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 .الملخص
تعتبر الجامعات مراكز إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها ، بل أساس وجودها ولذلك يقع 
عليها العبء األكبر في تنمية   المجتمعات ، وتمر الجامعات بمرحلة انتقالية مهمة تركز 

 (197. 2010تجويد نوعية   التعليم واالرتقاء بمخرجاته .) أميرة رمضان عبد الهادي، على 
 Rupiati,S., Rumengan,J., Wibisono,C., Otok, B.W  ))وقد أشارت

، وتسعى مؤسسات التعليم العالي إلى التميز في تقديم خدماتها األكاديمية والبحثية 2018
من الطالب حتى تنجح في استقبالهم لتقديم خدماتها  وخدمة المجتمع إلى الفئات المستهدفة

األكاديمية المتميزة لهم،  وتخرجهم بعد ذلك إلى سوق العمل والمجتمع المحلى كخريجين 
متميزين وقادرين على تلبية االحتياجات المختلفة للسوق وللمجتمع المحلى)باسم برقاوى، عماد 

 (339. 2016ابو الرب ،
م العالي هو أمر مثير ومتعب في الوقت  عينه ألنه يطالب إن تحسين نوعية التعلي

الهيئة التدريسية والطالب والموظفين و اإلداريين بان يفكروا في طرق جديدة وان يكونوا 
مستعدين لتقبل أفكار  مبتكرة وأن يعملوا سوية لدفع عملية التعلم واألداء التنظيمي . إن تطبيق 

ي التواصل وتعاونا بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس معايير بالدريدج يتطلب انفتاحا ف
والمسئولين عن تقديم الخدمات  والدعم الفني واإلداري ، وال يتكلل هذا كله بالنجاح إال عندما 
يعي كل هؤالء المعنيين أهمية المهمة المؤسسية وعندما يشاركون رؤية مستقبلية موحدة 

)تشارلز دبليو. سورنسن، ةيق األهداف التعليميويخلصون العمل لبلوغ غايات مؤسساتهم وتحق
 ( 26. 2006وآخرون، 

 معايير جودة التعليم -عضو هيئة التدريس األداء المهني ل - مقياس: الكلمات الدالة
Abstract 

Universities are centers of knowledge production, transfer and 

application, but the basis of their existence, and therefore bear the 

greatest burden in the development of societies, and universities are 

going through an important transition focused on improving the quality 

of education and upgrading its outputs (Amira Ramadan Abdel Hadi, 

2010 197). 
)Rupiati, S., Rumengan, J., Wibisono, C., Otok, BW 2018) and higher 

education institutions seek to excellence in providing academic and 

research services and community service to target groups of students to 

succeed in receiving them to provide outstanding academic services 

They then graduate them to the labor market and the local community 

as distinguished graduates who are able to meet the different needs of 
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the market and the local community (Basim Barqawi, Imad Abu Rub, 

2016. 339) 

Improving the quality of higher education is both exciting and tiring 

because it requires faculty, students, staff, and administrators to think 

about new ways, be willing to accept innovative ideas, and work 

together to advance learning and organizational performance. The 

implementation of the Baldrige standards requires open communication 

and cooperation between students, faculty, and those responsible for 

providing services and technical and administrative support.This can 

only be successful when all those involved are aware of the importance 

of the institutional mission and when they share a unified future vision 

and are dedicated to achieving the goals of their institutions and 

achieving educational goals ( Charles W. Sorensen, et al., 2006. 26( 
Keywords: Scale - Professional performance of faculty member - 

Quality standards of education 

 مشكلة البحث:-1
تعتبر الجامعات مراكز إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها ، بل أساس وجودها ولذلك يقع 
عليها العبء األكبر في تنمية   المجتمعات ، وتمر الجامعات بمرحلة انتقالية مهمة تركز 

 (197. 2010) أميرة رمضان عبد الهادي، م واالرتقاء بمخرجاتهالتعليعلى تجويد نوعية   
، Rupiati,S., Rumengan,J., Wibisono,C., Otok, B.W 2018))وقد أشارت

وتسعى مؤسسات التعليم العالي إلى التميز في تقديم خدماتها األكاديمية والبحثية وخدمة 
ح في استقبالهم لتقديم خدماتها األكاديمية المجتمع إلى الفئات المستهدفة من الطالب حتى تنج

المتميزة لهم،  وتخرجهم بعد ذلك إلى سوق العمل والمجتمع المحلى كخريجين متميزين 
وقادرين على تلبية االحتياجات المختلفة للسوق وللمجتمع المحلى)باسم برقاوى، عماد ابو 

 .(339. 2016الرب ،
ثير ومتعب في الوقت  عينه ألنه يطالب إن تحسين نوعية التعليم العالي هو أمر م

الهيئة التدريسية والطالب والموظفين و اإلداريين بان يفكروا في طرق جديدة وان يكونوا 
مستعدين لتقبل أفكار  مبتكرة وأن يعملوا سوية لدفع عملية التعلم واألداء التنظيمي . إن تطبيق 

بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس  معايير بالدريدج يتطلب انفتاحا في التواصل وتعاونا
والمسئولين عن تقديم الخدمات  والدعم الفني واإلداري ، وال يتكلل هذا كله بالنجاح إال عندما 
يعي كل هؤالء المعنيين أهمية المهمة المؤسسية وعندما يشاركون رؤية مستقبلية موحدة 

رلز دبليو. سورنسن، )تشاةميويخلصون العمل لبلوغ غايات مؤسساتهم وتحقيق األهداف التعلي
 ( 26 , ص2006وآخرون، 
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 Arribas Estebaranz, Jose    2004)وقد أشارت إلى هذا المعنى دراسة  
Maria ) حيث توصلت إلى ضروري االهتمام بمعايير الجودة لتحسين مستوى التعليم  حيث

الحياة المعاصرة تعليم بجودة تتناسب والمرحلة الراهنة .لذلك  بأساسيًا. وتتطلأصبح مطلبا 
يجب أن تتوافق مواصفات عضو هيئة التدريس  المعاصر مع متطلبات الحياة المعاصرة  
والتعليم المعاصر. فالحياة المعاصرة تفرض نظام جودة للعملية التعليمية برمتها بمؤسسات 

حل يلعب المعلم الدور األساسي في جودة العملية التعليم على مختلف مراحله، وبجميع المرا
 (1. 2011التعليمية.) فتحي سالم أبوزخار، 

إلى أهمية عضو هيئة ( Balam, Esenc Meric  2006 )وقد توصلت دراسة
لمشروع تطوير التعليم العالي  استراتيجيةلذلك  وضعت وزارة التعليم العالي المصرية التدريس 
بغرض خلق مناخ إيجابي لتحسين جودة وكفاءة نظام التعليم العالي من خالل  2000في عام 

اإلصالح التشريعي ،إعادة الهيكلة المؤسسية ، وخلق آليات مستقلة لضمان الجودة واستحداث 
ور التطوير وذلك مشروعا تشمل محا 25أنظمة لمراقبة وتقييم األداء ، والتي ترجمت إلى 

مشروع في  25مشروعا من  12تنفذ على ثالث مراحل . وقد تم تجميع  2017حتى عام 
وهى: ستة مكونات تعد األهم في أولويات الوزارة كما جاء في وزارة التعليم العالي المصرية 

، مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات HEEPFمشروع تطوير التعليم العالي  ق صندو 
، مشروع توكيد  EHCP، مشروع الكليات التكنولوجية المصرية  ICTPتعليم العالي في ال

، مشروع تنمية قدرات  FOEP، مشروع تطوير كليات التربية   QAAPالجودة واالعتماد   
ويمثل  (2011) وزارة التعليم العالي المصرية ، FLDPأعضاء هيئة التدريس والقيادات 

في عملية التعلم التي تسعى الجودة إلى تحقيقها مع  عضو هيئة التدريس ركيزة أساسية
الطالب وقد ركز الطالب أن احد العوامل التي تساعدهم على التعلم وجود احترام متبادل بين 
الطالب واألساتذة . وذكر الطالب أن األساتذة الذين كان لهم اثر فاعل كانوا يعاملون 

. 2006جان ى. فريد،  ى.هوبا، ماري ) القراراتن ويشاركونهم في اتخاذ الطالب كراشدي
حيث يعد عضو هيئة التدريس أحد أهم العناصر التي تتضافر لالرتقاء بالعملية  (125

إذ تلقى على عاتقهم مسؤولية تنفيذ البرامج  المخرجات،التدريسية وصوال إلى التميز في جودة 
وقد أشارت إلى .(339. 2016،، عماد أبو الرب برقاوي التربوية وتوفير الجودة فيها )باسم 

-Jara Gutiérrez, N.P., Díaz أهمية دور عضو هيئة التدريس فى العملية التدريسية

López, M.M   2017 . 
وقد جاد االهتمام بدراسات تقويم األداء األكاديمي لألستاذ الجامعي ليس قبيل التعرف 

ة األساسية، بل أيضا لتطوير دور على مدى كفاءة هذا األداء وترشيده، أو لمجرد إثراء المعرف
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الجامعات في تحقيق التنمية المجتمعية والتحرر السياسي واالقتصادي والثقافي ، باعتبار أن 
. 1995) ضياء الدين زاهر، على إمكاناتنا وقدراتنا العلمية هذا التحرر يرتكز بالدرجة األولى

متعاون ليضمنوا تحقيق  ويعمل أعضاء هيئة التدريس والموظفون والمشرفون بشكل (39
وتلبية حاجات الطالب واألطراف المعنية كما يتم تحديد مناصب  ةاالستراتيجياألولويات 

أعضاء هيئة التدريس بشكل يتوافق مع إطار العمل التعليمي وتقسيم كمية العمل التعليمي 
)تشارلز التدريسيةاعليات التدريسية وغير وتقسيم كمية العمل في الوحدات بشكل يشمل التف

وعضو هيئة التدريس تناط به العديد من  (313 , ص.2006دبليو. سورنسن، وآخرون، 
األدوار ويعقد عليه الكثير من اآلمال المتجددة، والتي ال يمكن اإليفاء بها على الوجه األكمل 

فة ة شاملة لكا، ما لم يحصل على التنمية المهنية المتكاملة والمستمرة وفق رؤية علمي
وتتكون المهام األساسية  (11 , ص.2019) محمود محمد فرج حسانين ، المتغيرات المحيطة

لعضو هيئة التدريس كما أشار" من أربعة أنشطة رئيسة هي : التدريس ، والبحث العلمي 
واإلسهامات الفكرية ، وخدمة الجامعة والمجتمع ، إضافة إلى اإلدارة األكاديمية . وقد يختلف 

ة مساهمة عضو هيئة التدريس من نشاط إلى أخر، ولكن تتكامل محصلة هذه حجم وكفاء
, 1978حياوى،  موفق) الجامعيهيئة التدريس في مجتمعه  األنشطة لتبين مدى فاعلية عضو

 (34-33 ص.ص
تعنىىى زيىىادة فعاليىىة أداء أعضىىاء هيئىىة التىىدريس عىىن طريىىق تحسىىين كفىىايتهم اإلنتاجيىىة، 

التىىدريس الجىىامعي ، والتخطىىيي لتىىدريس المقىىررات الدراسىىية ، والتعلىىيم ورفىىع مسىىتوى أدائهىىم فىىي 
الفىىىردي أو الىىىذاتي ومصىىىادر التعلىىىيم وتكنولوجيىىىا التعلىىىيم ، والتقىىىويم واالختبىىىارات التحصىىىيلية فىىىي 

 (12. 2019) محمود محمد فرج حسانين، ليم الجامعي ومناهج البحث العلميالتع
عىن أهميىة الكفىاءة الذاتيىة لعضىو  Koch, Sharon J.   2011وقىد ذكىرت دراسىة  

معىايير الجىودة النوعيىة فىي   إنالكليىة. هيئة التدريس وخاصىة أنهىا تعىد مطلبىا أساسىيا العتمىاد 
مسىىىتوى العنصىىىر  :وهىىىىالتعلىىىيم الجىىىامعي تتعلىىىق بالمعىىىايير المتعلقىىىة بجىىىودة الهيئىىىات التدريسىىىية 

سجل الكادر األكىاديمي فىي  ، والتدريسأعضاء هيئة  نسبة الطلبة إلى ، وىيواإلدار األكاديمي 
ة ، الجامعىة مىىدى تىوفر أعضىىاء هيئىة التىىدريس للعمىىل فىي مختلىىف بىرامج و تخصصىىات الجامعىى

مىىدى احتىىرام أعضىىاء هيئىىة التىىدريس للطلبىىة مىىدى تفىىرغ أعضىىاء هيئىىة التىىدريس مسىىتوى التىىدريب 
سىية فىي الجمعيىات األكاديمي ألعضاء الهيئىات التدريسىية مىدى مشىاركة أعضىاء الهيئىات التدري

اإلنتىىاج العلمىىي ألعضىىاء هيئىىة التىىدريس, وطبيعىىة  ، وو اللجىىان و المجىىالس المهنيىىة و العلميىىة
 .الدراسات و األبحاث التي يقومون بها لخدمة الجامعة و المجتمع المحلي 
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وتأسيسىىًا علىىى مىىا سىىبق ذكىىره مىىن أهميىىة الجامعىىات كالقىىاطرة للمجتمىىع البشىىرى ، وأهميىىة 
ألعضىىىىاء هيئىىىىة التىىىىدريس للقيىىىىام بمسىىىىؤولياتهم التعليميىىىىة والبحثيىىىىة وخدمىىىىة بيئىىىىة  اإلعىىىىداد الجيىىىىد

 المجتمع.
 البحث.صياغة مشكلة -2

وانطالقا من ضرورة مراعىاة الجامعىات والمعاهىد العليىا لموصىفات عضىو هيئىة التىدريس 
التي تعتىرض كما حددها دليل االعتماد والجودة بوزارة التعليم العالي ، وسعيا لمعرفة المعوقات 

ذلك والعوامل التي ترفع مىن كفاءتىه فىي أداء أدواره المهنيىة واألكاديميىة يىأتي هىذا البحىث محىدد 
عضىىو هيئىىة التىىدريس فىىي إطىىار معىىايير جىىودة األداء  المهنىىي ل فىىي قضىىية رئيسىىية وهىىى مقيىىاس

 .التعليم
 البحث. أهمية-3
جتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد ندرة الدراسات التي اهتمت ببناء المقاييس في الخدمة اال-1

 بصفة خاصة وذلك في حدود علم الباحثة.
حسب ما أشارت إليه الدراسات السابقة من ضرورة قياس أداء عضو هيئة التدريس منها -2

  2016رب  عماد أبو ،برقاوي باسم & 2013دراسة كال من أمل بنت فيصل مبارك الفريخ 
أهمية الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس في المنظومة التعليمية وخاصة في إطار  -3

 .2019 حسانينجودة التعليم حسب ما أشارت إلية الكتابات النظرية محمود محمد فرج 
 البحث. أهداف-4
 بناء مقياس لقياس األداء المهني لعضو هيئة التدريس في إطار معايير جودة التعليم. -1
 البحث: مفاهيم-5

مفهوم جودة التعليم وفيما يلي  –تتناول الدراسة مفهومين أساسيين هما مفهوم األداء 
 عرض للمفهومين :

 مفهوم األداء: -1
، مذكور إبراهيم)إنجازه اء الشيء أو القيام به أو "أد يعرف األداء في المعجم الوجيز على أنه

العلوم االجتماعية األداء المهني على  ويعرفه أحمد ذكى بدوى في قاموس (10 , ص.2002
أنه "القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقا للمعدل المطلوب من العامل الكفء 

 (360. 1993والمدرب)أحمد زكى بدوى، 
السلوكيات التي سوف  رتكرا“أنه كما يعرف أداء الدور في الخدمة االجتماعية على 

وأيضا الخبرات السابقة  األهداف.تكون مفيدة في المواقف المتتابعة للوفاء بالتوقعات أو تحقيق 
........( وهو أحد الوسائل األخ ،األب) األخررات للتواجد في مكان الشخص كأحد التصو 
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ما يساعدون  الفنية إلظهار الوعي الذاتي وفهم اآلخرين واألخصائيين االجتماعين غالبا
 (452. 2000عمالئهم على تكرار مواقف واقعية )أحمد شفيق السكري : 

ويعرف األداء المهني لعضو هيئة التدريس نظريا في هذه الدراسة على انه مجموع 
المهام التي يمارسها عضو هيئة التدريس في نطاق وظيفته الرسمية داخل الكلية أو المعهد 

داخل المؤسسة،  الذاتي العالقةالمهني، التطوير  كهي: السلو وتتحدد هذه المهام في أبعاد 
 البحث العلمي. المعلومات،األنشطة المجتمعية، العالقة بالطالب، توظيف تكنولوجيا 

ضوء ما يقيسه مقياس األداء المهني المذكور بالدراسة  فيويتحدد المفهوم إجرائيا 
والذي تشير درجاته المرتفعة إلى قيام عضو هيئة التدريس بمهامه بكفاءة ، بينما يشير درجاته 
 المنخفضة إلى انخفاض أدائه المهني ألداره المتنوعة وتتنوع درجات المقياس بين

(409-98) 
 مفهوم جودة التعليم:-2

ومنها  جياد،: صار جيدا فهو جيد والجمع ة في اللغة )جاد( جودةتأتى كلمة جود
 كور،مدإبراهيم ) جيداً وفية صيره  الشيء،أجاد  ويقال:)أجاد(: أتى بالجيد من قول أو عمل 

 (125 , ص.2002
  quality  وهى ترجمة للكلمة اإلنجليزية   long manوتعرف الجودة في قاموس 

 ويقصد بها ما يلي :
 الذي يحدد بنا علية إذا ما كان الشيء جيدا أم سيء.المعيار  -
 أعلى المستويات للحكم على العمل . -
 (Long man: 1993 :539أحيانا ما تكون  سمة متالزمة لشيء أو لشخص) -

ويعنى مصطلح الجودة التأكد من تحقيق رغبات العمالء ومتطلباتهم أو ما يفوق 
المستفيدين و التأكد من أن السلع والخدمات  توقعاتهم ، ويتطلب ذلك االتصال بالعمالء أو

. 2008تتناسب مع احتياجاتهم، وكذلك بناء عالقات طيبة معهم)محمد عبد الفتاح محمد، 
وتعرف الجودة في الجانب التعليمي على أنها المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة  (167

نتج أو الخدمة التي تجعله وهى تعنى التميز ، وهى عبارة عن جملة السمات و الخصائص لم
 .( 6.  2009)هدى سعد السيد ، ادرا على الوفاء باحتياجات معينةق

 اإلطار النظري للدراسة: -6
فىىىي ضىىىوء مىىىا تىىىم عرضىىىه مىىىن مفهىىىوم الجىىىودة فىىىي الجانىىىب التعليمىىىي نجىىىد أن هنىىىاك    

 -مبررات الستخدامها في الجانب التعليم ولها أهداف نطرحها من خالل العناصر اآلتية:
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محمد على )كما حددها ،مبررات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي-1
 :(2005رنص

تحقيق منظومة شاملة تحقق االرتباط والتفاعل والتنسيق بين حاجة التعليم الجامعي إلى -أ
أطراف العملية التعليمية فقصور تحقيق المنظومة التعليمية يؤدي إلى قصور تحقيق الجودة 

 .الشاملة للتعليم الجامعي
 .قصور األداء الحالي لكثير من أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي-ب
 .التطبيق في التعليم الجامعي وجود فجوة بين النظرية و -ج
 عدو توافر المستويات المعيارية في التقويم ومؤشراتها بالتعليم الجامعي-د
 .عدم وضوح فلسفة وأهداف التعليم الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس-هى
 قصور إثراء عضو هيئة التدريس بالجديد في مجال مادته-و
 .طرائق تدريس تقليدية وعدم االستعانة بطرائق حديثةاعتماد عضو هيئة التدريس على استخدام -ح
 .حاجة الجامعات إلى ثقة المستفيدين من خدماتها وتقييم إنتاجها وقدرتها على العطاء-ط
 .قصور استفادة الجامعات من بعض الصيغ والنماذج العالمية مثل الجامعات االفتراضية-ى

 مجموعة من األهداف نجملها فيما يلي:وعملت الجودة في المجال التعليمي على تحقيق 
هاشىم ) حددهاتعليم الجامعي أهداف عديدة للجودة في ال : إنالجامعيأهداف جودة التعليم -2

 يلي:( فيما 229 ص. ،2011جحيم الطائي،  العبادي، يوسففوزي 
وهو التأكيد على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارته مبدأ إسالمي وأنه من سمات العصر -أ

 مطلب وظيفي يجب أن يحتضن جميع جوانب العملية التعليمية والتربوية.
 .تطوير أداء العاملين عن طريق تنمية روح العمل التعاوني الجماعي -ب
 ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة والقائمة على الفاعلية والفعالية .-ج
التوثيق للبرامج واإلجراءات تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم تقوم على أساس -د

 .والتفعيل لألنظمة واللوائح والتوجهات واالرتقاء بمستويات الطلبة
االهتمام بمستوى األداء لإلداريين وأعضاء هيئة التدريس من خالل المتابعة الفاعلة وإيجاد -هى

اإلجراءات التصحيحية الالزمة مع تركيز الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام 
 المخرجات(.–العمليات –يمي )المدخالت التعل

 .اتخاذ اإلجراءات الوقائية لتالفي األخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة لدى العاملين-و
الوقوف على المشكالت التعليمية في الواقع العملي ودراسة هذه المشكالت وتحليلها -ز

بعة تنفيذها في الكليات التي باألساليب والطرائق العلمية واقتراح الحلول المناسبة لها ومتا
 تطبق نظام الجودة مع تعزيز االيجابيات والعمل على تالفي السلبيات .
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 :2015معايير االعتماد وفقا ألحدث إصدار للهيئة القومية -3
-أعضاء هيئة التدريس-إدارة الجودة والتطوير-القيادة والحوكمة-التخطيي االستراتيجي

-الطىىالب والخريجىىون -التىىدريس والىىتعلم-المعىىايير األكاديميىة-الماليىىة المىىوارد  -الجهىاز اإلداري 
 خدمة البيئة والمشاركة المجتمعية.-الدراسات العليا-البحث العلمي

 ( يوضح مؤشرات معيار أعضاء هيئة التدريس1جدول رقم )
 المؤشرات منطوق المعيار

من للمؤسسة العدد الكافي والمؤهل 
، بما ومعاونيهمأعضاء هيئة التدريس 

طلبات البرامج التعليمية يتناسب مع مت
، وبما يمكنها من تحقيق رسالتها المقدمة

 وأهدافها .
وتعمل المؤسسة على تنمية قدرات 
ومهارات أعضاء هيئة التدريس 

وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان  ومعاونيهم،
 .أراءهمقياس 

لطالب على نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى ا-1
مستوى المؤسسة واألقسام العلمية تتفق مع المعدالت المرجعية 

 لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.
للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة -2

 التدريس والهيئة المعاونة.
التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات -3

 التي يشاركون فيها.الدراسية 
أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام -4

 بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة.
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -5

تحدد بصورة دورية ، وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج 
 ي تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.الت

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -6
موضوعية ، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم ، وتناقشهم فيها عند 

 الضرورة ، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.
للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة -7

المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة من 
 النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

ورغم وجود معايير للحكم على أداء عضو هيئة التدريس إلى أن هناك عوامل تقلل من قدرة    
 عضو هيئة التدريس على قيامه بأداء دوره بكفاءة.

، رأبىىو زخىىاسىىالم  )فتحىىيكمىىا حىىددها  هيئببة التببدريسأسببباا افخفبباض جببودة أداء عضببو -4
 :Lina   2018( و   8-7  , ص.ص2011
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 حيث قدمت ورقة عمل تتحدث فيها هن أعباء عضو هيئة التدريس التي تؤثر على أداءه:
تزايىد أعىداد الطىالب الىذي قابلىه نقىص فىي أعضىاء هيئىة التىدريس فىتح البىاب علىى مصىرعيه -أ

بىأي صىلة أن يمارسىىه، ويأخىذ مكانىه كعضىىو هيئىة التىدريس بأحىىد حتىى لمىن ال يمىت للتعلىىيم 
 األقسام.

اختىىىزال المواصىىىفات المطلوبىىىة لتعيىىىين أي عضىىىو هيئىىىة تىىىدريس فىىىي إفىىىادة بالحصىىىول علىىىى -ب
 مؤهل عالي.

االنخفاض في رواتب أعضاء هيئىة التىدريس ، مقارنىة مىع زمالئهىم المغتىربين ، دفىع الكثيىر -ج
 رواتبهم، بالطبع على حساب جودة أدائهم . منهم للسفر لتعويض النقص في

وجىىود الكثيىىر ممىىن هىىم معينىىون بىىدون أن يكىىون لهىىم أي دور يىىذكر سىىوى سىىويعات محىىدودة -د
فىي أداء عملهىم ممىا سىبب فىي انخفىاض جىودة  التقىاعسوليوم واحد فقىي شىجع الكثيىر علىى 

 التعليم.
أنها أن ترفىىع مسىىتوى تأهيىىل غيىىاب الىىدورات التدريبيىىة ن كبرنىىامج تعلىىيم مسىىتمر التىىي مىىن شىى-هىىى

 عضو هيئة التدريس.
ضعف اإلدارة على مستوى األقسام في أحيانا كثيرة ، وعلى مسىتوى الكليىات ، وأيضىا علىى -و

 مستوى الجامعات أحدث خلل وانحدار واضح في مستوى مخرجات مؤسسات التعليم العالي
الي ن وتفشىى المجىامالت بىين غياب التفتيش الجاد بالنسبة للكثير من مؤسسات التعليم الع-ح

 ممن يجب أن يقوموا بدور الرقابة.كثير 
 مهام عضو هيئة التدريس: -5

 &Lisnawita, Lucky Lhaura Van, F.C (19. 2007ويىرى) محمىد العجمىي 

Hasyim, M.,  2018 Prastyo, D.D.   أن أدوار عضىو هيئىة التىدريس تتمثىل فىي مىا (
 -يلي:

كىىىون عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس العنصىىىر األساسىىىي فىىىي تحقيىىىق األهىىىداف  انطالقىىىا مىىىنالتىىىدريس -أ
وهىىىو الىىىذي يجىىىب أن يتىىىولى جانبىىىا مهمىىىا مىىىن جوانىىىب تثقيىىىف  بالجامعىىىة، المنوطىىىةواألنشىىىطة 

فهىىو عضىىو فىىي أقسىىامها ومجالسىىها وهىىو الىىذي يسىىهم فىىي  الجامعىىة،المجتمىىع الىىذي توجىىد بىىه 
اإلبىىداع وتتجسىىد تصىىورات ووضىىع الخطىىي الدراسىىية ومىىن خاللىىه يحصىىل  االسىىتراتيجيةرسىىم 

 المستقبل عن كيفية إعداد الطلبة وتدريبهم ومساعدتهم في مواجهة التغيير.
، إلىى تنشيي وتنمية عضو هيئىة التىدريس البحث العلمي : تتعدى إسهامات البحث العلمي -ب

 تنمية المجتمع والرقى به في جميع النواحي .



 
 

- 85 - 
 

تبىىىدأ منىىىذ اسىىىتقبال الطىىىالب الجىىىدد وتعىىىريفهم رعايىىىة وتوجيىىىه الطىىىالب: وتتنىىىوع هىىىذه الرعايىىىة و -ج
 بالتخصصات الموجودة في الجامعة ، وتمتد إلى ما بعد تخرجهم من الجامعة .

خىىدمات المهىىن التخصصىىية خىىارج إطىىار الجامعىىة : حيىىث تقىىدم لألفىىراد والمؤسسىىات ويقىىوم  -د
يىىىىىة ، بتأديىىىىة هىىىىذا الىىىىدور عضىىىىو هيئىىىىة التىىىىىدريس بوصىىىىفه أكاديميىىىىا للمهىىىىن :التعليميىىىىة والطب

 والهندسية، والزراعية، والتجارية، والقانونية كل حسب تخصصه.
نشىىر وتعزيىىز ثقافىىة المجتمىىع المحلىىى والقىىومي العىىام : ويتطلىىب هىىذا الىىدور النهىىوض بعمليىىة -هىىى

تأليف المراجع والكتب العلمية المتخصصة ، وإعداد وتقديم دراسات بحثية بسيطة مع تأكيىد 
ممارسة دورها حيويىا فىي مناقشىة مشىكالت المجتمىع وقضىاياه، ارتباطها بالبيئة والمجتمع ، و 

 بجانب كتابة المقاالت في الصحف والمجالت العامة واالهتمام بقضايا الساعة.
دور إداري علىىى مسىىتوى القسىىم والكليىىة والجامعىىة: ويتطلىىب هىىذا الىىدور مىىن عضىىو هيئىىة 

م فىي اجتماعىات الجامعىىة، التىدريس المشىاركة الفعالىة فىىي اجتماعىات القسىم وحسىن وتمثيىىل القسى
، مثىىل :تقيىىيم الخطىىي باإلضىىافة إلىىى المشىىاركة فىىي اتخىىاذ  القىىرارات المرتبطىىة بالعمىىل األكىىاديمي

التعيىين، وإعىىداد خطىة االحتيىىاج ، والمشىىاركة فىي لجىىان اإلعىىداد ، والتنظىيم للمىىؤتمرات والنىىدوات 
 ة .واللقاءات العلمية والفكرية التي تعقد على مستوى القسم أو الكلي

ولكي يمارس عضو هيئىة التىدريس المهىام السىابقة عليىه التحلىي بمجموعىة مىن السىمات 
 -التي تميزه نوجزها في األتي:

 صفات األستاذ الجامعي:-6
علىى )تنقسم صفات عضو هيئة التدريس إلى صفات مهنية وصفات شخصية كما حددها 

 (Sacoto, M.M., Velasco   2018 )( .27-26. 2012غربي ، سليمة حفيظى 
 الصفات المهنية :-أ

تقىىدير مهنىىة التعلىىيم واالعتىىزاز لكونىىه أسىىتاذا جامعيىىا يحمىىل رسىىالة عليىىه االجتهىىاد إليصىىالها -1
 لطالبه ومجتمعه على أحسن وجه.

اإللمام بأهداف التعليم الجامعية كيفية تحقيقها دائمىا فىي إطىار أهىداف التعلىيم بصىفة عامىة -2
 عة بصفة خاصة .والجام

 تنمية العالقات اإلنسانية اإليجابية مع الطالب وجعلها تتميز بالود واالحترام المتبادل.-3
إظهار مستوى عال من األخالق متسق مع أخالقيىات المىربين األفاضىل ،ألنىه يظىل دائمىا  -4

 قدوه لطالبه ومثاال لجامعته.
 احترام النظام الجامعي وتعليماته.-5
 النمو الذاتي وتطوير أدائه األكاديمي والفني والمهني.العمل على  -6
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استخدام أسلوب الحوار والمناقشة وتجنب أسىلوب السىرد والخطابىة وانتقىاء الطريقىة المناسىبة -7
 لكل موقف تعليمي بالطريقة واألسلوب المناسبين.

 ة.إثارة الروح النقدية لدى الطالب واحترام حرية تعبيرهم وتقييمهم بكل موضوعي -8
 الصفات الشخصية:-ب

 التحلي بقدرات ومهارات التفكير العلمي واتجاهاته .-1
 التمتع بالصحة الجسمية والنفسية التي تؤهله للقيام بوظائفه المختلفة. -2
، وال يعطىىىى أحكامىىىا ، فىىىال يىىىدع فرصىىىة للغضىىىب أن يتملكىىىه االحتفىىىاك بكىىىم انفعىىىالي مناسىىىب-3

 بالنفس والتحمس لتنفيذ العمل.سريعة للمواقف المختلفة ويتحلى بالثقة 
 إعداد المقياس:-7

ويتكىىىىون  السىىىىلوك المهنىىىىيمؤشىىىىرات رئيسىىىىية، المؤشىىىىر األول يقىىىىيس  سىىىىبعويتكىىىىون مىىىىن 
( عبىارة والمؤشىر الثالىث 15ويتكون من ) التطوير الذاتي( عبارة والمؤشر الثاني يقيس 15من)

( عبارة والمؤشىر الرابىع ويقىيس 14ويتكون من) العالقات داخل المؤسسة التعليميةويقيس البعد 
 عالقتىىىىه بىىىىالطالب الخىىىىامس ويقىىىىيس  والمؤشىىىىر( عبىىىىارة 12ويتكىىىىون مىىىىن )األنشىىىىطة المجتمعيىىىىة 

والمؤشىىر السىىادس ويقىىيس توظيىىف تكنولوجيىىا المعلومىىات ويتكىىون مىىن ( عبىىارة 14ويتكىىون مىىن )
ون ( عبىىىىارة ويتكىىىى14مىىىىن )ويتكىىىىون ( عبىىىىارة ، والمؤشىىىىر السىىىىابع  ويقىىىىيس البحىىىىث العلمىىىىي 14)

وقبد تبم اتخباذ مجموعبة مبن الخطبوات واإلجبراءات لبنباء هب ا ، ( عبىارة98المقياس ككل مىن )
المقيبباس وفقببا للخطببوات العلميببة والعمليببة لتيببميم المقبباييس االجتماعيببة والنفسببية وتتم بب  

 -ه ه الخطوات فيما يلي:
 (الهدف من المقياس:1)

 ير جودة التعليم.قياس األداء المهني لعضو هيئة التدريس في إطار معاي
(تحديىىد اإلطىىار العلمىىي الىىذي انطلىىق منىىه المقيىىاس ويضىىم هىىذا اإلطىىار الرجىىوع إلىىى 2)

 -العديد من المصادر أهمها: 
–كفىىاءة األداء –رجعىىت الباحثىىة إلىىى العديىىد مىىن الكتابىىات النظريىىة المرتبطىىة  بجىىودة التعلىىيم -أ

 بكيفية إعداد المقاييسالتعليم الجامعي  ،وكذلك الرجوع إلى كتب البحث المرتبطة 
االعتماد على عدد من الدراسات واألبحىاث تم  البحوث السابقة المرتبطة بموضوع المقياس-ب

 المقياس. بناء المقاييس وذلك بهدف القدرة على تحديد أبعاد المقياس عبارات كل بعد من أبعاد في
دد مىن المقىاييس ذات تم االطالع على عىالرجوع إلى المقاييس المرتبطة بموضوع المقياس -ج

 الصلة بموضوع مقياس الدراسة والتي تم إعدادها ضمن عدد من األبحاث العلمية:
مقيىىىىاس الىىىىوالء التنظيمىىىىي ألعضىىىىاء هيئىىىىة التىىىىدريس بكليىىىىة الخدمىىىىة االجتماعيىىىىة جامعىىىىة -1
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 .2000حلوان
اسىىتبانه حىىول مسىىاهمة تقىىويم أداء عضىىو هيئىىة التىىدريس فىىي رفىىع جىىودة التعلىىيم الجىىامعي -2

 " .2012ئقة بنت عباس سنبل "فا
 ". 2016 عماد أبو الرب ،برقاوي  مباس“التدريس إطار نموذج لتقويم جودة أداء عضو هيئة -3
 ". 1995تقويم أداء األستاذ الجامعي "األداء البحثي كنموذج  "ضياء الدين زاهر  -4
هيئىة التىدريس العالقة بين دورة إعداد المعلم الجامعي وتحسين األداء الوظيفي ألعضىاء -5

 .1999بكليات الخدمة االجتماعية جامعة حلوان محمود محمد أحمد صادق 
المهتمىىين تىىم إجىىراء عىىدد مىىن المقىىابالت مىىع بعىىض  مقىىابالت مىىع الخبىىراء قبىىل بنىىاء المقيىىاس-د

 بجودة التعليم العالي .
صىىىياغة عبىىىارات ل أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدريس مىىىع مجموعىىىة مىىىن  إجىىىراء مقىىىابالت غيىىىر مقننىىىة-هىىىى

 مقياس.ال
بنىىىاءات واعتمىىىادا  علىىىى مىىىا سىىىبق عرضىىىه مىىىن أطىىىر نظريىىىة ومقىىىاييس مهتمىىىة  أبعىىىاد المقيىىىاس-و

 -التالية:  األبعادمقياس في البموضوع المقياس تم تحديد أبعاد 
الثالىىث العالقىىات داخىىل البعىىد -. البعىىد الثىىاني التطىىور الىىذاتي -األول السىىلوك المهنىىي البعىىد -

- الخىىامس عالقتىىه بىىالطالبالبعىىد - ألنشىىطة المجتمعيىىة ا الرابىىع البعىىد- المؤسسىىة التعليميىىة
 البعد السابع البحث العلمي . -البعد السادس توظيف تكنولوجيا المعلومات 

تم تحديد واشتقاق العبارات المناسبة للمقيىاس ووضىعها تحىت كىل اشتقاق عبارات المقياس: -ز
كره مىن التىراث النظىري ومىن الدراسىات بعد من أبعاده الرئيسية وذلك اعتمادا على ما سبق ذ

 جودة التعليم الجامعي. واألبحاث في 
 الترتيبىىي الىىذيالمقيىىاس ليكىىون علىىى مسىىتوى القيىىاس  مالمقيىىاس: يصىىمتحديىىد أوزان فقىىرات -ح

يركز على نقطة أصل طبيعية ، ويعد المقياس ليكىون مىن نىوع مقىاييس التقىدير ويكىون لكىل 
 -تالي:فقرة أوزان متدرجة على النحو ال

    
 غير موافق إطالقا   غير موافق  موافق        موافق إلى حد ما     موافق تماما      

        (5    )     (4              )   (3(           )2       )         (1) 
 وهذا بالنسبة للعبارات الموجبة أما العبارات السالبة فتكون العكس.

ويىىتم تقنىىين المقيىىاس عىىن طريىىق حسىىاب صىىدق وثبىىىات Standardizationتقنىىين المقيىىاس-ط
 :المقياس

 اختبار صدق المقياس: -1
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 الصدق الظاهري:-أ
( مىن المحكمىين مىن أعضىاء 3حيث قامت الباحثة بعىرض فقىرات المقيىاس  علىى عىدد)

بكفىر  هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان والمعهد العالي للخدمىة االجتماعيىة
الشيخ وذلك الختبار مدى ارتباط فقرات المقياس بمضمونه وباألبعاد الرئيسية التي يدور حولها 
، وكذلك بمدى سىالمتها اللغويىة وترتىب علىى ذلىك تعىديل صىياغة بعىض العبىارات منهىا أشىارك 
برأيىىي فىىي اختيىىار القيىىادات األكاديميىىة بىىدل مىىن أوعىىى أفىىراد الكليىىة باختيىىار العناصىىر الكىىفء، 
أعىىىرض تعليمىىىىات اإلدارة عبىىىىر موقىىىىع المؤسسىىىىةا لتصىىىىبح أتىىىىابع موقىىىىع الكليىىىىة لمعرفىىىىة تعليمىىىىات 

 اإلدارة.
 :Contrastedصدق الجماعات المتعارضة -ب

 Criterionيعتبىىىر أحىىىد طىىىرق حسىىىاب الصىىىدق التالزمىىىي المىىىرتبي بصىىىدق المحىىىك 
Validity ويعتبىر أهىم أنىىواع صىدق المقىىاييس، حيىث يىتم تكىىوين جمىاعتين مىىن الجماعىات التىىي ،

تختلف فيما بينها اختالفا واضحا في السمة أو المشىكلة التىي يقيسىها المقيىاس...............، 
ويقىىوم الباحىىث بتطبيىىق المقيىىاس علىىى مفىىردات كلتىىا المجمىىوعتين فىىإذا وجىىد فىىروق دالىىة إحصىىائيًا 

 (228-227. 2006)هشام سيد عبد المجيد،بيقين يشير ذلك إلى صدق المقياسبين نتائج التط
أداء عضىو هيئىة التىدريس ألدواره ولتحقيق هذا النوع من الصدق قامت الباحثة بتطبيق مقياس 

، أعضىاء هيئىة التىدريس)على عينتىين مختلفتىين مىن  المهنية في إطار معايير جودة التعليم 
مفىىردة، العينىىة الثانيىىة 20وعىىددهم  حصىىلت الكليىىة علىىى االعتمىىاد األكىىاديمي العينىىة األولىىى 

عضو حاصل على درجة الدكتوراه وغير معين كعضو هيئة تدريس يعمل في  كلية لىم  20
مقيىاس لوأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجمىوعتين ل تطبق معايير الجودة 

 -مقياس كما يلي: لتائج بالنسبة لوذلك باستخدام اختبار)ت( وكانت الن
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( يوضح معنوية الفروق بين مجموعتي أعضاء هيئة تدريس معينين وأعضاء 2جدول رقم )
 غير معينين

 المجموعات

عدد 
أعضاء 
هيئة 

 التدريس

المتوسي 
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة )الداللة( t Sigقيمة  المعياري 

أعضاء هيئة التدريس 
 في كلية 

20 88.9 24.9 4.148 0.000 ** 

أعضاء هيئة تدريس 
 غير معينين

20 44.30 3.5 4.148 0.000 ** 

وتبىىىىين مىىىىن الجىىىىدول السىىىىابق وجىىىىود فىىىىروق ذات داللىىىىة إحصىىىىائية بىىىىين درجىىىىات مجموعىىىىة  
أعضىىاء هيئىىة التىىدريس المعينىىين لكليىىة معتمىىدة  وأعضىىاء غيىىر معينىىين حيىىث بلغىىت قيمىىة )ت( 

 (.%99( وبدرجة ثقة )0.01مستوى معنوية )( هي قيمة دالة عند 6.418)
 اختبار فقرات انسجام المقياس: -ج

قىىام الباحىىث بتطبيىىق المقيىىاس علىىى عينىىة عشىىوائية طبقيىىة مىىن أعضىىاء هيئىىة التىىدريس 
بكليىىة الطىىب البيطىىري بجامعىىة كفىىر الشىىيخ وذلىىك نظىىرا لحصىىولها علىىى االعتمىىاد األكىىاديمي وقىىد 

( قسم علمي حيث كانت أقسام 22ي ويوجد بالكلية )طبق المقياس على واحد من كل قسم علم
(  طبقىىىىة وبىىىىذلك يكىىىىون حجىىىىم العينىىىىة 22الكليىىىىة وقىىىىد اعتبىىىىرت الباحثىىىىة أن تلىىىىك األقسىىىىام تمثىىىىل) 

(عضو من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم عشوائيا وطبق عليهم المقياس بهدف تحديد 22)
 درجة انسجام فقرات المقياس .

 م فقرات المقياس:خطوات تحديد درجة انسجا-د
 ( عضو من أعضاء هيئة التدريس.22طبق المقياس على عينة قوامها )-
 تم تفريغ نتائج وتجميع نتائج التطبيق .-
ثىىىم التعامىىىل معهىىىا إحصىىىائيا مىىىن خىىىالل وجىىىود معامىىىل االرتبىىىاط بىىىين كىىىل عبىىىارة مىىىن عبىىىارات -

 (.3المقياس والمقياس ككل ودونت النتائج في الجدول رقم )
الفقرات التي تكون مرتبطة بموضوع المقياس وهو أداء األدوار المهنية لعضو أي أن 

 .5هيئة التدريس هي التي يزيد معامل ارتباطها عن 
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 ( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والمقياس ككل3جدول رقم )

رقم 
 العبارة

معامل 
ارتباطها 
 بالمقياس

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
رقم  ر العبارة

رقم  ر العبارة
 ر العبارة

1 0.63 26 0.53 51 0.76 76 7 101 0.67 
2 0.69 27 0.80 52 0.66 77 0.76 102 0.84 
3 0.55 28 0.56 53 0.66 78 0.81 103 0.81 
4 0.84 29 0.84 54 0.48 79 0.44 104 0.43 
5 0.84 30 0.56 55 0.66 80 0.77 105 0.77 
6 0.73 31 0.8 56 0.83 81 0.83   
7 0.66 32 0.82 57 0.81 82 0.64   
8 0.55 33 0.10 58 0.73 83 0.45   
9 0.67 34 0.71 59 0.45 84 0.8   

10 0.55 35 0.59 60 0.77 85 0.66   
11 0.63 36 0.75 61 0.55 86 0.8   
12 0.65 37 0.98 62 0.63 87 0.64   
13 0.65 38 0.58 63 0.91 88 0.72   
14 0.73 39 0.76 64 0.46 89 0.62   
15 0.56 40 0.65 65 0.8 90 0.56   
16 0.79 41 0.92 66 0.74 91 0.71   
17 0.7 42 0.51 67 0.88 92 0.67   
18 0.5 43 0.56 68 0.9 93 0.85   
19 0.56 44 0.65 69 0.7 94 0.67   
20 0.58 45 0.56 70 0.8 95 0.83   
21 0.52 46 0.62 71 0.56 96 0.75   
22 0.79 47 0.78 72 0.65 97 0.8   
23 0.80 48 0.77 73 0.66 98 0.75   
24 0.76 49 0.49 74 0.58 99 0.63   
25 0.67 50 0.66 75 0.82 100 0.77   
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وبناء على  معامل االرتباط بين درجة العبارات والمقياس ككل تم استبعاد العبارات 
 .(4( وتلك العبارات موضحة في جدول رقم )0.5فيها معامل االرتباط عن) التي يقل 

 ( يوضح أرقام العبارات المستبعدة في مختلف األبعاد4جدول رقم )
 أرقام العبارات المستبعدة رقم البعد
 49-33 الثالث
 64-59-54 الرابع

 79 السادس
 83 السابع
 104 الثامن

 ( عبارة98السابقة من المقياس ليصبح في صورته النهائية )تم استبعاد تلك العبارات 
 ثبات المقياس:-2

يقصىىد بثبىىات المقيىىاس هىىو أن يعطىىى المقيىىاس نفىىس النتىىائج إذا أعيىىد تطبيقىىه مىىرة أجىىرى 
بعىىد فتىىرة زمنيىىة علىىى نفىىس األفىىراد وفىىى نفىىس الظىىروف وقامىىت الباحثىىة بحسىىاب ثبىىات المقيىىاس 

حيىىث تعتبىىىر طريقىىة إعىىادة تطبيىىىق  Test-R Testباسىىتخدام طريقىىة إعىىادة تطبيىىىق االختبىىار 
ثبىات المقيىاس وذلىك لتبىاين متغيىرات المقيىاس مىن بعىد السىلوك االختبار انسب الطىرق لحسىاب 

بعىىىد –بعىىىد األنشىىىطة المجتمعيىىىة -المهنىىىي ى بعىىىد التطىىىور الىىىذاتي ى بعىىىد العالقىىىة داخىىىل المؤسسىىىة
العالقىىة بىىالطالب. بعىىد توظيىىىف تكنولوجيىىا المعلومىىات ، بعىىد البحىىىث العلمىىي وذلىىك مىىن خىىىالل 

التىىدريس ، وتىىم اختيىىارهم بطريقىىة عشىىوائية  ( حالىىة مىىن أعضىىاء هيئىىة20تطبيىىق المقيىىاس علىىى )
ممىىن لهىىم نفىىس خصىىائص عينىىة الدراسىىة )وغيىىر عينىىة الدراسىىة الرئيسىىية( وكىىان تىىاريخ التطبيىىق 

( 15. ثم أعيد التطبيق مرة أخرى على نفس العينة بعد فاصل زمنىي قىدرة)2019ا3ا15األول 
ق حسىاب معامىل ارتبىاط وعىن طريى 2019ا3ا 31يوم من تىاريخ التطبيىق األول وكىان التىاريخ 
 بيرسون بين درجات القياس األول والثاني .
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 أداء عضو هيئة التدريس ألدواره المهنية( يوضح معامل الثبات لمقياس 5جدول رقم )
 الداللة ر البعد

 ** 0.74 بعد السلوك المهني
 ** 0.75 بعد التطور الذاتي

 ** 0.78 بعد العالقات داخل المؤسسة
 ** .79 األنشطة المجتمعيةبعد 

 ** .77 بعد العالقة بالطالب 
 ** .78 بعد توظيف تكنولوجيا المعلومات

 ** .79 بعد البحث العلمي

 ** .89 المقياس ككل

أداء عضىىو هيئىىة التىىدريس ويتضىىح مىىن الجىىدول السىىابق أن قيمىىة )ر( بالنسىىبة لمقيىىاس 
مما يدل على ارتفاع قيمة معامىل االرتبىاط بىين التطبيقىين وهىذا يشىير إلىى ثبىات  ألدواره المهنية

  المقياس.
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 مقياس األداء المهني  لعضو هيئة التدريس في إطار معايير جودة التعليم
 إعىىىىداد

 دا دكتورة أزهار محمد عيسوي 
 أستاذ مساعد بقسم خدمة الفرد بالمعهد العالي 

 االجتماعية بكفر الشيخللخدمة 
1440-2019 

 

 األبعىىىىىاد م

 درجة انطباقها

موافق 
 موافق تماما

موافق إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

 السلوك المهني
      استعد إللقاء المحاضرة بعناية -1
      أقيم ذاتي بعد كل محاضرة القيها على الطالب -2
      الفائدة من المحاضرة لكل الطالبأعمل على تعميم   -3
اجتهىىىد فىىىىي توصىىىيل المعلومىىىىة للطىىىالب بكىىىىل الوسىىىىائل  -4

 المتاحة
     

      أطبق األفكار الجديدة في عملية التدريس -5
      أقيم الطالب بوسائل متعددة -6
      أطبق نموذج توصيف المقرر الدراسي -7
      بالمقرر أسبوعياالتزم بعدد الساعات المرتبطة  -8
      أتحكم في انفعاالتي أثناء إدارتي للمحاضرة -9

      انتقى األلفاك عند توجيه الطالب -10
      التزم بموعد المحاضرة -11
      احدد أهداف لكل محاضرة ترتبي بأهداف المقرر -12
      استفيد من تطبيق نموذج تقييم المقرر في  خطي التحسين -13
      أطبق نموذج تقرير المقرر الدراسي  -14
      التزم بتطبيق نموذج تقييم المقرر الدراسي -15



 
 

- 94 - 
 

 األبعىىىىىاد م

 درجة انطباقها

موافق 
 تماما

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

 التطوير الذاتي
      أجتهد في تطوير ذاتي -16
      استفيد من تقييمات الطالب في تطوير ذاتي -17
      أحضر الدورات التدريبية في مجال التدريس ألكون مميزا -18
أتواصل مع مركز تنميىة قىدرات أعضىاء هيئىة التىدريس  -19

 لتنمية مهاراتي
     

      أمارس ما تعلمته من خالل الدورات في مجال عملي -20
      اطلع على كل جديد في مجال تخصصي -21
أطىىىور مىىىن أسىىىلوب إدارة المحاضىىىرة فىىىي ضىىىوء خىىىرائي  -22

 المنهج
     

      التزم بما تعلمت  من أساليب حديثة في التدريس  -23
      أجد في التدريب مضيعه للوقت -24
أطبىىىىىىق مىىىىىىا تعلمتىىىىىىه فىىىىىىي ور  العمىىىىىىل التىىىىىىي نظمتهىىىىىىا  -25

 الكليةاالمعهد
     

      احضر دورات تفوق المعدل المطلوب للترقية -26
      انمي مهاراتي الغوية -27
      انمي مهاراتي المهنية -28
      انمي مهارات االتصال مع طالبي -29
      أطبق مهارة النقد الذاتي -30

 العالقات داخل المؤسسة
      أبدا رأيي في القضايا التي تطرحها إدارة الكليةاالمعهد -31
أجىىىىىىىىد صىىىىىىىىعوبة فىىىىىىىىي التعامىىىىىىىىل مىىىىىىىىع الجهىىىىىىىىاز اإلداري  -32

 بالكليةاالمعهد
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 األبعىىىىىاد م

 درجة انطباقها

موافق 
 تماما

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

      العلميأحترم قرارات القسم  -33
      أحافظ على سمعه الكليةاالمعهد -34
أشىىىىارك أعضىىىىاء هيئىىىىىة التىىىىدريس فىىىىىي وضىىىىع السياسىىىىىة  -35

 العامة للمؤسسة التعليمية
     

      أبادر بطرح أفكار لتطوير القسم العلمي  -36
      التزم بتنفيذ قرارات مجلس الكليةاالمعهد -37
      المختلفةأشارك زمالئي في مناسباتهم  -38
      أتواصل مع الجهاز اإلداري  -39
أتعىىىىىىاون مىىىىىىع زمالئىىىىىىي فىىىىىىي وضىىىىىىع خطىىىىىىة إسىىىىىىتراتجية  -40

 المؤسسة
     

      التزم بحضور االجتماعات الدورية للقسم  -41
      أبادر بحل المشكالت داخل المؤسسة -42
      أمثل المؤسسة في المؤتمرات العلمية  -43
فىىىىرق عمىىىىل وحىىىىدة ضىىىىمان الجىىىىودة بالمؤسسىىىىة انضىىىىم إلىىىىى  -44

 التعليمية
     

 األنشطة المجتمعية
      أشارك في الندوات التي تفيد المجتمع -45
      أطبق استطالعات الرأي التي تنظمها وحدة ضمان الجودة  -46
      انضم إلى الجمعيات األهلية -47
      التعليمأقيم ندوات في البيئة المحيطة لعالج قضايا  -48
      أشارك برأيي في اختيار القيادات األكاديمية -49
اعمىىىل علىىىى مشىىىاركة أطىىىراف المجتمىىىع فىىىي صىىىياغة رسىىىالة  -50

 المؤسسة
     

      أوفر مواقع علمية لطالب الدراسات العليا  -51



 
 

- 96 - 
 

 األبعىىىىىاد م

 درجة انطباقها

موافق 
 تماما

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

      أشارك في تنظيم حفل التخرج -52
المجتمىع  أشكل فريق بحثي من الطالب لدراسة ظواهر -53

 في تخصصي
     

      أنظم ملتقى للشركات والجمعيات في تخصصي سنويا -54
      أتواصل مع  بعض الشركات لتأهيل الطالب لسوق العمل -55
أتواصىىىىىل مىىىىىع بعىىىىىض الشىىىىىركات إليجىىىىىاد فىىىىىرص عمىىىىىل  -56

 للخريجين
     

 العالقة بالطالب
      أشيع جو من المرح بين الطالب أثناء المحاضرة -57
      أوجه الطالب بهدوء -58
      اجتهد في جذب انتباه الطالب للمحاضرة -59
      أزود الطالب بكل جديد عن المهنة -60
      أتمكن من إقامة عالقة طيبة بيني وبين الطالب -61
      أشجع الطالب على التعلم -62
      أساعد الطالب على حل مشكالتهم الشخصية -63
      أوجه الطالب إلى صناديق الشكاوى  -64
      اسعد بتقييم طالبي لي مهما يكن -65
      أحسن من أدائي تبعا لتقييم الطالب -66
أوجىىىىىه الطىىىىىىالب إلىىىىىى بىىىىىىرامج تنميىىىىىة مهىىىىىىاراتهم حسىىىىىىب  -67

 احتياجات سوق العمل
     

      أعدد من استراتيجيات التعلم لتناسب قدرات الطالب -68
      أساعد بالطالب المتعثرين دراسيا -69
أنمىىىىىىىى الجانىىىىىىىب المهنىىىىىىىي لطالبىىىىىىىي بأحىىىىىىىدث البحىىىىىىىوث  -70

 والقراءات
     



 
 

- 97 - 
 

 األبعىىىىىاد م

 درجة انطباقها

موافق 
 تماما

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

      توظيف تكنولوجيا المعلومات 
      أطور مقرري التدريسي الكترونيا  -71
      استخدام الوسائل التكنولوجيا في عملية التدريس -72
المىادة العلميىة مىن خىالل أتواصل مع طالبي في شرح  -73

 الوات ساب
     

      في عرض المقررات Data Showاستخدم  -74
      احضر جهاز الكمبيوتر الخاص عند االحتياج -75
      أشجع التصحيح االلكتروني -76
اخصىىىص وقتىىىا محىىىدد للىىىرد علىىىى استفسىىىارات الطىىىالب  -77

 عبر مواقع التواصل
     

      Data Showأجيد ضبي استخدام  -78
      استخدم الوسائل السمعية في الشرح -79
      أطبق الوسائل التوضيحية في شرح المقرر الدراسي -80
      أطبق اإلنذارات للطالب على شبكة المعلومات -81
      أنشر مواعيد  امتحانات طالبي عبر مواقع التواصل -82
لمعرفىىىىىة تعليمىىىىىات أتىىىىىابع  موقىىىىىع المؤسسىىىىىة األكاديميىىىىىة  -83

 اإلدارة
     

      استخدم مواقع التواصل لنشر ثقافة الجودة -84
 البحث العلمي

      أجرى أبحاثي العلمية في المدة المحددة -85
      ال أجد فائدة من األبحاث العلمية -86
      أهتم بالمشاركة في المناقشات العلمية -87
      أراجع أحدث المراجع عند كتابة أبحاثي  -88
      أشارك زمالئي في نشر األبحاث -89



 
 

- 98 - 
 

 األبعىىىىىاد م

 درجة انطباقها

موافق 
 تماما

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

أشىىترك فىىي األبحىىاث التىىي تنفىىذها هيئىىات فىىي المجتمىىع  -90
 في تخصصي

     

      أحضر المؤتمرات العلمية في مجال التخصص -91
      أنشر أبحاثي في الدوريات العلمية المحكمة  -92
      أبحاثي دولياأنشر  -93
      أنشر أبحاثي باللغة االنجليزية -94
      أنتظر اليوم الذي أصبح فيه أستاذا في تخصصي -95
      أشارك في التأليف العلمي -96
      أألف كتب علمية بمفردي -97
أسعى لألشىراف علىى الرسىائل المرتبطىة بالموضىوعات  -98

 الحديثة
     

 لمراجع 
 . العربيةالمراجع 

الهيئىىة العامىىة  القىىاهرة:، والتعلىىيم(لتربيىىة خاصىىة بىىوزارة ا )طبعىىةإبىىراهيم مىىدكور: المعجىىم الىىوجيز 
 .2002 األميرية،لشئون المطابع 

 .1993معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، بيروت: مكتبة لبنان ، بدوى,أحمد زكى 
احمىىىد شىىىفيق السىىىكري: قىىىاموس الخدمىىىة االجتماعيىىىة والخىىىدمات االجتماعيىىىة، اإلسىىىكندرية: دار 

 . 2000المعرفة الجامعية، 
أمل بنت فيصل مبارك الفريخ : األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األميىرة نىورة فىي 

دس والعشىىرون ضىىوء معىىايير الجىىودة الشىىاملة) بحىىث منشىىور فىىي  المىىؤتمر العلمىىي الىىدولي السىىا
للخدمىىىىة االجتماعيىىىىة " الخدمىىىىة االجتماعيىىىىة وتنميىىىىة العشىىىىوائيات"، كليىىىىة الخدمىىىىة االجتماعيىىىىة ، 

 .(2013مارس  7-6جامعة حلوان، في الفترة من 



 
 

- 99 - 
 

باسىم برقىاوى ، عمىاد أبىو الىرب : إطىار نمىوذج لتقىويم جىودة أداء عضىو هيئىة التىدريس ) بحىىث 
لضىىىىمان جىىىىودة التعلىىىىيم العىىىىالي ،جامعىىىىة محمىىىىد منشىىىىور فىىىىي المىىىىؤتمر العربىىىىي الىىىىدولي السىىىىادس 

 (2016الخامس أكدال، اإلمارات العربية المتحدة، 
تشارلز دبليو . سورنسن وآخرون: التميز في الجودة النوعية واألداء في التعليم العالي، المملكة 

 .20006، 1العربية السعودية: مكتبة العبيكان، ط
لجامعي "األداء البحثي كنموذج) بحث منشور في كتاب  ضياء الدين زاهر: تقويم أداء األستاذ ا

مسىىتقبل التربيىىة العربيىىة ، مركىىز ابىىن خلىىدون للدراسىىات اإلنمائيىىة، كليىىة التربيىىة، جامعىىة حلىىوان، 
 (.1995المجلد األول، العدد الثالث ، 

 عبىىىد الىىىرحمن توفيىىىق: تحديىىىد االحتياجىىىات التدريبيىىىة ، القىىىاهرة: مركىىىز الخبىىىرات المهنيىىىة لىىىإلدارة
 .2009بيمك، 

على غربي ،سليمة حفيظى: الممارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي ) بحث منشىور فىي مجلىة 
 (.2012(، 2علوم اإلنسان والمجتمع ، جامعة الجزائر ، العدد)

فائقىة بنىىت عبىىاس : مسىاهمة تقىىويم أداء عضىىو هيئىة التىىدريس فىىي رفىع جىىودة التعلىىيم الجىىامعي) 
 (.2012كلية التربية، جامعة أم القرى،  رسالة ماجستير غير منشورة،

المتعلم في الكليات الجامعية ، المملكة العربية  -مارى ى. هوبا، جان ى. فريد : تقويم مركزية
 .2006، 1السعودية: مكتبة العبيكان ،ط

محمد العجمي : التطور األكاديمي واإلعداد للمهنة األكاديميىة بىين تحىديات العولمىة ومتطلبىات 
 .2007، المنصورة: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، التدويل 

محمد عبد الفتاح محمد: إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات الرعايىة االجتماعيىة، اإلسىكندرية: دار 
 .2008الفتح للتجليد الفني،

محمد على نصر : رؤى مسىتقبلية لتطىوير أداء عضىو هيئىة التىدريس بىالتعليم الجىامعي العربىي 
المسىىتويات المعياريىىة لتحقيىىق الجىىودة الشىىاملة ) بحىىث منشىىور فىىي المىىؤتمر السىىنوي فىىي ضىىوء 

 (.2005الثاني عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، 
محمىود محمىد أحمىىد صىادق :العالقىىة بىين دورة إعىىداد المعلىم الجىىامعي وتحسىين األداء الىىوظيفي 

اعيىىة جامعىىة حلىىوان ) بحىىث منشىىور فىىي مجلىىة ألعضىىاء هيئىىة التىىدريس بكليىىات الخدمىىة االجتم
دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، كلية الخدمىة االجتماعيىة ، جامعىة حلىوان ، 

 .(2000العدد الثامن ابريل 
محمود محمد فىرج حسىانين: التنميىة المهنيىة ألعضىاء هيئىة التىدريس، اإلسىكندرية: دار المعرفىة 

 .2019الجامعية، 



 
 

- 100 - 
 

يىىاوى: دراسىىة مقارنىىة إلعىىداد وتىىدريب األسىىتاذ الجىىامعي )بحىىث منشىىور فىىي مجلىىة اتحىىاد موفىىق ح
 .1987(، 22الجامعات العربية، عمان ،العدد)

هاشم فوزي العبادى ، يوسف جحيم الطائي : التعليم الجامعي من منظور إداري ، عمان: دار 
 .2011اليازورى العلمية للنشر والتوزيع، 

البحىىث فىىي الخدمىىة االجتماعيىىة اإلكلينيكيىىة ، القىىاهرة: مكتبىىة االنجلىىو  بىىد المجيىىد:عهشىىام سىىيد 
 .2006المصرية، 

وزارة التعلىىىيم العىىىالي المصىىىرية : مشىىىروع ضىىىمان الجىىىودة واالعتمىىىاد فىىىي التعلىىىيم العىىىالي بمصىىىر 
 .2011-12-8بتاريخ 

ى هىىىدى سىىىىعد السىىىىيد : معىىىايير ومتطلبىىىىات تطبيىىىىق الجىىىىودة واالعتمىىىاد فىىىىي التعلىىىىيم الجىىىىامعي رؤ 
وتوجهىىات عالميىىة ، نمىىاذج عربيىىة وعالميىىة فىىي ضىىمان الجىىودة واالعتمىىاد فىىي التعلىىيم الجىىامعي 
)النىدوة العلميىة الثانيىة لقسىم المقارنىة واإلدارة التعليمىة  كليىة التربيىة ، جامعىة طنطىا ، فىي الفتىرة 

 (.2009مارس  17من 
عربيىة ، دليىل اعتمىاد كليىات الهيئة القومية لضىمان جىودة التعلىيم واالعتمىاد ، جمهوريىة مصىر ال

 .2015ومعاهد التعليم العالي ، اإلصدار الثالث 
 

 المراجع األجنبية:
Arribas Estebaranz, Jose Maria: Academic failure and education 

quality. Function and efficiency of schools: Education as a way of 

personal fulfilment and social transformation Universidad de 

Valladolid (Spain), ProQuest Dissertations Publishing, 2004. 

Crowley, Dawn Maripatrick: Reconciling educational excellence with 

organizational efficiency: Administrative leadership to advance high -

quality teaching and learning in higher education,  The University of 

Wisconsin - Madison, ProQuest Dissertations Publishing, 2004. 

Long man: Active study Dictionary of English, England, long man 

House,1993. 

Rupiati, S., Rumengan, J., Wibisono, C., Otok, B.W Moderating 

structural equation modeling on training transfer to the performance of 

remuneration under the lecturer perception of university 

batam) International Journal of Civil Engineering and 

Technology, 9 (10.) , 2018 

Jara Gutiérrez, N.P., Díaz-López, M.M: Policies for the assessment of 

the performance of university professors: A myth or a reality [Políticas 

de evaluación del desempeño del docente universitario, mito o 

realidad]) Revista Cubana de Educacion Medica Superior, 31 (2),  2017 



 
 

- 101 - 
 

Balam, Esenc Meric:Professors' teaching effectiveness in relation to 

self-efficacy beliefs and perceptions of student rating myths, . Auburn 

University, ProQuest Dissertations Publishing, 2006 

Koch, Sharon J. : A Case Study of Community College Professors of 

English: Self-Efficacy Concerning Teaching Basic Writing to 

Underprepared Students, University of Hartford, ProQuest 

Dissertations Publishing, 2011 

Sacoto, M.M., Velasco: Traits of personality that affect the 

performance of the professors of the PUCE matrix in the functions of 

teaching and research [Rasgos de personalidad que afectan el 

desempeño de los profesores de la PUCE matriz en las funciones de 

docencia e investigación] Estudios Pedagogicos, 44 (1). 2018  

Lina: The mediation effect of burnout on the influence of role stressors 

towards lecturer performance: Empirical evidence from 

Indonesia Journal of Business and Retail Management 

Research, 12 (4), 2018 

Hasyim, M., Prastyo, D.D.: Modelling lecturer performance index of 

private university in Tulungagung by using survival analysis with 

multivariate adaptive regression spline Journal of Physics: Conference 

Series, 974 (1), 2018 

Lisnawita, Lucky Lhaura Van, F.C: Developing Decision Support 

System: Assessing the Lecturers' Performance with Additive Weighting 

Method) IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 175 (1), 2018. 

 


