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مستوى جودة معايير تقويم األداء التدريسي في جامعة ورقلة الجزائرية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

الملخص:
يعت��ر اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�س باجلامعة مرتكز تنميته��ا وتطويرها، لأنه يوؤثر مبا�س��رة على تكوين 
خمرجاتها املوجهة بالدرجة الأوىل خلدمة املجتمع، لذا اأ�سبح من ال�سروري الهتمام بهذا الأداء، وقد �سعت 
معظم اجلامعات يف العامل لتطوير اأداء الأ�ستاذ من خالل و�سع نظام متكامل لتقوميه يقوم على موؤ�سرات مت�س 
كاف��ة جوان��ب ه��ذا الأداء، لك��ن الإ�سكال املطروح هو م��دى وجود معاي��ري وموؤ�سرات لتقومي ه��ذا الأداء متتاز 
باجل��ودة، خا�س��ة واأن حتقيق جودة التعليم اجلامعي الي��وم ترتبط ب�سكل اأ�سا�سي بج��ودة املهارات التعليمية 
لالأ�ست��اذ اجلامع��ي، من هنا حت��اول هذه الدرا�سة معاجلة الإ�سكالية الآتية: ما ال��دور الذي تقوم به موؤ�سرات 
قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي يف حتقيق اجلودة ؟ واإىل اأي مدى ميتاز تطبيقها باجلودة ح�سب اآراء 
اأ�سات��ذة كليت��ي احلقوق والعل��وم ال�سيا�سية والعلوم الإن�ساني��ة بجامعة ورقلة ؟ وملناق�سة ذل��ك انتهجنا املنهج 
الو�سف��ي م�ستخدم��ن اأ�سلوب الدرا�س��ة امليدانية عن طريق بناء ا�ستمارة مت توزيعه��ا على عينة ع�سوائية بلغ 

تعدادها 212 اأ�ستاذًا من كال الكليتن، وبعد التحليل والتف�سري خل�ست الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها:
اإن الأداء التعليم��ي لالأ�ست��اذ اجلامعي منظوم��ة متكاملة لها اأهمية كبرية يف حتقي��ق الأهداف التعليمية   -

على م�ستوى اجلامعة.
يلعب تقييم اأداء ع�سو هيئة التدري�س يف اجلامعة دورا كبريا يف حت�سن م�ستوى الأداء التعليمي.  -

رغم اإدراك الأ�ستاذ اجلامعي لأهمية عملية قيا�س الأداء التعليمي، فاإن ح�سب راأي اأكرث من ن�سف العينة   -
بحاج��ة اإىل تنظي��م اأك��رث من خالل اإدخ��ال موؤ�سرات اأخ��رى، لأن املوؤ�سرات املعمول به��ا يف تقييم الأداء 

التعليمي متتاز بال�سكلية والثبات، وهذا يوؤثر على جودة العملية.

الكلمات املفتاحية:ع�سو هيئة التدري�س، قيا�س الأداء التعليمي، موؤ�سرات الأداء، جودة التعليم العايل.
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Quality Level of the Standards Used to Evaluate Teaching 
Performance- University of Ouargla, Algerian- from the 

Faculty Members’ Perspective

Abstract:

The performance of the faculty members plays a pivotal role in the 
university’s development, because it directly affects its outcomes that are 
oriented primarily to serve the community; it’s therefore necessary to pay 
attention to this performance. Most universities in the world have sought 
to improve the teachers’ performance, through the development of an 
integrated system of evaluation that is based on indicators affecting all 
aspects of this performance. However, the problem is whether there are 
standards and indicators of good quality to evaluate the performance, 
especially achieving the quality of higher education today is mainly linked 
to the quality of the educational skills of university professors. Therefore, this 
study attempted to address the following questions: What role do teachers’ 
performance measurement indicators have in achieving quality? To what 
extent the application of these indicators is of quality from the  perspective 
of professors of the Faculties of Law and Political Science and Humanities 
at the University of Ouargla? To answer these questions, the descriptive 
approach was followed by developing a questionnaire which was distributed 
to a random sample consisting of 212 professors of both colleges. After the 
analysis data and interpretation of results, the study revealed the following:

- The teaching performance of university professor is considered an 
integrated system which is of great importance in achieving educational 
goals at the university level.

-  The evaluation of university teachers’ performance plays a major role in 
improving the level of educational performance.

-  Even though the university professor recognizes the importance of the 
measurement process of educational performance, more than half of 
the sample were of the opinion that this process needs more indicators, 
because the existing ones are characterized by  inflexibility and formality; 
and this affects the quality of the process.

Keywords: Faculty Member, Measurement of Educational Performance, 
Performance Indicators, Quality of Higher Education.
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المقدمة:
يع��د التعليم اجلامعي اأ�سا���س تقدم الإن�سانية، وم�سدر التنمية ال�ساملة فيه��ا، لأنه يهتم باإعداد وتكوين 
امل��ورد الب�س��ري، ال��ذي تزداد اأهميت��ه يومًا بعد ي��وم باعتباره م�س��درا للرثوة وحم��ركا للب�سري��ة، كما تزداد 
اأهمي��ة تعليم��ه وتدريبه، فعلى ق��در تكوينه وتنميته تتحدد قوة املجتمع يف ع��امل اليوم، الذي يرهن م�ستوى 
املجتمع��ات والدول مبا متتلكه من كف��اءات علمية توكل مهمة اإنتاجها اإىل وظيفة التدري�س والتعليم، واإىل ما 

تعك�سه مهارات الأ�ستاذ اجلامعي اإىل هذه الوظيفة املهمة من موؤ�سرات جلودة العملية التعليمية.
وم��ن منطلق اأن جودة التعليم العايل تعد منظومة مت�س كافة جوانب العملية التعليمية باعتبارها تعنى 
باملنت��ج التعليم��ي الذي يلب��ي متطلبات الطالب و�سوق العم��ل واملجتمع، وهذا يوؤكد عل��ى اأهميتها البالغة ولأن 
حتقيقها يتطلب توجيه كل ال�سيا�سات والعمليات واملوارد الب�سرية نحو الإبداع خللق منتج تعليمي متطور وذو 

جودة ميتاز مبعايري جديدة يف ظل حاجات الفرد واملجتمع املتزايدة واملتغرية.
بالإ�ساف��ة اإىل اأن حتقي��ق ج��ودة التعليم العايل تكت�س��ي اأهميتها من خالل حتقيقه��ا للعديد من الفوائد 
اأهمه��ا حتقي��ق جودة املتعل��م )الطالب( يف اجلوان��ب املعرفية واملهاري��ة، واأداء الأعمال التعليمي��ة والإدارية 
ب�س��كل �سحي��ح، والتوفر يف اجلهد الوقت وتخفي���س التكاليف التعليمية بالن�سبة للعامل��ن، �سواء كاإدارين اأو 

اأع�ساء هيئة التدري�س.
لك��ن جودة التعلي��م العايل لن تتحقق اإل باإع��ادة تنظيم وحت�سن حماور العملي��ة التعليمية من اإدارين 
وطلب��ة واأع�س��اء هيئة التدري�س، ولقيا�س م�ستوى هذه اجلودة ل بد م��ن قيا�س اأداء كل حمور على حدة، واإذا 

ركزنا على اجلودة التعليمية فاإن الأداء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�س هو املعيار الأ�سا�سي لذلك.        
اإن ع�س��و هيئ��ة التدري�س يحت��ل املركز الأول من حي��ث اأهميته يف جناح العملي��ة التعليمية، فمهما بلغت 
الرامج التعليمية من تطور يف اخلدمات التعليمية ومهما بلغت هذه الرامج من جودة، فاإنها ل حتقق الفائدة 
املرج��وة منه��ا اإذا مل ينفذها اأ�ساتذة اأكفاء مدربون تدريبا كافيا، وموؤهلون تاأهيال منا�سبا )العبادي والطائي، 

  .)275 ،2009

ذل��ك اأن اأداء ع�س��و هيئ��ة التدري�س باجلامعة له اأثر مبا�سر على تكوي��ن خمرجاتها، ومن ثم له اأثر غري 
مبا�س��ر عل��ى م�ستوى تق��دم املجتمع، لذا وجب تطوي��ر وتثمن ه��ذا الأداء الذي اأ�سبح يرتب��ط يف هذا القرن 
مب��ا يقدم��ه الأ�ستاذ م��ن اأ�ساليب اإبداعي��ة يف التدري�س، وجودة يف بحوث��ه العلمية، وفني��ة يف اإدارة ح�س�سه 

التعليمية والتدريبية، ومدى اعتماده على تقانة عالية يف اأ�ساليبه التوا�سلية مع الطلبة واملجتمع.
وم��ن جه��ة اأخرى يرتبط حت�س��ن اأداء املتعلم بتح�سن كفاءة واأداء الأ�ست��اذ اجلامعي، وهذا لن يتاأت اإل 

بو�سع نظام متكامل لتقومي اأداء الأ�ستاذ، من خالل و�سع موؤ�سرات مت�س كافة جوانب هذا الأداء.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

م��ن خ��الل ما تقدم حتاول ه��ذه الدرا�سة اأن تتناول جانب��ا مهما يف عملية التقومي، وه��و جودة موؤ�سرات 
قيا���س الأداء للتدري���س اجلامعي، وذلك م��ن خالل الإجابة ع��ن الإ�سكالية الآتية: ما م�ست��وى جودة معايري 
تق��ومي الأداء التدري�سي اجلامع��ي من وجهة نظر اأ�ساتذة كليتي احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والعلوم الإن�سانية 

يف جامعة ورقلة ؟   
ووفقا لهذه الإ�سكالية مت �سياغة ت�ساوؤلت تعك�س حماور الدرا�سة:

ما مدى توافر موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي يف جامعة ورقلة من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟  .1
ما م�ستوى جودة طرق قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟  .2

ما م�ستوى مناق�سة نتائج قيا�س الأداء التعليمي  مع الأ�ستاذ اجلامعي ؟  .3
ما اأن�سب الأ�ساليب لتح�سن الأداء التعليمي من وجهة نظر عينة الدرا�سة ؟  .4
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أهمية الدراسة: 
يع��د الأداء التعليم��ي لالأ�ست��اذ اجلامعي من اأهم العوامل املوؤث��رة يف العملية التعليمي��ة، التي تعد ركيزة 
اجلامع��ة و�سيا�سته��ا وخط��ط عمله��ا، ول�سم��ان حتقي��ق اجلامع��ة لأهدافه��ا املرتبط��ة اأ�سا�س��ا باإنت��اج املعرفة 
والراأ�سم��ال الفك��ري وجب تقييم وقيا�س حماور العملي��ة التعليمية، وعلى راأ�سه��ا اأداء الأ�ستاذ اجلامعي، ومن 

هنا تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف جملة من اجلوانب اأهمها:
التعريف بنظام تقييم الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي وموؤ�سراته.  .1

الإ�سه��ام يف حت�س��ن العملي��ة التعليمي��ة، م��ن خ��الل تو�سيح م��دى اأهمية تق��ومي اأداء الأ�ست��اذ اجلامعي   .2
وجودته. 

تاأكيد العالقة بن جودة تقييم الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي وجودة التعليم العايل.  .3
تزويد امل�سوؤولن يف املوؤ�س�سات اجلامعية، )ل�سيما جامعة ورقلة(، باأهمية جودة معايري وموؤ�سرات تقييم   .4

الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي.  
أهداف الدراسة: 

اإن اله��دف الأ�سا�س��ي من هذه الدرا�سة هو الك�سف عن مدى جودة تطبيق موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي 
لالأ�ستاذ اجلامعي حتقيقا جلودة التعليم العايل، وذلك من خالل الك�سف عن:

مدى اإ�سهام موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي يف حتقيق جودة التعليم العايل.  .1
الك�س��ف ع��ن مدى ج��ودة موؤ�سرات قيا���س الأداء التعليمي من وجه��ة نظر اأ�ساتذة كلي��ة احلقوق والعلوم   .2
ال�سيا�سي��ة وكلي��ة العل��وم الإن�ساني��ة بجامع��ة ورقلة، من خ��الل الوقوف عل��ى اإدارة العملي��ة التقوميية 

وتاأثري نتائجها على جودة الأداء التعليمي.     
حدود الدراسة: 

تت�سمن الدرا�سة احلدود الآتية:
احلدود العلمية: البحث عن مدى جودة موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي.   -

احل��دود املكاني��ة والزماني��ة: مت��ت الدرا�س��ة امليدانية بكلية احلق��وق والعل��وم ال�سيا�سية وكلي��ة العلوم   -
الإن�سانية بجامعة قا�سدي مرباح ورقلة من �سهر  فراير – مار�س 2015م.  

مصطلحات الدراسة: 
ميكن حتديد اأهم التعريفات الإجرائية مل�سطلحات الدرا�سة يف الآتي: 

قيا���س الأداء: هي عملي��ة منظمة تهتم بجمع املعلومات وحتليلها لغر���س حتديد درجة حتقق الأهداف   -
واتخ��اذ القرارات ب�ساأنها وملعاجلة جوانب ال�سعف وتعزيز جوانب القوة فيها )العبادي والطائي، 2011، 

 .)382
الأداء التعليم��ي اجلامع��ي: هو قدرة ودرجة قيام الأ�ستاذ اجلامعي بتنفيذ مهامه التعليمية على م�ستوى   -
اجلامع��ة لتحقيق م�ستويات عالية من اجل��ودة يف التعليم اجلامعي )خريي وجامغ وموىل، 2013، 784(، 
وعل��ى م�ست��وى ه��ذه الدرا�سة يق�سد ب��ه كل الن�ساطات التي يقوم به��ا الأ�ستاذ اجلامع��ي يف كلية احلقوق 

وكلية العلوم الإن�سانية بجامعة ورقلة من ن�ساطات علمية مع الطلبة. 
ع�س��و هيئ��ة التدري�س: هو اأحد الأع�س��اء القائمن بالتدري���س يف اجلامعة، ميتل��ك جمموعة خ�سائ�س   -
توؤهل��ه لذل��ك، وهي م��ا تعلق باجلان��ب الأكادميي، واملهن��ي، واجلان��ب ال�سخ�سي والثقايف )ع��زب، 2011، 
471(، وح�س��ب ه��ذه الدرا�س��ة ه��و كل اأ�ست��اذ ُيَدر���س يف كلية احلق��وق والعل��وم ال�سيا�سية وكلي��ة العلوم 
الإن�ساني��ة بجامع��ة ورقلة، ويقوم بالتدري�س يف ه��ذه الكليات برتبة اأ�ستاذ م�ساع��د اأو حما�سر اأو اأ�ستاذ 

التعليم العايل، وحا�سل على �سهادة املاج�ستري اأو الدكتوراه، وي�سهم يف حتقيق اأهداف ور�سالة جامعته.
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ج��ودة موؤ�س��رات الأداء: هي مدى فعالي��ة املعايري املعمول به��ا لقيا�س الأداء، وكفاءته��ا من اأجل حتقيق   -
.)Paul,1991,131( الهدف املرجو منها، وهو حت�سن وتطوير الأداء

ج��ودة التعلي��م العايل: نظ��ام متكامل يعتم��د اإ�سرتاتيجية التح�س��ن والتطوير امل�ستمري��ن للو�سول اإىل   -
املعايري املعتمدة يف اإدارة اجلودة، وتتناول كل من املدخالت والعمليات للو�سول اإىل خمرجات ذات نوعية 
عالية، حتقق ر�سا امل�ستفيدين وباعتماد التغذية العك�سية لعمل املنظومة يف التعليم العايل. )ال�سحادة، 

 )806 ،2013

اإلطار النظري:
1. طبيعة قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي: "التعريف واخل�سائ�س واملوؤ�سرات":

اإذا كان لالأ�ست��اذ اجلامع��ي اأهمية بالغ��ة داخل املنظومة اجلامعية، من خالل تل��ك الأدوار التي يقوم بها 
يف تكوي��ن الكف��اءات الب�سرية للمجتمع الت��ي توؤثر على م�ستوى هذا املجتمع حملي��ا وعامليا، فمن ال�سروري اأن 
يتم الهتمام به مبا يتنا�سب مع اأهمية وح�سا�سية الدور الذي يقوم به، ولعل اأداء الأ�ستاذ اجلامعي هو حمور 
ذل��ك، ف��اإذا مت حت�سن وتطوير ه��ذا الأداء، ُكللت العملية التعليمية بالنج��اح، والعك�س �سحيح، وهذا لن يتاأت 

اإل بقيا�س وتقومي الأداء التعليمي للوقوف على اأوجه القوة وال�سعف. 
 اأ. الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي:

يعرف الأداء التعليمي )Teaching Performance( على اأنه: )ب�سفر، عامر وحممد، 2011، 58(
جمم��وع املهارات والكف��اءات املختلفة الالزمة لع�سو هيئ��ة التدري�س، وتوؤثر اإيجاب��ا يف طريقة تدري�سه   -

ومهاراته البحثية وتنفيذه املهام املطلوبة منه.
ذل��ك اجله��د ال��ذي يقوم به ع�سو هيئ��ة التدري�س اجلامعي �س��واء يف التدري�س اأو يف البح��ث العلمي اأو يف   -
خدم��ة املجتم��ع اأو يف الإدارة والقي��ادة اجلامعي��ة، ويف كل م��ا يتعل��ق بعمله اجلامع��ي م�ساهما يف حتقيق 

اأهداف اجلامعة.
هو القيام بالواجبات وامل�سوؤوليات املوكلة لع�سو هيئة التدري�س واملحددة بالقوانن والأنظمة والتعليمات   -

اخلا�سة باأع�ساء الهيئة التدري�سية.
كم��ا يع��رف على اأنه درجة قيام ع�س��و هيئة التدري�س بتنفيذ املهام التعليمي��ة املناطة به، وما يبذله من 

ممار�سات واأن�سطة و�سلوكيات تتعلق مبهامه التعليمية )العمايرة، 2006، 103(.
وعلي��ه ف��الأداء التعليم��ي مرتب��ط بوظيف��ة الأ�ست��اذ م��ن اأداء اأكادمي��ي ومهني، ويق�س��د ب��الأداء الأكادميي 
اخل�سائ���س الأكادميي��ة التي تتعل��ق بتمكن الأ�ستاذ من مادت��ه العلمية، والعتماد على املنه��ج العلمي يف نقل 
اأف��كاره لطالب��ه، واملتتبع للتطورات العلمية اجلديدة يف جمال تخ�س�س��ه وقيامه بالبحوث والدرا�سات حولها، 
اأم��ا الأداء املهن��ي فمرتب��ط باخل�سائ�س التي تتعلق بتمك��ن الأ�ستاذ اجلامعي من العناي��ة بتح�سري املحا�سرة، 
ومه��ارات تخطي��ط عملي��ة التعلم وتنفيذه��ا، واأ�سالي��ب التدري���س املختلفة وا�ستخ��دام تكنولوجي��ا التعليم، 

والإملام باأ�ساليب الإعداد اجليد لالمتحانات.
وعل��ى ه��ذا الأ�سا�س فالأداء التعليم��ي لالأ�ستاذ مرتبط مبجموعة م��ن الأدوار واملهام، وه��ي بالإجمال: الدور 
التدري�س��ي واملع��ريف، وال��دور البحثي، وال��دور املنهجي، وال��دور الإداري، وال��دور املجتمعي والوطن��ي، والدور 

املعلوماتي، والدور العاملي، وكلها ترتبط مبمار�سة مهنته، وتتحكم يف اأدائه.       
 ب. تعريف قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي: 

اإَن تقومي الأداء ب�سكل عام يعني احل�سول على حقائق اأو بيانات حمددة من �ساأنها اأن ت�ساعد على حتليل وفهم 
تقومي اأداء العامل لعمله، لذلك فاإن تقومي الأداء يعد و�سيلة لقيا�س قدرة الفرد، وي�ساعد الإدارة على و�سع 

كل فرد يف املكان الذي يتالءم مع �سفاته وموؤهالته )العبادي والطائي، 2011، 240(.
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اأم��ا قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي فيق�س��د به العملية التي ميكن من خاللها قيا�س كفاءة الأ�ساتذة 
اجلامعي��ن واإجنازاته��م و�سلوكهم للتع��رف على مدى مقدرتهم على اأداء مهام الوظيف��ة التعليمية، ومبا يحقق 

اأهداف اجلامعة.
 ج. موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي:

ي�س��ري مفه��وم جودة اأداء ع�سو هيئ��ة التدري�س امتالكه لكفايات تت�سل بامل��واد الدرا�سية، وخ�سائ�س الطلبة، 
وتخطي��ط وتكيي��ف التعلي��م، واإدارة ال�س��ف، وتق��ومي الطلب��ة وغريها من الكفاي��ات التعليمي��ة التي يرتبط 

قيا�سها ح�سب بع�س املفكرين باملوؤ�سرات الآتية: )العمراين، �سامل وليخ، 2011، 883( 
حجم اأع�ساء هيئة التدري�س وكفايتهم بال�سكل الذي يغطي جميع اجلوانب املنهجية للمواد التعليمية. 	•
الكفاي��ات التدري�سي��ة لأع�س��اء هيئة التدري���س التي تت�سمن معاي��ري للمعارف وامله��ارات التي ميتلكها  	•

الأع�ساء ومدى منوهم املهني امل�ستمر يف جمال الخت�سا�س.
بهم. املحيط  املجتمع  خدمة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اإ�سهام  	•

التدري�سية. الهيئة  لأع�ساء  الأكادميي  والتاأهيل  التدريب  م�ستوى  	•
عامليًا. ومقرووؤيته  واإبداعيته  عمقه  ومدى  التدري�س،  هيئة  لأع�ساء  العلمي  الإنتاج  	•

كم��ا خل�س��ت العدي��د م��ن الدرا�س��ات مث��ل Thompsonا)2000، 61 - 75( وتو�سيات فعاليات ن��دوة تنمية 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س يف موؤ�س�سات التعلي��م العايل: التحدي��ات والتطوير )2005(،اإىل اأن م��ا يتم الرتكيز 
علي��ه م��ن موؤ�سرات اأثناء قيا�س الأداء التعليم��ي لالأ�ستاذ اجلامعي هي: الكف��اءة التدري�سية، واملادة العلمية، 

والبحث العلمي، وال�سمات ال�سخ�سية، والأ�ساليب التدري�سية، والإنتاج العلمي، ومهارات التقومي.  
ويف كل احل��الت ف��اإن موؤ�سرات التقومي ل بد اأن تتوافق مع مهام واأدوار الأ�ستاذ، واأل تخرج عن نطاقها، وهي: 
)ع��زب، 2011، 458 - 465(، مه��ام خا�س��ة بالطالب، ومهام خا�س��ة بالإنتاج العلمي، ومه��ام خا�سة باملجتمع، 

واأخرى خا�سة باجلامعة والإدارة.
 د. خ�سائ�س قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي:

يعت��ر قيا���س وتق��ومي الأداء التعليم��ي اأهم مكونات النظ��ام التعليم��ي، اإذ ل ميكن اإغفال اأهميت��ه واأثره على 
املوؤ�س�سات اجلامعية وخمرجاتها، وهو يكت�سب دقته من دقة و�سائل القيا�س ومدى جودتها وقدرتها على توفري 
البيان��ات واملعلوم��ات الالزم��ة لإ�سدار الأح��كام والتقديرات التي تتوق��ف عليها حت�سن اجل��ودة وتطويرها، 
وعلي��ه لك��ي يحقق التقومي هدف��ه الأ�سا�سي ل بد اأن تتواف��ر فيه اخل�سائ���س الآتية:)الأ�سدي، 2014، 465 

)466 -
التعليمية. ور�سالتها  اجلامعة  باأهداف  مرتبطا  يكون  اأن  	•

مهمة. اأي  يغفل  ول  اجلامعي،  الأ�ستاذ  واأدوار  مهام  حيثيات  لكافة  �سامال  يكون  اأن  	•
اأن يوف��ر قيا�س��ا دقيق��ا مل��دى فاعلية العالق��ات البينية التي حتك��م مكون��ات الأداء التعليمي لالأ�ستاذ  	•

كالعالقة بن الأ�ستاذ والطلبة، وعالقته برئي�سه، وعالقته باملجتمع املحلي والعاملي.
تعاوين. وب�سكل  واأ�ساليب  طرق  بعدة  القيا�س  يجري  اأن  	•

منقطعا. ولي�س  �سنويا(  اأو  �سدا�سيا  اأو  �سهريا  )اإما  م�ستمرا  يكون  اأن  	•
والعالج.  والتف�سري  بالت�سخي�س  يت�سم  اأن  	•

مكلفا. يكون  األ  	•
والنقا�س. النظر  وجهات  وتقبل  والثقة  الحرتام  ي�سوده  جو  يف  يتم  اأن  	•

يه��دف اإىل حتقي��ق جودة اخلدم��ة التعليمية، ولي���س الرتكيز على الأخطاء وال��زلت لأع�ساء هيئة  	•
التدري�س. 
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2. اأهمية واأهداف عملية قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي:
تكت�سي عملية قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي اأهمية بالغة، اإذ ي�سري العديد من املهتمن مبجال جودة 
التعلي��م الع��ايل على اأن جناح العملي��ة التعليمية وتطويرها يعتم��د اأ�سا�سا على اأداء الأ�ست��اذ اجلامعي، وعلى 
م��دى �سيطرت��ه عل��ى مهارات التدري���س التي متكنه م��ن حتقيق الأه��داف التعليمية، لذا وج��ب قيا�س وتقييم 
اأدائ��ه، حيث اإن عملية التقييم ت�سهم يف الك�سف عن اإجنازات اأع�ساء هيئة التدري�س واإخفاقاتهم وت�سجيعهم 
لتطوي��ر كفاءتهم التدري�سي��ة، ويف ا�ستخدام طرائق واأ�ساليب حديثة يف التدري�س ف�سال عن ا�ستخدام و�سائل 

متعددة يف تقييم طلبتهم.
وتتجلى اأهمية عملية قيا�س الأداء التدري�سي يف اجلوانب الآتية: )خريي واآخرون، 2013، 784(

اأ�سا�سية ملعرفة مدى التقدم الذي حققه الأ�ستاذ اجلامعي نحو حتقيق الأهداف التعليمية  يعد و�سيلة  	•
اجلامعية، اأي تقييم م�ستوى الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي ومتابعة م�ستوى التقدم يف ذلك.

لالأ�ستاذ.  التعليمي  الأداء  يف  وال�سعف  القوة  نقاط  حتديد  يف  ي�سهم  	•
به. والرتقاء  وتعزيزه  التدري�س  يف  والتميز  اجلامعة،  يف  ومكانته  الأ�ستاذ  كفاءة  رفع  يف  ي�سهم  	•

�سابقا. له  خمطط  هو  ما  ح�سب  ويف�سرها  الأ�ستاذ،  طرف  من  املحققة  النتائج  يف  النحرافات  يك�سف  	•
الأ�ستاذ.  ومهام  اأداء  يف  النحرافات  لتجنب  الالزمة  والقرارات  التدابري  اتخاذ  	•

ا�ستخ��دام نتائ��ج التق��ومي يف حتدي��د برامج وخطط التطوي��ر للهيئة التدري�سية عل��ى م�ستوى الكلية  	•
واجلامعة.

ويه��دف قيا�س اأو تقييم الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامع��ي اإىل م�ساعدة الأ�ستاذ على تنمية قدراته املختلفة 
يف التدري���س والبح��ث العلمي وخدم��ة املجتمع، وعلى اإمكانية التطور الذاتي امل�ستم��ر، الذي لبد منه ملواكبة 

التطورات العلمية، وكما يرى العبادي والطائي )2011، 242( فاإن هذه العملية تهدف اإىل: 
حتقي��ق نقل��ة نوعي��ة يف العملية التعليمية تقوم على اأ�سا�س الرتقاء بكل عنا�سرها، ل�سيما العنا�سر  	•

الب�سرية.
اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتاليف الأخطاء قبل وقوعها، ورفع درجة الثقة يف نفو�س الأ�ساتذة  	•

ب�ساأن م�ستوى اجلودة التي حققتها املوؤ�س�سة اجلامعية، والعمل على حت�سينها ب�سفة م�ستمرة.
دع��م اإج��راءات الرتقي��ة والنق��ل واإثب��ات عدالته��ا، وحتدي��د املكاف��اآت ال�سخ�سي��ة، ومن��ح الع��الوات  	•

لالأ�ساتذة.
رفع الروح املعنوية لالأ�ساتذة، وتوطيد ال�سالت بينهم وبن م�سوؤوليهم، ويفيد يف خف�س معدل الدوران  	•

الوظيفي، وال�سلبيات يف �سلوك العاملن من غياب واإهمال وعدم احلما�س يف العمل.
ي�سه��م يف الك�س��ف عن الكفاءات الكامنة للتدري���س، وي�سهم يف تعديل معايري وموؤ�سرات الأداء، وزيادة  	•

اأداء الأ�ساتذة.
ي�سه��م يف ر�س��م خط��ة امل��وارد الب�سري��ة للجامع��ة، وم��ا تتطلبه م��ن تنمي��ة وتدريب وتوف��ري املكافاآت  	•

واحلوافز لالأ�ساتذة.   
3. طرق واأ�ساليب قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي:

اأ . طرق قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ:
م��ن الناحية العملية هناك العدي��د من الطرق لتقومي وقيا�س اأداء ومه��ارات الأ�ستاذ اجلامعي، ورغم العيوب 
الت��ي تكتنفه��ا، لكنه��ا ت�ستخ��دم على م�ست��وى اجلامعات ب�سكل م�ستم��ر، ومن املتع��ارف عليه اإداري��ا اأن ي�سرتك 
العدي��د م��ن الأفراد يف عملي��ة قيا�س وتقومي الأ�ست��اذ يف اجلامعة واأهمه��م عمداء الكليات وروؤ�س��اء الأق�سام 

والطلبة، وقد اأجمعت العديد من الدرا�سات اأن اأهم طرق قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ هي كما ياأتي: 
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1. تق��ومي الزم��الء: ويركز على موؤ�س��رات توؤهل الزميل لذلك، وهي ال�سمات ال�سخ�سي��ة، والتخ�س�س العلمي، 
وعامل الزمالة، هذا بالإ�سافة اإىل موقعه الوظيفي، وتتم هذه العملية عادة عن طريق املالحظة، وهذا يتيح 

للزميل احلكم على: )ب�سفر واآخرون، 2011، 70(
امل�ستوى املعريف وخرة الأ�ستاذ كما يعك�سها املقرر الدرا�سي.  -

اأهداف املنهج الدرا�سي.  -
الواجبات الدرا�سية وامل�سروعات والمتحانات الدورية كموؤ�سرات كمية ونوعية.  -

اأداء الطالب يف المتحانات كموؤ�سر عن مدى اإجناز الطالب.  -
م�ستوى التفاعل بن الع�سو/الطالب داخل وخارج املحا�سرة.  -

اإ�سهام ون�ساط الع�سو داخل الق�سم.  -
اأ�سلوب الع�سو واجتاهه كباحث ومنوذج لع�سو هيئة التدري�س.   -

2. تق��ومي الطلب��ة: يعد ا�سرتاك الطلبة يف ه��ذه العملية من موؤ�سرات اإدارة اجل��ودة ال�ساملة، على اعتبار اأن 
اإدارة اجل��ودة ال�سامل��ة يف التعلي��م تدع��و اإىل الرتكيز على املتعل��م، والهتمام بحاجات��ه ومطالبه التعليمية 

والجتماعية والنف�سية.
وق��د اأك��دت العدي��د م��ن الدرا�س��ات مث��ل: ق��ادري )2012(، �سعي��د )2012(، احلدابي وخ��ان )2008(، 
�سيح��ة )1985(، Jahangiri وMuccioloا)2008( اأن ا�س��راك الطلب��ة يف ف��رق تق��ومي الأداء التعليم��ي 
لالأ�ست��اذ اجلامع��ي اأثبت جناح��ا كبريا وهذا ي�سهم يف تق��دمي روؤية لتح�سن اأداء الأ�ست��اذ، ورغم وجود تباين 
يف الجتاه��ات نح��و ا�ستخدام الطالب كو�سيلة للحكم عل��ى م�ستوى الأداء التعليمي لالأ�ست��اذ )النجار، 2004، 
14(، فاإنه يعد اأهم مدخالت عملية تقومي الأداء لأنه امل�ستفيد الأول من اخلدمة التعليمية لالأ�ستاذ واملحتك 
ب��ه دوم��ا، كم��ا اأن املمار�سات الإداري��ة توؤكد اأن الأقدر دوما عل��ى تقييم اجلودة النوعي��ة للمنتج هو م�ستهلكه 

وامل�ستفيد منه، وبالتايل فاإن راأيه وحكمه له اأثر كبري على تطوير ذلك املنتج. 
كم��ا اأن ه��ذه الطريق��ة مت الأخذ بها من��ذ 80 عاما، وله��ا اأ�سكال خمتلفة، م��ن بينها توزي��ع ال�ستبيانات 
الت��ي تقي��م اأداء الأ�ست��اذ، كما اأن اجلامعات الي��وم ت�سجع على اإعداد مثل هذه ال�ستبيان��ات، ل�سيما يف الدول 

املتقدمة، وتعترها من الق�سايا املحورية يف املنظومة التعليمية، على عك�س من ذلك يف الدول النامية.
ولق��د اأ�سار )الأ�س��دي، 2014، 486( اإىل اأن هذه الطريقة لها فوائد متعددة على الأ�ستاذ والطالب واجلامعة، 

اأهمها: 
حتقي��ق اأه��م مبداأ من مبادئ اجلودة ال�ساملة يف اجلامعات وهو م�ساركة جميع العنا�سر يف تاأمن اجلودة،   -

ون�سرها
زيادة م�ستوى ر�سا الطالب عن موؤ�س�ستهم التعليمية، وزيادة ولئهم.  -

حتديد مواطن القوة وال�سعف من وجهة نظر امل�ستفيد وهو الطالب، وال�ستفادة منها لتطوير املوؤ�س�سة.   -
اإ�سافة ال�سرعية على عمليات التقومي لتح�سن م�ستوى اجلودة يف املوؤ�س�سة التعليمية.  -

زيادة القدرة التناف�سية للجامعة على امل�ستوى املحلي والعاملي يف ظل العوملة.  -
3.  التقومي الذاتي: ويت�سف بال�سدق وقابلية التطبيق، وهو عبارة عن روؤية ذاتية لالأن�سطة الوظيفية، يحدد 
فيه��ا الأ�ستاذ الفل�سفة، والأهداف، وتوظيف املنه��ج، واأ�ساليب التدري�س، والمتحانات، والأن�سطة الأكادميية، 
وجميعها متثل و�سفا انعكا�سيا وتقوميا لأداء الأ�ستاذ. كما يركز هذا الأ�سلوب على جمال املخرجات العاطفية 
الوجداني��ة لدى الف��رد، اأي اأن التقرير الذاتي ببن وجهة نظر الفرد اأو ميله اأو اجتاهاته اأو معتقداته حول 
مو�س��وع م��ا، بغ�س النظر عن مدى �سحة اأو خط��اأ ا�ستجاباته، ويتم التقومي الذات��ي يف اإدارة اجلودة ال�ساملة 
ع��ن طري��ق ت�سكيل فريق للتقومي داخ��ل الكليات، وي�ستع��ن بتقارير دوائر اجلودة، وجمل���س اجلودة للتعرف 
على النتائج ومقارنتها باحلالة التي كانت عليها من قبل، وتقومي خطة التنفيذ ومدى حتقيقها لالأهداف التي 
مت حتديدها، بالإ�سافة اإىل التعرف على ال�سلبيات والإيجابيات، ون�سر احلقائق وعر�سها يف تقرير املراجعة 

الداخلية جلودة نظام التكوين. )الأ�سدي، 2014، 486(        
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ب . �سور تطوير وحت�سن جودة الأداء التعليمي لالأ�ستاذ:
اإن حت�س��ن الأداء التعليم��ي لالأ�ست��اذ اجلامعي هو اله��دف الرئي�سي لعملي��ة قيا�س وتق��ومي الأداء التي يجب 
التنوي��ه له��ا، فبعد قيا�س اأداء الأ�ستاذ وجب الوقوف على نتائج هذا التقومي، وهنا تنتهج املوؤ�س�سات اجلامعية 
العدي��د م��ن الأ�ساليب، اإذ تتم عن طريق تنظيم دورات تدريبية يف جم��ال طرق واأ�ساليب التدري�س والتقومي، 
والهتمام بالتطور العلمي واملهني لالأ�ستاذ، وقد اأ�سار ح�سن، مطر ونور )2011، 1400 - 1405( يف درا�سته اإىل 

اأن و�سائل تطوير اأو حت�سن جودة اأداء الأ�ستاذ يجب اأن تنطلق من املجالت الآتية:
1.  و�سائ��ل حت�س��ن اأداء الأ�ست��اذ بو�سف��ه مدر�سا: من خالل ت�سمي��م الأ�ستاذ خطة منهجية ل��كل م�ساق من 
امل�ساق��ات الت��ي يدر�سها، والتنويع يف الدرا�س��ات والأمثلة التي يقدمها مع ربطه ب��ن النظرية والتطبيق، 
وك��ذا ا�ستخ��دام مراجع حديث��ة وبلغ��ات اأجنبية خمتلف��ة، واأن ي�سجع الطلب��ة على النقا���س والتحليل 
وال�ستنت��اج بعي��دا عن التلق��ن، واأن ي�ستخدم اأحدث الأ�سالي��ب التعليمية، ويطلع دوم��ا على م�ستجدات 
تخ�س�س��ه م��ن ق�ساي��ا، وموا�سيع ويتوا�سل حملي��ا واإقليميا وعامليا م��ع املخت�سن مع��ه يف التخ�س�س، واأن 

يتفاعل معهم يف امللتقيات واملوؤمترات الدولية. 
2. و�سائ��ل حت�س��ن اأداء الأ�ستاذ بو�سفه باحثا: وهن��ا تقع امل�سوؤولية على الأ�ست��اذ واجلامعة معا، فالأ�ستاذ 
لب��د اأن يع��د اأبحاثا اأو كتبا يف جم��ال تخ�س�سه، مرتبطة مبا يدر�سه، واأن يحر���س اأن يبقى على ات�سال 
دائم بكل ما ي�سدر من جديد من بحوث يف تخ�س�سه، ويتم اقتناوؤها لتنويع مكتبته العلمية، واأن يحر�س 
اأن تك��ون لأبحاثه �سخ�سيتها املتمي��زة يف مو�سوعها ومنهجها وجدتها، اأما على م�ستوى اجلامعة فعليها اأن 
ت�سجع الأ�ساتذة بن�سر بحوث م�سرتكة ومميزة، واأن توفر ما يلزم للباحثن من خمابر واأجهزة، ومراجع 
حديثة، ومطابع ودورات تدريبية، وكذا توفري امل�سادر العلمية اجلديدة، واأن حتث على ح�سور املوؤمترات 
العلمية حمليا واإقليميا ودوليا ودعم ح�سورهم ماديا، وت�سجع البحوث املبتكرة ون�سرها يف جمالت دولية 

حمكمة.        
3. و�سائل حت�سن اأداء الأ�ستاذ ب�سفته مر�سدا: ل يختلف اثنان يف كون الأ�ستاذ ميثل قدوة للطالب، ولذلك 
ينبغ��ي على ع�سو هيئة التدري�س الوقوف عل��ى جمموعة من العتبارات اأهمها: اأن يكون اأمنوذجًا يجمع 
ب��ن املعرف��ة وال�سل��وك والإن�ساني��ة يف وق��ت واح��د، واأن يكون مث��ال واأمنوذج��ًا يف التنظي��م والتخطيط 
واملثاب��رة وتطوير ال��ذات واملو�سوعية والأمانة العلمية والعدل يف التعامل م��ع الطلبة والتعامل الراقي 
معهم باحرتام متبادل، كما يجب عليه اأن يقف على ت�سجيع الطلبة يف النخراط يف الأن�سطة الالمنهجية 
وتفاعله��م فيها، ويف �سياق اآخر حري ب��اإدارة الكلية تنظيم لقاءات عامة ودورية بن الأ�ساتذة والطلبة 

ملناق�سة امل�سكالت البحثية والأكادميية.   
4. و�سائ��ل حت�س��ن اأداء الأ�ستاذ يف جمال الإ�س��راف والتاأطري: وتختلف ا�ستنادا مل�ست��وى الرنامج التعليمي 
اجلامع��ي، فعل��ى م�ست��وى اللي�سان�س وج��ب على الأ�ستاذ الب��دء بتعليم الطلب��ة اأ�سول البح��ث العلمي وما 
يرتب��ط ب��ه، وتكليفهم باأبح��اث حمددة ودقيق��ة، ومر�سدا اإياه��م اإىل امل�سادر واملراج��ع الأ�سا�سية التي 
تخدمهم، كما يجب اأن يرتك للطلبة حرية اختيار اأبحاثهم مع ت�سجيعهم على العمل امل�سرتك، وت�سحيح 
تل��ك الأبحاث وتو�سيح الأخطاء وت�سويبها للطلبة. اأما عل��ى م�ستوى الدرا�سات العليا يتوىل ع�سو هيئة 
التدري���س التاأك��د من حداث��ة مو�سوعات الر�سائ��ل والأطروحات، واأن يحر�س اأن يحم��ل البحث عنا�سر 
جديدة واإ�سافة علمية، واأن يحرتم حرية راأي الطالب ومنهجه، واأن يحر�س على لقاء دوري مع الطلبة 

امل�سرف عليهم، ويقيم اإجنازاتهم ب�سكل دقيق علميا ولغويا قبل اإبداعها ب�سكل نهائي.  
5. و�سائ��ل حت�س��ن اأداء الأ�ست��اذ ب�سفت��ه ع�س��وا فاعال يف املجتم��ع: وهي م�سوؤولي��ة م�سرتكة ب��ن املوؤ�س�سة 
التعليمي��ة والأ�ست��اذ فم��ن ناحية الأ�ستاذ يحت��اج اإىل اأن معرف��ة ق�سايا املجتمع وهموم��ه كي يوائم بن 
تدري�س��ه وحاج��ات املجتم��ع، كما ميك��ن اأن يخ�س�س بع���س موا�سيع اأبحاث��ه لق�سايا املجتم��ع املهمة، اأما 
اجلامع��ة فعليه��ا اأن حت��ث الأ�ساتذة عل��ى النخراط بقوة يف الأن�سط��ة الجتماعي��ة والثقافية العامة، 
ولأن م�سوؤولي��ة العناي��ة بفكر املجتمع وثقافته وقيمه وتنميته م��ن مهام اجلامعة فهذا يجعل م�سوؤوليتها 
عظيم��ة اأمام ما �ستقدمه لهذا املجتم��ع،  واأن يركز ع�سو هيئة التدري�س على م�سكالت املجتمع يف اأبحاثه 

وتقدمي ا�ست�ساراته.
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 م��ن خ��الل ما �سبق يتبن اأنه على اجلامعات الهتمام بتطوي��ر اأداء اأ�ساتذة اجلامعة، لأن تطويرهم يعد 
مك�سبا للجامعة وللطالب وللمجتمع. 

4. دور جودة قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي يف حتقيق جودة التعليم العايل:

ي�سه��د الع��امل اليوم تطورات عديدة م�ست كاف��ة اجلوانب، واأوجدت تناف�سًا �سديدًا ب��ن املنظمات وال�سركات، 
وه��ذا م��ا جعلها تتج��ه نحو التطوي��ر امل�ستم��ر واإىل رفع م�ستوى ج��ودة منتجاته��ا وخدماته��ا، فتاأثرت بذلك 
كاف��ة املنظم��ات به��ذه الطريقة، ومنه��ا املوؤ�س�س��ات التعليمية التي راح��ت تبحث عن طرق حتقي��ق اجلودة يف 
خمرجاتها، ول اأدل على ذلك تلك املجهودات العاملية لو�سع مقايي�س علمية لذلك، وعقد املوؤمترات تبحث عن 
�سب��ل تطبي��ق تلك املعايري، وت�سنيف اجلامعات وفقا ملدى التزامها مبعاي��ري اجلودة، ومنها معايري جودة الأداء 

التدري�سي. 
ووفق��ا خل�سائ���س عملي��ة قيا���س الأداء التعليم��ي لالأ�ستاذ اجلامع��ي، فاإن ه��ذه العملية ل ب��د اأن تتوافر فيها 
جمموع��ة م��ن ال�س��روط واملتطلب��ات لتحقيق ج��ودة العملي��ة، وهي: الدق��ة واملو�سوعي��ة وال�س��دق والثبات 
واملرونة واجلدوى واملالءمة، واأن تكون هادفة وتت�سف بال�سمول، ومتنوعة يف اأ�ساليبها، وم�ستمرة، ومرتبطة 

بالواقع، كما يجب اأن تراعي ال�سوابط الأخالقية والقانونية. 
وباعتب��ار اأن الأ�ست��اذ اجلامع��ي ل��ه اأهمية كب��رية يف العملي��ة التعليمية مبا ت�ستم��ل عليه مهن��ة التدري�س من 
ممار�س��ات واإج��راءات، بداية مبرحلة التخطيط التدري�س��ي، ثم مرحلة التنفيذ، واأخ��ريا التقومي، فاإنه على 
- 987( وعربيات )2007، 222( معايري اأو  هذا النحو حدد العديد من الباحثن مثل الب�سي�س )2011، 984 

موؤ�سرات جودة الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي يف املجالت الآتية: 
 اأ. ج��ودة التخطي��ط: اإن جناح العملية التعليمية مرهون بنجاح هذه العملي��ة، لذا فاإن الأ�ستاذ ملتزم يف هذه 
املرحلة بتطوير اأدائه التعليمي مبا ين�سجم مع معايري اجلودة، وميكن اأن ننوه اإىل اأهم املوؤ�سرات واملعايري التي 

يجب التاأكد من جودتها وقدرة الأ�ستاذ اجلامعي على القيام بها، وذلك على النحو الآتي:   
وجوانبها. بطبيعتها  والإملام  العلمية  املادة  بنية  من  التمكن  	•

احتياجاتهم. وحتليل  الطالب  خ�سائ�س  حتديد  	•
الطالب. احتياجات  اإىل  ا�ستنادا  و�سياغتها  التعليمية،  الأهداف  حتديد  	•

الالزمة. التعليمية  واملواد  الو�سائل  اإعداد  	•
ا�ستخدامها. ومواطن  واإجراءاتها  ال�سحيحة  التدري�س  بطرائق  الإحاطة  	•

التدريب. اأو  للتدري�س  املنا�سب  املكان  وتهيئة  تخ�سري  	•
 ب. ج��ودة التنفيذ: وهو يعد جوه��ر العملية التعليمية، لأنه مرتبط بالأداء الفعل��ي لالأ�ستاذ داخل القاعات 
ال�سفية وخارجها، يهدف اإىل حتقيق الأهداف التعليمية التي مت حتديدها يف مرحلة التخطيط، وبذلك يتم 

الرتكيز يف الأداء التعليمي على اجلوانب الآتية: 
الف�سل. بيئة  تنظيم  	•

للدر�س. اجليدة  والتهيئة  التقدمي  	•
للدر�س. والنتباه  الدافعية  اإثارة  	•

لها. امل�ساحبة  التعليمية  والأن�سطة  التدري�س  طرائق  تطبيق  	•
التعليم. وتكنولوجيا  الو�سائل  ا�ستخدام  	•

التدري�س. لفعاليات  والالزم  املخ�س�س  الزمن  مراعاة  	•
الفعال التعلم  خرات  تي�سري  	•

الراجعة. والتغذية  الأ�ستاذ  قبل  من  التعليمي  للموقف  والنهائي  املرحلي  التقومي  	•
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 ج. ج��ودة التق��ومي: وذل��ك بالتحقق من مدى حتق��ق الأهداف، من خ��الل تقرير جودة التخطي��ط والتنفيذ، 
وللوق��وف على جودة التقومي والوقوف على خمرج��ات التعليم، يحتاج الأ�ستاذ اإىل تطوير كفايته التقوميية 

املرتبطة باملعايري الآتية: 
ال�سفية. الأ�سئلة  وتوجيه  �سياغة  	•

الأ�سيل. البديل  التقومي  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  	•
املكت�سبة. وخراتهم  الطالب  لأداء  النهائي  التقومي  	•

 د. ج��ودة املتابع��ة )التطوي��ر(: وترتبط بقي��ام الأ�ستاذ بتطوير اأدائ��ه التعليمي، على �س��وء معايري التقومي 
ال�سابق��ة، والتحق��ق من ج��ودة املخرجات، وذلك من خ��الل الوقوف على نتائج الط��الب، وحتديد نقاط القوة 
وال�سعف يف اكت�ساب املهارات، وتقدمي اقرتاحات لتطوير املناهج، واحلر�س على تاليف اأوجه الق�سور والنق�س 

يف املقررات الدرا�سية لتالفيها ومعاجلتها. 
اإن ه��ذه املوؤ�س��رات اإذا ما طبقت وفقا ملا �سب��ق، �ستحقق جودة يف عملية تقومي وقيا���س اأداء الأ�ستاذ اجلامعي، 
وم��ن ثم ج��ودة التعليم العايل، لأن حتقيق ه��ذه الأخرية مرتبط بجودة الهيئ��ة التدري�سية، وجودة الطالب 
اجلامع��ي، وج��ودة الإدارة اجلامعية، وج��ودة املناهج الدرا�سية، لكن الأداء اجلامع��ي مرتبط بتحقيق الهدف 
التعليم��ي وتكوي��ن الطالب مبا يتوافق ومتطلب��ات الع�سر واملجتمع، وهذا ل يت��اأت اإل بتح�سن وتطوير الأداء 

التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي، اأي حتقيق جودة الأداء التعليمي.
اأم��ا عل��ى م�ست��وى الأ�ستاذ اجلامع��ي يف اجلزائر فرغ��م اأن هناك قانون��ًا خا�س��ًا بالأ�ستاذ اجلامعي ال��ذي اأن�ساأ 
مبوج��ب املر�س��وم التنفي��ذي رق��م 08 /130 امل��وؤرخ يف 27 ربيع الث��اين 1429املواف��ق ل� 03 ماي��و 2008، لكنه 
مل يح��دد معاي��ري تق��ومي الأداء التدري�س��ي لالأ�ستاذ، حيث اكتف��ى بتحديد حقوق وواجب��ات الأ�ستاذ وكيفية 
توظيف��ه وتثبيته وترقيته وغريها من الإجراءات الوظيفي��ة، لذا فاإن معايري التقومي لالأداء التعليمي تبقى 
حم��ور اجته��اد ل مركزي من ط��رف امل�سوؤولن اجلامعين من روؤ�س��اء اأق�سام وعمداء  كلي��ات وعلى العموم فهي 
ترتب��ط بجوان��ب �سكلية اإىل حد ما، كاحلجم ال�ساعي لالأ�ستاذ اأي م��دى تغطيته للحجم ال�ساعي للمحا�سرات 
والأعم��ال املوجه��ة، ومدى اإمتامه للمق��ررات التعليمية ال�سدا�سية اأو ال�سنوية، واإج��راء المتحانات، وتقومي 
الطلب��ة، والإ�س��راف عل��ى اأعماله��م العلمية. وهي يف احلقيق��ة معايري بحاج��ة لإعادة �سب��ط �سمن منظومة 

حديثة توؤمن بتطبيق اجلودة التعليمية على م�ستوى التعليم العايل.     
الدراسات السابقة: 

هن��اك العدي��د م��ن الدرا�سات ال�سابق��ة التي تناول��ت بالدرا�سة والتحليل متغ��ري تقيي��م الأداء اجلامعي، لكن 
م��ا يهمن��ا يف ه��ذه الدرا�سات هو تقيي��م الأداء التعليمي لع�سو هيئ��ة التدري�س وجودة موؤ�سرات��ه، وهنا نر�سد 

الدرا�سات الآتية:
درا�س��ة الب�سي���س )2011( وه��ي درا�س��ة نظرية و�سفي��ة هدفت اإىل التع��رف على معاي��ري �سمان جودة 
الأداء التدري�س��ي يف التعلي��م اجلامع��ي، والكفايات التدري�سي��ة الالزمة لع�سو هيئة التدري���س، للقيام باأدواره 
املختلف��ة، مبا ي�سمن ج��ودة خمرجات التعلم، والنهو���س مب�ستوى املتعلمن وقدراتهم، كم��ا هدفت اإىل تقدمي 
ت�س��ور مق��رتح لتطوير الكفايات الأدائية للمعل��م على �سوء معايري اجلودة، ولتحقيق ه��ذه الأهداف مت اتباع 
املنه��ج الو�سف��ي التحليلي عن طريق مراجعة البح��وث والدرا�سات ذات ال�سلة، وتو�سل��ت الدرا�سة اإىل تقدمي 
وبن��اء ت�س��ور مقرتح لتطوير كفايات املعلم الأدائية العامة مبا يتنا�سب مع معايري اجلودة املرتبطة مبدخالت 

وعمليات وخمرجات العملية التعليمية. 
درا�س��ة عل��ي )2004( وه��ي درا�سة نظرية و�سفية هدف��ت اإىل معاجلة تطوير وتنمي��ة كفايات وفعالية 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س مبوؤ�س�سات التعلي��م العايل، وذلك من خ��الل حتليل املو�سوعات الآتي��ة: اأهم وظائف 
موؤ�س�سات التعليم العايل، ووظائف وخ�سائ�س اأع�ساء هيئة التدري�س وتكوينها. ودرا�سة اأ�ساليب واآليات تنمية 
وتطوي��ر اأع�ساء هيئة التدري�س من خالل جهود وم�ساعي بع���س املنظمات الدولية، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل 
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ع��دة نتائ��ج من خالل حتليل م��ا �سبق، اأهمها: اأن التغي��ريات ال�سريعة يف كل م��كان ويف كل جمال خالل العقود 
القليل��ة املا�سي��ة تعني اأن اأع�ساء هيئة التدري�س الذين ج��رى اإعدادهم حتت ظروف وتقاليد را�سخة يجدون 
اأنف�سه��م فج��اأة يف ظروف �سعب��ة، واأنهم باتوا ُمطالبن باأن يقوموا بدورهم يف تكيي��ف اأنف�سهم وموؤ�س�ساتهم مع 
هذه الظروف اجلديدة، كما اأن احلاجة اإىل تدريب اأع�ساء هيئة التدري�س مبوؤ�س�سات التعليم العايل اأ�سبحت 
اأم��را معرتف��ا ب��ه، وتاأ�سي�سا على ذلك اأُن�سئت ُوح��دات تطوير تعليمي، واأحُلقت مبوؤ�س�س��ات التعليم العايل، وهو 
اأم��ر فر�ست��ه احلاجة اإىل املعرفة واملهارات والجتاهات يف �س��اأن كل من التدري�س وتطوير املناهج، كما خل�ست 
الدرا�سة اإىل اأن تدريب الأفراد على خمتلف م�ستوياتهم ويف جميع القطاعات �سرورة ل حتتاج اإىل تاأكيد، اإذ 
اأن التدريب الرتبوي مهما تنوّعت اأ�سكاله واأ�ساليبه وم�ستوياته، يهدف اإىل زيادة العائد من راأ�س املال الب�سري 
وذلك عن طريق ا�ستثمار طاقات الأفراد الإنتاجية والإمكانات املتاحة وتنظيم العالقات الإن�سانية القائمة 

لتحقيق اأف�سل اإنتاج ممكن.
درا�س��ة �سعي��د )i)2011 هدف��ت للك�سف عن وجهة نظ��ر الإدارة العليا جلامعة اخلرط��وم واأع�ساء هيئة 
التدري���س بالأق�س��ام الرتبوي��ة بكلي��ة الرتبية باجلامع��ة يف تقدمي اقرتاح��ات لتطوير وظيف��ة التدري�س يف 
 ،)ISO 9002( الأداء الأكادمي��ي واملهن��ي لع�سو هيئة التدري�س باجلامعة يف �س��وء املوا�سفة الدولية للجودة
و�سعت بذلك لالإجابة عن الإ�سكالية الآتية: ما الت�سور املقرتح لتطبيق نظام اجلودة ال�ساملة لتطوير الأداء 
الأكادمي��ي لالأ�ست��اذ يف �س��وء املوا�سف��ة العاملية للج��ودة ؟، وقد ق��ام الباحث باختي��ار ت�سع��ة عنا�سر من 18 
عن�سرا للموا�سفة الدولية، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، ومت ت�سميم ا�ستبانة، واختار الباحث 
الدرا�سة لنتائج عديدة اقرتحتها  الدرا�سة، وتو�سلت  % ملجتمع  عينة ق�سدية �سملت 70 فردا بن�سبة 52.6 
العين��ة حت��ت كل �سوؤال م��ن اأ�سئل��ة الدرا�سة الع�س��رة، كما خل�س��ت الدرا�سة اإىل تق��دمي 14 تو�سي��ة، اأهمها: 
العتم��اد عل��ى معايري )ISO 9002( يف جودة اأداء ع�سو هيئة التدري���س اأكادمييا ومهنيا بجامعة اخلرطوم، 

ن�سر ثقافة اجلودة والهتمام بالبيئة التعليمية ودعم تدريب الأ�ستاذ اجلامعي.   
درا�سة خريي واآخرون )2013( والتي هدفت اإىل درا�سة الواقع الفعلي لعملية التقومي لالأ�ستاذ اجلامعي 
لق�سم��ي املحا�سبة وتقني��ات املعلومات يف معهد الإدارة/الر�سافة ببغداد، ومعرفة املوؤ�سرات الدالة على قيا�س 
ج��ودة اأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س للعام الدرا�سي 2010 /2011، وتقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س لنف�س 
املو�س��م، والتعري��ف مبفهوم التقومي اجلامعي واأهميته وجودته وخ�سائ�س��ه ووظائفه، ومعرفة دور املوؤ�س�سات 
التعليمي��ة يف تطوي��ر الأ�ستاذ اجلامع��ي، وقد مت اتباع منه��ج درا�سة احلالة، وذلك بتوزي��ع ا�ستمارتن الأوىل 
عل��ى روؤ�ساء الأق�سام العلمية البالغ عددهم 07، و�سم��ت 23 �سوؤال يبن مقيا�س جودة اأع�ساء هيئة التدري�س 
ملعه��د الإدارة، اأم��ا الثانية فقد وزعت عل��ى روؤ�ساء الأق�سام العلمي��ة املحا�سبة وتقني��ات املعلومات، و�سمت 11 
�س��وؤال يب��ن تق��ومي اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، وقد خل�س��ت الدرا�س��ة اإىل ثبوت �سحة فر�سي��ات البحث، 
واأو�س��ت ب�س��رورة تنوي��ع و�سائل واأ�ساليب تقومي الأ�سات��ذة، وربط هذه العملية مع من��ح الرتبة العلمية بناء 

على واجبات الأ�ستاذ، وكذا اللتزام باملوا�سفات القيا�سية الوطنية كونها الأ�سا�س يف حتقيق اجلودة.  
درا�س��ة ال�سح��ادة )2013( حي��ث هدفت ه��ذه الدرا�سة اإىل و�سف م��دى توافر امله��ارات التدري�سية لدى 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س يف كلية القت�س��اد والعلوم الإدارية بجامع��ة الزيتونة الأردنية، م��ن حيث طبيعتها 
ودرج��ة وجوده��ا يف �س��وء معايري اجلودة املعتمدة ل��دى موؤ�س�سات التعلي��م العايل الأردني��ة، واملتعلقة باأربعة 
جم��الت، ه��ي: تاأهيل وق��درات ع�سو هيئ��ة التدري�س على تخطي��ط وتنفيذ املحا�سرة، والت�س��ال والتفاعل 
واحلوار، والأن�سطة واأ�ساليب التقومي، وو�سائل التعليم وتقنياته، واتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، ومت 
ا�ستج��واب عين��ة كبرية من اأفراد جمتمع الدرا�سة البالغ 331 طالبًا، واأهم م��ا تو�سلت اإليه الدرا�سة بالن�سبة 
للمجالت الأربع: توافر مهارات متو�سطة للمتغري الأول والثاين والثالث والرابع، لذا اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة 
الهتمام اأكرث من قبل ع�سو هيئة التدري�س يف جمالت التنويع باأ�ساليب التهيئة للمحا�سرة بطرائق خمتلفة 
حف��ز دافعي��ة الطلبة، وتعزي��ز قدرته عل��ى اإدارة املوقف التعليمي بنج��اح داخل املحا�سرة، م��ن خالل تقبل 
وجهات نظر الطلبة، وتوفري املناخ التعليمي الذي يتيح تكافوؤ الفر�س بن الطلبة وت�سجعهم وتغر�س الثقة يف 

نفو�سهم لتحقيق التفوق على م�ستوى التخ�س�س واجلامعة.   
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درا�س��ة Paulا)1991(، حي��ث هدف��ت هذه الدرا�سة اإىل التع��رف على اجتاهات اأع�س��اء هيئة التدري�س 
بجامع��ة )كوينزلن��د( يف ا�سرتاليا نحو تقييم الطالب لأدائهم التدري�سي، حيث انتهج الباحث املنهج الو�سفي 
بت�سمي��م ا�ستبي��ان مت توزيعه على عينة من اأ�سات��ذة كليات اجلامعة بلغت 306 اأ�ست��اذًا، واأهم ما تو�سلت اإليه 
%  من العينة ي�سعرون بالر�سا نحو اجتاه تقييم الطالب لأدائهم، واأن الطلبة  هذه الدرا�سة اأن اأكرث من 80 
يحمل��ون عملي��ة التقييم حممل اجل��د، واأن تقييم الطالب لأدائه��م التدري�سي ي�ساعده��م يف حت�سن وتطوير 

اأدائهم.
التعليق على الدراسات السابقة:

وكتعليق عام على هذه الدرا�سات فهي ت�سرتك يف التطرق لالأداء التعليمي لع�سو هيئة التدري�س من جهات 
متع��ددة كالتع��رف على التزام الأ�ستاذ بامله��ارات التدري�سية، ومعايري �سمان ج��ودة الأداء التعليمي وتنميته، 
وك��ذا كيفية تق��ومي هذا الأداء، وقد مت ال�ستفادة م��ن هذه الدرا�سات يف جوانب متفرق��ة من هذه الدرا�سة، 
لكن وجه الختالف عنها هو اأن درا�ستنا حتاول الك�سف عن مدى جودة موؤ�سرات تقومي الأداء التعليمي لع�سو 

هيئة التدري�س، ولي�س فقط الوقوف على و�سف هذه املوؤ�سرات وما الذي يتحكم يف جودة الأداء التعليمي. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:  

منهج الدرا�سة:
ح�س��ب طبيعة الدرا�سة واأهدافه��ا، فقد مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليل��ي، باعتباره الأن�سب منهجيا 
لتحلي��ل مث��ل هذه املوا�سيع التي تتطلب و�سف وحتليل الظاهرة نظري��ا ب�سكل دقيق، وحماولة حتليلها واقعيا 

واإيجاد التف�سريات املنا�سبة لها.
جمتمع وعينة الدرا�سة:

ترك��ز ه��ذه الدرا�سة عل��ى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س )اأ�سات��ذة( بكلية احلق��وق والعل��وم ال�سيا�سية وكلية 
العل��وم الإن�ساني��ة بجامعة ورقلة/اجلزائ��ر، والذي بلغ عدده��م 212 اأ�ستاذًا من كال الكليت��ن، 85 اأ�ستاذًا من 
اأ�ساتذة دائمن من كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، و127 اأ�ستاذًا من كلية العلوم الإن�سانية، وقد كانت العينة 

)1( يو�سح ن�سبة العينة املاأخوذة. واجلدول  الكليتن،  كال  % من  ع�سوائية متثلت بن�سبة 30 
جدول )1(: ن�شبة العينة اإىل جمتمع الدرا�شة

عينة الدرا�سةالن�سبة املئويةجمتمع الدرا�سةالكلية
85 اأ�شتاذكلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية

%30  
26 اأ�شتاذ

37 اأ�شتاذ127 اأ�شتاذكلية العلوم الإن�شانية

63 اأ�شتاذ212املجموع

اإذن كان ع��دد العين��ة املاأخوذة يف ه��ذه الدرا�سة 63 اأ�ستاذًا من كال الكليتن، وكان��ت خ�سائ�سها ح�سب اجلن�س 
والدرجة العلمية واخلرة مو�سحة يف اجلدول )2(:

جدول )2(: خ�شائ�ص عينة الدرا�شة

الكلية
اخلرة )ال�سنوات(الدرجة العلميةاجلن�س

اأ�ستاذ اإناثذكور
م�ساعد

اأ�ستاذ 
حما�سر

اأقل من5 
- 10�سنوات اأكرث من من 5 

10

14121808041210كلية احلقوق والعلوم ال�شيا�شية

20172809101611 كلية العلوم الإن�شانية

34194617142821املجموع
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اأداة الدرا�سة: 
مت ا�ستخ��دام اأ�سل��وب الدرا�س��ة امليداني��ة، با�ستخ��دام ال�ستبي��ان كاأداة جلم��ع البيان��ات يف الدرا�س��ة 
التطبيقي��ة، وكاف��ة الأ�ساليب الإح�سائي��ة املتعلقة بتحليل ال�ستمارة وتف�سريها، وذل��ك بهدف ك�سف م�ستوى 
ج��ودة معاي��ري تق��ومي الأداء التدري�سي م��ن وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري���س يف الكلي��ات املو�سحة اأعاله، 

ولالإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة الثاين والثالث، فقد ت�سمن ال�ستبيان املحاور الآتية:
املحور الأول: مرتبط بكيفية اإدارة العملية التقوميية )املوؤ�سرات- الطرق( ويت�سمن 16 بندا.  -

املحور الثاين: مرتبط بنتائج العملية التقوميية وتاأثريها على حتقيق اجلودة ويت�سمن 10بنود.  -
املحور الثالث: مرتبط باقرتاحات العينة لتح�سن العملية ويت�سمن 03 بنود.   -

وقد مت بناء ال�ستبيان وفق املقيا�س الثالثي )اأوافق-ل اأدري-ل اأوافق(. 
وبع��د التاأك��د من �سدق الأداة با�ستخدام ال�س��دق الظاهري، وا�ست�سارة �سبعة حمكم��ن من الخت�سا�س، وكذا 
التاأك��د م��ن ثباته��ا بتطبي��ق التجزئ��ة الن�سفي��ة )بلغ��ت قيم��ة ر 0.96(، بعد تطبي��ق ال�ستبي��ان على عينة 
ا�ستطالعي��ة م��ن العين��ة الأ�سلية بلغ��ت 21 اأ�ستاذا وعليه مت بن��اء ال�ستبي��ان يف �سكله النهائ��ي املنق�سم اإىل 
جزئ��ن الأول يت�سمن املعلومات العامة للعينة )اجلن�س، والدرجة العلمية، واخلرة(، واجلزء الثاين يت�سمن 

26 بندا، وثالثة بنود مفتوحة. 
اإجراءات الدرا�سة: 

مت توزي��ع ال�ستبيان على اأفراد عين��ة الدرا�سة، ومت ا�سرتداد كافة ال�ستمارات، وعلى اأ�سا�سها مت حتليل 
وتف�س��ري نتائج ال�ستبيان، وبعد حتليلها اإح�سائيا با�ستخ��دام املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والتكرار 

والن�سب املئوية ودرجة املوافقة )عند 1.50 كمدى للمتو�سطات(، مت عر�س النتائج ومناق�ستها.
نتائج الدراسة ومناقشتها :

عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان:
يف هذا اجلزء من الدرا�سة �سنحاول حتليل وعر�س اآراء العينة، وبعد ذلك تف�سريها وفق الأبعاد الواردة 

يف ال�ستبيان وهي كالآتي:
1. عر���س ومناق�س��ة اآراء عينة الدرا�سة جتاه مدى توافر موؤ�سرات قيا�س الأداء التعليمي: والنتائج مو�سحة 

يف اجلدول )3( التي تعك�س الإجابة عن الت�ساوؤل الأول. 
جدول )3(: النتائج الإح�شائية لآراء الأ�شاتذة جتاه مدى توافر موؤ�شرات قيا�ص الأداء التعليمي

رقم البند

درجات املقيا�س
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ل اأوافقل اأدري اأوافق

الن�سبة التكرار
الن�سبة التكرار)%(

الن�سبة التكرار)%(
)%(

1. تعمل الإدارة اجلامعية 
وفق معايري مو�شوعية 

لتقومي اأداء الأ�شتاذ                                     
مرتفعة3250.81523.81625.42.250.83

2. تعلن الإدارة معايري 
تقومي الأداء للأ�شتاذ 

م�شبقا.
مرتفعة3860.30914.31625.42.340.85



المجلة العربيـة لضمـان 136
جودة التعليم الجامعي

د. �سمري بارة         اأ. �ساملة الإمام    
املجلد العا�شر  العدد )31( 2017م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.5.6

جدول )3(: يتبع

رقم البند

درجات املقيا�س
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ل اأوافقل اأدري اأوافق

الن�سبة التكرار
الن�سبة التكرار)%(

الن�سبة التكرار)%(
)%(

3. هناك معرفة كافية من 
طرف الأ�شتاذ باملعايري 

التي تتبعها الإدارة لتقومي 
اأدائه.

مرتفعة3352.41930.11117.52.350.75

4. ت�شتخدم الإدارة اأ�شاليب 
متنوعة لتقومي اأداء 

الأ�شتاذ.
منخف�شة1015.92133.33250.81.650.73

5. تعترب هذه املعايري 
مرتفعة2133.32844.41422.22.110.74مقبولة بالن�شبة لك.

6. يت�شارك الأ�شتاذ مع 
الإدارة يف و�شع معايري 

لتقومي اأدائه.
منخف�شة0812.71523.84063.51.360.72

7. ت�شتويف املعايري 
املعمول بها كافة جوانب 
اأداء الأ�شتاذ )البحثية 

وال�شفية(.

متو�شطة0914.322353250.71.630.72

8. تتميز املعايري املعمول 
مرتفعة3250.82031.71117.51.850.89بها بالثبات وعدم التغيري.

9. يتم تقومي م�شتوى 
منخف�شة0914.32641.32844.41.330.79الر�شا الوظيفي للأ�شتاذ.

10. يعد تقومي الن�شاطات 
البحثية من املعايري 

املعتمدة يف اإدارتك )ن�شر 
املقالت والكتب وامل�شاركة 

يف املوؤمترات الوطنية 
والدولية(

متو�شطة1523.81117.53758.71.650.84

11. تعتمد اإدارتك على 
معيار قدرة الأ�شتاذ 

وتاأهيله يف تخطيط وتنفيذ 
برناجمه الدرا�شي يف 

عملية التقومي.

متو�شطة3149.21117.52133.31.681.01
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جدول )3(: يتبع

رقم البند

درجات املقيا�س
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ل اأوافقل اأدري اأوافق

الن�سبة التكرار
الن�سبة التكرار)%(

الن�سبة التكرار)%(
)%(

12. ترى اأن الت�شال 
والتفاعل واحلوار مع 

الطلبة يعد معيارا �شروريا 
يف عملية تقومي اأداء 

الأ�شتاذ، يجب اأن تعتمده 
الإدارة . 

مرتفعة5181011.51117.52.630.76

13. ترى اأن اللتزام 
بالوقت والن�شباطية 

معيار �شكلي ل يعرب على 
م�شتوى اأدائك.

متو�شطة2234.90711.134541.801.92

م��ن اجل��دول )3( وح�سب التك��رارات والن�سب املئوية نالحظ اأن ن�سف العينة ت��رى اأن الإدارة اجلامعية 
تعم��ل وف��ق معايري مو�سوعية لتق��ومي اأداء الأ�ستاذ، وانق�سم ح��وايل الن�سف الآخر ب��ن املحايد، والذي يرى 
عك���س ذل��ك، وهذا ما يعك�سه املتو�سط احل�سابي ال��ذي بلغ 2.25، وما يف�سر هذه الدرج��ة املرتفعة هو اأن هذه 

املعايري معمول بها منذ مدة وتعود الأ�ساتذة عليها، لذا فهم يرون اأنها معايري مو�سوعية.
%( اأن الإدارة تعلن معايري تق��ومي الأداء لالأ�ست��اذ م�سبقا،  كم��ا ت��رى اأك��رث م��ن ن�س��ف العين��ة )60.3 
بدرج��ة موافق��ة مرتفع��ة ترجمها املتو�س��ط احل�ساب��ي 2.34، وهذا اأمر طبيع��ي، وهذا ما توؤك��ده نتائج البند 
)% التايل التي جاءت درجة املوافقة عليها مرتفعة بقيمة متو�سط ح�سابي قدره 2.35، اإذ ترى ن�سبة)52.4 

اأن لها معرفة كافية باملعايري التي تتبعها الإدارة لتقومي اأداءهم. 
اأم��ا ع��ن ا�ستخدام الإدارة لأ�ساليب متنوعة لتقومي اأداء الأ�ستاذ، فاإن ن�سف العينة ترى غري ذلك، واأكرث 
من الثلث ل تعلم ذلك، اإذ اأن الإدارة اجلامعية ل ت�ستخدم طرق واأ�ساليب متنوعة فالعملية �سكلية خالية من 

احلركية والتجديد.  
اأم��ا ع��ن مدى قابلية هذه املعاي��ري بالن�سبة للعينة فق��د ت�ستت الإجابات رغ��م اأن املتو�سط احل�سابي كان 
 )% اأنها مقبولة ون�سبة )44.4   )% مرتفع��ا ن�سبي��ا لكن عند درجة املوافقة )ل اأدري(، اإذ ترى ن�سبة )33.3 
حماي��دة، وه��ذا يعن��ي اأن املعايري املعم��ول بها ل تلقى قبوًل تام��ًا من طرف الأ�ساتذة، وهذا م��ا ترتجمه نتائج 
البن��د 07، اإذ ت��رى اأكرث من ن�س��ف العينة اأن هذه املوؤ�س��رات ل ت�ستويف  كافة جوان��ب اأداء الأ�ستاذ )البحثية 
وال�سفي��ة(، وبالفع��ل فح�س��ب نظ��ام تقيي��م الأداء املتب��ع من قب��ل اجلامعة ف��اإن املوؤ�سرات مرتبط��ة بجوانب 
�سكلي��ة اأك��رث كالإلتزام بالوقت واإنهاء الدرو�س يف موعدها، وا�ستخدام الو�سائل التقنية، والأكرث من ذلك اأنها 
معاي��ري ثابت��ة وغ��ري حركية )ح�س��ب نتائج البند 08( وه��ذه املعايري مهم��ة لكنها بحاج��ة اإىل اإ�سافة معايري 
اأك��رث ارتباطا بالأداء التعليمي وجودته، كاملوؤ�سرات واملعايري التي ن�ست عليها البنود )12-11-10-9( والتي 
ح�س��ب قيم املتو�س��ط احل�سابي التي متيل اإىل النخفا�س، هي غري م�ستخدمة عل��ى م�ستوى التقييم، وهذا اأمر 
ي�ستدع��ي اإعادة النظ��ر يف املوؤ�سرات املعمول بها، فموؤ�سر قدرة الأ�ستاذ على اإع��داد وتنفيذ الرنامج الدرا�سي 
مث��ال يع��د من املوؤ�سرات املهمة التي ت�سفي على الأداء التعليمي جودة، وك��ذا م�ستوى تقدم البحث العلمي لدى 

الأ�ستاذ من ن�سر للمقالت والكتب، والتفاعل واحلوار مع الطلبة. 
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2. عر���س ومناق�س��ة نتائ��ج اآراء عينة الدرا�سة جت��اه م�ستوى جودة ط��رق قيا�س الأداء التعليم��ي: والنتائج 
مو�سحة يف اجلدول )4(، والتي تعك�س الإجابة عن الت�ساوؤل الثاين. 

جدول )4(: النتائج الإح�شائية لآراء الأ�شاتذة اجتاه م�شتوى جودة طرق قيا�ص الأداء التعليمي

رقم البند

درجات املقيا�س
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ل اأوافقل اأدري اأوافق

الن�سبة التكرار
الن�سبة التكرار)%(

الن�سبة التكرار)%(
)%(

14. تعمل الإدارة على 
تقومي اأداء الأ�شتاذ من 

منظور الطلبة.
منخف�شة1117.52031.73250.81.660.75

15. تعمل الإدارة على 
تقومي اأداء الأ�شتاذ من 
منظور رئي�شه املبا�شر.

مرتفعة4876.2046.41117.42.580.77

16. تعمل الإدارة على 
تقومي اأداء الأ�شتاذ من 
منظور العاملني ذوي 

العلقة )وجود م�شلحة 
اأو مكتب خا�ص بهذه 

العملية(.

منخف�شة1015.91523.83860.31.550.75

م��ن اجل��دول )4( يت�سح اأن تقيي��م اأداء الأ�ساتذة ح�سب منظور الطلبة لي���س معموًل به يف الكليات حمل 
الدرا�سة، اإذ جاءت درجة املوافقة منخف�سة مبتو�سط ح�سابي قدره 1.66، وتتوافق مع ذلك اآراء العينة حول 
البن��د 16، اإذ ج��اءت اأي�سا درج��ة املوافقة منخف�سة، وهذا يعن��ي اأن الإدارة ل ت�سخر م�سلح��ة خا�سة لتقوم 
به��ذه العملي��ة، يف ح��ن ترى معظ��م العينة 76.2 % اأن الطريق��ة املنتهجة من ط��رف الإدارة هي التقييم عن 

طريق الرئي�س املبا�سر بقيمة متو�سط ح�سابي قدره 2.58.  
وج��اءت هذه النتائج لتعك���س الطريقة املعمول بها وطنيا ووزاريا، اإذ تن���س القوانن على اأن تقييم اأداء 
العاملن يكون من طرف الرئي�س املبا�سر؛ اإذ ل يتم التقييم عن طريق الطلبة ب�سكل مبا�سر ما عدا ما تقوم به 
اللجان البيداغوجية من جل�سات مع مندوبي الطلبة يف كل �سنة ملعرفة ان�سغالتهم وم�ساكلهم العلمية، ومدى 

عالقتهم باأ�ساتذتهم، وحماولة اإي�سالها لالإدارة والأ�ستاذ لكي يتم البت يف اأمرها.     
3. عر���س ومناق�س��ة نتائ��ج اآراء عينة الدرا�س��ة جتاه م�ستوى مناق�س��ة نتائج قيا���س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ 

اجلامعي: والنتائج مو�سحة يف اجلدول )5(، والتي تعك�س الإجابة عن الت�ساوؤل الثالث.
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جدول )5(: النتائج الإح�شائية لآراء الأ�شاتذة جتاه م�شتوى مناق�شة نتائج قيا�ص الأداء التعليمي للأ�شتاذ اجلامعي

رقم البند

درجات املقيا�س
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

ل اأوافقل اأدري اأوافق

الن�سبة التكرار
الن�سبة التكرار)%(

الن�سبة التكرار)%(
)%(

17. تخطر الإدارة الأ�شتاذ 
مرتفعة46730711.11015.82.570.75بنتائج تقومي اأدائه.

18. تناق�ص الإدارة مع 
الأ�شتاذ نتائج تقومي اأدائه 

عند ال�شرورة.
متو�شطة29462133.31320.62.250.77

19. تقوم الإدارة بربط 
احلوافز املادية بنتائج 

تقومي اأداء الأ�شتاذ.
مرتفعة4774.60711.10914.22.600.72

20. هناك حوافز معنوية 
)ت�شجيع، تكرمي...( 

تربطها الإدارة بنتائج 
تقومي اأداء الأ�شتاذ.  

منخف�شة1625.31523.83250،81.740.83

21. توظف الإدارة نتائج 
تقومي اأداء الأ�شتاذ يف 

�شياغة خططها وبراجمها 
امل�شتقبلية.

منخف�شة0914.32539.729461.280.81

22. توؤثر نتائج التقومي 
مرتفعة4063.51117.512192.440.92على اأدائك امل�شتقبلي. 

23. يف العادة يرتبط اأداوؤك 
متو�شطة3149.21625.41625.42.240.83كاأ�شتاذ بنتائج التقومي.

يت�سح من اجلدول )5( اأن عينة الدرا�سة تتفق مع ما ن�س عليه البند 17 من حيث اإعالم الإدارة الأ�ستاذ 
بنتائ��ج عملي��ة التقومي، وهذا ما تبينه النتائج الإح�سائية، اإذ كان��ت درجة املوافقة عالية مبتو�سط ح�سابي 
مرتف��ع، ويع��ود ذلك اإىل طبيعة النظام القانوين املعمول به يف هذا ال�س��اأن، اإذ ل ميكن اأن ترفع نتائج التقومي 
اإىل الإدارة العلي��ا اإل بع��د توقي��ع الأ�ستاذ املقيم على نتائ��ج تقوميه، وهنا يتناق�س م��ع الإدارة يف حالة عدم 
ر�س��اه عنها، ولرتباطه��ا باحلوافز املادية )منحة املردودي��ة(، وكذا الرتقية يف درجة الأ�ست��اذ، فاإن الإدارة 
تفت��ح املج��ال للنقا�س على نتائج التقومي مل��ن اأراد ذلك، وهذا ما ترتجمه نتائج البن��د )18 - 19(، رغم اتفاق 
ن�س��ف العينة على غي��اب احلوافز املعنوية كالت�سجيع، والتكرمي التي م��ن املفرو�س ربطها بنتائج تقومي اأداء 

الأ�ستاذ.
اإل اأن��ه وح�س��ب عين��ة الدرا�س��ة ف��اإن الإدارة ل توظف نتائ��ج تق��ومي اأداء الأ�ست��اذ يف �سياغة خططها 
وبراجمه��ا امل�ستقبلي��ة وه��ذا ما ترتجم��ه قيمة املتو�س��ط احل�سابي املنخف�س��ة، والدليل على ذل��ك اأن الإدارة 
اجلامعية ل ت�سع برامج تدريبية وتكوينية وكذا حتفيزية لتح�سن اأداء الأ�ستاذ التعليمي، وهذا يعني اأنه ل 

توجد عالقة بن �سياغة اخلطط امل�ستقبلية وتقييم الأداء.   



المجلة العربيـة لضمـان 140
جودة التعليم الجامعي

د. �سمري بارة         اأ. �ساملة الإمام    
املجلد العا�شر  العدد )31( 2017م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.5.6

 اأم��ا ع��ن تاأثري نتائج التقييم على اأداء الأ�ستاذ م�ستقبال، فاإن اأكرث من ن�سف العينة ترى اأن النتائج توؤثر 
عل��ى اأدائه��ا م�ستقبال، وهذا اأمر طبيعي فنظرا لرتباطها باحلواف��ز املادية، فاإن الأ�ستاذ ي�سعى لتح�سن اأدائه 

لكي يح�سل على قيمة املنحة املادية كاملة، وتتم ترقيته يف الدرجة.   
4. مقرتح��ات عين��ة الدرا�س��ة حول اأ�سالي��ب حت�سن الأداء التعليم��ي : ويف هذا الإطار ج��اءت اإجابات عينة 

الدرا�سة على ال�سوؤال الرابع كاقرتاحات على النحو الآتي:
الأخذ بعن العتبار تقومي الأ�ستاذ من منظور الطلبة.   -

م�ساهمة الأ�ستاذ يف تن�سيط التظاهرات العلمية.  -
و�سع معايري التقومي على اأ�س�س علمية وو�سع اأهداف اإ�سرتاتيجية معلنة.  -

اإ�سراك الأ�ستاذ يف و�سع معايري التقييم.  -
اإن�ساء مكتب م�ستقل يتوىل مهمة التقومي.  -

تقييم وحت�سن م�ستوى املعارف واملهارات والكفايات التدري�سية لالأ�ستاذ.  -
التغيري والتعديل يف اأ�ساليب وطرق التدري�س.  -

ا�ستخدام التكنولوجيا وا�ستثمارها يف عملية التدري�س.  -
ت�سنيف الأ�ساتذة تبعا لقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية وروح املبادرة يف الأعمال.  -

تفعيل احلوار بن الإدارة اجلامعية والأ�ستاذ يف مناق�سة نتائج التقومي.  -
تقييم الأ�ساتذة بناء على من�سوراتهم العلمية.  -

الإنتاج العلمي امل�سرتك بن الأ�ساتذة والرتكيز على الأداء اجلماعي.  -
اإجراء درا�سات مقارنة لعمليات التقومي بغية ا�ستثمار نتائجها.  -

 م��ن خالل هذه املقرتحات الت��ي جاءت نتيجة ال�سوؤال املفتوح الأخري، نلح��ظ اأن الأ�ستاذ اجلامعي بكلية 
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية وكلية العلوم الإن�سانية قدم جمموعة من املقرتحات املهمة التي مت�س كافة جوانب 
العملي��ة باعتب��اره املعن��ي الأول به��ا؛ وذل��ك من اأج��ل حت�سينها عل��ى م�ست��وى الإدارة، ومن ثم حت�س��ن الأداء 
التعليمي، فهو يرى اأن هذه العملية بحاجة اإىل اهتمام اأكرث، ويجب تثمن نتائجها لتحقيق اجلودة التعليمية.  

النتائج:
من خالل الدرا�سة النظرية وامليدانية للمو�سوع نخل�س اإىل النتائج الآتية:

حيث خل�ست الدرا�سة يف جانبها النظري اإىل الآتي:
اإن الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي منظومة متكاملة لها اأهمية كبرية يف حتقيق الأهداف التعليمية  	•

على م�ستوى اجلامعة.
التعليمي. الأداء  م�ستوى  حت�سن  يف  كبريا  دورا  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  اأداء  تقييم  يوؤدي  	•

اإن �سب��ط موؤ�س��رات لتقييم وقيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي مبا يتوافق مع اأهمية هذا الدور  	•
ومب��ا يحق��ق جودة في��ه، تعد عملي��ة بالغة الأهمي��ة، نظ��را لرتباطها ب�س��كل جوهري بج��ودة التعليم 

العايل.
اأما على امل�ستوى امليداين فقد خل�ست للنتائج الآتية:  

1. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الأول: اإذ خل�س عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان اإىل الآتي:
رغ��م اإدراك الأ�ست��اذ اجلامع��ي لأهمي��ة عملية قيا���س الأداء التعليمي، لكنها ح�س��ب وجهة نظر اأكرث  	•
م��ن ن�س��ف العين��ة  بحاج��ة اإىل تنظيم اأك��رث ودون م�ست��وى توافرها بال�س��كل الدقيق، وذل��ك من خالل 
اإدخ��ال معاي��ري وموؤ�سرات مهمة، كالتفاعل مع الطلبة والقدرة عل��ى التخطيط والتنفيذ اجليد للدرو�س، 

والتدقيق يف معيار الن�ساطات البحثية وال�سفية.
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التعليمي بال�سكلية والثبات، وهذا يوؤثر على  املعمول بها يف تقييم الأداء  املعايري واملوؤ�سرات  كما متتاز  	•
ج��ودة العملي��ة، وعلي��ه ف��اإن م�ستوى جودته��ا �سعيف، وه��ذا على عك�س م��ا تو�سلت اإلي��ه درا�سة )خريي 

واآخرون، 2013( ح�سب الفر�سية الأوىل من درا�ستهم.
2. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الثاين: اإذ خل�س عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان اإىل الآتي:

الطريق��ة املتبع��ة لتقيي��م الأداء التعليمي لالأ�ستاذ طريقة غري مرن��ة ل ت�سهم ب�سكل كبري يف حت�سن  	•
وتطوير الأداء. 

يتم اإغفال الطريقة التي توؤمن حتقيق اجلودة وهي تقييم الطلبة باعتبارهم امل�ستهلكن لهذا الأداء،  	•
وه��ذا عك���س م��ا تو�سلت اإلي��ه العديد م��ن الدرا�سات كدرا�س��ة كل من ق��ادري )2012(، �سعي��د )2012(، 

احلدابي وخان )2008(، �سيحة )1985(، Jahangiri وMuccioloا)2008(.
3. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الثالث: اإذ خل�س عر�س ومناق�سة نتائج ال�ستبيان اإىل الآتي:

ترتبط نتائج تقييم الأداء التعليمي بجوانب مادية اأكرث من ارتباطها بتح�سن وتطوير اأداء الأ�ستاذ  	•
التعليمي. 

للجامعة.  امل�ستقبلية  باخلطط  التعليمي  الأداء  تقييم  نتائج  ارتباط  عدم   	•
لالأ�ستاذ.   التعليمي  الأداء  جودة  حتقيق  على  جيد  ب�سكل  التقوميية  العملية  نتائج  توؤثر  ل  	•

4. نتائج الدرا�سة ح�سب الت�ساوؤل الرابع: اإذ خل�ست مناق�سة اقرتاحات الأ�ساتذة اإىل الآتي:
هناك العديد من الأ�ساليب لتح�سن الأداء التعليمي التي يرى ع�سو هيئة التدري�س �سرورة لوجودها  	•
كتفعي��ل احل��وار بن الإدارة اجلامعي��ة والأ�ستاذ يف مناق�سة نتائج التقومي، واإعط��اء اأهمية اأكرث لتقييم 
الأ�ساتذة بناء على من�سوراتهم العلمية، والرتكيز على الأداء اجلماعي، واإجراء درا�سات مقارنة لعمليات 

التقومي بغية ا�ستثمار نتائجها.
هذا ون�سري اإىل اأن ما تو�سلت اإليه هذه الدرا�سة من نتائج يختلف اإىل حد ما مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي 
مت ذكرها اآنفا، وهذا اأمر طبيعي نظرا حلداثة الهتمام مبعايري اجلودة التعليمية على م�ستوى التعليم العايل 

يف اجلزائر. 
التوصيات:

 وعلى �سوء النتائج ال�سابقة نو�سي بالآتي:
�س��رورة الهتم��ام اأك��رث بعملية قيا���س وتقيي��م الأداء التعليمي لالأ�ست��اذ اجلامعي، من حي��ث اإدارة هذه   .1

العملية ومكانتها �سمن النظام التعليمي يف الإدارة اجلامعية.
تنويع واإثراء موؤ�سرات ومعايري تقييم الأداء، والرتكيز اأكرث على املعايري التي حتقق جودة هذا الأداء.    .2

تنويع طرق قيا�س الأداء التعليمي لالأ�ستاذ اجلامعي، وحتديد اأ�ساليب لتح�سن وتطوير اأدائه.  .3
ربط العالقة بن الإدارة اجلامعية والأ�ستاذ بتكري�س الثقافة التكرميية لأع�ساء هيئة التدري�س الذين   .4
يبذل��ون جه��دا لن�سر وترجمة بحوثه��م ومقالتهم اإقليميا ودولي��ا؛ لأن ذلك يوؤثر عل��ى جودة وحت�سن 

الأداء.
الهتمام اأكرث مبوا�سفات اجلودة التعليمية من طرف الأ�ستاذ اجلامعي بالهتمام اأكرث بالطالب من حيث   .5

التوجيه واحلوار والتفاعل العلمي.
عقد برامج تكوينية وتدريبية لالأ�ستاذ اجلامعي لتح�سن مهاراته وكفاياته التدري�سية.  .6
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