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الملخص :

مؤسسات التعليم العالي العنصر الفاعل والرئيس في جودة
ُيعد عضوهيئة التدريس في ّ
البرامج واألنشطة التعليمية على اختالف أهدافها ،ووجود عضوهيئة التدريس المتميز ينعكس

إيجاباً على الكفاءة الداخلية والخارجية للبرامج األكاديمية.

ولكي يكون تميز عضوهيئة التدريس مضموناً ،فإن هناك حاجة ماسة لتهيئة الدعائم

والمقومات التي تم ّكن عضو هيئة التدريس من االستجابة واالستيعاب الكامل لحاجة المرحلة

الحالية والمستقبلية.

عضو هيئة التدريس أحد أهم العناصر التي تتظافر لالرتقاء بالعملية التدريسية وصوال الى

التميز وجودة المخرجات ،وخاصة في ظل التنافس الشديد بين مؤسسات التعليم العالي في عصر

وتنوعا في أساليب التدريس الحديثة باستخدام
العولمة ،الذي يشهد ثورة معرفية وتكنولوجية هائلة،
ً
اما على مؤسسات التعليم العالي تهيئة كل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .لذلك أصبح لز ً
الظروف لتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس من خال ل عمليات التقويم والتحسين والتطوير

إيجابا على جودة المؤسسة التعليمية
التي تمارس بشكل مستمر  ،األمر ا لذي ينعكس
ً
ومخرجاتها.
تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي من أهم المجاالت التيي ينبييي االهتميام بهيا ،لميا لي مين

أهمية في تحسين األداء وزيادة فاعليت  ،وفي تطوير المادة العلمية ومحتوياتها ومضامينها .وهو
الوسيلة الوحيدة للتحقق من أن األداء يتم على النحو المحقق ليرض  ،ويم ّكن كل من القائمين بي
والمطبق عليهم من الوقوف على مواطن القوة فيتم تعزيزها ،ومواطن الضعف فيتم تقويتها.

والتقويم ضرورة لتحقيق التطور المستمرلألعضاء والمناهج والوسائل التي تسيتخدم لتحقييق أهيداف
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الجامعة ورسالتها ،ولتطوير األهداف نفسها بحيث تلبي حاجات المجتمع المتطورة.

مشكلة البحث

تحتاج منظومة التعليم وكل عنصر من عناصرها الى آلية لتقويمها وتشخيص نقاط

ضعفها ومواقع اختاللها وتعديل مسارها حتى يمكن التوصل الى تحقيق استراتيجية التعليم
والتوصل الى تحقيق الجودة العالية والنوعية المرتفعة لها .
وتخضع آلية التقويم الشامل لمنظومة التعليم الى ما يسمى بمنظومة ضبط الجودة الشاملة
وتتكون عادة من اربعة عناصر اساسية :
محكات الجودة او المستوى المعياري المطلوب لالداء  ،وهو االطار المرجعي او المعيار الذي
يقوم على اساس االداء الواقعي  ،ويحدد مدى ابتعاده او اقتراب من هذا المحك  .وتحدد محكات
الجودة بواسطة الخبراء في ضوء االستراتيجيات االساسية للتعليم والتي تتسق مع اهداف المجتمع
واحتياجات ومطالب والمعايير العالمية للتقدم العلمي .
جمع بيانات عن الواقع وذلك بواسطة ادوات القياس الالزمة التي تبنى وتطبق خصيصا لجمع
البيانات الواقعية في الميدان الفعلي .
مقارنة الواقع الفعلي بمحك او مستوى االداء المطلوب  ،حيث يمكن تحديد مدى االقتراب او
االبتعاد عن المحك او المستوى المنشود وتشخيص مواقع الخلل .
عمل التعديالت الالزمة  ،حيث يمكن اتخاذ الق اررات السليمة الواقعية الفعالة  ،المؤسسة على
تحليل علمي دقيق للبيانات والمعلومات وذلك في ضوء :
الحاجات  ،وتحددها وجهات نظر الخبراء .
المطالب التي يبديها التدريسيون والطلبة والرأي العام .
وعندما تؤدي التعديالت الالزمة الى رفع مستوى الواقع حتى يصل الى مستوى محك االداء
المنشود  ،يبدأ الباحثون التربويون في االرتفاع بهذه المحكات الى مستوى اعلى  ،ويبدأ التقويم

التالي بالمقارنة بمحكات جديدة اعلى  ،وهكذا تتحرك منظومة ضبط الجودة بصورة حلزونية ترفع
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دائما من مستوى االداء المنشود وتؤدي الى رفع منظومة التعليم وتحديث بأستمرار.

()1

ومن خالل خبرتي في العمل الجامعي ومن خالل عملي كمدير مكتب الجودة وتقييم االداء بكلية
االدآب والعلوم بجامعة المرقب

في ليبيا،

فأن هناك جوانب من القصور وعدم

الكفاءة

واالمكانيات أدت الى عدم أداء العمل بالشكل المطلوب  ،فهم بحاجة الى معرفة و تدريب كي
تساعدهم على امتالك الكفايات الالزمة لعملية تقويم عناصر المنظومة التعليمية  ،فالبحث
الحالي هو محاولة ألعداد أستراتيجيات لتقويم أداء اعضاء هيئة التدريس الجامعي لرفع كفاءة
التعليم الجامعي في بالدنا( ليبيا) .

اهمية البحث
تبرز اهمية البحث من اهمية متييرات الرئيسية وكما يلي :
الجودة :الشك ان التطور العلمي والتكنولوجي واالنفجار المعرفي الواسع الذي حصل في معظم
مجاالت الحياة  ،انعكس بشكل او بآخر على عمل ومتطلبات الحياة االجتماعية والثقافية
واالقتصادية لالنسان  ،مما اوجب الجودة والدقة في العمل الذي اصبح من احدى السمات
االساسية لمختلف مجاالت الحياة المعاصرة  .ومنذ سنوات قليلة شمل هذا المفهوم النظام
التعليمي بجميع مراحل وعناصره حتى ظهر مع بداية القرن الحالي مفهوم نظام الجودة الشاملة
في التعليم  ،والذي اعتبره المتخصصون والمسؤولون والمشرفون على العملية التعليمية بمثابة
احدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصر.

()2

االستراتجيات  :اي جهة او مؤسسة تتطلع الى اعداد مالكات بشرية قادرة على تلبية حاجات
العمل ومواكبة التطورات والتييرات السريعة التي تحدث في مجاالت العمل  .و لوضع
االستراتيجيات اهمية كبيرة نظ ار لما توفره لعضو هيئة التدريس من معارف و تدفع الى
استخدام مهارات جديدة تتطلبها مهنت  ،او من خالل تعرف على افضل الحلول للمشكالت التي
يواجهها اثناء ممارست لمهنت مما يزيده تمكنا في اداء عمل ويساعده على تجنب االخطاء ،
ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي تطمح الي أي جهة تسعى للرقي والتقدم .

اهداف البحث
يهدف البحث الحالي الى بناء استراتيجيات تقويم أداء عضو هيئة التدريس لرفع كفاءة و جودة
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التعليم العالي في ضوء معايير الجودة الشاملة لعناصر المنظومة الجامعية .

مصطلحات البحث
عضو هيئة التدريس في
الجامعة

التعليم العالي
جودة التعليم العالي

كل من يقوم بالتدريس في الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير ويساهم في
تحقيق أهداف الجامعة.
أعلى مراحل التعليم ويشمل الجامعات والمعاهد العليا التي تمنح شهادة البكالوريوس
والدبلوم العالي في الدراسات األولية وشهادة الماجستير والدكتوراه في الدراسات العليا.
هي التحسن المستمر لجودة المخرجات المتمثلة بالكوادر المتخصصة من الخريجين
لتحقيق رضا المستفيدين في ظل إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي التي تعد عن
نظام يتم من خالل تفاعل المدخالت لتحقيق مستوى عال من الجودة باشتراك العاملون

بصورة فاعلة في العملية التعليمية

()3

وهى إستراتيجية متكاملة للتطوير المستمر ،فهي مسؤولية جميع عناصر منظومة الجامعة
من أساتذة وموارد مادية وقيادات إدارية تشترك لتحقيق أهداف الجامعة.
الجامعة

()4

تعرف الجامعة بأنها مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف
وتقاليد أكاديمية معينة  ،وتتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتمع  ،وتتألف من مجموعة من الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية

وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو على مستوى البكالوريوس
ومنها ما هو على مستوى الدراسات العليا تمنح بموجبها درجات علمية للطالب
التقويم
سياسة الجودة

()5

عملية قياس جودة األداء في كل األنشطة بهدف التحسين المستمر لألداء في المستقبل
األسلوب التي تنتهج الكلية أو المعهد والذي يمكنها من الوصول إلى مستوى عال من
الجودة يتيح لها أكبر الفرص لتجويد المخرجات بما يتناسب مع متطلبات كل من المجتمع
وسوق العمل

ضمان الجودة

وسيلة للتأكد من أن المعايير األكاديمية المستمدة من رسالة الجامعة أو الكلية تم تعريفها
وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء قوميا أو عالميا والتي تستند على

تقرير اللجنة الدولية للتربية للقرن الحادي والعشرين – والذي يرتكز على أربعة دعائم

أساسية ( التعلم للمعرفة  ،والتعلم للعمل  ،والتعلم لنعيش معا  ،والتعلم مدى الحياة) –

باعتباره يتناسب مع متييرات العصر الحالي وعصر العولمة  ،وتستوفي هذه المعايير
توقعات المستفيدين من خريجي الجامعة
تحسين الجودة المستمر
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عملية إدارية لتحسين األداء تركز على المخرجات وذلك من خالل عملية مستمرة للضبط
والتحسين  ،بدال من البحث عن األخطاء أثناء العمل لتقليل الفجوة بين ما هو كائن  ،وما
يجب أن يكون
أو العمليات المستمرة والمنهجية والمنتظمة لتضييق الفجوة بين األداء الحالي والنتائج
المرغوب فيها

أو اإلجراءات واألنشطة التنفيذية التي تتخذها الكلية أو المعهد لزيادة فعالية األنشطة
والعمليات داخلها لتحقيق جودة المخرجات
مجموعيية المعييارف والمهييارات والوجييدانيات التييي تقييدمها الكلييية داخييل جييدرانها أو خارجهييا

المنهج

للطالب لتحقيق مخرجات التعلم المنشود من برنامج تعليمي أو مادة دراسية في ميدة زمنيية
محددة
مجمييوع المقييررات الد ارسييية واألنشييطة العملييية والتطبيقييية التييي تقييدمها الكلييية لطالبهييا ميين

البرنامج

خالل مواقف تعليمية مقننة تُستخدم فيها أحدث تقنيات التعلم

تقويم البرنامج

األس ي يياليب المس ي ييتخدمة للحص ي ييول عل ي ييى آراء الط ي ييالب وأعض ي يياء هيئ ي يية الت ي ييدريس بالكلي ي يية
والخ يريجين بهييدف تحسييين وتطييوير البرنييامج ليتماشييى مييع التقييدم الييذي يط ي أر علييى محتييوى
المادة واحتياجات المجتمع والبيئة

مقدمة:
تأتي الجودة في مقدمة االهتمامات اإلستراتيجية الحيوية التي تواجهنا في حياتنا عموما ،ويرجع
ذلك إلى التقدم العلمي و التقني المتالحق وتزايد حدة المنافسة بين المؤسسات اإلنتاجية و

الخدمية في ظل زيادة العرض عن الطلب .ويتجاوز مفهوم الجودة معناه التقليدي أي جودة
المنتج أو الخدمة ليشتمل جودة المؤسسة أو المنظمة بهدف تحسين و تطوير العمليات و األداء،
تقليل التكاليف  ،التحكم في الوقت  ،تحقيق رغبات العمالء و متطلبات السوق ،العمل بروح

الفريق ،وتقوية االنتماء وهذه جميعها يمكن تلخيصها في نقطتين أساسيتين هما المطابقة
للمواصفات

واشباع و تحقيق متطلبات السوق ،وقد أدت التطورات الحديثة في العلوم و

المجاالت األكاديمية المختلفة إلى تزايد االهتمام بالجودة األكاديمية في اآلونة األخيرة  ،وأصبحت
قضية الجودة وضمانها و التأكيد عليها في بؤرة اهتمام القيادة السياسية و التنفيذية على جميع

المستويات من أجل الوصول بالخريجين إلى مستوى المعايير المعترف بها عالميا قادرين على

المنافسة المحلية و اإلقليمية و العالمية .

ولذلك فقد أصبحت مراكز الجودة في مؤسسات التعليم العالي عنص اًر هاماً في معظم

البلدان التي أنشئت بها هيئات لالعتماد وتوكيد الجودة ،وهي العملية التي ال يمكن أن تتم إال من
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خالل المؤسسة التعليمية ذاتها .وهذا يتطلب جهوداً كبيرة وقيادة متميزة ودعماً مناسباً من قبل
المسئولين عن المؤسسة التعليمية والقائمين على تنفيذ أعمال هذه المراكز  .من هنا أصبحت

عملية تأسيس مراكز للجودة داخل المؤسسات التعليمية إجراء هاماً ومطلباً أساسياً تطلب هيئات

االعتماد والجودة من أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تسعى للحصول على االعتماد
األكاديمي وتوكيد الجودة.

مفهوم الجودة وعناصرها :
مفهوم الجودة لية :عرف ابن منظور في معجم لسان العرب كلمة الجودة بأن أصلها " جود "
والجيد نقيض الرديء  ،وجاد الشيء جوده  ،وجوده أي صار جيداً  ،وأجاد أي أتى بالجيد من
القول والفعل

()6

مفهوم الجودة اصطالحا :تعرفها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (األيزو) بأنها :تكامل المالمح
والخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة
الجودة التعليمية :يمكن إيجاز مفهوم الجودة التعليمية عموما في مطابقة مخرجات وعمليات
المؤسسة التعليمية لمواصفات ومعايير االعتماد األكاديمي مع إشباع وتحقيق احتياجات السوق
ورغبات المستفيدين ويمكن تعريفها أيضا بأنها تعني التطوير الشامل و المستمر لألداء بإتقان
وبدون أخطاء لمطابقة الخدمة التعليمية والمنتج (الطالب) مع المعايير أو المتطلبات  ،مع الرقابة
و المتابعة و التيذية العكسية  .ويشتمل التطوير كافة جوانب و عناصر المؤسسة التعليمية
البشرية و المادية ألنها تتضافر معا للوصول باألداء األكاديمي إلى المستوى المطلوب أو
المطابق للمعايير المحددة للجودة .

()7

ومن أجل ضمان تحقيق الجودة يجب القيام بالتالي:
 )1التخطيط الجيد للعملية التعليمية Planning
 )2الرقابة الوثيقة على األداء

Control

 )3التحسين المستمر لألداء لضمان استدامة الجودة Improvement
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مما سبق يتضح أن معنى الجودة يشير إلى أداء أكاديمي مطابق لمعايير قياسية ومن ثم خريجين
لهم مواصفات متطابقة مع المعايير المحددة للجودة من ناحية و مطابقة لمتطلبات السوق من
ناحية أخرى.
عناصر الجودة :وتعني :
 جودة عناصر العملية التعليمية المكونة من الطالب وأعضاء الهيئات الجامعية جودة المادة التعليمية بما فيها من برامج وكتب وطرائق وتقنيات جودة مكان التعليم بما يضم من صفوف ومختبرات ومكتبات وورش وغيرها جودة ا إلدارة مع ما تعتمد علي من قوانين وأنظمة ولوائح وتشريعات  ،وما تتبناه منسياسات وفلسفات ،وما تعتمده من هياكل ووسائل وموارد
 -جودة المنتج (الخريجون واألنشطة البحثية  ،و الخدمات المجتمعية)

الجودة والتعليم العالي:
حظيييت الجييودة باهتمييام كبييير فييي معظييم دول العييالم باعتبارهييا إحييدى الييدعامات األساسييية
ألنظمة التعليم التي ينبيي عليها مواكبة التييرات العالمية والتكيف معهيا ،ونقطية انطيالق الكيوادر
البشرية المؤهلة علميياً للمشياركة فيي تحقييق التنميية بأبعادهيا المختلفية ،ومواجهية التيأثيرات السيلبية
الناجمة عين محركيات التيييير وصيوالً إليى حليول عمليية تعيود بالفائيدة عليى المجتمعيات ،ولتحقييق
ذلك فإن عملية ضمان الجيودة تعميل عليى تطبييق أسياليب متقدمية لتحسيين مسيتوى التعلييم العيالي
وتفعيل الممارسات الموجودة وتطوييرها باستمرار ،وتحقييق أعلى المستوييات الممكنية في مخرجات
مؤسسات التعليم العالي لتتالئم مع االحتياجات المحلية واإلقليمية والعالمية.

إن أهمية جودة التعليم العالي تظهر من خالل ما يمكين أن يحققي مين فوائيد عنيد تطبيقي لمعيايير
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ضمان الجودة ،ومن أبرزها:
.1

التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها :إذ إن تطبيق معايير ضمان الجودة
سيدفع مؤسسات التعليم العيالي إليى مراجعية دائمية لرسياالتها وأهيدافها مميا يجعلهيا تواكيب
المتيي يرات الس يريعة والمتالحقيية التييي تفرضييها العولميية واقتصيياديات المعرفيية ،كمييا يجعلهييا
تلبييي متطلبييات التنمي ية الشيياملة ،خاصيية أن معييايير ضييمان الجييودة ال تقييف عنييد سييقف
معييين بييل هييي دائميية التطييور ممييا يجعييل مؤسسييات التعليييم تالحييق هييذا التطييور وتسييعى
لتحقيق مستويات .

.2

االستثمار األمثل للموارد المالية والبشرية :إذ إن مؤسسات التعليم العيالي تعياني مين هيدر
الطاق ييات البشي يرية ،كم ييا أن موارده ييا المالي يية إم ييا أن تك ييون ع يياجزة ع يين تحقي ييق متطلباته ييا
وتنفيذ برامجها أو أنها تستنزف في مجاالت ال تخدم العملية التعليمية بصفة مباشرة ،ولذا
فييإن تطبيييق معييايير ضييمان الجييودة يحقييق األسييلوب األفضييل السييتخدام الم يوارد المالييية
والبشرية بصورة صحيحة.

.3

تحقيييق الييدور المجتمعييي لمؤسسييات التعليييم العييالي :إذ إن رسييالة المؤسسييات ال تقييف عنييد
الياي ييات التعليمي يية فق ييط ب ييل تتج يياوز ذل ييك إل ييى محيطه ييا األوس ييع وه ييو ال ييدور المجتمع ييي
واإلنسي يياني ،والشي ييك أن جي ييودة التعلي يييم سي ييتؤثر بصي ييفة مباش ي يرة في ييي المجتمي ييع مي يين خي ييالل
مخرجاتهييا (الطلبيية) ،الييذين يعييدون مييدخالت لعمليييات وأدوار أخييرى مثييل القيييام باألبح ياث
العلمية ،وتقديم االستشارات العملية ،ومساعدة متخذي القرار ،والمساهمة في اقتراح

حل ييول للمش ييكالت االجتماعي يية واالقتص ييادية والسياس ييية والبيئي يية التكنولوجي يية والص ييناعية
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وغيرها ،التي من شأنها أن تحد من تأثيرات محركات التييير العالمية.
.4

تطييوير مهييارات العيياملين فييي مجييال التعليييم العييالي :إذ إن معييايير ضييمان الجييودة تشييترط
علييى العيياملين فييي المؤسس يات التعليمييية مسييتويات عالييية ميين الكفيياءة المهنييية ،وتييدريب
مستمر ،واستخدام أمثل لوسائل التقنية الحديثة ،وتيوفر مهيارات قياديية ،مميا يينعكس عليى
أداء وانتاجية العمل ويسهم في تطوير التنمية بأبعادها المختلفة.

()8

لماذا تقويم أداء عضو هيئة التدريس؟
لقد أصبح تقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أم اًر مألوفاً في العديد من الجامعات
المتقدمة ولكن قلما يؤخذ بنظر االعتبار في مؤسسات التعليم العالي في جامعاتنا  ،وأن حصل
في بعض هذه الجامعات فأن يأخذ بعداً كلياً ،ويعتقد أن هذا العزوف أو األحجام عن تقويم أداء
أعضاء هيئة التدريس مرده إلى موروث قديم مفاده إن األستاذ الجامعي األكاديمي ينبيي أن ال
يتعرض أو يخضع إلى التقييم والتقويم ،فل الحرية المطلقة بان يقوم بأداء واجب التدريسي
بالطريقة والكيفية التي يعتقد بأنها مناسبة.
ان نوعية األداء التدريسي ونوعية المخرجات تتأثر ضمناً بمستوى أعضاء هيئة التدريس
من تطوير وتحسين ألساليبهم التدريسية ،وقد يستهدف التقويم عضو هيئة التدريس وبرنامج
التدريسي على حد سواء ،وربما يستهدف أنماط وأساليب التدريس المعتمدة وتهيئة البيئة التعليمية
ومعايير التدريس واحتياجات ونواتج .
وهذا يتطلب معلومات تشخيصية دقيقة وذات مستوى عال لوصف نقاط القوة والضعف
للقائمين على العملية التدريسية وبرامجهم المختلفة في هذا الميدان.

أهمية تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس
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يفي ييد تق ييويم األداء لعض ييو هيئ يية الت ييدريس الج ييامعي ف ييي معرف يية م ييدى الوص ييول أو تج يياوز
المسييتوى أو المعيييار للتييدريس الجيييد أو اإلخفيياق فييي تحقيق ي  .ويعييد تقييويم األداء ضييروري لتعزيييز
مواقف المدرسين المتميزين مين جهية وتشيخيص ضيعيفي األداء مين جهية أخيرى لتحقييق احيد أهيم
األهييداف الرئيسيية للجامعيية أال وهييو التييدريس ومييا يحقق ي هييذا الهييدف ميين نتييائج لتحقيييق األهييداف
األخييرى كييذلك تسييهم عملييية التقييويم فييي الكشييف عيين انجييازات أعضيياء هيئيية التييدريس واخفاقيياتهم
وتش ييجيعهم ف ييي تط ييوير كف يياءتهم وكف ييايتهم التدريس ييية وف ييي اس ييتخدام ط ارئ ييق وأس يياليب حديث يية ف ييي
التدريس فضالً عن استخدام وسائل مختلفة في تقويم طلبتهم.
كييذلك تكشييف عملييية التقييويم عيين انجييازات التدريسييي ميين بحييوث ود ارسييات وأنشييطة علمييية
وتوضيييح مييدى مسيياهمت فييي أنشييطة وفعاليييات الجامعيية المختلفيية علييى مسييتوى الجامعيية أو البيئيية
المحلية.

()9

أهداف عملية تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس
تهدف وتسعى عمليات التقويم ألداء أعضاء هيئة التدريس إلى مساعدتهم في تنمية
مهاراتهم المختلفة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وعلى إمكانية التطور الذاتي
المستمر الذي البد من لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية ويمكن ان تحقق عملية التقويم
اآلتي:
 تقييم مستوى األداء لعضو هيئة التدريس ومتابعة مستوى التقدم في ذلك. الكشف عن نواحي القوة في األداء لتعزيزها واالستفادة منها وامكانية نقلها لآلخرين عبر وسائلمتعددة ،وتحدد نقاط الضعف لتالفيها ووضع الحلول لتحقيق ذلك.
 التأشير واإلشادة باألداء المتميز لعضو هيئة التدريس ،واستثمار ذلك في جوانب متعددة لخدمةالمجتمع عبر بوابة البحث العلمي واألنشطة العلمية والمجتمعية األخرى.
 عملية التقويم تساعد في توفير مؤشرات وبيانات عن مستوى االنجاز وضعف في جوانب عديدةتسعى الجامعة إلى تحقيقها.

 تساعد في توفير قاعدة بيانات عن برامج الجامعة بكل تفصيالتها تزود صانعي القرار بتيذيةراجعة عن كل ما يريدون من معلومات تعتمد في ترشيد الق اررات الجامعية.
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 تعطي فكرة عن اإلمكانات والكفاءات المتاحة لالستفادة القصوى من طاقاتها وجهودها فيتحقيق مهام الجامعة.

()11

تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في ضوء مهام الجامعة
تنبثق مهام عضو هيئية التيدريس مين المهيام والوظيائف الرئيسية التيي تسيعى الجامعيات إليى
تحقيقهييا وهييي التييدريس والبحييث العلمييي وخدميية المجتمييع ،تختلييف إمكانييات وقييدرات عضييو هيئيية
التدريس فيي مسياهمت مين نشياط إليى آخير ولكين محصيلة هيذه األنشيطة تتمثيل فيي فاعليية عضيو
هيئة التدريس في المجتمع الجامعي والمحلي ،وسيركز الباحث على المهمة الرئيسيية األوليى التيي
تتعلييق بموضييوع بحث ي إال وهييي التييدريس أو األداء التدريسييي والفعاليييات األكاديمييية المرتبطيية ب ي
على الرغم من ارتباط هذه المهمة بالمهام األخرى.
مهام ووظائف الجامعة
إدارة المعرفة

بلورة مقومات الرؤى
المجتمع

تنمية مجتمعية

تحريك مؤسسي
القرار

يقل الفاقد

قيادة
صناع
إبداع

زيادة العوائد
مجموعة من القوى المؤثرة

الفكرية

العلمية

الثقافية

االقتصادية

االجتماعية

التقنية

العسكرية

السياسية

تطور معرفي – تنمية ذاتية – تقدم مؤسسي – مكانة عالمية – خدمة للمجتمع

تغذية راجعة

تقويم
شكل رقم ( )1مهام الجامعة.

تدخل [ كلي  ,جزئي ] ...

ميين الش ييكل الس ييابق ال يمك يين أن ننظ يير للجامع ييات عل ييى أنه ييا مؤسس ييات تعليمي يية فق ييط ألن دوره ييا
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يختلييف تمام ياً عيين دور المييدارس فييالتركيز علييى الجامعييات كمؤسسييات تعليمييية أكثيير ميين األدوار
األخ ييرى أدى إل ييى ت ييدنى مس ييتوى األداء ف ييى كاف يية الجوان ييب وغي يياب دور الجامع يية الحقيق ييى أم ييام
المجتمع.
وتعييد عملييية تقييويم األداء التدريسييي لعضييو هيئيية التييدريس ميين العوامييل الرئيسيية فييي تقييويم نشيياط
وتمث ييل المكان يية األول ييى ف ييي س ييلم األولوي ييات ويش ييمل ذل ييك الخط ييط الد ارس ييية الس يينوية أو الفص ييلية
والخطط اليومية وبما تتضمن مين محتيوى د ارسيي يقيوم عضيو هيئية التيدريس بتدريسي ميع جوانيب
اإلضافة واإلثراء والتطوير للمقررات أو المحتوى الدراسي الذي بعهدت  ،كذلك الفعاليات واألنشيطة
التعليمية والتربوية التي تسهم بتحسين طرائق التدريس وزيادة فاعليتها وامكانية استخدام للوسيائط
المتعددة والتقنيات الحديثة التي تزيد من كفاءة العملية التدريسية.

التحديات التي تواجه تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في الجامعات
في ظل تطور مفهوم استخدام الجودة في التعليم العالي طفت على السطح مجموعة من
العوامل التي تعمل بالضد من ذلك أو ال ترغب في التطورات الحالية لتحقيق ضمان الجودة في
التعليم والتي ال يتفق الكثيرين معها ومن هذه العوامل اآلتي:
أوالً :طبيعة وخصوصية التدريس في الجامعات ،إذ يعتقد البعض إن عضو هيئة التدريس بما
حصل علي من مؤهالت علمية فهو يتسم بالكفاءة المهنية في األنشطة األكاديمية
والتدريسية واإلدارية التي تقع على عاتق بما في ذلك المعرفة الضرورية والمهارات
المطلوبة التي تمكن من مالحظة وتقييم وتعديل ما يؤدي من مهام ،وال يتفق الباحث مع
هذه النظرة ،إذ إن الكثير من أعضاء هيئة التدريس هم بحاجة إلى تدريب وتأهيل مستمر،
وهم بحاجة إلى التطوير والتعلم الذاتي ،وان الدرجة العلمية هي ليست مقياس للقدرة
والكفاءة في األداء التدريسي.
ثانياً :يتم التعيين والترقية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناءاً على تحصيلهم األكاديمي
دون النظر لكفاءتهم التدريسية وابداعهم داخل قاعة الدرس وما يحققوه من تأثير في
طلبتهم.

ثالثاً :إن اليرض الرئيس من التدريس الجامعي ينصب على إحداث نوع من التييير المستمر في
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معارف وسلوكيات الطلبة وهناك اعتقاد بأن أي تقييم منضبط لفاعلية التدريس ال يمكن أن
يأخذ محل إال بعد مرور عدة سنوات من انتهاء العملية التدريسية.
رابعاً :يرى البعض إن االعتقاد بوجود عالقة بين البحث العلمي والقدرة في األداء التدريسي كثي اًر
ما يستخدم لاللتفاف وحماية أعضاء هيئة التدريس من تقييم أدائهم التدريسي وكثي اًر ما
يستيل ذلك كوسيلة دفاعية ضد المقترحات والتوجهات التي تؤكد وتؤمن بأهمية تقييم
األداء التدريسي وتوظيف ما يترتب على ذلك من تقييمات أو ترقيات ويؤكد الباحث بأن
هناك ضرورة ملحة باعتماد الجامعات لألداء التدريسي معيا اًر مستقالً في تقييم أعضاء
هيئة التدريس بعيداً عن المهام األخرى التي يؤديها المدرس.
وبالرغم من كل ذلك فإن الجامعات تعرف جيداً أهمية التقويم المنتظم لألداء التدريسي
اعتبار إن التدريس مهنة مثل مثل أي مهنة أخرى وأن هناك ضرورة إلجرائ واالستفادة من
نتائج لضمان الفاعلية القصوى في العملية التدريسية كوظيفة رئيسة من وظائف الجامعة.

األساليب المعتمدة في تقويم أداء عضو هيئة التدريس الجامعي
تشير العديد من الدراسات واالستطالعات إلى أهمية اسيتخدام عيدد مين الوسيائل واألسياليب
العملية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس مع التأكيد على عدم االعتماد على وسيلة واحدة في ذليك
مثل االكتفاء بتقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس.

()11

إذ ينبيييي أن تييتم عملييية التقييويم السيينوي الجمعييي للتييدريس متعييددة األوج ي  ،كمييا ينبيييي ان
يييدرك أعضيياء هيئيية التييدريس جوانييب القييوة وعناصيير التميييز ميين خييالل التقييويم الييذاتي ،والنقيياش
البناء ،والتيذية الراجعة من الطالب.
وفيما يلي عدد من األساليب المعتمدة في عملية التقويم:
 .1التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس:
ممكن أن يقوم عضو هيئة التدريس بنفسي لجميع معلوميات عين أدائي التدريسيي ومحاولية
االستفادة منها في تطوير نفس .

 .2تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس:
يمكن أن يتم في األسيبوع األخيير مين الكيورس أو الفصيل الد ارسيي أي قبيل بيدء االختبيارات
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النهائية ،إذ يقوم كل قسيم بتنظييم عمليية التقيويم وتيوفير االسيتمارات الخاصية بهيا ،وتحدييد مواعييد
التنفيذ ومن ثم جمع هذه االسيتمارات بعيد إمالئهيا وتسيليمها إليى الكليية التيي تتيولى عمليية التحلييل
الستخراج نتائج التقويم.
 .3تقويم الزمالء لعضو هيئة التدريس:
يييتم ميين خييالل تشييكيل لجنيية أو فريييق عمييل ميين ثالثيية أعضيياء ،يختييار فيهييا عضييو هيئيية
تدريس في القسم ورئيس القسم ويختار الثالث باالتفاق بين هذين العضوين ،ويفضل أن يكون من
خارج القسم ويتولى الفريق فحص الجوانب اآلتية:
 كفاية المادة العلمية المقدمة ومدى مالئمتها للطالب. فاعلية الطرائق واالساليب المستخدمة في التدريس. ويعتميد الفرييق فيي فحيص هييذه الجوانيب عليى ميا يقدمي عضييو هيئية التيدريس لهيم وعلييىمالحظاتهم ل أثناء أدائ التدريسي باالتفاق مع .
 .4المالحظة المباشرة أو تصوير الفيديو لعضو هيئة التدريس:
يتولى ذلك رئيس القسم ،أو الخبير المرشح من القسم ،وتتم مرة واحدة على األقل في السنة
لكل عضو هيئة تدريس ،ويستخدم أنموذج خاص بها يتضمن النقاط األساسية التي يجب التركيز
عليها والتأكد منها خالل عملية المالحظة.
.5

خطة التطور المهني لعضو هيئة التدريس:
يت ييولى عض ييو هيئ يية الت ييدريس إع ييداد خط يية س يينوية تطويري يية مهني يية لنفسي ي تتض ييمن جمي ييع

األنشطة المهنية والعلمية التي سيؤديها خالل العام ويقوم بتقديمها إلى رئاسة القسم.

.6
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تقرير المقرر الدراسي:
يتضمن التقرير عدد الطالب المسيجلين فيي المقيرر الد ارسيي ،وعيدد المنسيحبين مين المقيرر

الدراسي والنتائج النهائية للمقرر متضمنة نسب النجاح وتوزيع الدرجات.
.7

ملف المقرر الدراسي:
يعييد عضييو هيئيية التييدريس ملف ياً خاص ياً بييالمقرر الد ارسييي الييذي يقييوم بتدريس ي يشييمل وصييفاً

للمقييرر متضييمناً األهييداف والموضييوعات والمتطلبييات والم ارجييع إضييافة إلييى أسيياليب تقييويم الطييالب
ونماذج من االختبارات.
.8

تقرير االنجازات مقدمة الجامعة والمجتمع:
يعد عضو هيئة التيدريس تقريي اًر سينوياً عين المهيام التيي أداهيا خيالل العيام يتضيمن التقريير،

الد ارسييات والبحييوث المنشييورة وقيييد النشيير فييي المجييالت والمييؤتمرات العلمييية والتييي قييدمها للجامعيية
وكييذلك االشييتراك فييي اللجييان والمهييام اإلدارييية والفنييية والخييدمات التييي قييدمها للمجتمييع مثييل إلقيياء
المحاضرات والمشاركة في الندوات وتقديم المشورة.

التوصيات والخالصة :
ان تطوير األداء الجامعي ما هي إال عملية البحيث عين التمييز  ،و التيي تسيتدعي معرفية جوانيب
القييوة و الضييعف فييي كييل عنصيير ميين عناصيير األداء  ،مييع العمييل علييى تعزيييز عوامييل القييوة و

اسييتدراك جوانييب الضييعف و تصييحيحها  .و باعتبييار أن األسييتاذ الجييامعي هييو الحلقيية األهييم فييي
العملية التعليمية  ،ليذلك ظهيرت الحاجية ألهميية التحسيين المسيتمر لجيودة أدائي  .إن البحيث فيي
سبل تطوير او تحسين جودة األداء لعضو هيئة التدريس في الجامعة يجب ان تنطلق مين النظير

إلي ي بوصييف مدرسييا  ،و باحثييا  ،و مفك ي ار  ،و مش يرفا علييى أبحيياث الطلبيية  ،و عض يوا فيياعال فييي
خدمة المجتمع  ،و مرشدا و مربيا للطلبة .
إن تحس ييين ج ييودة أداء عض ييو هيئ يية الت ييدريس و االرتق يياء بي ي الب ييد م يين ان يس ييبق ت ييوفير األدوات
الخاصة ب و الشروط الضرورية لتطبيق و التي مين أهمهيا :تطيوير قيدرات عضيو هيئية التيدريس
عن طرييق المشياركة فيي الميؤتمرات و النيدوات و اليدورات المتخصصية  ،وتشيجيع عليى البحيث

العلمي ييي الجي يياد و النش ي يير في ييي المج ي ييالت العلميي يية الدوليي يية المتخصص ي يية  ،و التي ييدريس المتمي ي ييز و
تخصيص جائزة ألفضل أستاذ سنويا  .فضالً عن وجود نظام فعال لتقييم األداء  ،يرافق مراجعة

مستمرة لنظام الترقية العلمية و الوظيفة  ،ميع د ارسية أوضياع أعضياء هيئية التيدريس بصيفة دوريية
و العمييل علييى تحفيييزهم علييى األداء األفضييل  .و إعييادة النظيير فييي الح يوافز المادييية و المعنوييية
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ألعضاء هيئة التدريس و العمل على تعديلها بصفة دورية بما يتناسب و موقع األسيتاذ العلميي و

مكانت االجتماعية  .و إلحاق المقبول للتعيين كعضواً في هيئة التيدريس بيدورة تدريبيية فيي ط ارئيق
التييدريس قبييل تعييني  ،فالحصييول علييى درجيية الييدكتوراه ال يعنييي التميييز فييي التييدريس  .مييع تييوخي
الحييياد و الموضييوعية فييي اختيييار المقبييولين فييي الد ارسييات العليييا  ،و متابعيية أوضيياع المعيييدين و

المحاضرين .
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