوم عن عوائل ،وأبحا
علمية ،وكتب وغياها لس ولة الخروج بتقارير ت يد في التصييق العاملي للجامعات.
ت ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـ ــركـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــز فـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم الـ ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــي ب ـ ـ ـك ـ ـ ـ الـ ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـع ـ ـ ــات ،عـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ أن ي ـ ـ ـل ـ ـ ــدإ إلـ ـ ـ ـ
ما يني :
▪ نشر ثقا ة اإلبداع والتميز في التعلم والتعليم الجامعي.
▪ تطوير بييــة التعليم الـداعمــة للتميز واإلبـداع العلمي واالبتكــار ،والتاكيز عن تسـ ـ ـ ــويق املعر ـة والاحو العلميـة
ألعضاء هيئة التدريس.
▪ العم عني دمج ت نولوعيا املعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية بالجامعة.
▪ دعم الاحو العلمية املتطورة واملتميزة وتقديم حا ل التميز ألصـ ــحابلا ،والعم عن نشـ ــر ذلك داخ الجامعة
وخارع ا.
إنشاء املراكل الاحثية ومراكل للتاعمة بك الكليات ؛ بما ي دم القطاعات التي يق اليشر الدولي بلا ،ويس م في تواعد أعضاء
هيئة التدريس عامليا ليحقق امليزة التنا سية للجامعة.
 12تنظيم مس ـ ـ ـ ــابقة سـ ـ ـ ــنوية لالبتكار ،واإلبداع ،واأل كار الجديدة املتطورة ،ومراءات االختااع ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ،والتي
تس ـ ـ م في تطوير وتحسـ ــين العملية التعليمية داخ الجامعة ،وتمنم ال ائليس بلا مكا آت مادية ومعنوية ،وإتاحة ال رصـ ــة ل م
للاعثات وامل ام العلمية في الجامعات العرمية واألعنبية ؛ لتنمية وتطوير لدراالم وم اراالم الاحثية والعلمية ،ومما يس ـ ـ ـ ــاهم في
تحقيق امليزة التنا سية لجامعاالم.
 11اليئة املنا املناسـ ـ ـ ــب لإلبداع داخ الجامعة مس خالم إتاحة ال رص النطالق القدرات اإلبداعية ألعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
مس خالم الاحو العلمية املات رة واملادعة و قا لك ت صص والعم عن االست ادة منلا في ترلية املجتمع وتحقيق األهداإ
الوطنية له ،والتسويق العاملي ل ا بما ير ع مس اأن عامعاالم ،ويجعل ا في مصاإ الجامعات العاملية والعرمية املرمولة.
 13صـ ـ ـ ــرإ عميع الن قات واملكا ئات املتعلقة بمشـ ـ ـ ــاركة أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في املؤتمرات الدولية والعم عن يادالا إن
أم س ذلك  ،وس ـ ــيكون ذلك مح لا لويا ل م لحض ـ ــورها واملش ـ ــاركة الا ،وذلك ألهمية تلك املؤتمرات في تاادم األ كار الجديدة
والخباات الدولية في مجام الت صص ،واإلس ام بإيجابية في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العرمية.
 02تــأهي ـ املراكل الاحثيــة للجــامعــات العرميــة ومعــامل ــا للجودة ولالعتمــاد األكــاديمي في إطــار معــاييا التص ـ ـ ـ ــيي ــات العــامليــة
للجامعات ،ورمط هذه املراكل بشاكات لواعد املعلومات الدولية ؛ للوصوم إل امليزة التنا سية عامليا ومحليا.
 01إنشاء مصانع ومدارس هندسية داخ الجامعات العرمية لتحوي بحو أعضاء هيئة التدريس العلمية و قا لت صصاالم
إل منتجات تسويقية ،والعم عن أن تكون منتجات ذات منا سة عاملية.
 00إنشاء مركل لتسويق الاحو العلمية ألعضاء هيئة التدريس داخ ك عامعة بص ة عامة والاحو املات رة واملادعة منلا
بصـ ة خاصـة ،وبعائد التصـادي يعود عن الجامعة بصـ ة عامة ،وعن عضـو هيئة التدريس بصـ ة خاصـة ،والعم عن نشـر
ذلك مس خالم املوالع الجامعية ،وفي املجالت العلمية املت صصة داخ الجامعة.

في ض ـ ـ ـ ــوء ما تم عرض ـ ـ ـ ــه في الاح مس إطار نظري ونتائجه وتقديم مقتاحات مس ـ ـ ـ ــتقالية ت تص بتقويم أداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة
التدريس وتحقيق امليزة التنا سية في عامعاالم ،يم س تقديم بعض التوصيات وتتمث يما يني :
✓ تو يا منا عام داخ الجامعة تســوده العاللات الشــخصــية الحســنة بين أعضــاء هيئة التدريس بعضـ م الاعض ،ومينلم ومين
رئيس القس ـ ـ ـ ــم وعميد الكلية ،وكذلك بينلم ومين الطالب حتى يكون التقويم ألدائلم موض ـ ـ ـ ــو ي ويتس ـ ـ ـ ــم بالدلة والش ـ ـ ـ ـ ا ية،
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✓
✓

✓

✓
✓

وض ــرورة معر ة ك منلم لحقوله ،وما علالم مس واعاات ،ويتم ذلك مس خالم اختيار عمداء ورؤس ــاء األلس ــام وأعض ــاء هيئة
التدريس يتسمون بالديمقراطية في التعام وات اذ القرارات ،وعن درعة عالية مس االلتزام األخالقي.
تحقيق التكام ال عام بين االحتياعات التدريبية ألعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس ونتائج العملية التدريبية ،وتقديم الحوا ل الال مة
لذلك ؛ بما يحقق التحسين املستمر لجودة األداء ل م ،ومما يس م بوالعية في تحقيق ا مليزة التنا سية لجامعاالم.
تنوع طرق وأسـ ــاليب التقييم املسـ ــت دمة ألداء أعضـ ــاء هيئة التدريس في الجامعات بحي يشـ ــارك الا عضـ ــو هيئة التدريس،
و مالئــه ،ورئيس القس ـ ـ ـ ــم ،وعميــد الكليــة ،والطالب بحيـ تكون و ق أس ـ ـ ـ ــس علميــة مت ق علالــا في الجــامعــات محليــا وعــامليــا،
ومموضــوعية ودلة مس ك األطراإ الســابقة ؛ بما يســاعد في تطوير وتحســين أدائلم بص ـ ة مســتمرة ،ويتوا ق مع تحقيق امليزة
التنا سية في الجامعة.
ض ـ ــرورة اس ـ ــتثمار األداء املتميز واملادع ألعض ـ ــاء هيئة التدريس ،ويتم ذلك مس خالم تم ينلم مس الت رغ العلمي ومشـ ــارك لم في
أعمام املؤتمرات املحلية والدولية والعاملية ،والحلقات الدراس ـ ـ ـ ــية والنقاا ـ ـ ـ ــية والدورات التدريبية....وغيا ذلك مس الحوا ل
العلمية التي تظ ر لدراالم ،واالست ادة منلا في حصوم عامعاالم عن مراكل متقدمة في التصيي ات العاملية للجامعات.
تقديم بعض امليزات ألعض ـ ــاء هيئة التدريس املادعين واملات ريس كدعم معنوي ل م ،مث إطالق أسـ ــمائلم عن بعض امليشـ ــآت
الجامعية ،أو منم بعض الدرعات العلمية بأسمائلم ،أو ت ريم م في الح الختامي السنوي داخ عامعاالم.
االس ـ ـ ـ ــتغالم األمث ملوارد الجامعة املادية وغيا املادية لتحقيق امليزة التنا س ـ ـ ـ ــية داخ الجامعة ،ويكون ذلك مس خالم وعود
القيادات الجامعية الرايدة والتي تسع عاهدة لتطوير التعليم الجامعي.
بناء عن ما عرب مس أوراق علمية واملنالشات التي تمت حول ا تتمثلتوصيات املؤتمر يما يني:

 .1تشـ ـ ـ ي لجنة تتول وض ـ ــع معاييا لتقويم أداء عضـ ـ ــو هيئة التدريس؛ و ق التوع ات الوطنية والعاملية ،ورؤية اململ ة العرمية
السعودية .0202
 .2االس ـ ـ ـ ــتعانة بآراء األلس ـ ـ ـ ــام ،والكليات املختل ة بالجامعة حوم طايعة املعاييا التي ييااي تقويم أداء عض ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس في
ضوئلا.
 .3تش ــك لجنة لتص ــميم دلي إعرالي لتقويم أداء عض ــو هيئة التدريس؛ و ق املعاييا التي س ــوإ يتم وض ــع ا في ض ــوء التوص ــية
األول .
 .4تنويع آليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؛ بحي يشارك الا م تلق األطراإ املعنية.
 .5تشـ ـ ــجيع األداء املتميز واملادع ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس؛ مس خالم تقديم مكا آت عييية ومادية؛ في ضـ ـ ــوء ما تس ـ ـ ـ ر عنه نتائج
عملية التقويم.
 .6ت صيص عائلة تميز سنوية عن مستول الجامعة ألعضاء هيئة التدريس املتميزيس.
 .7اس ــتحدا إدارة مس ــتقلة في الجامعة تعنى بمتابعة عملية تقويم أداء أعض ــاء هيئة التدريس؛ مس خالم معاييا ا ـ ا ة معلنة،
مع تحديد امل ام املناطة بتلك اإلدارة في الدلي اإلعرالي؛ و ق التوصية الثالثة.
 .8تقديم التغذية الراععة املستمرة ألعضاء هيئة التدريس حوم نتائج عملية تقويم أدائلم.
 .9املراععة الدورية ملعاييا ،وآليات تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس؛ و ق التوع ات العاملية والوطنية في هذا الصدد.
 .10تاني ميثاق أخالقي مل ام ،ومسؤوليات ،وأدوار عضو هيئة التدريس بالجامعة يحدد حقوله ،وواعااته
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