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 ملخص الدراسة: 

أعضاء ىيئة التدريس من األولويات اليامة في تطوير وتحسين العممية التعميمية يعد تقييم 
وباألخص بعد ارتباط التعميم باالقتصاد حيث أصبح االستثمار في البشر مطمب أساسيًا. 
وألىمية األستاذ في العممية التعميمية وأىمية خضوعو لمتطوير جاءت ىذه الدراسة لإلجابة 

آراء الطالب عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس في قسم  عن اسئمة البحث لمعرفة
الدراسات اإلسالمية في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي والتي استخدم الباحث فييا 

لجمع البيانات من خالل عينة الدراسة  ةالمنيج الوصفي. واستخدم في ىذه الدراسة استبان
موم واآلداب في محافظة الرس التابعة لجامعة القصيم. ( طالبًا في كمية الع652التي بمغت )

( وذلك لتحميل البيانات التي تم SPSSكما تم استخدام برنامج تحميل البيانات اإلحصائي )
الحصول عمييا من خالل عينة البحث. ومن خالل نتائج البحث والتي ركزت عمى دراسة آراء 

ة تدريس الدراسات اإلسالمية تبعًا لثالث أعضاء ىيئ ءطالب جامعة القصيم عند تقيميم ألدا
مجاالت وىي مجال "السمات الشخصية" و"مجال عمميات التقييم" و"مجال الميارات التدريسية 

المجاالت كان ليا تأثيرًا عاليًا. كما تبّين الدراسة أن مجال "السمات  ع" تبّين الدراسة أن جمي
آراء الطالب عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة  ىالشخصية" أعمى المجاالت في التأثير عم

تدريس الدراسات اإلسالمية ويأتي في المرتبة الثانية مجال "عمميات التقييم" وفي المرتبة 
الثالثة مجال "الميارات التدريسية". كما بّينت نتائج الدراسة تأثير المجال في آراء الطالب عند 

إلسالمية وفقا لمتغير القسم األكاديمي أن قسم تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات ا
الدراسات اإلسالمية أعمى األقسام تأثيرًا عن غيره من األقسام األكاديمية الثالثة األخرى. كما 
بّينت نتائج الدراسة تأثير المجال في آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء 

ير المستوى األكاديمي لمطالب إلى أن مجال ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية تبعًا لمتغ
"السمات الشخصية" و"عمميات التقييم" ليا األثر األعمى عمى آراء طالب السنة الرابعة بينما 
مجال "األداء التدريسي" كان األعمى عمى آراء طالب السنة األولى وذلك تبعًا لقياس تأثير 

م تثبت الدراس وجود أي فروق ذات داللة المجاالت وفقًا لمتغير المستوى األكاديمي. كما ل
إحصائية بين آراء الطالب عند تقييميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمقسم األكاديمي 

 لمطالب أو المستوى األكاديمي. 
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Summary of Study: 
The evaluation of faculty members is an important priority in the 
development and improvement of the educational process, 
especially after the link of education to the economy, where 
investment in people is a prerequisite. And the importance of the 
professor in scientific education and the importance of subject to 
development This study came to answer the research questions to 
know the views of students when evaluating the performance of 
faculty members in the Department of Islamic Studies in light of 
the quality standards and academic accreditation, which used the 
researcher descriptive approach. In this study, a questionnaire 
was used to collect data from the sample of (251) students in the 
Faculty of Science and Arts in Al-Rassah College at Al- Qassim 
University. The statistical data analysis program (SPSS) was also 
used to analyse the data obtained through the research sample. 
The results of the research, which focused on the study of the 
views of the students of Al- Qassim University when evaluating 
the performance of the faculty of Islamic studies according to 
three fields, namely the field of "personal characteristics" and "field 
of assessments" and "field of teaching skills," the study shows that 
all fields have had a high impact. The study also shows that the 
field of "personal characteristics" is the most influential field in 
influencing the views of students when evaluating the performance 
of the faculty of Islamic studies. The second field is the field of 
"evaluations" and the third is the field of "teaching skills". The 
results of the study also showed the effect of the field in the 
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opinions of students when evaluating the performance of the 
members of the faculty of Islamic studies according to the variable 
of the academic department that the Islamic Studies Department is 
the most influential sections of the other three academic 
departments. The results of the study also showed the effect of 
the field in the opinions of the students of Al- Qassim University 
when evaluating the performance of the faculty of Islamic studies 
according to the variable of the academic level of the student that 
the field of "personality traits" and "evaluations" have a higher 
impact on the views of fourth year students while the field of 
"teaching performance" Was the highest on the views of students 
of the first year, depending on the measurement of the impact of 
areas according to the variable academic level. The study also did 
not show any significant differences between the students' 
opinions when evaluating the performance of the faculty members 
attributed to the academic section of the student or the academic 
level. 
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 املكدمة: 

يشيد التعميم العالي في المممكة العربية السعودية في العقد األخير حركة تطويرية تسابق 
الزمن حيث أدخمت مفاىيم جديدة كمعايير الجودة، واالعتماد األكاديمي، وذلك بيدف الرقي 

التعميمي في السعودية، بمستوى التعميم الجامعي وتحقيق التميز العممي. والمتفحص لمنظام 
وباألخص التعميم الجامعي وما شممو من إصالحات والتنقل بين المفاىيم التطويرية لمتعميم 
كالمفيوم السموكي والمفيوم البنائي المعرفي واتخاذ الجوانب والمواقف اإليجابية سواًء من 

مختمف أنماطيا المتعمم أو المعمم نفسو. كما أن ىذا اإلصالح طرق مجاالت التقويم عمى 
لتشمل جميع المعارف والمستويات الدنيا والعميا من التفكير ومرافق المؤسسات التعميمية 
كتقويم تعمم الطالب وتقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس والمناىج والمواد التعميمية 

تجييزات وغيرىا والمناخ التعميمي والخطط الدراسية واألنشطة والخدمات التعميمية والمرافق وال
(. كما 6002لمطالب )شحاتو ,  باإلضافة إلى ربط العممية التعميمية بالواقع والحياة المينية

أن المتغيرات شممت مفيوم عممية التقويم بالتطوير والتحسين المستمر وربطتيا بالواقع 
مؤسسات وبتقويم المؤسسة التعميمية سواًء التقويم الذاتي أو التقويم الخارجي لبرامج ال

 (.6002التعميمية )أبو سنية , 

وبالنظر إلى وضع الجامعات العالمية في السابق كانت تشتكي من مستوى تعميميا الجامعي 
إلى أن بدأت حركات إصالحية وتطويرية مكنتيا من القفز ومواكبة سرعة التقدم الصناعي 

من التأخر في مواكبة  واالقتصادي لتكون نموذج جيدًا لمدول العربية التي ال زالت تعاني
التطور العالمي وباألخص في مجال الصناعي واالقتصادي والتقني مع تطور ممموس وفي 
السنوات األخيرة كونيا بدأت تطبق جودة التعميم واالىتمام بمستوى الطالب التعميمي والتركيز 

 (.2222عمى النظام التعميمي من حيث الميول والمواىب والقدرات )رضوان , 

االستثمار في البشر مؤشرًا إيجابيًا لتحقيق الشمولية لتأىيل وتدريب الطالب من خالل  ويعد
برامج الجامعات وخططيا االستراتيجية وذلك لمربط بين سوق العمل واحتياجات الفرد 
ومؤسسات الدولة وتحقيق الربط بين االقتصاد والتعميم وفق برامج الجودة التي تشرك الطالب 

 (.6002جامعي يحقق أىدافو ورسالتو في المجتمع والدولة )الحوال,في نظام تعميمي 
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كساب المتعمم مقومات  ومن أىم مقومات جودة التعميم ىي العناية بتحقيق التعمم الرصين وا 
التفكير الصحيح وأصول المواطنة الصالحة واحترام المبادئ والنظم االجتماعية وتحقيق 

لتعامل مع القضايا العامة والخاصة وفق منظور التعايش السممي مع اآلخرين. كما أن ا
تحميمي ووفق أطر منطقية يضيف إلى أىدافو تحقيق الشمولية في التعميم ليتمكن المتعمم 
بداعية وفق  مواصمة مسيرة التقدم والبناء الجماعي بمنيجية التخطيط وبمشاركة إيجابية وا 

 (.6005مجتمع )كنعان , استعدادات الفرد وقدراتو الممبية الحتياجات الفرد وال

وحيث أن المممكة العربية السعودية تعد من الدول االقتصادية الكبرى وذات طابع اجتماعي 
وديني خاص فإنيا استطاعت أن توائم بين كثيرًا من المتغيرات والتطورات العالمية وفق 

يعتيا وحققت ثوابتيا االجتماعية والدينية وحققت قفزات تعميمية نوعية وكمية تتناسب مع طب
كثيرًا من اإلنجازات في مجاالت تعميمية متعددة ال سيماء وأن بنيتيا الحديثة وطابعيا 
اإلقتصادي يصعب افتكاكو عن العالم. ومن أىم األمور التي ساعدت عمى ذلك ىو تطوير 

أداء أعضاء ىيئة التدريس أو المؤسسات  معممية التقويم سواًء تقويم الطالب أو تقوي
 ة بشكل عام ومن أىميا التعميم الجامعي. التعميمي

ومما ال شك فيو أن عممية التقويم ال تزال ىي الطريقة الوحيدة حاليًا لمعرفة ما يتمتع بو 
مكانات، وما يمم بالممارسات التي تتعمق  أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات من قدرات وا 

ك اتجاىات حديثة تنظر إلى ( إال أنو ىنا2222بالتدريس من خبرات وغيرىا )العريض , 
طبيعة العممية التعميمية بشكل عام ووسائل تقييميا. ومن المنطقي أن تظل األنظار مركزة 
عمى عضو ىيئة التدريس لدوره الرئيس والمباشر في العممية التعميمية وارتباطو المباشر 

صية بإنجاح تحقيق أىداف التعمم من عدمو وفق ما يتمتع بو األستاذ من سمات شخ
وخصائص نفسية وعقمية وما لديو من خبرات أكاديمية وتربوية ومينية، وما يتصف بو من 
ممارسات سموكية، وعالقات اجتماعية. ويكمن لمطالب إدراك ىذه الصفات التصاليم المباشر 
بعضو ىيئة التدريس وقدرتيم عمى طرح أراءىم في األداء التدريسي من خالل جميع العمميات 

 (.2222الخبرات التي مارسوىا أثناء دراستيم لممقرراتيم الجامعية )زقوت , التعميمية و 
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وبناًء عمى ما لمموضوع من أىمية بالغة فإن جامعة القصيم تدرك أىمية تقويم عضو ىيئة 
التدريس وتتخذ إجراءات تساعد عمى تطوير وتحقيق أىداف التعميم الجامعي وفق سياسات 

جميع الطالب بتقييم أعضاء ىيئة التدريس الذين يدرسونيم  وأطر و أعمال الجودة حيث يقوم
مقرراتيم فصميًا قبل ظيور نتائج اختبارات الطالب النيائية إلكترونيًا وفق نموذج يتم تحميل 
نتائجو ومحتوياتو من خالل فريق الجودة في األقسام ويطمع عميو عضو ىيئة التدريس 

كن الحكم فييا عمى جودة التعمم ومستوى األداء وتعتمد ىذه النتائج كأحد الوثائق التي يم
 لعضو ىيئة التدريس في جوانب محددة في بطاقة تقويم المقرر الدراسي من قبل الطالب. 

 مشهلة الدراسة: 

يعد تقويم أعضاء ىيئة التدريس من أىم المشكالت التي تواجو التعميم الجامعي في العالم 
أعضاء ىيئة  تركز الدراسات عمى مشكمة تقويم أداء العربي وفي المممكة العربية السعودية

التدريس ألىميتو وىذه األىمية اكتسبيا النقص الكبير في أنماط وبرامج التقويم في الجامعات 
وآلية تنفيذىا. كما أن الجامعات العربية والسعودية افتقرت إلى األجيزة الفعالة لتقويم 

اسات المؤسسية وقمة البحوث والدراسات التي مخرجات التعميم الجامعي وىناك ضعف في الدر 
 (. 6000تعنى بيذا المجال )الصائغ , 

ومن منطمق استفادة مخرجات التعميم الجامعي من ضبط العممية التعميمية وتقويم البرامج 
التعميمية التي تقام بيا وتقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس كجزء من ىذه العممية كونو األقرب 

امل المباشر مع المقرر الدراسي وقائدًا لمعممية التعميمية بكافة أشكاليا وبشكل لمطالب والتع
يومي لذا جاء تقويم أداء عضو ىيئة التدريس كأصل وبطريقة موضوعية ومجردة من العوامل 
الشخصية الذاتية إال أنو بواقع الحال تتأثر عممية التقويم بذاتية الطالب وشخصيتو وعالقتو 

 ستوى الدراسي لمطالب. مع أستاذه والم

وألىمية ىذا الموضوع فقد تناولتو عدة دراسات وأبحاث كانت تيدف إلى الوقوف عمى جوانب  
القصور والقوة في الممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس إال أن واقعنا الحالي ال يزال 

الجامعات ليحقق  يحتاج إلى جيود لتحقيق التميز والجودة في أداء أعضاء ىيئة التدريس في
 إنعكاس ذلك عمى جودة التعميم الجامعي. 
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ضافة إلى ما سبق قد ييمل األستاذ الجامعي التطوير وفق المستجدات التقنية والتعميمية  وا 
سواًء في مجال التخصص أو في مجاالت أخرى تستمزم العممية التعميمية وجوىا وال يمحظ 

مما يكون لو إنعكاس سمبي عمى مدى إمتالك  أىمية اإلطالع عمى تمك المستجدات المعرفية
 ميارات ومعمومات ذات أىمية مما يولد األثر السمبي في تعاممو مع طالبو وتدريسيم. 

وبما أن محور العممية التعميمية الجامعية ىو الطالب الجامعي وىو المستفيد األول من 
نظره حول فعالية العممية الخدمات الجامعية لذا كان من الضرورة بمكان أخذ أرائو ووجية 

التعميمية، واألداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس في الجامعة. ومن الميم بمكان أن يكون 
ىذا اإلتجاه بعيدًا عن الذاتية والعوامل الشخصية والتي تتأثر بطبيعة الطالب الجامعي 

فيو فقد يكون  وشخصيتو وعالقتو باألستاذ وتحصيمو الدراسي في المقرر الذي يدرسو األستاذ
رضى الطالب أحيانًا بقدر النتيجة التي حصل عمييا الطالب في المقرر الدراسي وأحيانًا بحجم 

 المادة العممية لممقرر، وعميو تتمحور مشكمة الدراسة في اإلجابة عن اآلتي: 

ما العوامل المؤثرة في آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة  -2
 قسم الدراسات االسالمية؟التدريس في 

ىل توجد فروق في آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة  -6
 التدريس في قسم الدراسات اإلسالمية تعزى الختالف القسم األكاديمي لمطالب؟

ىل توجد فروق في آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة  -3
 التدريس في قسم الدراسات اإلسالمية تعزى الختالف المستوى األكاديمي لمطالب؟ 

 أٍنية الدراسة: 
يعتبر التقييم من أىم الوظائف التي تساعد عمى تطوير الجامعات وخاصة إذا ارتبط ىذا 

مؤثر في العممية التعميمية وىو عضو ىيئة التدريس وبذلك تكمن التقييم في أىم عنصر 
 أىمية الدراسة في اآلتي:

عممية التقييم تحتاج إلى اإلستمرارية والشمولية والموضوعية والعدالة حتى تكون   -2
 ذات فعالية وتكون تطويرية. 
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معنيين تقييم عضو ىيئة التدريس الذي يتعمق باألداء واإلنتاجية يساعد المسؤولين ال -6
في اتخاذ اإلجراءات المناسبة اتجاه القصور في العممية التعميمية سواًء كان ىذا 
القصور من قبل عضو ىيئة التدريس أو من جية أخرى ذات عالقة وليا ارتباط 

 بعممو. 
أداء عضو ىيئة التدريس لو جوانب إيجابية يجب تطويرىا وجوانب سمبية يجب   -3

معالجتيا مما ينعكس عمى العممية التعميمية بشكل عام عممًا بأن ىذه اإلجراء بالغ 
 األىمية. 

تعتبر عممية تقييم أداء عضو ىيئة التدريس بالغة األىمية لمعرفة األداء الفعمي   -2
مساعدة في مواكبة التطور السريع في التعميم وباألخص لألستاذ والذي من شأنو ال

  التعميم الجامعي في ظل التطور التكنولوجي واالقتصادي السريع.
عممية تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس وفق المعايير العممية والموضوعية تسيم  -5

ىداف في تطوير العممية التعميمية في الجامعات ويكون ليا دورًا كبيرًا في تحقيق األ
التربوية المخطط ليا من قبل مؤسسات التعميم العالي وأيضا تساعد متخذي القرارات 
واالستراتيجيات التعميمية والتنظيمية بما يتعمق في تطوير التعميم الجامعي وفقًا لنتائج 
تقييم أداء ممارسي النظام التعميمي ومن أىم الفئات ىم أعضاء ىيئة التدريس في 

 الجامعات. 
م أداء أعضاء ىيئة التدريس يحدد العوامل المؤثرة في العممية التعميمية وتقّبل تقيي  -2

الطالب ليا سواًء كان بالقبول أو الرفض بناًء عمى الممارسات التعميمية واالتصال 
 المباشر بين الطالب وعضو ىيئة التدريس.

 أٍداف الدراسة: 

الب جامعة القصيم عند تقييميم ألداء في آراء ط لتيدف ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير العوام
أعضاء ىيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية حيث إنيم محور العممية التعميمية وذو 
 اتصال مباشر وتفاعل مع أعضاء ىيئة التدريس في الكمية وبذلك تيدف الدراسة إلى اآلتي: 

يميم ألداء التعرف عمى العوامل المؤثرة عمى آراء طالب جامعة القصيم عند تق -2
 أعضاء ىيئة التدريس في قسم الدراسات اإلسالمية. 
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يمكن لمدراسة أن تسيم في إلقاء الضوء عمى العممية التعميمية في جامعة القصيم  -6
ومعرفة مالءمتيا من خالل معرفة األساليب والنظم التي تدار فييا المحاضرات 

في العممية التعميمية باإلضافة إلى األساليب التي يستخدميا عضو ىيئة التدريس 
 وكل ما يتعمق بيا ويساعد عمى تطويرىا.

تيدف ىذه الدراسة إلى إيضاح أىمية تقييم عضو ىيئة التدريس وفقًا لمميام    -3
 والواجبات والمسؤوليات المنوطة بو بغرض تطويرىا وبيان جوانب القوة والضعف. 

 مصطلخات الدراسة: 

يعرف التقييم بأنو عممية ذات مكونات وعناصر محدد ومنظمة بشكل دقيق يمكن  التكييه:
من خالليا إصدار حكم ما وفق ضوابط بيدف إصدار أو دعم قرار معين أو إجراء تحسينات 
وتعديالت جزيئة أو كمية. ويقصد بالتقييم في ىذه الدراسة الحكم عمى أداء أعضاء ىيئة 

 ن خالل استخدام استبانة ذات معايير محددة.التدريس من خالل أراء طالبو م
: " درجة قيام عضو ىيئة التدريس بتنفيذ الميام التعميمية سواًء التعميمية األداء التدريشي

المنوطة بو وما يبذلو من ممارسات وأنشطة وسموكيات تتعمق بميامو المختمفة تعبيرًا سموكيًا 
في ىذه الدراسة كل العمميات واألنشطة التي  (. ويقصد باألداء التدريسي6002" )العمايرة , 

يقوم بيا عضو ىيئة التدريس شاماًل السموكيات التعميمية التي تتعمق بعممية التدريس داخل 
 القاعة الدراسية أو خارجيا.

جميع األساتذة ممن يحممون درجة الدكتوراه  أعضاء ٍيئة تدريص الدراسات اإلسالمية:
ية اإلسالمية في جامعة القصيم في كمية العموم واآلداب في والذين يدرسون مقررات الترب

 الرس.
ىو إصدار حكم مبني عمى ضوابط وأطر محددة عمى  تكييه أداء أعضاء ٍيئة التدريص:

 أداء أعضاء ىيئة التدريس بناًء عمى تقديرات ومتغيرات محددة ليذا األداء.
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 حدود الدراسة: 

 تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية: 
: اقتصرت ىذه الدراسة عمى تقييم أداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات د املوووعياحل

اإلسالمية وفي دراسة تأثير مجاالت ثالثة فقط "السمات الشخصية "و "عمميات األداء 
 التدريسي" و"عمميات التقويم".

ب في اقتصرت ىذه الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس في كمية العموم واآلدا احلد املهاىي:
 الرس التابعة لجامعة القصيم.

اقتصرت ىذه الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس في قسم الدراسات  احلد البشري:
 اإلسالمية.

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  احلد الزماىي:
 ىـ. 2232/2232

 فروض الدراسة: 

 تقوم ىذه الدراسة عمى الفروض اآلتية:  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء  ال -2

أعضاء ىيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية تبعُا لمجاالت الدراسة "لسمات 
 الشخصية" و "عمميات األداء التدريسي" و "عمميات التقويم".

جامعة القصيم ألداء ( في تقييم طالب a≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -6
 أعضاء ىيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية تعزى لمتغير القسم األكاديمي.

( في تقييم طالب جامعة القصيم ألداء a≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -3
أعضاء ىيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية تعزى لمتغير المستوى األكاديمي 

 لمطالب.
 شابكة: الدراسات ال

( وكانت بعنوان " تقويم أداء 6026من الدراسات التي تناولت الموضوع دراسة )عزيز , 
( 26أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة من وجية نظر الطمبة " حيث شممت ىذه الدراسة )

نسانية. وقامت ىذه 26فقرة وكانت عينة الدراسة ) ( طالبًا وطالبة شممت ستة كميات عممية وا 
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بناء أداة لتقويم أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ديالي من وجية نظر طالب الدراسة ب
الدراسات العميا وتقويم أدائيم. وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا وجود ضعف واضح في أداء 
أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر الطالب في مجاالت الدراسة ماعدا أريع فقرات بعضيا 

ميام عضو ىيئة التدريس. كما أن الدراسة في مجال  أخذ المستوى المتوسط ومنيا
"التحضير" فقراتيا كانت مناصفة التحقق عكس مجال "االختبارات "التي كانت فقرتان حققتا 

 مجااًل متوسطًا في حين وضوح ضعف في مجال "السمات الشخصية".
تقويم أداء ( والتي ىدفت إلى 6002ومن الدراسات التي تناولت الموضوع دراسة )الجبوري ,

أعضاء ىيئة التدريس في ضوء الكفايات المينية والصفات الشخصية من وجية نظر طالب 
( فقرة 30( طالبًا وطالبة وكان محور الفقرات )200الدراسات العميا. حيث شممت الدراسة )

تضم ستة مجاالت. وكانت نتائج ىذه الدراسة وجود ضعف في مجاالت التخطيط وطرائق 
ويم غير أن مجال التمكن من المادة العممية في مستوى جيد. أما بالنسبة إلى التدريس والتق

مجال العالقات اإلنسانية تبّين الدراسة وجوده ضمن المستوى الضعيف بينما محور الصفات 
 الشخصية كان ضمن نطاق المستوى الجيد. 

راسة )الحولي , ومن الدراسات التي تطرقت تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات د
( تحت عنوان " اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية نحو تقييم 6002

( عضو ىيئة تدريس في 666الطمبة ليم " حيث كانت ىذه الدراسة وصفية تحميمية وعينتيا )
الجامعة اإلسالمية. واستخدمت الدراسة عدة اتجاىات منيا االتجاه نحو تقييم األداء 

ي واالتجاه نحو إدارة عممية التقويم واتجاه نحو استبانة التقويم. وكانت نتائج الدراسة التدريس
في محور اتجاه عضو ىيئة التدريس نحو تقييم الطالب ليم كانت مرتفعة وايجابية في العديد 

 من المحاور والفقرات مع وجود بعض الفقرات السمبية. 

( والتي كانت تيدف إلى "تقييم 6022ومن الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع دراسة )الجبر,
جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في كمية العموم بجامعة الممك سعود من وجية 
نظر الطالب ". وكانت نتائج ىذه الدراسة عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في جميع 

الثة بين األقسام العممية باإلضافة إلى إسيام محاور الدراسة مجتمعة معًا بنسبة محاورىا الث
 مرتفعة جدًا في جودة األداء التدريسي. 
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( أجرى دراسة لتقييم أعضاء ىيئة التدريس في التعميم الجامعي من 6002كما أن )جورات,
ارات العممية ألعضاء خالل أراء الطالب الخريجين حيث كانت نتائج الدراسة إلى أىمية المي

ىيئة التدريس في فاعمية التعميم الجامعي ومن أىميا القدرة عمى حل المشكالت. كما توصمت 
الدراسة إلى أن السمات الشخصية والعممية لعضو ىيئة التدريس ليا دور كبير في توجيو 

رشادىم وتزيد من التفاعل بين الطالب واألستاذ الجامعي سواًء كان الت واصل فرديًا الطالب وا 
 أو جماعيًا وتنمي التفكير لدى الطالب. 

( وكانت تركز عمى معرفة 6005ومن الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع دراسة )األسمر, 
دارة المحاضرة  مدى ممارسة عضوات ىيئة التدريس لكفايات األداء من عدة جوانب التقويم وا 

بات في جامعة أم القرى. وشممت الدراسة والجوانب الشخصية والتدريسية من وجية نظر الطال
( طالبة حيث كان نتائج ىذه الدراسة تتمحور حول كفايات األداء األربعة بدرجة 235)

متوسطة لدى عضوات ىيئة التدريس من وجية نظر الطالبات ووجود فروق ذات داللة 
التحديد إحصائية بين أفراد العينة حيال واقع ممارسات عضوات ىيئة التدريس عمى وجو 

 الكفايات الشخصية والتدريسية بالتقويم تبعًا الختالف الكميات. 

( إحدى الدراسات التي تناولت التعرف عمى األداء 6002وكانت دراسة )غنيم والبحيوي , 
من وجية نظر الطالب  زاألكاديمي لعضو ىيئة التدريس في جامعة الممك عبد العزي

( طمبًا وطالبة من مستويات مختمفة 2552مية شممت )والطالبات. وكانت الدراسة وصفية تحمي
في جميع كميات الجامعة. حيث ركزت الدراسة عمى الميارات التدريسية والصفات الشخصية 
وعالقة الطالب باألستاذ وتنظيم خطة التدريس لممقرر الدراسي واالختبارات والواجبات وفق 

عضو ىيئة التدريس يؤدي دوره ( عبارة. وكانت نتائج الدراسة عمى نحو عام أن 26)
األكاديمي بدرجة متوسطة مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أراء الطالب والطالبات في 

 أداء عضو ىيئة التدريس يعزى لمتغير الجنس.

( في  Freeze & Etal . 2004) ومن الدراسات التي أجريت في ىذا المجال دراسة
تقييم أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر الطمبة شممت الواليات المتحدة األمريكية لمعرفة 

( طالبًا وطالبة من جامعة كارولنيا. ومن خالل ىذه الدراسة شممت جوانب: التخطيط، 226)
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والتعميم، واإلدارة، والتواصل، واالجتماعية، واالتجاه. وكانت الدراسة تحميمية بينت أن تقييم 
 التدريس وأداءه. األداء يؤدي إلى تحسين ميارات عضو ىيئة

( بدراسة ىدفت إلى معرفة تقييم الطالب ألداء أعضاء ىيئة 6003كما قام )حسن والخولي , 
( طالبًا 62322التدريس وعالقتيا في بعض المتغيرات. حيث شممت الدراسة عينة مقدارىا )

وطالبة من مختمف التخصصات والمستويات في دراسة وصفية تحميمية. وكانت عبارات 
( عبارة من ثالث محاور وىي: تقويم المقرر الدراسي، وتقييم أداء عضو ىيئة 20يم )التقو 

التدريس، وتقييم عضو ىيئة التدريس لطالب المقرر الدراسي. وكانت نتائج الدراسة وجود 
فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات الطمبة ألداء أعضاء ىيئة التدريس في المقررات النظرية 

 ير الجنس.والعممية وفق متغ
 التعليل على الدراسات الشابكة: 

من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن مالحظة االىتمام في تقييم أداء أعضاء ىيئة 
التدريس في الجامعات ووجود دراسات متعددة غطت جوانب مختمفة من ىذا التقييم واختمفت 

ىيئة التدريس والبعض ىذه الدراسات من حيث جوانب التقييم فبعضيا شمل فاعمية عضو 
( ودراسة )البحيوي , 6002( ودراسة )جورات , 6002كفايتو ومياراتو كدراسة )الجبوري , 

( ودراسة )األسمر , 6026( وأخرى ركزت عمى األداء الوظيفي كدراسة )عزيز, 6002
(. كما أن جميع الدراسات أكدت عمى أىمية تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس في 6005
ت لتطوير التعميم الجامعي وضمان جودة التعميم فيو وذلك من خالل اكتشاف مواطن الجامعا

الضعف وتعزيز جوانب القوة. كما أن ىناك تفاوت بين الدراسات حيث إن البعض منيا ذكر 
أن أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات بشكل عام مرضي بينما دراسات أخرى وصفتيا 

نقاط محددة وبعض الدراسات جاءت عالية النتائج وذلك وفقًا بالمتوسط مع وجود قصور في 
لمحاور الدراسة كما أن لكل جامعة ظروفيا التي ترتبط فييا سواًء في بيئة الجامعة 
االجتماعية واالقتصادية واألكاديمية وليس ىناك بالضرورة إلى إجماع في نتائج الدراسات 

نما وفقًا لمظروف والمتغيرات األخرى المؤث رة في النتائج. ومن خالل ما سبق فيذا الموضوع وا 
يتطمب مزيدًا من الدراسات لمعرفة الجوانب والمتغيرات المؤثرة في كفاءة أداء عضو ىيئة 
التدريس سواًء في محاور الجوانب التدريسية أو األكاديمية أو الشخصية ألعضاء ىيئة 

انب القوة لضمان جودة التعميم التدريس في الجامعة لموقوف عمى جوانب القصور وتعزيز جو 
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وىي " عمميات التقويم  تالجامعي وتطوير مخرجاتو حيث استخدمت ىذه الدراسة ثالثة مجاال
" وعمميات األداء التدريسي " والسمات الشخصية ". كما أن ىذه الدراسة استخدمت متغيرات 

تأثير تبعًا ليذه إضافية كالقسم األكاديمي لمطالب والمستوى األكاديمي لمطالب ومدى ال
 المتغيرات من خالل المجاالت التي تم ذكرىا سابقًا.

 ميَجية الدراسة: 

بناًء عمى مرئيات الباحث وحسب المتغيرات التي شممتيا الدراسة فإنو تم تتبع المنيج 
الوصفي التحميمي كمنيج ليذ الدراسة. وقد تم جمع البيانات المناسبة من خالل االستبانة 

لمنيج. كما أن ىذا المنيج يعطي وصفا دقيقا لمظاىرة المدروسة بدايًة من جمع وفقًا ليذا ا
البيانات ووصواًل إلى تحميميا لرسم صورة واضحة عن المراد دراستو في ىذا البحث وما يمكن 

 عالجو والعمل بو. 
 عيية الدراسة: 

في محافظة الرس تم اختيار عينة الدراسة من طالب البكالوريوس في كمية العموم واآلداب 
التابعة لجامعة القصيم لجميع األقسام العممية والنظرية عمى مختمف مستوياتيم الدراسية في 

( طالبًا 6222( طالبًا من )662ىـ وكان عددىم ) 2232/ 2232الفصل الدراسي الثاني 
موزعين عمى أربع أقسام أكاديمية وكانت العينة عشوائية طبقية من جميع األقسام بنسبة 

%( من مجتمع الدراسة الكمي. واستبعدت الدراسة مجموعة غير صالحة من االستبانات 2)
 (.2من التحميل اإلحصائي وفقًا لمجدول رقم )

 ( توزيع مجتمع الدراسة حسب األقسام العممية2جدول )
 عدد االستبانات المعتمدة %(2العينة )  القسم األكاديمي م
 22 22 الفيزياء 2
 262 236 األساسيالتعميم  6
 22 22 المغة العربية وأذابيا 3
 22 22 الدراسات اإلسالمية 2

 620 652 المجموع
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 أداة الدراسة: 

تم الرجوع إلى الدراسات السابقة وأدبيات الدراسة الحالية، وذلك لتحديد أبعاد استمارة  
االستبانة، وتم تحديد ثالثة مجاالت رئيسة ىي: " السمات الشخصية " و " األداء التدريسي " 
وعمميات التقويم " وقد اندرج تحت كل مجال عدد من العبارات التي تعبر عنو تعبيرًا دقيًقا، 

ك لمعرفة آراء الطالب عند تقييميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية وذل
معرفة أثر المجاالت السابقة في تقييم الطالب ألداء أعضاء ىيئة تدريس في مقررات وأيضًا 

الدراسات اإلسالمية. كما استخدم الباحث أداة جمع البيانات " االستبانة " واستخدم في 
ى أسموب ليكر الخماسي لجمع البيانات وتحميميا حيث أن ىذا المقياس يستطيع تصميميا عم

بدرجة كبيرة عمى التمييز بين الدرجات المختمفة وسيولة التعامل معو من قبل البحث. كما أن 
ىذا المقياس لو عدة عبارات يطمب تحديد اتفاق العينة من اختالفو حيث تم تنظيمو إلى 

 فق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة.خمسة استجابات وىي: موا
 صدم األداة: 

تم التأكد من صدق األداة الظاىري وذلك بعرضيا عمى مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس 
وطمب منيم الحكم عمى مدى  نمن ذوي االختصاص والخبرة في البحوث وعددىم ثالثة محكمي

الئمة مجاالتيا ومدى الوضوح باإلضافة إلى قدرتيا عمى قياس ما صممت من أجمو ومدى م
التدقيق المغوي. وبعد ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت التي أقترحيا المحكمون الثالثة حيث 
تم حذف بعض العبارات وتعديل صياغة بعض األخرى. كما اعتمد الباحث عمى نسبة االتفاق 

خذ الباحث نسبة االتفاق بين بين المحكمين لتحديد ما يستحق التعديل في األداة. وأ
%( ليتم تحديد ما يتم تعديمو وحذفو في األداة حتى خرجت األداة بصورتيا 20المحكمين )

 المبدئية.
 ثبات األداة: 

 Cronbachلمتأكد من ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث معامل الثبات ألفا كرونياخ ) 
Alfa  االتساق الداخمي بين الفقرات ولمجاالت ( لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة لقياس
 (.6كاممة كما في الجدول رقم ) ةاألدا
 



 .................................في ضوء معايير الجودة تقييم أداء أعضاء هيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية

- 652 - 

 .( لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة واألداة كاممة  Alfa( معامل االتساق الداخمي )6جدول )

 معامل االتساق الداخمي المجال
 0.222 السمات الشخصية

 0.222 عمميات األداء التدريسي
 0.222 التقويمعمميات 

 0.226 األداة كاممة
( أن معامل االتساق الداخمي لمجاالت األداة منفردة يتراوح ما بين 6يتبين من الجدول رقم )

( وىي نسبة مقبولة لغايات البحث العممي 0.226( ولمجال األداة كاممة )0.222( و )0.222)
 .وتفي بمتطمب الدراسة

 ىتائج الدراسة ومياقشتَا: 

الدراسة نرى الفرضية األولى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في بين آراء الطالب عند  من خالل
تقييميم ألعضاء ىيئة التدريس في كمية العموم واآلداب في الرس التابعة لجامعة القصيم تبعًا 
لمجاالت الدراسة )السمات الشخصية، عمميات األداء التدريسي، عمميات التقويم(. كما استخدمت 

( ومستوى الداللة لممجموعة الواحدة Tلدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )ا
لكل مجال من مجاالت الدراسة لمتعرف عمى درجة التأثير في تقييم الطالب كما ىي موضحة في 

 (.3الجدول رقم )
( لممجموعة الواحدة Tاالختبارات )( يبّين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج 3جدول رقم )

 آلراء الطالب في تقيميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لممجاالت الثالثة.

 المجال م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

ط  
وس

مت
ق*

لفر
ا

 

ة  
قيم

T  وى
ست
م

ة*
دالل

ال
ثير 
التأ

جة 
در

 

 عالية **0.000 22.32 0.22 0.22 3.22 عمميات التقويم 2

عمميات األداء  3
 عالية **0.000 22.02 0.22 0.52 3.22 التدريسي

 عالية **0.000 22.22 0.22 0.25 3.22 السمات الشخصية 5

 ( درجات.3(  * الفرق عن المتوسط الفرضي البالغ ) a≤0.001**دالة عند مستوى )
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( يتضح لنا أن درجة تأثير المجال عمى آراء الطالب عند تقيميم 3من خالل الجدول رقم )
ألداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية كانت عمى درجة عالية في جميع مجاالتيا. 
كما يبين الجدول مجال السمات الشخصية بالمرتبة األولى في درجة التأثير عمى آراء الطالب 

( 0.25( وبانحراف معياري )3.22عضاء ىيئة التدريس بمتوسط حسابي )عند تقيميم أل
( وبانحراف معياري 3.22يميو بالدرجة الثانية عالقة األستاذ بالطالب بمتوسط حسابي )

(. وأيضًا كانت عمميات األداء التدريسي ليا تأثير بدرجة عالية بمتوسط حسابي 0.25)
 (.   a≤0.001ق دالة إحصائية عند مستوى داللة )وذلك وف( 0.52( وبانحراف معياري )3.22)

إجابة الشؤال األول: ما العوامل املؤثرة يف آراء طالب جامعة الكصيه عيد تكينَه ألداء 

 أعضاء ٍيئة التدريص يف قشه الدراسات االسالمية؟

ومن ىذه النتائج يتضح أن السمات الشخصية لعضو ىيئة التدريس من قوة الشخصية والثقة 
بالنفس والعدالة واالحترام والمرونة والحزم وغيرىا من السمات الشخصية التي ليا دور كبير 
في نجاح العممية التعميمية كما يعطى مؤشرًا كبيرًا في اختيار أعضاء ىيئة التدريس كون 
السمات الشخصية ليا بالغ األىمية في العممية التعميمية ووضعيا مع المعايير المحددة في 

 مجال.ىذا ال

وحيث إن الميارات التدريسية تعد جانبًا ميمًا جدًا في عممية تقييم الطالب ألعضاء ىيئة 
التدريس فقد ركزت الدراسة عمى استخالص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واالختبار 

 (.2الثنائي لممجوعة الواحدة عمى فترات مجال السمات الشخصية كما ىو موضح في الجدول رقم )
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( لممجموعة الواحدة عمى T( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )2جدول )
 فترات مجال السمات الشخصية.

 العبارة م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

ة  
قيم

T  وى
ست
م

ة*
دالل

ال
ثير 
التأ

جة 
در

 

 عالية 0.016* 4.90 0.332 3.814 يجمع بين الحزم والمين 2
 عالية 0.012* 5.52 0.291 3.802 موضوعي في األحكام 6
 عالية 0.012* 5.48 0.285 3.782 يقدر المسؤوليات المكمف بيا 3
 عالية 0.015* 5.04 0.310 3.781 قادر عمى اتخاذ القرار 2

5 
يتصف بالتفكير العميق 

 والذكاء
 عالية 0.013* 5.35 0.285 3.762

 عالية 0.012* 5.51 0.277 3.764 واثق من نفسو 2
 عالية 0.008* 6.42 0.234 3.752 صادق في أقوالو وأفعالو 2
 عالية 0.009* 6.16 0.234 3.720 واثق في عممو 2

2 
يحرص عمى إيصال صوتو إلى 

 جميع الطالب 
 عالية 0.008* 6.45 0.212 3.685

 عالية 0.000* 18.65 0.2453 3.7623 المجموع الكمي

 (   a≤0.05*دالة عند مستوى )

( أن جميع الفقرات مؤثرة في عممية تقويم عضو ىيئة تدريس 2يتبّين من جدول رقم )
الدراسات اإلسالمية من قبل الطالب في كمية العموم واآلداب في الرس التابعة لجامعة القصيم 
 وفقًا لمجال السمات الشخصية حيث كانت عالية. كما تبّين الدراسة أن الدالة اإلحصائية عند

( 3.22و 3.22(  ذات تأثير عالي حيث كانت فترات المجال تتراوح بين ) a≤0.05مستوى )
(. كما تبّين الدراسة أكثر الفقرات تأثيرًا "يجمع بين الحزم والمين " 3.226وبمتوسط حسابي )
( ويأتي في المرتبة الثانية في درجة التأثير" موضوعي في األحكام " 3.22بمتوسط حسابي )

( كما تساوت فقرات " يقدر المسؤوليات المكمف بيا " و" قادر عمى 3.20سابي )بمتوسط ح
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( وتساوت فقرات " يتصف بالتفكير العميق والذكاء" 3.22اتخاذ القرار" بمتوسط حسابي )
( وفي أقل الفقرات تأثرًا جاءت عبارة " 3.22وفقرة " قادر عمى اتخاذ القرار" بمتوسط حسابي )

(.  ومن خالل ىذه 3.26ألى جميع الطالب " بمتوسط حسابي ) يحرص عمى أيصال صوتو
النتائج أكدت الدراسة عمى ضرورة المواصفات الخاصة لعضو ىيئة التدريس في الجامعات 
لمقيام بالميام األكاديمية والبحثية عمى أكمل وجو. كما أن الجمع بين الحزم والمين 

أن يتصف بيا عضو ىيئة التدريس مما والموضوعية في األحكام من أىم الصفات التي يجب 
ينعكس بالدرجة األولى عمى طالبو حيث يكون ىناك جانب تأثير غير مباشر عمى العممية 
التعميمية. كما أن المسؤولية في اتخاذ القرارات وتقدير المسؤوليات تعد صفة ميمة يجب أن 

مفة وفق الحكمة وتقدير تكون في األستاذ الجامعي حتى يتمكن من التعامل مع المواقف المخت
المصالح.  كما تبّين الدراسة أن الثقة بالنقس والصدق في األقوال من أىم الجوانب والسمات 
الشخصية التي يجب أن يتحمى بيا عضو ىيئة التدريس كونو قدوة لطالبو أواًل وباعتباره قائدًا 

متوافقة مع دراسات سابقة تربويًا ومؤثرًا في العممية التعميمية. كما أن ىذه النتائج جاءت 
( ودراسة )البحيري, 6002( ودراسة )جورات,6002( ودراسة )الجبوري , 6026)عزيز, 
6002.) 

ولمتعرف عمى أثر عبارات مجال عالقة التقييم عمى آراء الطالب عند تقيميم ألداء أعضاء 
ج االختبارات ىيئة التدريس تبّين الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ونتائ

 ( حسب اآلتي: 5الثنائي لممجموعة الواحدة عمى عبارات التقييم والتي يوضحيا الجدول رقم )
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( لممجموعة الواحدة عمى T( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )5جدول )
 فترات مجال التقييم.

 العبارة م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

راف 
نح
اال

ري 
عيا
الم

 

ة  
قيم

T  وى
ست
م

ة*
دالل

ال
ثير 
التأ

جة 
در

 

يوازن بين كمية األسئمة والوقت  2
 المخصص لالختبار

 عالية 0.002* 11.25 0.145 3.817

يحقق مراعاة الفروقات الفردية  6
 عالية 0.009* 5.96 0.270 3.804 في أسئمة االختبار

يقيس تحقيق أىداف المنيج  3
 الدراسي من خالل االختبارات

 عالية 0.029* 3.97 0.403 3.800

يحقق شمولية االختبار لمفردات  2
 عالية 0.018* 4.76 0.335 3.799 المقرر الدراسي

5 
يصيغ أسئمة االختبارات بمغة 

 عالية 0.029* 5.96 0.403 3.798 سيمة الفيم واإلدراك

يناقش الطالب في اإلجابات  2
 عالية 0.013* 5.34 0.290 3,776 النموذجية ألسئمة اختبار المقرر

يقبل مراجعة الطالب ألوراق  2
 عالية 0.009* 5.97 0.255 3.762 اجاباتيم

2 
يطمع الطالب عمى أوراق اجابتيم 

لالطالع عمى مستواىم في 
 االختبار

 عالية 0.025* 4.20 0.353 3.742

يحقق االعتدال بين السيولة  2
 عالية 0.025* 4.19 0.348 3.728 والصعوبة في أسئمة االختبارات

 عالية 0.000* 16.53 0.2833 3.7806 المجموع الكمي

 (    a≤0.05*دالة عند مستوى )
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( تفيد الدراسة أن مجال التقويم بجميع أشكالو يؤثر بدرجة عالية 5ومن خالل الجدول رقم )
في آراء طالب عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية حيث حصمت 

( وبانحراف معياري عند دالة إحصائية 3.22المجال مجتمعة عمى متوسط حسابي )عبارات 
(. وتبّين الدراسة أن جميع عبارات المجال تؤثر 0.62( قدرىا ) a≤0.05عند مستوى )

بدرجة عالية في آراء الطالب عند تقييميم ألداء عضو ىيئة التدريس حيث كان أعالىا " 
( يميو في درجة 3.22الختبار" بمتوسط حسابي ) يوازن بين األسئمة والوقت المخصص

األىمية عبارة " يحقق مراعاة الفروق الفردية في االختبار " وعبارة " يقيس تحقيق أىداف 
(. وتبّين الدراسة أن عبارة " 3.20المنيج الدراسي من خالل االختبار" بمتوسط حسابي قدره )

األسئمة بمغة سيمة لمفيم واإلدراك " بنفس  يحقق شمولية االختبار لمفردات المقرر " و " يضع
(. كما يمييما في األىمية عبارة " يناقش 3.22الدرجة من األىمية بمتوسط حسابي قدره )

( وعبارة " يقبل مراجعة الطالب 3.22الطالب في االجابات النموذجية " بمتوسط حسابي قدره )
الدراسة أن عبارة " يطمع الطالب (. وتبّين 3.22ألوراق اجاباتيم " بمتوسط حسابي قدره )

عمى أوراق اجاباتيم لالطالع عمى مستواىم في االختبار" في المستوى قبل األخير بمتوسط 
( بينما جاء في أقل العبارات تأثيرُا في آراء الطالب عند تقييميم ألداء 3.22حسابي قدره )

في أسئمة االختبار" عضو ىيئة التدريس عبارة " يحقق العدالة بين السيولة والصعوبة 
(. وبشكل عام تفيد الدراسة بتأثير مجال التقويم في آراء الطالب 3.26بمتوسط حسابي قدره )

عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية بشكل عام في جميع عبارات 
ىذه المجال مما يدل عمى أىمية مجال التقويم في تحديد أداء أعضاء ىيئة التدريس. كما 

( ودراسة )الحولي , 6003النتائج جاءت متوافقة مع دراسات سابقة منيا )الحولي , 
6002.) 

ولمتعرف عمى أثر عبارات مجال عالقة الميارات التدريسية عمى آراء الطالب عند تقيميم 
ألداء أعضاء ىيئة التدريس تبّين الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ونتائج 

( 2ارات الثنائي لممجموعة الواحدة عمى عبارات التقييم والتي يوضحيا الجدول رقم )االختب
 حسب اآلتي: 



 .................................في ضوء معايير الجودة تقييم أداء أعضاء هيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية

- 652 - 

( لممجموعة الواحدة عمى T( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار )2جدول )
 فترات مجال الميارات التدريسية

 العبارة م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

ة  
قيم

T  وى
ست
م

ة*
دالل

ال
ثير 
التأ

جة 
در

 

2 
متمكن من المادة العممية التي 

 يدرسيا
 عالية 028<0* 4.02 0.409 3.823

6 
يسعى لجعل المادة الدراسية 

 شيقة ومقبولة لمطالب
 عالية 0.020* 4.50 0.358 3.806

3 
يربط مواضيع المحاضرة بأمثمة 

 في الواقع في الحياة
 عالية 0.019* 4.65 0.343 3.796

2 
يساعد الطالب عمى معرفة 
المفاىيم األساسية لممقرر 

 الدراسي
 عالية 0.022* 4.35 0.558 3.780

5 
يحرص عمى استيعاب الطالب 

 لمحتوى المحاضرة
 عالية 0.016* 4.93 3100. 3.765

 عالية 0.010* 5.83 0.259 3.756 يشجع الطالب عمى المناقشة 2

2 
يستخدم لغة واضحة أثناء 

 التدريس
 عالية 0.020* 4.55 0.321 3.729

ممم بالنظريات والتطبيقات الحديثة  2
 عالية 0.011* 5.69 0.254 3.721 في مجال المقرر الدراسي

يسعى أن يكون مستوى المادة  2
 عالية 0.013* 5.33 0.268 3.714 التعميمية مالئمة لقدرات الطالب

 المجموع الكمي
3.765

4 
 عالية 0.000* 15.01 0.2809

 (   a≤0.05*دالة عند مستوى )
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( أن جميع عبارات مجال الميارات التدريسية تؤثر في آراء 2تشير الدراسة في الجدول رقم )
الطالب في عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية بدرجة عالية. كما أن 

( 3.22مقداره )( بمتوسط حسابي كمي 3.22( و )3.26درجة التأثير تراوحت ما بين )
(. كما 0.000(  قدرىا ) a≤0.05( ودالة عند مستوى )0.62وبانحراف معياري قدره )

يتضح من الدراسة بأن أعمى عبارة من حيث التأثر كانت " متمكن من المادة العممية التي 
( يمييا عبارة " يسعى 0.20( وبانحراف معياري قدره )3.26يدرسيا " بمتوسط حسابي قدره )

( وبانحراف معياري 3.20لمادة العممية شيقة ومقبولة لمطالب " بمتوسط حسابي )لجعل ا
(. وتفيد الدراسة وجود تأثير عالي لعبارة " يربط مواضيع المحاضرة في أمثمة في 0.36)

( يميو عبارة " يساعد 0.32( وبانحراف معياري )3.22الواقع في الحياة " بمتوسط حسابي )
( 3.22يم األساسية لممقرر الدراسي " بمتوسط حسابي قدره )الطالب عمى معرفة المفاى

(. وأفادت الدراسة تأثير عبارة " يحرص عمى استيعاب الطالب 0.55وبانحراف معياري )
( 0.32( وبانحراف معياري قدره )3.22لمحتوى المحاضرة بدرجة عالية " بمتوسط حسابي )
( 3.25المناقشة " بمتوسط حسابي ) ومقارب ليذه العبارة في التأثير" يشجع الطالب عمى

(. ومن الدراسة يتضح لنا التأثير العالي لعبارة " يستخدم لغة 0.65وبانحراف معياري قدره )
( باإلضافة إلى 0.36( وبانحراف معياري )3.26واضحة اثناء الدرس " بمتوسط حسابي )

" بمتوسط حسابي  عبارة " ممم بالنظريات والتطبيقات الحديثة في مجال المقرر الدراسي
(. وتأتي عبارة " يسعى أن يكون مستوى المادة العممية 0.65( وبانحراف معياري )3.26)

مالئمة لقدرات الطالب " في أدنى العبارات تأثيرُا مع بقاءىا بدرجة عالية بمتوسط حسابي 
(. كما أن ىذه النتائج جاءت متوافقة مع دراسات 0.62( وبانحراف معياري قدره )3.22)

(. ومن ىذه النتائج يتضح لنا  Freeze &Etal, 2004( و )6005سابقة منيا )األسمر , 
أىمية امتالك عضو ىيئة التدريس لمميارات التدريسية وأثرىا في آراء الطالب عند تقيميم 
عضو ىيئة التدريس. ومن أىم الميارات امتالك التمكن من المادة العممية واستخدام الوسائل 

شويق وقبول المادة العممية والمقرر الدراسي من خالل ميارات يجب أن يمتمكيا التي تحقق الت
عضو ىيئة التدريس. كما أن ربط مواضيع المحاضرة بأمثمة واقعية في حياة الطالب يعزز 
مستوى الثقة لدى الطالب في االستقرار األكاديمي ويساعدىم عمى حل مشاكميم الحياتية. 

مدى تأثير معرفة المفاىيم األساسية لممقرر حيث أنو لو دور ومن خالل ىذه الدراسة نرى 
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كبير لبناء الثقة بين أستاذ المقرر والطالب ويساعد الطالب عمى فيم واستيعاب المقرر 
الدراسي مما يساعدىم عمى التفوق والنجاح. وكل ما سبق يبّين لنا أىمية امتالك عضو ىيئة 

التقييم وبناء الثقة بين الطالب وأستاذىم وتأثيرىا في التدريس لمكفايات التدريسية وأثرىا في 
 تقييم الطالب ألداء عضو ىيئة التدريس. 

إجابة الشؤال الجاىي: ٍل توجد فروم يف العوامل املؤثرة يف آراء طالب جامعة الكصيه 

عيد تكينَه ألداء أعضاء ٍيئة التدريص يف قشه الدراسات اإلسالمية تعزى الختالف 

 األنادميي للطالب؟الكشه 

والختبار الفرضية الثانية التي تنص " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الدالة 
(a≤0.05  في آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات  )

خدمت الدراسة اإلسالمية تبعًا لمتغير القسم األكاديمي " ولإلجابة عمى السؤال السابق فقد است
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في اجابات الطالب عمى تقدير العوامل المؤثرة في 
تقييم أداء أعضاء ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية عمى مجاالت الدراسة مجتمعة واتضح من 

 (: 2خالل ذلك النتائج حسب الجدول رقم )
ي لممجاالت المدرجة في الدراسة تبعًا لمتغير ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار 2جدول )

 القسم األكاديمي لمطالب 

 المجال م

التعميم  ءالفيزيا
 األساسي

المغة العربية 
 وآدابيا

الدراسات 
 المجموع الكمي اإلسالمية

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

سط  
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

سط  
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

سط  
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

سط  
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

االن
ري
عيا
الم

 

2 
السمات 
 0.25 3.22 0.22 2.02 0.52 3.22 0.22 3.26 0.22 3.22 الشخصية

6 
عمميات 
األداء 
 التدريسي

3.22 0.22 3.22 0.22 3.25 0.25 3.26 0.23 3.22 0.25 

عمميات  3
 0.22 3.22 0.25 3.22 0.23 3.22 0.22 3.20 0.22 3.22 التقويم
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( يتبَين أثر مجال السمات الشخصية حيث كان بدرجة تأثير عالية 2من خالل الجدول رقم )
( وكان 0.25( وبانحراف معياري قدره )3.22تبعًا لمقسم الدراسي لمطالب بمتوسط حسابي )

وبانحراف معياري قدره ( 2.02أعمى األقسام قسم الدراسات اإلسالمية بمتوسط حسابي )
( 3.22( كما يأتي في المرتبة الثانية قسم المغة العربية وأذابيا بمتوسط حسابي )0.22)

(. كما أتى قسم التعميم األساسي في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 0.52وبانحراف معياري )
حسابي ( وفي المرتبة الرابعة قسم الفيزياء بمتوسط 0.22( وبانحراف معياري )3.26)
 (.0.22( بانحراف معياري قدره )3.22)

كما أن الجدول أوضح تأثير مجال عمميات األداء التدريسي عمى تقييم طالب جامعة القصيم 
عند تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس بنسبة عالية تبعًا لمتغير القسم الدراسي لمطالب 

ثبت الدراسة أن قسم (. كما أ0.25( وبانحراف معياري قدره )3.22بمتوسط حسابي )
( وبانحراف معياري 3.26الدراسات اإلسالمية كان أعمى األقسام تأثيرًا بمتوسط حسابي قدره )

( وبانحراف معياري 3.22( وقسم التعميم األساسي يأتي بعده بمتوسط حسابي )0.23قدره )
ا ( كم0.22( وبانحراف معياري )3.22(. ومن ثم قسم الفيزياء بمتوسط حسابي )0.22)

( وبانحراف 3.25يأتي في المرتبة األخيرة قسم المغة العربية وآدابيا بمتوسط حسابي )
 (.0.25معياري قدره )

ومن خالل الدراسة كان أقل المجاالت تأثيرًا عمى آراء الطالب عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة 
بمتوسط  التدريس وفقا لمقسم الدراسي مجال عمميات التقويم مع بقاءه في مستوى عالي

(. ومن خالل الجدول الدراسي 0.22( وبانحراف معياري قدره )3.22حسابي عام قدره )
يمكننا االطالع عمى أعمى النتائج وفقًا لمقسم الدراسي لمطالب حيث كان قسم الدراسات 

( وبانحراف معياري 3.22اإلسالمية وقسم المغة العربية األعمى بمتوسط حسابي قدره )
(. 0.25( وبانحراف معياري )3.22ما قسم الفيزياء بمتوسط حسابي )( يأتي بعدى3.25)

ويأتي في آخر التخصصات تأثيرًا قسم التعميم األساسي مع بقاءه في مستوى عالي بمتوسط 
 (.0.22( وبانحراف معياري )3.20حسابي قدره )
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كما أن الدراسة قامت باختبار الفروق اإلحصائية لتحميل التباين الختبار الفروق والتأكد ما إذا 
 ( حسب اآلتي: 2كانت ذات داللة إحصائية أم ال كما ىو مبين في الجدول رقم )

( نتائج تحميل التباين األحادي عمى متغيرات مجاالت الدراسة وفقًا لمتغير القسم 2جدول )
 األكاديمي

در  المجال
مص اين
التب

وع  
جم

م
ات
ربع

الم
رية 

الح
جة 

در
 

ط 
وس

مت
ات
ربع

الم
 

مة 
قي

F  وى
ست
م

ة*
دالل

ال
 

السمات 
 الشخصية

بين 
 المجموعات

1.311 3 0.437 

داخل  0.273 1.306
 المجموعات

75.283 225 0.335 

  228 76.594 المجموع

عمميات األداء 
 التدريسي

بين 
 المجموعات

2.324 3 0.775 

داخل  0.249 1.382
 المجموعات

126.144 225 0.561 

  228 128.468 المجموع

 عمميات التقويم

بين 
 المجموعات

0.499 3 0.166 

داخل  0.787 0.353
 المجموعات

106.008 225 0.471 

  228 106.464 المجموع

 (   a≤0.05*دالة عند مستوى )
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بأنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( 2تبّين الدراسة في الجدول رقم )
(a≤0.05   في آراء طالب جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس قسم  )

 الدراسات اإلسالمية تعزى لمتغير القسم األكاديمي لمطالب وفي جميع المجاالت.
( التي 6002دراسة )النصير ,  ومن خالل ىذه الدراسة نرى بأن نتيجة ىذا السؤال اتفقت مع

توصمت إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية وفقًا لمتغير القسم في تقييم الطالب ألداء 
 أعضاء ىيئة التدريس. 

اجابة الشؤال الجالح: ٍل توجد فروم يف العوامل املؤثرة يف آراء طالب جامعة الكصيه 

اسات اإلسالمية تعزى الختالف عيد تكينَه ألداء أعضاء ٍيئة التدريص يف قشه الدر

 ؟املشتوى األنادميي للطالب
الميمة في الدراسة اإلجابة عن السؤال الثالث الختبار الفرضية التي تنص "  تومن االختبارا

(  في آراء طالب جامعة   a≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الدالة )
س الدراسات اإلسالمية تبعًا لمتغير السنة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدري

الدراسية لمطالب " ولإلجابة عمى السؤال السابق فقد استخدمت الدراسة المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري في اجابات  الطالب عمى تقدير العوامل المؤثرة في تقييم أداء أعضاء 

معة واتضح من خالل ذلك النتائج ىيئة تدريس الدراسات اإلسالمية عمى مجاالت الدراسة مجت
 ( . 2حسب الجدول رقم ) 

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجاالت المدرجة في الدراسة تبعًا لمتغير 2جدول )
 المستوى األكاديمي لمطالب.

 المجال م
 المجموع الكمي السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

سط 
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ف  
حرا

االن
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الم
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االن
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عيا
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متو
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السمات  2
 الشخصية

3.22 0.70 3.74 0.77 3.77 0.95 4.05 0.52 3.88 0.75 

عمميات األداء  6
 التدريسي

3.95 0.73 3.80 0.81 3.92 0.77 3.82 0.69 3.87 0.75 

 0.68 3.87 0.56 3.96 0.73 3.88 0.74 3.80 0.70 3.84 عمميات التقويم 3
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( يتبّين أثر مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي لمطالب 2من خالل الجدول رقم )
السمات الشخصية بمتوسط حسابي حيث أنيا في مستوى عالي في مجمميا ويأتي في أعالىا 

( كما يأتي بالدرجة الثانية وبالتساوي مجال عمميات األداء 0.25( وبانحراف معياري )3.22)
( ومجال عمميات التقويم 0.25( وبانحراف معياري )3.25التدريسي بمتوسط حسابي )

 (.0.22( وبانحراف معياري )3.22بمتوسط حسابي )

السمات الشخصية كان األعمى لدى السنة الرابعة بمتوسط وتبّين الدراسة في أثر مجال 
( يأتي بعده طالب السنة األولى بمتوسط حسابي 0.56( وبانحراف معياري )2.05حسابي )

( ويأتي في المرتبة الثالثة طالب السنة الثالثة بمتوسط 0.20( وبانحراف معياري )3.22)
الرابعة واألخيرة طالب المستوى  ( وفي المرتبة0.25( وبانحراف معياري )3.22حسابي )

 (.0.22( وبانحراف معياري )3.22الثاني بمتوسط حسابي )

أما أثر مجال عمميات األداء التدريسي فكان طالب السنة األولى في المرتبة األولى بمتوسط 
( يأتي في المرتبة الثانية طالب السنة الثالثة 0.20( وبانحراف معياري )3.22حسابي )

(. كما تبّين الدراسة أن طالب السنة 0.22( وبانحراف معياري )3.23ي )بمتوسط حساب
( وفي المرتبة 0.22( وبانحراف معياري )3.26الرابعة في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 (.0.22( وبانحراف معياري )3.20الرابعة واألخيرة طالب السنة الثانية بمتوسط حسابي )

كان طالب السنة الرابعة في المرتبة األولى بمتوسط حسابي أما أثر مجال عمميات التقويم ف
( يأتي في المرتبة الثانية طالب السنة الثالثة بمتوسط 0.52( وبانحراف معياري )3.22)

(. كما تبّين الدراسة أثر السنة الدراسية عمى 0.23( وبانحراف معياري )3.22حسابي )
لثالثة طالب السنة األولى بمتوسط حسابي مجاالت تقييم أعضاء ىيئة التدريس في المرتبة ا

( كما جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة طالب السنة الثانية 0.20( وبانحراف معياري )3.22)
 (.0.22( وبانحراف معياري )3.20بمتوسط حسابي )

وبينت الدراسة داللة الفروق اإلحصائية حيث استخدم تحميل التباين األحادي الختبار الفروق 
( حسب 20موضح في الجدول رقم ) وأم ال حسب ما ى ةوالتأكد ما إذا كانت داللة إحصائي

 اآلتي:  
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نتائج تحميل التباين األحادي عمى متغيرات مجاالت الدراسة وفقُا لمتغير المستوى  (10جدول )
 األكاديمي

در  المجال
مص اين
التب

وع  
جم

م
ات
ربع

الم
رية 

الح
جة 

در
 

ط 
وس

مت
ات
ربع

الم
 

مة 
قي

F 

ستو 
م

ى  ة*
دالل

ال
 

السمات 
 الشخصية

 0.555 3 3.693 بين المجموعات
 0.284 225 124.775 داخل المجموعات 0.087 2.220

  228 128.468 المجموع

عمميات األداء 
 التدريسي

 10.563 3 0.852 بين المجموعات
 0.268 225 126.589 داخل المجموعات 0.680 0.505

  228 127.440 المجموع

 عمميات التقويم
 0.470 3 0.803 بين المجموعات

 0.921 225 105.703 داخل المجموعات 0.635 0.570
  228 106.506 المجموع

 (   a≤0.05*دالة عند مستوى )

( يتضح لنا بأنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 20ومن خالل الجدول رقم )
جامعة القصيم عند تقيميم ألداء أعضاء ىيئة تدريس  ( في آراء طالب a≤0.05الدالة )

 الدراسات اإلسالمية تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي لمطالب في جميع مجاالت الدراسة.

( وأيضًا 6005كما أن ىذه النتيجة متوافقة مع نتائج دراسات سابقة دراسة )غنيم والبحيري , 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في األثر ( التي توصمتا إلى عدم 6022دراسة )النصير , 

 تبعًا لمتغير السنة الدراسية في تقييم الطالب ألعضاء ىيئة التدريس.



 .................................في ضوء معايير الجودة تقييم أداء أعضاء هيئة تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية

- 625 - 

( والتي كان من 2225كما أن ىذه الدراسة كانت مغايرة لنتائج دراسة سابقة )الغامدي , 
فقًا نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية في أثر تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس و 

 الختالف السنة الدراسية وكانت لطالب السنة الرابعة.

 التوصيات: 

 من خالل ىذه الدراسة يرى الباحث االستفادة من النتائج بالمقترحات اآلتية: 

ضرورة تبادل الخبرات التدريسية لما ليا من دور كبير في الحد من الممارسات الغير  -2
عداد الطالب مرغوب فييا لمطالب والتي تنعكس بشكل عام  عمى العممية التعميمية وا 

 في الجامعات.
ضرورة تركيز أعضاء ىيئة التدريس عمى السمات الشخصية التي يمكن من خالليا  -6

الحد من التقييم السيء من قبل الطالب وما يترتب عمى ذلك من تأثير عمى العممية 
 التعميمية والتربوية في الجامعة.

اء اختيار أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات أو التركيز عمى السمات الشخصية أثن -3
في حال استقطابيم لما ليا من دور رئيس في تقييم الطالب ألداء أعضاء ىيئة 

 التدريس. 
 تطوير قوائم معايير أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات وفق مجالت متعددة. -2
خالل اإلرشاد  توعية الطالب بضرورة وأىمية تقييم أعضاء ىيئة التدريس وذلك من -5

يضاح الفوائد المتوقعة من ذلك عمى الطالب وعمى العممية التعميمية  األكاديمي وا 
 بشكل عام وباألخص في حال كان التقييم موضوعيًا وصادقًا.

وضع حوافز مالية وتشجيعية لنتائج تقييم أعضاء ىيئة التدريس وتكريميم في محفل  -2
سواًء في مجال الميارات واألداء عام ليكون ليم حافز ودفاع لتطوير أدائيم 

 التدريسي وفي السمات الشخصية وغيرىا من المجاالت.
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى االلتحاق بالدورات وورش العمل التي تساعدىم  -2

عمى تطوير أدائيم التدريسي والميارات بشكل عام باإلضافة إلى تطوير السمات 
 الشخصية وفن التعامل مع اآلخرين.
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ماد تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس في المجاالت اإلدارية والترشح لمدورات اعت -2
والمؤتمرات والترقيات باإلضافة إلى أخذه بعين االعتبار في تجديد عقود أعضاء ىيئة 

 التدريس المستقطبين من خارج الجامعة أو من الخارج.

 املكرتحات: 

 من خالل ىذه الدراسة يوصي الباحث باآلتي: 

مزيدًا من الدراسات المتعمقة بتقييم أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات في  إجراء -2
 مختمف التخصصات ومقارنتيا.

إجراء دراسات في تطوير تقييم أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات وفقًا لمتطمبات  -6
 الجودة.

إجراء دراسات في تطوير تقييم أعضاء ىيئة التدريس وفق المعايير العممية لميارات  -3
 األداء التدريسي.

إجراء دراسة مقارنة بين تقييم أعضاء ىيئة التدريس ألنفسيم وتقييم الطالب ألداء  -2
 أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات.

تكميف كميات التربية لمعمل عمى تأمين الدورات والندوات وورش العمل في مجال  -5
تطوير أداء الميارات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات حتى يتم 

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات في مجال الميارات التدريسية والوقوف عمى 
 أحدث ما توصمت لو الدراسات والتجارب في مجال التدريس.
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 اخلامتة: 
باالطالع إلى واقع الجامعات في المممكة العربية السعودية بشكل خاص وفي العالم العربي 
بشكل عام مع اختالف األىداف والممارسات يتضح لنا أىمية تقييم عضو ىيئة التدريس حيث 
إنو محور العممية التعميمية. ومن خالل الواقع وما ذكر في بعض البحوث السابقة الذكر 

اإلجراءات وما فييا من ضعف في مجال تقييم عضو ىيئة التدريس حاليًا والتي تحدث عن 
مما مثل عائقًا أمام الوقوف عمى احتياجات عضو ىيئة التدريس في الجامعات وتحديد جوانب 
القصور وأصبح حجرة عثرة أمام التطوير الذي شمل الجامعات في اآلونة األخيرة وفي مجاالت 

ي تركزت عمى آراء طالب جامعة القصيم عند تقييميم ألداء متعددة. وفي ىذه الدراسة الت
أعضاء ىيئة التدريس في قسم الدراسات اإلسالمية وفقًا لمجاالت ثالثة وىي: " السمات 
الشخصية " و " عمميات األداء التدريسي" و " عمميات التقويم " باإلضافة إلى دراسة الفروق 

ة عمى آراء الطالب عند تقييميم ألداء أعضاء ىيئة ذات الداللة اإلحصائية في العوامل المؤثر 
التدريس وفقًا لمتغير القسم الدراسي لمطالب والمستوى األكاديمي. ومن خالل النتائج التي 
أثبتتيا الدراسة يتضح لنا أن درجة التأثير لمجاالت الدراسة الثالثة، " السمات الشخصية " و 

لتقويم " كانت عالية بشكل عام تصدرىا مجال " " عمميات األداء التدريسي" و " عمميات ا
السمات الشخصية ". كما قامت الدراسة بإجراء اختبارات المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري لكل مجال من مجاالت الدراسة الثالثة كل عمى حدة حيث كانت أعمى العبارات في 

. كما تبّين الدراسة أعمى مجال " السمات الشخصية " عبارة " يجمع بين الحزم والمين "
العبارات في مجال " عمميات التقويم " عبارة " يوازن بين األسئمة والوقت المخصص لإلجابة " 
كما كان أعل العبارات في مجال " الميارات التدريسية " عبارة " متمكن من المادة العممية التي 

في المستوى العالي بشكل عام. يدرسيا " مع بقاء جميع العبارات في جميع المجاالت الثالثة 
ومن خالل ىذه الدراسة تبّين النتائج بأن أعمى المجاالت تأثيرًا في آراء طالب جامعة القصيم 
عند تقييميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لمتغير القسم كان قسم الدراسات اإلسالمية في 

راء الطالب تعزى لمتغير القسم المرتبة األولى مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آ
األكاديمي لمطالب. وتبّين نتائج الدراسة بأن المستوى الرابع أعمى المستويات األكاديمية تأثيرًا 
في آراء الطالب عند تقييميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي مع 

 عزى لمتغير المستوى األكاديمي. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء الطالب ي
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 قائنة املراجع العربية:  

( " كفايات أداء عضوات التدريس بجامعة أم القرى من 6005األسمر ومنى حسن ) -
 وجية نظر الطالبات " مجمة العموم التربوية، العدد السابع.

( " تقييم مؤسسات وبرامج التعميم العالي في فمسطين 6002أبو سنينة، ربحي ) -
االنتقال من سياسة التفتيش واالذعان إلى سياسة التحسين والتطوير " ورقة عممية 

 . 5/2/6002-3لمؤتمر النوعية في التعميم الجامعي في جامعة القدس في الفترة 
األستاذ الجامعي في ضوء الكفايات ( " تقويم أداء 6002الجبوري وحسين محمد ) -

,  25المينية والصفات الشخصية " مجمة جامعة بابل، العموم االنسانية، المجمد 
 .6العدد 

( "تقييم جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في 6022الجبر، جبر محمد ) -
ث كمية العموم بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالب" مجمة الزرقاء لمبحو 

 .6, العدد 22والدراسات التربوية، المجمد 
( " تقييم الطمبة لألداء التدريسي لعضو ىيئة 6003حسن، محمود ومحمد الخولي ) -

التدريس بجامعة قطر وعالقتو ببعض المتغيرات " مجمة جامعة النجاح لألبحاث، 
 .232-202, ص  3, عدد  62العموم االنسانية، مجمد 

تجاىات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية ( " ا6002الحولي، عميان ) -
بغزة نحو تقييم الطمبة ليم " مجمة جامعة النجاح لألبحاث، العموم االنسانية، المجمد 

 . 3, العدد  62
( " المعموماتية واإلنترنت " في اعمال المؤتمر السنوي 2222رضوان، رأفت رضوان ) -

-22,  3الثاني لممركز العربي لمدراسات االستراتيجية، اإلمارات، رأس الخيمة، مجمد 
223 . 

( " تقييم طمبة الدراسات العميا لمخبرات والممارسات 2222زقوت، محمد شحاتة ) -
ة التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة " مجمة البحوث التربوية ألساتذتيم في كمي

 .2, العدد  2والدراسات التربوية الفمسطينية، مجمد 
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( " التعميم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق " 6002شحاتة، حسن ) -
 مكتبة الدار العربية، القاىرة، جميورية مصر.

منظور شمولي لتقويم أداء الجامعات ( " نحو 6000بن احمد ) نصانع، عبد الرحم -
العربية، أسموب تحميل النظم كنموذج فعال " ورقة عمل منشورة، المؤتمر السابع 
-22لمتعميم والبحث العممي في الوطن العربي، الرياض، المممكة العربية السعودية، 

62/2/2222  ,222-622. 
خميج، تأىيمو ( " عضو ىيئة التدريس بجامعات دول ال2222العريض، جميل ) -

 وتقويمو " مكتب التربية العربي لدول الخميج، الرياض، المممكة العربية السعودية.
( " تقويم اداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة من وجية 6026عزيز، حاتم ) -

 .50نظر الطمبة: دراسة ميدانية " مجمة الفتح، األردن، العدد 
ىيئة التدريس بجامعة اإلسراء  ( " تقدير أعضاء6002العمايرة، محمد حسن ) -

الخاصة باألردن لمميام التعميمية المناطة ليم من وجية نظر طمبتيم " مجمة العموم 
 .203, ص 3, العدد 2التربوية والنفسية، كمية التربية، البحرين، المجمد 

( " تقويم اداء أعضاء ىيئة التدريس كما يراىا 2225الغامدي، حمدان احمد ) -
ية المعممين بالرياض في ضوء بعض المتغيرات " مركز بحوث كمية الممتحقون بكم

 .202, رقم 2التربية، جامعة الممك سعود، الرياض، الطبعة 
( " تقويم األداء األكاديمي لعضو 6002غنيم، أحمد عمي و اليحيوي، صبرية مسمم ) -

مركز من وجية نظر الطالب والطالبات "  زىيئة التدريس في جامعة الممك عبد العزي
 .662بحوث كمية التربية، جامعة الممك سعود، الرياض، بحث رقم 

( " تطوير أداء أعضاء الييئة التدريسية وفق معايير 6005كنعان، احمد عمي ) -
الجودة الشاممة: مقياس مقترح لتقويم األداء التدريسي وتطويره في كمية التربية 

 2مس في القاىرة، المجمد بجامعة دمشق " المؤتمر القومي الثاني عشر في عين ش
 ,635-622. 

( " تقويم طالبات االقتصاد المنزلي والتربية 2222النصير، سيير فيمي أحمد ) -
الفنية بكمية التربية في الرياض ألداء الييئة التدريسية " مجمة العموم التربوية 

 .62-23, الصفحة  2, العدد  2والنفسية، جامعة البحرين، البحرين، المجمد 
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