
جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي

 جامعة صبراتهكلية اآلداب ـــ  ـ ـ جالل البشير عبد السالم علي /د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ملخص

يهدف البحث إلى الكشف عن جودة مؤشرات مهام عضو هيئة التدريس في التعليم    

مته ء، ومفهومها وأهميتها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالالعالي

لموضوع البحث، وتوصل إلى نتائج عدة كان من أهمها: الجودة في التعليم العالي 

ية فرضها تسارع وتيرة التطور الهائل في بل هي ضرورة حتم ا  كمالي ا  ليست أمر

العالم المعاصر، لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي دور محوري كمدخل أساسي 

أحد  عضو هيئة التدريس  جودة مؤشرات ، تعدللعملية التعليمية، بل أهم ركائزها

ن جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس هي التي إ ،مكونات منظومة الجودة الشاملة

أن نجاح عضو هيئة التدريس في التعليم للتعليم العالي، و حقق األهداف المنشودةت

العالي يتوقف على مدى تطبيقه لمؤشرات الجودة، ال تتوقف مهام األستاذ الجامعي 

على التدريس فقط بل تتعداها إلى إجراء البحوث، وخدمة المجتمع، وأختتم البحث 

ببعض التوصيات.  

 : المقدمة

عالمنا المعاصر، اهتماما بالغا بجودة التعليم العالي على مختلف المستويات يشهد    

العالمية وبطريقة واضحة وجلية من خالل التحديات التكنولوجية والعلمية المتسارعة 

مما ألقى مسؤوليات مضاعفة على كاهل التعليم العالي لبلوغ هذا الهدف فتعددت 

يتم من خاللها نشر المعرفة، والبحث العلمي وظائف الجامعة من وظيفة التعليم التي 

إلنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة وتنمية المجتمع وفي الحقيقة تتداخل هذه الوظائف مع 

يمكن وضع حدود فاصلة بينها ألنها مترابطة بصلة تبادلية اعتمادية  بعضها بحيث ال

و تكاملية بحيث تزيد كل منها فعالية األخرى. 

تعلم للمعرفة ومبدأ التعلم للعمل مترابطين ال ينفصالن، ولكن المبدأ يعتبر مبدأ ال   

لة الواقع العملي، أي كيف نعلم الطالب أن يطبق معارفه أالثاني أكثر ارتباطا بمس
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بان تراعي الجامعات التوجه العالمي نحو االقتصاد الحر وتطبيق وذلك تطبيقا عمليا 

دم وجود معايير واضحة ومستويات محددة ن عإمبدأ حرية السوق في مجال التعليم، ف

نه إن يفتح المجال أمام أصحاب أللممارسة المهنية في مجال التعليم العالي من ش

الجامعات الخاصة وتجار المعرفة من راغبي الكسب الضخم والسريع من االستعانة 

عداد هائلة من أبمعلمين غير مؤهلين لملء الفراغات التدريسية لديها، وتخريج 

ن ين أساسييمؤهلين لسوق العمل، يعد كل من التعليم والعمل وجهالطالب غير ال

للنشاط اإلنساني في كل المجتمعات البشرية، فالتعليم هو إلطار النظري لعملية 

اكتساب المعارف والقدرات والتوجهات االجتماعية والثقافية، وهو استثمار يهدف إلى 

البشرى الذي يعكس بدوره المستوى الكلي زيادة مستوى التراكم في رأس المال 

للمهارة المتاحة للمجتمع، بينما العمل هو المشاركة في النشاط االجتماعي واالقتصادي 

 أي في إنتاج السلع والخدمات.

ولقد حظيت عمليات جودة التعليم العالي وإصالحه باهتمام كبير في معظم دول    

هذا العصر اسم عصر الجودة الشاملة، حد جعل المفكرين يطلقون على  ىالعالم إل

باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الجديدة، وتعد إدارة المؤسسات 

التعليمية هي المفتاح الرئيسي فعمليات تحسين الجودة، ويعتبر تحسين الجودة فلسفة 

ية عمال المؤسسات التعليمية تهدف إلى تسخير الموارد المادألإدارية وممارسة 

عمال وتحقيق األهداف، ألنجاز اإلالبشرية للمؤسسة التعليمية لتكون أكثر كفاءة 

ويعتبر التعليم العالي حلقة متقدمة لمنظومات التعليم والتطبيق والبحث العلمي ألي 

دولة متحضرة حيث تقوم منظومات التعليم العالي وعناصرها وعالقاتها على خطة 

نجاز وتكون طويلة المدى إللتقييم والتطوير واواضحة األهداف والمعنى وقابلة ل

ومتعددة المراحل.

أحد مكونات منظومة الجودة الشاملة يتم  عضو هيئة التدريس  جودة مؤشرات وتعد   

ثر البالغ على طالب الجامعة من حيث األ مما له من ،التعليم الجامعي تطورفي ضوئها 

مهارة األستاذ الجامعي  والذي يتوقف على ،خصياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهمتكوين ش

وبراعته في تهيئة المناخ التدريسي للتعلم وتنمية اإلثارة الفعلية لدى طالبه والتواصل 

كما يعتبر عضو هيئة التدريس الجامعي العنصر األساسي  ،اإليجابي فيما بينه وبينهم

عليمي، ويتعامل مع الطالب والجوهري في العملية التعليمية ألنه يقود العمل التربوي والت

، ويعمل على تقدم المؤسسات وتطويرها.ثر في تكوينهم العلمي واالجتماعيمباشرة فيؤ
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  مشكلة البحث: -

يعد اإلنسان هو وسيلة التنمية وغايتها فال بد من االهتمام بهذا المورد األساسي عن    

د مخرجاته والعمل طريق تحسين جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي إلعدا

على تحسين كفاءة تلك المخرجات لتحقيق التوازن بين عرض مخرجات التعليم العالي 

من الكوادر المؤهلة وبين طلب المجتمع من تلك المخرجات من حيث األعداد 

والتخصصات الخدمية واإلنتاجية األمر الذي يتطلب تدخل الجودة لتوجيه مدخالت 

م مخرجاته احتياجات المجتمع من الكوادر المؤهلة لتحقيق هذا النوع من التعليم لتوائ

التنمية المنشودة، وتواجه األنظمة التعليمية في عالقتها بالواقع في الدول النامية 

نها تعاني من ضعف تطابق مخرجاتها وطلب سوق إتحديات ومصاعب جمة، حيث 

والمتجددة.العمل، وافتقارها إلى المرونة للتكيف مع احتياجاته المتغيرة 

إن جودة التعليم العالي تتوقف على جودة مدخالتها األساسية والتي من أهمها عضو    

عضو هيئة  ةأهم ركائز العملية التعليمية برمتها، فجود ىحدإهيئة التدريس الذي يعد 

مهامه لمية و المهنية في أداء وظائفه والتدريس تنطوي على جودة مؤشرات قدراته الع

اسية من تدريس وبحث علمي وخدمة المجتمع.العلمية األس

يعد تطبيق جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي معيارا يقاس به    

تحاول  مازالتمدى تقدم المجتمع من تخلفه، لذا حاولت الكثير من البلدان النامية و

اع تطبيق جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي لتصحيح األوض

في آن واحد وصوال للهدف األسمى لكل  ا  وهدف القائمة فكانت عملية التنمية أداة  

عمليات التنمية وهو رفاهية المجتمع.  

بالرغم من أهمية الدور المحوري لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي كمدخل    

التقارير وكذلك أساسي للعملية التعليمية بل أهم ركائزها إال أن الكثير من الدراسات و

الواقع المرير للجامعات الليبية تؤكد عدم قيام عضو هيئة التدريس بالدور المطلوب 

منه كاستخدام األساليب التقليدية في التدريس وضعف اإلنتاجية البحثية وارتباط البحث 

العلمي للحصول على الترقيات الوظيفية فقط، وبالتالي ضعف مؤشرات جودة عضو 

ي التعليم العالي.هيئة التدريس ف

  تساؤالت البحث: -

التساؤالت التالية:  عنيسعى هذا البحث لإلجابة 
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ما مفهوم جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي؟ -1

ما أهمية جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي؟ -2

ما مهام عضو هيئة التدريس في التعليم العالي وجودة مؤشراتها؟ -3

نتجاوز الحقيقة  يحتل التعليم العالي مكانا  بارزا  في التنمية، وقد ال أهمية البحث: -

حين نذكر أن التنمية حتى عند الذين يتصّورون مفهومها تصّورا  جزئيا  )اقتصادية 

ويجعلونه في مقدمة الركائز األساسية التي تقوم فقط( ال يغفلون دور التعليم العالي 

عليها التنمية، باعتبار اإلنسان هو العنصر األساس في كل مشروعات التنمية، وال 

يمكن صياغة اإلنسان وإعداده إال من خالل االلتزام بمؤشرات جودة برامج وخطط 

يا  وفكريا  ومهنيا  تعليمية وتربوية تتناسب مع متطلبات التنمية االجتماعية الشاملة علم

بحيث يكون اإلنسان مهيّئا  للقيام بالدور المطلوب منه في استخدام التكنولوجيا الحديثة 

والتطور والتقدم العلمي في مجاالت اإلنتاج والخدمات.

تطبيق مؤشرات الجودة في مدخالت  ىكما تنطوي أهمية هذا البحث على مد     

 ىزها أال وهو عضو هيئة التدريس، والعمل علالتعليم الجامعي وخاصة في أهم ركائ

مواكبته للتطور العلمي وانسجامه مع متطلبات سوق العمل  ىتوجيهه وتطويره، ومد

وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وصوال إلي الهدف المنشود وهو االرتقاء 

جامعاتنا من حيث األداء وتحقيق أهداف المجتمع. ىبمستو

يئة التدريس في التعليم العالي يتوقف على توافر العنصر البشري إن نجاح عضو ه   

مقدرة وخبرة على تحديد األهداف من خالل  اتالكفء والفعال في إعداد كوادر ذ

جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي، والواضح أن تفعيل برنامج 

يم حسب األهداف المحددة جودة الخطط والبرامج التعليمية والنظم والمتابعة والتقي

لتلبية احتياجات سوق العمل من كفاءات بشرية ذات جودة عالية في شتى مجاالت 

الحياة والحرص على أن يتوافق عدد المؤهلين من مهنيين وأكاديميين ومبدعين 

وغيرهم مع معايير التخصصات المطلوبة، وينتج عن عدم توافق الخطط والبرامج مع 

توزيع أو نقص في الكوادر المؤهلة كما  ونوعا  وحتى  وءوس المخرجات حدوث بطالة

بد من تطوير جودة مؤشرات اليستجيب التعليم العالي لمتطلبات التنمية المستقبلية 

عضو هيئة التدريس لكي تتمكن من االستجابة لمتطلبات سوق العمل حاضرا  ومستقبال  
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جامعي أن تخضع لعملية تغير على مختلف األصعدة، وعلى منظومة التعليم العالي وال

 شامل وجدري يتعدى الشكل إلى المضمون حتى تتناسب مع متطلبات العصر.

 أهداف البحث: -

  .التعرف على مفهوم جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي -1

 .الكشف عن مؤشرات جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي -2

 .عضو هيئة التدريس في التعليم العالي وجودة مؤشراتهاإبراز مهام  -3

 منهج البحث:  -

استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتفسير بعض المفاهيم واألفكار المتعلقة بمؤشرات   

 جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي.

 مصطلحات البحث: -

العرب: بأن أصلها : المعنى اللغوي للجودة كما جاء في معجم لسان الجودة -1

"جود"والجيد نقيض الرديء، وجاد الشيء جودة أي صار جيدا ، وأجاد أي أتى بالجيد 

  (1.)من القول أو الفعل بأنها شيء ما يقترب من الكمال

أما المعنى االصطالحي للجودة: بأنها مجموع الصفات لمنتج ما ترضي حاجات 

 مستخدم هذا المنتج.

المالمح، وهناك تعريف قياسي وضعته المنظمة الدولية  وتعرف الجودة: بأنها تكامل

" بأنها الخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية ISOللتوحيد القياسي"

احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنا أي أنها درجة االمتياز لنوعية معينة من 

 المنتج.

ليمية ألنه يقود العمل التربوي هو أحد أهم محاور العملية التععضو هيئة التدريس: -2

والتعليمي، ويتعامل مع الطالب مباشرة فيؤثر في تكوينهم العلمي واالجتماعي، ويعمل 

على تقدم المؤسسات وتطورها، وحمل أعباء رسالتها العلمية والعملية لخدمة المجتمع 

 (2.)وتحقيق أهدافه
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مية التي تتسم بالجودة هي التي ن المؤسسة التعليأوتعني الجودة في التعليم العالي، ب   

تحقق األهداف المنشودة بالكامل وليس بكمية مقبولة، وقد تم تبّنى هذا المفهوم للجودة 

حتى يمكن قياسها والحكم عليها من خالل مؤشرات محددة.

جميع أنواع التعليم الجامعي والمهني يقصد بعبارة تعليم عال   :التعليم العالي -3

الذي يعطى في مؤسسات التعليم العالي )الجامعات والكليات والتقني والتربوي 

والمعاهد التربوية والتكنولوجية(.حيث يقبل المرشحون في هذا النوع من التعليم بعد 

إنهاء الدراسة الثانوية، ويحصلون في نهاية دراستهم العالية على درجة علمية معينة، 

يث تتولى اقتراح السياسة وتشرف وزارة التعليم العالي على هذه المؤسسات ح

التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية العليا،ووضع الخطط لرفع المستويات العلمية 

 (3).وتطوير المناهج

:يعرف قاموس أكسفورد المؤشر بأنه يشير أو يوجه االنتباه إلى شيء ماالمؤشر-4

 (4.)دقته قليلة أو كبيرة، كما يشير إلى حالة الموقف الذي نختبره

ويتصف المؤشر بعدة سمات منها: أنه ال يعطي تفسيرات مجملة عن حالة أو طبيعة    

الشيء الذي نختبره، ويطبق لفترة محددة من الزمن، ويرى الباحث بأنه معيار يحدد 

درجة تحقيق هدف معين، وبالتالي فهو يساعد في بناء تصنيفات صادقة وثابتة للنظام 

لتشابه أو االختالف في المجال التربوي.التعليمي وفي توضيح مدى ا

 : الدراسات السابقة -

اختلفت الكثير من الدراسات والبحوث حول قضية مدخالت العملية التعليمية من    

، غير اوورش وأجهزة ومعدات، وطلبة وغيره مناهج، وإمكانات تعليمية من مبان  

مدخالت في التعليم الأنها اتفقت جميعا على أن عضو هيئة التدريس من أهم تلك 

لجودة المخرجات. العالي، وضابط

التعرف على طرق وأساليب تنمية أداء إلى : هدفت الدراسة (5)* دراسة القرني 

األستاذ الجامعي التدريسي، وقد حققت الدراسة هذا الهدف من خالل مسح استطالع أدبيات 

ق واألســاليب وكذلك مجموعة التدريس الجامعي وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من الطر

يز فيما يلي عرض موجز من قبل أستاذ الجامعة المتم اتباعهامن خطوات التدريس الواجب 

، تحديد أهداف كل مقرر دراسي، ومفرداته، ومراجعه، ومتطلبات تنفيذه :لبعض منها
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ع الطلبة في بداية كل فصل في أول لقاء لألستاذ مخطة المقرر،  وطرق تقويمه،

 وتنويع طرق وأساليب التدريس وتشجيع الطلبة على المشاركة. دراسي

( التي دعت إلى استخدام أسس ومعايير واضحة قابلة للقياس، 6دراسة بطاينة )*    

شراف على الرسائل الجامعية، النشاط العلمي، إلوهي التدريس، اإلنتاج العلمي، ا

الدراسة أن هذه المعايير قابلة خدمة المجتمع، األعمال اإلدارية، ورأي الطلبة، وبينت 

للزيادة والنقصان تبعا ألهداف المؤسسة، حيث يجب تقويم أعضاء هيئة التدريس في 

 في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. إسهامهممدى 

اعتمدت في تقويمها لمهارات التدريس ألساتذة  (7)خالد خميس السر، * دراسة   

 للتدريس، التخطيط ت وهي مهاراتجامعة األقصى في غزة على أربعة مجاال

 مهارات الراجعة، التغذية وتقديم الطلبة تعلم تقويم مهارات تنفيذ التدريس، مهارات

 جودة معايير استبانه الغرض لهذا الباحث أعد وقد مع الطلبة التواصل  االتصال

 وبلغت جوانب، أربعة على موزعة فقرة 72 من تكونت التدريس الجامعي مهارات

 إلجمالي التقويمية التقديرات متوسطات أن النتائج وقد أظهرت ،أستاذا   92 البحث عينة

 الجودة، مستوى وصلت والتواصل االتصال التخطيط ومهارات ولمهارات المهارات،

 متوسطي أن التوالي، غير على4.35-87%، 4.13-82%،4.01  -80%بلغت حيث

 حيث الجودة، مستوى يبلغا لم تقويم ومهارات التدريس، تنفيذ لمهارات تقديراتهم

 على المؤهل لمتغير داللة ذو أثر وجد وقد% 76  3.80-،  -77% :  3.86بلغا

 والرابع الجانبين الثاني حالة في التدريس مهارات لجودة التقويمية األساتذة تقديرات

 الكلية.و الخبرة لمتغيري األثر ذلك يوجد لم بينما الجوانب، وإجمالي

 : الدراسات السابقةتعقيب على 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث من حيث الطرح    

التعرف األكاديمي لموضوع كفاءة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي من حيث 

محددة لتقويم  استخدام أسس ومعاييرعلى طرق وأساليب تنمية أداء األستاذ الجامعي، و

عضو هيئة التدريس،  غير أن هذا البحث تميز بتحديد مؤشرات جودة عضو هيئة 

التدريس في التعليم العالي بشكل دقيق حسب المهام المطلوبة من عضو هيئة التدريس 

 تأديتها وهي التدريس، إجراء البحوث، وخدمة المجتمع.
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  محاور البحث

عضو هيئة التدريس في التعليم  ماهية جودة مؤشرات ـــ المحور األول

 : العالي

تلعب مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس دورا  مهما  في تطوير التعليم الجامعي إذا    

ما أحسن فهمها وتوظيفها، وقد يحدث تبني مؤشرات الجودة أساسا  للتقويم والتطوير 

 ثورة حقيقية في مجاالت التربية والتعليم.

وتتناول مؤشرات الجودة جوانب المواقف التعليمية المختلفة، ولذا يحدد الكثير من    

الباحثين في حقل التعليم مصادر الجودة في المباني الجيدة، والمعلمين البارزين، والقيم 

الخلقية العليا ونتائج الخبرات الممتازة، والتخصص، وتعاون كل من أولياء األمور 

جتمع المحلي ومصادر أخرى عديدة منها التطبيق التكنولوجي ألعمال والماورجال 

ن الطالب والتوازن الجيد للمنهاج، وقد صنفت منظمة ؤووقوة هدف القيادة ورعاية ش

ألبرت في التربية مؤشرات الجودة التربوية وأوردتها في مقالة خاصة بالعناصر 

عمليات، المسؤولية، التمويل الهيكل التعليمي، البيئة المحيطة، المدخالت، ال : التالية

التربوي، اإلصالح التربوي، العوامل االقتصادية واالجتماعية لألسرة، فعالية اإلدارة 

فعالية تدريس المعلم، واإلنجاز ويتضمن نتائج االختبارات المعرفية  الدراسية،

ويتحمل أعضاء هيئة التدريس عبء ومسؤولية تحقيق الجودة     (8.)والتحصيلية

ة، لذلك فهم يملكون مفتاح النجاح أو الفشل في تحقيق الجودة وفقا  لثقافتهم الشامل

 ودافعيتهم، واستعدادهم وإيمانهم بما يقومون به.

وقد أكد العديد من الباحثين في مجال جودة النوعية في التعليم العالي على دور    

أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم عنصرا  مستهدفا  في نظام الجودة ، كما أن على 

عاتقهم تقع مسؤولية تحقيق العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم، ألنهم يمثلون 

وبالتالي يتوقف على مدى جودتهم مستوى جودة أهم المدخالت بحكم أدوارهم، 

  (9.)المخرجات كما رأى

إن تحديد جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي أمر ضروري    

نها تساعد في تعريف أعضاء هيئة التدريس بما هو إلنجاح عملية التنمية، حيث 

لين إلى األمور ؤوالمسمطلوب منهم بخصوص تحقيق أهداف التعليم العالي وتوجيه 

التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار لتطوير األداء، وتحقيق جملة من األهداف كمعايير 

29



العمل، القيادة،اإلبداع، األداء، حجم العمل، القدرة على اتخاذ القرارات، القدرة علي 

حل المشاكل، وتفويض السلطات، ومن التحديات والمشكالت التي تقف حائال دون 

جودة إعداد عضو هيئة التدريس الجامعي في بعض الدول هي النظرة إلي الكم  تحقيق

ضعف برامج ونظم إعداد عضو هيئة  ىعداد الخرجين، وليس الكيف، إضافة إلأأي 

 التدريس ذي الجودة المطلوبة.

أهمية جودة مؤشرات أعضاء هيئة التدريس في التعليم  ــ المحور الثاني

 : العالي

لم تساوي في أهميتها جودة العمل، فالمعلم الجيد هو شديد االهتمام جودة المع      

بالطالب وبالمادة التي يدرسها لهم، وبذلك تكون وظيفة المعلم القائد تسهيل األمور 

ن يبذل المزيد من الوقت والجهد في محاولة أباستمرار، فال يهدد وال يعاقب، وعليه 

بد من زيادة االهتمام بإعداد المعلم وتدريبه إلشباع حاجة التالميذ، ولكي يتحقق ذلك ال

ورعايته، وكذلك االهتمام بالعائد االقتصادي له وإعطائه الحرية األكاديمية الكاملة مع 

يجابية مع ضرورة المشاركة في إاالهتمام بضماناتها المختلفة حتى يؤدي رسالته ب

  (10.)وضع المناهج

يتبوأ عضو هيئة التدريس الجامعي المركز األول من حيث أهميته في نجاح العملية    

التعليمية، فمهما بلغت البرامج التعليمية من الجودة فإنها ال تحقق الفائدة المرجوة إذا لم 

ينفذها أساتذة أكفاء ومؤهلون، وفي نفس السياق يركز معظم المهتمين بمجال جودة 

نه إذا كان تحسين جودة التعليم يعتمد على النظر لمدخالت ذلك ألى الخدمة التعليمية ع

ن من أهم تلك المدخالت الهيئة التدريسية التي هي عصب العملية إالنوع من التعليم ف

العالي، هذا وبالنظر إلى مختلف األدوار التي يقوم بها سواء تجاه الطلبة من تدريس، 

والرسائل والدراسات، وإعداد المواد  تقييم، إرشاد، توجيه، إشراف على البحوث

التعليمية، أو تجاه مؤسسة التعليم العالي من خالل المشاركة في وضع السياسات 

والخطط والمشاركة في االجتماعات واللجان المختلفة، أو اتجاه المجتمع المحيط به 

ع كإجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها حل المشكالت التي يعاني منها المجتم

وتدعيم عالقة مؤسسة التعليم العالي بالمجتمع المحلي، أو تجاه نفسه من خالل السعي 

وراء تطوير ذاته مهنيا والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وتنظيم الزيارات 

والدورات التدريبية وورش العمل، وتتوقف جودة أداء عضو هيئة التدريس على 

  (11.)توافر جملة من المواصفات تتمثل فيه
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التوازن النفسي: إن استمرارية أعضاء هيئة التدريس في ممارسة مهنة التدريس  -1

ثار سلبية على الطالب وعلى العملية التعليمية،  آوهم تحت الضغوط النفسية سيكون له 

ولذلك يجب أن يخضع عضو هيئة التدريس الختبارات نفسية تؤكد قدرته على 

درة على ضبط النفس تحت تأثير إلحاح استيعاب ضغوط التدريس النفسية، والق

الطالب على الفهم وتكرار طلباتهم قصد االستيضاح منه، كما تلعب البيئة التي يعيش 

على حالتهم النفسية، فالبد من في التأثير فيها عضو هيئة التدريس والطالب دورا مهما 

اذ كتوفر النظافة توافر بعض المقومات التي تحقق الحد األدنى من البيئة المناسبة لألست

 والمساحة الخضراء.

المواصفات والمهارات: ويمكن تقسيمها إلى قدرات اإللقاء والعرض، هضم  -2

 المعلومات ونقل األحاسيس، والقياس والتقييم.

قدرات اإللقاء والعرض: يجب أن يكون عضو هيئة التدريس على علم بفنون  -أ

، ووضوح األلفاظ كمعيار لقبول أي عضو اإللقاء،  فال يمكن التنازل على سالمة اللغة

 هيئة تدريس.

هضم المعلومات ونقل األحاسيس: يجب على عضو هيئة التدريس أن يقدم   -ب

 المعلومات وينقلها عبر أحاسيسه بصورة تمكن الطالب من هضمها.

القياس والتقويم: يجب أن يجد عضو هيئة التدريس أسلوبا مناسبا لتقييم طالبه  -ج

الدراسة، فال يمكن تقييم الطالب في نهاية العام بامتحان لمدة ساعتين  خالل فترة

تباع اواعتبار ذلك تقييما عادال، ولتطوير أساليب التقييم لعضو هيئة التدريس يجب 

أسس واضحة في بناء وتطبيق االختبارات بالنسبة لجميع المقاييس، ومحاولة إجراء 

يم، وهذا الخلق نوع من العدالة في بحوث علمية ودراسات واضحة في مجال التقي

 معاملة الطلبة.

الطالب، وهو الذي يجعل ما  ىوالمعلم الفعال هو المعلم صاحب التأثير القوي عل   

يحصل عليه طالبه من معارف ومعلومات ومهارات يدركون فائدته في حياتهم ،ويهتم 

متنوعة ليستثير متعددة و برعايتهم، ويجعل تعلمهم ممتعا، ويستخدم حوافز وحيال  

الدافعية الداخلية للتالميذ، ويخلق مواقف تعليمية حافزة للتعلم ويستخدم أساليب 

خبرة وكفاءة في  ان يكون ذأتدريسية ذكية تجعل تالميذه يريدون تعلم ما يقدمه لهم، و

مجال معين من مجاالت المعرفة وله مهارة في التدريس، ويقترب من تالميذه ويتفاعل 
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فيهم الثقة بالنفس، إذ يجب إجراء تقييم دوري للعملية التعليمية لمعرفة  معهم، ويبث

ألداء هي عملية تقدير أداء كل فرد من العاملين خالل اأداء العاملين بها، وعملية تقييم 

وبناء علي ذلك تزايدت محاوالت  ئه،ونوعية أدا ىفترة زمنية معينة لتقدير مستو

عن طريق تطبيق معايير الجودة واالعتماد داخل الدول لتطوير نظم إعداد المعلم، 

ن يكون هذا اإلعداد أ ىلة عن إعداده وخاصة كليات التربية، وعلؤوالمؤسسات المس

لتغييرات الحادثة في العالم، وذلك عن طريق وضع خطة عمل من قبل الكليات ل ا  اكبمو

تكوين خلفية ستراتيجية لعملية التطوير، التي تتضمن اللتسهيل تحقيق األهداف ا

معرفية، وإعداد البرامج وتنفيذها وتحسينها، وتضم هذه البرامج أساليب التدريس، 

الجامعات أن توفر البيئة المناسبة للتطوير، ودعمها بشكل جيد من  ىوالتقويم، وعل

خالل تهيئة مناخ التطوير واالستفادة من مجموعة الخبرات الدولية في ميدان التربية 

جودة  حيث إن نيرجي للكلية، وااللتزام بالمعايير العالمية إلعداد المعلمفي التقويم الخا

هيئة التدريس من العوامل المهمة لجودة التعليم الجامعي، ويرتبط هذا المحور بحجم 

الهيئة التدريسية وكفاية أعضائها، وتتعدد المؤشرات التي ترتبط بهذا المحور فيما 

 : (12)يلي

يس، وكفايتهم إلى الحد الذي يسمح بتغطية جميع الجوانب حجم أعضاء هيئة التدر -1

 المنهجية للتخصص.

امتالك أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية، حيث إن امتالك أعضاء هيئة  -2

 وهم المستمر في مجال تخصصهم عاملالتدريس للكفايات التدريسية، إضافة إلى نم

 أساسي في الجودة.

 ريس في خدمة المجتمع المحيط بهم.أعضاء هيئة التد إسهام -3

 مستوى التدريب األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس. -4

اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس، حيث يعد حجم البحوث والدراسات والكتب  -5

فهذه  ، المنشورة والمقاالت من مؤشرات الجودة، وبخاصة المنشورة في مجالت جيدة

 ودة في التعليم الجامعي.األعمال مقياس غير مباشر للج

 مدى تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل الجامعي، وتحسين مستواهم العلمي.-6

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجمعيات العلمية والمهنية وغيرها. -7
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 احترام أعضاء هيئة التدريس لطالبهم.-8

مؤشرات جودة مهام عضو هيئة التدريس في التعليم  -المحور الثالث

 : لعاليا

يحتل التدريس المكانة األولى في سلم أولويات مهامه األساسية إذ  التدريس:: 1  

يشمل هذا الجزء الخطة التدريسية خالل العام متضمنا المقررات الدراسية التي يقوم 

عضو هيئة التدريس بتدريبها أو التي سيقوم أو يشارك في تطويرها مع إيضاح أوجه 

القيام بها لتحسين طرائق وكفاءة  التطوير في كل مقرر، وكذلك األنشطة التي ينوي

  (13. )استعمال التقنيات والوسائل التعليميةأي التدريس وفاعليته أو التحديث 

ويعبر التدريس عن مجموع العمليات واإلجراءات واألساليب التي يقوم بها عضو    

هيئة التدريس أثناء الموقف التعليمي ، وهي تشكل نمطا متميزا لسلوكه في 

  (14)التدريس.

كما يوصف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بأنه كل ما يقوم به عضو هيئة   

التدريس من مهام ومسؤوليات داخل قاعات المحاضرات أو في أي موقف أو نشاط 

في  تغيرات مرغوب فيهاحداث إلقرأنه أو رؤساؤه أو طالبه أتعليمي، ويراها 

  (15.)شخصية طالبه وذلك في ضوء أهداف وتوقعات جامعته ومجتمعه

يتضح مما سبق أن التدريس هو درجة قيام عضو هيئة التدريس الجامعي بالعمل    

على تنفيذ مهام الجامعة عبر وظيفة التدريس لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة 

يس العمود الفقري لألداء المهني والفعالية، ويمثل األداء التدريسي لعضو هيئة التدر

له، وهو المهمة الرئيسية التي يقضي معظم وقته فيها، ويحتاج التدريس إلى درجة 

عالية من الكفاءة ال تقاس فقط بما لدى عضو هيئة التدريس من حقائق العلم 

بكفاءة تدريسية من حيث المداخل والطرق  المتخصص فيه، وإنما تقاس أيضا  

هناك مجموعة من مؤشرات جودة أداء عضو هيئة التدريس في ستراتيجية، والا

  (16)التعليم العالي اتفق حولها كثير من الباحثين في مجال العلوم التربوية و منها:

الجانب العلمي: ويقصد به ما يمكن عضو هيئة التدريس من تأدية واجبه بشكل جيد  -أ

جديد، والتحسين المستمر في واالهتمام بالمجال المهني، واالطالع على كل ما هو 

 مستواه العلمي والتدريسي.
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المهارات التدريسية: وتشمل اإلعداد الجيد للدروس، والقدرة على عرض المادة  -ب

كذلك تقويم أداء الطالب بطريقة موضوعية، ، والعلمية للطالب بشكل منظم ومشوق

إتاحة الفرصة لهم يجابية الفعالة أثناء الدرس، وإلوتشجيع الطالب على المشاركة ا

 للتعبير عن آرائهم بحرية تامة.

السمات الشخصية وتشمل: االحترام والصدق واألمانة والعدالة مع الطالب  -ج

ومراعاة الفروق الفردية بينهم ويشتمل التدريس على عدة مهام فرعية وهي التحضير 

 والتدريس وتقييم الطالب وتقويم عملية التدريس ذاتها .

ومن أهداف التدريس الجامعي تكوين شخصية جديدة غير تقليدية تتمشى مع  -د

متطلبات العصر وما تقتضيه من سمات مميزة كاإلبداع واالبتكار واإلقدام والبحث 

ل عن تكوين هذه الشخصية عن طريق ؤوعن المعرفة، والتدريس الجامعي هو المس

 الجودة.بيسه وأساليبه وطرائقه األستاذ الجامعي، المؤهل، الكفء، الذي يتسم تدر

يمثل البحث العلمي عنصرا أساسيا من عناصر : البحث العلمي ) إنتاج المعرفة (: 2

ن البحث العلمي األصيل يساعده على الرقي إتقويم نشاطات عضو هيئة التدريس، إذ 

بممارسته المهنية في معيدان اهتمامه، كما أن التدريس الجامعي وثيق الصلة بالبحث 

العلمي ويوضح هذا الجزء اإلسهامات الفكرية لعضو هيئة التدريس التي تضيف قاعدة 

المعارف والتطبيقات في مجال التخصص شامال األبحاث المنشورة في مجاالت علمية 

تمام بالنشر في مجاالت عالمية متخصصة متخصصة ومحكمة، ومن الضروري االه

ى حدإن البحث العلمي أوالتي تمثل الجزء األكبر من إنتاج البحث العلمي، كما 

التي يستند إليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر، حيث تسعى  الوظائف الثالث

طة الجامعة إلى تنمية المعرفة، وإنمائها، و تطويرها من خالل ما تقوم به من أنش

البحث العلمي الذي يعتبر ركنا رئيسيا من أركان الجامعة، ولن تتحقق وظائف الجامعة 

بدون فعالية البحث العلمي بها، ويوصف البحث العلمي بأنه: نشاط أكثر تنظيما موجه 

الكتشاف وتنمية بناء معرفي يقوم على التحليل المنظم والموضوعي ويعتمد على 

انات والمعلومات التي تقود إلى نظريات ومبادئ تسجيل المالحظات وتجميع البي

ونتائج وتعميمات تسهم في التنبؤ والحكم على الغريب من األحداث و الظواهر
(.17)

 

   
به المتخصصون في حقول  علمي بأنه نشاط فكري منظم يثقكما يوصف البحث ال

اإلنسانية المعرفة المختلفة وفق منهجيات علمية معينة وذلك من أجل إثراء المعرفة 
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وتطويرها وتجديدها، وكذلك معالجة المشكالت والقضايا التي تعيشها المجتمعات 

المعاصرة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية، وهو يمثل وظيفة 

أساسية من وظائف الجامعة في الوقت الحاضر. ومن هنا نجد أن البحث العلمي يعبر 

علمية القائمة على األساليب والطرق العلمية الهادفة إلى عن مجموعة من الجهود ال

اكتشاف الحقائق والمعارف والتأكد من صحتها من ناحية وإيجاد الحلول المختلفة 

للمشكالت التي تواجه اإلنسان في حياته، وتصنف البحوث العلمية وفقا لهدفها المباشر 

 عين من البحوث.ومدى صلتها بالتفكير النظري أو الواقع العملي إلى نو

البحوث األساسية: تعبر عن النشاط الذي يمارسه الباحثون في الجامعات و مراكز  -أ

جل توليد وإثراء المعرفة اإلنسانية أالبحوث المختلفة بهدف اكتشاف المجهول من 

 وتراكمها، دون استهداف عائد اقتصادي.

ة من البحوث األساسية البحوث التطبيقية: تعني تطبيق المعرفة العلمية المتولد -ب

وغيرها في خدمة اإلنسان وحل مشاكله الحياتية، واستغالل نتائجها لتحقيق عائد 

 اقتصادي.

ن البحث العلمي يحتل مكانة مهمة في مجتمع المعرفة، حيث يمثل عامال إوبالتالي ف   

نه أصبح يمثل ركيزة لتميز أأساسيا في إنتاج المعرفة، وتجديدها وتطويرها، كما 

نه يمثل إلترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، باإلضافة لذلك ف ا  لجامعات، وأساسا

موردا حيويا لتمويل التعليم الجامعي، وقاعدة رئيسية للتنمية المهنية المستدامة 

 ألعضاء هيئة التدريس.

كما أدى ظهور اقتصاد المعرفة إلى تعزيز وظيفة البحث العلمي بالجامعات، ألنه    

على إنتاج المعرفة من خالل ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من دراسات يعتمد 

وبحوث تضيف لمجاالت العلم معارف جديدة تسهم في تطوير المجتمع وحل مشكالته 

بعد استعراض أنه و وهذا ما يسهم بدور كبير في تفعيل متطلبات اقتصاد المعرفة، إال

في خدمة المجتمع من خالل  ا  رمحور البحث العلمي، يتضح أن للبحث العلمي دو

إعداد البحوث العلمية التطبيقية التي تستهدف إيجاد الحلول المتعلقة بالمشكالت 

المجتمعية، حيث لم يعد دور الجامعة مقتصرا على التدريس والبحث العلمي بل تعداه 

 ليشمل خدمة المجتمع المحلي والقومي.
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تحديات المعاصرة من تطور علمي تفرض ال: خدمة المجتمع ) تطبيق المعرفة (: 3

في مختلف مجاالت الحياة تحلي عضو هيئة التدريس بالتعليم العالي بجملة من معايير 

الجودة لتجاوز األداء التقليدي لعضو هيئة التدريس الجامعي، والذي ينحصر فقط في 

 )التدريس( إلى فضاء أوسع وأرحب أال وهو فضاء خدمة المجتمع.

االستشارات لحل  تلكيئة التدريس في خدمة المجتمع شامال في دور عضو ه ويتضح  

في  تنظيم ندوات أو ورش عمل محلية أو إقليمية فيالمشاكل المؤسسية والمساهمة 

أية إسهامات أخرى، مثل براءة االختراع واالستشارات المهنية، مجال التخصص أو 

   (18).ونقل التكنولوجيا إلى الصناعة أو دورات التعليم المستمر

قوم بها عضو هيئة التدريس في يكما تمثل خدمة المجتمع أحد أهم األدوار التي  

مجتمع المعرفة حيث تعمل باستمرار على تطبيق المعرفة، وتوظيفها لخدمة المجتمع 

وتطويره، ومن ثم يخرج عضو هيئة التدريس عن دوره التقليدي، والعمل خارج 

ويؤدي أدوارا جديدة في مجاالت خدمة المجتمع أسواره، إلى المجتمع ليتفاعل معه 

 منها:

 : (19)مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في مجال التوعية والخدمة العامة -1

إصدار النشرات اإلعالمية والثقافية لنشر الوعي بالمشكالت االجتماعية وطرق  -أ

 الحماية منها.

 خر.آلتنمية احترام الرأي والرأي ا -ب

 ية والثقافية واالجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.التوعية الصح -ج

 نقل المهارات والقيم االجتماعية عبر وسائل االتصال المختلفة. -د

 ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه كلما أتيحت الفرصة. -ه

 المشاركة في المحاضرات والندوات لمناقشة قضايا المجتمع. -و

 التعامل مع اآلخرين. االلتزام بالقيم واألخالق الفاضلة في -ز

إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمعالجة بعض الظواهر السلبية في  -ح

 المجتمع ومحاربتها كالتدخين، والمخدرات، والتقليد األعمى للغرب وغيرها. 
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 ( 20.)مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في مجال البرامج التدريبية -2

ة وتنفيذها لرفع كفاءة العاملين بالمجتمع المحلي االشتراك في الدورات التدريبي -أ

 كالمزارعين، والمعلمين، والحرفيين، والمهنيين، والموظفين وغيرهم.

المشاركة في تصميم البرامج العالجية والتربوية والتعليمية واالجتماعية والثقافية  -ب

 ه. القائمة على التقنية الحديثة، ليسهل نشرها في أفراد المجتمع ومؤسسات

المشاركة في عمليات المسح االجتماعي، والطبي، واإلحصائي، لمواجهة  -ج

 المشكالت التي يتعرض لها المجتمع.

 تنظيم الحمالت الطالبية لخدمة المناطق النائية، أو التي بها كوارث. -د

إنشاء الجمعيات العلمية، واإلعداد لها، وإقامة عالقات مع المجتمع في االشتراك  -ه

 المحلي.

القيام بزيارات ميدانية للتعرف على المشكالت االجتماعية الواقعية لفهمها  -و

 وتفسيرها ووضع حلول لها. 

 اإلسهام في التخطيط والتنفيذ للقضاء على األمية. -ز

  (21)مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في مجال التعليم. -3

 وتطويرها في البيئة المحيطة.اإلسهام في حل المشكالت التربوية والتعليمية  -أ

 تقديم برامج دراسية حرة للمهتمين من أبناء المجتمع بإشراف الجامعة. -ب

 العمل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، واألهلية لخدمة المجتمع. -ج

  .ربط التعليم بمؤسسات المجتمع لتحقيق التنمية -د

.ه لطرح مشكالت المجتمع وتفسير يثةنترنت ووسائل االتصال الحداإلاستخدام  -ه  

 نتائج البحث:

بل هي ضرورة حتمية فرضها  ا  كمالي ا  ن الجودة في التعليم العالي ليست أمرإ -1

 تسارع وتيرة التطور الهائل في العالم المعاصر.
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لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي دور محوري كمدخل أساسي للعملية  -2

 .ركائزهاالتعليمية، بل أهم 

 .أحد مكونات منظومة الجودة الشاملةعضو هيئة التدريس  جودة مؤشرات تعد -3

للتعليم  ن جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس هي التي تحقق األهداف المنشودةإ -4

ن نجاح عضو هيئة التدريس في التعليم العالي يتوقف على مدى تطبيقه إ -5العالي. 

مهام األستاذ الجامعي على التدريس فقط بل تتعداها ال تتوقف  -6لمؤشرات الجودة. 

 إلى إجراء البحوث، وخدمة المجتمع.

 التوصيات:

العمل على أن يكون عضو هيئة التدريس في التعليم العالي على دراية وإدراك  -1

  بمؤشرات الجودة المعاصرة في مجال تخصصه.

بات التنمية الفعلية وذلك تأهيل عضو هيئة التدريس بالشكل الذي يتوافق ومتطل -2

 توفير األساتذة المؤهلين ومن لديهم خبرات طويلة للقيام بعملية التدريس.ب

توفير اإلمكانات التعليمية الحديثة لعضو هيئة التدريس لمساعدته على القيام بعمله  -3

 بالشكل المطلوب منه.

ينه وأثناء أن يخضع عضو هيئة التدريس لمعايير الجودة ومؤشراتها قبل تعي -4

 التطبيق العملي. 

مراعاة مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس للبيئة االجتماعية التي يعيش بها من  -5

 قيم ومعتقدات وعادات وتقاليد المجتمع.

ربط مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي بمتطلبات التنمية  -6

 وسوق العمل. 
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