تقويم األادا التدريسي ألعضا
هيئة التدريس في الجامعة
وانعكاساته في جوادة التعليم
العالي
بحث مقدم إلى مؤتمر الجودة
في جامعة الكوفة

من قبل الدكتور
عبد الرزاق شنين الجنابي
كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة
تشرين الثاني9002 /

ملخص البحث
أضحى تقدم األمم مرهون بما تمتلكه من معرفة وتقانة متقدمة وثروة بشررةة متعلمرة

قادرة على اإلبداع واإلنتاج والمنافسة وتحقةق أفضل المعدالت في مجرال التنمةرة البشررةة
واالستثمار االةجابي للثروات الطبةعةة" ،فاألمم العارفة هي األمم القوةة" والتي ترى إن القطاع

التربوي والتعلةمي ةشكل أحد األعمدة الرئةسة في تطور المجتمع.

لذا ةبدو واضحا اآلن أكثر من أي وقت مضى إن قطاع التربةة والتعلةم بعامة وقطراع

التعلةم العالي بخاصة إلى إعادة النظر بأهدافه وبرامجه وهةاكله اإلدارةة والتنظةمةة في ضوء

العالقة مع القطاعات المجتمعةة األخرى وهذا ةعني إن قطاع التعلةم العالي مدعوا بكل قروا

الن ةطور مهامه ووظائفه وأن ةحسن من مخرجاته بشكل ةتوافق مع متطلبات الجرودة وان

ةصل بها إ لى مستوى عال ةوائم الحاجات والمستجدات التي تزداد ةوما بعد ةوم ،كي ةرنه

بالمجتمعات وةدفعها بقوة باتجا التنمةة والتطور ،وهذا ةتطلب التجدةد في مجاالت عدة ومنها

تقوةم األداء لقطاع التعلةم العالي على وفق األخذ بنظام الجودة الشاملة فري التعلرةم ( Total
 )Quality Educationللوصول بمستوى الخرةجةن إلى المستوةات المطلوبة عالمةا ومحلةاً.

اذ إ ن التقوةم ةتناول مدخالت النظام الجامعي وعملةاته ومخرجاته عبر التغذةة الراجعة

والمستمرة لعمل النظام ومستوى الجودة الذي حققه أو ةعمل على تحقةقه مقارنة بالمسرتوةات
الدولةة والوطنةة  .وةعد تقوةم األداء لعضو هةئة التدرةس الجامعي من أهم المجراالت التري
ةنبغي االهتمام بها ،لما له من أهمةة في تحسةن مستوى األداء وزةادة فاعلةتره فري تطروةر

المقررات الدراسةة ومحتواها ومضمونها واألسالةب المعتمدة في تدرةسها ،إضافة إلرى ذلر
فانه الوسةلة للتحقق من مدى تحقةق أهداف الجامعة ورسالتها.

وةفةد تقوةم األداء لعضو هةئة التدرةس الجامعي في تطوةر مستوى التردرةس ورفرع

كفاءته في أقسام الجامعة المختلفة ،واالعتراف بالتمةز فري التردرةس والتقردةر االةجرابي

للمتمةزةن من األساتذة وتعزةز التدرةس رفةع المستوى واالرتقاء به وإظهار التزام أعضراء
هةئة التدرةس داخل الجامعة وخارجها ،وتشجةع الربط بةن مهمة التدرةس والمهام األخرى في

البحث العلمي وخدمة المجتمع وتعزةز الجانب األخالقي في المجتمع الجامعي ،كمرا ةمكرن
االستفادة من نتائج التقوةم في تصمةم برامج التعلةم المختلفة وفي أخذ العدةد مرن القررارات

المتعلقة بالحوافز والترقةات العلمةة.

وعلى الرغم من إن معظم الجامعات تضع تطوةر األداء لعضو هةئة التدرةس الجامعي

هدفاً رئةساً إال إن غالبةة األسالةب المعتمدة في التقوةم ال تثةر وال تعزز تطوةر أعضاء هةئة
التدرةس بفعالةة حقةقةة إذ إن من األسالةب الرئةسة لضعف برامج تقوةم األداء أو عدم كفاءتها
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في معظم الجامعات هو غةاب الربط بةن التقوةم وبةن أنشطة التطوةر وعدم إشرا أعضراء
هةئة التدرةس في عملةة التقوةم.

كل ذل وغةر وللعالقة المهمة بةن جودة األداء التدرةسي وجودة التعلةم العالي حراول

الباحث ان ةسلط الضوء حول عملةة تقوةم األداء التدرةسي وأهمةته في جودة التعلةم العرالي
وقد عالج البحث هذا الموضوع عبر المحاور اآلتةة:

* ماهةة تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس الجامعي.
* أهمةة تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس الجامعي.

* أهداف تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس الجامعي.

* تقوةم األداء لعضو هةئة التدرةس الجامعي في ضوء مهام الجامعة.
* نماذج مقترحة لتقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس الجامعي.

* األسالةب المعتمدة في تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس الجامعي.

* السبل المعتمدة لتطوةر األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس بما ةحقق جودة التعلةم العالي.

وخلص البحث إلى عدد من االستنتاجات والمقترحات والتوصةات.
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الفصل األول
أوالً :مشكلة البحث:
من المتفق علةه وفي ضوء ما ةرتضةه المجتمع لجامعاته من رسرالة ومهرام ةصرا
وةتشكل دور عضو هةئة التدرةس في الجامعة وعلى الرغم من تعدد وظائف الجامعات فري

العالم ،إال إن القاعدة العامة والشائعة في وقتنا الراهن إن رسالتها تقوم على ثرالث وظرائف
رئةسة هي :التعلةم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،لذل فان دور المدرس الجامعي ةتمركرز
حول تل الوظائف وبدرجات متفاوتة وفي ظل المتغةرات العالمةة المتسارعة وتحدةات القرن

الحالي تحول دور األستاذ الجامعي من ناقل للمعرفة إلى متعلم ومتردرب ومواكرب دائمري
للتطورات لةنمو وةتطور مهنةاً وأكادةمةاً كي ةتمكن من أداء دور المعهود فري ظرل هرذ

المتغةرات وفي مختلف جوانب الحةاة إذ أصبحت مهامه تتعردى دور التعلرةم إلرى البحرث
والتقصي وممارسة الدور التربوي واإلرشادي وغةر ذل من األدوار لةساهم في بناء شخصةة

المتعلم وتنمةتها في جمةع الجوانب وإذا كان عضو هةئة التدرةس عنصرر فاعرل فري أداء

الجامعة لمهامها ،فأن أي خلل في عملةة إعداد ةنعكس سلباً على أدائه التدرةسي وعلى نوعةة
التعلةم وجودته وةشةر تقرةر التنمةة اإلنسانةة العربةة حول التعلةم الجامعي وأسالةب التدرةس

فةه ،إلى تدني مؤشرات جودة التعلةم لدى غالبةة الجامعات العربةة إلى دون الر ( )%06وفقًا

للمعاةةر المعمول بها ،وكان ضعف األداء التدرةسي ألعضاء هةئة التردرةس احرد العوامرل
الرئةسة في تدني جودة التعلةم العالي (المكتب اإلقلةمي للدول العربةة.)2663 ،

والمتتبع لواقع التعلةم في العراق ةجد إن هذا القطاع عانى وةعاني من جوانب قصرور

عدةدة وخاصة فةما ةتعلق بدور عضو هةئة التدرةس وتحدةداً أدائه التدرةسي وهذا ما أكدتره

دراسات وندوات عدة.

إذ ةعد الجمود الفكري عند نسبة ال ةستهان بها من أعضاء هةئة التدرةس في الجامعات

وقصور طموحهم الفكري عن اإلبداع والتجدةد في أسالةب أدائهم التدرةسي من أهم التحدةات
التي تواجه الجامعات نحو تنمةتهم لالرتقاء بأسالةب التدرةس التقلةدةة إلى أسالةب أكثر فاعلةة

إلثارة دواعي التفكةر ،إذ إن الدالئل تشةر بما ال ةدع مجاالً للش إلى زةادة مسراحة تخلرف

األداء التدرةسي الكةفي والنوعي واالكتفاء باستخدام أسالةب تدرةسرةة تعتمرد علرى "صرب
المعلومات النظرةة في قوالب جامدة تعتمد على الحفظ واالسترجاع وبعةدة كرل البعرد عرن

الناحةة التطبةقةة" (عو

.)22 ،0996 ،

كما بةنت الدراسات الحدةثة إن قصور عضو هةئة التدرةس ةعود إلرى عردة عوامرل

تتصدرها االفتقار إلى إعداد المحاضرة إعداداً كافةاً وضعف أسالةب التدرةس وعدم اسرتخدام
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التقنةة الحدةثة أو الخروج من مستوى المحاضرة بمستوى أعلى أو أدنى من مستوى الطالب

(ماةترو وآخرون.)29 ،2662 ،

وألهمةة األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في تحقةق أهداف الجامعة وتحدةداً عملةة

إعداد وبناء مخرجات مؤهلة كفوءة تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته المختلفة ،أدر الباحرث
مشكلة تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في الجامعة وإجراءات تحسةنه وما ةحققره
من انعكاسات على جودة التعلةم العالي لذل فان مشكلة البحث تتبلور في التساؤالت اآلتةة:

 ما هي أهمةة الوسائل واألسالةب المعتمدة في تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التردرةسالجامعي؟

 -ما هي السبل الواجب اعتمادها من قبل الجامعات لغر

تحسةن مستوى األداء التدرةسي؟

ثانياً :أهمية البحث:
تشةر أدبةات البحث العلمي إلى إن عملةة إعداد المدرس الجامعي تمثل إحدى الركرائز

األساسةة في تطوةر التعلةم العالي ،وةعد األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس حجر الزاوةرة
في تحقةق الكفاءة في التدرةس.

تعد وظةفة التدرةس الجامعي من أهم الوظائف التي تؤدةها الجامعات وأكثرها فاعلةة في

إعداد الطلبة للحةاة المستقبلةة ،إذ تزودهم بالمعرارف التخصةصرةة واالتجاهرات السرلوكةة
االةجابةة والقةمةة وكل المهارات العلمةة والعملةة الالزمة لتأهةلهم كي ةصبحوا أعضاء فاعلةن

في خدمة المجتمع ،إن مقةاس تفوق الجامعة ةعتمد على امتالكها ألعضاء هةئة تدرةس مؤهلةن
تأهةالً عالةاً ،متوفرة لهم جمةع الظروف واإلمكانات ،من جو أكادةمي مالئم وخدمات مختلفرة

تساهم في جودة العملةة التعلةمةة كي تكون قادرة على تلبةة حاجات التنمةة الشاملة ومتطلبات

العصر المتسارعة (فروهوالد.)035 ،2663 ،

كما تعد وظةفة التدرةس الجامعي غاةة في األهمةة ،ألنها الوظةفة الرئةسة فري اغلرب

الجامعات المرموقة في العالم ،إذ تركز بشكل رئةس على إعداد الطلبة إعداداً ةمكرنهم مرن
مواجهة التحدةات الحاضرة والمستقبلةة بكل ما تحمله من تطورات علمةة وتقنةة وغةر ذلر

(التبةتي وحرةري.)24 ،2663 ،

إن عملةة التدرةس الجامعي ال ةمكن إثبات فاعلةتها من دون عملةات فحرص وتقروةم

لألداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس ،إذ تعد عملةة تقوةم األداء التدرةسري لعضرو هةئرة
التدرةس الجامعي من أهم المجاالت التي ةنبغي االهتمام بها لما لها من أهمةة فري تحسرةن

مستوى األداء وزةادة فاعلةته ( )Miller, 1987وفي تطروةر المرادة العلمةرة ومحتواهرا
ومضمونها ( )Validosat, 2001وهو الوسةلة الوحةدة للتحقق من ان األداء ةتم على النحرو
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المحقق لغرضه ،وةمكن كل القائمةن به والمطبق علةهم من الوقوف على مواطن القروة لةرتم
تعزةزها ،ومواطن الضعف لةتم تقوةتها.

والتقوةم ضرورة ملحة لتحقةق التطور المستمر لعضو هةئة التدرةس والمرنهج وكرل

الوسائل األخرى التي تستخدم لتحقةق أهداف الجامعة ورسالتها.

وةلعب عضو هةئة التدرةس دوراً رائداً في إعداد وبناء مخرجرات التعلرةم الجرامعي

وتأهةلها بما ةتناسب مع متطلبات العصر وكونها تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته لذل فرأن

البحث الحالي ةمكن أن ةسهم في تحقةق اآلتي:

 -0تبصةر واطالع أعضاء هةئة التدرةس في الجامعة بأهمةة عملةة التقوةم في تطوةر العملةة
التعلةمةة.

 -2تبصةر واطالع أعضاء هةئة التدرةس بأهمةة تقوةم األداء التدرةسي.

 -3تبصةر واطالع أعضاء هةئة التدرةس بكةفةة تحسةن األداء التدرةسي.

 -4تبصةر واطالع أعضاء هةئة التدرةس بانعكاسات تحسةن األداء التدرةسي علرى جرودة
التعلةم العالي.
ثالثاً :أهداف البحث:
ةهدف البحث الحالي إلى تحقةق اآلتي:
 -0اطالع عضو هةئة التدرةس في الجامعة بأهمةة تقوةم األداء التدرةسي في جودة التعلةم.

 -2اطالع عضو هةئة التدرةس في الجامعة بسبل تحسةن األداء التدرةسري لتحقةرق جرودة
التعلةم.

 -3اطالع عضو هةئة التدرةس في الجامعة بانعكاسات تحسةن األداء التدرةسي فري جرودة
التعلةم.

رابعاً :تحديد المصطلحات:

التقويم :عرفه بلوم ( )Bloomبأنه عملةة إصدار حكم على األفكار واألعمال واألنشطة

والحلول وطرق التدرةس وغةرها من األمور التربوةرة وان ةتضرمن اسرتخدام المحكرات

 ،Criteriaالمستوةات  Standardوالمعاةةر  ،Normsلتقدةر مدى كفاةرة األشرةاء ودقتهرا
وفعالةتها (.)Bloom, 1971

وعرفه ( )Gronlundبأنه عملةة منهجةة تحدد مدى تحقةق األهداف التربوةة من قبرل

المتعلمةن وان ةتضمن وصفًا كمةًا ونوعةًا باإلضافة إلى حكمه علرى القةمرة ( Gronlund,

.)1976
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أما التعريف اإلجرائي للتقويم :هو عملةة إصدار حكم نوعي وكمري علرى مسرتوى
الفعالةات واألنشطة التي تندرج ضمن األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في ضوء معاةةر

الجودة.

األدا  :تعني كلمة "أداء" في قاموس المنجد ،إةصال الشيء إلى المرسل إلةره وعررف

األدا  :بأنه "ما ةصدر عن الفرد من سلو لفظي أو مهاري وهو ةستند إلى خلفةرة معرفةرة
ووجدانةة معةنة ،وهذا األداء ةكون عادة على مستوى معةن ةظهر منه قدرة الفررد او عردم

قدرته على عمل ما" (اللقاني.)33 ،0999 ،
أما األدا التدريسي:

عرفه (العماةرة )2660 ،بأنه "درجة قةام عضو هةئة التدرةس بتنفةذ المهام التعلةمةة –

التعلةمةة المناطة به وما ةبذله من ممارسات وأنشطة وسلوكةات تتعلق بمهامه المختلفة تعبةرًا
سلوكةاً" (العماةرة.)063 ،2660 ،

وعرفه (الفرا )2664 ،بأنه "وسةلة التعبةر عن امتال المدرس للمهرارات التدرةسرةة

تعبةراً سلوكةاً" (الفرا.)4 ،2664 ،

ويعرفه الباحث :كل أنواع السلو الصادر عرن المردرس والمعبرر عنره بأنشرطة

وممارسات والتي تمكنه من أداء مهامه التعلةمةة والتربوةة بما ةحقق أهداف معدة سلفًا.

أما التعريف اإلجرائي لألدا التدريسي :درجة قةام عضو هةئرة التردرةس الجرامعي

بالعمل على تنفةذ مهام الجامعة عبر وظةفة التدرةس لتحقةق مستوةات عالةة من الجودة فري

التعلةم الجامعي.

عضو هيئة التدريس في الجامعة :كل من ةقوم بالتدرةس في الجامعة من حملة شرهادة

الدكتورا أو الماجستةر وةساهم في تحقةق أهداف الجامعة.

التعليم العالي :أعلى مراحل التعلةم وةشمل الجامعات والمعاهد العلةا التي تمنح شرهادة

البكالورةوس والدبلوم العالي في الدراسات األولةة وشهادة الماجستةر والدكتورا في الدراسات
العلةا.
جودة التعليم العالي:
عرفها (العلي )0990 ،بأنها هي التحسن المستمر لجودة المخرجات المتمثلة برالكوادر

المتخصصة من الخرةجةن لتحقةق رضا المستفةدةن في ظل إدارة الجودة الشاملة في التعلرةم
العالي التي تعد عن نظام ةتم من خالل تفاعل المدخالت لتحقةق مستوى عرال مرن الجرودة

باشترا العاملون بصورة فاعلة في العملةة التعلةمةة (العلي.)04 ،0990 ،

2

وعرفها (النجار )0999 ،بأنها إستراتةجةة متكاملة للتطوةر المستمر ،فهري مسرؤولةة

جمةع عناصر منظومة الجامعة من أساتذة وموارد مادةة وقةادات إدارةة تشتر لتحقةق أهداف
الجامعة (النجار.)26 ،0999 ،

ويعرفها الباحث :بأنها نظام متكامل ةعتمد إستراتةجةة التحسةن والتطروةر المسرتمرةن

للوصول إلى المعاةةر المعتمدة في إدارة الجودة تتناول كل من المدخالت والعملةات للوصول
إلى مخرجات ذات نوعةة عالةة تحقق رضا المستفةدةن وباعتمراد التغذةرة الراجعرة لعمرل
المنظومة في التعلةم العالي.

أما التعرةف اإلجرائي لجودة التعلةم العالي هو :تحقةق المعاةةر العالمةة للجودة الشاملة

او االقتراب منها وةمكن أن ةتحقق ذل من خالل عدة محاور ،األداء التدرةسي لعضو هةئرة

التدرةس في الجامعة احد هذ المحاور المهمة والرئةسة.
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الفصل الثاني
ةتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم النقاط األساسةة التي تتعلق بتقوةم األداء لعضو هةئرة

التدرةس في الجامعة ومنها اآلتي:

 -1مفهوم التقويم ألدا عضو هيئة التدريس في الجامعة

المعنى اللغوي للتقويم:

توجد كلمتان تدالن أو تفةدان لبةان قةمة الشيء هما تقوةم وتقةرةم والمصرطلح األول

صحة ح لغوةاً وهو أعم وأشمل ةراد منه معاني عدة منها بةان قةمة الشيء (تثمةنه) وتعدةل أو
تصحةح االعوجاج (ملحم.)38 ،2662 ،

وهذا ةعني إن التقوةم ةتضمن في ثناةا الحكم على الشيء وةتجاوز حدود هذا الحكم إلى

التحسةن والتطوةر.
بغر

وعلى المستوى التعلةمي فان التقوةم ةعني "عملةة منظمة لجمع وتحلةرل المعلومرات،
تحدةد درجة تحقةق األهداف التعلةمةة والتربوةة واتخاذ القررارات بشرأنها لمعالجرة

جوانب الضعف وتوفةر ظروف النمو السلةم المتكامل من خالل إعادة تنظةم البةئة التربوةرة

وإثرائها".

أما على مستوى قاعة الدرس أو األداء التدرةسي فهي "عملةة منظمة لجمرع وتحلةرل

المعلومات لتحدةد مدى تحقةق األهداف التعلةمةة من قبل المتعلمةن واتخاذ قررارات بشرأنها
وةشةر هذا المفهوم ضمناً إلى ضرورة صةاغة األهداف المعرفةرة والمهارةرة والوجدانةرة،

كخطوة أولى في عملةة التعلةم ألنها عملةة مقصودة و هادفة" (الجلبي.)23 ،2665 ،

ةشار إلى إن البروفسور ( )Elton, 1987اتخذ خطوة أكثر تقدماً ولكن بحذر لةفصرل

بةن مفهومي التقةةم والتقوةم المتداخلةن حةث كتب قائالً "أن التقةةم ةختص باألفراد وأن التقوةم
ةختص بالعملةات التدرةسةة" فةما ةشةر آخرون إلى أن التقةةم هو التثمةن من اجرل إصردار

أحكام ذات سمة كمةة ،أي إجراء قةاس موضوعي منضبط ومنتظم للمردخالت والمخرجرات
بشكل ارقام ونسب فةما ةستهدف التقوةم التحسةن عبر عملةة نوعةة تهرتم بتعردةل وتنمةرة

المكونات المختلفة للعملةة التدرةسةة.

إن المشارةع التي تستهدف تحسةن وتطوةر األداء التدرةسي تستخدم مجموعة عرةضرة

وواسعة من مقاةةس األداء منها ما هو موضوعي وقابالً للعد والقةاس مثل نسبة الطلبة إلرى

التدرةسةةن ( )Staff/ student ratiosأو  Cost/studentومنها ما ةكون ذاتةًا Subjective
مثل (هل هو محاضر جةد؟ أم ال)

(عبد الحافظ) الموقع .)ksu.edu.sa/sites/colleges/Arabic( :
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لقد أصبح تقوةم أعضاء هةئة التدرةس في الجامعات أمراً مألوفًا في العدةد من الجامعات

المتقدمة ولكنه قلما ةؤخذ بنظر االعتبار في مؤسسات التعلةم العالي في جامعاتنا (ما عدا فري
حالة السنة التجرةبةة أو عند الترقةات العلمةة) وأن حصل في بع

هذ الجامعات فأنه ةأخرذ

بعداً كلةاً ،وةعتقد أن هذا العزوف أو األحجام عن تقوةم أداء أعضاء هةئة التدرةس مرد إلرى

موروث قدةم مفاد إن األستاذ الجامعي األكادةمي ةنبغي أن ال ةتعر

أو ةخضع إلى التقةرةم

والتقوةم ،فله الحرةة المطلقة بان ةقوم بأداء واجبه التدرةسي بالطرةقة والكةفةة التي ةعتقد بأنها

مناسبة.

وةبدو ان هذا الوضع المتوارث في طرةقه إلى التغةةر سواء أراد األكرادةمةون أم لرم

ةرةدوا خاصة في إطار تنامي ثقافة الجودة والسعي إلى امتالكها في مؤسسات التعلةم العرالي
كافة.

والتقةةم والتقوةم أدوات تمكن من جمع المعلومات وتحلةلها من اجل اسرتخدام الحرق

( )Sub Sequent useواستبدلت عبارة من اجل استخدام الحق بعبارة إلجرراء أحكرام أو
إصدار أحكام.

ان نوعةة األداء التدرةسي ونوعةة المخرجات تتأثر ضمناً بمسرتوى أعضراء هةئرة

التدرةس من تطوةر وتحسةن ألسالةبهم التدرةسةة ،وقد ةستهدف التقوةم عضو هةئة التردرةس
وبرنامجه التدرةسي على حد سواء ،وربما ةستهدف أنماط وأسالةب التدرةس المعتمدة وتهةئرة

البةئة التعلةمةة ومعاةةر التدرةس واحتةاجاته ونواتجه.

وهذا ةتطلب معلومات تشخةصةة دقةقة وذات مستوى عال لوصف نقاط القوة والضعف

للقائمةن على العملةة التدرةسةة وبرامجهم المختلفة في هذا المةدان.

 -9أهمية تقويم األدا التدريسي لعضو هيئة التدريس

ةفةد تقوةم األداء لعضو هةئة التدرةس الجامعي في معرفة مدى الوصرول أو تجراوز

المستوى أو المعةار للتدرةس الجةد أو اإلخفاق في تحقةقه .وةعد تقوةم األداء ضروري لتعزةز

مواقف المدرسةن المتمةزةن من جهة وتشخةص ضعةفي األداء من جهة أخرى لتحقةق احد أهم
األهداف الرئةسة للجامعة أال وهو التدرةس وما ةحققه هذا الهدف من نتائج لتحقةق األهرداف
األخرى كذل تسهم عملةة التقوةم في الكشف عن انجازات أعضاء هةئة التدرةس وإخفاقراتهم
وتشجةعهم في تطوةر كفاءتهم وكفاةتهم التدرةسةة وفي استخدام طرائق وأسالةب حدةثرة فري

ال عن استخدام وسائل مختلفة في تقوةم طلبتهم.
التدرةس فض ً

كذل تكشف عملةة التقوةم عن انجازات التدرةسي من بحوث ودراسات وأنشطة علمةة

وتوضةح مدى مساهمته في أنشطة وفعالةات الجامعة المختلفة على مستوى الجامعة أو البةئرة

المحلةة.
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 -3أهداف عملية تقويم األدا التدريسي لعضو هيئة التدريس
تهدف وتسعى عملةات التقوةم ألداء أعضاء هةئة التدرةس إلى مساعدتهم فري تنمةرة

مهاراتهم المختلفة في التدرةس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وعلى إمكانةة التطور الرذاتي
المستمر الذي البد منه لمواكبة التطورات والمستجدات العلمةة وةمكن ان تحقق عملةة التقوةم

اآلتي:

 -تقةةم مستوى األداء لعضو هةئة التدرةس ومتابعة مستوى التقدم في ذل .

 الكشف عن نواحي القوة في األداء لتعزةزها واالستفادة منها وإمكانةة نقلها لآلخرةن عبرروسائل متعددة ،وتحدد نقاط الضعف لتالفةها ووضع الحلول لتحقةق ذل .

 التأشةر واإلشادة باألداء المتمةز لعضو هةئة التدرةس ،واستثمار ذل في جوانرب متعرددةلخدمة المجتمع عبر بوابة البحث العلمي واألنشطة العلمةة والمجتمعةة األخرى.

 عملةة التقوةم تساعد في توفةر مؤشرات وبةانات عن مستوى االنجاز وضعفه في جوانربعدةدة تسعى الجامعة إلى تحقةقها.

 تساعد في توفةر قاعدة بةانات عن برامج الجامعة بكل تفصةالتها تزود صرانعي القرراربتغذةة راجعة عن كل ما ةرةدون من معلومات تعتمد في ترشةد القرارات الجامعةة.

 تعطي فكرة عن اإلمكانات والكفاءات المتاحة لالستفادة القصوى من طاقاتها وجهودها فريتحقةق مهام الجامعة.

 -4تقويم األدا التدريسي لعضو هيئة التدريس في ضو مهام الجامعة
تنبثق مهام عضو هةئة التدرةس من المهام والوظائف الرئةسة التي تسعى الجامعات إلى

تحقةقها وهي التدرةس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،تختلف إمكانات وقدرات عضو هةئرة
التدرةس في مساهمته من نشاط إلى آخر ولكن محصلة هذ األنشطة تتمثل في فاعلةة عضرو

هةئة التدرةس في المجتمع الجامعي والمحلي ،وسةركز الباحث على المهمة الرئةسةة األولرى
التي تتعلق بموضوع بحثه إال وهي التردرةس أو األداء التدرةسري والفعالةرات األكادةمةرة

المرتبطة به على الرغم من ارتباط هذ المهمة بالمهام األخرى وكما موضرح بالشركل ()0

والشكل ( )2الذي أعدهم الباحث.
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شكل ()0

مهام الجامعات في العالم تنحصر بر:

التعليم
التدريس

البحث
العلمي

العالقة تفاعلية تبادلية

ما نوعية
التعليم
المطوب؟

خدمة
المجتمع

كيف تتحقق
خدمة المجتمع؟

نوعية التعليم ترتبط باألدا التدريسي لعضو هيئة التدريس
الذي يقوم بهذه المهمة

لتحقيق هذا النوع من التعليم؟

كل ذلك يرتبط

هو عضو هيئة التدريس في

الجامعة

= بتطور مفهوم (التدرةس)

وبمفهوم (المدرس الجامعي) ودور

إلة مخطط ةوضح ذل كما في الشكل رقم ()2
(الجنابي ،عبد الرزاق)9002 ،
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شكل ()2
المدرس الجامعي مركب إنساني متعدد األدوار والة هذا المخطط إلةضاح:
تطور مفهوم (التدريس) ومهام
المدرس الجامعي ودوره

التدرةس

علم

فن

مشكالت

التخصص
بعد أكاديمي

المهنة
بعد مهني

البحث
العلمي

عالم

مرسل
لرسالة

باحث
علمي

يمتلك قدراً غنيا ً
فيييييييييي مجيييييييييا
اختصاصيييييييييييييي
ويتطلييييي منييييي
التواصل العلمي
المسيييييتمر ميييييع
المستجدات

ميييييييتمكن مييييييين
مهييييييييييييييييييييارات
التييييييييييييييييييدري
واالتصييييييييييييييييا
والتفاعييييييييييييييييييل
اللفظي
(مرسل جيد)

ميييييييييتمكن مييييييييين
مهييييارات البحييييث
العلمي وتوظيفها
في حل المشكالت
التييييييي تواجهيييييي
وتواج المجتميع
المحلي واألوسع

تربية

إدارة

بعد أخالقي
اجتماعي

بعد تنظيمي

مهام عضو هةئة
التدرةس الجامعي
وتطور دور

مربي
ومرشد

مدير
ناجح

أن يكييون مربييي
فاضيييييل يتمتيييييع
بيييي خالق عالييييية
وسيييييياعياً إليييييي
نقلهيييييا لطالبييييي
مرشداً لهم وفي
جميع المجاالت

أن يتمتييع بقييدرة
عاليييية ومهيييارة
في إدارة الصف
والعمليييييييييييييييييييية
التعليميييية علييي
أفضل ما يكون

(الجنابي ،عبد الرزاق)9002 ،
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تعد عملةة تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس من العوامل الرئةسة في تقروةم

نشاطه وتمثل المكانة األولى في سلم األولوةات وةشمل ذل الخطرط الدراسرةة السرنوةة أو
الفصلةة والخطط الةومةة وبما تتضمنه من محتوى دراسي ةقوم عضو هةئة التدرةس بتدرةسه
مع جوانب اإلضافة واإلثراء والتطوةر للمقررات أو المحتوى الدراسي الذي بعهدته ،كرذل

الفعالةات واألنشطة التعلةمةة والتربوةة التي تسهم بتحسةن طرائق التدرةس وزةادة فاعلةتهرا
وإمكانةة استخدامه للوسائط المتعددة والتقنةات الحدةثة التي تزةد من كفاءة العملةة التدرةسةة.

(عبد الحافظ حبةب)http://www. ksu.edu.sa/sites/colleges/Arabic
( (.عبد الوهاب النجار)http://www.facuty.ksu.edu.sa/aljarf

 -5العوامل التي تعضد من فلسفة عدم القبول أو االهتمام بتقويم األدا التدريسيي لعضيو
هيئة التدريس في الجامعات

في ظل تطور مفهوم استخدام الجودة في التعلةم العالي طفت على السطح مجموعة من
العوامل التي تعمل بالضد من ذل أو ال ترغب في التطورات الحالةة لتحقةق ضمان الجرودة

في التعلةم والتي ال ةتفق الكثةرةن معها ومن هذ العوامل اآلتي:

أوالً :طبةعة وخصوصةة التدرةس في الجامعات ،إذ ةعتقد البع

إن عضو هةئة التدرةس بما

حصل علةه من مؤهالت علمةة فهو ةتسم بالكفاءة المهنةة فري األنشرطة األكادةمةرة
والتدرةسةة واإلدارةة التي تقع على عاتقه بما في ذل المعرفة الضرورةة والمهرارات
المطلوبة التي تمكنه من مالحظة وتقةةم وتعدةل ما ةؤدةه من مهام ،وال ةتفق الباحث مع
هذ النظرة ،إذ إن الكثةر من أعضاء هةئة التدرةس هم بحاجة إلرى تردرةب وتأهةرل

مستمر ،وهم بحاجة إلى التطوةر والتعلم الذاتي ،وان الدرجة العلمةة هي لةست مقةراس

للقدرة والكفاءة في األداء التدرةسي.

ثانياً :ةتم التعةةن والترقةة ألعضاء هةئة التدرةس في الجامعة بناءاً على تحصةلهم األكرادةمي
دن النظر لكفاءتهم التدرةسةة وإبداعهم داخل قاعة الدرس وما ةحققو من ترأثةر فري

طلبتهم.

ثالثاً :إن الغر

الرئةس من التدرةس الجامعي ةنصب على إحداث نوع من التغةةر المستمر

في معارف وسل وكةات الطلبة وهنا اعتقاد بأن أي تقةةم منضبط لفاعلةة التردرةس ال
ةمكن أن ةأخذ محله إال بعد مرور عدة سنوات من انتهاء العملةة التدرةسةة.

وهذا ال ةتفق مع فلسفة التدرةس ونظرةاته ،إذ ةمكن معرفة مدى اكتساب الطلبرة للمعرارف
والمهارات والسلوكةات المرغوب بها من قبل عضو هةئة التدرةس أثنراء المحاضررة
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الواحدة او بعدها او من خالل مجموعة االختبارات البنائةة (التكوةنةة) التري ةجرةهرا

لطلبته حسب رأي الباحث.

رابعاً :ةرى البع

إن االعتقاد بوجود عالقة بةن البحث العلمي والقدرة في األداء التدرةسري

كثةراً ما ةستخدم لاللتفاف وحماةة أعضاء هةئة التدرةس من تقةرةم أدائهرم التدرةسري
وكثةراً ما ةستغل ذل كوسةلة دفاعةة ضد المقترحات والتوجهات التي تؤكرد وترؤمن

بأهمةة تقةةم األداء التدرةسي وتوظةف ما ةترتب على ذل من تقةةمات أو ترقةات وةؤكد
الباحث بأن هنا ضرورة ملحة باعتماد الجامعات لألداء التدرةسي معةاراً مستقالً فري
تقةةم أعضاء هةئة التدرةس بعةدًا عن المهام األخرى التي ةؤدةها المدرس.

وبالرغم من كل ذل فإن الجامعات تعرف جةداً أهمةة التقوةم المنتظم لألداء التدرةسري

اعتبار إن التدرةس مهنة مثله مثل أي مهنة أخرى وأن هنا ضرورة إلجرائه واالستفادة من
نتائجه لضمان الفاعلةة القصوى في العملةة التدرةسةة كوظةفة رئةسة من وظائف الجامعة.
 -6نماذج مقترحة إلجرا تقويم األدا التدريسي ألعضا هيئة التدريس في الجامعات:
لغر

تطوةر التعلةم العالي في العدةد من البلدان بذل التربوةةن جهداً كبةراً في صةاغة

طرق ضرورةة إلجراء تقوةم فاعل لألداء التدرةسي على مستوى الجامعات والمعاهد العلةرا
نعر

بع

منها:

 أنموذج مقترح لر ( )Ruther ford, 1988و ( )Gibbs, 1985لتقوةم األداء
اقترح ( )Ruther ford, 1988أنموذجاً لتقوةم األداء التدرةسي توظف فةه مجموعة من

المؤشرات الكمةة والكةفةة لفحص مستوى األداء التدرةسي ومن هذ المؤشرات اآلتي:

 رصد عدد ساعات العبء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في السنة األكادةمةة والتي تتضمن
(المحاضرات ،تدرةس المجموعات الصغةرة ،التدرةس بالعمل وحل المشكالت ،تفرةرد
التعلةم) على مستوى الدراسات األولةة والعلةا.

 رصد عدد الكورسات التي ةقوم بتدرةسها وعدد الساعات المحددة لكل برنامج.

 تقةةم المسؤولةات اإلدارةة ذات الصلة بالتدرةس واإلمكانات والخدمات االجتماعةة للطلبة.
ولقةاس نوعةة التدرةس  Quality of Teachingةستخدم مشرروع ()Gibbs, 1983

لتقةةم التدرةس والذي ةركز على تقةةم الكفاءة التدرةسةة من خالل ما ةعرف بملف التردرةس

( )Teaching Portfolioاذ ةطلب من عضو هةئة التدرةس تحدةد وتوضةح وتوثةق مواطن
القوة في تدرةسه ومساهماته االةجابةة التي قام بها وةنوي االستمرار فةهرا لتعزةرز وتقوةرة

العملةة التدرةسةة ،ةنبغي إعداد هذا الملف من قبل عضو في لجنة الترقةرات ( Promotion
 )Committeeفي الجامعة للحكم علةه وةتضمن هذا الملف اآلتي:
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 تحدةد األهداف العامة والخاصة التي ةسعى التدرةسي تحقةقها.

 توضةح لترجمة هذ األهداف العامة والسلوكةة إلى واقع عملي وذل من خالل الوصرف
الدقةق للطرق التدرةسةة األساسةة التي وظفها.

 تقرةر متكامل عن نواتج التعلم وةتضمن تفاصةل عن:
 طرق تقةةم أداء الطلبة.

 أنواع التغذةة الراجعة للطالب.
 نواتج التعلم لدى الطالب.

 تقارةر الممتحن الخارجي.

هذا باإلضافة إلى دالئل اإلثبات لطرق التقةةم التي اتبعها والبةانات المرتبطة بها ،بمعنى

آخر دالئل إثبات لتقةةم الطالب للبرنامج الدراسي ،أو تقةةم القسم أو تقةةم البرنامج من قبرل
لجنة التقةةم المركزةة بالجامعة (.)Staff Development Unit

 تقدةم دالئل تؤكد انخراط عضو هةئة التدرةس في التعلةم المستمر فري مجرال التردرةس
وا لتعلةم سواءً أكان ذل مرتبطاً بالتدرةس في مجال اختصاصه او بالعملةة التدرةسةة بشركل
عام.

وةتضمن ذل :

تقدةم دالئل عن محاوالته في التحدةث والتجدةد ،او حصوله على مرؤهالت تربوةرة،

حضور الكورسات أو السمةنارات أو المشاركة في تطوةر برنامج تدرةسري ،إعرداد كترب،
تصمةم وسائط تعلةمةة ،كتابة وثةقة بحثةة في مجال التدرةس أو مراجعات قام بها عن وسائط

التعلةم الحدةثة (.)Gibbs, 1983, 16-17

 مشروع  New South Walesلتقوةم األداء التدرةسي

تم إعداد هذا األنموذج من قبل ( )Alan Prosser, 1980ةركز هذا األنمروذج علرى

دراسة وتحلةل دور عضو هةئة التدرةس في تحقةق متطلبات األبعاد التعلةمةة اآلتةة:
 نشاط عضو هةئة التدرةس خارج قاعة الدرس

 تهةئة وإعداد محاضرات برنامجه الدراسي. -تهةئة وإعداد ملخص المحاضرات.

 تهةئة وإعداد مذكرات توضةحةة Illustrative Handout -تهةئة وإعداد الوسائط المتعددة.

 تهةئة وإعداد االختبارات وأدوات الفحص والقةاس األخرى. -تهةئة مستلزمات العمل المختبري.
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 فحص واختبار معدات العمل المختبري قبل البدء بالتجارب. تقةةم وتقوةم الواجبات األكادةمةة. تصحةح أوراق االختبارات. -اإلشراف على الطالب.

 -اإلجابة عن تساؤالت الطلبة خارج ساعات التدرةس الرئةسة.

 اإلعداد للرحالت والزةارات العلمةة أو التدرةبةة واإلشراف علةها وتقةةمها. المشاركة في إعداد جداول التدرةس وغةرها من متطلبات العمل التدرةسي. -تدرةب الفنةةن من العاملةن في المختبرات.

 مساعدة المدرسةن الجدد في التعلةم من خبرات اآلخرةن. النشاط اإلبداعي أالبتكاري لعضو هةئة التدرةس

 -اقتراح إضافات تطوةرةة جدةدة للمنهج الدراسي.

 اقتراح وإضافة طرق إشرافةة جدةدة New Tutorials إضافة مواد دراسةة جدةدة للكورس الدراسي. طرح أسالةب تقةةم وتقوةم مستحدثة. -طرح أسالةب تدرةسةة حدةثة لعر

مادة أكادةمةة قدةمة.

 إثراء الكورس العملي بتجارب وإضافات جدةدة. تألةف وإعداد كتاب ةختص بالمقرر الدراسي. -كتابة معالجات علمةة موجهة للطالب.

 النشاط التدرةبي والتطوةري لعضو هةئة التدرةس

 المشاركة في الدورات التدرةبةة وورش العمل الخاصة بطرائق التدرةس وأسالةب التعلم. -حضور محاضرات وندوات ومؤتمرات تختص بالعملةة التدرةسةة والعملةة التربوةة عموماً.

 -االطالع الواسع عن كل المستجدات التربوةة المرتبطة بالتدرةس.

 -المشاركة بكتابة أوراق عمل وبحوث تتعلق بأفضل الطرائق التي ةمكن أن ةعتمردها

عضو هةئة التدرةس في مجال اختصاصه.

 التقوةم الذاتي ( )Subjective Evaluationلعضو هةئة التدرةس ألدائه التدرةسي
 -تحلةل وتنظةم وتنسةق األهداف التدرةسةة.

 -توسةع دائرة األهداف التعلةمةة لتشمل األهداف ذات الصلة بمةول الطالب وسلوكةاتهم

وقدراتهم العقلةة والمهارات العملةة ومهارات االتصال.

 -تأسةس وتوظةف الطرق التدرةبةة السلةمة والفاعلرة لتحقةرق األهرداف التعلةمةرة

والتدرةسةة.
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 -فحص فاعلةة أسالةبه التدرةسةة وتعدةلها.

ةتفق الباحث مع هذا األنموذج بما ةتضمنه مرن شرروح تفصرةلةة لمتطلبرات األداء

التدرةسي وباإلمكان توظةفه لتقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في جامعاتنا كونره
ةلبي متطلبات السعي والوصول الى جودة التعلةم العالي.

 -2األسالةب المعتمدة في تقوةم أداء عضو هةئة التدرةس الجامعي

تشةر العدةد من الدراسات واالستطالعات إلى أهمةة اسرتخدام عردد مرن الوسرائل

واألسالةب العملةة لتقوةم أداء عضو هةئة التدرةس مع التأكةد على عدم االعتماد على وسرةلة
واحدة في ذل مثل االكتفاء بتقةةم الطالب ألعضاء هةئة التدرةس (.)Haskell, 1997

إذ ةنبغي أن تتم عملةة التقوةم السنوي الجمعي للتدرةس متعددة األوجه ،كما ةنبغري ان

ةدر أعضاء هةئة التدرةس جوانب القوة وعناصر التمةز من خالل التقوةم الذاتي ،والنقراش

البناء ،والتغذةة الراجعة من الطالب.

وفةما ةلي عدد من األدوات المعتمدة في عملةة التقوةم:

 -0-2التقوةم الذاتي لعضو هةئة التدرةس:

ممكن أن ةقوم عضو هةئة التدرةس بنفسه لجمع معلومات عن أدائه التدرةسي ومحاولة

االستفادة منها في تطوةر نفسه وقد ةصمم التدرةسي أنموذجاً (استمارة) موجهاً لهذا الغرر

ةتضمن عدد من المجاالت والعناصر الرئةسة توضع في االعتبار عند إجراء عملةة التقروةم

الذاتي ألدائه.

 -2-2تقوةم الطالب لعضو هةئة التدرةس:

ةمكن أن ةتم في األسبوع األخةر من الكرورس أو الفصرل الدراسري أي قبرل بردء

االختبارات النهائةة ،إذ ةقوم كل قسم بتنظةم عملةة التقوةم وتوفةر االستمارات الخاصة بهرا،
وتحدةد مواعةد التنفةذ ومن ثم جمع هذ االستمارات بعد إمالئها وتسلةمها إلى الكلةرة التري

تتولى عملةة التحلةل الستخراج نتائج التقوةم.
 -3-2تقوةم الزمالء لعضو هةئة التدرةس:

ةتم من خالل تشكةل لجنة أو فرةق عمل من ثالثة أعضاء ،ةختار فةها عضرو هةئرة

تدرةس في القسم ورئةس القسم وةختار الثالث باالتفاق بةن هذةن العضوةن ،وةفضل أن ةكون

من خارج القسم وةتولى الفرةق فحص الجوانب اآلتةة:

 كفاةة المادة العلمةة المقدمة ومدى مالئمتها للطالب. -فاعلةة الطرائق واالسالةب المستخدمة في التدرةس.

 وةعتمد الفرةق في فحص هذ الجوانب على ما ةقدمه عضو هةئة التردرةس لهرم وعلرىمالحظاتهم له أثناء أدائه التدرةسي باالتفاق معه.
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 -4-2المالحظة المباشرة أو تصوةر الفةدةو لعضو هةئة التدرةس:

ةتولى ذل رئةس القسم ،أو الخبةر المرشح من القسم ،وتتم مرة واحدة على األقل فري

السنة لكل عضو هةئة تدرةس ،وةستخدم أنموذج خاص بها ةتضمن النقاط األساسةة التي ةجب

التركةز علةها والتأكد منها خالل عملةة المالحظة.

 -5-2خطة التطور المهني لعضو هةئة التدرةس:

ةتولى عضو هةئة التدرةس إعداد خطة سنوةة تطوةرةة مهنةة لنفسره تتضرمن جمةرع

األنشطة المهنةة والعلمةة التي سةؤدةها خالل العام وةقوم بتقدةمها إلى رئاسة القسم.
 -0-2تقرةر المقرر الدراسي:

ةتضمن التقرةر عدد الطالب المسجلةن في المقرر الدراسي ،وعردد المنسرحبةن مرن

المقرر الدراسي والنتائج النهائةة للمقرر متضمنة نسب النجاح وتوزةع الدرجات.

 -2-2ملف المقرر الدراسي:

ةعد عضو هةئة التدرةس ملفاً خاصاً بالمقرر الدراسي الذي ةقوم بتدرةسه ةشمل وصرفًا

للمقرر متضمناً األهداف والموضوعات والمتطلبات والمراجع إضافة إلرى أسرالةب تقروةم
الطالب ونماذج من االختبارات.

 -8-2تقرةر االنجازات مقدمة الجامعة والمجتمع:

ةعد عضو هةئة التدرةس تقرةراً سنوةاً عن المهام التي أداها خالل العام ةتضمن التقرةر،

الدراسات والبحوث المنشورة وقةد النشر في المجالت والمؤتمرات العلمةرة والتري قردمها
للجامعة وكذل االشترا في اللجان والمهام اإلدارةة والفنةة والخدمات التي قردمها للمجتمرع

مثل إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات وتقدةم المشورة.
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الفصل الثالث
ةتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم السبل الواجب اعتمادها لضمان تحسةن األداء التدرةسي

لعضو هةئة التدرةس في الجامعة وما ةحققه من جودة للتعلةم العالي

إن عملةة البحث عن التمةةز تستدعي معرفة جوانب القوة والضعف في عنصرر هرام

وفعال من عناصر األداء الجامعي ،مع العمل على تعزةز عوامل القوة واسرتدرا جوانرب
الضعف وتصحةحها ،وةحتل عضو هةئة التدرةس الصدارة في تحقةق األداء الجامعي األمثرل
على وفق رؤةة برامج الجودة الشاملة للتعلةم العالي ،ولتحسةن األداء التدرةسي لعضو هةئرة

التدرةس ةمكن أن ةتحقق من خالل جملة من المقترحات وكما ةأتي:

 أن ةعتمد عضو هةئة التدرةس خطة دراسةة ةصممها لتدرةس كل مادة من المواد التي ةقومبتدرةسها تتضمن الهدف من تدرةس المادة ومفردات تل المادة واألهداف السلوكةة التي

ةسعى إلى تحقةقها وكذل التوزةع الزمني لتل المفردات واألسالةب والوسائل المعتمردة

في التدرةس ووسائل قةاس تحقةق األهداف وقائمة بأسماء المصادر والمراجع األساسةة

لتل المادة باإلضافة إلى تحدةد بع

الفقرات اإلضافةة أو االثرائةة.

 أن ةنوع في كل فصل دراسي الموضوعات الفرعةة واألمثلة التي ةقوم بتدرةسها أو حلهراوأن ال تتكرر نفس المفردة.

 أن ةحدث عضو هةئة التدرةس باستمرار المصادر والمراجع المعتمدة لطلبته بإضافة أحدثما ةصدر من الدراسات والمؤلفات ،إذ ةجعل الطلبة في صورة القدةم والحردةث مرن

المصادر والمراجع والبحوث.

 أن ةتواصل عضو هةئة التدرةس مع أحدث أسالةب التدرةس والتقوةم لإلفادة منها في تعزةزقدرة الطالب على تحلةل المعرفة وان ةحضر بع

الدورات الخاصة بأسالةب التدرةس

في مجال تخصصه العام.

 التدرةب أثناء الخدمة لعضو هةئة التدرةس "التعلةم المستمر" على المستحدثات والمستجداتوعلى أحدث القضاةا المعاصرة في مجال تخصصه وعلى تطوةر قدراته الذاتةة "التعلم

الذاتي".

 أن ةوجه طلبته لالستفادة من وسائل االتصال الحدةثة وشبكة المعلومات الدولةرة بوصرفهامصدراً مهماًًَ ومتجدداً من وسائل التزود بالمعرفة ،وهذا ةتطلرب مرن عضرو هةئرة

التدرةس أن ةخصص لنفسه موقعاً على شبكة االنترنت ةتضمن المحاضرات التي ةلقةها
واهم البحوث والدراسات التي ةجرةها أو محل اهتمامه الستفادة طلبته منها.

 أن ةحرص عضو هةئة التدرةس على الربط الموضوعي بةن محتوةات المادة الدراسةة التيةقوم بتدرةسها وحاجات المجتمع والطلبة وةتأتى ذل فري مقدمرة الفصرل الدراسري
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باستةضاح أهمةة ومبررات دراسة المادة التي ةقوم بتدرةسها وأهمةتها في الحةاة الةومةة
والتطبةقةة لهم.

 أن ةحرص عضو هةئة التدرةس على االطالع فةما ةكتب عن موضوع اختصاصه باللغاتوالثقافات األخرى ،وهذا ةتطلب إجادته إلى اللغات األجنبةة وبذل ةفتح آفاقاً جدةدة من

المعرفة أمام طلبته.

 -أ ن ةخصص عضو هةئة التدرةس جزءاً من درجات التقوةم لطلبته على البحث العلمي ،ألن

إجراء البحوث من قبل الطلبة تساعدهم على الوصول إلى مصادر المعرفرة بنفسرهم
وتزةد من تفاعلهم معها وان فعلوا ذل فأن هذ المعرفة تصربح أكثرر رسروخًا فري

الذاكرة.

 أن ةتةح عضو هةئة التدرةس لطلبته استنتاج واستخالص النتائج واألفكار والمبادئ الرئةسةوالتعمةمات من خالل الحوار والمناقشة الصفةة والقراءات الخارجةة ولةس من خرالل

اإلمالء واالسترجاع وان ةعتمد مقدار المشاركة والنقاش الصفي محوراً مرن محراور
التقوةم ألداء الطالب.

 أن ةحرص عضو هةئة التدرةس على إقامة عالقات مع المتخصصةن في مجال تخصصرهالدقةق في داخل الوطن وخارجه كي ةسهل على نفسه االطالع على آخر المستجدات في

مةدان اختصاصه وتبادل األفكار واآلراء مع هؤالء المتخصصةن بما ةنعكس إةجاباً على

طلبته.

 أن ةشار عضو هةئة التدرةس في المؤتمرات والندوات العلمةة ذات الصرلة بموضروعاختصاصه وأن ةقدم بحوثه فةها وةعد تقرةراً عن كل مؤتمر ةشتر فةه ةقدم للجامعرة

وان في ذل اغناء لتجربته وزةادة في خبرته تنعكس اةجابةاً على الطلبة.

 أن ةحث عضو هةئة التدرةس طلبته في جمةع المراحل الدراسةة على حضرور الحلقراتالنقاشةة ومناقشة طلبة الدراسات العلةا ذات الصلة بتخصصهم ،لما ةحققه لهم من فائدة

واطالع.

 -أن ةتعاون عضو هةئة التدرةس مع بع

المتخصصةن في موضوع التخصص من خارج

الجامعة في إحدى المحاضرات الصفةة ،وةمكن استضافتهم لةتحاوروا معره بصرورة
مباشرة لزةادة تنوةع الخبرات (جرار.)96-89 ،2665 ،
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أما فةما ةتعلق بزةادة فاعلةة األداء التدرةسي ومن جوانب ساةكولوجةة وتربوةرة فأنره

ةمكن أن ةتحقق من خالل اآلتي:

 ضرورة أن ةكون حدةث عضو هةئة التدرةس واضرحًا وبطةئرًا ( Speak slowly and )Clearlyألن من سمات التدرةس الجةد هو مراعاة الفروق الفردةة عند شرح الدرس،
أي التعامل مع كل طالب على أنه حالة مفردة تستحق العناةة واالهتمام.

 تنوةع مستوى الصوت ( ،)Vary Voice levelإن ثبات الصوت على وتةرة واحدة لفترةطوةلة سوف ةسبب الملل للطلبة ،لذل ةتطلب التنوةع في نبرات الصوت ومستوةاته وال

ةتر على وتةرة واحدة ألنه قد ةسبب عدم االنتبا .

 ضرورة احترام مشاعر الطلبة ،ةعد أمراً مهماً ،ألن العمل بخالف ذل ةؤدي للحرد مرنعملةة التعلم أو االنسحاب من الموقف التعلةمي أو أعاقته.

 ضرورة االتصال البصري المباشر مع كرل طالرب ( )Maintain eye Contactإذ إنعملةة اتصال األستاذ بالطالب والنظر إلةهم جمةعاً ةسهم في شرد انتبرا الطلبرة إلرى
موضوع المحاضرة وةؤدي إلى تقدةر الطلبة ألداء أستاذهم وةسهم في تحسةن العالقرة

والتواصل بةن الطلبة وأستاذهم.

 التحر حول الطلبة بحكمة ونشاط ( )Move aroundلعل الحاجة إلى إةصال المعلومرةإلى الطلبة بطرةقة جةدة تستدعي عدم الوقوف من قبل األستاذ في مكان واحرد خرالل
وقت المحاضرة.

 ضرورة إدارة الوقت بشكل دقةق أي انصراف الطلبة من قاعة الدرس في الوقت المحردد( )Dismiss Classes on timeإذ من الصعب عدم صرف الطلبة في الوقت المحردد
النصرافهم فالبع

ةحتاج الراحة بةن المحاضرات الستعادة النشاط أو كونره مررتبط

بعمل أو بمحاضرة أخرى.

 ضرورة توزةع درجات المقرر على أساس عدة عوامل متنوعة ( Base Grading On ) A variety of Factorsلعله من الصعب على الطلبرة تحقةرق أهرداف المقررر
الدراسي من خالل متطلب واحد ةقرر األستاذ لغر

قةاس مدى فهمهم لموضروعات

المادة وعادة ةكون االختبار دون غةر عند الكثةر من األساتذة ولكرن وجهرة النظرر

التربوةة الحدةثة توصي بتنوةع متطلبات المقرر الدراسي مثل االختبرار التحرةرري،
المشاركة في الحوار والمناقشة ،تقدةم كل طالب موضوع أمام زمالئه ،تقدةم مشرروع

خاص ،تقدةم بحث أو تقرةر أو ملخص عن احد الموضوعات أو التكلةف بواجرب لره

عالقة بموضوعات المادة.

22

 ضرورة أن ةكون األستاذ عادالً كفي تعامله مع جمةع الطلبة ( ،)Be fairةجب على أستاذالمقرر أن ةكون عادالً ومنصفاً في تعامله مع الطلبة طةلة الفصل الدراسي وان ةحرص
على بناء على عالقة جةدة مع جمةع طلبته دون تمةز.

 أن ةقوم عضو هةئة التدرةس بتقوةم أدائه التدرةسي بةن فترة وأخرى مستفةد من أسرلوبإعادة هندسة عملةات التعلم ( )Reengineering Teaching Processesإذ ةتمركرز

هذا األسلوب على مدى تأهةل األستاذ وتمكةنه من إعادة تقوةم عملةات التدرةس ،ومدى

قدرته على إعطاء كل طالب دوراً اكبر في عملةات التعلم وفقاً لمةوله وقدراته ومردى
إتاحة كالفرصة الستفادة الطلبة من بعضهم البع

من خالل التفاعل الصرفي ومردى

االستفادة من التقنةات الحدةثة في تعزي عملةات التدرةس ،ومدى توافر مصادر التعلم،

ومدى الرضا المتحقق للطالب عن مستوى أداء أستاذهم (ماةترو وآخرون.)2662 ،
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الفصل الرابع
ةتضمن هذا الفصل عرضاً ألهم االستنتاجات التي توصل إلةها الباحرث وعردد مرن

المقترحات والتوصةات.

االستنتاجات :توصل الباحث إلى عدد من االستنتاجات هي اآلتي:
 -0األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس إحدى المهام الرئةسة التي تؤدةها الجامعات وتساهم
في تحقةق أهداف الجامعة ورسالتها.

 -2تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس أصبح ضرورة ملحة تؤدةه الجامعات لتحقةق
جودة التعلةم العالي وللوقوف على نقاط القوة والتمةةز ونقاط الضعف واالسترخاء.

 -3أن عملةة تقوةم األداء لعضو هةئة التدرةس ةفةد في معرفة مدى قوة التفوق على المستوى
المحدد للتدرةس أو الوصول إلى المستوى المطلوب أو القبول أو الفشل في تحقةقه وكل

ذل ةهدف إلى تحقةق التمكن لعضو هةئة التدرةس أي جودة األداء.

 -4أن فاعلةة التدرةس الجامعي ال ةمكن أن تحدد من دون عملةات تقوةم لرألداء التدرةسري
لعضو هةئة التدرةس.

 -5إن عملةة تقوةم األداء التدرةسي تحتاج إلى أدوات خاصة لذل  ،وتجارب الدول ونترائج
البحث العلمي وفرت العدةد من هذ األدوات والمعاةةر لتقوةم األداء ةمكرن اعتمادهرا

لتحقةق جودة التعلةم العالي.

 -0إن عملةة تقوةم األداء التدرةسي ةجب أن ال تعتمد وسةلة واحدة في ذل مثرل األسرلوب
اإلداري المعتمد في تقوةم عضو هةئة التدرةس بل إن هنا أسالةب عدة تستخدم إلجراء
مثل هذا التقوةم.

 -2إن عملةات التقوةم لألداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس توفر عملةرات تغذةرة راجعرة

لعضو هةئة التدرةس إلعادة النظر بمستوى األداء وكةفةة تحسةنه بالوسائل واألسرالةب

المعتمدة لتحقةق الجودة في األداء.

المقترحات :ةقترح الباحث في ضوء بحثه عدد من المقترحات هي اآلتي:
 -0ان تعتمد الجامعة وسائل وأسالةب تقوةم متنوعة ال أسلوباً واحداً في تقةةم وتقوةم عضو هةئة
التدرةس ألن األسلوب اإلداري الوحةد المعتمد ال ةحقق متطلبات الجودة في التعلةم العالي.

 -2وضع آلةة جدةدة لتحقةق أسالةب تقوةم جدةدة التي تناولها الباحث مثل التقوةم الذاتي وتقوةم

الطلبة وتقوةم الزمالء وغةر ذل لما ستحققه من نتائج فري تحسرةن مسرتوى األداء

وانعكاساته في جودة التعلةم العالي.

 -3اعتماد معاةةر جودة األداء التدرةسي محور أساسي في منح الترقةات العلمةة وعدم اعتماد
البحث العلمي محورًا وحةدًا لذل .
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 -4التدرةب على تقوةم األداء التدرةسي بكل أنواعه وإعطائه األهمةة فري دورات وتطروةر
التدرةس لما ةحققه من نتائج في تحسةن مستوى األداء وانعكاساته على جودة التعلةم.

 -5تنمةة طرائق وأسالةب األداء التدرةسي بصفة مستمرة بغةة تحسرةنها وتجوةردها كونهرا

الوظةفة الرئةسة التي تحدد بموجبها سمعة الجامعة العلمةة واألكادةمةرة إذ إن اإلتةران
بأسالةب تدرةس جدةدة ومتنوعة وفاعلة ةمكن أن ةقدح من ملكة اإلبداع لردى الطلبرة
وتثةر فةهم دواعي التفكةر وهذا ما تطمح اله العدةد من الجامعات المتقدمة فري العرالم

(التعلةم من اجل التفكةر .)Teaching for Thinking

 -0تقدةم حوافز مادةة ومعنوةة ألعضاء هةئة التدرةس الجامعي المتمةزةن في أدائهم التدرةسي
وةمكن أن ةسمى األستاذ األول في األداء التدرةسي في كل قسم ومن ثم في كل كلةة الن

ذل سةدفع اآلخرةن للوصول إلى التمةز في األداء التدرةسي وةسهم ذل فري تحقةرق
جودة التعلةم العالي.

التوصيات :ةوصي الباحث بإجراء عدد من البحوث والدراسات هي اآلتي:
 -0تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في الجامعة من وجهة نظر طلبتهم.
 -2التقوةم الذاتي ألعضاء هةئة التدرةس في الجامعة دراسة استطالعةة.

 -3األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في الجامعة وعالقته بتجوةد التعلةم.
 -4تقوةم األداء التدرةسي ألعضاء هةئة التدرةس في كلةات التربةة في الجامعات العراقةة.

 -5تقوةم األداء التدرةسي لعضو هةئة التدرةس في الجامعة من وجهة نظر المختصةن

في طرائق التدرةس.

 -0إجراء دراسة مسحةة تكشف عن مدى حاجة عضو هةئة التدرةس إلى تطروةر أدائره

التدرةسي.
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