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تقىيم األداء األكبدميي ألعضبء اهليئة التدريسية يف جبمعة
االستقالل من وجهة نظر الطلبة
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى اطبلع إدارة الجامعة عمى

المنافسة ،من خبلل استجابة الجامعات الحتياجات مجتمعاتيا،

جوانب القوة والضعف في األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية

ميدانا الستخدام التعميم وتطبيق
بما يجعل مواقع العمل واإلنتاج
ً

من أجل معالجتيا ووضع الحمول المناسبة ليا ،واطبلع عضو ىيئة

المعرفة فينعكس ذلك عمى قدراتيا اإلبداعية ونموىا وتطورىا.

التدريس في الجامعة بأىمية تقويم األداء التدريسي في جودة التعميم،

يأتي االىتمام المتزايد بالوظيفة التدريسية في مؤسسات

واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع

التعميم العالي انطبلقاً من السياسات التربوية والتعميمية واألنظمة

المعمومات ،اختار البحث عينة من مجتمع الدراسة وكان عددىم

السياسية التي تؤمن بضرورة إعداد أفراد قادرين عمى التنافس

( )200طالبا وطالبةً ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :أن

عمى المستويين :المحمي والعالمي ويمتازون بجودة أداء عالية،

أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة يغطون جميع موضوعات

فالجامعة تسعى إلى التميز والريادة في تقديم خدمات أكاديمية،

المقررات الدراسة خبلل الفصل الدراسي ،ويعممون عمى تثقيف الطمبة

وبحثية ،ومجتمعية ألفراد المجتمع إلعدادىم لممنافسة في سوق

في مجال تخصصيم .ويدركون المجاالت المرتبطة بتخصصيم ،كما

العمل والمجتمع المحمي كخريجين متميزين وقادرين عمى تمبية

يبدو أنيم متمكنين من المادة العممية ،ويعممون عمى ربط وشرح
المقررات باألىداف العامة لمتعميم العام .ويشجعون عمى استخدام

االحتياجات المختمفة لمسوق والمجتمع .ولكي تحقق رؤيتيا

أسموب البحث العممي ،بتنوعيم في المثيرات العقمية لمطمبة أثناء

ورسالتيا ،فإن عضو ىيئة التدريس يعد العنصر المحرك

المحاضرة .يوضحون مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع ،ويوضحون

واألساسي في نقل أىداف الجامعة وخططيا االستراتيجية إلى

لمطمبة أدوارىم المجتمعية في خدمة مجتمعيم .ومن أبرز التوصيات

واقع ممموس في المجتمع .فعضو ىيئة التدريس يعد أىم

التي يوصي بيا الباحث :ضرورة قيام أعضاء ىيئة التدريس عمى

العناصر التي تعمل عمى االرتقاء بالعممية التدريسية لموصول

توجو الطمبة لممشاركة في التنمية المجتمعية ،والتنويع في أساليب

إلى الريادة والتميز في جودة المخرجات التعميمية بسبب التنافس

التقويم ومراعاة لمفروق الفردية من قبل أعضاء ىيئة التدريس في

المستمر بين مؤسسات التعميم العالي [.[1

جامعة االستقبلل .ويجب عمييم أيضا تشجيع طمبتيم عمى قراءة

ويعد عضو ىيئة التدريس الجامعي العنصر األساسي

الدوريات العممية المحكمة من أجل االستفادة العظمى في شؤون

والجوىري في العممية التعميمية ألنو يقود العمل التربوي

البحث العممي .واجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية في الجامعات

والتعميمي ،ويتعامل مع الطبلب مباشرة فيؤثر في تكوينيم

الفمسطينية األخرى.

العممي واالجتماعي ،ويعمل عمى تقدم المؤسسات وتطويرىا

الكممات المفقاحية :التقويم ،تقويم األداء األكاديمي.

وحمل أعباء رسالتيا العممية والعممية في خدمة المجتمع وتحقيق

 .1الملدمة
تعتبر الجامعات محور االتصال المعرفي والتقدم الثقافي

أىدافو ،وفي ضوء ذلك يجب االىتمام باألستاذ الجامعي من

والوعي العممي والرقي االجتماعي وتقع عمى عاتقيا مسئولية

حيث التطوير والتقويم ،ليواكب المستجدات العممية في حقل

تييئة الكفاءات المينية وترقية المناخ األكاديمي ،وأن نجاح

تخصصو والجوانب التربوية وتكنولوجيا التعميم [.[2

الجامعات في عممية التنافس مقترن بالجودة والنوعية في التعميم،

وبالرغم من تعدد وظائف عضو ىيئة التدريس ومن اىميا

أي القدرة عمى تحويل ما نتعممو إلى منتجات أو خدمات يمكنيا

البحث ،والتدريس ،وخدمة المجتمع ،ومع التغيرات االقتصادية
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والسياسية واالجتماعية والثقافية وغيرىا التي طرأت عمى

ويتفق الجميع عمى أىمية األستاذ الجامعي في حياة أي

المجتمع ،ال زال التدريس أكثر وظائف الجامعة أىمية وال تزال

مجتمع ،فيو من يضع المبنة األولى لجميع فئات المجتمع ،وىو

وظيفة التدريس ىي الوظيفة األبرز لعضو ىيئة التدريس [.[3

من يرسم خريطة الطريق لمطالب الجامعي وحياتو المستقبمية،

وتعد كفاءة التدريس الجامعي أحد مكونات منظومة الجودة

سمبيا أم إيجابيا عمى طبلبو ،إذ ال
اء أكان ً
إضافة إلى تأثيره سو ً

قدرتو عمى مواجية تحديات المستقبل المتمثمة في الثورة

والضعف ،من أجل تحسين أدائو بما يعود عميو وعمى طبلبو

التكنولوجية والمعموماتية والمعرفية [.[4

أن الكثير من الجامعات حول
ومجتمع المعرفة بالمنفعة ،وحيث ّ

أن التقويم ضرورة لتزويد عضو ىيئة التدريس بنقاط القوة
شّ
ك ّ

الشاممة التي يتم في ضوئيا تقويم التعميم الجامعي ،ويضمن

العالم تستفيد من التقويم األكاديمي لعضو ىيئة التدريس

ويمثل تقييم األداء مكاناً حيوياً في اإلدارة التربوية بوصفيا

ألغراض منيا التعاقد والترقية.

نظاما يستمد أىميتو من كونو جوىر الرقابة ،ويعد بمثابة تغذية
ً
عكسية تحدد مدى كفاءة موارد مؤسسات التعميم العالي في إنتاج

ولذلك ينبغي أن يكون مرجعاً لؤلستاذ الجامعي لطبلبو في

مخرجاتيا ال سيما البشرية منيا ،وفي ضوء نتائج تقييم األداء
تتخذ كثير من مؤسسات التعميم العالي ق اررات تتعمق بأعضاء

أن التقويم من
دقة المعمومة ،وغ ازرة الثقافة ،وثراء المعرفة ،كما ّ

األىمية بمكان ،وذلك من خبلل تنفيذىم مياميم لتنمية مستدامة

ىيئاتيا التدريسية مثل :التثبيت بالخدمة ،والترقية أألكاديمية

لعمميات التعميم والتعمم ،التي ستنعكس بطبيعة الحال عمى نواتج

واإلدارية ،والنقل والعبلوات والتدريب [.[5

تعمم طبلبيم ،وبما أن الطمبة ىم المستفيد األول من خدمات
الجامعة ،ومن العممية التعميمية والتربوية وعمييم تقع نواتجيا،

مؤشر عمى مدى تحقيق
ًا
وتعد عممية التقييم بشكل عام

كان من الضروري التعرف عمى وجيات نظرىم حول فعالية

ومؤشر عمى فعالية األداء وتسيم في تعرف
ًا
األىداف المرسومة

العممية التدريسية واألداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في

تمييدا لمبحث في إيجاد سبل
مواطن الخمل ،ووضع اليد عمييا
ً

المعالجة ،كما وتسيم في تعرف نقاط القوة لتعزيزىا وتنمينيا

الجامعة كونيم األقرب اليو ويتعاممون معو بشكل شبو يومي ،لذا

والعمل عمى إكسابيا لجميع المعنيين بيا ،كونيا العنصر المؤثر

جاء سؤال الدراسة الرئيس:

في النجاح [.[6

أ .أتسئمة الدراتسة
ما واقع تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في

 .2مشكمة الدراتسة

جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

يعد الجمود الفكري عند نسبة ال يستيان بيا من أعضاء
ىيئة التدريس في الجامعات وقصور طموحيم الفكري عن

ينبثق عن السؤال الرئيس االسئمة الفرعية التالية:

اإلبداع والتجديد في أساليب أدائيم التدريسي من أىم التحديات

 .1ما درجة توافر مقومات(التمكن العممي ،طرق التدريس

التي تواجو الجامعات نحو تنميتيم لبلرتقاء بأساليب التدريس

الفعالة ،التحفيز ،التقويم ،خدمة المجتمع) لدى أعضاء ىيئة

التقميدية إلى أساليب أكثر فاعمية إلثارة دواعي التفكير ،إذ أن

التدريس بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

الدالئل تشير بما ال يدع مجاالً لمشك إلى زيادة مساحة تخمف

 .2ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة

األداء التدريسي الكيفي والنوعي واالكتفاء باستخدام أساليب

الدراسة تعزى إلى المتغيرات اآلتية :الجنس ،التخصص،

تدريسية تعتمد عمى" صب المعمومات النظرية في قوالب جامدة

المستوى الدراسي؟

تعتمد عمى الحفظ واالسترجاع وبعيدة كل البعد عن الناحية

ب .أهداف الدراتسة

التطبيقية [.[7

تيدف الدراسة إلى ما يمي:
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 .1اطبلع إدارة الجامعة عمى جوانب القوة والضعف في األداء

د .محددات الدراتسة

األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية من أجل معالجتيا ووضع

 .1الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى طمبة البكالوريوس في

الحمول المناسبة ليا.

جامعة االستقبلل (سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة).

 .2اطبلع عضو ىيئة التدريس في الجامعة بأىمية تقويم األداء

 .2الحدود الزمانية :تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل األول من

التدريسي في جودة التعميم.

العام الدراسي .2016/2015

 .3اطبلع عضو ىيئة التدريس في الجامعة بأىمية ضرورة

 .3الحدود المكانية :تم تطبيق ىذه الدراسة في جامعة

االستفادة من اراء الطبلب في تقويم األداء التدريسي لتحقيق

االستقبلل.

جودة التعميم.

ه .مصطمحات الدراتسة

 .4اطبلع الطبلب بأىمية آراءىم في تحسين جودة التعميم
 .5تقديم المساعدة ألعضاء ىيئة التدريس لتطوير مياراتيم

قوم ،بمعنى قد ر
التقويم :التقويم في المغة :التقويم من أصل ّ
وقوم الشيء وزنو [.[8
قيمتوّ ،

ويعرف (الحيمة) التقويم بأنو (عممية منيجية ،منظمة ،مخططة،

وتنميتيا من خبلل وعييم لجوانب القوة والضعف في أدائيم

تتضمن إصدار األحكام عمى السموك أو الفكر( ،أو الوجدان) أو

وتشخيص الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.

الواقع المقيس ،وذلك بعد موازنة المواصفات ،والحقائق لذلك

ج .أهمية الدراتسة

السموك (أو الواقع) التي تم التوصل إلييا عن طريق القياس مع

تكمن أىمية الدراسة في اآلتي:

معيار جرى تحديده بدقة ،ووضوح) [.[9

 .1إعداد األستاذ الجامعي يمثل إحدى الركائز األساسية في

في حين عرفت الغريب ]10[ ،التقويم بأنو عممية إصدار حكم

تطوير التعميم العالي ،ويعد األداء التدريسي لعضو ىيئة

عمى أداء المعمم في ضوء إطار مرجعي عام ،ومحاولة إرجاع

التدريس حجر الزاوية في تحقيق الكفاءة في التدريس.

القصور في األداء إلى أسبابو.

 .2تعد وظيفة التدريس الجامعي من أىم الوظائف التي تؤدييا

التعريف االجرائي لمتقويم :ىو عممية إصدار حكم نوعي وكمي

الجامعات وأكثرىا فاعمية في إعداد الطمبة لمحياة المستقبمية

عمى مستوى الفعاليات واألنشطة التي تندرج ضمن األداء

حيث زودتيم بالمعارف التخصصية واالتجاىات السموكية

التدريسي لعضو ىيئة التدريس في ضوء معايير الجودة.

اإليجابية والقيمة.

األداء:

الجامعي.

 .3إن إثبات فاعمية العممية التدريسية يستمزم عمميات فحص

تعني كممة "أداء" في قاموس المنجد ،إيصال الشيء إلى

وتقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس ،إذ تعد عممية تقويم

المرسل إليو ،وتربوياً تعني وسيمة التعبير عن امتبلك المعمم

األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس الجامعي من أىم

لمميارات التدريسية تعبي اًر سموكياً ،وقد عرف المقاني والجمل

المجاالت التي ينبغي االىتمام بيا ،لما ليا من أىمية في

األداء بأنو (ما يصدر عن الفرد من سموك لفظي أو مياري،

تحسين مستوى األداء وزيادة فاعميتو.

يستند إلى خمفية معرفية ووجدانية معينة ،وىذا األداء يكون عادة

 .4التقويم ضرورة ممحة لتحقيق التطور المستمر لعضو ىيئة

عمى مستوى معين ،يظير منو قدرتو أو عدم قدرتو عمى أداء

التدريس والمنيج وكل الوسائل األخرى التي تستخدم لتحقيق

عمل ما [.[11

أىداف الجامعة ورسالتيا.

تقويم أداء المعمم :ويقصد بو إصدار الحكم عمى سموكيات المعمم
وما يقوم بو داخل الفصل من حيث إدارتو لمفصل واستخدامو
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ألساليب التقويم وكفايات الشرح والتدريس المتوفرة فيو ،وقدرتو

جميعيا في المستوى المرتفع ،عدا مجال "تقويم تعمم الطمبة" ،في

عمى طرح االسئمة والمناقشة داخل الفصل [.[12

المستوى المتوسط .وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات

األداء األكاديمي:

داللة إحصائية تعزى لمتغير الكمية لصالح طمبة الكميات

ىو العبلقة بين األنشطة التعميمية التي يقوم بيا االستاذ

العممية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

الجامعي (العمميات التدريسية)والتغيير التعميمي الحاصل والذي

النوع االجتماعي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

يظير عمى سموك الطمبة كمظير لنتائج التدريس [.[13

لمتغير المستوى الدراسي عمى المستوى الكمي ،لصالح طمبة

كما عرفو السيد عمي [ ]14بأنو "الطريقة التي يتحدد من خبلليا

السنة الثانية ثم الرابعة وأخي ار السنة الثالثة.
وأجرى محمد وحسين [ ]16دراسة ىدفت لمتعرف عمى

كيفية تحقيق نشاط من قبل عضو ىيئة التدريس بيدف اثراء

مستوى األداء التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية في قسم

المعرفة ونقميا ورعاية الطبلب وتنمية المجتمع".
ويعرفو الباحث إجرائياً :كل أنواع السموك الصادر عن

التربية الرياضية بجامعة دىوك ،واستخدم الباحثان المنيج

المدرس والمعبر عنو بأنشطة وممارسات والتي تمكنو من أداء

الوصفي وذلك بتطبيق استبانة وزعت عمى عينة مكونة من

ميامو التعميمية والتربوية بما يحقق األىداف المرسومة.

( )184طالباً وطالبة ،وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء
التدريسي ألعضاء الييئة التدريسية ٍ
عال ،وتبين وجود فروق دالة

عضو ىيئة التدريس:

إحصائياً في األداء التدريسي يعزى لمتغيرات العمر ،والصف،

ويعرفو الباحث إجرائياً :بأنيم األكاديميون الذين يحممون

والخمفية الدراسية.

درجة الماجستير فأعمى ويدرسون في الجامعات الفمسطينية.

أما دراسة التل [ ]17فقد ىدفت إلى معرفة مدى توافر

 .3الدراتسات التسابلة
قام الباحث باالطبلع عمى عدد من الدراسات السابقة ذات

المقومات الشخصية لؤلستاذ الجامعي في أعضاء ىيئة التدريس

العبلقة بموضوع البحث ،والمتعمقة بفاعمية أداء أعضاء ىيئة

بكمية التربية في جامعة جازان من وجية نظر طبلب الجامعة،

التدريس من وجية نظر الطمبة ،ومنيا:

وتكونت عينة الدراسة من ( )358طالباً من الممتحقين بدراسة

دراسة الجعافرة [ ]15ىدفت الدراسة إلى تقييم فاعمية أداء

مقررات تربوية .ولتحقيق أىداف الدراسة طور الباحث استبانة

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الزرقاء من وجية نظر طمبتيا

من ( )48فقرة تشتمل عمى الصفات والخصائص المكونة

في ضوء معايير الجودة ،ولتحقيق ىذا اليدف تم بناء استبانة

لممقومات الشخصية لؤلستاذ الجامعي ،وأظيرت نتائج الدراسة

تألفت من ( )50فقرة ،موزعة عمى خمسة مجاالت رئيسة:

أن ( )30خاصية متوافرة بشكل مرتفع ،في حين أن ()18

واالتصال

خاصية متوافرة بمستوى متوسط .وكذلك كشفت عن وجود فروق

والتواصل ،والسمات الشخصية ،وتقويم تعمم الطمبة .وبعد تحقق

إحصائيا تعزى لمتخصص الدراسي لصالح التخصصات
دالة
ً

المكونة من ( )910طبلب ،بواقع ( 600طالباً و310

وسعت دراسة عبابنة [ ]18إلى تحديد درجة ممارسة

طالبات) ،من طمبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة في الكميات

مؤشرات جودة األداء الجامعي بكمية اآلداب/مصراتو من وجية

اإلنسانية والعممية ،وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى تقييم

نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،وفيما إذا كانت تختمف درجة

الطمبة ألداء أعضاء ىيئة التدريس يساوي ( ،)3.57وىو في

األداء الجامعي تبعاً لبعض المتغيرات وتوصمت الدراسة إلى أن

المستوى المرتفع ،وجاءت المتوسطات الحسابية لممجاالت

درجة توفر مؤشرات جودة األداء الجامعي في كمية اآلداب/

التخطيط

لمتدريس،

التعميم ،وتنفيذ

التدريس،

األدبية ،والمستوى الدراسي لصالح طبلب السنة الرابعة.

الصدق والثبات البلزمين ،تم تطبيق األداة عمى عينة الدراسة
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مصراتو متوسطة ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس عمى األداة ككل،

استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغيرات الرتبة األكاديمية

وعمى بعد التخطيط والتدريس لصالح اإلناث ،في حين لم تكشف

والمؤىل والجنسية ،ولكن الفروق كانت دالة لمتغير عدد سنوات

عن فروق ذات داللة إحصائية في األداة الكمية ،وفي بعدي

الخبرة لصالح ذو الخبرة القصيرة ( )5-1سنوات.

إدارة الصف والسمات الشخصية تعزى عمى متغيري الكمية
والمستوى التعميمي لمطالب.

وأجرى العتيبي [ ]19دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى
توافر بعض الجوانب األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس

وأجرى محمد وآخرون [ ]21دراسة ىدفت إلى التعرف

بجامعة نجران من وجية نظر الطمبة ،حيث طبقت ىذه الدراسة

عمى نتيجة تقييم أداء أعضاء الييئة التدريسية في جامعة عدن

عمى ( )651طالباً وطالبة ،واستخدم المنيج الوصفي التحميمي،

من قبل الطمبة ،وطبقت الدراسة عمى عدد ( )2000طالباً

وأظيرت نتائج الدراسة بأن جميع الجوانب الخمسة (التمكن

وطالبة ،وتوصمت الدراسة إلى أن مؤشرات الفعالية التدريسية

العممي ،طرق التدريس الفعالة ،التحفيز ،التقويم ،خدمة

ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة غير محققو بالصور

المجتمع) ،يرى أفراد العينة بأنيا تتوافر لدى أعضاء ىيئة

المطموبة ،وأن الجودة األكاديمية تحتاج إلى تطوير وتنمية عممية

التدريس بدرجة متوسطة ،مما يعطي مؤش اًر بأنيا لم تصل

وأكاديمية ،وأنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

لتطمعات الطمبة وطموحاتيم ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية

الجنس والتخصص والمستوى الدراسي.

بين الذكور واإلناث في الجوانب الخمسة جميعيا لصالح

وأما العمايرة [ ]22فقد أجرى دراسة ىدفت إلى التعرف

الذكور ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة في

إلى درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلسراء الخاصة

التخصص العممي والطمبة في التخصص األدبي جميعيا لصالح

لمياميم التعميمية من وجية نظرىم ونظر طمبتيم ،ولتحقيق ذلك

التخصص األدبي ،ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في

تم توزيع استبانة عمى عينة مكونة من ( )59عضو ىيئة

الجوانب األربعة (التمكن العممي ،التحفيز ،التقويم ،خدمة

تدريس ،و( )271طالباً وطالبةً ،وأظيرت النتائج أن نتائج

المجتمع) تعزى لمتغير المستوى الدراسي جميعيا لصالح

تقييميم ألنفسيم عمى مجاالت الدراسة األربعة( :التخطيط

المستوى الدراسي الثالث فأقل ،في حين لم تظير الفروق في

لمموقف التعميمي  /التعممي ،وتنفيذه ،وتقويمو ،والعبلقات

محور طرق التدريس الفعال.

والتواصل اإلنساني مع الطمبة) كان مرتفعاً ،بينما جاء تقييم

وقام الجراح والشريفين [ ]20بدراسة ىدفت إلى تحديد

الطمبة ألدائيم قريباً من درجة الحياد ،كما وأشارت النتائج إلى

سمات عضو ىيئة التدريس الفعال من وجية نظر الطمبة ،وما

وجود فروق دالة إحصائياً في درجة تقييميم ألدائيم ،وعدم وجود

إذا كانت تقديراتيم تختمف باختبلف جنس الطالب ،وكميتو،

فروق تعزى لمتغير لجنس.
وأجرت األسمر [ ]23دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى

طالبا
ومستواه التعميمي .وقد تكونت عينة الدراسة من (ً )1020

وطالبة ،منيم ( )440طالباً و( )580طالبة .ولتحقيق أىداف

ممارسة ىيئة التدريس لكفايات األداء بمحاورىا األربعة

الدراسة طورت أداة تكونت من ( )45فقرة موزعة في ثبلثة أبعاد

(الشخصية ،التدريسية ،إدارة الصف ،التقويم) ،وطبقت الدراسة

ىي :التخطيط والتدريس ،وادارة الصف ،والسمات الشخصية.

عمى ( )735طالبة ،وتوصمت الدراسة إلى أن عضوات ىيئة

وقد كشفت النتائج أن طمبة الجامعة يولون جميع سمات عضو

التدريس بجامعة أم القرى يمارسن كفايات األداء بمحاورىا

ىيئة التدريس أىمية عالية ،وأن أىميا السمات الشخصية ،تمتيا

األربعة بدرجة متوسطة.
وىدفت دراسة الحجار [ ]24إلى تقييم األداء الجامعـ ـي من

إدارة الصف ،وأخي ار التخطيط والتدريس .كما كشفت عن فروقً
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وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة األقصى في

الدراسة أن تقديرات طمبة التخصص األدبي لمميارات التدريسية

ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة .واستخدم الباحث أداة

لؤلستاذ الجامعي أكبر من تقديرات طمبة التخصص العممي.
أجرى ميمي وجونسالفيس [ ]27دراسة ىدفت إلى تزويد

االستبانة المكونة من ( )40فقرة موزعة عمى سبعة مجاالت
ىي( :القيادة ،التخطيط االستراتيجي ،الطمبة ،المعمومات ،الموارد

الكميات بمعمومات عن أداء أعضاء الييئة التدريسية،

البشرية ،إدارة العمميات ،نتائج العمل) ،حيث تم تطبيقيا عمى

إذ تم سؤال ( )874طالباً من ثبلث جامعات مختمفة بالواليات

عينة عشوائية قدرىا ()123عضواً .وبينت نتائج الدراسة أن

المتحدة األمريكية لتحديد العادات المزعجة التي يبلحظيا

المستوى العام لؤلداء الجامعي لم يصل إلى المستوى االفتراضي

الطبلب عمى أداء أساتذتيم .وأظيرت نتائج الدراسة أن عدم

 ،%60وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (α

تنظيم عممية التدريس ،والتحدث بسرعة أثناء الشرح ،واالعتماد

) = 0.05في تقدير أفراد العينة لمستوى األداء الجامعي يعزى

عمى أسموب إلقاء المحاضرات ،وتقديميا بصوت منخفض،

لمتغير الكمية والمؤىل والخبرة .وأوصت الدراسة بضرورة نشر

وتدني درجات الطبلب من العادات التي يمارسيا أعضاء الييئة

مفاىيم ثقافة الجودة الشاممة ،والعمل عمى إنشاء دائرة أو عمادة

التدريسية ىي من أكثر العادات المزعجة التي يبلحظيا الطبلب

لمجودة الشاممة في الجامعة ،وخمق مناخ تنظيمي يشجع عمى

عمى أداء أساتذتيم في تمك الجامعات.
واستيدفت دراسة سيمون وسميمان [ ]28تقويم الكفاءة

الجودة الشاممة.
وقام حسن والخولي [ ]25بدراسة ىدفت التعرف إلى مدى

والفاعمية التدريسية لؤلساتذة الجامعيين من وجية نظر الطبلب

اختبلف تقديرات الطمبة ألداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

المؤسسات التربوية العميا ،وقد استخدمت الدراسة في تحقيق ىذا

قطر ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام استبانة معتمدة بمركز

اليدف استبيان مكون من ثماني أسئمة بغرض التعرف عمى آراء

البحوث التربوية بالجامعة في تقييم أداء عضو ىيئة تدريس،

عينة من الطبلب الفاعمية التدريسية لعدد ( )7من األساتذة

وتكون مجتمع الدراسة من ( )21346من أعضاء ىيئة التدريس

المتفاوتون في حيث الكفاءة والفاعمية التدريسية (وفقاً لمتقارير

والطبلب والطالبات .وأظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات

الرسمية الخاصة بتقويم مستوى أدائيم) الذين يقومون بتدريس

داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات الطمبة ألداء

بعض المقررات العممية ليمو ىو مقرر إدارة نظم المعمومات

أعضاء ىيئة التدريس في المقررات العممية تعزى لجنس

عمى مدار ثبلث فصول دراسية متتالية ،وقد تضمنت األسئمة

الطالب .ووجدت أيضا فروق ذات داللة إحصائية بين

بعض الجوانب الخاصة بأداء أستاذ المقرر مثل :القدرة عمى

المتوسطات الحسابية لتقديرات الطمبة ألداء أعضاء ىيئة

التواصل ،االتجاه نحو الدارسين ،غ ازرة وكفاءة المادة العممية،

التدريس في المقررات النظرية تعزى الختبلف الكميات ولصالح

الميارات التدريسية ،العدل والموضوعية ،المرونة ،وقد أسفرت

كمية التربية وكمية اإلدارة واالقتصاد.

الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين أراء الطبلب في جوانب
األداء التي حددتيا أسئمة االستبيان في كل من التطبيقين القبمي

وقام المحبوب [ ]26بدراسة ىدفت لمتعرف إلى األداء

والبعدي.

التدريسي لؤلستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة الممك فيصل
من خبلل تقديرات الطمبة لمممارسات التدريسية .استخدم الباحث

وىدفت دراسة أجراىا مارش [ ]29إلى بيان أىداف التقويم

استبانة طبقت عمى عينة مكونة من ( )273طالبا وطالبة،

التدريس الجامعي ،واألبعاد المكونة ألدوات القياس الخاصة

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات الطمبة لؤلداء التدريسي

بتقويم الطمبة لممدرسين ،وأظيرت الدراسة أربعة أىداف لتقويم

لؤلستاذ الجامعي كانت أكبر من تقديرات الطالبات ،كما كشفت

الطمبة لفاعمية التدريس وىي أنو يشكل تغذية راجعة لممؤسسات
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التعميمية ،مما يساعد عمى تحسين التعميم وقياس فاعمية التدريس

ثالثاً :استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خبلل تحديد

لغايات اتخاذ القرار بشأن المدرس وتقديم معمومات جيدة لمطمبة

وبمورة مشكمة الدراسة ،واالطبلع عمى األدب النظري ،وتحديد

تساعدىم عمى اختيار المدرس والمساق المناسب ليم وتقديم

أداة الدراسة.

وصف لنتائج وعمميات التحميل التعميم يوكد مارش أن تقويم

مقدمة:

الطمبة يمثل أسموباً دعائياً لدى الطمبة زيادة عمى المجتمع

يعتبر التقويم التربوي من الموضوعات اليامة بسبب ما

الخارجي عن الجامعة ومدى اىتماميا بطمبتيا ،مما يمثل جانب ًا

يقدمو من معمومات ونتائج توضح الجيود المبذولة لتحقيق

ميماً من اىتمام الجامعة بتمبية احتياجات الطمبة النفسية بحيث

االىداف التربوية ،فيو العممية التحكم بيا عمى مدى تحقيق ىذه

تساعدىم عمى اتخاذ القرار في تسجيل المساق الذي يرونو

األىداف ،ومدى التطابق بين األىداف واألداء ،وعممية تقويم

مناسباً ،والمدرس المناسب من وجية نظرىم ،وىذا يساعد عمى

عضو ىيئة التدريس يساىم في تحديد نقاط القوة والضعف في

زيادة ثقة الطمبة بأنفسيم وقدراتيم عمى تحسين التعميم في

أدائو ،وبالتالي يساعد في عممية تطوير أدائو األكاديمي ،فيعمل

الجامعي.

عمى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وأساليب التقويم
الموضوعية عمى أسس عممية.

وأكدت دراسة ىوبا وفرد [ ]30أن التقويم والتغذية الراجعة
المستمرة ىما عنصران أساسيان لمتطوير التعميم في الجامعات،

مفيوم التقويم:

فالتقويم الذي يركز عمى تعمم الطمبة ىدفو واضح ،وىو جزء من

المعنى المغوي لمتقويم :توجد كممتان تدالن أو تفيدان لبيان قيمة

عممية مستمرة ،ويطرح أسئمة عامة ويضم فئات متنوعة من
الميتمين بنتائج التعميم الجامعي ،وأنو أداة قوية لتحسين التعميم

لغويا وىو أعم
الشيء ىما تقويم وتقييم والمصطمح األول صحيح ً
وأشمل يراد منو معاني عدة منيابيان قيمة الشيء (تثمينو)

في مرحمة البكالوريوس.

وتعديل أو تصحيح االعوجاج [.[31
أما عمى مستوى قاعة الدرس أو األداء التدريسي فيي

القعليب عمى الدراتسات التسابلة:
أوالً :من خبلل استعراض الدراسات السابقة يبلحظ أن ىذه

"عممية منظمة لجمع وتحميل المعمومات لتحديد مدى تحقيق

الدراسات اتفقت عمى أىمية وضرورة التقويم األكاديمي ألعضاء

األىداف التعميمية من قبل المتعممين ،واتخاذ ق اررات بشأنيا

ىيئة التدريس ،وكانت نتائج معظم الدراسات أن مستوى تقييم

ويشير ىذا المفيوم ضمناً إلى ضرورة صياغة األىداف المعرفية

الطمبة ألداء أعضاء ىيئة التدريس كانت مرتفعة وىو ما أكدتو

والميارية والوجدانية كخطوة أولى في عممية التعميم كونيا عممية

دراسة الجعافرة [ ]15وقاسم وحسين [ ]16والتل [ ]17والجراح

مقصودة وىادفة [.[32

والشريفين [ ]20والعمايرة [ ]22وىيوبا وفريد [ ،]30أما دراسة

أىمية عممية تقويم أعضاء ىيئة التدريس:

العبابنو [ ]18والعتيبي [ ]19واألسمر [ ]23والحجار [ ]24فقد

فيما يأتي أىمية وفوائد عممية تقويم أعضاء ىيئة التدريس طبقاً

أكدت نتائجيا إلى أن مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس جاء

لواجباتيم ومياميم ومسؤولياتيم التي تحددىا الجامعة:

بدرجة متوسطة.

 .1التحديد الدقيق إليجابيات وسمبيات أوضاع األنظمة المختمفة

ثانياً :اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المجال الذي

المطبقة في الجامعة.

تبحث فيو الدراسة الحالية وىو الجامعات ،وفي طريقة جمع

 .2التحديد الدقيق لمدى سير ىذه األنظمة وفقاً لمخطط

البيانات والمعمومات وىو االستبانة كأداة لتحقيق أىداف الدراسة،

واألىداف الموضوعة.

واعتماد المنيج الوصفي لمدراسة.

 .3استخـ ـدام التقويـ ـم بصفت ـو معي ـا اًر يت ـم ف ـي ضوئو اختيار برامج
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وخطط التطوير.

األخرى

 .4استخدام التقويم وسيمةً لتقدير أداء األنظمة بشكل عام ثم

خصائص عممية تقويم أعضاء الييئة التدريسية:

أداء األعضاء بشكل خاص [.[33

أما أىم الخصائص الواجب توافرىا في تقويم األداء التعميمي،

أىداف عممية تقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس:

فيمكن إجماليا بما يأتي:
 .1الشمولية التي يستيدف التقويم فييا جميع النواحي والتغييرات

تيدف وتسعى عمميات التقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس
إلى مساعدتيم في تنمية مياراتيم المختمفة في التدريس والبحث

والعوامل ذات العبلقة بالتقويم.

العممي وخدمة المجتمع وعمى إمكانية التطور الذاتي المستمر

 .2االستم اررية في توفير البيانات البلزمة إلحداث التطوير

الذي ال بد منو لمواكبة التطورات والمستجدات العممية ويمكن أن

المطموب والمستمر.

تحقق عممية التقويم اآلتي:

 .3استخدام أدوات لمقياس والتقويم تتسم بالثبات والصدق

 -تقييم مستوى األداء لعضو ىيئة التدريس ومتابعة مستوى

وسيولة االستخدام.

التقدم في ذلك.

 .4الواقعية والقابمية لمتحقيق ووضوح األىداف والمعايير

 -الكشف عن نواحي القوة في األداء لتعزيزىا واالستفادة منيا

المحددة.

وامكانية نقميا لآلخرين عبر وسائل متعددة وتحدد نقاط الضعف

 .5أن يكون التقويم جزءاً ال يتج أز من العممية التعميمية أو أحد

لتبلفييا ووضع الحمول لتحقيق ذلك.

متغيراتيا األساسية [.[33

 -التأشير واإلشادة باألداء المتميز لعضو ىيئة التدريس،

أساليب تقييم األداء:
ىناك مجموعة من األساليب لعممية تقييم األداء ،وذلك

واستثمار ذلك في جوانب متعددة لخدمة المجتمع عبر بوابة
البحث العممي واألنشطة العممية والمجتمعية األخرى.

حسب األسموب والطريقة المراد تقييم األداء من خبلليا منيا:

 -عممية التقويم تساعد في توفير مؤشرات وبيانات عن مستوى

 .1طريقة االختيار اإللزامي :يتم بموجبيا تقييم أداء العامل عبر

االنجاز وضعفو في جوانب عديدة تسعى الجامعة إلى تحقيقو

اختيار المسؤول لعبارة من مجموعة من العبارات ،وتتميز ىذه

[.[34

الطريقة بقدرتيا عمى تحقيق الموضوعية في التقييم ،نتيجة لعدم

تقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس في ضوء ميام

معرفة المقيم ىل اختياره لصفة معينة في صالح الموظف أم ال

الجامعة:

[.[35

تنبثق ميام عضو ىيئة التدريس من الميام والوظائف

 .2تحميل النظم :ىو محاولة لتطبيق الطريقة العممية في تقييم

الرئيسة التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا وىي التدريس والبحث

األداء من خبلل تحديد المشكمة والنظر إلييا في إطارىا الكمي،

العممي وخدمة المجتمع ،وتختمف إمكانات وقدرات عضو ىيئة

ثم اتخاذ القرار ووضعو في شكل برنامج عمل قابل لمتنفيذ ،ويمر

التدريس في مساىمتو من نشاط إلى آخر ،ولكن محصمة ىذه

تطبيقو بمراحل ىي :تحديد المشكمة ثم تحميل المشكمة ثم جمع

األنشطة تتمثل في فاعمية عضو ىيئة التدريس في المجتمع

البيانات ثم تحميل البيانات ثم اختيار البديل األمثل ثم تحويل

الجامعي والمحمي [.[34

القرار إلى عمل فعال ثم التقييم [.[36

وسيركز الباحث عمى الميمة الرئيسة األولى التي تتعمق

 .3اإلدارة باألىداف :تركز ىذه الطريقة عمى مفيوم التكامل

بموضوع بحثو ،أال وىي التدريس أو األداء التدريسي والفعاليات

والرقابة الذاتية ،حيث يقوم العاممون بتوجيو أنفسيم ذاتين أجل

األكاديمية المرتبطة بو عمى الرغم من ارتباط ىذه الميمة بالميام

تحقيق أىدافيم التي التزموا بيا .فعمل اإلدارة األساسي ىو
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وضع أىداف ومحاولة الحصول عمى التزام ميني لتحقيقيا

تطوير الجوانب األكاديمية إال بتقويميا من أجل معرفة واقعيا،

[.[37

وتحددت الجوانب األكاديمية فيما يمي:

 .4طريقة الوقائع الحرجة :يتم تقييم أداء العامل عمى أساس

 .1التمكن العممي.

عدد من الوقائع التي حدثت منو وتأثيرىا عمى العمل بالسمب أو

 .2طرق التدريس الفعالة.

اإليجاب .وتتميز ىذه الطريقة بأنيا تقمل من تحيز المسؤول في

 .3التحفيز.

التقييم ،رغم أن تطبيق ىذه الطريقة يحتاج إلى جيد غير عادي

 .4التقويم.

في تحديد الحوادث أو الوقائع المؤثرة في األداء [.[35

 .5خدمة المجتمع.

 .5المراجعة اإلدارية :ىي عبارة عن التفحص واالختبار الكامل

 .4الطريلة واالجراءات

لمييكل التنظيمي لممؤسسة أو ألحد أقساميا ،واختيار الخطط

أ .منهج الدراتسة

واألىداف ووسائل التشغيل ومدى استخدام المؤسسة لمعناصر

تضمن وصفا لئلجراءات التي اتبعيا الباحث في تحديد

اإلنسانية والمادية بيا [.[38

مجتمع الدراسة والعينة ووصفيا ،وشرح الخطوات واإلجراءات

 .6إدارة الجودة الشاممة كمدخل لتقييم األداء وتحسينو :ولد

العممية التي اتبعت في بناء أداة الدراسة ووصفيا ،ثم إجراء

مفيوم الجودة وتحسينيا في اليابان ،وذلك مع بداية العقد

صدق الدراسة وثباتيا ،ثم شرح مخطط الدراسة ومتغيراتيا

الخمسين من القرن العشرين ،ثم انتشر بعد ذلك في شمال

واإلشارة إلى نوع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في

أمريكا ودول أوروبا ألغربية إلى أن أصبح موضوع العصر،

دراسة“ تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في

حيث تجسد في نيج إداري حديث أُطمق عميو تسمية (إدارة

جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة.

الجودة الشاممة) ،الذي قام بتطوير مفيوم اإلدارة القديم ليتماشى

ب .مجقمع الدراتسة

مع التوجيات الحديثة والمعاصرة ،التي تؤكد عمى تحقيق الجودة

تشكل مجتمع الدراسة من جميع طمبة جامعة االستقبلل

العالية لكسب رضا العمبلء ،تأكيدىا عمى ان مسألة الجودة ال

البالغ عددىم ( )665طالباً حسب ما أشارت سجبلت عمادة

معينا أو أكثر داخل المؤسسة بل يشمميا جميعيا
تشمل مجاالً ً

القبول والتسجيل في الجامعة.

[.[39

ج .عينة الدراتسة

تقويم الجوانب األكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس:

وزعت ( )200استبانة عمى طمبة جامعة االستقبلل موزعة

يرى العتيبي [ ]19أن التقويم عممية إدارية يتم في ضوئيا

عمى عينة الدراسة ،واسترد منيا ( )200استبانة صالحة

المقوم ،وجوانب الخمل والفجوات بين
معرفة الواقع وخصائص
ّ
الواقع والمأمول ،وليذا فإن أولى خطوات التخطيط السميم ىي

لمتحميل ،عمماً بأن الباحث راعى عند اختيار العينة التوزيع
حسب الجنس ،التخصص ،مستوى الدراسة ،حيث أنيا كانت

التقويم اليادف ،وأولى خطوات التنظيم الجيد ىي التقويم

موزعة عمى الفئات كافة من أجل تحقق اليدف ،حيث تم اختيار

النوعي ،وكذلك الحال بالنسبة لبقية العمميات اإلدارية ،وأي

العينة باستخدام العينة العشوائية ،والجدول اآلتي يصف

تطوير جوىري يبدأ بتقويم شامل ،وفي ضوء ذلك ال يمكن

خصائص عينة الدراسة بناء عمى متغيراتيا المستقمة:
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جدول 1
خصائص عينة الدراتسة حتسب مقغيرات الدراتسة
المقغير

متسقويات المقغير

العدد

االنحرافات المعيارية

الجنس

ذكر

147

73.5

أنثى

53

26.5

إدارة عامة وعسكرية

58

29.0

عموم شرطية وقانونية

53

26.5

عمم النفس

46

23.0

نظم معمومات إدارية

9

4.5

عمم الجريمة والقانون

11

5.5

لغة إنجميزية

7

3.5

عموم أمنية

16

8.0

سنة أولى

1

.5

سنة ثانية

70

35.0

سنة ثالثة

64

32.0

سنة رابعة

65

32.5

200

100.0

التخصص

مستوى الدراسة

المجموع

• ثانيا :تكون ىذا الجزء من فرات االستبانة جميعيا البالغ عددىا

ج .أداة الدراتسة
بعد اطبلع الباحث عمى عدد من الدراسات السابقة

( )55فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت تمثمت في التمكن العممي

واألدوات المستخدمة فييا ومنيا دراسة العتيبي ] [19قام بتطوير

ولو ( )14فقرة ،طرق التدريس الفعالة ولو ( )10فقرة ،والمجال

استبانة من أجل دراسة تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة

الخاص بالتحفيز ولو ( )11فقرة ،التقويم ولو ( )10فقرة ومحور

التدريسية في جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة ،وقد

خدمة المجتمع (.)10

عرضت االستبانة عمى مجموعة من المحكمين في مجال

ثبات أداة الدراسة:

التخصص ،حيث قام البعض منيم باقتراح فقرات جديدة والبعض

استخدم الباحث معادلة (كرونباخ الفا) لقياس معمل الثبات

اآلخر عمل عمى إعادة صياغة بعض الفقرات والمحاور،

حيث قام الباحث بإيجاد كل محور عمى حدى ،وفي النياية تم

واشتممت الدراسة عمى جزأين أساسيين ىما:

إيجاد معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة وكانت عمى

• أوال :البيانـ ـات الش ـخصيـ ـة التـ ـي تتع ـم ـق بالجـن ـس ،التخص ـص،

النحو اآلتي:

مستوى الدراسة.
جدول 2

معامل الثبات حتسب معادلة كرونباخ ألفا لملياس قلويم األداء األكاديمي
الرقم

المجال

معامل كرونباخ الفا

1

التمكن العممي

0.86

2

طرق التدريس الفعالة

0.83

3

التحفيز

0.83

4

التقويم

0.82

5

خدمة المجتمع

0.83

6

معامل الثبات لجميع فقرات األداة

0.95
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• أقل من  1.81منخفض جداُ

يبلحظ من خبلل الجدول رقم ( )2أن جميع معامبلت الثبات
مرتفعة حيث تراوحت ما بين ( )0.82-0.86حيث بمغت

 .5النقائج

الدرجة الكمية لمعامل الثبات ( )0.95وجميع ىذه القيم مناسبة

نتائج اسئمة الدراسة:

وتفي بأغراض ىذه الدراسة.

نتائج سؤال الدراسة الرئيس :ما واقع تقويم األداء األكاديمي

مقياس االستبانة:

ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل من وجية نظر

•  4.21فأكثر ٍ
عال جداً

الطمبة؟

• من ٍ 4.20-3.41
عال

لئلجابة عن ىذا السؤال ،حسبت المتوسطات الحسابية

•  2.61-3.40متوسط

واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت السابقة وتم االعتماد

•  1.81-2.60منخفض

عمى الدجة الكمية ونتائج الجدول ( )8تبين ذلك:
جدول 3

المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بواقع قلويم األداء األكاديمي ألعضاء الهيئة القدريتسية في جامعة االتسقلالل من وجهة نظر
الطمبة

الفلرات

الرقم

المقوتسط الحتسابي

االنحرافات المعيارية

.1

خدمة المجتمع

3.4290

0.72504

.2

التحفيز

3.4191

0.67181

.3

التقويم

3.3970

0.66958

متوسطة

.4

طرق التدريس الفعالة

3.3780

0.69667

متوسطة

.5

التمكن العممي

3.2907

0.66145

متوسطة

3.3828

0.56558

متوسطة

الدرجة الكمية

يتضح من خبلل البيانات في الجدول ( )8أن واقع تقويم

الدرجة
ٍ
عال
ٍ
عال

جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة كانت متوسطة.

األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل

النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األول:

من وجية نظر الطمبة كانت متوسطة ،فتراوحت المتوسطات

أ .التمكن العممي:

الحسابية عمييا ما بين ( )3.42إلى ( ،)3.29وفيما يتعمق

ما درجة توافر مقومات التمكن العممي لدى أعضاء ىيئة

بالدرجة الكمية لواقع تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة

التدريس بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

التدريسية في جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة فقد كانت

ولئلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية

متوسطة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ ( ،)3.38اي

واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في الجدول (:)4

ان واقع تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في
جدول 4
المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لفلرات الدراتسة الخاصة بدرجة قوافر ملومات القمكن العممي لدى أعضاء هيئة القدريس بجامعة
االتسقلالل من وجهة نظر الطمبة

المقوتسط الحتسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

الفلرات

الرقم
.1

يغطى موضوعات المقرر خبلل الفصل الدراسي.

3.71

1.035

مرتفع

.2

يعمل عمى تثقيف الطمبة في مجال تخصصو.

3.54

1.017

مرتفع

.3

يدرك المجاالت المرتبطة بتخصصو.

3.43

1.119

مرتفع

.4

يبدو متمكنا من المادة العممية.

3.41

1.033

مرتفع

.5

يوجو الطمبة لحل مشكبلتيم بالطرق العممية.

3.33

1.117

متوسط

.6

يوضح بعض األفكار العممية بطريقة بيانية.

3.31

0.989

متوسط
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.7
.8

يقدم موضوعات المقرر وفقاً لمتطورات العممية.
يعمل عمى نشر ثقافة أكاديمية عامة.

.9

يوضح لمطمبة المبادرات العممية لمجامعات المتميزة.

3.24

.10

يوضح الميارات األكاديمية لمطمبة.

3.23

1.142

.11

يسعى لعمل الشيء الصحيح في أثناء المحاضرات

3.16

1.096

متوسط

.12

يوجو الطمبة لتطوير مياراتيم بالطرق العممية.

3.09

1.161

متوسط

.13

يضيف تفاصل جديدة لؤلفكار القائمة.

3.09

1.099

متوسط

.14

يقدم بعض الموضوعات بمغة أجنبية (غير المغة العربية)

2.96

1.194

متوسط

3.2907

0.6614

متوسط

الدرجة الكمية

3.30

0.935

متوسط

3.27

1.151

متوسط

1.126

متوسط
متوسط

يتضح من خبلل البيانات في الجدول ( )4أن درجة توافر

وذلك يبين أن أعضاء الييئة التدريسية يتمتعون بالخبرة والقدرات

مقومات التمكن العممي تراوحت ما بين المرتفعة والمنخفضة،

المطموبة ،وىذه النتيجة تتفق مع بقدر ع ٍ
ال مع دراسة محمد

فتراوحت المتوسطات الحسابية عمييا ما بين ( )3.71إلى

وآخرون ،]21[ ،ودراسة ىيوبا وفريد [ ،]30حيث تم التقييم من

( ،)2.96وفيما يتعمق بالدرجة الكمية لتوافر مقومات التمكن

وجية نظر الطمبة وكانت بدرجة كبيرة لصالح أعضاء ىيئة

العممي فقد كانت متوسطة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي

التدريس .وىي تتعارض مع دراسة الحجار ]24[ ،التي أشارت

بمغ ( ،)3.29وتشير ىذه النتيجة إلى أن درجة توافر مقومات

نتائجيا إلى أن أداء الييئة التدريسية لم يصل إلى المستوى

التمكن العممي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة االستقبلل من

المطموب.

وجية نظر الطمبة متوسطة ،وىذه النتيجة تشير إلى أعضاء

ب .طرق التدريس الفعالة:

ىيئة التدريس في جامعة االستقبلل يعممون عمى شرح كافة

ما درجة توافر مقومات طرق التدريس الفعالة لدى أعضاء ىيئة

موضوعات المقرر خبلل الفصل الدراسي وأنيم يبذلون جيد

التدريس بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

جميعا
كبير في تثقيف الطمبة في مجال تخصصاتيم ،كما أنيم
ً

لئلجابة عن ىذا السؤال ،حسبت المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول ( )5تبين ذلك:

لدييم معمومات كافيو حول المجاالت المرتبطة بتخصصاتيم،

جدول 5
المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لفلرات الدراتسة عمى مجال درجة قوافر ملومات طرق القدريس الفعالة لدى أعضاء هيئة القدريس
بجامعة االتسقلالل من وجهة نظر الطمبة

المقوتسطات

االنحرافات

الرقم

الحتسابية

المعيارية

.1

يربط شرح المقررات باألىداف العامة لمتعميم العام.

3.84

1.114

مرتفع

.2

يربط محتوى المحاضرة بأىداف المقرر.

3.56

1.064

مرتفع

.3

ينظم المعمومات بطريقة يسيل استيعابيا.

3.52

1.037

مرتفع

.4

يشجع الطمبة عمى استخدام أسموب البحث العممي.

3.46

1.120

مرتفع

.5

يستخدم طريقة حل المشكبلت في التعميم.

3.35

1.036

متوسط

.6

يصمم أنشطة تعميمية مبلئمة لموضوعات المقرر.

3.25

1.074

متوسط

.7

ينوع في أساليب التعميم.

3.22

1.130

متوسط

.8

يطبق إستراتيجية التعمم التعاوني في المحاضرة.

3.21

1.025

متوسط

.9

يستخدم ميارات االتصال الفعال أثناء المحاضرة.

3.20

1.134

متوسط

يوازن بين متطمبات المقرر وامكانات الطمبة.

3.17

1.161

متوسط

3.3780

0.696

متوسط

.10

الفلرات

الدرجة الكمية
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الدرجة

يتضح من خبلل البيانات في الجدول ( )5أن درجة توافر

التدريسية في جامعة االستقبلل منذ بداية العام تعمل عمى وضع

مقومات طرق التدريس الفعالة لدى أعضاء ىيئة التدريس

خطة لممقررات الدراسية ،وتوضح في ىذه الخطة األىداف

بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة جاءت ما بين المرتفعة

وطرق الشرح المناسبة ليا ،وبالتالي فيذه النتيجة تثبت التزام

والمتوسطة ،فقد تراوحت المتوسطات الحسابية عمييا ما بين

الييئة التدريسية بيذه الخطط ،وىذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع

( )3.84إلى ( ،)3.17وفيما يتعمق بالدرجة الكمية لدرجة لتوافر

دراسة الجعافرة [ ]15ودراسة محمد وحسين ]16[ ،وتتعارض مع

مقومات طرق التدريس الفعالة لدى أعضاء ىيئة التدريس فقد

دراسة العمايرة ]22[ ،التي وصفت نتائج عينة الطمبة بالحيادية،

كانت متوسطة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ

ووصفت نتائج عينة أعضاء ىيئة التدريس بدرجة عالية لصالح

( ،)3.41وتشير ىذه النتيجة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في

أنفسيم في ىذا المجال.

جامعة االستقبلل يعممون عمى ربط شرح المقررات باألىداف

ج .مقومات التحفيز:

العامة لمتعميم العام ،وأنيم يربطون محتوى المحاضرة بأىداف

ما درجة توافر مقومات التحفيز لدى أعضاء ىيئة التدريس

المقرر ،كما يعممون عمى تنظيم المعمومات بطريقة يسيل

بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

استيعابيا من قبل الطمبة ،وأنيم يشجعون الطمبة عمى استخدام

لئلجابة عن ىذا السؤال ،حسبت المتوسطات الحسابية

أسموب البحث العممي ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن الييئة

واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول ( )5تبين ذلك:

جدول 6
المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لفلرات الدراتسة الخاصة بدرجة قوافر ملومات القحفيز لدى أعضاء هيئة القدريس بجامعة االتسقلالل
من وجهة نظر الطمبة

الفلرات

الرقم

المقوتسط

االنحرافات

الحتسابي

المعيارية

.1

ينوع المثيرات العقمية لمطمبة أثناء المحاضرة.

3.68

1.088

مرتفع

.2

ينمى االتجاىات العممية لدى الطمبة.

3.51

1.047

مرتفع

.3

يشجع الطمبة عمى طرح األسئمة.

3.48

1.007

مرتفع

.4

يشجع الطمبة عمى االلتزام بالجودة في واجباتيم األكاديمية.

3.45

1.016

مرتفع

.5

يحث الطمبة عمى تبادل البحوث العممية.

3.40

1.169

متوسط

.6

يحث الطمبة عمى القيم اإليجابية.

3.38

1.114

متوسط

.7

يقدم برامج إثرائية لمطمبة المتميزين.

3.37

1.067

متوسط

.8

يشجع الطمبة عمى تقديم األفكار التطويرية.

3.35

1.138

متوسط

.9

ييتم بالتغذية الراجعة من الطمبة.

3.33

1.061

متوسط

.10

يشرك الطمبة في الخطط التنفيذية لبعض الموضوعات.

3.33

1.187

متوسط

.11

يحث الطمبة عمى قراءة الدوريات العممية المحكمة.

3.33

1.033

متوسط

3.4191

.67181

مرتفع

الدرجة الكمية

الدرجة

يتضح من خبلل البيانات في الجدول ( )5أن درجة توافر

عالية وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ ( ،)3.41وتشير

مقومات التحفيز لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة االستقبلل

ىذه النتيجة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة ينوعون

من وجية نظر الطمبة كانت ما بين المرتفع والمتوسطة ،فقد

من المثيرات العقمية لمطمبة أثناء المحاضرة ،كما أنيم يعممون

تراوحت المتوسطات الحسابية عمييا ما بين ( )3.68إلى

عمى تنميو االتجاىات العممية لدى الطمبة وأنيم يعممون بشكل

( ،)3.33وفيما يتعمق بالدرجة الكمية لدرجة توافر مقومات

دائم عمى تشجع الطمبة عمى طرح األسئمة من أجل

التحفيز لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة االستقبلل فقد كانت

االستفسارات ،كما أنيم يعممون عمى تشجع الطمبة عمى االلتزام
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بالجودة في واجباتيم األكاديمي ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى

د .مقومات التقويم:

أن القدرات الشخصية ألعضاء الييئة التدريسية نتيجة الخبرة

ما درجة توافر مقومات التقويم لدى أعضاء ىيئة التدريس

والكفاءة ،في جامعة االستقبلل .وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج

بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

دراسة الجراح والشريفين ،]20[ ،ودراسة العتيبي]19[ ،

لئلجابة عن ىذا السؤال ،حسبت المتوسطات الحسابية

وتتعارض مع دراسة  [27] Milcyودراسة عبابنة ]18[ ،التي

واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول ( )7تبين ذلك:

اشارت نتائجيا إلى درجة متوسطة.
جدول 7
المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لفلرات الخاصة بدرجة قوافر ملومات القلويم لدى أعضاء هيئة القدريس بجامعة االتسقلالل من وجهة
نظر الطمبة

الرقم

المقوتسط الحتسابي

الفلرات

االنحرافات المعيارية الدرجة

.1

يقوم بتقويم التحصيل المعرفي لمطمبة.

3.68

1.031

مرتفع

.2

يطرح أسئمة تحتاج لتفكير متعمق من الطمبة.

3.53

1.102

مرتفع

.3

يتقن فن صياغة االمتحانات التحصيمية.

3.50

0.956

مرتفع

.4

يشخص أداء الطمبة بأساليب تقويم عممية.

3.37

0.926

متوسطة

.5

يدون مبلحظاتو عمى أبحاث الطمبة ويطمعيم عمييا.

3.37

1.208

متوسطة

.6

يدون اإلجابات الصحيحة بعد تصحيح األسئمة عمى ورقة االختبار.

3.36

1.174

متوسطة

.7

يوزع عمميات التقويم في أثناء المحاضرة.

3.33

1.099

متوسطة

.8

ينقد أداء الطمبة بطريقة بناءة.

3.33

1.080

متوسطة

.9

يصمم األدوات المناسبة لقياس أداء الطمبة.

3.26

1.085

متوسطة

ينوع في أساليب التقويم مراعاة لمفروق الفردية.

3.24

1.024

متوسطة

3.3970

0.6698

متوسطة

.10

الدرجة الكمية

يتضح من خبلل البيانات في الجدول ( )6أن درجة توافر

النتيجة إلى أن أعضاء الييئة التدريسية ممتزمون بالقواعد

مقومات التقويم لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة االستقبلل

البلزمة إلعداد االمتحانات والتي بدورىا تساعد عمى زيادة

من وجية نظر الطمبة كانت ما بين العالية والمتوسطة ،فتراوحت

التحصيل المعرفي لمطمبة بالمحصمة النيائية ،وىذه النتيجة تتفق

المتوسطات الحسابية عمييا ما بين ( )3.68إلى ( ،)3.24وفيما

إلى حد ما مع دراسة حسن والخولي ]25[ ،ودراسة Marsh

يتعمق بالدرجة الكمية لدرجة توافر مقومات التقويم لدى أعضاء

] [29وتتعارض مع دراسة الحجار ]24[ ،حيث جاءت النتيجة

ىيئة التدريس بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة فقد

مقبولة.

كانت متوسطة وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بمغ

ىـ .مقومات خدمة المجتمع:

( ،)3.39وتشير ىذه النتيجة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في

ما درجة توافر مقومات خدمة المجتمع لدى أعضاء ىيئة

جامعة االستقبلل يقومون بتقويم التحصيل المعرفي لمطمبة .وأنيم

التدريس بجامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة؟

يطرحون أسئمة تحتاج لتفكير متعمق من الطمبة ،كما وأنيم

لئلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية

يتقنون فن صياغة االمتحانات التحصيمية .ويعزو الباحث ىذه

واالنحرافات المعيارية ونتائج الجدول االتي تبين ذلك:
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جدول 8

المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لفلرات الخاصة بدرجة قوافر ملومات خدمة المجقمع لدى أعضاء هيئة القدريس بجامعة االتسقلال ل
من وجهة نظر الطمبة

المقوتسطات

االنحرافات

الرقم

الحتسابية

المعيارية

.1

يوضح مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع.

3.90

1.165

مرتفع

.2

يوضح لمطمبة أدوارىم المجتمعية في خدمة مجتمعيم.

3.51

1.103

مرتفع

.3

يحث الطمبة عمى ربط البحوث العممية باحتياجات التنمية.

3.51

1.066

مرتفع

.4

يوجو الطمبة لممساىمة في المناسبات االجتماعية.

3.45

1.120

مرتفع

.5

يوجو الطمبة ألىمية تقدير كبار السن.

3.43

1.145

مرتفع

.6

يوجو الطمبة لترشيد الموارد الوطنية.

3.41

1.081

مرتفع

.7

يوضح لمطمبة أساليب المساىمة في حل المشكبلت االجتماعية.

3.36

1.018

متوسطة

.8

يوضح ضوابط االنفتاح العقمي المتزن عمى الثقافات األخرى.

3.31

1.009

متوسطة

.9

يحث عمى العمل الجماعي التطوعي.

3.22

1.157

متوسطة

يوجو الطمبة لممشاركة في التنمية المجتمعية.

3.19

1.058

متوسطة

3.4290

0.7254

مرتفع

.10

الفلرات

الدرجة الكمية

الدرجة

يتضح من خبلل البيانات في الجدول ( )7أن درجة توافر

الييئة التدريسية عمى دراية تامة بواجب الجامعة اتجاه المجتمع،

مقومات خدمة المجتمع لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

وىم يعممون عمى توضيح ىذه األمور لمطمبة بأفضل الطرق.

االستقبلل من وجية نظر الطمب تراوحت ما بين المرتفعة

وىذه النتيجة تتفق مع دراسة  ،[29] Marshوتتعارض مع

والمتوسطة ،فتراوحت المتوسطات الحسابية عمييا ما بين

دراسة المحبوب [.[26

( )3.90إلى ( ،)3.19وفيما يتعمق بالدرجة الكمية لدرجة توافر

نتائج السؤال الثاني:

مقومات خدمة المجتمع لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

أ .متغير الجنس:

االستقبلل من وجية نظر الطمبة فقد كانت مرتفعة ،وذلك بداللة

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة = (α

المتوسط الحسابي الذي بمغ ( ،)3.42وتشير ىذه النتيجة إلى

) 0.05في تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في

أن أعضاء ىيئة التدريس يوضحون مسؤولية الجامعة تجاه

جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة تعزى لمتغير الجنس،

المجتمع ،وأنيم يوضحون لمطمبة أدوارىم المجتمعية في خدمة

والختبار ما إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية ،استخدم

مجتمعيم ،كما أنيم يحثون الطمبة عمى ربط البحوث العممية

اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ونتائج الجدول ( )9تبين ذلك

باحتياجات التنمية ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن أعضاء
جدول 9
نقائج اخقبار (ت) لعينقين متسقلمقين لداللة الفروق بين المقوتسطات في قلويم األداء األكاديمي ألعضاء الهيئة القدريتسية في جامعة االتسقلالل
من وجهة نظر الطمبة

المجاالت

النوع

العدد

المقوتسط

االنحراف

قيمة (ت)

متسقوى الداللة*

التمكن العممي

ذكر

147

3.3338

0.69279

1.540

0.12

أنثى

53

3.1712

0.55405

ذكر

147

3.3891

0.72311

أنثى

53

3.3472

0.62284

ذكر

147

3.4762

0.70058

أنثى

53

3.2607

0.56070

طرق التدريس الفعالة
التحفيز

231

.3750
2.017

.3750
50.00

التقويم
خدمة المجتمع
الدرجة الكمية

ذكر

147

3.4163

0.67062

أنثى

53

3.3434

0.67011

ذكر

147

3.4741

0.75933

أنثى

53

3.3038

0.60921

ذكر

147

3.4179

0.60180

أنثى

147

3.3338

0.69279

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α = 0.05

.6790
1.471
1.468

.4980
.1430
.1440

اختمف مع دراسة العتيبي [ ]19حيث كان ىناك فروق لصالح
الذكور ،واختمفت مع دراسة الجراح والشريفين [ ]20وكانت ىناك

يبلحظ من خبلل البيانات الواردة في الجدول السابق عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة = (α

فروق لصالح االناث.

) 0.05في تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في

ب .متغير التخصص:

جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة حسب متغير الجنس.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة = (α

فقد بمغت قيمة مستوى الداللة الكمي ( )0.14وىذه القيمة أكبر

) 0.05في تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في

من ( )0.05ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن طمبة جامعة

جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة يعزى لمتغير

االستقبلل يعيشون في بيئة موحدة ،وأن طبيعة التدريس في

التخصص ،واستخدم المتوسطات الحسابية واختبار التباين

جامعة االستقبلل واحدة لجميع الطمبة ،من ىنا فقد ظير أن

األحادي ) (one way ANOVAلمعينات المستقمة وكانت

الذكور واإلناث ينظرون إلى أعضاء ىيئة التدريس بنفس

النتائج كما ىو مبين في الجدولين التاليين:

الطريقة واتفقت مع دراسة الجعافرة [ ]15ودراسة التل [ ،]17كما
جدول 11
المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لقلويم األداء األكاديمي ألعضاء الهيئة القدريتسية في جامعة االتسقلالل من وجهة نظر الطمبة بحتسب
مقغير القخصص

المجاالت
التمكن العممي

طرق التدريس الفعالة

التحفيز

العدد

المقوتسط الحتسابي

االنحراف المعياري

المقغير
إدارة عامة وعموم عسكرية

58

3.2943

0.70851

عموم شرطية وقانون

53

3.3073

0.64629

عمم النفس

46

3.2329

0.65126

نظم معمومات إدارية

9

3.2381

0.60714

عمم جريمة وقانون

11

3.2338

0.86431

لغة انجميزية

7

3.5918

0.70435

عموم أمنية

16

3.3259

0.47378

الدرجة الكمية

200

3.2907

0.66145

إدارة عامة وعموم عسكرية

58

3.3983

0.68017

عموم شرطية وقانون

53

3.3717

0.73808

عمم النفس

46

3.3217

0.72569

نظم معمومات إدارية

9

3.4333

0.58523

عمم جريمة وقانون

11

3.1727

0.87417

لغة انجميزية

7

3.6000

0.87560

عموم أمنية

16

3.5000

0.36148

الدرجة الكمية

200

3.3780

0.69667

إدارة عامة وعموم عسكرية

58

3.4498

0.65609

عموم شرطية وقانون

53

3.4717

0.67445

232

5

التقويم

خدمة المجتمع

الكمي

3

2016

عمم النفس

46

3.2826

0.62080

نظم معمومات إدارية

9

3.3333

0.62655

عمم جريمة وقانون

11

3.1983

0.98402

لغة انجميزية

7

3.7403

0.67303

عموم أمنية

16

3.5852

0.62806

الدرجة الكمية

200

3.4191

0.67181

إدارة عامة وعموم عسكرية

58

3.5103

0.67244

عموم شرطية وقانون

53

3.3830

0.61354

عمم النفس

46

3.2522

0.69785

نظم معمومات إدارية

9

3.5222

0.52626

عمم جريمة وقانون

11

3.2091

0.90604

لغة انجميزية

7

3.2429

0.64513

عموم أمنية

16

3.5750

0.63823

الدرجة الكمية

200

3.3970

0.66958

إدارة عامة وعموم عسكرية

58

3.5103

0.76679

عموم شرطية وقانون

53

3.4358

0.67314

عمم النفس

46

3.2500

0.76296

نظم معمومات إدارية

9

3.5111

0.37565

عمم جريمة وقانون

11

3.3182

1.05339

لغة انجميزية

7

3.7286

0.69454

عموم أمنية

16

3.5250

0.47539

الدرجة الكمية

200

3.4290

0.72504

إدارة عامة وعموم عسكرية

58

3.4326

0.57780

عموم شرطية وقانون

53

3.3939

0.56097

عمم النفس

46

3.2679

0.51998

نظم معمومات إدارية

9

3.4076

0.50687

عمم جريمة وقانون

11

3.2264

0.89267

لغة انجميزية

7

3.5807

0.56556

عموم أمنية

16

3.5022

0.41772

الدرجة الكمية

200

3.3828

0.56558

كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية ،استخدم اختبار تحميل

أن ىناك فروقاً في
يتضح من خبلل الجدول (ّ )10

التباين األحادي ونتائج الجداول تبين ذلك:

المتوسطات الحسابية لفئات متغير التخصص .والختبار ما إذا

جدول 11
نقائج اخقبار القباين األحادي لداللة الفروق من حيث في قلويم األداء األكاديمي ألعضاء الهيئة القدريتسية في جامعة االتسقلالل من وجهة نظر
الطمبة حتسب مقغير القخصص

المجال
التمكن العممي

درجات الحرية

مجموع المربعات

مقوتسط المربعات

مصدر القباين

6

0.884

0.147

المربعات الداخمية

193

86.182

0.447

المجموع الكمي

199

87.066

6

1.246

0.208

193

95.337

0.494

المربعات بين الفئات

المربعات بين الفئات
المربعات الداخمية

233

قيمة (ف)
المحتسوبة
0.330

0.420

متسقوى الداللة ()P
0.921

0.865

المجموع الكمي
التحفيز

199

96.583

6

2.824

0.471

المربعات الداخمية

193

86.990

0.451

المجموع الكمي

199

89.815

6

2.923

0.487

المربعات الداخمية

193

86.295

0.447

المجموع الكمي

199

89.218

6

2.832

0.472

المربعات الداخمية

193

101.780

0.527

المجموع الكمي

199

104.612

6

1.535

0.256

المربعات الداخمية

193

62.121

0.322

المجموع الكمي

199

63.656

المربعات بين الفئات

المربعات بين الفئات

المربعات بين الفئات

الدرجة الكمية

المربعات بين الفئات

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α = 0.05

1.044

1.090

0.895

0.795

0.398

0.370

0.500

0.575

الطالب ،وليذا السبب كانت وجيات نظر طمبة كمية جامعة
االستقبلل متقاربة بالنسبة لتقويم األداء األكاديمي ألعضاء

يتضح من خبلل نتائج الجدول ( )11عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05في تقويم

الييئة التدريسية.

األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل

ج .متغير مستوى الدراسة:

من وجية نظر الطمبة عمى مجاالت الدراسة كافة تبعاً لمتغير

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

التخصص ،إذا بمغ مستوى الداللة المحسوبة أعمى من مستوى

) (α = 0.05في تقويم األداء األكاديمي ألعضاء الييئة

الداللة ( (α = 0.05مما يدل عمى أنو ال يوجد اختبلف في

التدريسية في جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة يعزى

وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حول تقويم األداء األكاديمي

لمتغير مستوى الدراسة ،ومن أجل فحص صحة الفرضية

ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل من وجية نظر

المتعمقة بمتغير مستوى الدراسة فقد استخدم المتوسطات

الطمبة باختبلف مستويات التخصص ،ويعزو الباحث ىذه

الحسابية واختبار التباين األحادي )(one way ANOVA

النتيجة إلى أن جميع أعضاء ىيئة التدريس يتعاممون مع الطمبة

لمعينات المستقمة وكانت النتائج كما ىو مبين في الجدولين

بنفس الطريقة ،بغض النظر عن الكمية التي ينتمي الييا

التاليين:

جدول 12

المقوتسطات الحتسابية واالنحرافات المعيارية لقلويم األداء األكاديمي ألعضاء الهيئة القدريتسية في جامعة االتسقلالل من وجهة نظر الطمبة يعزى
لمقغير متسقوى الدراتسة
المجاالت

المقغير

العدد

المقوتسط الحتسابي

االنحراف المعياري

التمكن العممي

سنة أولى

1

3.8571

-

سنة ثانية

70

3.2459

0.71446

سنة ثالثة

64

3.3504

0.62720

سنة رابعة

65

3.2714

0.64164

الدرجة الكمية

200

3.2907

0.66145

سنة أولى

1

3.8000

-

سنة ثانية

70

3.3043

0.73513

سنة ثالثة

64

3.4281

0.71813

سنة رابعة

65

3.4015

0.63799

طرق التدريس الفعالة

234
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التحفيز

التقويم

خدمة المجتمع

الكمي

3

2016

الدرجة الكمية

200

3.3780

0.69667

سنة أولى

1

3.7273

-

سنة ثانية

70

3.3390

0.69285

سنة ثالثة

64

3.4673

0.64483

سنة رابعة

65

3.4531

0.68153

الدرجة الكمية

200

3.4191

0.67181

سنة أولى

1

3.5000

-

سنة ثانية

70

3.4157

0.73022

سنة ثالثة

64

3.2531

0.57182

سنة رابعة

65

3.5169

0.67928

الدرجة الكمية

200

3.3970

0.66958

سنة أولى

1

3.9000

-

سنة ثانية

70

3.4229

0.76275

سنة ثالثة

64

3.3375

0.75645

سنة رابعة

65

3.5185

0.65117

الدرجة الكمية

200

3.4290

0.72504

سنة أولى

1

3.7569

-

سنة ثانية

70

3.3455

0.61204

سنة ثالثة

64

3.3673

0.51678

سنة رابعة

65

3.4323

0.56696

الدرجة الكمية

200

3.3828

0.56558

إذا كانت ىذه الفروق ذات داللة إحصائية ،تم استخدام اختبار

أن ىناك فروقاً في
يتضح من خبلل الجدول (ّ )12

تحميل التباين األحادي ونتائج الجدول التالي تبين ذلك:

المتوسطات الحسابية لفئات متغير مستوى الدراسة .والختبار ما

جدول 3

نقائج اخقبار القباين األحادي لداللة الفروق من حيث في قلويم األداء األكاديمي ألعضاء الهيئة القدريتسية في جامعة االتسقلالل من وجهة نظر
الطمبة حتسب مقغير متسقوى الدراتسة
المجال

درجات الحرية مجموع المربعات

مقوتسط المربعات

مصدر القباين

3

0.714

0.238

المربعات الداخمية

196

86.353

0.441

المجموع الكمي

199

87.066

3

0.755

0.252

المربعات الداخمية

196

95.828

0.489

المجموع الكمي

199

96.583

3

0.769

0.256

المربعات الداخمية

196

89.046

0.454

المجموع الكمي

199

89.815

3

2.295

0.765

المربعات الداخمية

196

86.923

0.443

المجموع الكمي

199

89.218

3

1.281

0.427

196

103.331

0.527

التمكن العممي المربعات بين الفئات

المربعات بين الفئات

التحفيز المربعات بين الفئات

المربعات بين الفئات

المربعات بين الفئات
المربعات الداخمية

235

قيمة (ف)

متسقوى الداللة ()P

0.540

0.655

المحتسوبة

0.515

0.564

1.725

0.810

0.672

0.639

0.163

0.490

199

104.612

المجموع الكمي

3

0.412

0.137

المربعات الداخمية

196

63.244

0.323

المجموع الكمي

199

63.656

الدرجة الكمية المربعات بين الفئات

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )(α = 0.05

0.425

0.735

• ضرورة العمل عمى إجراء دراسة بنفس العنوان وتتناول
متغيرات لم تتطرق الييا الدراسة الحالية.

يتضح من خبلل نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α = 0.05في تقويم

• ضرورة إجراء دراسات مشابية لمدراسة الحالية في الجامعات

األداء األكاديمي ألعضاء الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل

الفمسطينية األخرى.

تبعا لمتغير
من وجية نظر الطمبة عمى مجاالت الدراسة كافة ً

المراجع

مستوى الدراسة ،إذا بمغ مستوى الداللة المحسوبة أعمى من

أ .المراجع العربية

مستوى ( ،)0.05مما يدل عمى أنو ال يوجد اختبلف في وجيات

] [1الجبر ،جبر بن محمد ( )2014تقييم جودة األداء التدريسي

نظر أفراد عينة الدراسة حول تقويم األداء األكاديمي ألعضاء

ألعضاء ھيئة التدريس في كمية العموم بجامعة الممك سعود

الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل من وجية نظر الطمبة

من وجية نظر الطبلب ،مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات

باختبلف مستويات مستوى الدراسة ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة

اإلنسانية ،العدد الثاني – المجمد الرابع عشر – ،ص .2

إلى أن طبيعة النظام في جامعة االستقبلل موحد لجميع أعضاء

] [2النعيمي ،طو ( .)1985اإلعداد الميني والتقني ألعضاء

ىيئة التدريس ،وأن ىناك أنظمة وقوانين تحكم أعضاء ىيئة

ىيئة التدريس واإلداريين ،وقائع الندوة الفكرية الثانية

التدريس ،وأن ىيئة التدريس يطبقون ىذه األنظمة والقوانين

لرؤساء ومديري الجامعات في الدول األعضاء بمكتب

حسب األصول ،من ىنا ظير أنو ال يوجد فروق في وجيات

التربية العربي لدول الخميج ،جامعة الممك عبد العزيز

نظر أفراد عينة الدراسة حول تقويم األداء األكاديمي ألعضاء

بجدة.

الييئة التدريسية في جامعة االستقبلل حسب متغير مستوى

] [3الدىشان ،جمال ،السيسي ،جمال ( )2004تقويم بعض

الدراسة.

جوانب األداء االكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة

 .6القوصيات
• ضرورة قيام أعضاء ىيئة التدريس عمى توجو الطمبة لممشاركة

المنوفية من خبلل آرائيم ،مجمة البحوث النفسية والتربوية،

في التنمية المجتمعية.

جامعة المنوفية ،العدد الثالث ،ص .2

• ضرورة التنويع في أساليب التقويم ومراعاة لمفروق الفردية من

] [4عبد المقصود ،محمد السعيد ( ،)1997مراكز تدريب

قبل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة االستقبلل.

المعممين أثناء الخدمة وىياكميا التنظيمية بالببلد العربية،

• من الواجب عمى أعضاء ىيئة التدريس الموازنة بين متطمبات

دراسة جدوى وامكانية تطوير برامج وأساليب التدريب أثناء

المقررات الدراسية وامكانات الطمبة من أجل االستفادة بشكل

الخدمة بالببلد العربية ،إدارة التربية ،المنظمة العربية

كبير من المقررات الدراسية.

لمتربية والثقافة والعموم ،القاىرة.

• يجب عمى أعضاء ىيئة التدريس إدخال المغة اإلنجميزية خبلل
التدريس من أجل اكساب الطمبة المغة باعتبارىا المغة العالمية
المتعارف عمييا.
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EVALUATION THE ACADEMIC STAFF
MEMBERS PERFORMANCE AT THE AL
ISTIQLAL UNIVERSITY FROM THE POINT
VIEW OF UNIVERSITY STUDENTS
MARWAN ADEL ALAWNAH
Al Istiqlal University
ABSTRACT _The study aimed to inform the university administration about the strengths and
weaknesses of the academic staff performance, in order to develop appropriate solutions to be
correct the weaknesses in the performance, and informed the staff of the importance of academic
performance evaluation for the quality of education. The study was conducted by descriptive
analytical approach, and the information from the study sample(200 students) was collected
through the questionnaire. Here are some of the most important study results: -The academic staff
members completed all scheduled substances during the semester, and they educate their students
in specialization field, also they realize educational fields related to their competence. - through
the explanation and interpretation courses, the academic staff worked to linked them with the
educational objectives, as well as encouraging students to use the scientific research in their
studies, they also work on development of scientific trends among students through mental stimuli
in lectures. - They also explain to their students the responsibility of the university to the local
community through the contribution of the students in the provision of services to the community.
Here are some of the most important study recommendations: - The academic staff members
should guide students to active participation in community development. - Use different types of
methods for student’s evaluation, because of individual differences among them. - Encourage
students to read scientific journals for advantage of scientific research methods. - The researcher
recommends to do more studies on the same subject, especially in Palestinian universities, using
different variables.
KEYWORDS: evaluation, evaluation of academic performance.
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