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Abstract: 

This descriptive study aims to identify students' perceptions about quality of teaching performance of faculty 

members in Science College at King Saud University. Three dimensions for the quality teaching performance are 

focused, namely: Teaching Methods, Assessment Methods, and Professional Attributes. The population and the 

sample of the study consists of all Science College's students during the past six academic years (1428H-1433H) 

in six departments, namely: Physics and Astronomy, Chemistry, Biochemistry, Botany and Microbiology, Zoology, 

and Geology. Data has been collected from (134060) questionnaires. A number of statistical treatments are 

conducted, including: means, Kruskall-Wallis test, multiple linear regression by using stepwise method. The results 

reveal that the mean of all three dimensions of the study is rated as "agree", and there were no statistically significant 

differences between academic departments with regard to the quality of teaching performance. In addition, the 

results show that the proportion of the contribution of the three dimensions to the quality of teaching together is 

very high. This also indicates the statistical significant impact for the independent variables (three dimensions) on 

the dependent variable (quality of teaching), where the impact of teaching methodologies is (40%), while the impact 

of assessment methods and professional attributes are (32%) for each on the quality of teaching performance. 

Keywords: Assessment of Quality of Teaching Performance, Teaching Performance, Assessment Methods, 

Professional Attributes, Faculty Member. 
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تقییم جودة األداء التدریسي ألعضاء ھیئة التدریس في كلیة العلوم 
 بجامعة الملك سعود من وجھة نظر الطالب

  

  د. جبر بن محمد الجبر
  قسم المناھج وطرق التدریس –كلیة التربیة 

  المملكة العربیة السعودیة – جامعة الملك سعود
jaljabber@gmail.com  

  :ملخص

ب، كلیة العلوم بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الطال هدفت الدراسة الحالیة التعرف إلى تقییم جودة األداء التدریسي ألعضاء هیئة التدریس في

ام األكادیمیة لى الفروق بین األقسإباإلضافة إلى األسلوب المقارن، واألسلوب االرتباطي التنبؤي؛ للتعرف  من خالل استخدام المنهج الوصفي المسحي،

ن طالب م المختلفة في جودة األداء التدریسي الجامعي، ومعرفة مدى إسهام بعض المتغیرات في جودة األداء التدریسي. وتكون مجتمع الدراسة وعینتها

هـ)،في ستة أقسام أكادیمیة، هي: الفیزیاء والفلك، والكیمیاء، والكیمیاء ١٤٣٣-هـ١٤٢٨الل األعوام الدراسیة الست الماضیة (خ هاكلیة العلوم وطالبات

) استبانة. والستخالص النتائج، تم ١٣٤٠٦٠الحیویة، والنبات واألحیاء الدقیقة، وعلم الحیوان، والجیولوجیا، حیث بلغ عدد االستبانات التي تم تحلیلها (

الخطي المتعدد.  تحلیل االنحدارو  ،اختبار كروسكال والیسو تطبیق المعالجات اإلحصائیة المناسبة، التي اشتملت على المتوسطات الحسابیة وترتیبها، 

سام ن األقوقد أظهرت نتائج الدراسة أن جمیع محاور الدراسة الثالثة وقعت في المدى "أوافق"، إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بی

ة جًدا وتدل فعاألكادیمیة في جودة األداء التدریسي، كما بینت النتائج أن نسبة إسهام محاور الدراسة مجتمعة معًا في جودة األداء التدریسي كانت مرت

)، في %٤٠نسبة (األداء التدریسي بعلى عالقة شبه تامة، إشارة إلى وجود تأثیر دال إحصائًیا للمتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، حیث كان تأثیر 

  ) لكل منهما في جودة األداء التدریسي.%٣٢حین كان تأثیر أسالیب التقویم والصفات المهنیة بنسبة (

  : األداء التدریسي، تقییم جودة األداء التدریسي، أسالیب التقویم، الصفات المهنیة، عضو هیئة التدریس.الكلمات المفتاحیة

  مقدمة الدراسة:

یأتي االهتمام المتزاید بالوظیفة التدریسیة في مؤسسات التعلیم العالي 

انطالًقا من السیاسات التربویة والتعلیمیة واألنظمة السیاسیة التي تؤمن 

حلي الم ضرورة إعداد أفراد قادرین على التنافس على المستویین:ب

والعالمي ویمتازون بجودة أداء عالیة. فالجامعة تسعى إلى التمیز والریادة 

في تقدیم خدمات أكادیمیة، وبحثیة، ومجتمعیة ألفراد المجتمع إلعدادهم 

 للمنافسة في سوق العمل والمجتمع المحلي كخریجین متمیزین وقادرین

لجامعة ا على تلبیة االحتیاجات المختلفة للسوق والمجتمع. ولكي تحقق

رؤیتها ورسالتها، فإن عضو هیئة التدریس یعد العنصر المحرك 

ستراتیجیة إلى واقع واألساسي في نقل أهداف الجامعة وخططها اال

تي أحد أهم العناصر الد ملموس في المجتمع. فعضو هیئة التدریس یع

بالعملیة التدریسیة، للوصول إلى الریادة والتمیز في  تتظافر لالرتقاء

لیم عجودة المخرجات التعلیمیة، بسبب التنافس المستمر بین مؤسسات الت

  العالي.

 لركائزا أحد یعد التدریس هیئة ألعضاء التدریسي األداء تقییمإن 

 ثح شأنه من الذي للجامعات، األكادیمي االعتماد لمتطلبات الرئیسة

  هیئة أعضاء أداء تطویر على الدول مختلف في الجامعات

التدریس فیها، من خالل المتابعة والتقویم المستمرین للممارسات 

 ؛٢٠١٣ وأحمد، الحراحشة ؛٢٠٠٤التدریسیة لمنسوبیها (الحكمي، 

ونظًرا لألهمیة التي یلقاها األستاذ الجامعي، التي ). ٢٠١٣ الشحادة،

كمؤسسة  هاتتحقیق رؤیة الجامعة ورسالتتمثل في كونه محوًرا رئیًسا في و 

تعلیمیة، فإنه بات من الضروري أن یخضع أداؤهم التدریسي للتقییم 

). فتقییم األداء التدریسي ألعضاء ٢٠٠٤الموضوعي (غنیم والیحیوي، 

هیئة التدریس یحدد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسین لدیهم؛ 

؛ ٢٠١٠الحمید،  لتعلیمیة (عبدلضمان استمراریة جودة المخرجات ا

). إن تقییم األداء التدریسي ألعضاء ٢٠١٠اللمیع، العجمي، الدوخي، 

مستمر، كما  بشكل تههیئة التدریس یرفع كفاءة األداء التدریسي وفعالی

یتیح الفرص ألعضاء هیئة التدریس للتفكیر في نوعیة المعارف 

جامعة ة لذلك تسعى الوالمهارات التي یریدون لطالبهم اكتسابها. نتیج

لتكوین هویة أكادیمیة ومهنیة ألعضاء هیئة تدریسها، والعنایة بعملیات 

تقییم األداء والممارسات التدریسیة من شأنه اإلسهام بفاعلیة في تحقیق 

؛ ٢٠١٠؛ والحویطي، ٢٠٠٩الجامعة ألهدافها التعلیمیة (أبو دقة، 

) ٢٠١١رایرة، ، الص٢٠١٠الحمید،  ؛ وعبد٢٠١٠واللمیع وآخرون، 

التدریسي الجامعي كان ال بد من تنوع مصادر  فاعلیة األداء ولتأكید

  تي من أهمها تقییم الطالبالتقییم، ال
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ألعضاء هیئة التدریس، حیث یعد هذا األسلوب من  تدریسياللألداء 

األسالیب الشائعة تربوًیا وأداة مهمة في تحسین التدریس والتعلم؛ ألن 

المعني األول والرئیس من العملیة التعلیمیة (الحكمي،  وه البالط

، أحمد، ٢٠١١؛ الغامدي، ٢٠١١؛ الصرایرة، ٢٠٠٩؛الجنابي، ٢٠٠٤

؛ سعید، ٢٠١٣؛ حلیمة، ٢٠١٣الفتاح،  بد؛ ع٢٠١٢؛ الشیخي، ٢٠١٢

 Wilson)، حیث یشیر٢٠١٣؛ خیري، وجامع، ومولى، ٢٠١٣

) من الكلیات والجامعات كانت تستطلع %٣٠إلى أن ما نسبته ((1998)

آراء الطالب تجاه تقویم األداء التدریسي لألساتذة حتى السبعینیات 

مؤسسة تعلیمیة ال تجد  أن –اآلن  –المیالدیة، إال أنه من الصعب 

تجري مثل هذا التقییم ألساتذتها. ویؤدي تقییم الطالب لألداء التدریسي 

هم في دألعضاء هیئة التدریس إلى تطویر األداء التدریسي لهم، ویساع

تقویم یذها، و تنمیة مهاراتهم في التخطیط للعملیة التعلیمیة، وتنف

في اتخاذ  – من خالل التقییملطالب إسهام امخرجاتها، إلى جانب 

القرارات التحسینیة والتطویریة للعملیة التعلیمیة على مستوى الجامعة 

؛ El-Hassan, 2009؛ Bie & Meng, 2009؛ ٢٠٠٩(أبو دقة، 

Kember & Leung, 2009 ؛Smith, 2009 ،؛ ٢٠١١؛والغامدي

)، حیث إن لدى الطالب معلومات حول ٢٠١٣؛ سعید، ٢٠١٢وعزیز، 

معرفیة ألساتذتهم، وأدائهم التدریسي، وصفاتهم القدرة األكادیمیة وال

الشخصیة والنفسیة والعقلیة والثقافیة، وخبراتهم التربویة والمهنیة، 

). لذا؛ ٢٠١٣؛ سعید، ٢٠٠٩وعالقاتهم اإلنسانیة واالجتماعیة (تیم، 

أصبح لزامًا على مؤسسات التعلیم العالي تهیئة كل الظروف لتحسین 

ضاء هیئة التدریس من خالل عملیات التقویم جودة األداء التدریسي ألع

والتحسین والتطویر المستمرین، األمر الذي ینعكس إیجابًا على جودة 

المؤسسة التعلیمیة، ومخرجاتها لطلبة یبحثون عن األفضل في التعلیم 

  واألجود في التدریس، وفق المعاییر العالمیة لجودة التدریس الجامعي.

 ضاءألع التدریسي األداء جودة تقییم أهمیة تأتي :مشكلة الدراسة

 هیئة عضاءأ بین األداء في الكبیر التباین وجود بسبب التدریس هیئة

 المهنیة وخصائصهم شخصیاتهم إلى یعود قد الذي التدریس،

 ,Flemingیستخدمونها في تدریسهم( التي التدریسیة والممارسات

 على سلباً  ). فأي خلل أو قصور في هذا األداء سینعكس2002

 ونظًرا).٢٠١٠ الحمید، عبد( وجودته التعلیم نوعیة وعلى التدریس،

 لتدریس،ا هیئة ألعضاء التدریسي األداء تقییم حول الطلبة آراء ألهمیة

 حاجات تلبیة في واإلسهام الجامعة أهداف تحقیق في دور من یلعبه وما

 لتعلیما مؤسسات تناول على الدراسات من عدد تركیز ظل وفي المجتمع،

ا ، والرضالتدریس هیئة ألعضاءالبحث العلمي ب وعالقتها ،العالي

الوظیفي، والمشكالت التي یواجهونها، واألولویات التدریبیة، وتقویم 

 راسةالد إجراء أهمیة الباحث استشعرالزمالء، واألسالیب التدریسیة، 

 ةیالعلم ألقساما في التدریس هیئة ألعضاء التدریسي األداء لتقییم الحالیة

 هیحقق وما سعود، الملك بجامعة الطالب نظر وجهة من العلوم بكلیة

 مشكلة حددتت وبذلك. العالي التعلیم جودة على انعكاسات من التقییم هذا

  :یةتاآل التساؤالت في الحالیة الدراسة

 یئةه أعضاء بین ممارسة األكثر التدریسیة األسالیب ما .١

  العلوم؟ كلیة أقسام في التدریس

 هیئة أعضاء بین ممارسة األكثر التقویم أسالیب ما .٢

 العلوم؟ كلیة أقسام في التدریس

 هیئة أعضاء لدى شیوًعا األكثر المهنیة الصفات ما .٣

  العلوم؟ كلیة أقسام في التدریس

 هیئة أعضاء بین التدریسي األداء جودة تختلف هل .٤

  ادیمي؟األك القسم باختالف العلوم كلیة أقسام في التدریس

 التدریسي، األداء: محاور من لكل النسبي اإلسهام ما .٥

 األداء جودة في المهنیة والصفات التقویم، وأسالیب

  العلوم؟ ةكلی أقسام في التدریس هیئة أعضاء لدى التدریسي

  فروض الدراسة:

 ءاألدا متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .١

 لقسما اختالف إلى یعزى التدریس هیئة ألعضاء التدریسي

  .األكادیمي

 یبأسال متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .٢

 سمالق اختالف إلى یعزى التدریس هیئة ألعضاء التقویم

  .األكادیمي

 فاتالص متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .٣

 مالقس اختالف إلى یعزى التدریس هیئة ألعضاء المهنیة

 .األكادیمي

  أهمیة الدراسة:

 همأ أحد العالي التعلیم مؤسسات في التدریس هیئة أعضاء یعد

 یتها،رؤ  التعلیمیة المؤسسة تحقق خاللها من التي الرئیسة، األركان

 في ارسةالد أهمیة تبرز لذا والمجتمعیة؛ التعلیمیة وأهدافها ورسالتها،

  :كونها

 لتدریسا هیئة ألعضاء التدریسي األداء جودة بتقییم تهتم .١

 هملكون الطالب، نظر وجهة من العلوم كلیة أقسام في

 .التعلیمیة بالعملیة والمعني الرئیس المحور

 كلیة امأقس في التدریسي لألداء مستفیًضا تحلیالً  تقدم .٢

-١٤٢٨( سنوات ست إلى تصل زمنیة فترة خالل العلوم

 مشكالتالو  صعوباتال إلى اإلشارة شأنه من ،)هـ١٤٣٣

 .والدراسة بالبحث جدیرةال

 لجامعةا لمسؤولي شاملة تشخیصیة نظرة تقدیم في تساهم .٣

 تالكلیا أهم إحدى في التدریسي لألداء الراهن الوضع عن

 تدریبیةال والبرامج الخطط بناء وبالتالي الجامعة، في العلمیة
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 والنهوض التدریس، هیئة ألعضاء المهنیة التنمیة لدعم

 .التعلیمیة بالعملیة

 قییمالت بأهمیة الجامعة في التدریس هیئة أعضاء تبصر .٤

 تعزیز لىإ یؤدي كونه التعلیمیة، العملیة تطویر في المستمر

 لتيا الجوانب على والعمل التدریسي، األداء في القوة جوانب

 اإلیجابیة االنعكاسات استشعار ثم ومن تحسین، إلى تحتاج

  .الجامعة في التعلیمیة المخرجات جودة على

  أهداف الدراسة:

 هیئة اءألعض التدریسي األداء جودة تقییم إلى الحالیة الدراسة تهدف

 ب،الطال نظر وجهة من سعود الملك بجامعة العلوم كلیة في التدریس

 الكیمیاءو  الدقیقة، واألحیاء والنبات والفلك، الفیزیاء: أقسام في وذلك

 جودة قییمت سیرتكز حیث والكیمیاء، والجیولوجیا، الحیوان، وعلم الحیویة،

: هي ،التدریس هیئة ألعضاء رئیسة محاور ثالثة على التدریسي األداء

 هدف قوبتحقی. المهنیة والصفات التقویم، وأسالیب التدریسي، األداء

 اءألعض المساعدة تقدیم في المساهمة إلى سیؤدي ذلك فإن الدراسة،

 والمهنیة، یةواألدائ التدریسیة: تهاوتنمی مهاراتهم لتطویر التدریس هیئة

 تشخیصو  لها، وٕادراكهم أدائهم في والتمیز القوة لجوانب وعیهم خالل من

 .تحسین إلى تحتاج التي الجوانب

  حدود الدراسة:

  یة:تالتزمت الدراسة الحالیة بالحدود اآل

: كلیة العلوم جامعة الملك سعود بالریاض، الحدود المكانیة .١

 المملكة العربیة السعودیة.

وطالبات وأعضاء هیئة التدریس : طالب الحدود البشریة .٢

في أقسام: الفیزیاء والفلك، والكیمیاء، والكیمیاء الحیویة، 

والنبات واألحیاء الدقیقة، وعلم الحیوان، والجیولوجیا بكلیة 

  العلوم جامعة الملك سعود

هـ، ١٤٢٩هـ، ١٤٢٨: األعوام الدراسیة: الزمنیةد والحد .٣

 هـ.١٤٣٣هـ، ١٤٣٢هـ، ١٤٣١هـ، ١٤٣٠

: جودة األداء التدریسي، وٕاسهام كل الموضوعیةالحدود  .٤

من: األداء التدریسي، وأسالیب التقویم، والصفات المهنیة 

  في جودة األداء التدریسي الجامعي.

  مصطلحات الدراسة:

تیم و    )،٢٠٠٦یعرفه كل من السبیعي (األداء التدریسي:  .١

)، وسعید ٢٠١٠)، والمزروعي (٢٠٠٩)، والجنابي (٢٠٠٩(

 بأنه كل السلوكیات والممارسات التي یقوم بها عضو) ٢٠١٣(

 ةوٕاجراءات، تتعلق بعملی أنشطة، وعملیات، من التدریس هیئة

أو خارجها، والتي تمكنه من أداء  التدریس قاعة داخل التدریس

  مهامه التدریسیة والتربویة بما یحقق األهداف التعلیمیة.

اإلجراءات : بأنه كل الممارسات و إجرائًیاویعرفه الباحث 

التدریسیة التي یقوم عضو هیئة التدریس، وذات ارتباط وثیق 

باألداء التدریسي، وأسالیب التقویم، والصفات المهنیة سواء 

داخل القاعة الدراسة أو خارجها، بما تتضمنه من عالقات 

  اجتماعیة جیة مع الطالب.

)، ٢٠٠٨وخان ( الحدابي یعرفه: التدریسي األداء جودةتقییم  .٢

بأنه الحكم  )٢٠١١ والدهشان، العلي()، ٢٠١١الكبیسي (

التدریسي الصحیح لدى عضو هیئة  األداء على مستوى

 لدى المعتمدة ومعاییر أنظمة الجودة التدریس بما یتالءم

في المؤسسة التعلیمیة،  الجودة لضمان الداخلي النظام

معتمدة، ال ةالتدریسی الكفایات وفق ها، ومؤشراتهاومواصفات

  لفة.وتك جهد األداء التدریسي بأقل جودة مستوى بهدف رفع

: بأنها إصدار حكم على مستویات إجرائًیاویعرفها الباحث     

الممارسة واألداء التدریسي المتعلقة باإلعداد، والتخطیط، 

والتنفیذ، والتقویم لمهام العملیة التعلیمیة المناطة بعضو هیئة 

المعتمدة من  هجودة األداء ومؤشرات التدریس وفق معاییر

لتحقیق مستویات عالیة من الجودة في  جامعة الملك سعود؛

لیها ع یحصل التي التعلیم الجامعي، وُیعبَُّر عنها بالدرجة

عضو هیئة التدریس نتیجة لتقییم الطالب ألدائه التدریسي في 

  نهایة كل فصل دراسي.

یه ُتسند إلیقصد به الشخص الذي عضو هیئة التدریس:  .٣

مهمة التدریس بأحد األقسام األكادیمیة في كلیة العلوم من 

السعودیین والمتعاقدین بجامعة الملك سعود من األساتذة، 

واألساتذة المشاركین، واألساتذة المساعدین، ومن في حكمهم 

 من المحاضرین والمعیدین

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:

یم أداء عضو یمؤسسات التعلیم العالي في تقتتعدد النظم التي تطبقها 

في األنشطة الجامعیة  لحیويا هیئة التدریس؛ وذلك ألهمیة دورها

تدریس الجامعي یم الیالتعلیمیة/التدریسیة، والبحثیة، والمجتمعیة، إال أن تق

یستأثر بالوزن النسبي األكبر؛ لمساهمة عضو هیئة التدریس في هذا 

لبحثیة والمجتمعیة، حیث یظهر ذلك في الجانب أكثر من مساهمته ا

  یم األداء في تلك المؤسسات.ینماذج تق

إن التدریس الجامعي أكثر شمولیة وتعقیدًا من التدریس في مؤسسات    

یات م والمسؤولمعیة. وهذا یعود إلى تعدد المهاالتعلیم األخرى دون الجا

ارتفاع المناطة بعضو هیئة التدریس من ناحیة، من ناحیة أخرى، 

الب. الط قبلتحقیقهما من  المطلوب والمهارىالمعرفي  المستویین:
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وما زاد األمر شمولیة وتعقیًدا، دخول الجودة والمعاییر والممارسات     

العالمیة في مجال التعلیم الجامعي، وما تتطلبه من مستویات أداء علیا 

وكفاءة أعضاء هیئة التدریس؛ لتحقیق مخرجات التعلم. وهذا بدوره وضع 

ات رها البشریة، والمادیة، والتجهیز مؤسسات التعلیم العالي بجمیع كواد

 تحٍد كبیر. ونتیجة لذلك؛ برزت والنظم اإلداریة واللوائح والمناهج أمام

أهمیة إعداد الدراسات والنظم التي تخص تقویم أداء عضو هیئة 

التدریس، ألن األمر لم یعد مقتصًرا فقط على تمكن األستاذ الجامعي 

 ).٢٠٠٩ من تدریس المقررات الجامعیة (زغوان،

وفي السنوات األخیرة، تطور أداء عضو هیئة التدریس من التعریف 

إلى التوصیف، حیث زاد عدد المعاییر والشروط الواجب توافرها في أداء 

عضو هیئة التدریس؛مما أدى إلى إدخال مصطلح "الكفایات". وفي هذا 

اإلطار، تعددت الدراسات التي تناولت قضیة الكفایات، وما یجب أن 

مله من مكونات للحكم على األداء التدریسي لألستاذ الجامعي. حدد تش

)، واللمیع وآخرون ٢٠٠٨)، الحدابي وخان (٢٠٠٤غنیم والیحیوي (

) هذه الكفایات بالمهارة التدریسیة، والقدرات ٢٠١١)، والكبیسي (٢٠١٠(

المعرفیة، والصفات الشخصیة، والعالقة مع الطالب، والدعم األكادیمي، 

 وفي. واالختبارات والواجبات،یة الراجعة، وتنظیم خطة التدریس، والتغذ

 ثالثة تتضمن أن یجب الكفایات أن) ٢٠٠٤( كساب یرى ذاته، السیاق

جوانب، هي: األكادیمیة، والنفسیة، واالجتماعیة، في حین أضاف 

) نوعین آخرین من ٢٠١٢الربیعي، والعاني، وسالم، وطراد، وعبد(

یات اإلداریة، وكفایات إدارة الجودة الشاملة. فتعدد الكفایات، هما: الكفا

الكفایات التي یجب أن یتحلى بها عضو هیئة التدریس، وألهمیة ضمان 

 یم أداء عضو هیئة التدریسیجودة تقویم األداء، أدى إلى تنوع طرق تق

 یم األداء من مهام رئیس القسم األكادیمي فقط،ی. لذا؛ لم یعد تقهوأسالیب

ذلك لیشترك فیه أطراف أخرى، مثل: طالب مرحلة  بل إنه تعدى

 والمقومون والزمالء، والخریجون،البكالوریوس والدراسات العلیا، 

 ؛٢٠٠٩ الجنابي، ؛٢٠٠٥ الرازق، عبد( الذاتي والتقییم الخارجیون،

اهللا،  ، بتال، والشایع، وعبد٢٠١١، الكبیسي، ٢٠١١ الصرایرة،

٢٠١٣.(  

یم الطالب ألداء عضو هیئة التدریس له یومما الشك فیه، أن تق

أهمیة خاصة، حیث إن الخدمة التعلیمیة مقدمة لهم في المقام األول 

الفتاح،  ؛ عبد٢٠١٢؛ الشیخي، ٢٠١٢، أحمد، ٢٠١١(الغامدي، 

)؛ لذا ٢٠١٣؛ خیري وآخرون، ٢٠١٣؛ سعید، ٢٠١٣؛ حلیمة، ٢٠١٣

 عارفهم، أوالیمكن إغفال آرائهم، ألن التغییرات التي تحدث في م

هي إال انعكاس لمدى قدرة عضو هیئة التدریس  سلوكهم، أو مهاراتهم ما

في نقل ما خطط له من مخرجات تعلیمیة إلى واقع عملي یمكن مالحظته 

  وقیاسه.

یم الطالب ألداء أعضاء هیئة التدریس یولقد تناولت دراسات عدة تق

اء هات أعضیم، توجیمن جوانب مختلفة، مثل: فعالیة ومصداقیة التق

على ف یم، آراء الطالب في أداء األساتذة.یهیئة التدریس نحو هذا التق

) دراسة لقیاس اتجاهات ٢٠٠٥الرازق ( المستوى المحلي، أجرت عبد

 یمیتق رقط نحو سعود الملك بجامعة التربیة بكلیة التدریس أعضاء هیئة

عضًوا. وتوصلت الدراسة إلى  )٩٣( بلغت عینة على التدریسي، أدائهم

 یم عضو هیئة التدریسیإجماع عینة الدراسة على أهمیة أسالیب تق

یم عن طریق الطالب، مما جعل الباحث ی، والتقهذا التقییم طرقحیویة و 

بضرورة األخذ بعین االعتبار الشمولیة عند تقویم األداء التدریسي  یوصي

لیب طرق التدریس وأسالعضو هیئة التدریس، بما یتضمنه من: تنوع 

بالساعات المكتبیة، مع توفیر تدریب مهني  التقویم، وضرورة االلتزام

  مستمر.

) التي هدفت إلى الكشف عن ٢٠٠٠وأظهرت دراسة المحبوب (

یس هیئة التدر  ألعضاء التدریسي األداء وجهة نظر الطالب نحو تقویم

ي  هدفت ) الت٢٠٠٤في جامعة الملك فیصل، ودراسة غنیم والیحیوي (

قیاس الفجوة بین الواقع والمأمول في األداء األكادیمي ألعضاء هیئة 

ن األداء كانتائج متشابهة، حیث  -العزیز، التدریس بجامعة الملك عبد

ؤدي بضرورة أن ی التدریسي في الواقع كان متوسًطا، مع اعتقاد الطالب

أوصت الدراستان إضافة إلى ذلك، األساتذة دورهم بصورة أفضل.

تقنیات و  ،بضرورة قیام األستاذ الجامعي بالسعي إلى تحدیث معلوماته

التدریس الخاصة به، واالهتمام بالواجبات واالختبارات الخاصة 

بالطالب، وٕاعداده الجید لخطة المقرر الدراسي، وتحسین عالقته مع 

  الطالب.

) التي ٢٠١٠المزروعي (وعلى صعید آخر، توصلت دراسة 

آراء طالب الدراسات العلیا تجاه األداء التدریسي استطالع  استهدفت

نتائجها  ، وبینتبجامعة أم القرى ألعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة

أوضح الحراحشة وأحمد یم العام كان في المدى المتوسط. و یأن التق

یم الطالب لممارسة ی)، في دراستهما حول تحدید درجة تق٢٠١٣(

التدریسیة بجامعة الباحة، أن درجة أعضاء هیئة التدریس للكفایات 

ممارسة أعضاء هیئة التدریس كانت متوسطة في مجاالت: التواصل، 

  ا.یم، مع وجود فوارق نسبیة بسیطة بینهیوالتخطیط، والتنفیذ، والتق

) بإعداد دراسة هدفت ٢٠٠٩وعلى المستوى العربي، فقد قام تیم (

إلى استطالع آراء طلبة الدراسات العلیا في األداء التدریسي ألعضاء 

هیئة التدریس في كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة في 

الطالب ألداء  تقییمأبرز نتائجها أن درجة من فلسطین، حیث كان 

 ،التي)٢٠٠٩( دقة أبو دراسة توصلتأساتذتهم كانت عالیًة، في حین 

المیة اإلس بالجامعة األكادیمیة البرامج جودة یمیتق عن للكشف أجریت
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) من الخریجین، إلى أن ٨٥٨بغزة في فلسطین من وجهة نظر (

تقویم عالقة المدرسین بالطالب كانت في المدى المتوسط بنسبة تراوحت 

) بدراسة للتحقق من ٢٠١٢). وقد قام عزیز (%٧٩-%٦٦مابین (

 یم أداء أعضاء هیئة التدریسیوجهة نظر طلبة الدراسات العلیا حول تق

 لدى اًماع ضعًفا الدراسة نتائج أظهرتوقد .راقالع فيى في جامعة دیال

 وأداء والتحضیر، اإلعداد: مجاالت في التدریس هیئة أعضاء

المحاضرات، وٕاعداد االختبارات، والسمات الشخصیة، واستخدام وسائل 

)، التي ٢٠١٣تعلیمیة أو طرق تدریسیة متنوعة. وتتفق دراسة سعید (

ة ، مع النتائج السابقالعراقأجریت على بعض طالب جامعة بابل في 

 الطالب لقب من أدائهم یمیتق تجاه التدریس هیئة أعضاء توجهات أن من

  .دائًما عالیة تكن لم

یم یقمن میادین الت دیم الطالب ألداء عضو هیئة التدریس یعیإن تق

التربوي الهامة، ومن أهم القوى المؤثرة في عملیة التعلیم، وأن 

والمهنیة، واالنفعالیة، وسمات الشخصیة لعضو الخصائص: المعرفیة، 

هیئة التدریس تؤدي دورًا أكثر فاعلیة وكفاءة في العملیة التعلیمیة 

) ٢٠٠٩كما یشیر الجنابي ( –م یی). فهذا النوع من التق٢٠١٣(حلیمة، 

یؤكد على أن فاعلیة التدریس الجامعي ال یمكن أن تتحدد من دون و  –

یسي لعضو هیئة التدریس، وأن ذلك یوفر یم لألداء التدر یعملیات تق

لعضو هیئة التدریس تغذیة راجعة تعرفه بمستوى األداء، وكیفیة تحسینه 

  بالوسائل واألسالیب المعتمدة لتحقیق الجودة في األداء التدریسي.

یم الطالب لألداء التدریسي لعضو هیئة یوعلى الرغم من أهمیة تق

الفتاح،  ؛ عبد٢٠١٢؛ الشیخي، Bie & Meng, 2009التدریس(

یم من ی)، وما یقدمه هذا التق٢٠١٣؛ سعید، ٢٠١٣؛ حلیمة، ٢٠١٣

تغذیة راجعة تساهم في تحسین العملیة التدریسیة بكافة عناصرها 

)Brown, 2008 ؛Campbell & Bozeman, 2008؛ Smith, 

م قد یشكل المقیاس السائد، إن لم یكن الوحید، ییوأن هذا التق ،)2009

؛ Brown, 2008فعالیة التدریس بشكل منهجي وموضوعي (في قیاس 

 على ضرورةمن الدراسات أكدت  عددا)،  إال أن هناك ٢٠١٣الشحادة، 

قضایا المصداقیة، والثبات، والدقة والعدالة،  فيتوخي الحذر 

 Remedios؛ Olivares, 2003؛ Olivares, 2001والموضوعیة (

& Lieberman, 2008 ،ر یم قد یتأثینوع من التق) هذا ال٢٠١٢؛ أحمد

بعوامل خارجیة كالتحیز لألساتذة الذین یمنحون الطالب تقدیرًا أكثر من 

على مدى شعور الطالب بأنهم تعلموا،  –أیًضا  –توقعاتهم، واعتماده 

وتم إشراكهم، وعدم إثقالهم بالواجبات والمهام، ومدى توفر تغذیة راجعة 

م،واالحترام واالهتمام منظمة وواضحة، والبیئة الداعمة للتعل

 ,Stark-Wroblewski, Ahlering؛ Olivares, 2001المتبادل(

& Brill, 2007؛Belanger & Longden, 2009 والذي بدوره ،(

 & Theallیؤدي إلى نتائج قد تكون مضللة ویساء استخدامها (

Franklin, 2001.(  

ن قبل س میم الطالب للتدریینتیجة لذلك؛ ینبغي أن تستخدم نتائج تق

أعضاء هیئة التدریس لتساعدهم على اتخاذ إجراءات تصحیحیة 

 وتطویریة ألدائهم التدریسي، وتعریفهم بوجهات نظر طالبهم حول

 ,Gravestock & Gregor-Greenleaf( .تدریسهم من زوایا مختلفة

، )Smith, 2009؛Brown, 2008؛ Bie & Meng, 2009؛ 2008

للمقارنة بین األساتذة في مختلف كما یمكن أن تستخدم تلك النتائج 

األقسام األكادیمیة والكلیات التخاذ القرارات التطویریة والتحسینیة على 

  مستوى المؤسسة التعلیمیة ككل، لضمان جودة المخرجات التعلیمیة.

ألداء یم الطالب لیویتضح مما سبق الدور األساسي الذي یلعبه تق

 كدتأ الدراسات من عدًدا هناك أن إال التدریس،التدریسي ألعضاء هیئة 

داقیة من المص مزید تحقیق أجل من التقویم أسالیب تنوع ضرورة على

؛ ٢٠١٢؛ الشیخي، ٢٠٠٩؛ الجنابي، ٢٠٠٥الرازق  والحیادیة (عبد

). ٢٠١٣؛ خیري وآخرون، ٢٠١٣؛ والحراحشة وأحمد، ٢٠١٢أحمد، 

ألداء لى مستوى اإ) بإجراء دراسة للتعرف ٢٠١١فقد قام الصرایرة (

الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الحكومیة من 

وجهة نظر رؤساء األقسام، في مجاالت األداء التعلیمي، والبحث 

العلمي، وخدمة الجامعة والمجتمع. وقد أسفرت النتائج عن أن األداء 

الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة مرتفع، إال أن 

ث أوصى بأهمیة تقصي أسباب أي قصور في أداء أعضاء هیئة الباح

التدریس وٕاعالمهم بها حتى یتسنى لهم معالجتها وتالفیها مستقبًال، 

یم أدائهم، یوكذلك توفیر فرص النمو المهني لهم، والتنویع في أسالیب تق

  الطالب.تقییم یم الذاتي، و ییم الزمالء، والتقیمثل: تق

) في دراستهم ٢٠١٣صى بتال وآخرون (وفي دراسة أخرى، فقد أو 

التطبیقیة بجامعة األنبار في العراق حول الضبط اإلحصائي لجودة 

حتوي تاألداء التدریسي من وجهة نظر القیادات األكادیمیة بضرورة أن 

استمارة التقییم على محور تقییم الزمالء من أعضاء هیئة 

كد الجنابي التدریس،ومحور تقییم الطالب. وفي السیاق ذاته، أ

یم أداء أعضاء ی) على أن یتضمن تق٢٠١٣)، وخیري وآخرون (٢٠٠٩(

م ییلطالب، وتقاوتقییم  یم الذاتي،یطرًقا متنوعة، مثل: التق هیئة التدریس

 الخطط التطویریةعند إعداد الزمالء، مع أخذ نتائجها بعین االعتبار 

األداء  ىألعضاء هیئة التدریس لما ستحققه من نتائج في تحسین مستو 

  المؤسسة التعلیمیة.وانعكاساته في جودة التعلیم في 

ي یم الطالب لألداء التدریسیولعل من أبرز النتائج التطویریة لتق

یتمثل في ضمان استمراریة التنمیة المهنیة المستدامة ألعضاء هیئة 

لعمل على رأس اوهم في المجاالت التربویة من خالل التدریب  التدریس

). ٢٠١٢؛ والربیعي وآخرون، ٢٠٠٩؛ والجنابي، ٢٠٠٥ الرازق، (عبد

التدریس  ضرورة تنمیة قدرات أعضاء هیئةعلى ) ٢٠٠٩تیم ( كرزوی

 في مجال مهارات التدریس الجامعي والحاسوب وتكنولوجیا التعلیم.
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  منهجیة الدراسة:

لى آراء الطالب إتم استخدام المنهج الوصفي المسحي للتعرف 

والطالبات نحو أداء أعضاء هیئة التدریس بكلیة العلوم بجامعة الملك 

سعود، باإلضافة إلى األسلوب المقارن، واألسلوب االرتباطي التنبؤي 

لى الفروق بین األقسام األكادیمیة المختلفة في جودة األداء إللتعرف 

التدریسي الجامعي، ومعرفة مدى إسهام بعض المتغیرات في جودة األداء 

) متغیرات الدراسة المستقلة، والمتمثلة في ١التدریسي.ویوضح الشكل (

الممارسات التدریسیة ألعضاء هیئة التدریس وعالقتها بالمتغیر التابع، 

مثل في جودة األداء التدریسي، ومدى تأثره بالتغذیة المقدمة من والمت

  المستقلة. الطالب حول المتغیرات
 

 
  

 ): ممارسات العملیة التدریسیة وعالقتھا بجودة األداء التدریسي١الشكل (

 مجتمع الدراسة وعینتها:

خالل  اهمن طالب كلیة العلوم وطالبات وعینتهاتكون مجتمع الدراسة 

هـ، ١٤٣٢هـ، ١٤٣١هـ، ١٤٣٠هـ، ١٤٢٩هـ، ١٤٢٨األعوام الدراسیة: 

هـ، في ستة أقسام أكادیمیة، هي: الفیزیاء والفلك، والكیمیاء، ١٤٣٣

والكیمیاء الحیویة، والنبات واألحیاء الدقیقة، وعلم الحیوان، والجیولوجیا، 

م قییبت –في نهایة كل فصل دراسي  –حیث یقوم الطالب والطالبات 

) عدد ١عضو هیئة التدریس لكل مقرر على حده، كما یوضح الجدول (

 االستبانات التي تم تعبئتها وتحلیلها خالل األعوام السابقة.

  ةبیانات وفًقا لألقسام األكادیمی) أعداد االست١جدول (

 عدد االستبیانات الصالحة للتحلیل القسم األكادیمي

 ٣٩٣٤٢ الفیزیاء والفلك

 ٢٣٥١١ واألحیاء الدقیقةالنبات 

 ١٥٩٧٥ الكیمیاء الحیویة

 ٩٩٩٦ علم الحیوان

 ٧٠٤٠ الجیولوجیا

 ٣٨١٩٦ الكیمیاء

 ١٣٤٠٦٠ المجموع

  

  أداة الدراسة:

یم الطالب ألعضاء هیئة التدریس، التي یاستخدم الباحث أداة تق

) عبارة إیجابیة، ٢٩)، حیث تكونت من (٢٠٠٦أعدها القرني وآخرون (

الفرد االستجابة علیها وفًقا لتدریج خماسي: "ال أوافق مطلقًا"،  یطلب من

"ال أوافق"، "أوافق إلى حد ما"، "أوافق"، "أوافق بشدة"، وأعطیت الدرجات 

 الدراسة الحالیة،    ) على الترتیب. ولتحقیق غرض٥، ٤، ٣، ٢، ١(

تم توزع عبارات األداة على ثالثة محاور رئیسة، كما یوضح الجدول 

)٢.(  
  

  ) توزیع عبارات األداة على محاور الدراسة٢جدول (

 المحاور
عدد 

 العبارات
 أرقام العبارات

 ١٦، ١٥،  ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٥، ٢، ١ ١٠ األسالیب التدریسیة

 ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩ ،١٨، ١٧، ٣ ٩ یمیأسالیب التق

 ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ١٤، ٧،  ٦، ٤ ٨ الصفات المھنیة

 ٢٢، ٨ ٢ *عبارات مظللة

 * عبارتان للتحقق من جدیة الطلبة في االستجابة على عبارات األداة، وال تدخالن ضمن تحلیل النتائج.

  :صدق أداة الدراسة

) ٥عرضت األداة على (): Face Validityالصدق الظاهري (

محكمین من أساتذة الجامعات المتخصصین في القیاس والتقویم؛ إلبداء 

المالحظات على عبارات األداة وصیاغتها، حیث تراوحت النسبة المئویة 

)، وبمتوسط %١٠٠-٩٠التفاق المحكمین على عبارات األداة بین (

ث هائیة، حیلن). نتیجة لذلك؛ ُأعدت األداة في صورتها ا%٩٥عام بلغ(

للتحقق من جدیة الطالب في االستجابة ) عبارة وعبارتین ٢٧تضمنت (

  ).٢٠٠٦على عبارات األداة (القرني وآخرون، 

: قام الباحث )Internal Consistencyاالتساق الداخلي (

بحساب معامالت االرتباط لمحاور الدراسة فیما بینها وبین الدرجة الكلیة 

  ).٣داء التدریسي)، كما یوضح الجدول (للمتغیر التابع (جودة األ

  ثبات أداة الدراسة:

 وآخرین يالقرن دراسة في المستخدمة الثبات نتائج على الباحث اعتمد

  ).٤الجدول ( یوضحها كما ،)٢٠٠٦(
 

  ) قیم معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة٤جدول (

 معامل ألفا كرونباخ حجم العینة الفترة الزمنیة

 ٠٫٩٤ ٧٠٠٦ ھـ١٤٢٥األول  الفصل الدراسي

 ٠٫٩٣ ١٥٤٧٣ ھـ١٤٢٥الفصل الدراسي الثاني 

 ٠٫٩٤ ١٥٣٢٤ ھـ١٤٢٦الفصل الدراسي األول 

 ٠٫٩٣ ٣٧٨٠٣ الثبات الكلي

  

 

 الصفات

 المهنية

 الطالب من راجعة تغذية

 
 التدريسية العملية ممارسات

 التدريسي األداء جودة

 المتغيرات

 المستقلة

 المعالجة

 المتغير

 التابع

 أساليب

 التقييم

 األداء

 التدريسي
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  :المعالجات اإلحصائیة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة 

  یة:تاآل

دریسیة، األسالیب التالمتوسطات الحسابیة وترتیبها للكشف عن  .١

وأسالیب التقویم األكثر ممارسة بین أعضاء هیئة التدریس في 

  أقسام كلیة العلوم، والصفات المهنیة األكثر شیوًعا بینهم.

لى إ) للتعرف Kruskall-Wallisاختبار كروسكال والیس ( .٢

في جودة األداء التدریسي بین  –إن وجدت  –االختالفات 

 باختالف القسم األكادیمي.أعضاء هیئة التدریس 

 Multiple Linearتحلیل االنحدار الخطي المتعدد ( .٣

Regression) بطریقة (Stepwise لتحدید مدى اإلسهام ،(

النسبي لكل من محاور: األداء التدریسي، وأسالیب التقویم، 

والصفات المهنیة في جودة األداء التدریسي لدى أعضاء هیئة 

 التدریس.

)، كما ٠,٨٠مقیاس، حیث بلغ طول الفئة (حساب طول فئات ال .٤

  ).٥یوضح الجدول (

  ): طول فئات مقیاس أداة الدراسة٥جدول (

 مدى المتوسطات فئات المقیاس

 )١٫٨٠) إلى أقل من (١٫٠٠من ( ال أوافق مطلقًا

 )٢٫٦٠)إلى أقل من (١٫٨٠من ( ال أوافق

 )٣٫٤٠)إلى أقل من (٢٫٦٠من ( أوافق إلى حد ما

 )٤٫٢٠)إلى أقل من (٣٫٤٠(من  أوافق

 )٥٫٠٠)إلى (٤٫٢٠من ( أوافق بشدة

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها:

ب ما األسالیلإلجابة عن السؤال األول ونصه:  نتائج السؤال األول:

التدریسیة األكثر ممارسة بین أعضاء هیئة التدریس في أقسام كلیة 

تم استخدام المتوسطات الحسابیة لكل عبارة في كل قسم  العلوم؟

 ).٦یوضحها الجدول (أكادیمي، حیث جاءت النتائج كما 

  ) المتوسطات الحسابیة لعبارات محور األداء التدریسي٦دول (ج

 العبارة رقم

 المتوسطات الحسابیة لألقسام

المتوسط 
 العام

 الترتیب

جیا
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١ 
التدریس الطالب بخطة المقرر الدراسي واألھداف والمفردات عضو ھیئة  یزود

 والمراجع والمتطلبات في بدایة الفصل الدراسي.
٤ ٣٫٨٩ ٤٫١٢ ٣٫٧٣ ٤٫٠٣ ٣٫٦٦ ٣٫٩٠ ٣٫٨٩ 

 ٧ ٣٫٨٦ ٤٫٠٩ ٣٫٦٤ ٤٫٠١ ٣٫٦٦ ٣٫٨٥ ٣٫٨٨ یشرح عضو ھیئة التدریس أھداف الدرس في بدایة المحاضرة بطریقة واضحة. ٢
 ٨ ٣٫٧٧ ٣٫٩٣ ٣٫٥٣ ٣٫٩٥ ٣٫٦١ ٣٫٧٣ ٣٫٨٣ ھیئة التدریس أسالیب تدریس متنوعة تعزز فھم الطالب.یستخدم عضو  ٥
 ٩ ٣٫٧٥ ٣٫٩٥ ٣٫٥٣ ٣٫٩٤ ٣٫٥٥ ٣٫٧٢ ٣٫٨١ یشجع عضو ھیئة التدریس الطالب على القراءة من مصادر متنوعة. ٩

 ٦ ٣٫٨٧ ٤٫٠٩ ٣٫٦٤ ٤٫٠٢ ٣٫٦٨ ٣٫٨٤ ٣٫٨٧ یعطي عضو ھیئة التدریس الطالب أمثلة واضحة لتسھیل الفھم. ١٠
 ١٠ ٣٫٦٤ ٣٫٧٧ ٣٫٤٢ ٣٫٨٤ ٣٫٤٩ ٣٫٦١ ٣٫٦٨ یستخدم عضو ھیئة التدریس وسائل تعلیمیة تساعد على فھم مواضیع المقرر. ١١
 ٣ ٣٫٩١ ٤٫١٣ ٣٫٧٢ ٤٫٠٧ ٣٫٧٤ ٣٫٩١ ٣٫٨٩ المحاضرة. یتحدث عضو ھیئة التدریس بوضوح في أثناء ١٢
 ٥ ٣٫٨٨ ٤٫٠٦ ٣٫٧٠ ٤٫٠٥ ٣٫٧٢ ٣٫٨٨ ٣٫٨٧ الطالب على المشاركة في أثناء المحاضرة.یشجع عضو ھیئة التدریس  ١٣

١٥ 
یستثیر عضو ھیئة التدریس تفكیر الطالب من خالل المناقش في مواضیع 

 المقرر.
٢ ٣٫٩٥ ٤٫٠٠ ٣٫٥٧ ٤٫٩٨ ٣٫٦٢ ٣٫٦٧ ٣٫٨٣ 

 ١ ٣٫٩٦ ٤٫١٨ ٣٫٨٠ ٤٫١١ ٣٫٨٢ ٣٫٩٥ ٣٫٩١ یرحب عضو ھیئة التدریس بأسئلة الطالب. ١٦

) أن المتوسطات الحسابیة لعبارات محور األداء ٦یتضح من الجدول (

وقعت في المستوى )، وجمیعها ٣,٩٦-٣,٦٤التدریسي انحصرت بین (

"أوافق" مع اختالف ترتیبها. جاء في الترتیب األول ممارسة "یرحب 

 ضوع "یستثیرس بأسئلة الطالب"، وتلیها ممارسة عضو هیئة التدری

لمقرر" ا مواضیع في خالل المناقشة من الطالب تفكیر التدریس هیئة

وممارسة "یتحدث عضو هیئة التدریس بوضوح في أثناء المحاضرة" 

) على التوالي. ویعزو ٣,٩١)، (٣,٩٥)، (٣,٩٦توسطات حسابیة (بم

الطالب  دالباحث هذه النتائج إلى أن جامعة الملك سعود بجمیع كلیاتها تع

جامعة ستراتیجیة للهو محور العملیة التعلیمیة، وذلك بالتزام الخطة اال

 ةباالرتقاء بجودة التعلیم وتوفیر مجموعة مهارات متوازنة لتعزیز الخبر 

األكادیمیة للطالب، واالرتقاء بمهاراتهم التواصلیة والعملیة، من خالل 

جلب ممارسات التدریس المثلى إلى الجامعة. وٕان ما یعزز هذه النتائج 

حصول األقسام األكادیمیة بكلیة العلوم على االعتماد  –أیًضا  –

مي یاألكادیمي الدولي من الهیئة االستشاریة األلمانیة لالعتماد األكاد

)Accreditation Agency for Degree Programs in 

Engineering, Informatics/Computer Science, the 

Natural Sciences and Mathematics, ASIIN e.v.) والذي ،(

تشدد معاییره على جعل التعلم متمركًزا حول المتعلم ومشاركته في العملیة 

هذه النتائج إلى أن خطط  لك، یرجع الباحثذالتعلیمیة. إضافة إلى 

التعلیم والتعلم بالجامعة توجه إلى ترسیخ مبادئ التنمیة المهنیة المستدامة 

من خالل البرامج التدریبیة على الممارسات التدریسیة المثلى واالستفادة 

  من برامج استقطاب أعضاء هیئة التدریس المتمیزین.

) حصول ممارسات "یستخدم عضو هیئة التدریس ٦ویوضح الجدول (

 التدریس ةهیئ عضو أسالیب تدریس متنوعة تعزز فهم الطالب" و "یشجع

عضو هیئة  خدممتنوعة" و "یست مصادر من القراءة على الطالب

ى الترتیبعلالتدریس وسائل تعلیمیة تساعد على فهم مواضیع المقرر "
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) على التوالي، ٣,٦٤)، (٣,٧٥)، (٣,٧٧األخیر بمتوسطات حسابیة (

إال أنها ال تزال في المدى "أوافق". ویرى الباحث أن هذه النتائج أمر 

لیة العلوم بمعاییر هیئات االعتماد الوطنیة طبیعي نتیجة اللتزام ك

والدولیة المتعلقة بتوصیف المقررات، بما تتضمنه من المراجع األساسیة 

والفرعیة، والمجالت والدوریات العلمیة، والقراءات اإلثرائیة اإلضافیة، 

والوصف الواضح للوسائل التعلیمیة المستخدمة في تدریس هذه المقررات 

. ولعل ما یدعم تنمیة جدیدة ومعارف ارات محددةإلكساب الطالب مه

هذه الممارسات التدریسیة سعي كلیة العلوم بأقسامها األكادیمیة إلى 

تحقیق مبادرات الجامعة المتعلقة بتصمیم مسارات جدیدة ألعضاء هیئة 

بهدف االستفادة من المهارات المتنوعة ألعضاء هیئة التدریس،  التدریس

 :وتتفق نتائج هذا السؤال مع ما توصل إلیه كٌل من وتقییمهم وفًقا لذلك.

)،٢٠٠٩( )، أبي دقة٢٠٠٤)، غنیم والیحیوي (٢٠٠٠المحبوب (

إلى أن  ) التي توصلت٢٠١٣)، الحراحشة وأحمد (٢٠١٠المزروعي ( 

آراء الطلبة حول جودة األداء التدریسي ألعضاء هیئة التدریس كان في 

 نتائج مع السؤالتائج هذا ). وتختلف ن%٨٠-٧٠المدى المتوسط (

 ستوىم في عاًما تدنًیا هناك أن إلى توصلت التي ،)٢٠١٢( عزیز دراسة

والتحضیر، وأداء المحاضرات، وٕاعداد  اإلعداد التدریس في هیئة أعضاء

االختبارات، والسمات الشخصیة، واستخدام وسائل تعلیمیة أو طرق 

  تدریسیة متنوعة.

  نتائج السؤال الثاني:

 ما أسالیب التقویم األكثر ممارسةلإلجابة عن السؤال الثاني ونصه: 

تم استخدام  بین أعضاء هیئة التدریس في أقسام كلیة العلوم؟

المتوسطات الحسابیة لكل عبارة في كل قسم أكادیمي، حیث جاءت 

  ).٧النتائج كما یوضحها الجدول (
  

  التقویم أسالیب محور لعبارات الحسابیة المتوسطات) ٧( جدول

رقم 
 العبارة

 العبارة
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 ٢ ٣٫٨٩ ٤٫١٣ ٣٫٦٦ ٤٫٠٤ ٣٫٧٢ ٣٫٨٣ ٣٫٩٠ ما یطبق في الحیاة العملیة. بینو علمما یت یربط عضو ھیئة التدریس بین ٣

 ١ ٣٫٩٠ ٤٫١٤ ٣٫٧٣ ٤٫٠٥ ٣٫٦٨ ٣٫٩٣ ٣٫٨٥ یزود عضو ھیئة التدریس الطال ب بدرجاتھم في زمن مناسب. ١٧

 ٧ ٣٫٨١ ٤٫٠٣ ٣٫٦٢ ٤٫٠٠ ٣٫٦٢ ٣٫٨٠ ٣٫٨٠ یتابع عضو ھیئة التدریس تقدم الطالب في المقرر. ١٨

 ٦ ٣٫٨٤ ٤٫٠٤ ٣٫٦٥ ٤٫٠١ ٣٫٦٦ ٣٫٨٤ ٣٫٨٢ الطالب بأخطائھم.یحرص عضو ھیئة التدریس على تعریف  ١٩

 ٣ ٣٫٨٨ ٤٫١١ ٣٫٧١ ٤٫٠٤ ٣٫٧١ ٣٫٨٩ ٣٫٨٣ یقوم عضو ھیئة التدریس أداء الطالب بطریقة عادلة. ٢٠

 ٥ ٣٫٨٦ ٤٫٠٨ ٣٫٦٦ ٤٫٠١ ٣٫٧٦ ٣٫٨٣ ٣٫٨١ یوزع عضو ھیئة التدریس الدرجات على متطلبات المقرر بشكل مناسب. ٢١

 ٨ ٣٫٧٨ ٤٫٠١ ٣٫٥٥ ٣٫٩٦ ٣٫٦٠ ٣٫٧٥ ٣٫٧٩ ھیئة التدریس أسئلة االختبارات بطریقة واضحة. یضع عضو ٢٣

 ٤ ٣٫٨٧ ٤٫٠٧ ٣٫٦٧ ٤٫٠٢ ٣٫٧٠ ٣٫٨٥ ٣٫٨٤ مواضیع المقرر. متغطي أسئلة االختبارات معظ ٢٤

 ٩ ٣٫٧٧ ٣٫٩٨ ٣٫٥٨ ٣٫٩٧ ٣٫٥٧ ٣٫٧٦ ٣٫٧٩ ینوع عضو ھیئة التدریس أسالیب تقویم أداء الطالب. ٢٥

) أن المتوسطات الحسابیة لعبارات محور أسالیب ٧یتضح من الجدول (

)، وجمیعها وقعت في المستوى ٣,٩٠-٣,٧٧یم انحصرت بین (یالتق

 هیئة وعض "أوافق" مع اختالف ترتیبها. جاء في الترتیب األول "یزود

 هیئة وعض ها "یربطمناسب"، وتلی زمن في بدرجاتهم الطالب التدریس

 ة "یقومالعملیة"، وممارس الحیاة في یطبق ما بینیتعلم و  ما بین التدریس

عادلة" بمتوسطات حسابیة  بطریقة الطالب أداء التدریس هیئة عضو

) على التوالي. ویرجع الباحث هذه النتائج ٣,٨٨)، (٣,٨٩)، (٣,٩٠(

جودة، نظم الإلى التزام أعضاء هیئة التدریس بكلیة العلوم بتطبیق 

ومناسبة نسب أعداد الطلبة ألعضاء هیئة التدریس، األمر الذي من 

تسهیل عملیة تصحیح أوراق التكلیفات والمهام العلمیة، ومن ثم  شأنه

 العلمیة خالل المناسبة األوقات في أدائهمتزوید الطالب بنتائج 

 مع المنضبط العلمي النقاش خالل من عادلة وبطریقة التعلیمیة،

)، كنعان ٢٠٠٩الب. وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إلیه أحمد (الط

)٢٠١١ ،( Ferguson (2011)من ضرورة تزوید الطالب بدرجاتهم 

مصحوبة بتعلیقات ذات معنى وفائدة توضح المقصود من  حول أدائهم،

أعضاء هیئة التدریس ربط  بممارسة هذه الدرجات. أما ما یتعلق

یعًیا؛ أمًرا طب –أیًضا  –عملیة، فهو یعدالتدریس بالحیاة الموضوعات 

ألن طبیعة الدراسة في كلیة العلوم ترتكز على الربط المباشر للجوانب 

النظریة بالجوانب التطبیقیة والعملیة المختلفة والمرتبطة بحیاة الطالب، 

  وهذا ما تسعى جامعة الملك سعود إلى ترسیخه لدى خریجي الكلیة.

 المقرر"، في الطالب تقدم التدریس هیئة عضو وحصلت ممارسات "یتابع

 "ینوعو ،واضحة" بطریقة االختبارات أسئلة التدریس هیئة عضو "یضعو

ر الطالب" على الترتیب األخی أداء تقویم أسالیب التدریس هیئة عضو

) على التوالي. فبالرغم ٣,٧٧( )،٣,٧٨)، (٣,٨١بمتوسطات حسابیة (

یة إیجاب داألخیرة، إال أنها تعمن حصول هذه الممارسات على المراتب 

إلى  – أحیاًنا –. ویرى الباحث أن سبب هذه النتائج قد یعود  إلى حد ما

ة وسبل یم المختلفیألسالیب التق دٍن في إدراك أعضاء هیئة التدریست

استخداماتها، كما قد تعود هذه النتائج إلى قصور في إدراك أعضاء 

 الحكم يف تنوعهام وأهمیة ییتقهیئة التدریس والطالب مًعا ألغراض ال

 مع مالءمتها منظور من الدراسي وتحصیلهم الطالب أداء على
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ع المستهدفة للمقررات الدراسیة. وتتفق هذه النتائج م التعلیمیة المخرجات

في تقریره حول ما إذا كان الطالب یدركون  Scott (2008)ما أوضحه 

یم المقدمة لهم وطرق االستفادة منها، كما یشیر سكوت إلى ینتائج التق

 ولحضرورة إیجاد فهم مشترك بین أعضاء هیئة التدریس والطالب 

یم وأنواعه وأغراضه.یالتقماهیة 

  نتائج السؤال الثالث:

ا ما الصفات المهنیة األكثر شیوعً لإلجابة عن السؤال الثالث ونصه: 

تم استخدام  لدى أعضاء هیئة التدریس في أقسام كلیة العلوم؟

المتوسطات الحسابیة لكل عبارة في كل قسم أكادیمي، حیث جاءت 

   ).٨النتائج كما یوضحها الجدول (

  

الصفات  ) أن المتوسطات الحسابیة لعبارات محور٨یتضح من الجدول (

)، وجمیعها وقعت في المستوى ٣,٩٠-٣,٧٧انحصرت بین ( المهنیة

 هیئة وعض "أوافق" مع اختالف ترتیبها. جاء في الترتیب األول "یعامل

 مادتها من متمكن التدریس هیئة باحترام"، وتلیها "عضو الطالب التدریس

 لساعاتا أثناء بمكتبه التدریس هیئة عضولتزم لعلمیة"، وممارسة " یا

) على التوالي. ٣,٩٣)، (٣,٩٥)، (٤,٠١المكتبیة" بمتوسطات حسابیة (

ویعلل الباحث هذه النتیجة إلى أن من المبادئ األساسیة التي تقوم علیها 

ستراتیجیة جامعة الملك سعود، االحترام المتبادل بین عضو هیئة ا

التدریس والطالب في بیئة تعلیمیة آمنة تسودها العالقات االجتماعیة 

لودیة، الذي من شأنه أن ینعكس إیجابًیا على تحقیق نواتج التعلم وا

 Martin & Mottetالمستهدفة. وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه 

لبتهم ة وطمن األثر اإلیجابي للعالقات االجتماعیة بین األساتذ (2011)

 وبالنسبة لتمكن أعضاء هیئة التدریس من المادةعلى العملیة التعلیمیة. 

الجدیة وااللتزام لدى أعضاء هیئة التدریس بكلیة  إلى فیعزىلعلمیة ا

العلوم، وما تتطلبه معاییر التوظیف واالستقطاب التي تطبقها الجامعة 

عند اختیار أعضاء هیئة التدریس، التي تؤدي إلى اختیار أفضل 

  الكفاءات المؤهلة للتدریس بالجامعة.

 ئةهی عضو ات "یلتزمویرى الباحث أنه بالرغم من حصول ممارس

 الوقتب التدریس هیئة عضو المحاضرات"، "یلتزم بحضور التدریس

 هیئة عضو مع أخرى مقررات درسأ أن و "أود  للمحاضرة"، المحدد

الفرصة" على الترتیب األخیر بمتوسطات حسابیة  سنحت إن التدریس

ممارسات  د) على التوالي، إال أنها تع٣,٧٩)، (٣,٨٢)، (٣,٨٤(

إیجابیة. وقد تعزى هذه النتائج إلى معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي 

الوطني والدولي التي تطبقها كلیة العلوم بكافة أقسامها األكادیمیة، وذلك 

ى العملیة التعلیمیة. إضافة إل لضمان تحقق نواتج التعلم المنشودة من

م في ى جدیتهم ورغبتهذلك، فقد یرجع تقییم الطالب لهذا الممارسات إل

التعلم في ظل توفیر الجامعة لخبرات عالیة الجودة لهم لیكونوا خریجین 

  قادرین على المشاركة بفاعلیة ومسؤولیة في مجتمعاتهم.

 ئةهی عضو ویرى الباحث أنه بالرغم من حصول ممارسات "یلتزم

 الوقتب التدریس هیئة عضو المحاضرات"، "یلتزم بحضور التدریس

 هیئة عضو مع أخرى مقررات درسأ أن و "أود  للمحاضرة"، المحدد

الفرصة" على الترتیب األخیر بمتوسطات حسابیة  سنحت إن التدریس

ممارسات  د) على التوالي، إال أنها تع٣,٧٩)، (٣,٨٢)، (٣,٨٤(

إیجابیة. وقد تعزى هذه النتائج إلى معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي 

 طبقها كلیة العلوم بكافة أقسامها األكادیمیة، وذلكالوطني والدولي التي ت

ى العملیة التعلیمیة. إضافة إل لضمان تحقق نواتج التعلم المنشودة من

ذلك، فقد یرجع تقییم الطالب لهذا الممارسات إلى جدیتهم ورغبتهم في 

التعلم في ظل توفیر الجامعة لخبرات عالیة الجودة لهم لیكونوا خریجین 

  لمشاركة بفاعلیة ومسؤولیة في مجتمعاتهم.قادرین على ا

  نتائج السؤال الرابع:

هل تختلف جودة األداء التدریسي لإلجابة عن السؤال الرابع ونصه: 

بین أعضاء هیئة التدریس في أقسام كلیة العلوم باختالف القسم 

-Kruskall( )كروسكال والیس (تم استخدام اختبار األكادیمي؟

Wallis٩كما یوضحها الجدول ( )، وجاءت النتائج.(  

رقم 
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 ٤ ٣٫٩١ ٤٫١٤ ٣٫٧٢ ٤٫٠٤ ٣٫٧٤ ٣٫٩٢ ٣٫٨٩ یعد عضو ھیئة التدریس مادتھ العلمیة جیًدا. ٤

 ٥ ٣٫٨٦ ٤٫٠٧ ٣٫٦٥ ٤٫٠١ ٣٫٦٨ ٣٫٨٥ ٣٫٨٩ یظھر عضو ھیئة التدریس حماًسا عند تدریسھ المقرر. ٦

 ٢ ٣٫٩٥ ٤٫١٩ ٣٫٧٨ ٤٫٠٨ ٣٫٧٥ ٣٫٩٦ ٣٫٩٢ ھیئة التدریس متمكن من مادتھا العلمیة. عضو ٧

 ١ ٤٫٠١ ٤٫٢٥ ٣٫٨٦ ٤٫١٦ ٣٫٨٧ ٣٫٩٩ ٣٫٩٤ یعامل عضو ھیئة التدریس الطالب باحترام. ١٤

 ٦ ٣٫٨٤ ٤٫١٥ ٣٫٨٩ ٤٫١٥ ٣٫٨٢ ٣٫٠٤ ٣٫٩١ یلتزم عضو ھیئة التدریس بحضور المحاضرات. ٢٦

 ٧ ٣٫٨٢ ٤٫٢١ ٣٫٨٢ ٤٫١٤ ٣٫٨٠ ٣٫٠٢ ٣٫٩٠ التدریس بالوقت المحدد للمحاضرة.یلتزم عضو ھیئة  ٢٧

 ٣ ٣٫٩٣ ٤٫١٣ ٣٫٧٧ ٤٫٠٩ ٣٫٧٦ ٣٫٩٦ ٣٫٨٩ عضو ھیئة التدریس بمكتبھ أثناء الساعات المكتبیة. لتزمی ٢٨

 ٨ ٣٫٧٩ ٤٫٠٣ ٣٫٥٤ ٣٫٩٨ ٣٫٦١ ٣٫٧٥ ٣٫٨٠ أود أن ادرس مقررات أخرى مع عضو ھیئة التدریس إن سنحت الفرصة. ٢٩
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ن للفروق بی )كروسكال والیس() نتائج اختبار ٩یوضح الجدول ( 

متوسط رتب األقسام األكادیمیة في جودة األداء التدریسي عدم داللة 

الفروق بین األقسام األكادیمیة المختلفة في جودة األداء التدریسي، وبذلك 

یتم قبول الفروض الصفریة الثالثة للدراسة، بمعنى أنه ال یوجد اختالف 

ة یعزى إلى محاور في جودة األداء التدریسي بین األقسام األكادیمی

الدراسة الثالثة: األداء التدریسي، وأسالیب التقویم، والصفات المهنیة. 

امهم على اختالف أقس –ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن كلیة العلوم 

 ومعاییر أداء تدریسي موحدة، سواءتطبق نظم إدارة الجودة  –األكادیمیة

منه هذه المعاییر من دولیة، بما تتضم وطنیة، أ ممحلیة، أ كانتأ

توصیف للبرامج األكادیمیة، والمقررات الدراسیة، وطرق التدریس 

یم المختلفة، واألنشطة والوسائل التعلیمیة، یالمتنوعة، وأسالیب التق

أن عدم االختالف قد یرجع  –أیًضا  –ومصادر التعلم. ویرى الباحث 

ة وتربویة نیإلى أن أعضاء هیئة التدریس یلتحقون ببرامج تدریبیة مه

  موحدة في التعلیم والتدریس، تُقدمها عمادة تطویر المهارات بالجامعة.

  نتائج السؤال الخامس:

ما اإلسهام النسبي لكل من لإلجابة عن السؤال الخامس ونصه: 

دة یم، والصفات المهنیة في جو یمحاور: األداء التدریسي، وأسالیب التق

م ت التدریس في أقسام كلیة العلوم؟األداء التدریسي لدى أعضاء هیئة 

 Multiple Linearاستخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد (

Regression) بطریقة (Stepwise على اعتبار أن كال من: األداء ،(

حین  یم، والصفات المهنیة متغیرات مستقلة، فيیالتدریسي، وأسالیب التق

بلغت قیمة مربع معامل أن جودة األداء التدریسي متغیر تابع. حیث 

)، وهذا ٠,٩٩) (2Coefficient of Determination, Rالتحدید (

م، یییعنى أن نسبة إسهام كل من: األداء التدریسي، وأسالیب التق

في جودة األداء التدریسي كانت  -مجتمعة معًا  -والصفات المهنیة 

المتغیر و  مرتفعة جًدا وتدل على عالقة شبه تامة بین المتغیرات المستقلة

). إضافة إلى ذلك، فقد جاءت قیمة ٢٠١٢التابع (إبراهیم وأبو هاشم، 

) بداللة بلغت ٣٥٣,٢٨تحلیل تباین االنحدار الخطي المتعدد (ف) (

). وهذه النتیجة تؤكد وجود تأثیر دال إحصائًیا للمتغیرات المستقلة ٠,٠٠(

  على المتغیر التابع.

ت المستقلة في جودة األداء ) نسب تأثیر المتغیرا٢ویبین الشكل (

)، في حین تؤثر %٤٠التدریسي، حیث یؤثر األداء التدریسي بنسبة (

كن ) لكل منهما. ویم%٣٢یم والصفات المهنیة بنسبة (یأسالیب التق

 ).٢كما في شكل رقم (صیاغة معادلة التنبؤ 

زو الباحث نتائج هذا السؤال إلى أن األداء التدریسي یعد محوًرا ویع

 األساس في جودة األداء التدریسي درئیًسا في التعلیم الجامعي؛ لذا یع

لعضو هیئة التدریس؛ ألنه یمارس التدریس طوال الفصل الدراسي، في 

 ًرایم والصفات المهنیة لعضو هیئة التدریس قد تكون أقل تأثییحین أن التق

 توجه جامعة الملك –كذلك  –ن ما یعزز هذه النتائج أفي هذا الشأن. و 

ستراتیجیة إلى دمج طرق التدریس اإلبداعیة في سعود في خطتها اال

جمیع المناهج لالرتقاء بالتعلیم، وتطویر المهارات التواصلیة والعلمیة، 

التدریس والطالب لالرتقاء للمستویات  ودعم مهارات أعضاء هیئة

   ودة.المنش

األداء التدریسي + ×  ٣,٣٣+  ١,٣٨٠جودة األداء التدریسي =    

  الصفات المهنیة×  ٢,٦٧أسالیب التقویم + ×  ٣,٠٠

 –إلى حد ما  –وبوجه عام، فإن نتائج الدراسة الحالیة شخصت 

نوات ست سألكادیمیة في كلیة العلوم خالل الضع الراهن لألقسام االو 

وضحت جوانب ذات أهمیة للكلیة. ولعل أ ،)هـ١٤٣٣-١٤٢٨(الماضیة 

من أبرزها أن الكلیة بجمیع أقسامها األكادیمیة تسیر في االتجاه الصحیح 

لتحقیق نظم جودة األداء التدریسي، التي تؤثر إیجابًیا على مخرجات 

بالرغم  –المرغوبة، كما بینت النتائج أن هناك جوانب  هالتعلم ونواتج

حسین من وجهة نظر الطلبة؛ وذلك من بحاجة إلى ت –من إیجابیتها 

أجل االرتقاء باألداء التدریسي ألفضل المستویات، التي من شأنها تحقیق 

 وأهدافها اإلستراتیجیة. وهذا یؤكد الدور المهم الذي تهارؤیة الكلیة ورسال

یلعبه تقییم الطالب للعملیة التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي، كما 

 Campbell & Bozemanاسات السابقة، مثل: من الدر  عددجاء في 

، Bie & Meng (2009) ،)٢٠٠٩( دقة أبو ،)٢٠٠٩( تیم،(2008)

El-Hassan (2009) ،Kember & Leung (2009) ،Smith 

) نتائج اختبار كروسكال والیس للفروق بین متوسط رتب األقسام ٩جدول (

  التدریسي ألداءاألكادیمیة في جودة ا

 المحور
القسم 

 األكادیمي
 متوسط 
 الرتب

 الداللة ٢كا

 األداء التدریسي

 ٤٫٠٠ الجیولوجیا

٠٫٤١٦ ٥٫٠٠ 

 ٣٫٠٠ الكیمیاء
 ٢٫٠٠ الكیمیاء الحیویة

  النبات
 واألحیاء الدقیقة

٦٫٠٠ 

 ١٫٠٠ الفیزیاء والفلك
 ٥٫٠٠ علم الحیوان

 مییأسالیب التق

 ٣٫٠٠ الجیولوجیا

٠٫٤١٦ ٥٫٠٠ 

 ٤٫٠٠ الكیمیاء
 ٢٫٠٠ الكیمیاء الحیویة
النبات واألحیاء 

 الدقیقة
٥٫٠٠ 

 ١٫٠٠ الفیزیاء والفلك
 ٦٫٠٠ علم الحیوان

 الصفات المھنیة

 ٤٫٠٠ الجیولوجیا

٠٫٤١٦ ٥٫٠٠ 

 ١٫٠٠ الكیمیاء
 ٢٫٥٠ الكیمیاء الحیویة
النبات واألحیاء 

 الدقیقة
٥٫٠٠ 

 ٢٫٥٠ الفیزیاء والفلك
 ٦٫٠٠ علم الحیوان

): نسب تأثير المتغيرات المستقلة في جودة األداء ٢الشكل (
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)، ٢٠١٣)، عبدالفتاح (٢٠١٢)، الشیخي (٢٠١٢،أحمد ((2009)

 ).٢٠١٣( وآخرین خیري)، ٢٠١٣سعید (

 :توصیات الدراسة

للنتائج اإلیجابیة التي توصلت لها الدراسة الحالیة، وفي ظل استنادًا 

فرص  لتعزیز ما انبثق عنه التحلیل اإلحصائي لنتائجها، تظهر الحاجة

 التحسین المستمر لتحقیق جودة األداء التدریسي، وتتمثل في تقدیم

  یة:تالتوصیات اآل

 تأثیر سبةن ارتفاع في تمثلت التي اإلحصائیة النتیجة من انطالقاً  .١

 الحالیة الدراسة فإن الطالب، نظر وجهة من التدریسي األداء

 كثیفت طریق عن الجانب هذا تعزیز في االستمرار بأهمیة توصي

 والتدریس مالتعلی مجال في هاوتنفیذ وتربویة مهنیة تدریبیة برامج

 .األكادیمي واالعتماد الجودة معاییر ضوء في

 ممارسة ألكثرا وكونه یمیالتق أسالیب متغیر تأثیر نسبة إلى بالنظر .٢

 بتنمیة اماالهتم بضرورة الدراسة توصي التدریس، هیئة أعضاء بین

 یمیالتق بأسالیب یتعلق فیما وخاصة التدریس، هیئة أعضاء مهارات

 فاختال مراعاة مع ، التدریس عملیة في مراحله بجمیع الحدیثة

 من مقس كل في تدرس التي والمقررات األكادیمیة األقسام طبیعة

 .العلوم كلیة أقسام

 التدریس، هیئة ألعضاء المهنیة الصفات متغیر تأثیر نسبةل ونظرا .٣

 واتوند ،مفتوحة لقاءات عقد بأهمیة توصي الحالیة الدراسة فإن

 كثرأ مناقشة بهدف والطالب، التدریس هیئة أعضاء بین دوریة

 ملیةالع مخرجات تحقیق في وفعالیة تأثیراً  المهنیة الصفات

 التدریس هیئة أعضاء بین نقاش وحلقات لقاءات عقدو . التعلیمیة

 دریسیةالت والممارسات الخبرات لتبادل األكادیمیة األقسام جمیع في

 .الجیدة

  مراجع الدراسة:

  المراجع العربیة:

). ٢٠١٢أبو هاشم، السید محمد ( الرحمن؛ إبراهیم، أحمد عبد .١

اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

SPSS.الطبعة األولى، الریاض، السعودیة، مكتبة الرشد .  

). دراسة تقویمیة ألداء األستاذ ٢٠١٢حمد إبراهیم (أبریل، أحمد، أ .٢

الجامعي والمادة التدریسیة من وجهة نظر الطالب الجامعي. 

جودة التعلیم، الجامعة  المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان

 .٧٦٨-٧٥٧الخلیجیة، مملكة البحرین، ص.

). تصور مقترح لمقرر اإلمالء ٢٠٠٩أحمد، سناء محمد حسن ( .٣

للصف األول اإلعدادي ودراسة أثره وأثر استخدام التغذیة الراجعة 

ت في دراسافي تدریسه في عالج األخطاء اإلمالئیة لدى التالمیذ. 

  .٢٨٤-٢٥٠، ص.)٢٠(التعلیم الجامعي، العدد 

بتال، أحمد حسین؛ الشایع، علي صالح؛ عبداهللا، خدیجة خلیف  .٤

). الضبط اإلحصائي لجودة األداء التدریسي من ٢٠١٣(أبریل، 

وجهة نظر القیادات األكادیمیة: دراسة تطبیقیة على جامعة األنبار. 

بحث مقدم للمؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعلیم 

 .٨٢٧-٨٢٣امعة الزیتونة، عمان، األردن، ص.العالي. ج

). آراء طلبة الدراسات العلیا في األداء ٢٠٠٩تیم، حسن (یولیو،  .٥

التدریسي ألعضاء هیئة التدریس في كلیة الدراسات العلیا بجامعة 

النجاح الوطنیة. بحث مقدم في مؤتمر استشراف واقع الدراسات 

  .٣٨-١العلیا في فلسطین، ص.

). تقویم األداء التدریسي ٢٠٠٩الرازق شنین ( الجنابي، عبد .٦

ألعضاء هیئة التدریس في الجامعة وانعكاساته في جودة التعلیم 

العالي. مؤتمر الجودة في جامعة الكوفة في العراق. تم استرجاعه 

 م على الرابط:٢٠/٧/٢٠١٣بتاریخ

http://www.kuiraq.com/qac/qac_1_2/15/razak.doc  

). تقویم ٢٠٠٨ملك؛ وخان، خالد عمر (ال الحدابي، داود عبد .٧

الطالب ألداء أعضاء هیئة التدریس بجامعة العلوم والتكنولوجیا 

ة لضمان المجلة العربیالیمنیة في ضوء بعض الكفایات التدریسیة. 

  .٧٤-٦٣)، ص.٢، العدد ()١جودة التعلیم الجامعي، المجلد (

). ٢٠١٣الوهاب ( الحراحشة، محمد عبود؛ وأحمد، یاسین عبد .٨

درجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس للكفایات التدریسیة في ضوء 

معاییر إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر طلبة كلیة التربیة 

المجلة العربیة بجامعة الباحة في المملكة العربیة السعودیة. 

)، ١٣، العدد ()٦لضمان جودة التعلیم الجامعي، المجلد (

  .٨٠-٥٥ص.

الكفاءات المهنیة المتطلبة ).٢٠٠٤حسن(الحكمي، إبراهیم ال .٩

نظر طالبه وعالقتها ببعض المتغیرات.  لألستاذ الجامعي من وجهة

  .٥٦-١٣)، ص.٩٠(، العددمجلة رسالة الخلیج العربي

–). تقییم الطالب لألستاذ الجامعي٢٠١٣حلیمة، قادري (أبریل،  .١٠

میدانیة بجامعة وهران السانیا. المؤتمر العربي الدولي  دراسة

  .٨٣٦-٨٢٨الثالث لضمان جودة التعلیم، األردن، ص. 

). تقویم األداء التدریسي ٢٠١٠الحویطي، عواد بن حماد ( .١١

ألعضاء هیئة التدریس في كلیة التربیة واآلداب بجامعة تبوك 

، ١٠٦، العدد (مجلة القراءة والمعرفةفي ضوء الجودة الشاملة. 

  .١٩٩-١٥٨ص.

، حسن؛ ومولى، لمیاء الجبار خلف؛ وجامع خیري، ثناء عبد .١٢

). التقویم وأثره في تحسین جودة أداء ٢٠١٣حسین (أبریل، 

األستاذ الجامعي: دراسة تطبیقیة. المؤتمر العربي الدولي الثالث 

 .٧٩٤-٧٨١لضمان جودة التعلیم، األردن، ص.
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). تقویم جودة البرامج األكادیمیة ٢٠٠٩أبو دقة، سناء إبراهیم ( .١٣

لوم العمجلة الخریجین.  امعة اإلسالمیة بغزة من وجهة نظربالج

-٨٧)، ص.٢، العدد ()١٠التربویة والنفسیة بالبحرین، المجلد (

١١٥.  

الجبار سعید؛ وسالم، مضر  الربیعي، محمود داود؛ والعاني، عبد .١٤

الرضا؛ عبد، على جواد (أبریل،  الباقي؛ طراد، حیدر عبد عبد

). تطویر كفایات التدریسیین الجامعیین في ضوء نظام ٢٠١٢

الشاملة. المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة إدارة الجودة 

 .٣٧٥-٣٦٩التعلیم، الجامعة الخلیجیة، مملكة البحرین، ص.

). مؤشرات ومعاییر الجودة في ٢٠٠٩زغوان، بشیر حسین ( .١٥

العلیم الجامعي اللیبي. ورقة عمل مقدمة إلى الندوة العلمیة حول 

لتربیة نیة اللیبیة لجودة التعلیم العالي التي تنظمها اللجنة الوط

والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم 

 والثقافة، جامعة الفاتح، طرابلس.

). األسالیب التدریسیة التي یمارسها ٢٠٠٦السبیعي، خالد صالح( .١٦

أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود ووسائل تفعیلها. 

 .٢١٤-١٣٥، ص.)٢٦عدد (رسالة التربیة وعلم النفس، ال

). تقییم الطلبة ألداء أعضاء ٢٠١٣سعید، محمد حامد (أبریل،  .١٧

 هیئة التدریس في كلیة الصیدلة بجامعة بابل. بحث مقدم للمؤتمر

)، ٢العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعلیم العالي. المجلد (

 .٧٨٠-٧٧٠جامعة الزیتونة، عمان، األردن. ص.

). تقییم مهارات أداء ٢٠١٣قاسم (أبریل،  الرزاق الشحادة، عبد .١٨

الهیئة التدریسیة بكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة بجامعة الزیتونة 

األردنیة على ضوء معاییر ضمان الجودة. بحث مقدم للمؤتمر 

)، ٢العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعلیم العالي. المجلد (

  .٨٢٢-٨٠٤جامعة الزیتونة، عمان، األردن. ص.

). تقویم أعضاء هیئة ٢٠١٢الشیخي، هاشم بن سعید (أبریل،  .١٩

التدریس من منظور الطلبة: آراء ومقترحات. المؤتمر العربي 

الدولي الثاني لضمان جودة التعلیم، الجامعة الخلیجیة، مملكة 

 .٨٢٤-٨١٥البحرین، ص. 

). األداء الوظیفي لدى أعضاء ٢٠١١الصرایرة، خالد أحمد ( .٢٠

سیة في الجامعات األردنیة الرسمیة من وجهة نظر الهیئة التدری

، العدد )٢٧مجلة جامعة دمشق، المجلد (رؤساء األقسام فیها. 

 .٦٥١-٦٠١)، ص.٢+١(

). تقویم األداء التدریسي ٢٠١٠الحمید، رانیا عزت ( عبد .٢١

ألعضاء هیئة تدریس المقررات العملیة في ضوء المعاییر القومیة 

 بحوث التربیة الریاضیة،الجامعي.  للممارسة األكادیمیة للمعلم

  .٢٧٦-٢٣٩)، ص. ٨٢، العدد ()٤٤المجلد (

). اتجاهات أعضاء ٢٠٠٥الرازق، وفاء محمود نصار ( عبد .٢٢

هیئة التدریس بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود نحو أسالیب 

 ،الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیةوطرق تقویم أدائهم. 

  .٢٤٧-٢٠١لث عشر، ص.اللقاء السنوي الثا

 ). فحص مالءمة ٢٠١٣الفتاح، فیصل أحمد (أبریل،  عبد .٢٣

نموذج تقییم الطلبة لفاعلیة التدریس بالجامعة. بحث مقدم 

للمؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعلیم العالي. 

 .٧٦٩-٧٥٩)، جامعة الزیتونة، عمان، األردن. ص.٢المجلد (

 التدریس هیئة أعضاء أداء قویم). ت٢٠١٢عزیز، حاتم جاسم ( .٢٤

 جامعة في میدانیة نظر الطلبة: دراسة وجهة من الجامعة في

  .١٢٣-١٠٣)، ص.٥٠، العدد (مجلة الفتحدیالى. 

). ٢٠١١العلي، إبراهیم محمد؛ الدهشان، ولید عبد اهللا (أبریل،  .٢٥

تقییم الجودة التعلیمیة في معاهد العبور العلیا. المؤتمر العربي 

-٨١٠ول لضمان جودة التعلیم العالي، األردن، ص.الدولي األ

٨٢٤.  

). تقویم أداء أعضاء هیئة التدریس ٢٠١١الغامدي، علي محمد ( .٢٦

 مركز بحوث كلیة التربیةبجامعة طیبة من وجهة نظر طلبتهم. 

 .٧٩-١)، ص.٣٣٣، العدد (بجامعة الملك سعود

األداء ). تقویم ٢٠٠٤غنیم، أحمد علي، والیحیوي، صبریة مسلم ( .٢٧

یز من العز  األكادیمي لعضو هیئة التدریس في جامعة الملك عبد

مركز بحوث كلیة التربیة بجامعة وجهة نظر الطالب والطالبات. 

 ).٢٢٤، العدد (الملك سعود

القرني، عوض علي؛ القرني، علي سعد؛ الزهراني، سعید محمد؛  .٢٨

 الشمراني، أحمد معیض؛ السعید، منصور سلیمان؛ النجار، عبد

الوهاب محمد؛ الصغیر، علي محمد؛ الحارثي، محمد عطیة 

). تقریر مشروع تقویم أداء عضو هیئة التدریس بجامعة ٢٠٠٦(

الملك سعود. عمادة البحث العلمي، جامعة الملك سعود، 

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

). واقع جودة التدریس ٢٠١١الواحد حمید (أبریل،  الكبیسي، عبد .٢٩

سبل االرتقاء به. المؤتمر العربي الدولي األول لضمان الجامعي و 

  .١٠٦٤-١٠٥٥جودة التعلیم، جامعة الزرقاء، األردن، ص.

). الممارسات التربویة ألعضاء هیئة ٢٠٠٤كساب، نهلة رشاد ( .٣٠

 لجودةاطلبتهم، التدریس في الجامعة اإلسالمیة بغزة كما یراها 

سالمیة، غزة، )، الجامعة اإل١في التعلیم العالي، المجلد (

 ..فلسطین

). أثر بعض أنماط التغذیة الراجعة ٢٠١١كنعان، عماد غازي ( .٣١

الصف الثامن للتعلیم  في رفع مستوى التحصیل الدراسي لطالب
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، )٣٧رسالة التربیة وعلم النفس،العدد ( األساسي بسوریا.

 .١٦٥-١٣٧ص.

  ١اللمیع، فھد خلف، والعجمي، عمار أحمد، والدوخي، فوزي     

ألعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة األساسیة بدولة الكویت من  .٣٢

 مجلة العلوم التربویة، المجلدوجهة نظر عینة من الطالبات. 

 .٣٨٣-٣٦١)، ص.٣، العدد ()١٨(

تقویم األداء التدریسي ). ٢٠٠٠إبراهیم ( الرحمن عبد المحبوب، .٣٣

ألعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك فیصل من وجهة نظر 

مجلة العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة بجامعة طلبة الجامعة. 

  .٢٦٦-٢٤١)، ص.٢، العدد ()١٢الملك سعود،المجلد (

). تقییم األداء ٢٠١٠فیظ بن محمد حافظ (المزروعي، ح .٣٤

التدریسي ألعضاء هیئة التدریس في أقسام كلیة التربیة بجامعة 

ة  مجلأم القرى من وجهة نظر طالب وطالبات مرحلة الدكتوراه. 

)، ١، العدد ()٢دراسات في المناهج واإلشراف  التربوي، المجلد (

  .٩٩-٧٥ص.
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