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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة احلالية التع ُّرف �إلى م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة عمان الأهلية بالأردن ،والك�شف عن �أثر متغريات اجلن�س ،والعمر ،والرتبة الأكادميية ،وعدد
�سنوات اخلربة من وجهة نظرهم ،مت بناء ا�ستبانة مكونة من ( )33فقرة ،تقي�س م�ستوى جودة الأداء
التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية ،ومت التحقق من �صدقها وثباتها .مت
توزيعها على عينة تكونت من ( )203ع�ضو هيئة تدري�س يف اجلامعة يف الكليات الإن�سانية والعلمية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية مل�ستوى جودة الأداء التدري�سي يف جامعة عمان الأهلية وفقاً
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة يف املجاالت الأربعة للدرا�سة ب�شكل عام كانت بدرجة تقدير مرتفع ،حيث احتل
جمال متطلبات البحث العلمي املرتبة الأولى بدرجة تقدير مرتفعة ،يف حني احتل جمال متطلبات
خدمة املجتمع املرتبة الأخرية بدرجة تقدير متو�سطة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية للم�ستجيبني تعزى ملتغري اجلن�س ،والعمر ،والرتبة
الأكادميية ،وعدد �سنوات اخلربة.
الكلمات املفتاحية :جودة الأداء التدري�سي؛ اجلودة ال�شاملة؛ �أع�ضاء الهيئة التدري�سية؛ جامعة عمان الأهلية.
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Abstract

This study aims to introduce the quality of teaching performance of the faculty members
of Al-Ahliyyah Amman University (AAU) in Jordan and the effect of certain variables as
pertaining to to sex, age, academic rank and years of experience on the quality of teaching
performance of those faculty members. A questionaire of 33 items was used, having been
checked for validity and stability, to measure the quality of teaching performance of AAU
faculty members. The qustionaire was distributed among 203 faculty members from both
scientific colleges and humanities colleges. The results of the study revealed that the overall
estimation for the quality of teaching in AAU was high according to the comprehensive quality
requirements for the four fields of study. The field of scientific research had the highest
score, while the field of community service had the lowest score (average estimation). The
study also showed that there was no statistical significance ensued from variables of sex,
age, academic ranks, or years of experience.
Key words: Quality of Teaching Performance, Comprehensive Quality, Faculty Members,
Al-Ahliyyah Amman University (AAU).

املقدمة
�شهدت م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العقود الأخرية
اهتماماً متزايداً بوظيفة التدري�س؛ انطالقاً من
�سيا�سات تربوية ت�ؤمن ب�ضرورة �إعداد خريجني
متميزين قادرين على التناف�س مب�ستوى �أداء عال عند
انخراطهم يف العمل ،يف �ضوء احتياجات املجتمع و�سوق
العمل على امل�ستويني املحلي والعاملي.
مير نظام التعليم العايل مبرحلة انتقالية مهمة،
ترتكز على نوعية التعليم ،واالرتقاء مبخرجاته ،لذا
ف�إن االهتمام مبتطلبات اجلودة ال�شاملة ،وتطبيق
م�ؤ�شراتها للنهو�ض مب�ستوى التعليم يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل تعاظم يف الألفية الثالثة ،بل وقد
اعترب �أف�ضل احللول ملواجهة حتديات ومعيقات
التعليم اجلامعي؛ وتدين م�ستوى خمرجاته ،فاهتمام
اجلامعات باجلودة ال�شاملة ومتطلباتها نابع من الوعي
ب�ضرورة توفري بيئة �أكادميية قادرة على التفاعل مع
معطيات الع�صر احلديث (الهويد .)2013 ،وجودة
التعليم اجلامعي ،وجودة خمرجاته ،ت�أتي يف مقدمة
االهتمامات الإ�سرتاتيجية لتقدم املجتمع؛ ويرجع
ذلك العتبار اجلامعات �أحد مرتكزات تقدم املجتمع
ومنوه ،حيث تعمل على تطوير املوارد الب�شرية بكافة
التخ�ص�صات الالزمة ملتطلبات التنمية يف املجتمع
(.)Fish,2007

ونظراً لدور اجلامعة يف بناء املجتمع ،وتقدمه،
وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا�ﻹ �ﺳﻬﺎم ﻲﻓ حل م�شكالته ،و�سعياً ﻟﻠوﻗوف
ﻋﻠﻰ نوعية خمرجاتها ،ف�إﻧﻬﺎ وﺟدت �أن م�ستوى عنا�صر
العملية التعليمية فيها �أم ٌر �ضروريٌ ويف مقدمتها
ع�ضو هيئة التدري�س ﺑﻬدف رﻓﻊ ﻛﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ،وت�صويب
جوانب اخللل يف خمرجاتها� ،إذ يعد التدري�س الوظيفة
الأ�سا�سية جلميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل؛ نظراً لأنه
ي�شغل قدراً كبرياً من وقت �أع�ضاء هيئة التدري�س
وفكرهم ،وله �أثره البالغ يف طالب اجلامعة من حيث
تكوين �شخ�صياتهم ،وتنمية قدراتهم ،ومواهبهم (Kuh,
 .)Kenzy,2005ويف هذا �أ�شار عبد الوهاب()2007
�إلى �أن ع�ضو هيئة التدري�س يعد �أهم عنا�صر العملية
التدري�سية التي ينبغي على م�ؤ�س�سات التعليم العايل
تقييمه ،والعن�صر الأ�سا�سي واجلوهري الذي ي�سهم
يف ترجمة �أهداف اجلامعة؛ لأنه يقود العمل الرتبوي
والتعليمي ،ويتعامل مع الطلبة مبا�شرة في�ؤثر يف
تكوينهم العلمي واالجتماعي ،ويعمل على تقدم
امل�ؤ�س�سات التعليمية وتطويرها ،وحمل �أعباء ر�سالتها
العلمية والعملية �إلى الریادة والتمیز يف خمرجاتها
ومن ثم يف خدمة املجتمع .كما ي�ؤكد اجلعافرة
(� )2015أن كفاءة التدري�س اجلامعي تعد �أحد مكونات
منظومة اجلودة ال�شاملة التي يتم يف �ضوئها تقومي
التعليم اجلامعي؛ لذا كان لزامًا على اجلامعات توجيه
اهتمامها يف ظل متطلبات اجلودة ال�شاملة نحو جميع
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�أبعاد منظومة العملية التعليمية ،التي منها الأداء
التدري�سي ،املتمثل بكل ما يقوم به ع�ضو هيئة التدري�س
من مهام ون�شاطات داخل اجلامعة �أو خارجها ،لتحقيق
�أهداف اجلامعة وتوقعات املجتمع.
وي�شري �أحمد (� )2012إلى �أن الأداء التدري�سي يعد
�أحد �أهم ركائز عملية االعتماد الأكادميي للجامعات
التي تنعك�س على نه�ضة التعليم اجلامعي� ،إذ ت�سعى
كثري من اجلامعات ومعاهد التعليم العايل يف البلدان
املختلفة �إلى تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها،
وذلك من خالل متابعة ممار�ساتهم التدري�سية ب�شكل
علمي مو�ضوعي وتقوميها ،من هنا كان البد من توفري
�أ�ساليب ومعايري كمية؛ لتحدد م�ستوى �أداء �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية الفعلي واحلقيقي ،ومدى ارتباط
ذلك كله ب�أهداف اجلامعة املعلنة ،وفقاً ملتطلبات اجلودة
ال�شاملة يف التعليم ،املتمثلة ب :التخطيط ،والتنفيذ،
والتنمية املهنية ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع.
وهنا يعرف اجلرب (� ،2014ص )4تقییم جودة الأداء
التدری�سي ب�أنه�« :إ�صدار حكم على م�ستویات املمار�سة
والأداء التدری�سي املتعلقة بالإعداد ،والتخطیط،
والتنفیذ ،والتقومی ملهام العملیة التعلیمیة املنوطة
بع�ضو هیئة التدری�س ،وفق معایری وم�ؤ�شرات جودة
الأداء املعتمدة يف اجلامعة؛ لتحقیق م�ستویات عالیة
من اجلودة يف التعلیم اجلامعي» .كما يعرفه عزيز
(� ،2012ص )104ب�أنه�«:أحد الركائز الرئی�سة ملتطلبات
االعتماد الأكادمیي للجامعات ،التي من �ش�أنها احلكم
على م�ستوى الأداء التدری�سي ال�صحیح لدى ع�ضو
هیئة التدری�س من خالل املتابعة والتقومی امل�ستمرین
للممار�سات التدری�سیة ،وتطويره مبا یتالءم ومعایری،
وموا�صفات ،ومتطلبات ،وم�ؤ�شرات �أنظمة اجلودة
املعتمدة ب�أقل جهد وتكلفة» .ويف ذلك يرى كل من
(ال�شحادة 2013 ،واحلراح�شة و�أحمد 2013 ،واجلرب،
� )2014أن تقییم م�ستوى الأداء التدری�سي لأع�ضاء
هیئة التدری�س يهدف �إلى متابعة �أدائهم ،ومتكينهم من
تطوير �أدائهم الأكادميي ،ومعرفة م�ستوى قدراتهم؛
التخاذ قرار ب�ش�أن جتديد عقودهم �أو �إنهاء خدماتهم،
وت�أهيلهم �أكادمييًا ومهنيًا ب�أ�سلوب ي�ضمن جودة �أدائهم،
وتطوير كل ما يرتبط بالعملية التدري�سية� ،سواء داخل
حجرات الدرا�سة �أو خارجها ،با�ستخدام عدة طرق
للتقييم ،وهي :تقييم الطلبة للأداء التدري�سي لع�ضو

هيئة التدري�س ،وتقومي العمداء والوكالء ورئي�س
الق�سم ،والتقييم الذاتي ،وتقييم الزمالء.
و�أ�ضاف عبد احلميد (� )2010أن حتديد م�ستوى
الأداء التدری�سي لأع�ضاء هیئة التدری�س يهدف �إلى
تزويد ر�ؤ�ساء الأق�سام وعمداء الكليات باملعلومات
الالزمة التخاذ القرارات الإدارية املتعلقة بالنواحي
الوظيفية لع�ضو هيئة التدري�س ،وربط الرتقية
العلمية بالأداء الأكادميي ال�شامل ،وا�ستثمار الأداء
املتميز يف متكني ع�ضو هيئة التدري�س من التفرغ
العلمي ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات واحللقات
الدرا�سية والدورات التدريبية وغري ذلك من احلوافز
العلمية ،وتزويد الطلبة باملعلومات التي ت�ساعدهم
يف اختيار املقررات الدرا�سية .كما ي�ؤكد كل من (�أبو
دقة2009،؛ El-Hassan, 2009؛ )2009 ,Bie & Meng
�أن واجبات الأ�ستاذ اجلامعي متنوعة ومت�شعبة؛ لذا ال
بد من وجود �آلية وا�ضحة لتحديد م�ستوى �أداء ع�ضو
هيئة التدري�س للقيام بواجباته جتاه نف�سه ،وعمله،
وطالبه ،وزمالئه ،وجمتمعه؛ لریفع كفاية الأداء
التدری�سي لديه ،وفعالیته با�ستمرار ،ف�ض ًال عن �أنه
یتیح فر�صاً للتفكری يف نوعیة املعارف واملهارات التي
تتنا�سب وقدرات الطلبة .ويرى (اللمیع والعجمي
والدوخي2010 ،؛ وال�صرایرة� )2011 ،أن ع�ضو هيئة
التدري�س هو املفتاح للو�صول �إلى جودة �أداء امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف حال االهتمام به وت�أهيله �أكادمييًا ومهنيًا
ب�أ�سلوب علمي .كما يرى احلویطي (� )2010ضرورة �أن
يتم تقومي ع�ضو هيئة التدري�س بطريقة مو�ضوعية
متتاز بال�شفافية ،وبعيدًا عن املزاجية ،وب�إ�شراك �أع�ضاء
هيئة التدري�س �أنف�سهم يف التخطيط والتنفيذ لهذه
العملية .يف حني يرى �أبو الرب وقداده (� )2008أن �أهمية
حتديد م�ستوى �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س لواجباتهم،
ومهامهم ،وم�س�ؤولياتهم ؛ وتقييمها وفقاً ملتطلبات
اجلودة ال�شاملة ،تتمثل يف حتديد �إيجابيات و�سلبيات
�أو�ضاع الأنظمة املختلفة املطبقة يف اجلامعة ،وحتديد
مدى مالءمة هذه الأنظمة للخطط والأهداف
املو�ضوعة ،وحتديد واختيار برامج وخطط التطوير،
وحتديد و�سيلة لتقدير �أداء اجلامعة ب�شكل عام ،و�أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل خا�ص .وانطالقاً من هذا
ف�إن مل�ستوى �أداء ع�ضو هيئة التدري�س دوراً يف تطوير
العملية التعليمية يف اجلامعة ،ورفع جودة التعليم
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العايل ،من خالل تطوير برامج التعليم ،و�أ�ساليب
التدري�س يف اجلامعة ،ف�ض ًال عن كونه يزود ع�ضو هيئة
التدري�س بالتغذية الراجعة الإيجابية التي حتفزه
على رفع م�ستوى �أدائه التدري�سي ،وتطوير نف�سه،
وت�شخي�ص جوانب القوة يف �أدائه التدري�سي؛ لتعزيزها،
�أو حتديد جوانب ال�ضعف يف �أدائه التدري�سي ،والعمل
على حت�سينها ب�صفة م�ستمرة (�أبو فارة .)2003 ،وي�ؤكد
الكبی�سي ( )2011على �أن �أداء ع�ضو هیئة التدری�س
تطور من التعریف �إلى التو�صیف� ،إثر ازدياد عدد
املعایری وال�شروط الواجب توافرها يف �أداء ع�ضو هیئة
التدری�س؛ فظهر م�صطلح «الكفایات» التي ينبغي
توفرها للحكم على الأداء التدری�سي للأ�ستاذ اجلامعي.
كما �أو�ضح (العتيبي ومو�سى� )2011 ،أن تطوير �أداء
ع�ضو هيئة التدري�س بداي ًة انح�صر يف االهتمام بفاعلية
الأ�ستاذ اجلامعي يف التدري�س� ،إال �أن �أمر تطوير �أدائه
ازداد كماً ونوعاً ،ف�أعطت الإدارة اجلامعية �أولوية
االهتمام بق�ضايا تطوير م�ستوى الأداء التدري�سي
لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وتطوير كفاءتهم العلمية،
والبحثية ،واملهنية ،من �أجل حتقيق الفاعلية يف وظائف
اجلامعة الثالث (التعليم و البحث العلمي و خدمة
املجتمع) .كما ورد يف دليل االعتماد العام للجامعات
العربية �ضرورة و�ضع خطة م�ستقبلية؛ لتوفري �أع�ضاء
هيئة تدري�س �أكفاء يف خمتلف التخ�ص�صات ،ت�ضمنت
اخلطة برامج حمددة للتطوير املهني لأع�ضاء هيئة
التدري�س (احتاد اجلامعات العربية .)2003 ،و�أكد على
ذلك كل من �سميث ( )Smith, 2009وكيمرب ولينج
(� )Kember & Leung, 2009إذ �أ�شاروا �إلى الكفايات
التي ينبغي توفرها للحكم على الأداء التدری�سي
للأ�ستاذ اجلامعي ،تتمثل ب :املهارة التدری�سیة،
والقدرات املعرفیة ،وال�صفات ال�شخ�صیة ،والعالقة مع
الطالب ،والدعم الأكادمیي ،وتنظیم خطة التدری�س،
والواجبات ،واالختبارات .يف حنی �أ�ضاف الربیعي،
والعاين ،و�سامل ،وطراد ،وعبد (� )2012أنواعاً �أخرى
من الكفایات الواجب توفرها عند حتديد م�ستوى
�أداء الأ�ستاذ اجلامعي التدري�سي وتقييمه ،وهي:
الكفايات النف�سیة ،واالجتماعیة ،والإداریة ،وكفایات
�إدارة اجلودة ال�شاملة .ويف �ضوء ذلك اقرتح كل من
(�أبو الرب وقدادة) يف درا�ستهم (� )2008أن �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف التعليم فر�ض على اجلامعات متطلبات
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رئي�سة ،وميكن �إجمالها بالآتي :الن�شاط التدري�سي
(التخطيط والتنفيذ) ،والبحث العلمي ،وخدمة
املجتمع ،والأعمال الإدارية ،ور�أي الطلبة والزمالء
والإدارة (رئي�س الق�سم ،والعميد ،ورئا�سة اجلامعة).
كما �أو�صت درا�سة (العيد رو�س� )2009 ،ضرورة التو�سع
يف مفهوم الأداء التدري�سي اجلامعي مبختلف املجاالت،
دون �إهمال �أي جمال على ح�ساب �آخر ،فال يكون اهتمام
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالوظيفة التعليمية على ح�ساب
الوظيفة البحثية� ،أو على ح�ساب خدمة املجتمع.
وهنا ترى الباحثة بحكم عملها ع�ضو هئية تدري�س
�ضرورة مواكبة متطلبات اجلودة ال�شاملة؛ ل�ضمان
جودة التعليم واالعتماد الأكادميي ،فقد حددت وزارة
التعليم العايل الأردنية بعد التطور الهائل الذي �شهده
التعليم اجلامعي يف الأردن� ،إطاراً مرجعياً ملعايري
املمار�سة الأكادميية للأ�ستاذ اجلامعي يقوم على �أربعة
حماور �أ�سا�سية ،وهي ،كما ورد يف درا�سة (�أحمد:)2012 ،
التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،واجلوانب
الإدارية واملهنية؛ لذا ف�إن الأخذ مبتطلبات اجلودة
ال�شاملة يجعل اجلامعة تخطو خطوات ثابتة نحو
االعتماد و�ضمان اجلودة ،فع�ضو هيئة التدري�س يقع
يف مكان القلب من منظومة التعليم اجلامعي باعتباره
قدوة ومنوذجاً للطالب ،ومركزاً للعلم والثقافة
والتوجيه ،و�أهم �ضمان لنجاح التعليم ،فجودة �أي كلية
جامعية تقا�س مبدي كفاية �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها؛
لذا ف�إن البحث احلايل ي�ستهدف معرفة م�ستوى جودة
الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جماالت:
التعليم (التخطيط والتنفيذ) ،والبحث العلمي،
وخدمة املجتمع ؛ من �أجل الإفادة منها يف تطوير �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة عمان الأهلية.

م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:

على الرغم من تعدد وظائف اجلامعات يف العامل
ف�إن ر�سالتها يف الع�صر احلايل تقوم على ثالث وظائف
رئي�سة ،هي :التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة
املجتمع ،لذلك ف�إن دور ع�ضو هيئة التدري�س يتمركز
حول تلك الوظائف بدرجات متفاوتة ،ففي ظل
املتغريات العاملية حتول دور ع�ضو هيئة التدري�س من
ناقل للمعرفة �إلى متعلم ومتدرب ومواكب للتطورات؛
لينمو مهنياً و�أكادميياً ،وليتمكن من �أداء �أدواره يف
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ظل هذة املتغريات ،فدور ع�ضو هيئة التدري�س تعدى
حدود التدري�س �إلى البحث العلمي ،وخدمة املجتمع،
والتخطيط والإر�شاد ،والتقومي ....وغريها من الأدوار
التي ت�سهم يف بناء �شخ�صيتة وتنميتها يف خمتلف
اجلوانب ،و�إذا كان ع�ضو هيئة التدري�س عن�صراً فاع ًال
يف �أداء اجلامعة ملهامها ،ف�إن �أي خلل يف عملية �إعداده
�سينعك�س �سلباً على �أدائه التدري�سي ومن ثم على نوعية
التعليم وجودة املنتج التعليمي (الطلبة) .فمن املتفق
عليه �أن التدري�س اجلامعي يعترب عملية ذات طبيعة
معقدة ؛كونها تت�أثر بعدة عوامل :منها ما يت�صل
بالأ�ستاذ اجلامعي ،ومنها ما يت�صل بالطالب اجلامعي،
ومنها ما يت�صل باملنهج واخلطط الدرا�سية والربامج،
بالإ�ضافة �إلى املناخ والبيئة اجلامعية ،وتتداخل
هذه العوامل معًا لت�ؤثر على نوعية وجودة الأداء
التدري�سي اجلامعي �سلبًا �أو �إيجابًا ،وذلك بقدر توفر
متطلبات اجلودة ال�شاملة ،فقيا�س م�ستوى جودة الأداء
أ�سا�سا قيا�س درجة االمتياز،
التدري�سي اجلامعي يعني � ً
�أو مطابقة ال�سلوك التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س
للموا�صفات واملتطلبات واملعايري اجليدة لدى �أ�ساتذة
اجلامعات .واملتتبع للدرا�سات احلديثة التي تناولت
واقع الأداء التدري�سي اجلامعي يجد �أن هناك بع�ض
اجلمود الفكري عند ن�سبة ال ي�ستهان بها من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات ،وق�صور طموحهم الفكري
عن الإبداع والتجديد يف �أ�ساليب �أدائهم التدري�سي،
والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،حيث ي�شري �أبو الرب
وقدادة(� )2008إلى �ضعف م�ستوى بع�ض الأ�ساتذة
يعد من �أ�سباب ف�شل �أو �ضعف املناهج املطبقة ،و�أن
ق�صور ع�ضو هيئة التدري�س يعود �إلى عدة عوامل:
منها االقت�صار على �إعداد املحا�ضرات ،و�ضعف �أ�ساليب
التدري�س ،وعدم ا�ستخدام التقنية احلديثة .وهذا ما
�أ�شار �إليه احلدابي وخان ( )2008من �أن هنالك ن�سبة
ال ي�ستهان بها من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات
يكتفون با�ستخدام �أ�ساليب تدري�سية تعتمد على نقل
املعلومات النظرية يف قوالب جامدة تتطلب فقط
احلفظ واال�سرتجاع .كما �أكد العيد رو�س(� )2009أن
الق�صور يف الأداء التدري�سي يعد �أحد التحديات التي
تواجه اجلامعات احلكومية واخلا�صة التي ال ميكن
جتاهلها .وقد �أكدت نتائج درا�سات كل من (�أبو فارة،
2003؛ و�أبو الرب وقداده2008 ،؛ و�أحمد )2012 ،التي

�أ�شاروا فيها �إلى دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف رفع
جودة التعليم ،و�أن م�ستوى �أدائهم التدري�سي يعترب
�أحد متطلبات تثقيفهم وترقيتهم .لذا ف�إن اهتمام
جامعة عمان الأهلية بتطوير الأداء التدري�سي ،والأخذ
مبتطلبات اجلودة ال�شاملة يف التعليم �أم ٌر �ضروريٌ ال
�سيما بعد ازدياد �أعداد اجلامعات اخلا�صة ،وا�ستحداث
تخ�ص�صات حديثة متا�شياً مع متطلبات �سوق العمل؛
مما يحتم على اجلامعة �ضرورة االرتقاء مب�ستوى �أداء
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والأخذ مبتطلبات اجلودة
ال�شاملة والتميز العاملي .من هنا ترى الباحثة ب�أن
رفع م�ستوى الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س
يعد حمكاً �أ�سا�سياً للحكم على مدى جودة اخلدمات
واملخرجات التي تقدمها اجلامعات للمجتمع ،ومن
خالل خربة الباحثة املتوا�ضعة يف اجلامعة كمُد ِر�س ًة
لفرتة طويلة  ،مل�ست الرف�ض والتخوف من قبل �أغلب
املدر�سني من �أن يطرح ر�أيه بخ�صو�ص م�ستوى الأداء
التدري�سي بو�ضوح و�شفافية ،دون حتيز �أو حترج؛
�إمياناً منهم ب�أن ع�ضو هيئة التدري�س ينبغي �أن ال ُي َقيَم
�أدا�ؤه ،و�أن له حرية مطلقة يف �أن يقوم ب�أداء الواجب
التدري�سي بالطريقة والكيفية التي يعتقد �أنها منا�سبة،
ولأهمية ر�أي �أع�ضاء هيئة التدري�س يف معرفة م�ستوى
جودة �أدائهم التدري�سي جاءت هذه الدرا�سة للوقوف
على مدى توافر متطلبات اجلودة ال�شاملة يف �أدائهم
التدري�سي من وجهة نظرهم ،وميكن بلورة م�شكلة
البحث يف ال�س�ؤال الآتية :ما م�ستوى جودة الأداء
التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف جامعة
عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة؟ ويتفرع
من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
 .1ما م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
التخطيط لتدري�س امل�ساقات؟
 .2ما م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
تنفيذ التدري�س؟
 .3ما م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
البحث العلمي؟

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة ،ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية ،املجلد ( )21العدد

174

 .4ما م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
خدمة املجتمع؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة عمان الأهلية يف م�ستوى جودة
الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة
ب�شكل عام ،تبعاً الختالف متغريات اجلن�س؛
والعمر ،والرتبة الأكادميية ،وعدد �سنوات اخلربة؟
�أهمية الدرا�سة :ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من
خالل:
 -1الأهمية النظرية :تربز الأهمية النظرية لهذه
الدرا�سة من خالل بناء �إطار نظري مقرتح جلودة
التعليم اجلامعي وم�ستوى الأداء التدري�سي فيها؛
لرفد و�إغناء املكتبات العربية بدرا�سة تر�صد
م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س العاملني يف جامعة عمان الأهلية؛
لت�شكل مرجعاً مهماً للأكادمييني والباحثني
واملمار�سني يف مو�ضوع الأداء التدري�سي وعالقته
بجودة التعليم اجلامعي ،كما تعترب الدرا�سة نقطة
انطالق لدرا�سات �أخرى يف جودة الأداء التدري�سي
ك�أ�سلوب حديث تتبعه اجلامعات؛ لرفع م�ستوى
�أدائهم التدري�سي ،ورفع جودة التعليم فيها� ،إذ ت�أمل
الباحثة �أن تكون درا�ستها م�صدر فائدة للباحثني
الآخرين لالنطالق منها �إلى جماالت �أخرى تتعلق
مبو�ضوع جودة الأداء التدري�سي الذي يُع ّد حديث
ال�ساعة يف ظل متطلبات جودة التعليم.
 -2الأهمية العملية :تربز الأهمية التطبيقية لهذه
الدرا�سة من خالل حماولتها:
 حتديد جوانب القوة يف م�ستوى الأداء التدري�سيلأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة عمان
الأهلية ،وتعزيزها ،وحتديد جوانب ال�ضعف،
و�إيجاد احللول لها.
 �إثراء املعرفة العلمية يف جمال اجلودة ال�شاملة،وجودة التعليم اجلامعي ،وم�ستوى الأداء
التدري�سي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
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 تع ّد هذه الدرا�سة م�ؤ�شراً لإجراء درا�سات �أخرىم�شابهة حول جودة الأداء التدري�سي يف
اجلامعات الأردنية الأخرى ،ب�صفته مدخ ًال
من مداخل اجلودة ال�شاملة.
 ميكن �أن ت�ؤدي نتائج هذه الدرا�سة �إلى حت�سنيم�ستوى الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة
التدري�س وجتويده.
 حماولتها اخلروج مبقرتحات ميكن تطبيقهايف جامعة عمان الأهلية ،مبا يتفق مع متطلبات
اجلودة ال�شاملة وجودة التعليم اجلامعي.

�أهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة �إلى التع ُّرف على م�ستوى جودة
الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة ،وينبثق
من هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:
• معرفة م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
التخطيط لتدري�س املناهج.
• معرفة م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
تنفيذ التدري�س.
• معرفة م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
البحث العلمي.
• معرفة م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
خدمة املجتمع.
• التعرف على �أثر كل من :اجلن�س ،والعمر ،والرتبة
الأكادميية ،وعدد �سنوات اخلربة ،يف م�ستوى جودة
الأداء التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س.

تعريفات م�صطلحات الدرا�سة:

تالياً تعريف مفاهيمي و�إجرائي مل�صطلحات
الدرا�سة:
 -الأداء التدري�سي اجلامعي :يعرف ب�أنه" :ذلك
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اجلهد الذي يقوم به ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي،
�سواء يف التدري�س� ،أو البحث العلمي� ،أو خدمة
املجتمع� ،أو يف الإدارة� ،أو القيادة اجلامعية ،ويف كل
ما يتعلق بعمله اجلامعي م�ساهماً يف حتقيق �أهداف
اجلامعة" (ال�سميح� ،2005 ،ص  .)276ويعرف
�إجرائياً لأغرا�ض هذه الدرا�سة ب�أنه :كل املمار�سات
والإجراءات التدری�سیة التي یقوم بها ع�ضو هیئة
التدری�س يف جامعة عمان الأهلية ،ك�إعداد املحا�ضرات
والتخطيط لها ،وتنفيذ التدري�س ،واملهارات
التدري�سية ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة وتوظيفها
يف التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع،
ومتابعة التنمية املهنية.
 م�ستوى جودة الأداء التدري�سي" :احلكم علىم�ستوى الأداء التدری�سي ال�صحیح لدى ع�ضو
هیئة التدری�س ،مبا یتالءم ومعایری ،وموا�صفات،
ومتطلبات ،وم�ؤ�شرات �أنظمة اجلودة املعتمدة يف
امل�ؤ�س�سة التعلیمیة ،ووفق الكفایات التدری�سیة
املعتمدة؛ بهدف رفع م�ستوى جودة الأداء
التدری�سي ب�أقل جهد وتكلفة" (العلي والده�شان،
� ،2011ص .)812ويعرف �إجرائياً لأغرا�ض هذه
الدرا�سة ب�أنه� :إ�صدار حكم على م�ستویات املمار�سات
التدری�سية املتعلقة بالإعداد ،والتخطیط،
والتنفیذ ،والتقومی ملهام العملیة التعلیمیة وفق
متطلبات وم�ؤ�شرات اجلودة ال�شاملة املعتمدة من
وزارة التعليم العايل؛ واجلامعة ،لتحقیق م�ستویات
ُعب عنها
عالیة من اجلودة يف التعلیم اجلامعي ،وی َّ ُ
بالدرجة التي یح�صل علیها ع�ضو هیئة التدری�س
نتیجة تقییم �أدائه التدری�سي يف نهایة كل ف�صل
درا�سي.
 متطلبات اجلودة ال�شاملة :جملة اخل�صائ�صواملعايري الأكادميية التي ينبغي توافرها يف ع�ضو
هيئة التدري�س الذي يدّر�س يف اجلامعة منها:
(الن�شاط التدري�سي (التخطيط والتنفيذ)،
والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،والأعمال
الإدارية ،ور�أي الطلبة والزمالء والإدارة (رئي�س
الق�سم ،والعميد ،ورئي�س اجلامعة).
 ع�ضو هيئة التدري�س :ال�شخ�ص الذي ُت�سند �إلیهمهمة التدری�س ب�أحد الأق�سام الأكادمییة،

يف كلیات جامعة عمان الأهلية من الأ�ساتذة،
والأ�ساتذة امل�شاركنی ،والأ�ساتذة امل�ساعدین،
واملحا�ضرین.

حدود الدرا�سة وحمدداتها:
 .1احلدود الب�شرية واملكانية :اقت�صرت الدرا�سة
على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية العاملني يف جامعة
عمان الأهلية اخلا�صة يف الأردن ،والبالغ عددهم
(.)203
 .2احلدود الزمانية :طبقت الدرا�سة خالل الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2017/2016م.
 .3تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بدقة ونزاهة
ومو�ضوعية �أفراد العينة يف ا�ستجابتهم لأداة
الدرا�سة املعدة؛ لغايات جمع بياناتها التي طورتها
الباحثة اعتماداً على الأدب الرتبوي املن�شور ،ومت
الت�أكد من �صدقها وثباتها؛ لذا ف�إن �إمكانية
تعميم النتائج يعتمد على �صدق الأداة وثباتها.

الدرا�سات ال�سابقة:

درا�سة تايلور ( )Taylor, 2001هدفت �إلى معرفة
�أثر م�ؤ�شرات الأداء التدري�سي يف العمل الأكادميي
املتمثل بالأن�شطة التدري�سية والبحثية يف اجلامعات
اال�سرتالية� ،أجريت الدرا�سة يف ا�سرتاليا ،واعتمد
املنهج الو�صفي التحليلي عرب �إعداد ا�ستبانة وزعت
على عينة تكونت من( )152من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف �أربع جامعات ا�سرتالية ،حيث �أ�شار معظم �أفراد
العينة �إلى حدوث زيادة يف ال�ضغوط من �أجل الرتكيز
على الأن�شطة التي يتم قيا�سها من خالل م�ؤ�شرات
الأداء يف جمايل :التدري�س ،والبحث ،و�أفاد �أغلبية
امل�شاركني �أي�ضاً �إلى حدوث تغيري يف الطريقة التي
يتبعونها يف التدري�س والبحث ،ومتثل ذلك يف توجيه
مزيد من االهتمام نحو احل�صول على املنح البحثية
اخلارجية ،ون�شر البحوث يف دوريات دولية  ،ف�ض ًال عن
م�ضاعفة تلك املنح والبحوث ،وا�ستخدام بع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س طرقاً لزيادة عدد ما يقومون بن�شره ،
مثل تقدمي �أوراق العمل الق�صرية ،وات�ضح من نتائج
الدرا�سة احتالل البحث العلمي �أولوية متقدمة على
ح�ساب التدري�س .كما �أجرى �سيمون ()Simon, 2003
درا�سة هدفت �إلى تقومي الكفاءات والفاعلية التدري�سية
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للأ�ساتذة اجلامعيني من وجهة نظر طالب الدرا�سات
العليا� ،أجريت الدرا�سة يف بريطانيا ،وقد ا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي ،عرب مقابلة (� )7أ�ساتذة على
مدار ثالثة ف�صول درا�سية ،بحيث ت�ضمنت الأ�سئلة
بع�ض اجلوانب اخلا�صة بالأداء التدري�سي ،مثل:
(القدرة على التوا�صل ،االجتاه نحو الدار�سني ،وغزارة
وكفاية املادة العلمية ،واملهارات التدري�سية ،واملرونة،
والعدل ،واملو�ضوعية) .وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى
عدم وجود فروق يف جوانب الأداء التي حددتها �أ�سئلة
املقابلة .كما �أجرى عبد احلق وبوب�شيت (Abdul Hack
 )& Bubshait,2004درا�سة هدفت �إلى معرفة العالقات
الإن�سانية بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالب ،من
وجهة نظر الطالبات يف جامعة امللك في�صل ،وت�أثري
ذلك على م�ستوى الأداء التدري�سي� ،أجريت الدرا�سة
يف ال�سعودية ،واعتمد املنهج الو�صفي التحليلي عرب
ا�ستبانة وزعت على عينة تكونت من( )447طالبة،
وخل�صت الدرا�سة �إلى وجود �أثر يف العالقات الإن�سانية
بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالب على الأداء التدري�سي
لكل منهما ،ووجود فروق بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة
باختالف التخ�ص�ص الأكادميي ل�صالح التخ�ص�صات
الأدبية .وعدم وجود فروق بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة
باختالف اجلن�س والعمر والرتبة الأكادميية وعدد
�سنوات اخلربة .كما قامت مانينغ ()Manning,2004
بدرا�سة هدفت �إلى فح�ص الن�شاطات التي ت�ضمن
متطلبات اجلودة ال�شاملة يف الكليات الرتبوية؛ �سعياً
�إلى حت�سني اجلودة ،واخلدمات الطالبية ،والأبحاث
التطويرية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وزعت
�أداة م�سحية ت�ضمنت �أ�سئلة عن الهيكلة ،وبرامج
�ضمان اجلودة ،ودوافع تطبيقها ،والتغريات الناجتة
عنها ،على عينة بلغت ( )45عميداً تربوياً يف واليات
بن�سلفانيا ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى نتائج عدة ،منها:
ت�أكيد �أهمية الت�شارك يف قيادة عملية �ضمان اجلودة،
وجتديد الن�شاطات ،كما بينت الدرا�سة �أن �أكرث طريقة
م�ستخدمة يف �إدارة اجلودة ال�شاملة يف كليات الرتبية
هي طريقة التخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�أخرياً بينت
الدرا�سة �أهمية جهود العمداء امل�شرتكة ،والعمل عرب
فرق وجمموعات .يف حني هدفت درا�سة تيم ()2008
التعرف �إلى �آراء طلبة الدرا�سات العليا يف الأداء
التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة النجاح

الوطنية� ،أجريت الدرا�سة يف فل�سطني ،واعتمد املنهج
الو�صفي التحليلي عرب ا�ستبانة وزعت على عينة تكونت
من ( )152طالبًا وطالبة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
�آراء طلبة الدرا�سات العليا يف �أداء مدر�سيهم كانت بدرجة
عالية ،و�أظهرت وجود فروق دالة �إح�صائية تعزى �إلى
متغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح م�ستوى ال�سنة الأولى.
كما هدفت درا�سة اجلبوري (� )2008إلى تقييم الأداء
التدري�سي لع�ضو هيئة التدري�س يف �ضوء الكفايات
املهنية وال�شخ�صية من وجهة نظر طلبة الدرا�سات
العليا يف جامعة بابل� ،أجريت الدرا�سة يف العراق ،وقد
اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،عرب ا�ستبانة
وزعت على عينة مكونة من ( )100طالب وطالبة ،وقد
�أظهرت النتائج �أن جماالت التخطيط للدر�س ،وطرائق
التدري�س ،والعالقات الإن�سانية كانت مب�ستوى �ضعيف
عند الدار�سني ،يف حني كان جمال املادة العلمية،
وحمور ال�صفات ال�شخ�صية مب�ستوى جيد .وهدفت
درا�سة العتيبي ومو�سى (� )2011إلى معرفة واقع �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جنران يف جوانب الأداء
املختلفة (التعليم والتخطيط والتنفيذ للتدري�س،
والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،واجلوانب الإدارية
والتنمية املهنية) ،وحتديد املتطلبات الأكادميية
لتطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أجريت الدرا�سة
يف ال�سعودية ،واعتمدت املنهج الو�صفي التحليلي عرب
توزيع ا�ستبانة على عينة تكونت من (� )105أع�ضاء من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن واقع
�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة يف جوانب الأداء
املختلفة جاءت مرتفعة ،و�أن �أكرث املتطلبات �أهمية
من وجهة نظر �أفراد العينة هي زيادة دخل �أع�ضاء
هيئة التدري�س مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم املهنية،
واالجتماعية ،وزيادة الدعم املايل املخ�ص�ص للبحوث
العلمية ،كما �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة املمار�سة الكلية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
باختالف الدرجة العلمية ،واجلن�س ل�صالح الأ�ستاذ
والأ�ستاذ امل�ساعد والذكور ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة املمار�سة تعزى �إلى اختالف
التخ�ص�ص وعدد الدورات .وهدفت درا�سة عزيز ()2012
�إلى بناء �أداة لتقييم الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة ديالى من وجهة نظر طلبة
الدرا�سات العليا وتقومي �أدائهم� ،أجريت الدرا�سة يف
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العراق ،وقد اعتمدت �أ�سلوب املنهج الو�صفي التحليلي،
عرب ا�ستبانة وزعت على عينة مكونة من ( )75طالباً
وطالبة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �ضعفا وا�ضحا يف
�أداء الدار�سني من وجهة نظر الطلبة يف املجاالت
كافة .يف حني هدفت درا�سة الهويد ( )2013التعرف
�إلى درجة �إ�سهام تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س يف
جامعة �أم القرى يف رفع جودة التعليم اجلامعي من
وجهة نظر ع�ضوات هيئة التدري�س يف جميع جوانب
الأداء ،وهي(:التخطيط للتدري�س ،والتنفيذ ،والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع ،والتنمية املهنية والإدارية)،
�أجريت الدرا�سة يف ال�سعودية ،وقد اعتمدت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،عرب ا�ستبانة وزعت على عينة
مكونة من ( )246ع�ضو هيئة تدري�س و( )264طالبة
من طالبات الدبلوم الرتبوي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س يف رفع جودة التعليم
اجلامعي يف جامعة �أم القرى من وجهة نظر ع�ضوات
هيئة التدري�س �أ�سهم بدرجة كبرية جداً ،وعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية حول درجة م�ساهمة تقومي
�أداء ع�ضو هيئة التدري�س يف رفع جودة التعليم اجلامعي
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س تعزى �إلى متغري
الدرجة العلمية ،والكلية ،وعدد �سنوات اخلربة ،وعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول درجة �إ�سهام
تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س يف رفع جودة التعليم
اجلامعي من وجهة نظر الطالبات تعزى �إلى متغريات
الدرا�سة الكلية ،املعدل الرتاكمي .و�أجرى كل من مغري
وال�سلطاين وعبا�س ( )2015درا�سة هدفت التعرف �إلى
مدى توافر معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي لدى
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية لأق�سام العلوم العامة يف
كليات الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة بابل من وجهة نظر
الطلبة� ،أجريت الدرا�سة يف العراق ،وقد اعتمدت املنهج
الو�صفي التحليلي عرب توزيع ا�ستبانة على عينة تكونت
من ( )200طالبا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة توافر معايري
اجلودة يف الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف �أق�سام العلوم العامة لكليات الرتبية الأ�سا�سية
بدرجات مقبولة ،و�أثر كل من الرتبة وال�شهادة العلمية
يف جودة �أدائه التدري�سي ل�صالح الأ�ساتذة والأ�ستاذ
امل�شارك .يف حني �أجرى اجلعافرة ( )2015درا�سة هدفت
لتحديد م�ستوى فاعلية �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة الزرقاء من وجهة نظر طلبتها يف �ضوء معايري

جودة التعليم� ،أجريت الدرا�سة يف الأردن ،وقد اعتمدت
املنهج الو�صفي التحليلي ،عرب ا�ستبانة وزعت على عينة
مكونة من ( )910من الطالب والطالبات� ،أظهرت
النتائج �أن م�ستوى تقييم الطلبة لأداء �أع�ضاء هيئة
التدري�س جاء مرتفعاً يف جوانب الأداء (التخطيط
للتدري�س ،والتنفيذ ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع،
والتنمية املهنية والإدارية) ،ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى �إلى متغري الكلية ل�صالح طلبة الكليات
العلمية و�إلى متغري امل�ستوى الدرا�سي على امل�ستوى
الكلي ل�صالح طلبة ال�سنة الثانية ،ثم الرابعة ،ثم
الثالثة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إلى متغري النوع االجتماعي.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

 تتفق الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية من حيثمو�ضوعها؛ فهي تتناول مو�ضوع الأداء التدري�سي
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بع�ضها وتناولت
درا�سات �أخرى معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي
لدى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،ودرجة �إ�سهام تقومي
�أداء ع�ضو هيئة التدري�س يف رفع جودة التعليم
اجلامعي من وجهة نظر الطلبة ،وواقع �أداء �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وتقومي الأداء التدري�سي لع�ضو هيئة
التدري�س يف �ضوء الكفايات املهنية وال�شخ�صية.
 اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يفكونها كانت تقي�س م�ستوى جودة الأداء التدري�سي
من وجهة نظر �أع�ضاء هئية التدري�س ،يف حني
كانت الدرا�سات ال�سابقة تقي�س م�ستوى جودة الأداء
التدري�سي من وجهة نظر الطلبة.
 اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يفت�أكيد دور م�ستوى �أداء ع�ضو هيئة التدري�س يف رفع
جودة التعليم اجلامعي.
 اتفقت الدرا�سة احلالية يف �أ�سلوبها بجمع املعلوماتمع �أ�سلوب بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،حيث اعتمدت
على اال�ستبانة ،مثل :درا�سة مغري وال�سلطاين
وعبا�س ( ،)2015واجلعافرة ( ،)2015والهويد
( ،)2013وعزيز ( ،)2012ومو�سى والعتيبي،)2011( ،
وتيم ( ،)2008واجلبوري ( ،)2008يف حني ا�ستخدمت
درا�سة (� )Simon,2003أ�سلوب املقابلة.
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العربي املن�شور يف املجال.كما ت�شري الباحثة �إلى �أنها
�أفادت من الدرا�سات ال�سابقة يف تنظيم الدرا�سة على
نحو عام ،وحتديد املنهجية املالئمة للدرا�سة ،ويف
�إعداد الأداة وجماالتها وفقراتها ،ومناق�شة النتائج
وعر�ضها والتو�صيات.

 اختلفت الدرا�سات ال�سابقة من حيث البيئات التيطبقت فيها؛ فدرا�سة الهويد ( ،)2013ومو�سى
والعتيبي ()Abdul Hack & Bubshait,2004( ،)2011
�أجريت يف ال�سعودية ،و�أجرى تيم ( )2008درا�سته يف
فل�سطني ،يف حني �أجريت درا�سات :مغري وال�سلطاين
وعبا�س( ،)2015وعزيز ( ،)2012واجلبوري
( )2008الطريقة والإجراءات
يف العراق ،و�أجريت درا�سة ( )Simon, 2003يف
بريطانيا ،يف حني طبقت درا�سة اجلعافرة ( - )2015منهجية الدرا�سة :ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
يف الأردن يف جامعة الزرقاء الأهلية ،وقد اتفقت مع الو�صفي التحليلي؛ ملنا�سبته �أ�سئلة الدرا�سة
الدرا�سة احلالية من حيث تطبيقها يف الأردن ،ويف و�أهدافها.
 جمتمع الدرا�سة :تكوَن جمتمع الدرا�سة من جميعجامعة خا�صة.
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات العلمية والإن�سانية
ما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة :التابعة جلامعة عمان الأهلية يف الف�صل الدرا�سي
متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة الأول للعام اجلامعي  2017/2016البالغ عددهم
ب�أنها تناولت مو�ضوعاُ مهماً ،وهو جودة الأداء �أكرث من( )250ع�ضواً ،يعملون بتفرغ كامل� ،إلى
التدري�سي يف اجلامعة الأهلية ،وقد متيز البحث جانب عدد من الأع�ضاء الذين يعملون جزئياً.
عن غريه من البحوث الأخرى التي تقاربت مع  -عينة الدرا�سة :وزعت ( )250ا�ستبانة ،بلغ عدد املعاد
عنوان البحث يف �أنها كانت
تقي�س وجهة نظر �أع�ضاء منها ( )210ا�ستبانة ،وبعد عملية فرز اال�ستبانات
ً
هيئة التدري�س �أنف�سهم ،وفقا ملتطلبات اجلودة للت�أكد من دقة الإجابات وجدية امل�ستجيبني يف
ال�شاملة املتمثلة بـمتطلبات( :التخطيط لتدري�س الإجابة عن الأ�سئلة ا�ستبعدت ( )7ا�ستبانات من
املناهج ،وتنفيذ التدري�س ،والبحث العلمي ،وخدمة املجموع الكلي لال�ستبانات امل�سرتجعة ،اعُتربت غري
املجتمع) ويف �ضوء بع�ض املتغريات (اجلن�س،
والرتبة قابلة للتحليل؛ لعدم مراعاتها الإجابة الكاملة على
الأكادميية ،والعمر ،وعدد �سنوات اخلربة) ،ف�ض ً
ال
عن اتباع البحث احلايل �أ�سلوب املنهج الو�صفي� ،أ�سئلة اال�ستبانة ،وبذلك خ�ضعت للتحليل ()203
بحيث �شمل تقريباً جميع جمتمع الدرا�سة من ا�ستبانة� ،أي بن�سبة ا�سرتجاع بلغت ( ،)%96.6من
خمتلف الكليات ،يف حني كانت �أغلب البحوث جمموع اال�ستبانات امل�سرتجعة ،وهي ن�سبة مقبولة
ال�سابقة تقدم نقداً �أو حتلي ًال نظرياً يو�ضح نقاط لأغرا�ض البحث العلمي .واجلدول رقم ( )1يبني
القوة وال�ضعف لدى �أع�ضاء هيئة التدري�سي لكلية توزيع �أفراد الدرا�سة تبعاً ملتغرياتها.
حيث يالحظ يف اجلدول (� )1أن غالبية العينة
ما يف الأداء التدري�سي ككل؛ لذا فهي تعد الدرا�سة
الأولى التي طبقت يف جامعة عمان الأهلية – ح�سب من الذكور ( ،)%74.4ومن العمر � 40-31سنة
علم الباحثة ،-وهذه هي الإ�ضافة النوعية التي ( ،)%28.6ومن رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ( ،)%49.3وممن
ميكن لهذه الدرا�سة �أن تقدمها للإنتاج الفكري ميتلكون خربة � 11سنه ف�أكرث (.)%73.4
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اجلدول ()1
خ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة موزعني ح�سب متغريات اجلن�س ،والعمر ،الرتبة الأكادميية،
وعدد �سنوات اخلربة
املتغري
اجلن�س

العمر

الرتبة الأكادميية

عدد �سنوات اخلربة

نوع املتغري

العدد

%

ذكر

151

74.4

�أنثى

52

25.6

 30ف�أقل

39

19.2

� 40 - 31سنة

58

28.6

50 - 41

52

25.6

 51ف�أكرث
�أ�ستاذ دكتور

54

26.6

21

10.3

�أ�ستاذ م�شارك

61

30.0

�أ�ستاذ م�ساعد

100

49.3

حما�ضر متفرغ

21

10.3

�أقل من � 5سنوات

11

5.4

� 5أقل من � 10سنوات

43

21.2

 10ف�أكرث

149

73.4

( )8فقرات .ومتطلبات خدمة املجتمع ،ا�شتمل
على ( )5فقرات.
وقد �صممت فقرات هذا املجال با�ستخدام
مقيا�س (ليكرت اخلما�سي) ،الذي ا�شتمل على
درجات اال�ستخدام الآتية )5( :موافق ب�شد ًة ،و()4
موافق ،و( )3موافق نوعا ما ،و( )2غري موافق،
و( )1غري موافق ب�شدة ،وقد مت اعتماد املقيا�س
التايل لتق�سيم الدرجات 2.33 -1 :درجة تقدير
منخف�ض .و 3.67 -2.34درجة تقدير متو�سط .و
 5.00 3.68درجة تقدير مرتفع.

�أداة الدرا�سة :جرى تطوير ا�ستبانة جلمع
البيانات الالزمة للدرا�سة اعتماداً على ما ورد يف
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،مثل درا�سات كل من:
مغري وال�سلطاين وعبا�س ( ،)2015واجلعافرة
( ،)2015والهويد ( ،)2013بالإ�ضافة �إلى خربة
الباحثة يف املجال ،وقد تكونت اال�ستبانة من
ق�سمني :الأول ،يتعلق بجمع معلومات ذاتية عن
�أفراد عينة الدرا�سة ،تتمثل يف :اجلن�س ،والعمر،
والرتبة الأكادميية ،وعدد �سنوات اخلربة؛
وي�شتمل الثاين على ( )33فقرة ،تقي�س م�ستوى
جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات اجلودة
ال�شاملة يف التعليم ،وهي :متطلبات التخطيط
�صدق الأداة :للت�أكد من ال�صدق الظاهري
لتدري�س امل�ساقات ،ا�شتمل على ( )10فقرات.
ومتطلبات تنفيذ التدري�س ،ا�شتمل على ( )10لأداة الدرا�سة ،مت عر�ضها ب�صورتها الأول ّية
فقرات .ومتطلبات البحث العلمي ،ا�شتمل على على ( )10حم ّكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
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• اجلن�س :وله م�ستويان( :ذكر ،و�أنثى).
• العمر :وله �أربعة م�ستويات 30( :ف�أقل-31 /
� 40سنة� 50 -41 /سنة� 51 /سنة ف�أكرث).
• الرتبة الأكادميية :وله �أربعة م�ستويات� :أ�ستاذ
دكتور� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�ضر
متفرغ
• عدد �سنوات اخلربة :ولها ثالثة م�ستويات:
(�أقل من � 5سنوات)�-5( ،أقل من �10سنوات)،
(10ف�أكرث).
 ثانياً :املتغري التابع :م�ستوى جودة الأداءالتدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات اجلودة
ال�شاملة.

�أ�صحاب االخت�صا�ص واخلربة يف يف جمايل املناهج
والتدري�س ،والأ�صول الرتبوية بهدف الت�أكد من
و�ضوح الفقرات ومدى �صالح ّيتها لقيا�س ما
�ص ّممت لقيا�سه ،ومدى مالءمتها لأهداف الدرا�سة،
و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،ومدى انتمائها للمجال
الذي �صنفت حتته ،وقد ّ
مت الأخذ مبلحوظات
املح ّكمني ،كما ّ
مت اعتماد ن�سبة املوافقة  %80ف�أكرث
على الفقرة دلي ً
ال على �صدقها ،و ّ
مت بناء -على �آراء
املحكمني ومقرتحاتهم -تنقيح الأداة ،وذلك عرب
�إعادة �صياغة لغة بع�ض الفقرات وتعديلها.
ثبات الأداة :للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة مت
ا�ستخراج معامالت ثبات االت�ساق الداخلي الكلي
لأداة الدرا�سة لكل جمال ،وفقاً ملعادلة كرونباخ �ألفا
( ،)Cronbach - Alphaواجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
�إجراءات الدرا�سة :بعد الت�أكد من �صدق �أداة
اجلدول ()2
الدرا�سة ،واختبار ثباتها ،وحتديد �أفراد الدرا�سة
معامالت ثبات االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة املراد تطبيق الدرا�سة عليهمّ ،
مت احل�صول على
املوافقة الر�سم ّية من رئا�سة اجلامعة؛ لت�سهيل
املجال
عدد الفقرات معامل �ألفا مه ّمة الباحثة .كما ّ
مت توزيع اال�ستبانة على
متطلبات التخطيط
�أفراد الدرا�سة باليد ،و ّ
مت تو�ضيح �أهداف الدرا�سة
0.64
10
لتدري�س امل�ساقات
لهم ،وطلب منهم �أخذ الوقت الكايف للإجابة.
متطلبات تنفيذ التدري�س
0.75
10
ومت �إدخال البيانات �إلى احلا�سوب ومعاجلتها
�إح�صائياً ،ومن ثم حتليل النتائج ومناق�شتها،
متطلبات البحث العلمي
0.84
8
وا�ستخال�ص التو�صيات املنا�سبة.
متطلبات خدمة املجتمع
0.68
5
املعاجلة الإح�صائية :للإجابة عن ال�س�ؤال
معامل الثبات الكلي
الأول والثاين والثالث والرابع مت ا�ستخراج
0.88
33
للأداة
رقم (� )2إلى �أن معامل الثبات للأداة ككل بلغ املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
ي�شري اجلدول
(�ألفا= ،)0.88وقد اعتربت هذه املعامالت مقبولة؛ العتبار �أداة ولالجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س ا�ستخدم حتليل
التباين الأحادي .One Way ANOVA
البحث ثابتة.

متغريات الدرا�سة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات التالية:

� -أو ًال :املتغريات امل�ستقلة (الت�صنيفية):

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

مت �أو ًال عر�ض النتائج املتعلقة بالدرجة الكلية
مل�ستوى جودة الأداء التدري�سي يف جامعة عمان
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الأهلية وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة يف املجاالت
الأربعة للدرا�سة ،ثم عر�ض النتائج ومناق�شتها يف
كل جمال على حدة ،حيث مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�شكل عام ،واجلدول
( )3يو�ضح ذلك.
جدول ()3
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة على املجاالت الأربعة
والدرجة الكلية
املجال

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري التقدير

متطلبات
التخطيط  0.451 3.85مرتفع
لتدري�س امل�ساقات
متطلبات تنفيذ
التدري�س
متطلبات البحث
العلمي
متطلبات خدمة
املجتمع

 0.381 3.51متو�سط

الدرجة الكلية

 0.375 3.83مرتفع

 0.430 3.89مرتفع
 0.609 3.92مرتفع

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الدرجة
الكلية مل�ستوى جودة الأداء التدري�سي يف جامعة
عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة يف
املجاالت الأربعة للدرا�سة بلغت ( ،)3.83بانحراف
معياري ( ،)0.375وهذا يعني �أن هذا امل�ستوى
ب�شكل عام كان �إيجابياً بدرجة تقدير مرتفع ،مما
يدل على اقتناع �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أهمية
و�ضرورة حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف
�أدائهم اجلامعي ،وقدرتهم على تنمية معارفهم
التخ�ص�صية ومهاراتهم الأكادميية .احتل املجال
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املتعلق مبتطلبات البحث العلمي املرتبة الأولى
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.92واالنحراف املعياري
(.)0.609
يدل ذلك على �أن اعتماد الرتقيات العلمية
لع�ضو هيئة التدري�س مرتبط مبتطلبات البحث
العلمي املتمثل بامل�شاركة بالندوات والن�شاطات
والبحوث العلمية  ،وتنفيذ �أبحاث علمية مبتكرة
يف جمال التخ�ص�ص .كما احتل املجال املتعلق
مبتطلبات خدمة املجتمع يف املرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.51وبانحراف معياري
(� ،)0.381أي بدرجة تقدير متو�سطة .وقد يدل
ذلك على احرتام الغالبية العظمى من �أع�ضاء
هيئة التدري�س للقيم ال�سائدة ،وتقدمي القدوة
احل�سنة للمجتمع ،واقتناعهم ب�أهمية و�ضرورة
امل�شاركة يف برامج تطوير البيئة املحلية واملجتمع،
وقد يرجع ذلك �إلى �أن املجتمع الأردين جمتمع
حمافظ بدرجة كبرية ،يويل للقيم الدينية
واالجتماعية �ش�أناً عظيماً.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة اجلعافرة
( ،)2015والهويد ( ،)2013والعتيبي ومو�سى
( ،)2011وتيم ( ،)2008التي �أظهرت توافر
معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س بدرجات مرتفعة .يف حني اختلفت
مع نتائج درا�سة عزيز ( )2012التي �أظهرت �ضعف
م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول "ما
م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
التخطيط لتدري�س امل�ساقات؟" ومناق�شتها:
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية والرتتيب
لتقديرات �أفراد العينة مل�ستوى جودة الأداء
التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات التخطيط لتدري�س
امل�ساقات ،ويو�ضح اجلدول ( )4ذلك.
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جدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لفقرات جمال التخطيط لتدري�س
امل�ساقات مرتبة ترتيباً تنازلياً
رقم
الفقرة

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
التقدير

5

�أقوم بجمع املادة العلمية حول مو�ضوع املحا�ضرة من مراجع متعددة

4.21

0.842

مرتفع

4

ت�ؤكد �أهداف املحا�ضرة على اجلوانب املهارية والوجدانية

4.01

0.754

مرتفع

3

ت�ؤكد �أهداف املحا�ضرة على تنمية قدرات التفكري

3.91

0.836

مرتفع

1

�أحدد الأهداف العامة واخلا�صة للمقرر الدرا�سي يف �ضوء احتياجات الطالب

3.87

0.886

مرتفع

2

�أزود الطالب بخطة املقرر الدرا�سي والأهداف واملفردات واملراجع
واملتطلبات يف بدایة الف�صل الدرا�سي

3.86

0.809

مرتفع

10

�أعر�ض املادة العلمية يف املحا�ضرات ب�شكل وا�ضح ومرتابط ومنظم

3.83

1.077

مرتفع

9

�أراجع خطة املنهاج با�ستمرار و�أعدل ما يحتاج �إلى تعديل

3.76

1.055

مرتفع

7

�أختار مو�ضوعات املنهاج املنا�سبة للطلبة

3.75

0.891

مرتفع

6

�أوزع مو�ضوعات املنهاج على اخلطة توزيعاً منطقياً

3.70

1.127

مرتفع

8

�أختار مو�ضوعات املنهاج ال�ضرورية واالكرث اهمية يف جمال التخ�ص�ص

3.57

0.933

متو�سط

3.85

0.451

مرتفع

الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول رقم(� )4أن ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على فقرات هذا ال�س�ؤال كانت �إيجابية،
وتراوحت بني م�ستوى متو�سط ومرتفع .حيث يت�ضح
�أن املتو�سطات احل�سابية لتقدير امل�ستجيبني لفقرات
جمال التخطيط لتدري�س امل�ساقات تراوحت ما بني
( ،)3.57 -4.21وكانت الدرجة الكلية مرتفعة؛ وقد
احتلت الفقرة رقم ( )5التي تن�ص على "�أقوم بجمع
املادة العلمية حول مو�ضوع املحا�ضرة من مراجع
متعددة" ،املرتبة الأولى ،مبتو�سط ح�سابي (،)4.21
وبتقدير مرتفع ،يف حني احتلت الفقرة رقم ()8
التي تن�ص على " �أختار مو�ضوعات املنهاج ال�ضرورية
والأكرث �أهمية يف جمال التخ�ص�ص" ،املرتبة الأخرية،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.57وبتقدير متو�سط.

وقد تعزى النتيجة �إلى اقتناع �أع�ضاء هيئة
التدري�س ب�أهمية التخطيط للعملية التعليمية،
وجدواه يف حتقيق �أهداف العملية التعليمية ،و�إدراكهم
ب�أن التخطيط امل�سبق ،وبا�ستمرار ،ميكنه من مادته
العلمية ،وي�ساعده على حت�سني �أدائه وتطوير مهاراته،
كما قد تعزى النتيجة �إلى ارتفاع قدرة �أع�ضاء هيئة
التدري�س على التخطيط اجليد للعملية التعليمية
و�إدارة الربامج التعليمية وتطويرها ،و�أنهم على درجة
عالية من املعرفة يف جمال التخ�ص�ص ،ويربطون بني
�أجزاء املحتوى الدرا�سي ،ويتعاملون مع املادة العلمية
ب�أ�ساليب خمتلفة وفقاً لطبيعة املتعلمني.
تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من:
اجلعافرة ( ،)2015ودرا�سة الهويد ( ،)2013ومو�سى
والعتيبي ( ،)2011وعبد احلق وبوب�شيت (Abdul
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 )Hack & Bubshait,2004التي �أ�شارت �إلى ارتفاع واقع بني ( ،)3.73 -4.06وكانت الدرجة الكلية
�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جوانب الأداء املختلفة ،مرتفعة؛ وقد احتلت الفقرة رقم ( )11التي
من بينها التخطيط امل�سبق لتدري�س امل�ساقات .يف حني تن�ص على �أوظف م�ستحدثات تكنولوجيا
اختلفت نتائج الدرا�سة مع دا�سة اجلبوري ( )2008التعليم وتقنية احلا�سوب(مرئية� ،سمعية،
التي �أظهرت �أن جماالت التخطيط للدر�س كانت �سمعية -مرئية) يف تي�سري تعلم الطلبة"،
مب�ستوى �ضعيف عند �أع�ضاء هيئة التدري�س.
املرتبة الأولى ،مبتو�سط ح�سابي (،)4.06
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين "ما م�ستوى وبتقدير مرتفع ،يف حني احتلت الفقرة
جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف رقم ( )14التي تن�ص على �أ�ستخدم االمثلة
جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات تنفيذ التدري�س؟" التو�ضيحية والتطبيقية كلما يلزم؛ لتعزيز
ومناق�شتها:
فهم الطلبة ،املرتبة الأخرية ،مبتو�سط
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات ح�سابي ( ،)3.73وبتقدير مرتفع .وقد
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية والرتتيب لتقديرات تعزى تلك النتيجة من وجهة نظر الباحثة
�أفراد العينة مل�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �إلى اقتناع �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�ضرورة
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً الإملام مبتطلبات اجلودة يف التعليم ،و�ضرورة
ملتطلبات تنفيذ التدري�س ،ويو�ضح اجلدول ( )5ذلك .حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف �أدائهم
جدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال تنفيذ التدري�س مرتبة ترتيباً تنازلياً
رقم
الفقرة
11
20
15
16
18
12
17
19
13
14

الفقرة
�أوظف م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم وتقنية احلا�سوب (مرئية� ،سمعية� ،سمعية-
مرئية) يف تي�سري تعلم الطلبة
�أطرح �أ�سئلة تتطلب معرفة خا�صة مبحتوى املنهاج من خالل القراءات
�أطلب من الطلبة �أحياناً القيام مب�شاهدات ميدانية تتعلق باملنهاج (م�شاهدات �صفية،
ح�ضور م�ؤمترات و ندوات ،زيارة مكتبات)...،
�أناق�ش مع الطلبة الإجابات ال�صحيحة للأ�سئلة التي ت�ضمنها االمتحان
�أ�شجع الطلبة على التفكري يف الأفكار املتناق�ضة وحماولة تف�سريها
�أحدد ا�سرتاتيجية تدري�سية مبا يالئم مو�ضوع املادة وحاجات الطلبة
�أربط مو�ضوعات املحا�ضرة بخربات الطلبة ال�شخ�صية
�أعطي الطلبة فر�صة لإبداء ارائهم ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة باملحتوى
�أقوم ب�أدوار �إبداعية يف �أثناء التدري�س ت�ستثري التفكري وحب اال�ستطالع
�أ�ستخدم الأمثلة التو�ضيحية والتطبيقية كلما يلزم؛ لتعزيز فهم الطلبة
الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات هذا ال�س�ؤال
كانت �إيجابية ومب�ستوى مرتفع .حيث يت�ضح
�أن املتو�سطات احل�سابية لتقدير امل�ستجيبني
لفقرات جمال تنفيذ التدري�س تراوحت ما

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.06

0.784

درجة
التقدير
مرتفع

4.02

0.761

مرتفع

4.00

0.817

مرتفع

3.94
3.93
3.93
3.81
3.79
3.76
3.73
3.89

0.771
0.764
0.777
0.702
0.877
0.806
0.771
0.430

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

اجلامعي ،وقدرتهم على تنمية معارفهم
التخ�ص�صية ومهاراتهم الأكادميية .كما
قد تعود نتيجة ذلك �إلى �أن �أ�ساتذة جامعة
عمان الأهلية على درجة عالية من املعرفة
يف جمال التخ�ص�ص ،ويربطون بني �أجزاء
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املحتوى الدرا�سي ،ويتعاملون مع املادة اجلامعي من املحتوى العلمي ملجال تخ�ص�صه
العلمية ب�أ�ساليب خمتلفة ،و�إ�سرتاتيجيات على درجة عالية من الأهمية ،يرجع ذلك
تدري�سية حديثة ،تنمي مهارات التفكري وفقاً �إلى اعتقاد �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أن الأداء
لطبيعة املتعلمني .كما قد تعزى تلك النتيجة التدري�سي ميثل حمور االرتكاز يف العمل
�إلى ارتفاع قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س على اجلامعي.
توظيف طرق التدري�س ،وتقنيات التعليم
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
املختلفة ،يف العملية التعليمية؛ وقد يرجع اجلعافرة ( ،)2015ودرا�سة الهويد (،)2013
ذلك �إلى �أن الغالبية العظمى من �أع�ضاء هيئة والعتيبي ومو�سى ( ،)2011وعبد احلق
التدري�س تلقوا الإعداد الرتبوي املنا�سب على وبوب�شيت ()Abdul Hack & Bubshait,2004
توظيف وا�ستخدام طرق وتقنيات التعليم التي �أ�شارت �إلى ارتفاع واقع �أداء �أع�ضاء هيئة
يف العملية التعليمية ب�سبب م�شاركتهم يف التدري�س يف جوانب الأداء املختلفة ،من بينها
الندوات وامل�ؤمترات يف جمال تطوير العملية تنفيذ التدري�س.
التعليمية ،ويف جمال اجلودة ،والتزامهم ب�آداب
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث "ما
و�أخالقيات البحث العلمي ،وتوظيف نتائج
الأبحاث يف تطوير العملية التعليمية ،ورفع م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء
م�ستوى �أدائهم التدري�سي .وقد تعزى تلك هيئة التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً
النتيجة �إلى قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س على ملتطلبات البحث العلمي؟" ومناق�شتها:
ممار�سة مهارات التعامل مع الطالب ،و�إدارة
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب
املوقف التعليمي ،وقدرتهم على ممار�سة املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
مهارات وو�سائل دعم الطالب الأكادميي والرتتيب لتقديرات �أفراد العينة مل�ستوى
واالجتماعي ،وامل�شاركة يف تطويرها ،كما يدل جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة
ذلك على قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س على التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً
ممار�سة مهارات التعامل مع الطالب و�إدارة ملتطلبات البحث العلمي ،ويو�ضح اجلدول
املوقف التعليمي ،كما ت�ؤكد �أن متكن الأ�ستاذ ( )6ذلك.
جدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لفقرات جمال البحث العلمي مرتبة ترتيباً تنازلياً
رقم

الفقرة

25
22
23
27
26
24
21
28

ن�شر الأبحاث يف الدوريات املتخ�ص�صة على امل�ستوى العاملي
حت�ضر دورات تدريبية وم�ؤمترات علمية بانتظام
ت�شارك يف امل�ؤمترات والندوات يف جمال تطوير العملية التعليمية عامة ،والتخ�ص�ص خا�صة.
ت�شارك يف الدورات التدريبية املتعلقة باجلودة واالعتماد الأكادميي
ت�شارك يف الن�شاطات العلمية
توظيف نتائج الأبحاث يف تطوير العملية التعليمية
تنفيذ �أبحاث علمية مبتكرة يف جمال التخ�ص�ص
ت�شارك يف تنفيذ �أبحاث علمية مبتكرة يف التخ�ص�صات البينية ذات ال�صلة بتخ�ص�صك
الدرجة الكلية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.16
4.04
3.99
3.93
3.89
3.85
3.80
3.70
3.92

0.651
0.940
1.137
0.947
0.709
0.750
0.960
0.972
0.609

درجة
التقدير
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن ا�ستجابات �أفراد �أن الرتقيات العلمية لع�ضو هيئة التدري�س مرتبطة
عينة الدرا�سة على فقرات هذا ال�س�ؤال كانت �إيجابية ،مبتطلبات البحث العلمي واملتمثلة بامل�شاركة
ومب�ستوى مرتفع .حيث �أ�شار �إلى �أن املتو�سطات بالندوات والن�شاطات والبحوث العلمية ،وتنفيذ
احل�سابية لتقدير امل�ستجيبني لفقرات جمال البحث �أبحاث علمية مبتكرة يف جمال التخ�ص�ص .وتتفق
العلمي تراوحت ما بني ( ،)3.70 -4.16وكانت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من اجلعافرة:
الدرجة الكلية مرتفعة؛ وقد احتلت الفقرة رقم ( ،)2015ودرا�سة الهويد ( ،)2013ومو�سى والعتيبي
( )25التي تن�ص على "ن�شر الأبحاث يف الدوريات ( ،)2011وعبد احلق وبوب�شيت (& Abdul Hack
املتخ�ص�صة على امل�ستوى العاملي" ،املرتبة الأولى ،)Bubshait,2004 ،التي �أ�شارت �إلى ارتفاع واقع �أداء
مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.16وبتقدير مرتفع ،يف حني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جوانب الأداء املختلفة ،من
احتلت الفقرة رقم ( )28التي تن�ص على "ت�شارك يف بينها البحث العلمي.
عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع "ما
تنفيذ �أبحاث علمية مبتكرة يف التخ�ص�صات البينية
ذات ال�صلة بتخ�ص�صك" ،املرتبة الأخرية ،مبتو�سط م�ستوى جودة الأداء التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة
ح�سابي ( ،)3.70وبتقدير مرتفع .وقد يعزى �سبب التدري�س يف جامعة عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات
ذلك �إلى تركز اجلامعة وان�شغالها بطلبتها ،وتوجيه خدمة املجتمع؟" ومناق�شتها:
�أع�ضاء الهيئات التدري�سية نحو القيام بالأبحاث
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
العلمية والت�أليف العلمي حلل امل�شكالت التي احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية والرتتيب
تواجه البحث العلمي ،بالإ�ضافة �إلى قوة التعاون لتقديرات �أفراد العينة مل�ستوى جودة الأداء
بني اجلامعة واملجتمعات املحلية يف جمال البحث التدري�سي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
العلمي والت�أليف التي ميكن �أن تخدم �أفراد املجتمع عمان الأهلية وفقاً ملتطلبات خدمة املجتمع ،ويو�ضح
وم�ؤ�س�ساته املختلفة .كما قد تعزى نتيجة ذلك �إلى اجلدول ( )7ذلك.
جدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لفقرات جمال خدمة املجتمع مرتبة ترتيباً تنازلياً
رقم
الفقرة

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة التقدير

32

تقدمي �أفكار واقعية لتطوير املجتمع

4.12

0.679

مرتفع

29

تعمل على تفعيل امل�شاركة املجتمعية بني اجلامعة واملجتمع املحلي

4.09

0.607

مرتفع

33

امل�شاركة يف حل امل�شكالت املجتمعية

3.47

1.031

متو�سط

30

ا�ستثمار نتائج الأبحاث العلمية يف تطوير م�ؤ�س�سات املجتمع

3.00

0.000

متو�سط

31

امل�شاركة يف برامج تنمية املجتمع

2.90

0.403

متو�سط

3.51

0.381

متو�سط
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات هذا ال�س�ؤال
كانت �إيجابية ،وتراوحت بني م�ستوى متو�سط
ومرتفع .حيث �أ�شار �إلى �أن املتو�سطات احل�سابية
لتقدير امل�ستجيبني لفقرات جمال خدمة املجتمع
تراوحت ما بني ( ،)4.12-2.90وكانت الدرجة الكلية
متو�سطة؛ وقد احتلت الفقرة رقم ( )32التي تن�ص
على "تقدمي �أفكار واقعية لتطوير املجتمع" ،املرتبة
الأولى ،مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.12وبتقدير مرتفع،
يف حني احتلت الفقرة رقم ( )31التي تن�ص على "
امل�شاركة يف برامج تنمية املجتمع" ،املرتبة الأخرية،
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.90وبتقدير متو�سط .وقد
تعزى نتيجة ذلك �إلى �أن خدمة املجتمع ُتعد من
الأدوار احلديثة لع�ضو هيئة التدري�س ،بالإ�ضافة
�إلى و�ضوح ال�صورة احلقيقية للدور املطلوب من
ع�ضو هيئة التدري�س يف خدمة املجتمع .كما قد
يدل على احرتام الغالبية العظمى من �أع�ضاء هيئة
التدري�س للقيم ال�سائدة ،وتقدمي القدوة احل�سنة
للمجتمع ،واقتناعهم ب�أهمية و�ضرورة امل�شاركة يف
برامج تطوير البيئة املحلية واملجتمع ،وقد يرجع
ذلك �إلى �أن املجتمع الأردين جمتمع حمافظ
بدرجة كبرية ،يويل للقيم الدينية واالجتماعية
�ش�أناً عظيماً.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة كل من:
اجلعافرة ( ،)2015ودرا�سة الهويد ( ،)2013ومو�سى

والعتيبي ( ،)2011وعبد احلق وبوب�شيت (
 )Hack & Bubshait,2004التي �أ�شارت �إلى ارتفاع
واقع �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جوانب الأداء
املختلفة ،من بينها خدمة املجتمع.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س "هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α ≥ 0.05
بني متو�سطات ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة عمان الأهلية يف م�ستوى جودة الأداء
التدري�سي ،وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة ب�شكل
عام ،تبعاً الختالف متغريات :اجلن�س ،والعمر،
والرتبة الأكادميية ،وعدد �سنوات اخلربة؟"
ومناق�شتها:
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات الدرا�سة
الدرجة الكلية للمقيا�س ،تبعاً مل�ستوى متغريات
الدرا�سة ،حيث جرى ا�ستخدام اختبار ت t-test
ملعرفة الفروق تبعا ملتغري اجلن�س ،وحتليل التباين
الأحادي  ANOVAللعمر والرتبة الأكادميية وعدد
�سنوات اخلربة ،وفيما يلي عر�ض هذه النتائج
ومناق�شتها.
 عر�ض النتائج املت�صلة مبتغري اجلن�سومناق�شتها :يبني اجلدول ( )8نتائج اختبار
(ت) لداللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف فقرات الدرا�سة
عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05تبعاً للجن�س.

(2018 )2

Abdul

اجلدول ()8
نتائج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والقيمة التائية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
تبعاً ملتغري اجلن�س
اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

151

3.82

0.357

�أنثى

52

3.83

0.428

* دال �إح�صائياً عند م�ستوى الداللة (.)0.05

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

0.132-

0.895
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 عر�ض النتائج املت�صلة مبتغري العمر ومناق�شتها:مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ANOVA
ملعرفة الفروق بني امل�ستويات املختلفة ملتغري
العمر ،ويت�ضح من املتو�سطات احل�سابية لدرجات
اال�ستجابة يف هذه املجاالت وجود فروق ظاهرية
بني م�ستويات متغري العمر ،كما يبني اجلدول
( .)9وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية ،لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبعاً
ملتغري العمر.
اجلدول ()9
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية
ملجاالت الدرا�سة تبعاً للعمر

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )8إلى عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05بني املتو�سطني احل�سابيني لإجابات
�أفراد عينة الدرا�سة تبعاً ملتغري اجلن�س ،ا�ستنـ ـ ــاداً
�إلى قيم ـ ـ ــة (ت) املح�سوبــة� ،إذ بلغت (،)0.132-
ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( .)0.895وقد تعود هذه
النتيجة �إلى �أن �أع�ضاء الهيئات التدري�سية (ذكوراً
و�إناثاً) يعي�شون حتت ظروف جامعية واحدة ب�شكل
عام ،ويقعون جميعا حتت الت�أثري العام نف�سه  ،كما
و�أنهم يعملون يف بيئة تعليمية تت�شابه يف وظائفها؛
لذلك ال يوجد متايز بني الذكور والإناث ،وهذه
نتيجة منطقية تتفق مع االجتاه الإيجابي املرتفع
املتو�سط االنحراف
لأفراد عينة الدرا�سة -ذكوراً و�إناثاً -نحو م�ستوى
العدد
العمر
احل�سابي املعياري
جودة الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات اجلودة
0.507
3.21
39
 30ف�أقل
ال�شاملة ،حيث يتم توجيه معظم �أن�شطة هيئات
0.426
3.16
التدري�س من قبل �إدارة اجلامعات بغ�ض النظر عن � 40 - 31سنة 58
جن�سهم ،كما تت�شابه عمليات التدري�س الأكادميي �أو
0.509
3.24
52
50 - 41
�إجراء البحوث التطبيقية يف خطوطها العري�ضة
0.844
3.25
54
 51ف�أكرث
بني الذكور والإناث .وتتفق النتيجة مع نتائج درا�سة
اجلعافرة ( ،)2015وعبد احلق وبوب�شيت ( Abdulللت�أكد من �أن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
 .)Hack & Bubshait,2004وتختلف مع نتائج درا�سة يف م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات
اجلودة ال�شاملة ب�شكل عام تبعاً الختالف متغري
درا�سة العتيبي ومو�سى( )2011التي �أظهرت وجود العمر ذات داللة �إح�صائية ،مت تطبيق حتليل
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى متغري اجلن�س التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAواجلدول
( )10يبني نتائج االختبار.
ل�صالح الذكور.
اجلدول ()10
حتليل التباين للفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفقاً
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة تبعاً الختالف متغري العمر

م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفق ًا
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة

جمموع
املربعات

df

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

1.632

3

0.544

داخل املجموعات

26.842

0.081 4.034 0.135 199

املجموع

28.474

202

ف

داللة ف
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التباين الأحادي  ANOVAملعرفة الفروق بني
امل�ستويات املختلفة ملتغري الرتبة الأكادميية،
ويت�ضح من املتو�سطات احل�سابية لدرجات
م�ستوى الأداء وجود فروق ظاهرية بني م�ستويات
الرتبة الأكادميية ،كما يبني اجلدول (.)11
اجلدول ()11
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات لإجابات �أفراد
عينة الدرا�سة تبعاً ملتغري الرتبة الأكادميية

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )10إلى
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات �إجابات �أفراد
الدرا�سة يف م�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س جلودة
الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات اجلودة ال�شاملة
تبعاً الختالف متغري العمر ،ا�ستناداً �إلى قيم
(ف) ،املح�سوبة �إذ بلغت ( ،)0.230ومب�ستوى داللة
ي�ساوي ( .)0.876وقد تعود هذه النتيجة �إلى
�أن م�ستوى �أداء ع�ضو هيئة التدري�س لأغرا�ض
الرتقية ال يرتبط بعمر ع�ضو هيئة التدري�س،
فهو ي�سعى من خالله �إلى تلبية توجهات اجلامعة
املتو�سط االنحراف
؛ لالرتقاء بالعملية التدري�سية ،و�سعيها �إلى الرتبة الأكادميية العدد
احل�سابي املعياري
حتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية بالو�صول �إلى
�أ�ستاذ دكتور
0.601 3.55 21
العاملية؛ لذا فم�ستوى �أداء ع�ضو هيئة التدري�س
يحقق ال�شفافية من خالل �إ�شراك ع�ضو هيئة
�أ�ستاذ م�شارك
0.642 4.00 61
التدري�س مب�ستوى �أدائه بنف�سه ،وهذا �شيء ثابت
جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�صرف النظر
�أ�ستاذ م�ساعد
0.845 4.06 100
عن �أعمارهم .وتتفق نتيجة الدرا�سة مع نتائج
حما�ضر متفرغ
0.603 3.55 21
درا�سة عبد احلق وبوب�شيت (& Abdul Hack
 )Bubshait,2004التي �أظهرت عدم وجود فروق للت�أكد من �أن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
بني متو�سطات �إجابات �أفراد الدرا�سة يف م�ستوى يف م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات
�أع�ضاء هيئة التدري�س جلودة الأداء التدري�سي اجلودة ال�شاملة ب�شكل عام تبعاً الختالف متغري
تعزى �إلى متغري العمر.
الرتبة الأكادميية ذات داللة �إح�صائية ،مت تطبيق
 عر�ض النتائج املت�صلة مبتغري الرتبة حتليل التباين الأحادي (،)One Way ANOVAالأكادميية ومناق�شتها :مت ا�ستخدام حتليل واجلدول ( )12يبني نتائج االختبار.
اجلدول ()12
حتليل التباين للفروق بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفقاً
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة تبعاً الختالف متغري الرتبة الأكادميية

م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفق ًا
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة

جمموع
املربعات

df

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

1.632

3

0.544

داخل املجموعات

26.842

0.081 4.034 0.135 199

املجموع

28.474

202

ف

داللة ف
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العتيبي ومو�سى ( ،)2011التي �أظهرت وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية ملتغري الرتبة الأكادميية لع�ضو
هيئة التدري�سية ل�صالح الأ�ستاذ والأ�ستاذ امل�ساعد،
و�أن لذلك �أثراً يف جودة �أدائه التدري�سي.
 عر�ض النتائج املت�صلة مبتغري عدد �سنواتاخلربة ومناق�شتها :مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي  ANOVAملعرفة الفروق بني امل�ستويات
املختلفة ملتغري عدد �سنوات اخلربة ،ويت�ضح من
املتو�سطات احل�سابية لدرجات اال�ستجابة يف هذه
املجاالت وجود فروق ظاهرية بني م�ستويات
متغري عدد �سنوات اخلربة ،واجلدول ()13
يو�ضح ذلك.
اجلدول ()13
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية
ملجاالت الدرا�سة تبعاً ملتغري عدد �سنوات اخلربة

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )12إلى
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات �إجابات �أفراد
الدرا�سة يف م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفقاً
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة تبعاً الختالف متغري
الرتبة الأكادميية ،ا�ستناداً �إلى قيم (ف) املح�سوبة،
�إذ بلغت ( ،)4.034ومب�ستوى داللة ي�ساوي (.)0.081
وقد تعود هذه النتيجة �إلى �أن مكونات ترقية ع�ضو
هيئة التدري�س تتمثل بالإنتاج والبحث العلمي الذي
يخ�ص�ص له  60نقطة ،والأداء التدري�سي وخ�ص�ص
له  25نقطة ،وخدمة املجتمع بواقع  15نقطة؛ لذا
ف�إن اجلامعة ت�سعى بكل ال�سبل �إلى رفع م�ستوى
جودة الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات اجلودة
ال�شاملة �أكرث من �أي �شيء �آخر ،بالإ�ضافة �إلى �أن
حت�سني م�ستوى الأداء التدري�سي �أمر ي�سعى �إليه كل
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،ب�صرف النظر عن رتبتهم
الأكادميية ،و�أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة
من�شغلون يف مهمة التدري�س ،ب�صرف النظر عن
املتو�سط االنحراف
م�ستويات عدد
العدد
احل�سابي املعياري
�سنوات اخلرب
رتبهم الأكادميية ،باعتبارها امل�س�ؤولية الأهم التي
تقع على عاتقهم ،وقد يرجع ت�ساوي درجة املمار�سة
0.422 2.54
�أقل من � 5سنوات 11
ن�سبياً على اختالف الرتبة الأكادميية �إلى �أن الأ�ستاذ
اجلامعي يكون قد مر بخربة منا�سبة قبل التعيني يف
اقل من 10 - 5
0.321 3.27 43
اجلامعة �أك�سبته قدرة معقولة على ممار�سة مهامه
�سنوات
ووظائفه املختلفة .كما قد يعود �سبب ذلك �إلى �أن
0.490 3.24 149
 10ف�أكرث
�أغلب عينة البحث كانت من رتبة �أ�ستاذ م�ساعد ،لذا
مل تظهر فروق فيما بينهم .وتتفق هذه النتيجة مع وللت�أكد من �أن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية
نتائج درا�سة الهويد ( ،)2013وعبد احلق وبوب�شيت يف م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفقاً ملتطلبات
( )Abdul Hack & Bubshait,2004التي �أظهرت عدم اجلودة ال�شاملة تبعاً الختالف متغري عدد �سنوات
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إلى متغري اخلربة ذات داللة �إح�صائية ،مت تطبيق حتليل
الرتبة العلمية ،يف حني تختلف مع نتائج درا�سة كل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAواجلدول
من :مغري وال�سلطاين وعبا�س ( ،)2015ودرا�سة ( )14يبني نتائج االختبار.
اجلدول ()14
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف جماالت الدرا�سة تبعا ملتغري عدد �سنوات اخلربة
م�ستوى جودة الأداء التدري�سي وفق ًا
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

df

متو�سط
املربعات

0.327

2

0.163

28.147

200

0.141

28.474

202

ف
1.160

داللة ف
0.316
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هيئة التدري�س ،و�إ�شراك جميع الأطراف
ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )14إلى
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
ذات العالقة بالعملية التدري�سية من :طلبة،
ورئي�س ق�سم ،وعميد ،وزمالء يف الق�سم
الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات �إجابات �أفراد
الواحد� ،إ�ضافة �إلى ع�ضو هيئة التدري�س
عينة الدرا�سة تبعاً ملتغري عدد �سنوات اخلربة-
نف�سه.
ا�ستناداً �إلى قيم (ف) املح�سوبة� ،إذ بلغت (،)1.160
ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( ،)0.316ورمبا يعزى  .4تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جماالت
ذلك �إلى �أن تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س
التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع
مل�ستوى �أدائهم التدري�سي متوافقة ،وكانت بدرجة
وفقاً ملعايري االعتماد الأكادميي ومتطلبات
عالية ،جاءت نتيجة ر�ضا عن دور اجلامعة يف
اجلودة ال�شاملة يف التعليم.
حت�سني �أ�ساليبهم التدري�سية ودورها يف تعزيزهم
ال�ستخدام اال�سرتاتيجيات وطرائق التدري�س� .5 ،ضرورة اهتمام م�ؤ�س�سات التعليم العايل
مب�ستوى �أداء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية،
ف�ض ً
ال عن دورها يف ا�شرتاك جميع �أع�ضاء
واعتماد مبد�أ �إ�شراك ع�ضو هيئة التدري�س
هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات والندوات التي
يف التخطيط والتنفيذ يف تقومي نف�سه ذات ًيا،
تعقدها اجلامعة ب�ش�أن تطوير العملية التعليمية
وربط خمرجات هذه العملية باحلوافز
والتعلمية ،وحت�سني جودته دون حتيز ،كما قد
ال�سنوية والرتقيات.
تعود نتيجة ذلك �إلى كون اجلامعة تقوم بتعيني
�أع�ضاء �أكفاء للتدري�س .لذا ف�إن متغري عدد  .6عقد الدورات التدريبية لأع�ضاء الهيئات
�سنوات اخلربة مل يوجد فروقاً يف م�ستوى جودة
التدري�سية من رتبة مدر�س/حما�ضر و�أ�ستاذ
الأداء التدري�سي .وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج
م�ساعد حول تفعيل جمايل( :خدمة املجتمع،
درا�سة الهويد ( ،)2013وعبد احلق وبوب�شيت
والبحث العملي).
( )Abdul Hack & Bubshait,2004التي �
أظهرت قائمة امل�صادر واملراجع
عدم وجود فروق بني متو�سطات �إجابات �أفراد
الدرا�سة يف م�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س جلودة �أو ًال :املراجع العربية:
الأداء التدري�سي تعزى �إلى متغري عدد �سنوات �	.1أبو الرب ،عماد وقداده ،عي�سى .)2008(.تقومي
اخلربة.
جودة �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل .املجلة الدولية ل�ضمان اجلودة
التو�صيات :يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها
يف التعليم العايل ،اليمن.107-69 ،)1(1 ،
الدرا�سة احلالية ،ف�إن الباحثة تو�صي مبا يلي:
 .1تكثیف برامج تدريبية مهنية تربوية � .2أبو دقة� ،سناء .)2008(.تقومی جودة الربامج
وتنفيذها يف جمال التعلیم والتدری�س وفقاً
الأكادمییة باجلامعة الإ�سالمیة بغزة من
وجهة نظر اخلریجنی .جملة العلوم الرتبویة
ملتطلبات اجلودة ال�شاملة ومعايري االعتماد
والنف�سیة بالبحرین.115-87 ،)2(10 ،
الأكادمیي.
� .2ضرورة االهتمام بتنمیة مهارات �أع�ضاء � .3أبو فارة ،يو�سف.)2003(.تقومي جودة
اخلدمات التعليمية لكليات االقت�صاد والعلوم
هیئة التدری�س فیما یتعلق ب�أ�سالیب التقییم
الإدارية باجلامعات الفل�سطينية .م�ؤمتر
احلدیثة يف عملیة التدری�س ،مع مراعاة
�ضمان اجلودة ،الزرقاء ،املنعقد يف جامعة
اختالف طبیعة الأق�سام الأكادمییة واملقررات
الزرقاء الأهلية ،للفرتة من .10/23-21
التي تد َر�س يف كل ق�سم.
 .3املو�ضوعية يف حتديد م�ستوى �أداء �أع�ضاء  .4احتاد اجلامعات العربية .)2003(.دليل
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التقومي الذاتي واخلارجي واالعتماد العام
للجامعات العربية �أع�ضاء الإحتاد .الأردن:
احتاد اجلامعات العربية.
� .5أحمد ،احمد .)2012(.درا�سة تقوميية لأداء
الأ�ستاذ اجلامعي واملادة التدري�سية من وجهة
نظر الطالب اجلامعي .امل�ؤمتر العربي الدويل
الثاين ل�ضمان جودة التعليم العايل .جامعة
ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ،ال�سودان-757 ،
.768
 .6تيم ،ح�سن� .)2008( .آراء طلبة الدرا�سات العليا
يف الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س
يف كلية الدرا�سات العليا بجامعة النجاح
الوطنية .جملة جامعة النجاح الوطنية،
فل�سطني.97-45 ،)3(5 ،
 .7اجلرب ،جرب .)2014(.تقییم جودة الأداء
التدری�سي لأع�ضاء هيئة التدری�س يف كلیة
العلوم بجامعة امللك �سعود من وجهة نظر
الطالب .جملة الزرقاء للبحوث والدرا�سات
الإن�سانیة.14-2 ،)2(14 ،
 .8اجلبوري ،ح�سني .)2008(.تقومي �أداء اال�ستاذ
اجلامعي يف �ضوء الكفايات املهنية وال�صفات
ال�شخ�صية .جملة جامعة بابل ،العلوم
االن�سانية.186-150 ،)2(15 ،
 .9اجلعافرة ،عبد ال�سالم .)2015(.فاعلية �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الزرقاء من
وجهة نظر طلبتها يف �ضوء معايري جودة
التعليم .جملة درا�سات العلوم الرتبوية،
.155-139 ،)1(4
 .10احلدابي ،داود ووخان ،خالد .)2008(.تقومي
الطالب لأداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
العلوم والتكنولوجيا اليمنية يف �ضوء بع�ض
الكفايات التدري�سية .املجلة العربية ل�ضمان
اجلودة يف التعليم العايل ،اليمن-63 ،)2(1 ،
.74
 .11احلراح�شة ،حممد و�أحمد ،یا�سنی.)2013(.
درجة ممار�سة �أع�ضاء هیئة التدری�س للكفایات
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التدری�سیة وفقاً ملعایری �إدارة اجلودة ال�شاملة
من وجهة نظر طلبة كلیة الرتبیة بجامعة
الباحة يف اململكة العربیة ال�سعودیة .املجلة
العربیة ل�ضمان جودة التعلیم اجلامعي،
.80-55 ،)13(6
 .12احلویطي ،عواد .)2010(.تقومی الأداء
التدری�سي لأع�ضاء هیئة التدری�س يف كلیة
الرتبیة والآداب بجامعة تبوك يف �ضوء
اجلودة ال�شاملة .جملة القراءة واملعرفة45 ،
(.199-158 ،)106
 .13الربیعي ،حممود والعاين ،عبد اجلبار و�سامل،
م�ضر وطراد ،حیدر وعبد ،على.)2012( .
تطویر كفایات التدری�سینی اجلامعینی يف
�ضوء نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة .امل�ؤمتر
العربي الدويل الثاين ل�ضمان جودة التعلیم،
اجلامعة اخللیجیة ،مملكة البحرین-369 ،
.375
 .14ال�سميح ،عبد املح�سن .)2005(.تطوير �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية يف
�ضوء خربات بع�ض الدول الغربية والعربية.
جملة الرتبية ،القاهرة. 313 -265 ،)15(8 ،
 .15ال�شحادة ،عبد الرزاق .)2013(.تقییم مهارات
�أداء الهیئة التدری�سیة بكلیة االقت�صاد والعلوم
الإداریة بجامعة الزیتونة الأردنیة على �ضوء
معایری �ضمان اجلودة .بحث مقدم للم�ؤمتر
العربي الدويل الثالث ل�ضمان جودة التعلیم
العايل ،جامعة الزیتونة ،عمان ،الأردن،)1(2 ،
.822-804
 .16ال�صرایرة ،خالد .)2011(.الأداء الوظیفي
لدى �أع�ضاء الهیئة التدری�سیة يف اجلامعات
الأردنیة الر�سمیة من وجهة نظر ر�ؤ�ساء
الأق�سام فیها .جملة جامعة دم�شق،)2+1( 27،
.651-601
 .17عبد احلمید ،رانیا .)2010(.تقومی الأداء
التدری�سي لأع�ضاء هیئة تدری�س املقررات
العملیة يف �ضوء املعایری القومیة للممار�سة
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 .25مغري ،عبا�س وال�سلطاين ،ن�سرين وعبا�س،
وفاء .)2015(.توافر معايري اجلودة يف
�أداء تدري�سيي �أق�سام العلوم العامة /كليات
الرتبية اال�سا�سية من وجهة نظر طلبتهم.
جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية للعلوم الرتبوية
والإن�سانية /جامعة بابل.402-392 ،)20( 14 ،

الأكادمییة للمعلم اجلامعي .بحوث الرتبیة
الریا�ضیة.276-239 ،)82( 44 ،
 .18عبد الوهاب ،حممد .)2007(.خ�صائ�ص ع�ضو
هيئة التدري�س كما يراها طالب و�أ�ساتذة كلية
العلوم جامعة اخلرطوم .جملة الدرا�سات
للعلوم الرتبوية ،اجلامعة الأردنية،)17(9،
.121-72
 .26الهويد ،ندى .)2013( .م�ساهمة تقومي �أداء
ع�ضو هيئة التدري�س يف رفع جودة التعليم
 .19العتيبي ،من�صور ومو�سى ،حممد.)2011(.
اجلامعي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
جامعة ام القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
جنران وفقاً ملعايري اجلودة واالعتماد
الأكادميي .جملة كلية الرتبية ،جامعة ثاني ًا :املراجع الأجنبية:
االزهر.81-10 ،)145(3 ،
1. Abdulhack, I. & Bubshait, A.(2004).
 .20عزيز ،ها�شم .)2012(.تقومي �أداء �أع�ضاء هي�أة Student-teacher human relations
التدري�س يف اجلامعة من وجهة نظر الطلبةas perceived by university female /
درا�سة ميدانية يف جامعة ديالى .جملة الفتحstudents. scientific Journal of King ،
.123-103 ،)50( 12
Faisal University ,Humanities and
 .21العلي� ،إبراهیم والده�شان ،ولید.)2011(.
تقییم اجلودة التعلیمیة يف معاهد العبور
العلیا .امل�ؤمتر العربي الدويل الأول ل�ضمان
جودة التعلیم العايل ،الأردن ،جامعة الزیتونة،
عمان ،الأردن.824-810 ،)2( 2،
 .22العيد رو�س� ،أغادير .)2009(.تقومي �أداء
�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �أم القرى.
امل�ؤمتر القومي ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر«التعليم
اجلامعي العربي ودوره يف تطوير التعليم قبل
اجلامعي» ،القاهرة ،مركز تطوير التعليم
اجلامعي ،جامعة عني �شم�س.246 -176 ،
 .23الكبی�سي ،عبد الواحد .)2011(.واقع جودة
التدری�س اجلامعي و�سبل االرتقاء به .امل�ؤمتر
العربي الدويل الأول ل�ضمان جودة التعلیم،
جامعة الزرقاء ،الأردن.1064-1055 ،
 .24اللمیع ،فهد والعجمي ،عمار والدوخي ،فوزي.
( .)2010تقومی الأداء التدری�سي لأع�ضاء
هیئة التدری�س بكلیة الرتبیة الأ�سا�سیة بدولة
الكویت من وجهة نظر عینة من الطالبات.
جملة العلوم الرتبویة.383-361 ،)3( 18 ،
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