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 جبمعت يف التدريس هيئت ألعضبء األكبدمييت الكفبءاث تقويم
 واجلودة التطوير معبيري وفق عبدالعزيز بن سطبم األمري

 النوعيت
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تقكيـ طالب كمية  _ممخصال

التربية بمحافظة كادم الدكاسر لمكفاءات األكاديمية التي يمتمكيا 
أعضاء ىيئة التدريس فييا. كقد سمؾ الباحث في دراستو المنيج 
المسحي الكصفي، مستعينا باالستبانة ذات التدرج الثالثي كالمقسمة 

نات، كقد تـ تكزيعيا عمى عينة لخمسة مجاالت كأداة لجمع البيا
( طالبان كطالبة. كقد أسفرت نتائج الدراسة 304عشكائية مككنة مف )

عف أف المتكسط الحسابي لمدل تطبيؽ أعضاء ىيئة التدريس 
لمكفاءات المينية في ضكء معايير التطكير كالجكدة النكعية مف كجية 

% = 80نظر الطمبة لـ تبمغ نسبة المستكل اإلتقاني المتكقع )
 -( في مجاالت الدراسة الخمسة كميا )الشخصية 2.40/3.00

العالقات  –اإلعداد لممحاضرات كتنفيذىا  –الكفاءة األكاديمية 
كاألنشطة(. لذا أكصى الباحث بإعادة النظر  -التقكيـ  –اإلنسانسة 

في األساليب المتبعة لمتعاقد مف الخارج، كزيادة االىتماـ بجكدة 
 .تياجات أعضاء ىيئة التدريس التدريبية كتمبيتياالطالب، كتتبع اح

معايير التطكير  ،: تقكيـ الكفاءات األكاديميةالكممات المفتاحية
 .الجكدة النكعية ،كالجكدة

 . المقدمة1
باعتبار الجامعات محكر االتصاؿ المعرفي كاالزدىار       

الثقافي كالكعي العممي كالرقي االجتماعي، كتقع عمى عاتقيا 
عداد الكفاءات العممية مسئ كلية تييئة الكفاءات المينية، ك كا 

لتصؿ إلى درجات اإلبداع كاإلتقاف كالكشؼ كاالبتكار بما يعكد 
عمى المجتمعات بالنفع، كعمى العالـ باآلماؿ المنشكدة، فإف ذلؾ 
يستمـز كجكد عمميات التقكيـ المستمر كالمكضكعي كالكاقعي 

 ].1] السميـ لكؿ مف يعمؿ في الجامعة
كقد تبنى التعميـ العالي ممثال بجامعاتو ككمياتو تطبيؽ       

معايير الجكدة الشاممة إدراكا مف القائميف عميو بأىميتيا لتحقيؽ 

الشراكة الكاممة مف عناصر المؤسسات بكافة مستكياتيا كأجزائيا 
لتحقيؽ غايات الجكدة كالتي مف أىميا قدرة المنتج الجامعي 

العمؿ، إف السعي إلى تحقيؽ جكدة التعميـ عمى تمبية سكؽ 
العالي يتطمب تكجيو كؿ المكارد البشرية كالسياسات التنظيمية 
كالمناىج كالعمميات كالبنية التحتية كحتى المباني مف أجؿ تكفير 
ظركؼ مكاتية تمبي جكدة المنتج التعميمي كمطابقتو لممتطمبات 

 ].2] سكؽ العمؿ التي تعد الطالب لبمكغ المستكل الذم يرتضيو
كقد تـ التأكيد في مؤتمر اليكنسكك عف التعميـ العالي في      

مؤسسات ك  القرف الكاحد كالعشريف عمى ما ينبغي عمى الحككمات
التعميـ عممو بخصكص جكدة التعميـ، كالبحث عف جكدة النكعية 
في كؿ ما مف شأنو التأثير فيو خصكصان في ظؿ طغياف الكـ 

ائؿ عمى مؤسسات التعميـ العالي مع الحرص بسبب االقباؿ الي
عمى ضركرة بذؿ الجيكد المستمرة لتطكير ميارات أساتذة التعميـ 

 ].3] العالي مف الناحيتيف العممية كالمينية
كلعؿ أبرز ما يذكر في ىذا الصدد في المممكة العربية      

السعكدية كجكد الييئة الكطنية لمتقكيـ كالعتماد األكاديمي بناء 
( عمى قرار 2004ق )1424عمى المكافقة السامية الكريمة عاـ 

مجمس التعميـ العالي بإنشائيا، كتبعا لذلؾ أصبحت عممية 
تأسيس مراكز لمجكدة داخؿ المؤسسات التعميـ العالي إجراء ىامان 
كمطمبان أساسيان تطمبو ىيئات االعتماد كالجكدة مف أية مؤسسة 

األكاديمي كتككيد الجكدة منيا تسعى لمحصكؿ عمى االعتماد 
 ].4] كفؽ معايير مقننة يقـك عمييا مؤىمكف ليذا العمؿ الجاد

 . مشكمة الدراسة2
  ةػػاس الباحث بأف منيجيػػة الدراسة في إحسػػػكر مشكمػػػػػتتمح      
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باتت كرقية أكثر منيا ميدانية في ظؿ إسقاطات األنظمة الجكدة 
الرقابة كمؤىالت القائميف عمى شأف البيركقراطية المتبعة كآلية 

التطكير كالجكدة ككفاءات المدربيف في مراكزىا التدريبية في 
جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز. كدكر الباحث بحكـ 
تخصصو في إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي في إحدل 
ميامو األكاديمية كباحث يتحتـ عميو الكقكؼ عمى أبعاد تمؾ 

ة التطكيرية كرصد نتائجيا األكاديمية مف خالؿ معرفة العممي
تقكيـ طمبة كمية التربية بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز 
لمكفاءات األكاديمية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس كفؽ 

 .معايير التطكير كالجكدة النكعية
 أ. أسئمة الدراسة

 :كيندرج تحت ىذا المقصد األسئمة البحثية التالية
ما مدل تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة 
األمير سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات المينية في ضكء معايير 
التطكير كالجكدة النكعية مف كجية نظر الطمبة؟ )مع األخذ 

 (.% فما فكؽ80باالعتبار أف نسبة المستكل اإلتقاني المتكقع 
لمدل تطبيؽ عضك  ىؿ تختمؼ تقديرات استجابات الطمبة -

ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطاـ بف 
عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة 
النكعية مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغير الجنس )ذككر، 

 إناث(؟
ىؿ تختمؼ تقديرات استجابات الطمبة لمدل تطبيؽ عضك  -

ربية في جامعة األمير سطاـ بف ىيئة التدريس بكمية الت
عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة 
النكعية مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغير المستكل األكاديمي 

 )الثاني، الثالث، الرابع( أك العميا لمطمبة المستكيات الدنيا
 )الخامس، السادس، السابع(؟

الطمبة لمدل تطبيؽ عضك  ىؿ تختمؼ تقديرات استجابات -
ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطاـ بف 
عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة 
 النكعية مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغير تخصص الطالب

الدراسات اإلسالمية، التربية الخاصة، رياض أطفاؿ، اقتصاد )
 منزلي(؟

 الدراسةأهمية . ب
تأتي أىمية الدراسة مف منطمؽ تحقيقيا ألىدافيا الالحقة كالتي 
مف شأنيا أف ترفد ككالة التطكير كالجكدة في الجامعة بما يعينيا 

اديمي عمى كضع يدىا عمى ما ىك كائف في الميداف األك
ا قد تفيد باحثيف ميتميف بيذا مكمعالجة كضعيا بما يحتاج، 
أىمية ىذه الدراسة نابع مف التكجو  الصدد. إضافة إلى ذلؾ فإف
كتنمية مياراتيـ المينية  األكاديمييفالمممكس نحك تطكير قدرات 

كالشخصية في مؤسسات التعميـ العالي بحكـ مسؤكليتيـ المباشرة 
 عف تحقيؽ الجكدة النكعية في التعميـ العالي. كقد أكرد ساليز

(Salys)  جامعة ما العناصر الجكىرية التي يجب تحقيقيا في
لكي تصبح مستثمرةن في الناس مف كجية نظره كتمؾ العناصر 

 :ىي
االلتزاـ القكم بتطكير المكظفيف جميعيـ لكي ينجزكا أىداؼ  -

 .المؤسسة
كجكد خطة استراتيجية تحدد أىداؼ المؤسسة الجامعية  -

كالمكارد المتاحة ليا كالتي ينبغي اف تسند لممكظفيف لمعمؿ عمى 
 .يدتحقيقيا بشكؿ ج

إجراء مراجعات دكرية لتدريب المكظفيف بشقييـ األكاديمييف  -
 .كاإلدارييف كتطكيرىـ بصكرة مستمرة

تقكيـ االستثمار في التدريب كالتطكير، لمراجعة مستكل فعالية  -
  [5].عممية تدريب المكظفيف كتطكيرىـ

 أهداف الدراسة. ج
  يسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ      

 :األىداؼ التالية
رصد قائمة الكفاءات المينية الكاجب تكافرىا في عضك ىيئة  -

التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطاـ في ضكء معايير 
 .التطكير كالجكدة النكعية

معرفة أكثر تمؾ الكفاءات تطبيقان مف قبؿ عضك ىيئة التدريس  -
 .مف كجية نظر الطمبة
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رات استجابات الطمبة لمدل ذلؾ الكشؼ عف اختالؼ تقدي -
التطبيؽ مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغير الجنس، مستكل 

 .الطمبة األكاديمي كالتخصص
 التعريفات اإلجرائيةد. 

الكفاءات: يعرؼ الباحث الكفاءة عمى أنيا قياـ المدرس الجامعي 
بأداء ميامو جميعيا بميارة كفعالية كما ىك متكقع مف المؤىميف 

 .حسب التصنيفات المينية المعمنة مف جية التعييفأمثالو 
األكاديمية: كىي جميع الممارسات كالبرامج العممية كالمينية 
التعميمية التعممية كالبحثية كالقيادية في الجامعات كالكميات 

 .ككذلؾ المعاىد العميا ذات المرجعية األكاديمية
ارسات معايير: ىي األطر غير المحددة التي تمتصؽ بيا المم

التدريسية استنادان بمعنى أنيا تسمح ليا باالنطالؽ نحك اإلبداع 
د  .كالتفرُّ

التطكير: ىك كؿ تغيير إيجابي مقصكد يسيـ في تنمية األداء 
 .الميني كزيادة فعاليتو

الجكدة النكعية: كىي ىنا صبغة األداء بالتحسينات الشاممة التي 
التقييـ السميـ المستمر تحقؽ الرضا التاـ عف األداء بناء عمى 

[ أف 6كالتقكيـ المكضكعي العادؿ بؿ كالشامؿ حيث يرل ىكبس ]
نما يجب أف يشمؿ  التقكيـ يجب أف ال يقتصر عمى المكظفيف، كا 
اإلدارة العميا في المؤسسات كالمنظمات لما لذلؾ مف أثر كاضح 

 .كمباشػر عمػى أدائيا
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

كدت دراسات عممية عمى أف يككف عضك ىيئة التدريس أ      
بمؤسسات التعميـ العالي عند مستكل طمكح التنمية المستدامة، 
ككذلؾ تحقيؽ التطمعات التي ترنك إلييا الدكؿ في خططيا 
 .المستقبمية، كخصكصا فيما يتعمؽ بأجياؿ مستقبميا كبناة تنميتيا

لكؿ مف عضك ىيئة إف عممية التقكيـ تكفر تغذية راجعة       
التدريس كالمؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا عف األداء الذم 
يقـك بو، كما ُتطِمع المدرس عمػى نقػاط قكتو كضعفو. كيمكف 
ربط أنظمة المكافآت كالحكافز مع األداء بحيث تصبح أنظمة 

[، 7التقكيـ أداة لمحافزية يستفيد منػيا المكظؼ كالمؤسسة معان ]

يئة التدريس كيؼ يمكف أف يطكر أداءه، كتبيف لعضك ى
كتكتػشؼ اإلدارة الجامعية بكاسطة ىذه العممية األعضاء الذيف 
يتمتعكف بصفات قيادية أك استثنائية يمكف االستفادة منيا في 

 ].8] شغؿ الكظائؼ الشاغرة مستقبالن بالترقيػة الداخمية
 إف حرص الجامعات عمػى تقػكيـ أعضاء ىيئة التدريس      

فييا كتطكيرىـ يعتبر برىانان عمى مدل الحفاظ عمى الجكدة 
[. كلقد تباينت الدراسات كالبحكث 9النكعية لمخرجاتيا التعميمية ]

المنشكرة في معايير جكدة األداء المستخدمة لتقكيـ عضك ىيئة 
التدريس، بيد أنيا أجمعت في معظميا عمى أف التقكيـ يجب أف 

لتدريس التي تػتمخص في ينبثؽ مف كاجبات عضك ىيئة ا
[. كقد كرد في 10التدريس، كالبحث العممي، كخدمة المجتمع ]

دليؿ التقكيـ الذاتي كالخارجي كاالعتماد العاـ لمجامعات العربية 
ضركرة أف تقـك الجامعات بكضع خطط استراتيجية لتكفير 
أعضاء ىيئة تدريس متميزيف في كؿ التخصصات حسب 

لخطة برامج محددة لمتطكير حاجاتيا، عمى أف تتضمف ا
األكاديمي. كقد اشترط الدليؿ عمى الجامعات ضركرة كجكد نظػـ 
كبػرامج كاضحة لتقكيـ أداء أعضاء ىيئاتيا التدريسية، كشرط مف 
الشركط األساسية لالعتماد العاـ ككعنصر أساسي في عممية 

 ].11] التقكيـ الذاتي لمجامعات
ي إلى تحقيؽ غايات التعميـ كيسعى قياديك التعميـ العال      

الجامعي بالصكرة المثمى كإعداد الشاب الجامعي القكم بإيمانو 
باهلل تعالى، القكم في بنيتو كشخصيتو كأخالقو، المنتمي كالمعتز 
بكطنو كشعبو، المتسمح بمنجزات العصر العممية كالفنية 
كالتكنكلكجية كمعرفة كيفية استخداميا، ككذلؾ القادر عمى 

المعرفي، كالتعامؿ مع المعرفة، كالبحث عنيا بالطرؽ  التحكؿ
العممية السميمة، كاالستفادة منيا، كاكتسابو الكعي بمشكالت 

 ].12] المجتمع كالعمؿ عمى حميا
كيرل البعض أف مصطمح الجكدة النكعية في التعميـ يشير       

داريكف( في ) إلى مجمؿ الجيكد التي يبذليا العاممكف أساتذة كا 
المؤسسة التعميمية لرفع مستكل المخرجات التعميمية بما يمبي 

أف  (Younes) [. كيرل يكنس13متطمبات المجتمعات ]
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أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي ىـ المسمؾ 
الرئيس لمكصكؿ بالتعميـ األكاديمي إلى جكدة أداء ترضي 

مينيا بأسمكب العمالء في حاؿ االىتماـ بيـ كتأىيميـ أكاديميا ك 
عممي احترافي ميارم. كما أنو يدعك إلى ضركرة أف يتـ تقكيـ 
أعضاء ىيئة التدريس بطريقة مكضكعية تمتاز بالشفافية كبعيدا 
عف المزاجية، كيكصي بإشراؾ أعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ في 

 ].14] التخطيط كالتنفيذ ليذه العممية
ضعؼ لدل فيرل أف نقاط ال (Segal) أما سيجاؿ      

المكظفيف يمكف تممسيا في ميداف العمؿ، كال يمكف كشفيا إال 
عف طريؽ تقكيـ األداء لمعالجتيا كالتخمص منيا، ككذلؾ معرفة 
نقػاط القكة لدييـ كتعظيميا لتشجيعيـ كتحفيزىـ عمى استغالؿ 

 ].15] طاقاتيـ التي يتمتعكف بيا
 :مكاصفات عضك ىيئة التدريس كالجكدة التعميمية

ال بد لضماف جكدة عضك ىيئة التدريس مف تأصيؿ قيمة      
المكاصفات كالمعايير المطمكبة لمتعييف، ثـ يعقبيا التكجيو، كذلؾ 
قبؿ الكلكج عمى الطمبة في قاعة الدرس كىك ما يسمى في عمـ 

كقد أكد دخيؿ  (Recruitment & Orientation) اإلدارة
ياس ىي الطريؽ [ أف المعايير كالق17[ ككذلؾ أبكزخار ]16]

لمجكدة، كأنو يمكف تقسيـ المكاصفات المطمكبة بعضك ىيئة 
 :التدريس إلى ثالثة مكاصفات رئيسية

مكاصفات السالمة التأىيمية: أف يككف ألعضاء ىيئة التدريس 
نمكذج شيادة سالمة يشيد بتكفر الجكانب الرئيسية الثالثة 

 :التالية
الينداـ كاالىتماـ الشكؿ الظاىرم: كيشمؿ حسف المظير ك  -أ 

 .بالمظير الخارجي
 باستثناءسالمة الحكاس: التي تشمؿ السمع، كالنطؽ،  -ب

 .النظر في التخصصات النظرية البحتة
ف التكازف النفسي -ج  كانكا: فجكدة أعضاء ىيئة التدريس كا 

 .متمكنيف مف تخصصاتيـ ال تتـ إال بتكفر ذلؾ التكازف
تقسيـ الميارات المقصكدة مكاصفات التمكف الميارية: كيمكف 

 :ىنا إلى ثالث ميارات رئيسة ىي

العرض كاإللقاء، ىضـ المعمكمات كنقؿ األحاسيس، كالتقكيـ 
 .كالقياس

مكاصفات اإلدارة القيادية: فمف الضركرم لضماف جكدة عضك  •
ىيئة التدريس أف يتمتع بالكفاءة القيادية التي يستطيع مف خالليا 

 .العمـ كالمعرفةأف يقكد طمبتو في طريؽ 
 :الدراسات السابقة

إف تنمية الميارات كتطكير القدرة مرتبط عادة بالتدريب.      
كقد أكدت نتائج جممة مف البحكث كالدراسات األكاديمية كاقعية 

[ 18ىذا األمر. كمف ىذه الدراسات دراسة أجراىا ككفي كجيبس ]
في ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل إفادة أعضاء ىيئة التدريس 

الجامعات البريطانية مف برامج التدريب، حيث حاكلت الدراسة 
اإلجابة عف السؤاؿ التالي: "ىؿ يستفيد األكاديميكف مف 

مؤكدة تحقيؽ الفائدة المرجكة مف  النتيجةالتدريب؟ كجاءت 
تدريب أعضاء ىيئة التدريس في تحسيف مياراتيـ التدريسية 

 .كالبحثية ككذلؾ في التعامؿ مع الطالب
[ حكؿ ضماف جكدة 19كفي دراسة تحميمية قاـ بيا زايد ]     

التعميـ العالي، أشار خالليا إلى ارتباط كثيؽ بيف مفيـك الجكدة 
كمبدأ التطكر المستمر لممؤسػسة األكاديمية، كخاصة في أداء 
عضك ىيئة التدريس كمدل ارتباط ذلؾ بأىداؼ الجامعة المعمنة. 

ان غير تقميدم لقياس تقكيـ أداء كاقترح زايد في دراسػتو أسمكب
أعضاء الييئة التدريسية باالستعانة بمصفكفة األىداؼ، التي 

 .تضـ مجمكعة مف المعايير الكمية
[ دراسة ىدؼ مف خالليا الباحث 20كما أجرل سيمكف ]     

إلى تقكيـ الكفاءة كالفاعمية التدريسية لألساتذة الجامعييف مف 
ربكية العميا، كقد استعاف كجية نظر طالب المؤسسات الت

الباحث في ىذه الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ استبياف مككف مف 
ثماني أسئمة بغرض التعرؼ عمى آراء عينة مف الطالب الفاعمية 
التدريسية لسبعة مف األساتذة المتفاكتكف في حيث الكفاءة 
كالفاعمية التدريسية )كفقان لمتقارير الرسمية الخاصة بتقكيـ مستكل 

دائيـ( الذيف يقكمكف بتدريس بعض المقررات العممية ليـ كىك أ
 كىك مختصر لمقرر إدارة نظـ المعمكمات (MIS) مقرر
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Management Information Systems  عمى مدار ثالثة
فصكؿ دراسية متتالية، كقد تضمنت األسئمة بعض الجكانب 

االتجاه الخاصة بأداء أستاذ المقرر مثؿ : القدرة عمى التكاصؿ، 
نحك الدارسيف، غزارة ككفاءة المادة العممية، الميارات التدريسية، 
العدؿ كالمكضكعية، المركنة، كقد أسفرت الدراسة عف عدـ كجكد 
فركؽ دالة بيف أراء الطالب في جكانب األداء التي حددتيا 

 .أسئمة االستبياف في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم
في المممكة المتحدة أجرت طيب كفي جامعة مانشستر      

[ دراسة تقكيمية لمركز تطكير التعميـ كالتعمـ في جامعة 21]
الممؾ عبدالعزيز في جدة مقارنة بالمراكز األخرل، ىدفت إلى 
تقكيـ دكر مركز تطكير التعميـ الجامعي في الجامعة حسب 
معايير تطكير الجكدة النكعية العالمية مقارنة بالمراكز األخرل 

ابية. كقد خمصت الباحثة إلى أف أكصت بما يمي بتككيف المش
فريؽ عمؿ متخصص لتقييـ كتخطيط أداء المراكز عمى مدل 
كاسع كلمراجعة أىداؼ كلكائح المراكز. عمى أف يقـك ىذا الفريؽ 
بالتحقؽ مف تغطية األىداؼ الحالية لكؿ احتياجات الجامعة 

فة لتقديـ كأعضاء ىيئة التدريس كالطالب بفعالية. باإلضا
عادة ىيكمة التشكيؿ  االقتراحات المؤدية لتحسيف لكائح المراكز كا 
اإلدارم لتخطيط البرامج كتنفيذىا بشكؿ أفضؿ، كاقترحت الباحثة 
زيادة ميزانية المراكز كتحسيف طرؽ تمكيمو، كما أكصت بتككيف 
لجنة لإلشراؼ عمى المراكز، كتقـك ىذه المجنة بتنفيذ االقتراحات 

 .ات التي تؤدم لتحسيف األنشطة الحالية لممركزكاإلجراء
[ لمعرفة الكفاءات المينية 22كفي دراسة قاـ بيا الحكمي ]

المتطمبة لألستاذ الجامعي، ىدؼ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة 
إلى إعداد معيار لمكفاءات المينية المتطمبة لألستاذ الجامعي، 

ألستاذ الجامعي مف كمعرفة أكثر الكفاءات المينية تفضيالن لدل ا
كجية نظر الطالب بجامعة أـ القرل فرع الطائؼ كما ىدفت 
إلى الكشؼ عف المتغيرات التي يمكف أف يككف ليا تأثير في 
األحكاـ الصادرة مف الطالب عمى الكفاءة المينية المتطمبة 

( طالبا. كقد 210لمعمميـ. كقد تككنت عينة ىذه الدراسة مف )
ر الكفاءات المينية المتطمبة لألستاذ أسفرت النتائج عف تمحك 

الجامعي مف كجية نظر الطالب حكؿ ست كفاءات رئيسية ىي 
)الشخصية، كاإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا، كالعالقات اإلنسانية، 
كاألنشطة كالتقكيـ، كالتمكف العممي كالنمك الميني، كأساليب 
الحفز كالتعزيز(، كقد أكصى الباحث بضركرة تزكيد أساتذة 
جامعة أـ القرل بدليؿ يحتكم عمى قائمة تمؾ الكفاءات، كعقد 
عقد دكرات تدريبية عمى كيفية اإلعداد لممحاضرة كآليات تنفيذىا، 
دارة برنامج تقكيمي  ككيفية صياغة االختبارات التحصيمية كا 

 .ناجح
[ حكؿ تنمية 23كفي دراسة قاـ بيا الحمبي كسالمة ]     

ئة التدريس في ضكء معايير الجكدة الكفايات الالزمة ألعضاء ىي
الشاممة كنظاـ االعتماد األكاديمي، ىدؼ الباحثاف مف خالليا 
إلى التعرؼ عمى مدل األىمية النسبية لتمؾ المعايير مف كجية 
نظر أعضاء ىيئة التدريس، كصكال لغاية إعداد قائمة بالكفايات 

تماد الالزمة لعضك ىيئة التدريس في ضكء معايير الجكدة كاالع
األكاديمي. كاعتمد الباحثاف في دراستيما المنيج الكصفي لرصد 
كفايات أعضاء ىيئة التدريس، كما استعانا بالمنيج شبو 
التجريبي في تطبيؽ البرنامج المقترح لتنمية الكفايات، كبمغت 

( مف أعضاء ىيئة التدريس ذكم خبرة أقؿ مف 120العينة )
ية بجامعة الممؾ عبد خمس سنكات بالكميات العممية كاألدب

العزيز. ككشفت الدراسة المعايير التي حصمت عمى أعمى 
متكسط بالنسبة لكؿ محكر مف محاكر االستبانة. كقد تمثمت في 

: قدرة عضك يمحكر أعضاء ىيئة التدريس في عدة نقاط ى
ىيئة التدريس عمى استخداـ كسائؿ التقنية الحديثة كتكظيفيا في 

ة إلى قيامو بالتدريس كالبحث العممي العممية التعميمية إضاف
 .كخدمة المجتمع بكفاءة كتكازف

[ حكؿ تطكير أداء 24في دراسة قاـ بيا العتيبي كمكسى ]      
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف كفقان لمعايير الجكدة 
كاالعتماد األكاديمي، ىدؼ الباحثاف مف خالليا إلى التعرؼ 

مية ألعضاء ىيئة التدريس ككاقع عمى معايير الممارسة األكادي
أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف في جكانب األداء 
المختمفة لغاية تحديد المتطمبات األكاديمية )التدريبية( لتطكير 
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أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف. كاعتمدت ىذه 
الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، كاستعاف الباحثاف 

ة أداة لجمع معمكمات الدراسة، تـ تكزيعيا عمى مجتمع باالستبان
( ىـ أعضاء ىيئة التدريس. كأبرزت نتائج البحث 105الدراسة )

أف أساتذة الجامعة عمى درجة عالية مف المعرفة في مجاؿ 
التخصص، كالتعامؿ مع الطالب كاحتراـ األعراؼ االجتماعية 

التخطيط  مع تميزىـ في البحث العممي، لكف مع تدني مستكل
الجيد سكاء لمعممية التعميمية أك تطكير برامجيا، ككذلؾ تدني 
قدرتيـ عمى تكظيؼ طرؽ التدريس كتقنيات التعميـ، كضعفيـ 
في ميارة تقكيـ الطالب، ككذلؾ تدني مستكل خدمتيـ لممجتمع، 
مع عدـ إلماميـ بميارات اإلدارة كالقيادة الناجحة. كقد قدـ 

عمى ضكء ما خمصت إليو دراستيما  الباحثاف برنامجا مقترحا
 .مف نتائج

 :التعميق عمى الدراسات السابقة
[ 23[ الحمبي كسالمة ]24عنت دراستي العتيبي كمكسى ]      

بتنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس كتطكير قدراتيـ في ضكء 
 الجكدة النكعية كمعاييرىا العالمية، فيما جاءت دراسة كـ مف

[18] Coffy, Gibbs، [ ك19كزايد ،][20] Simon ،
تقكيمية لكفاءة أعضاء ىيئة التدريس كأدائيـ، Tayeb  [21]و

[ في تركيزىا عمى تقكيـ المركز 21مع مغايرة دراسة الطيب ]
المسؤكؿ عف تطكير ىذه العممية، كتتقارب معيا الدراسة الحالية 

[ مع حداثة 22في ذلؾ كما تتقارب أكثر مع دراسة الحكمي ]
 .كاختالؼ حدكدىا المكانيةالحالية 

 الطريقة واإلجراءات. 4
 دراسةال منهجأ. 
انطالقا مف أىداؼ الدراسة تـّ استخداـ المنيج الكصفي     

التحميمي الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع 
كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كتحميميا إحصائيا كفؽ منيج عممي 

 .مكضكعي
 اداة الدراسةب. 
 المينية [ )الكفاءات22قاـ الباحث باعتماد استبانو الحكمي ]    

المتطمبة لألستاذ الجامعي مف كجية نظر طالبو( كالتي تـ 
تطبيقيا عمى عينة طالب مف طالب كميتي التربية كالعمـك 
بجامعة أـ القرل فرع الطائؼ بالسعكدية )جامعة الطائؼ حاليا(، 

كيتككف كؿ منيا مف  كىي مكزعة عمى ستة مجاالت رئيسة،
معياران، كطكرىا  75مجمكعة مف المعايير الفرعية بإجمالي 

الباحث بحيث يمكف االستفادة منيا في تقكيـ الكفاءات 
األكاديمية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية 
بجامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز مف كجية نظر طمبتيـ كفؽ 

مـ لمييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي معيار التعميـ كالتع
لمتطكير كالجكدة في التعميـ العالي، حيث كضعت ضمف مقياس 
تدرج ثالثي، كقد اتبع الباحث الخطكات اإلجرائية التالية قبؿ 

 :تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة
مراجعة فقرات االستبانة في ضكء معايير التطكير كالجكدة مع  •

عتبار معيار التعميـ كالتعمـ لمييئة الكطنية لمتقكيـ األخذ باال
كاالعتماد األكاديمي لمتطكير كالجكدة في التعميـ العالي في 

 .المممكة العربية السعكدية
تحميؿ ىذه المعايير في ضكء طبيعة البعد الزمني كتطكر  •

التعميـ العالي كالعناية بجكدة نكعيتو في المممكة العربية 
 .السعكدية
كمف خالؿ دراسة فقرات االستبانة في ضكء اإلجراءات       

( فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت كىي 55السابقة تـ اختيار )
( معايير، مجاؿ اإلعداد لمحاضرة 7مجاؿ التمكف األكاديمي )

( معياران، مجاؿ شخصية العضك ىيئة التدريس 17كتنفيذىا )
معياران، كمجاؿ ( 12( معايير، مجاؿ عالقاتو اإلنسانية )8)

( معياران. كتـ ذلؾ التعديؿ عمى االستبانة 11األنشطة كالتقكيـ )
لتتناسب مع أىداؼ البحث كطبيعة مجتمع الدراسة كاختالؼ 

 .ظركؼ حدكد البحث األحدث
 :صدؽ البناء

الستخراج دالالت صدؽ البناء لممقياس، استخرجت      
ية في عينة معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكم

( مف 50استطالعية مف خارج عينة الدراسة تككنت مف )
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الطمبة، حيث تـ تحميؿ فقرات المقياس كحساب معامؿ ارتباط 
كؿ فقرة مف الفقرات، حيث أف معامؿ االرتباط ىنا يمثؿ داللة 
لمصدؽ بالنسبة لكؿ فقرة في صكرة معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة 

ف كؿ فقرة كبيف ارتباطيا كبيف الدرجة الكمية مف جية، كبي

بالمجاؿ التي تنتمي إليو، كبيف كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية مف 
جية أخرل، كقد تراكحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككؿ 

( 0.818-0.415(، كمع المجاؿ )0.763-0.314ما بيف )
 .كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ

 1 جدول
 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية والمجال التي تنتمي إليه

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

1 .506** .432** 20 .564** .538** 39 .736** .661** 
2 .462** .338* 21 .415** .349* 40 .668** .614** 
3 .566** .439** 22 .715** .555** 41 .818** .680** 
4 .583** .651** 23 .770** .627** 42 .766** .645** 
5 .511** .314* 24 .453** .444** 43 .798** .726** 
6 .661** .510** 25 .585** .371** 44 .778** .645** 
7 .743** .631** 26 .657** .445** 45 .548** .426** 
8 .417** .341* 27 .666** .524** 46 .674** .491** 
9 .429** .382** 28 .778** .637** 47 .756** .763** 
10 .629** .661** 29 .774** .726** 48 .693** .611** 
11 .650** .553** 30 .787** .662** 49 .592** .413** 
12 .663** .642** 31 .738** .589** 50 .697** .535** 
13 .623** .487** 32 .692** .572** 51 .609** .644** 
14 .700** .527** 33 .592** .526** 52 .640** .570** 
15 .483** .499** 34 .779** .616** 53 .655** .476** 
16 .622** .490** 35 .640** .657** 54 .518** .357* 
17 .690** .644** 36 .678** .587** 55 .657** .524** 
18 .738** .623** 37 .635** .613**    
19 .653** .513** 38 .747** .628**    

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
  (.0.01إحصائيا عند مستكل الداللة )دالة  **

كتجدر اإلشارة أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات 
 .مقبكلة كدالة إحصائيا، كلذلؾ لـ يتـ حذؼ أم مف ىذه الفقرات

 2جدول 
 معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكمية

 الدرجة الكمية األنشطة والتقويم العالقات اإلنسانية الشخصية اإلعداد لممحاضرة وتنفيذها األكاديميالتمكن  
      1 التمكف األكاديمي

     1 **731. اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا
    1 **614. **504. الشخصية

   1 **655. **619. **644. العالقات اإلنسانية
  1 **729. **600. **592. **551. األنشطة كالتقكيـ
 1 **832. **879. **795. **870. **790. الدرجة الكمية

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **

 :ثبات أداة الدراسة
 لغرضتـ إجراء بعض التعديالت عمى االستبانة المعتمدة لذا    
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التأكد مف ثبات أداة الدراسة، فقد تـ التحقؽ بطريقة االختبار 
عادة االختبار عادة تطبيقو  (test-retest) كا  بتطبيؽ المقياس، كا 

بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مف خارج عينة الدراسة مكّكنة مف 
امؿ ارتباط بيرسكف بيف ( فقرة، كمف ثـ تـ حساب مع50)

 .تقديراتيـ في المرتيف

كتـ أيضان حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي      
( يبيف معامؿ 3حسب معادلة كركنباخ ألفا، كالجدكؿ رقـ )

االتساؽ الداخمي كفؽ معادلة كركنباخ ألفا كثبات اإلعادة 
 .الدراسةلممجاالت كاألداة ككؿ كتعتبر ىذه القيـ مالئمة لغرض 

 معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية. 3جدول 
 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 0.76 0.84 التمكف األكاديمي
 0.88 0.91 اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا

 0.85 0.90 الشخصية
 0.91 0.88 اإلنسانيةالعالقات 

 0.85 0.87 األنشطة كالتقكيـ
 0.95 0.89 الدرجة الكمية

 الدراسة ج. حدود
 بمحافظة التربية كمية عمى الدراسة اقتصرت: المكانية الحدكد
 .عبدالعزيز بف سطاـ األمير لجامعة التابعة الدكاسر كادم
 األكاديمي العاـ مف األكؿ الفصؿ في: الزمنية الحدكد
2015/2016. 
 أعضاء يمتمكيا التي األكاديمية الكفاءات حكؿ: البحثية الحدكد
 تطكير معايير ضكء في طمبتيـ نظر كجية مف التدريسية ىيئتيا
 .النكعية جكدتو كتحقيؽ العالي التعميـ

 الدراسة د. مجتمع
 الذككر كطالبة، طالبا( ١١٢٢) الدراسة مجتمع عدد يبمغ      
 كالدراسات ،(345) عددىـ كالبالغ الخاصة التربية تخصصي في

 تخصصات في كاإلناث ،(369) عددىـ كالبالغ اإلسالمية

 اإلسالمية كالدراسات ،(316) عددىف كالبالغ الخاصة التربية
 عددىف كالبالغ المنزلي كاالقتصاد ،(459) عددىف كالبالغ

 بمحافظة ،(453) عددىف كالبالغ األطفاؿ كرياض ،(277)
 .عبدالعزيز بف سطاـ األمير لجامعة التابعة الدكاسر كادم

 الدراسة ه. عينة
 كمية طمبة مف عشكائية عينة عمى الدراسة تطبيؽ تـ      
( 304) عددىـ كبمغ العزيزد عب بف سطاـ األمير بجامعة التربية
 جكدة معايير حكؿ نظرىـ كجيات عمى لمتعرؼ كطالبة، طالبان 

 كفقا التدريسية الييئة أعضاء يمتمكيا التي األكاديمية الكفاءات
 يكضح( 4) رقـ كالجدكؿ. العالي التعميـ كجكدة تطكير لمعايير
 متغيرات حسب المئكية كالنسب التكرارات حسب العينة تكزع

.الدراسة
 الدراسة متغيرات حسب المئوية والنسب التكرارات. 4 جدول

 النسبة التكرار الفئات 
 26.0 79 دراسات االسالمية التخصص

 38.2 116 التربية الخاصة 
 20.4 62 رياض االطفاؿ 
 15.5 47 االقتصاد المنزلي 

 38.5 117 الثاني اك الثالث اك الرابع المستكل
 61.5 187 الخامس اك السادس اك السابع 
 32.6 99 ذكر الجنس
 67.4 205 انثى 
 100.0 304 المجمكع 
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 . النتائج5
السؤاؿ االكؿ: ما مدل تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية التربية 
في جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات المينية في 
ضكء معايير التطكير كالجكدة النكعية مف كجية نظر الطمبة؟ 

% 80)مع األخذ باالعتبار أف نسبة المستكل اإلتقاني المتكقع 
 (.فما فكؽ

 لسؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية لإلجابة عف ىذا ا      

كاالنحرافات المعيارية لمدل تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية 
التربية في جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات المينية 
في ضكء معايير التطكير كالجكدة النكعية مف كجية نظر 

المتكقع الطمبة، كما تـ مقارنة الكسط الحسابي بالمستكل االتقاني 
( باستخداـ اختبار "ت" لمعينة الكاحدة، 3مف  %2.40=80)

 .كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ

 6جدول 
وسطات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مدى تطبيق الكفاءات المهنية في معايير التطوير والجودة النوعية مرتبة تنازليًا حسب المت

 (3من  2.48%=88الحسابية، واختبار "ت" لمعينة الواحدة مقارنة بمستوى االتقان المتوقع )
 الداللة االحصائية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 069. 1.822- 530. 2.34 الشخصية 3 1
 000. 5.549- 493. 2.24 األكاديمي التمكف 1 2
 000. 6.636- 481. 2.22 كتنفيذىا لممحاضرة اإلعداد 2 3
 000. 5.661- 541. 2.22 اإلنسانية العالقات 4 3
 000. 6.290- 543. 2.20 كالتقكيـ األنشطة 4 5

 000. 6.111- 462. 2.24 الكمية الدرجة
 ( أف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما5يبيف الجدكؿ )     
(، حيث جاء مجاؿ الشخصية في المرتبة 2.34-2.20بيف )

(، بينما جاء مجاؿ 2.34األكلى بأعمى متكسط حسابي بمغ )
األنشطة كالتقكيـ في المرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ 

 (.2.24(، كبمغ المتكسط الحسابي لممجاالت ككؿ )2.20)
 ائية( كجكد فركؽ ذات داللة إحص5كما تبيف مف الجدكؿ )     

(α = 0.05) ( 3مف  2.40%=80مستكل االتقاف المتكقع )

في جميع المتغيرات باستثناء مجاؿ الشخصية، كجاءت الفركؽ 
 .لصالح العالمة المتكقعة حيت كانت المتكسطات أدنى منيا

كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
مجاؿ عمى حدة، لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات كؿ 

 :حيث كانت عمى النحك التالي
 اكال: مجاؿ التمكف األكاديمي

 6جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التمكن األكاديمي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متكسط 651. 2.39 يبدك متمكنان مف مادتو العممية كمسيطران عمييا 3 1
 متكسط 665. 2.29 يتناكؿ مكضكعات المقرر كيغطييا بميارة عالية 4 2
 متكسط 707. 2.24 يعمؿ عمى نشر الثقافة العامة كالتخصصية بيف طمبتو 6 3
 متكسط 625. 2.22 العمـ كالمعرفة في مجاالت متعددةيبدك كاسع االطالع عمى  1 4
 متكسط 666. 2.22 يجعؿ محتكل المقرر الذم يقدمو متفقان مع التقدـ العممي في مجالو 2 4
 متكسط 763. 2.19 يشجع أسمكب تدريسو الطمبة عمى االستمرار في التعمـ 7 6
 متكسط 726. 2.15 لممحاضرةيتدرج مف المعمـك لمطالب إلى المجيكؿ أثناء تناكلو  5 7

 متكسط 493. 2.24 األكاديمي التمكف
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 ( اف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما6يبيف الجدكؿ )      
( كالتي تنص 3(، حيث جاءت الفقرة رقـ )2.39-2.15بيف )

المرتبة عمى "يبدك متمكنان مف مادتو العممية كمسيطران عمييا" في 
(، بينما جاءت الفقرة رقـ 2.39األكلى كبمتكسط حسابي بمغ )

( كنصيا "يتدرج مف المعمـك لمطالب إلى المجيكؿ أثناء 5)
تناكلو لممحاضرة" بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ 

 (.2.24(. كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )2.15)

إلى تطكير حتى كيرل الباحث أف ىذا المستكل يحتاج       
يككف عند مستكل الطمكحات في ظؿ الدعـ السخي كارتفاع قيمة 

% مف 96عقكد األساتذة المتعاقديف الذيف يشكمكف ما يقارب 
أعضاء ىيئة التدريس. كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة العتيبي 

 .[ في ىذا المجاؿ24كمكسى ]
: مجاؿ الشخصية ُُ  ثانيان

 7جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشخصية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 عالي 669. 2.47 كالينداـيظير أماـ الطمبة بالمظير الالئؽ مف حيث النظافة  2 1
 عالي 680. 2.42 يتمتع بدرجة عالية مف اإلحساس بالمسؤكلية تجاه عممو 4 2
 متكسط 699. 2.36 يحتـر النظاـ كيضع نفسو مكاف اآلخريف في اعترافو بحقكقيـ  5 3
 متكسط 720. 2.35 تتميز ردكده االنفعالية باالتزاف بعيدان عف التيكر كالشطط 3 4
 متكسط 678. 2.33 يعدؿ مع الطمبة فيما يتبعو مف ضكابط كنظـ داخؿ المحاضرة. 8 5
 متكسط 705. 2.31 تتسـ شخصيتو بدماثة الخمؽ كيحافظ عمى سالمة طالبو النفسية كالشخصية 7 6
 متكسط 692. 2.29 يبدك متحمسا ألفكاره منفتحا عمى أفكار اآلخريف. 6 7
 متكسط 777. 2.22 المحدد بالضبط يأتي إلى المحاضرة في المكعد 1 8

 متكسط 530. 2.34 الشخصية
 ( اف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما7يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 2(، حيث جاءت الفقرة رقـ )2.47-2.22بيف )

عمى "يظير أماـ الطمبة بالمظير الالئؽ مف حيث النظافة 
(، 2.47كالينداـ" في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ )

كيفسر الباحث ذلؾ بمستكل أعضاء ىيئة التدريس األخالقي 
م. بينما كالشخصي المشيكد النابع مف سمككيـ الديني كالتربك 

( كنصيا "يأتي إلى المحاضرة في المكعد 1جاءت الفقرة رقـ )
(. 2.22المحدد بالضبط" بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ )

(. إف االلتزاـ بمكعد 2.34كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )

في نظر  -المخاضرة كمجيء ذلؾ بمستكل متكسط فيرجع 
 High  Context مسماةالإلى طبيعة الثقافة  - الباحث

Culture  كىي خاصية بعض الشعكب كالمنطقة العربية كالتي
 Low يككف اىتماميا بالكقت أقؿ مف تمؾ الشعكب ذات الثقافة

Context Culture  التي تكلي الكقت عناية فائقة في بريطانيا
كأمريكا كغيرىا. كلعؿ ىذه الدراسة تتفؽ في ىذا الجانب مع 

 ].24كمكسى ]دراسة العتيبي 
 ثالثا: مجاؿ اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا

 8جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اإلعداد لممحاضرة وتنفيذها مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 عالي 679. 2.48 يكزع الخطة الدراسية في األسبكع األكؿ 1 1
 عالي 615. 2.43 تبدك كامؿ محاضرتو منظمة كمجدكلة مسبقان بما يخدـ المكضكع 2 2
يحسف إدارة المحاضرة حتى يتـ كؿ شيء كما خطط لو كفي كقتو  12 3

 المناسب
 متكسط 681. 2.29
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 متكسط 695. 2.27 فرصان متساكية في الحكار كالمناقشةيعطي لمطمبة  3 3
 متكسط 699. 2.27 يقدـ لمطمبة بيانات مكثكقة يمكف التأكد منيا بسيكلة 4 3
 متكسط 721. 2.27 يكصؿ المعمكمات لمطمبة بيسر كسيكلة 5 3
 متكسط 689. 2.27 يطرح مكضكعات المقرر التي يقدميا مترابطة مع بعضيا بشكؿ جيد. 8 3
 متكسط 701. 2.25 تبدك أفكاره بالمحاضرة متسمسمة كمنطقية 7 8
 متكسط 755. 2.22 يبرز النقاط الميمة في المحاضرة بكتابتيا عمى السبكرة. 17 9
يضاح قابميتيا لمتطبيؽ 6 10  متكسط 738. 2.19 يعمؿ عمى زيادة الحصيمة المعرفية لطالبو كا 
 متكسط 710. 2.19 مع الطالب بالمحاضرة ككأنو تدرب عميويبدك أنو يعرؼ جيدان ما يفعمو  11 10
 متكسط 690. 2.19 يبدك مستمتعان بالتدريس كالعمؿ مع الطمبة أثناء المحاضرة 16 10
 متكسط 738. 2.15 يجعؿ الطمبة يعممكف كيندمجكف في المحاضرة كيتجاكبكف معو. 10 13
 متكسط 720. 2.14 كذات معني بالنسبة ليـيجعؿ المقرر الذم يقدمو لمطالب مادة شّيقة  13 14
 متكسط 734. 2.10 يستثير انتباه الطمبة طكاؿ فترة المحاضرة بأساليب متعددة. 15 15
 متكسط 792. 2.01 يحدد لمطمبة المكضكعات التي سيقدميا ليـ في المحاضرة القادمة 9 16
 منخفض 791. 1.97 يحرص عمى استخداـ الكسائؿ كتقنيات التعمـ الحديثة. 14 17

 متكسط 481. 2.22 كتنفيذىا لممحاضرة اإلعداد
 ما تراكحت قد الحسابية المتكسطات اف( 8) الجدكؿ يبيف     
 تنص كالتي( 1) رقـ الفقرة جاءت حيث ،(2.48-1.97) بيف
 األكلى المرتبة في" األكؿ األسبكع في الدراسية الخطة يكزع" عمى

( 14) رقـ الفقرة جاءت بينما ،(2.48) بمغ حسابي كبمتكسط
 .الحديثة التعمـ كتقنيات الكسائؿ استخداـ عمى يحرص"  كنصيا
 المتكسط كبمغ(. 1.97) بمغ حسابي كبمتكسط األخيرة بالمرتبة
 لمفقرة التقدـ ذلؾ الباحث كيفسر(. 2.22) ككؿ لممجاؿ الحسابي

 األمر، ىذا بأىمية التدريس ىيئة أعضاء كعي بمدل( 1) رقـ
 كيعكد( 14) رقـ الفقرة في منخفضان  الكفاءة مستكل يأتي بينما
 الحاسب كأجيزة القاعات في الكسائؿ تمؾ تكفير عدـ إلى ذلؾ
. فييا الذكية السبكرة تكفر كعدـ العرض، أجيزة تكفر ظؿ في

 ليذا مماثمة نتيجة كشفت[ 24] كمكسى العتيبي دراسة كلعؿ
 .نجراف جامعة في المجاؿ
 اإلنسانية العالقات مجاؿ: رابعا

 9 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة اإلنسانية العالقات مجال لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متكسط 670. 2.36 يتحدث كيتفاعؿ مع الطمبة  1 1
 متكسط 682. 2.31 يرحب بالحكار كيقبؿ كجية النظر األخرل مف الطمبة 4 2
 متكسط 721. 2.30 يظير احترامو لشخصية الطمبة بغض النظر عف نجاحيـ أك فشميـ 11 3
 متكسط 705. 2.28 تكجيييا الكجية السميمةيحتـر قرارات الطمبة كاتجاىاتيـ كيعمؿ عمى  12 4
 متكسط 687. 2.26 يتمتع بميكؿ اجتماعية فيقبؿ عمى التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف 9 5
 متكسط 693. 2.25 يحسف اإلنصات لمطمبة انتباىا إلى آرائيـ 6 6
 متكسط 746. 2.21 يتحمى بالصبر حياؿ أخطاء الطمبة كيعامميـ بالميف 10 7
 متكسط 700. 2.19 يتسـ بالذكاء العاطفي 2 8
 متكسط 732. 2.16 يحيط بما يشغؿ باؿ المتعمميف مف اىتمامات كقضايا كيناقشيا. 8 9
 متكسط 734. 2.15 يتفيـ مشكالت الطالب كيساعدىـ في التغمب عمييا 5 10
 متكسط 721. 2.14 يبدك مدركان لمشاعر الطمبة كمممان بمعانييا كمرامييا.  7 11
 متكسط 733. 2.08 يتجنب فرض قراراتو كآرائو عمى طالبو 3 12

 متكسط 541. 2.22 اإلنسانية العالقات
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 ( أف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما9يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 1(، حيث جاءت الفقرة رقـ )2.36-2.08بيف )

عمى "يتحدث كيتفاعؿ مع الطمبة" في المرتبة األكلى كبمتكسط 
(، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما كشفتو دراسة 2.36حسابي بمغ )

( كنصيا 3[. بينما جاءت الفقرة رقـ )24العتيبي كمكسى ]
بة األخيرة "يتجنب فرض قراراتو كآرائو عمى طالبو" بالمرت

(. كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ 2.08كبمتكسط حسابي بمغ )

(. كيفسر الباحث ىذه النتيجة إلى اختالؼ الجنسية 2.22ككؿ )
حيث الغالبة العظمى مف أعضاء ىـ مف المتعاقديف فيبرز 
الحاجز الثقافي، كذلؾ طبيعة المجتمع كمستكل الكعي يؤطر 

المستكل متكسطا في ظؿ  العالقات بيف المدرس كطالبو فجاء
 .المستكل األخالقي الرفيع ألعضاء ىيئة التدريس

 خامسا: مجاؿ األنشطة كالتقكيـ

 10جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال األنشطة والتقويم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متكسط 725. 2.31 يصّكب إجابات الطمبة الخاطئة بال سخرية بؿ يصححيا كيناقشيا معيـ. 10 1
 متكسط 710. 2.29 يعمد إلى تعزيز طمبتو كتشجيعيـ باستمرار. 11 2
 متكسط 745. 2.27 في الكقت المناسب. يعمف نتيجة االختبارات الدكرية كاألعماؿ التحريرية 8 3
 متكسط 723. 2.25 يتحرل الدقة كالعدؿ في تصحيحو لكاجبات الطمبة كامتحاناتيـ 2 4
 متكسط 721. 2.23 يطرح أسئمة كيشجع الطمبة عمى التفكير كالبحث عف إجاباتيا بكسائؿ متعددة. 5 5
 متكسط 711. 2.20 اإليجابي شاممة لإلجابات النمكذجية يعمد باستمرار إلى إعطاء تغذية راجعة متصفة بالنقد 9 6
 متكسط 753. 2.18 يتابع الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا كزننا في التقكيـ. 7 7
 متكسط 727. 2.15 يمجأ إلى نقد طالبو بطريقة بناءه في مناقشاتيـ. 3 8
 متكسط 744. 2.14 يشجع االبتكارية كالتجديد كالتحديث كيطمب ذلؾ مف طمبتو  1 9
 متكسط 748. 2.14 يكزع األنشطة كالكاجبات بشكؿ منتظـ عمى مدار الفصؿ الدراسي 4 10
 متكسط 744. 2.07 ينكع في األنشطة التي يكمؼ بيا طمبتو لمكاجية الفركؽ الفردية 6 11

 متكسط 543. 2.20 كالتقكيـ األنشطة
 ( أف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما10)يبيف الجدكؿ      
( كالتي تنص 10(، حيث جاءت الفقرة رقـ )2.31-2.07بيف )

عمى "يصّكب إجابات الطمبة الخاطئة بال سخرية بؿ يصححيا 
كيناقشيا معيـ" في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

( كنصيا "ينكع في األنشطة 6(، بينما جاءت الفقرة رقـ )2.31)
ي يكمؼ بيا طمبتو لمكاجية الفركؽ الفردية" بالمرتبة األخيرة الت

(. كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ 2.07كبمتكسط حسابي بمغ )
(. كلتفسير ذلؾ فإف الباحث يرجع ذلؾ لمستكل 2.20ككؿ )

الطالب الذم يؤمؿ فيو بمزيد مف الكعي كالمسؤكلية خصكصا 
قصكر الحماس في بيئة أكاديمية يعيشيا الباحث قد تكصؼ ب

الذم يمقي بظاللو عمى مستكل كفاءة أعضاء ىيئة التدريس، 
فقدـك السكاد األعظـ مف الطالب إلى القاعات خالية أيدييـ مف 
أدكات الطالب الجامعي كبدكف أم كتاب أك كراس لو أثر سمبي 

عمى نشاط المدرس كسالمة التقكيـ. كتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج 
[ في مجيء ىذا المجاؿ 19دراسة زايد ][ ك 22دراسة الحكمي ]

 .دكف المأمكؿ
السؤاؿ الثاني: ىؿ تختمؼ تقديرات استجابات الطمبة لمدل 
تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير 
سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير 

ير الجنس كالجكدة النكعية مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغ
 )ذككر، إناث(؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية     
كاالنحرافات المعيارية لتقديرات استجابات الطمبة لمدل تطبيؽ 
عضك ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطاـ بف 
عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة مف 

نظر الطمبة حسب متغير الجنس، كلبياف الفركؽ  كجية
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 .كالجداكؿ أدناه تكضح ذلؾاإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"، 
 11جدول 

دريس بكمية التربية في جامعة األمير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس عمى مدى تطبيق عضو هيئة الت
 سطام بن عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية

المتوسط  العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

الداللة  درجات الحرية
 اإلحصائية

 002. 302 3.103- 580. 2.12 99 ذكر التمكف األكاديمي
    435. 2.30 205 انثى

 068. 302 1.834- 537. 2.14 99 ذكر اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا
    449. 2.25 205 انثى

 127. 302 1.529- 593. 2.28 99 ذكر الشخصية
    496. 2.38 205 انثى

 153. 302 1.431- 591. 2.16 99 ذكر العالقات اإلنسانية
    513. 2.26 205 انثى

 011. 302 2.575- 637. 2.09 99 ذكر األنشطة كالتقكيـ
    483. 2.26 205 انثى

 026. 302 2.235- 536. 2.15 99 ذكر الدرجة الكمية
    417. 2.28 205 انثى

 ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية11يتبيف مف الجدكؿ )      
( = 0.05)  تعزل ألثر الجنس في مجالي التمكف األكاديمي

كالدرجة الكمية، كجاءت الفركؽ لصالح كاألنشطة كالتقكيـ 
اإلناث. بينما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا في باقي المجاالت. 
كيفسر الباحث ذلؾ بالفرؽ البيئي األكاديمي كفسيكلكجية األنثى 
التي تساعد أكثر مف األخرل في قسـ البنيف التي كصفيا 
ة الباحث آنفان. كجاءت ىذه النتيجة مخالفة لما كشفتو دراس

 ].20سيمكف ]
السؤاؿ الثالث: ىؿ تختمؼ تقديرات استجابات الطمبة لمدل 
تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير 
سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير 

كالجكدة مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغير المستكل األكاديمي 
( أك العميا )الثاني، الثالث، الرابع يات الدنلمطمبة المستكيا

 )الخامس، السادس، السابع(؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية      

كاالنحرافات المعيارية لتقديرات استجابات الطمبة لمدل تطبيؽ 
عضك ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطاـ بف 

كاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة مف عبدالعزيز لمكفاءات األ
كجية نظر الطمبة حسب متغير المستكل األكاديمي، كلبياف 
الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار 

 ."ت"، كالجداكؿ أدناه تكضح ذلؾ

 12جدول 
المعيارية واختبار "ت" ألثر المستوى الدراسي )األكاديمي( عمى مدى تطبيق عضو هيئة التدريس بكمية التربية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية
المتوسط  العدد المستويات 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

الداللة  درجات الحرية
 اإلحصائية

األكاديميالتمكف   026. 302 2.233 448. 2.32 117 الدنيا 
    515. 2.19 187 العميا

 001. 302 3.213 462. 2.33 117 الدنيا اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا
    481. 2.15 187 العميا
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 002. 302 3.084 517. 2.46 117 الدنيا الشخصية
    527. 2.27 187 العميا

 023. 302 2.284 533. 2.31 117 الدنيا العالقات اإلنسانية
    539. 2.17 187 العميا

 019. 302 2.350 510. 2.30 117 الدنيا األنشطة كالتقكيـ
    556. 2.15 187 العميا

 003. 302 2.991 441. 2.34 117 الدنيا الدرجة الكمية
    466. 2.18 187 العميا

 ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية12يتبيف مف الجدكؿ )     
( = 0.05)  تعزل ألثر المستكل األكاديمي في جميع

المجاالت، كجاءت الفركؽ لصالح المستكيات األكاديمية الدنيا. 
كيعزك الباحث ذلؾ إلى مدل تحسف مستكيات أعضاء ىيئة 
التدريس في إطار تحكؿ الكمية مف كمية متكسطة سابقا إلى 
جامعية كتطكر مستكل أعضاء ىيئة التدريس الذ شيدتو 
المستكيات الدنيا بينما العميا أدركت ما قبؿ ىذا التطكر، كيأمؿ 

 .الباحث استمرارية ىذا التطكر كزيادتو مستقبال
ىؿ تختمؼ تقديرات استجابات الطمبة لمدل : "السؤاؿ الرابع

مير تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األ
سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات األكاديمية كفؽ معايير التطكير 

كالجكدة مف كجية نظر الطمبة تبعان لمتغير تخصص الطالب 
)الدراسات اإلسالمية، التربية الخاصة، رياض أطفاؿ، اقتصاد 

 "منزلي(؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية       

المعيارية لمدل تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية كاالنحرافات 
التربية في جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات 
 األكاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة مف كجية نظر الطمبة

حسب متغير تخصص الطالب )الدراسات اإلسالمية، التربية 
 الخاصة، رياض أطفاؿ، اقتصاد منزلي(، كالجدكؿ أدناه يكضح

 .ذلؾ

 13جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى تطبيق عضو هيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز لمكفاءات

 األكاديمية وفق معايير التطوير والجودة من وجهة نظر الطمبة حسب متغير تخصص الطالب
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 

 447. 2.29 79 دراسات االسالمية التمكف األكاديمي
 559. 2.19 116 التربية الخاصة 
 419. 2.20 62 رياض االطفاؿ 
 475. 2.35 47 االقتصاد المنزلي 
 493. 2.24 304 المجمكع 

 432. 2.24 79 دراسات االسالمية اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا
 522. 2.20 116 التربية الخاصة 
 447. 2.15 62 رياض االطفاؿ 
 493. 2.31 47 االقتصاد المنزلي 
 481. 2.22 304 المجمكع 

 497. 2.32 79 دراسات االسالمية الشخصية
 554. 2.36 116 التربية الخاصة 
 514. 2.32 62 رياض االطفاؿ 
 559. 2.38 47 االقتصاد المنزلي 
 530. 2.34 304 المجمكع 

 501. 2.13 79 دراسات االسالمية العالقات اإلنسانية
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 559. 2.24 116 التربية الخاصة 
 562. 2.24 62 رياض االطفاؿ 
 523. 2.32 47 االقتصاد المنزلي 
 541. 2.22 304 المجمكع 

 498. 2.17 79 دراسات االسالمية األنشطة كالتقكيـ
 605. 2.19 116 التربية الخاصة 
 461. 2.20 62 رياض االطفاؿ 
 554. 2.31 47 االقتصاد المنزلي 
 543. 2.20 304 المجمكع 

 417. 2.22 79 دراسات االسالمية الدرجة الكمية
 514. 2.23 116 التربية الخاصة 
 415. 2.21 62 رياض االطفاؿ 
 462. 2.33 47 االقتصاد المنزلي 
 462. 2.24 304 المجمكع 

( تباينان ظاىريان في المتكسطات الحسابية 13يبيف الجدكؿ )      
كاالنحرافات المعيارية لمدل تطبيؽ عضك ىيئة التدريس بكمية 
التربية في جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز لمكفاءات 
األكاديمية كفؽ معايير التطكير كالجكدة مف كجية نظر الطمبة 

لدراسات بسبب اختالؼ فئات متغير تخصص الطالب )ا
اإلسالمية، التربية الخاصة، رياض أطفاؿ، اقتصاد منزلي(، 
كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية تـ 

 ).13استخداـ تحميؿ التبايف األحادم حسب الجدكؿ )
 14جدول 

بيق عضو هيئة التدريس بكمية التربية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز لمكفاءات تحميل التباين األحادي ألثر تخصص الطالب عمى مدى تط
 األكاديمية وفق معايير التطوير والجودة من وجهة نظر الطمبة

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر 
 185. 1.621 392. 3 1.177 بيف المجمكعات التمكف األكاديمي

   242. 300 72.614 داخؿ المجمكعات
    303 73.791 الكمي

 338. 1.128 261. 3 782. بيف المجمكعات اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا
   231. 300 69.333 داخؿ المجمكعات

    303 70.115 الكمي
 897. 199. 056. 3 169. بيف المجمكعات الشخصية

   284. 300 85.081 داخؿ المجمكعات
    303 85.250 الكمي

 271. 1.312 382. 3 1.146 بيف المجمكعات العالقات اإلنسانية
   291. 300 87.385 داخؿ المجمكعات

    303 88.532 الكمي
 526. 745. 220. 3 660. بيف المجمكعات األنشطة كالتقكيـ

   295. 300 88.567 داخؿ المجمكعات
    303 89.227 الكمي

 536. 728. 156. 3 468. بيف المجمكعات الدرجة الكمية
   214. 300 64.319 داخؿ المجمكعات

    303 64.787 الكمي
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( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 14يتبيف مف الجدكؿ )     
تعزل لتخصص  (= 0.05) إحصائية عند مستكل الداللة

الطالب في جميع المجاالت كفي األداة ككؿ. كيرجع الباحث 
ذلؾ لتقارب مستكل الكفاءات األكاديمية في األقساـ األكاديمية 
المشمكلة في ىذه الدراسة. كتتكافؽ ىذه الدراسة مع دراسة 

 .[ في عدـ كجكد الفركؽ الدالة إحصائيا20سيمكف ]
 التوصيات. 6

 :الدراسة فإف الباحث يكصيبناء عمى ما تـ رصده خاللو ىذه 
أكال: مراجعة نظاـ التعاقد، كيقترح الباحث أف يككف ىناؾ اتفاقية 
بيف الجامعات السعكدية كالجامعات المعركفة كالقديرة في دكؿ 
التعاقد، بحيث تستقطب األخيرة الككادر حسب المعايير العالمية 
لمجكدة مستعينيف بذكم االختصاص في تمؾ الجامعات حسب 

 .ياج الكميات كاألقساـ بدال مف الطريقة الحاليةاحت
ثانيان: تممس احتياجات أعضاء ىيئة التدريس التدريبية باستمرار 
في ضكء استمرار التكافد مف المعينيف كالمتعاقديف مف أعضاء 
ىيئة التدريس، عف طريؽ االستقصاء كاالستبياف أك الدراسات 

ل عاؿ مف الكفاءة العممية. كتمبية تمؾ االحتياجات عمى مستك 
 .كالجكدة

ثالثا: سف أنظمة تشحذ ىمـ الطالب الجامعييف مع التركيز عمى 
مبدأ جكدة الطالب الجامعي، كقصر تقكيـ أعضاء ىيئة التدريس 
عمى مف كانت معدالتيـ في مدل معيف كأال يقؿ معدؿ مف 

 .5.00 مف 3.5يسمح ليـ عف 
 المراجع

 أ. المراجع العربية
(. الميارات التدريسية الفعمية 2000الخثيمة، ىند ماجد ) [1]

مجمة كالمثالية كما تراىا الطالبة في جامعة الممؾ سعكد. 
، جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كاإلجتماعية كاإلنسانية

 .123 -107المجمد الثاني عشر، العدد الثاني، ص ص 

دة (. تصكر مقترح لتحسيف جك 2004الحكلي، عمياف ) [2]
كرقة عممية أعدت لمؤتمر التعميـ الجامعي الفمسطيني. 

التكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني الذم عقده برنامج 

 ،التربية كدائرة ضبط التكعية في جامعة القدس المفتكحة
 .2004/  7/  5 – 3مدينة راـ اهلل في الفترة الكاقعة 

بمية لمتربية في اآلفاؽ المستق(. 2000عبد الدايـ، عبد اهلل ) [3]
 .، بيركت: دار العمـ لممالييفالبالد العربية

 www.moe.gov.sa مكقع كزارة التعميـ السعكدم [4]

(. مف األنظمة إلى القيادة. تطكر 1999ساليز، ادكارد )[5] 
مجمة تطكير نظـ حركة الجكدة في التعميـ ما بعد الثانكم، 

 .283 ص – 265 ص ،الجكدة في التربية

(. إدراؾ المكظفيف لمدل 2005شيخة، نادر أحمد ) أبك [7] 
مكضكعية تقييـ أدائيـ كعالقتو ببعض الخػصائص 
الشخصية كالكظيفية : دراسة تطبيقية عمى عينة عشكائية 

 ٤. مج مجمػة اإلدارة العامةمف األجيزة الحككمية األردنيػة. 
 ٧، ص ٤٥ع، 

(. إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ ١٠٠٧شقير، يسرل ) [8]
نقابػات أسػاتذة كمكظفي  التحادالمؤتمر الثالث العالي،" 

الجامعات الفمسطينية: الجكدة كالتميز كاالعتماد في 
، جامعػة القػدس، فمسطيف، ص مؤسسات التعميـ العالي

٣٠٣ – ٣٣١. 

(. االعتماد ١٠٠٥غيث، عبد السالـ كقدادة، عيسى ) [9]
مؤتمر  "كضماف الجكدة : تجربة جامعة الزرقاء األىميػة، 

، جامعة البحريف، مممكة البحريف، جكدة التعميـ الجامعي
 .٤٥١-٤٣٣ص 

كاجبات عضك ىيئة التدريس (. ١٠٠٥حمداف، محمد ) [10]
، عمػؿ أخالقيممتقى التعميـ العالي كالعكلمة : نحك ميثاؽ 
 .كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، األردف

الجراح، عمر، أبك الرب، عماد، الخكالدة، خميؼ، كبطاينة،  [11]
دليؿ إعداد تقريػر التقػكيـ الذاتي لبرنامج (. ١٠٠٥منذر )
 .، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، األردفأكاديمي

http://www.moe.gov.sa/


4112015
 

316 

كقائع الندكة الفكرية . (1987السامرائي، ميدم صالح ) [12]
الثالثة لرؤساء كمديرم الجامعات في الدكؿ األعضاء مف 

. جامعة بغداد، مركز البحكث ـ1987أبريؿ  18-20
 التربكية كالنفسية. 

دراسات تربكية في القرف (. 2002) جكيمي، ميا عبدالباقي [13]
المتطمبات التربكية لتحقيؽ الجكدة  الحادم كالعشريف.

 التعميمية، االسكندرية: دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر.

(. "المعايرة كالقياس 2000دخيؿ، المدني أبكلقاسـ ) [16]
الندكة الكطنية حكؿ الجكدة كالبيئة الطريؽ إلى الجكدة، 

، كالسالمة، تنظيـ الييرة لالستشارات كىندسة الجكدة
 .22/10/2000-21لجماىيرية العظمى، ا - طرابمس

(. ضكابط كمكاصفات عضك 2005أبكزخار، فتحي سالـ ) [17]
الندكة العممية حكؿ ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي. 

طرابمس،  - ، ذات العمادالتكجيات المستقبمية لمتعميـ العالي
 .2005الصيؼ/  18-19

(. ضماف جكدة التعميـ العالي ١٠٠٣زايد، عبد الناصر ) [19] 
قياس  : دراسة تحميمية –مف خالؿ تقكيـ األداء الجامعي 
مؤتمر ضماف الجكدة كأثره أداء أعضاء الييئة التدريسية،" 

، جامعػة الزرقػاء األىمية، األردف، في أداء كميات االقتصاد
 .٧١-ص 

الكفاءات المينية (. 2004الحكمي، إبراىيـ الحسف )[22] 
المتطمبة لألستاذ الجامعي مف كجية نظر طالبو كعالقتيا 

، مكتب مجمة رسالة الخميج العربيببعض المتغيرات، 
المممكة العربية  –التربية العربي لدكؿ الخميج، الرياض 

السعكدية، العدد التسعكف، السنة الرابعة كالعشركف، 
 .56-13ـ، 2004ىػ/1424

الحمبي، إحساف محمكد، سالمة، مريـ عبد القادر  [23]
تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس (. 2005)

، في ضكء معايير الجكدة الشاممة كنظاـ االعتماد األكاديمي
دراسة مقدمة في كرشة عمؿ طرؽ تفعيؿ كثيقة اآلراء 
لألمير عبد اهلل بف عبد العزيز حكؿ التعميـ العالي، 

ذم الحجة  21-19، جامعة الممؾ عبد العزيز، السعكدية
 ىػ.1425

العتيبي، منصكر بف نايؼ، مكسى، محمد فتحي  [24]
أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف كفقان   (.2011)

لمعايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي. بحث منشكر. مجمة 
، سبتمبر . 2، ج. 77كمية التربية بجامعة األزىر: مج. 

 .: مصر367-309 ص ص

 ب. المراجع االجنبية
[6] Hobbs, Nathan (2004), “How to Appraise 

Board Members”, People Management, Vol. 

10, No. 10, pp. 42-43. 

[14] Younes, Bassem (2003), “Faculty 

Evaluation: Towards a Happy Balance 

Between Competing Values”, World 

Transactions on Engineering and 

Technology Education, Vol. 2, No. 1, pp. 

117-120. 

[15] Segal, Jonathan (2000), “Your Appraisal 

System?”, Human Resource Magazine, Vol. 

45, No. 10, pp. 199-206. 

[18] Coffy, M, Gibbs, G (2000) Can Academics 

benefit from Training ? Some Preliminary 

evidence, Teaching in Higher Education, 3 (5). 

[20] Simon,C.(2003):An Alternative Method To 

Measure MIS Faculty Teaching 

Performance, The International Journal of 

Educational Management, Vol. (17), No. 

(5), pp 195-199. 

[21] Tayeb, Aziza A. (2003). An evaluation of 

the Center for Teaching and Learning 

Development in King Abdulaziz University, 

Jeddah compared to selected other centers. 

Unpublished Ph. D dissertation. University 

of Manchester, U.K. 

 



317 

 

STUDENTS' EVALUATION FOR THE 

ACADEMIC EFFICIENCIES IN EDUCATION 

COLLEGE'S FACULTY AT PRINCE 

SATTAM BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY 
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QUALITATIVE QUALITY STANDARDS 

SHARE AIYED ALDOSARI 

Assistance Professor of Development & Total Quality 

Sattam bin Abdualaziz University  

Education College in Wadi Aldawaser 

ABSTRACT_ This study aimed to reveal students' evaluation for academic efficiencies of 

the faculty in Education College in prince Sattam bin Abdualaziz according to 

development and quality standards. The researcher selected the description method, and 

used the questionnaire as a tool to collect the data which is distributed on the research's 

random simple (304) students. The community consists of (2219) students. The results 

uncovered that the faculty academic efficiencies came less than expectation which (80% 

= 2.40/3.00) in the whole of the five fields (Personality, Academic competence, Lecture 

preparation & fulfillment, Humanity relationship, Evaluation & Activities). The 

researcher recommended the responsible officials to review the followed external 

contractual style, and pay more attention for student quality and survey faculty training 

needs and implement them. 

KEY WORDS: Academic Efficiencies Evaluation, Development and Quality Standards, 

Qualitative Quality.  

 

 

 

 

 


