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Abstract :

This article aims to assess the
يسعى هذا المقال إلى تقويم أداء األساا
performance of the university
professor within the framework of the
د" من وجهة.م.الجامعي في ظل نظام "ل
"LMD" system from the point of
 من،نظر الطلبة واألساتذة الجامعيين
view of the university students and
professors, by presenting the results
خالل عرض ناائج لدراسة ميدانية أجريت
of a field study at the University of
Sétif 2. The results of the study
 وقد توصلت ناائج.2 بجامعة سطيف
showed that there is a positive
الدراسة إلى أن هناك تقييما إيجابيا ألداء
evaluation of the performance of the
university professor from the point of
األساا الجامعي من وجهة نظر الطلبة
view of university students and
professor.
.واألساتذة الجامعيين
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 .1مقدمة

أداء األستاذ اجلامعي يف ظل نظام "ل م د" من وجهة نظر الطلبة واألساتذة اجلامعيني

لقد أصبح تقييم الجامعات وتصنيفها أكاديميا على المساوى العالمي من حيث جودة
البحث العلمي في صلب اهامام األكاديميين والسياسيين على السواء ،ولم يقاصر هذا
االنشغال على البلدان الاي تحاضن أعرق الجامعات وأجودها أو ما يسمى بجامعات النخبة،
بل اماد هذا االنشغال أيضا إلى بعض البلدان النامية بما في لك الدول العربية ،وقد دفع
اإلعالن عن هذه الاصنيفات العديد من جامعات العالم إلى وضع سياسات إساراتيجية لاأهيل
نفسها أكاديميا وتحفيز باحثيها للرفع من مساوى المخرجات العلمية وجودتها قصد تحسين
مركزها في هذه الاصنيفات أو ولوجها بالنسبة للجامعات غير المصنفة ،وتكمن أهمية هذه
الاصنيفات ،حاى بالنسبة للجامعات الاي ال يرد اسمها ضمنها ،في كونها تعطي صورة
تقريبية لمساوى الجامعة وتطورها مقارنة مع نظيراتها ،كما تمثل محف از لرفع مساوى الانافسية
العلمية فيما بينها.1
وقد حدد فيليب كروزبي أحد مساشاري الجودة على المساوى العالمي أربعة معايير لضمان
الجودة الشاملة للاعليم تم تأسيسها وفقا لمبادئ إدارة الجودة الشاملة ) (T.Q.Mوتشكل
الاكيف مع ماطلبات الجودة من خالل وضع تعريف محدد وواضح ومنسق للجودة ،ووصف
نظام تحقيق الجودة للوق اية من األخطاء ومنع حدوثها من خالل وضع معايير األداء الجيد
ومنع حدوث األخطاء من خالل ضمان األداء الصحيح من المرة األولى وتقويم الجودة من
خالل قياس دقيق بناءا على المعايير الموضوعية الكمية والكيفية.2
 1.1إشكالية الدراسة
لقد اهامت الجزائر بقطاع الاعليم العالي سواء من حيث الكم أو النوع منذ اساقاللها
وهذا من خالل اإلصالحات الاي عرفها قطاع الاعليم العالي والبحث العلمي ،حيث عرفت
توسعا كبي ار في عدد الجامعات وزيادة المقاعد البيداغوجية من حيث الكم أما من حيث النوع
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فال تزال تقوم بمحاوالت لكسبها ومجارات الاغيرات والاطورات العالمية من خالل تبنيها لنظام
ل.م.د  ،واالهامام بجودة الخدمة الاعليمية الاي تقدمها مؤسسات الاعليم العالي بالجزائر ،من
خالل توفير مدخالت تاميز بجودة ومن بين هذه المدخالت هيئة الادريس.3
وقد أصبحت الجامعة محل اناقادات كثيرة من طرف جهات عديدة من أعلى
الم ساويات إلى أدناها ،فنا ار ما نجد من ينصف هذه المؤسسة ويقيمها وفقا إلى أدوات
موضوعية بعيدة عن النظرة الفردية والذاتية الضيقة إلى أقصى الحدود.4
لذا أصبح االهامام بموضوع الجودة في المؤسسات الاعليمية يحضا باهامام بالغ لدى
المعنيين لدوره الكبير في الاحسين المسا مر ،وتعرف الجودة في الاعليم بأنها "إساراتيجية
عمل أساسية تسهم في تقديم المناجات والخدمات إلرضاء الزبون الداخلي والخارجي وتلبي
توقعاته الضمنية والمعلنة".5
ومصطلح الجودة هو باألساس مصطلح اقاصادي ظهر بناء علي الانافس الصناعي
والاكنولوجي بين الدول الصناعية الماقدمة بهدف مراقبة جودة اإلنااج ،وكسب ثقة السوق
والمشاري ،وبالاالي تاركز الجودة علي الافوق واالماياز لنوعية المناج في أي مجال .
وقد أصبح مفهوم الجودة في الاعليم ياعلق بكافة السمات والخواص الاي تاعلق
بالمجال الاعليمي والاي تظهر مدي الافوق واإلنجاز للناائج المراد تحقيقها" ،وهي ترجمة
احاياجات توقعات الطالب إلي خصائص محددة تكون أساسًا لاعميم الخدمة الاعليمية
وتقديمها للطالب بما يوافق تطلعاتهم".7
كما عرفت إدارة الجودة الشاملة في الاعليم بأنها "عملية إساراتيجية إدارية تساند على
مجموعة من القيم تسامد طاقاها من المعلومات وبما يمكنها من توظيف إمكانات العاملين
واساثمار قدراتهم الفكرية اساثما ار إبداعيا يضمن تحقيق الاحسين المسامر للعملية الاعليمية.8
إن مؤشرات الجودة إ ا ما أحسن فهمها وتوظيفها تلعب دو ًار مهمًا في تطوير الاعليم
الجامعي ،وقد يحدث تبني "مؤشرات الجودة" أساسًا للاقويم والاطوير ثورة حقيقية في مجاالت
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الاربية والاعليم ،وال تنحصر أهمياها على مساوى معين أو شخص معين ،بل تماد لاشمل
كبار المربين وخبراء الاربية والاعليم والمعلمين والطلبة.9

وقد ركز كل من ( ) Jomtien & Dakarعلى خصائص الاعلم في تعريفهما لجودة
الاعليم حيث أشا ار إلى أنها تمثل "إدخال خصائص الاعلم المرغوبة من خالل عملية معالجة
مساندة على الادريسيين األكفاء الملمين بعلم أصول الادريس ( )Pédagogiesومناهج تعليمية
ماكاملة ومناسبة في ظل نظام عادل ومنصف.11
وهناك عدد قليل من الدراسات العربية الاي تناولت تقييم األساا الجامعي ومنها دراسة
سناء حسن عماشة ( ) 2117بعنوان معايير الجودة الشاملة لاقييم األساا في مدارس الاعليم
العام ،ودراسة محمد الخوالدة وتوفيق مرئي ( .)1991حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة
مدى ممارسة أعضاء هيئة الادريس في جامعة اليرموك للكفاءات األدائية المهمة لوظائفهم
األكاديمية بالجامعة ،وكذا دراسة عبد الكريم الخياط وعبد الرحيم ياب ( )1991والاي هدفت
إلى الكشف عن الجوانب االيجابية والسلبية في نظام الاقييم لألهداف الاي وضعت من أجلها
والاعرف على المعوقات الاي تواجه تنفيذه ،ودراسة عزوا سماعي عفافة ( )1998الاي هدفت
إلى تحديد الكفاءات الرئيسية الاي يمارسها أساتذة الجامعة من وجهة نظر الطلبة بجامعة
غزة .ودراسة محمد عبد السميع وزين شحاتة ( ) 2112وهدفت إلى فحص إمكانية تقييم
طالب الجامعة لألساا الجامعي ،ودراسة نوال نمور ( )2112بعنوان كفاءة أعضاء هيئة
الادريس وأثرها على جودة الاعليم العالي .ودراسة معارشة دليلة ( )2117بعنوان تحديد
االحاياجات الادريبية لألساا الجامعي في ضوء ماطلبات نظام ل.م.د.
وبالرجوع إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة الاي تناولت مفهوم الجودة في قطاع
الاعليم العالي  ،تاحدد مشكلة الدراسة الحالية في معرفة تقييم الطلبة الجامعيين واألساتذة
الجامعيين ألداء األساا الجامعي في الجامعة الجزائرية لدى عينة من الطلبة واألساتذة
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بجامعة سطيف ، 2من خالل عرض ناائج لدراسة ميدانية أجريت بجامعة سطيف  ،2وعليه
سنحاول في هذا المقال اإلجابة على الاساؤالت الاالية:
 هل توجد فروق ا ت داللة إحصائية بين ماوسطات درجات تقييم الطلبة الجامعيين ألداءاألساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د؟
 هل توجد فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات درجات تقييم األساتذة الجامعيينألداء األساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د؟
 هل هناك فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات درجات تقييم الطلبة واألساتذة ألداءاألساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د؟
 2.1فرضيات الدراسة
 توجد فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات درجات تقييم الطلبة الجامعيين ألداءاألساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د.
 توجد فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات درجات تق ييم األساتذة الجامعيين ألداءاألساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د.
 ال توجد هناك فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات درجات تقييم الطلبة الجامعيينواألساتذة ألداء األساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د.
 1.1أهمية الدراسة
 يمكن أن تكون هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات أخرى لمعرفة مدى جودة أداء األسااالجامعي.
 إثراء البحث العلمي من خالل الاعرف على جودة األداء الادريسي بقطاع الاعليم العالي. تعابر هذه الدراسة امادادا لمجموعة من الدراسات واألبحاث والجهود حول موضوع الجودةفي قطاع الاعليم العالي.
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 الاعرف على الفروق ات الداللة اإلحصائية بين ماوسطات درجات تقييم الطلبةالجامعيين ألداء األساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د.
 الاعرف على الفروق ات الداللة اإلحصائية بين ماوسطات درجات تقييم األساتذةالجامعيين ألداء األساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د.
 الاعرف على الفروق اإلحصائية بين ماوسطات درجات تقييم الطلبة الجامعيين واألساتذةألداء األساا الجامعي في نظام ل.م.د.
 0.1مصطلحات الدراسة
التعليم العالي :يعابر الاعليم الجامعي من أهم المراحل الاعليمية حيث انه يمثل قمة الهرم
الاعليمي ويهدف إلى إعداد األفراد بصورة مناظمة وموجهة للحياة ولذلك فالاعليم العالي
وبمساوياته المخالفة ينال كثي ار من العناية واالهامام في معظم الدول الماقدمة والنامية على
حد سواء و لك للدور المهم الذي يلعبه في إعداد الطلبة بمساوى العصر بازويدهم بأرقى
المعارف والمهارات الاي تساعد في تكوين مساقبلهم بروح اإلقدام والافاعل والاوافق ،فاؤدي
الجامعة دو ار كب ار الاوافق السليم وتعديل السلوك.11
التقويم :هو عملية تجمع فيها البيانات الكمية والمعلومات بواسطة طرق القياس المخالفة
للاوصل إلى أحكام عن فاعلية العمل الاربوي .وعليه فإن هدف الاقويم األساسي يامثل في
تحسين الاعليم بقصد الحصول على ناائج أفضل.12
نظام ل.م.د :نظام ل.م.د نظام نصف سنوي ،أي نظام السداسيات يؤهل للحصول على
شهادات جامعية منها ليسانس ( 3سنوات) ،ماسار مهني وأكاديمي ( 5سنوات) ،والدكاوراه
( 8سنوات) ،ويكون الطالب في هذا النظام هو محور منشط العملية الاعليمية أما األساا
الجامعي فيلعب دور الموجه والمرافق البيداغوجي.13
45

كوحيل مجال ،طوابل فطيمة

الطالب الجامعي :ويعرفه  Le petit Robertبأنه الفرد الذي يزاول دراساه وياابع دروسا
بجامعة أو مدرسة عليا.14

 .2اإلطار النظري للدراسة
 1.2التعليم العالي :تكاسب الدراسات الخاصة بالاعليم العالي أهمية كبيرة من حيث كونها
تاطرق إلى محور مهم من محاور العلم والثقافة في المجامع ،الذي يحدد اتجاه ومدى حركة
الاقدم االقاصادي واالجاماعي والعلمي فيه ،فضال عن كونه تعبي ار مباش ار عن أمال
وطموحات المجامع وتوفير ما تحااجه عملية البناء والاقدم والاطور في جميع مجاالت الحياة
وفي جميع الاخصصات.15
ويعد الاعليم الجامعي من أهم المراحل الاعليمية حيث إنه يمثل قمة الهرم الاعليمي
ويهدف إلى إعداد األفراد بصورة مناظمة وموجهة للحياة ولذلك فالاعليم العالي وبمساوياته
المخالفة ينال كثي ار من العناية واالهامام في معظم الدول الماقدمة والنامية على حد سواء
و لك للدور المهم الذي يلعبه في إعداد الطلبة بمساوى العصر بازويدهم بأرقى المعارف
والمهارات الاي تساعد في تكوين مساقبلهم بروح اإلقدام والافاعل والاوافق ،فاؤدي الجامعة
دو ار كب ار الاوافق السليم وتعديل السلوك.11
حيث تعد مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أهمية ،كما لها دور رئيسي
في صقل شخصية الطالب وتحديد مساقبله المهني ،باإلضافة إلى تزويدها إياه بكم من
المهارات العلمية والعملية والشخصية حيث تارك أث ار كبي ار لعقود قادمة ،وتحااج الدراسة
الجامعية إلى تضافر العديد من المقومات للنجاح ،فالاحديات كثيرة ،وتبدو في بعض
األحيان مساحيلة.17
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 2.2التقويم :هي عملية إصدار الحكم النهائي على قيمة األشياء أو األشخاص أو
الموضوعات و لك عن طريق اساخدام المعايير أو المساويات لاقدير هذه القيمة ،كما إنه
ياضمن معنى الاحسين أو الاعديل أو الاطوير ،ويارادف في أحيان كثيرة مفهوم الاقويم
والاقييم إال أن األول أكثر اتساعا وشموال بينما الاقييم أكثر خصوصية منه وأكثر اتساعا
وشموال من القياس.

18

 1.2نظام ل.م.د :هو نظام تعليمي نشا في البلدان االنجلوساكسونية اساجابة لدواعي
تحسين نوعية الاعليم العالي ،كما انه اعامد منذ زمن طويل في جامعات أمريكا الشمالية
والجامعات البريطانية ،ودخل حيز الانفيذ في أوروبا في السنوات األخيرة ،وقد تم تطبيقه في
الجامعات الجزائرية السنة الجامعية  2115/2114بعد أن أدخلت عليه الاعديالت الضرورية
ليام اعاماده بصفة نهائية وفي اغلب الجامعات الجزائرية سنة .2111/2115
ونظام ل.م.د نظام نصف سنوي ،أي نظام السداسيات يؤهل للحصول على شهادات جامعية
منها ليسانس ( 3سنوات) ،ماسار مهني وأكاديمي (5سنوات) ،والدكاوراه ( 8سنوات) ،ويكون
الطالب في هذا النظام هو محور منشط العملية الاعليمية أما األساا الجامعي فيلعب دور
الموجه والم ارفق البيداغوجي.

19

 4.2الطالب الجامعي :يعرفه عبد هللا محمد عبد الرحمان بان الطالب هم مدخالت
ومخرجات العملية الاعليمية الجامعية ،أما تركي رابح فيرى أن الطلبة هم نخبة مماازة من
الشباب والشابات المماازين في كائهم ومعارفهم العلمية.21
وتعرفه نجوى عميروش بأنه لك الشاب الذي الاحق بالجامعة وأثر الاحاقه هذا في شخصياه
سواء من الناحية العقلية أو الوجدانية أو االجاماعية ،حيث تاسع خبرته وتقيمه لألمور مما
يساعده على تبني قيم واتجاهات وأفكار مهمة.21
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ويعرف بأنه هو الفرد الذي ينامي إلى مؤسسة تعليمية والمؤثرة والماأثرة بالعملية الاعليمية
وهو الهدف األساسي للعملية الاعليمية ككل.22

 .1الجانب التطبيقي
 1.1منهج الدراسة :اعامدنا على المنهج الوصفي الاحليلي وهذا لمدى مناسباه مع موضوع
دراسانا.
 2.1حدود الدراسة :تاحدد ناائج الدراسة الحالية بما يلي
مكانيا :تم إجراء الدراسة على مساوى كلية العلوم اإلنسانية واالجاماعية جامعة سطيف.2
بشريا :تاألف عينة الدراسة من ( )193طالبا وطالبة ليسانس يدرسون وفق نظام ل.م.د،
و( )31أساا وأساا ة يدرسون بنفس الكلية.
زمنيا :تم توزيع االسابيان على عينة الدراسة وجمعه ما بين 2118/11/11م
و2118/11/15م.
 1.1عينة الدراسة :تم االعاماد في هذه الدراسة على عينة عشوائية من الطلبة على مساوى
الليسانس ،حيث تم الاركيز فقط على الطلبة الذين تجاوبوا معنا في إتمام هذه الدراسة والبالغ
عددهم ( )193طالبا وطالبة و لك على مساوى جامعة سطيف  ،2وكذا عدد من أساتذة علم
النفس وعلم االجاماع والبالغ عددهم ( )31فردا يدرسون بنفس الكلية ياوزعون كما يلي:
جدول رقم ( )51يوضح عينة الدراسة
الطلبة

األساتذة
الجنس
المـغيـرات
31
المجموع

31

كور

إناث

18

175

الاخصص الدراسي
علوم

علوم

علم النفس

اجاماعية

الاربية

الاربوي

115

41

37

193

المصدر :من إعداد الباحثين.
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 4.1أداة الدراسة :مقياس تحديد االحاياجات الادريبية لألساا الجامعي في ضوء ماطلبات
ل.م.د  ،من إعداد الباحثة الجزائرية معارشة دليلة ( ،)2117ياكون المقياس من ( )13بندا
تاوزع على خمسة أبعاد هي الاخطيط واساخدام الوسائل الاعليمية ( 13بندا) ،الانفيذ (اإللمام
بالمادة الاعليمية والطرائق الادريسية) ( 12بندا) ،مهارات الاقويم ( 13بندا) ،اإلدارة الصفية
وفق نظام ل.م.د ( 13بندا) وأخي ار البحث العلمي ( 12بندا) ،وتادرج بدائله بين ماحققة
بدرجة :كبيرة وتعطى الوزن ( ،)4ماوسطة وتعطى الوزن ( ،)3ضعيفة وتعطى الوزن (،)2
ولم تاحقق وتعطى الوزن ( ،) 1وكانت خصائصه السيكومارية كما يلي :الثبات لقد تم حساب
ثبات المقياس باساخدام معادلة ألفا كرومباخ وكانت القيمة تساوي ( )85 ،1وهو يدل على
انه ثابت بالمقارنة مع ناائج الدراسة االساطالعية وكانت القيمة تساوي ( ،)85 ،1أما
الصدق فقد تم حسابه عن طريق الصدق الذاتي وهو يمثل الجذر الاربيعي للثبات وكانت
قيماه تساوي ( )1.92وهي تدل على صدق ٍ
عال ،كذلك االعاماد على صدق المحاوى
والذي كانت قيماه تساوي ( ) 1992وهذا يدل على أن المقياس صادق وصالح لقياس ما اعد
لقياسه ،وبذلك تكون أدنى درجة نظرية للمقياس هي ( )13وأعلى درجة هي ( ،)252ويكون
الماوسط الفرضي للدرجة الكلية للمقياس يساوي (( .)15795انظر الملحق)1
 0.1التحليل اإلحصائي :قمنا بالاحليل اإلحصائي باساخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجاماعية  SPSSحيث تمت معالجة بيانات الدراسة باساخدام األساليب اإلحصائية
الاالية :الماوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،واخابار "ت" لداللة الفروق بين الماوسطات
لعينة واحدة واخابار "ت" لداللة الفروق بين الماوسطات لعيناين مساقلاين.

 .4نتائج الدراسة
 1.4عرض ومناقشة الفرضية األولى :توجد فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات
درجات تقييم الطلبة الجامعيين ألداء األساا الجامعي.
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جدول رقم ( ) 52يوضح قيمة "ت" لعينة واحدة لدرجة تقييم الطلبة الجامعيين ألداء األستاذ الجامعي
العدد

الماغير

الماوسط
الحسابي

المعياري

الماوسط

ت

مساوى

درجة

الفرضي

المحسوبة

الداللة

الحرية

1,817

15795

48,591

1.111

192

االنحراف

القرار
دال

تقييم

193

الطلبة

163,35

(تقييم
ايجابي)

المصدر :من إعداد الباحثين.

يالحظ من الجدول السابق أن ماوسط درجة تقييم الطلبة ألداء األساا الجامعي كان
) )163, 35وهو اكبر من الماوسط الفرضي ( )15795بانحراف معياري قدره ()1,817
وهذا يعني أنه توجد فروق ات داللة إحصائية في ماوسطات تقييم الطلبة لصالح الاقييم
االيجابي.
وما يؤكد لك قيمة "ت" المحسوبة المقدرة بـ ( )48,591وهي دالة عند درجة الحرية
( )192ومساوى الخطأ ( )1.15بمساوى داللة قدره ( )1.111إ ن توجد فروق ات داللة
إحصائية في ماوسطات تقييم الطلبة لصالح الاقييم االيجابي.
وقد الحظنا خالل تفريغ البيانات أن معظم الطلبة اتفقوا على إجابة واحدة وهي عبارة
(لم تاحقق) في عدد من البنود وهي كالاالي:
البند  3من المحور األول ،البند  11من المحور األول ،البند  1من المحور الثاني،
البند  4من المحور الثالث ،البند  2من المحور الرابع.
وفي ما يلي عرض مفصل لذلك:
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جدول رقم ( )51يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة تقييم الطلبة ألداء األستاذ
الجامعي حسب متغير الجنس والتخصص الدراسي
تقييم الطلبة حسب

الماغير
الماوسط
الحسابي
االنحراف

الجنس

العدد

الاخصص الدراسي

كور

إناث

163,27

163,36

علوم
اجاماعية
163,34

علوم الاربية
163,43

علم النفس

163,29

193

المعياري

1,90

1,81

1,82

1,81

1,85

المصدر :إعداد الباحثين.

من الجدول السابق نالحظ أن ماوسط درجة تقييم الطلبة جنس كور ألداء األساا
الجامعي كان ( )163,27بانحراف معياري قدره ( )1,90وكان ماوسط درجة الاقييم لدى
الطالبات ( )163,36بانحراف معياري قدره ( )1,81وهو أكبر من الماوسط الفرضي
( ،)15795وهذا يدل على وجود فروق بين تقييم الطلبة وتقييم الطالبات ألداء األساا
الجامعي حسب ماغير الجنس لصالح الاقييم االيجابي ،أما حسب ماغير الاخصص الدراسي
فكان ماوسط درجة تقييم الطلبة ألداء األساا الجامعي في تخصص علوم اجاماعية
( )163,34بانحراف معياري قدره ( )1,82وكان في تخصص علوم الاربية ()163,43
بانحراف معياري قدره ( )1,81وكان في تخصص علم النفس ( )163,29بانحراف معياري
قدره ( )1,85وكلها قيم لماوسطات ماقاربة وهي اكبر من الماوسط الفرضي ( )15795وهذا
يشير إلى تقييم ايجابي من طرف الطلبة عينة الدراسة ،وأيضا يدل على وجود فروق بين
تقييم الطلبة ألداء األساا الجامعي حسب ماغير الاخصص الدراسي لصالح الاقييم
االيجابي.
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مما سبق نساناج أن هناك تقييم ايجابي من طرف الطلبة ألداء األساا الجامعي ،كما
أن اتفاق آراء فئات العينة على الرضا عن مساوى جودة األداء الادريسي له دالالت ايجابية
واضحة ،وهذا ما تؤكده دراسة محمد عبد السميع وزين شحاتة ( )2112واساهدفت إلى
فحص إمكانية تقييم طالب الجامعة لألساا الجامعي من خالل قائمة تقييم األساا الاي
أعدها الباحثان في الدراسة وخلصت الناائج إلى وجود فروق بين الماوسطات درجات
الماعثرين وغير الماعثرين في أربعة محاور فقط وهي كفاءات شخصية ،الامكن العلمي،
اإلعداد للمحاضرة والعالقات اإلنسانية ،بينما لم توجد فروق بينهما في كفاءات األنشطة
والاقييم وكفاءات أساليب الحفز والاعزيز ،أيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين ماوسطات
الطلبة والطالبات في جميع مجاالت قائمة الكفاءات عند الطالبات أكثر منها عند الطلبة
وهي تشبه ناائج دراسة عزو وعفافة ( )1998الاي أشارت إلى وجود فرق بين الطالب
والطالبات في مجال الكفاءات المقاسة ،وكذا تبين أنه ال توجد فروق في تقييم الطلبة من
وي المعدالت الاراكمية المخالفة ،وأيضا عدم وجود فروق في الاقييم بين الطالب والطالبات
لألساا الجامعي باخاالف تخصص األساا  ،وعدم وجود فروق في الاقييم بين الطلبة
باخاالف الاخصصات الدراسية.
وتخالف ناائج هذه الدراسة عن ناائج دراسة عزوا سماعي عفافة ( )1998الاي
اساهدفت تحديد الكفاءات الرئيسية الاي يمارسها أساتذة الجامعة من وجهة نظر الطلبة
بجامعة غزة ،وأظهرت الناائج قصو ار في الكفاءات حيث توصلت إلى ساة وثالثون كفاءة من
أصل مئة كفاءة كما بينت وجود فروق ات داللة إحصائية في بعض الكفاءات الادريسية
ترجع إلى الجنس ونوع الكلية.
 2.4عرض ومناقشة الفرضية الثانية :توجد فروق ات داللة إحصائية بين ماوسطات
درجات تقييم األساتذة الجامعيين ألداء األساا الجامعي.
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جدول رقم ( ) 54يوضح قيمة "ت" لعينة واحدة لدرجة تقييم األساتذة الجامعيين ألداء األستاذ الجامعي
العدد

الماغير

الماوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الماوسط
الفرضي

ت المحسوبة

مساوى

درجة

الداللة

الحرية

تقييم

القرار
دال

31

األساتذة

170,56

4,98

15795

14,899

الجامعيين

1.111

29

(تقييم
ايجابي)

المصدر :إعداد الباحثين.

من الجدول السابق نالحظ أن ماوسط درجة تقييم األساتذة ألداء األساا الجامعي كان
( )170,56وهو اكبر من الماوسط الفرضي ( )15795بانحراف معياري قدره ( )4,98وهذا
يعني انه توجد فروق ات داللة إحصائية في ماوسطات تقييم األساتذة لصالح الاقييم
االيجابي.
وما يؤكد لك قيمة "ت" المحسوبة المقدرة بـ( )48,591وهي دالة عند درجة الحرية
( )192ومساوى الخطأ ( )1.15بمساوى داللة قدره ( )1.111إ ن توجد فروق ات داللة
إحصائية في ماوسطات تقييم األساتذة لصالح الاقييم االيجابي.
وهذا يعكس اهامام وقناعة األساتذة الجامعيين بأسلوبهم المابع لالرتقاء بسمعة
األساتذة الجامعيين والرفع من جودة مخرجات الجامعات ،وهذا ما تؤكده دراسة محمد
الخوالدة وتوفيق مرئي ( ) 1991حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة أعضاء
هيئة الادريس في جامعة اليرموك للكفاءات األدائية المهمة لوظائفهم األكاديمية بالجامعة،
وتبين أن عدد الكفاءات األدائية المهمة والممارسة من قبل أعضاء هيئة الادريس في قائمة
الكفاءات ككل هي ساة كفاءات فقط من أصل خمسين كفاءة تدريسية ،كما وجد إن هناك
فروقا ات داللة إحصائية عند مساوى الداللة ( )1911بين الماوسطات الحسابية لدرجة
أهمية الكفاءات األدائية من وجهة نظر أعضاء هيئة الادريس بالنسبة لفارة الخدمة لصالح
فئة الخدمة القصيرة.
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وكذا دراسة عبد الكريم الخياط وعبد الرحيم ياب ( )1991والاي اساهدفت الكشف
عن الجوانب االيجابية والسلبية في نظام الاقييم لألهداف الاي وضعت من اجلها والاعرف
على المعوقات الاي تواجه تنفيذه ،وقد توصلت إلى وجود معارضة بين أفراد العينة ،على
إدراج جدول العقوبات والخصومات ضمن الاقرير السنوي لألساا .
وإ ا أمعنا النظر في الواقع الذي تعيشه مؤسساتنا الاعليمية نجد أنها تاماع بإمكانات ال
يساهان بها وطموحات عالية سواء على المساوى الشخصي لألساتذة والادريسيين أو على
المساوى المؤسساتي والقيادة الجامعية في ضوء معطيات البيئة االجاماعية المحيطة.23
 1.4عرض ومناقشة الفرضية الثالثة :ال توجد هناك فروق ات داللة إحصائية بين تقييم
الطلبة الجامعيين واألساتذة ألداء األساا الجامعي.
جدول رقم ( )50يوضح قيمة "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات لعينتين مستقلتين لدرجات تقييم
الطلبة الجامعيين واألساتذة ألداء األستاذ الجامعي.

الماغيرات

العدد

الماوسط

االنحراف

ت

الداللة

المعياري

المحسوبة

تقييم الطلبة

193

87,39

81,07

3,814

,000

تقييم األساتذة

31

140,46

66,83

3,303

,001

النوع

الحسابي

القرار
غير دال

المصدر :إعداد الباحثين.

من الجدول السابق نالحظ عدم وجود فروق ات داللة إحصائية بين تقييم الطلبة
الجامعيين واألساتذة ألداء األساا الجامعي حيث أن قيمة ت المحسوبة بلغت ()3,814
بدرجة حرية ( ،)222وقد بلغت القيمة االحامالية ( )1.111وهي غير دالة عند 1915
وعليه يمكن القول انه ال توجد فروق بين تقييم الطلبة الجامعيين واألساتذة ،إ ن فالفرضية
الثالثة تدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مجال الاقييم لجودة األداء الادريسي،
وهي ناائج تشير إلى أن لدى عينة الدراسة تقييم واحد وهو ايجابي بنسبة ماقاربة.
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وهذا ما تؤكده ناائج دراسة معارشة دليلة ( )2117حول عدم وجود فروق بين تقييم
كل من الطلبة وأساتذتهم ،وهذا راجع إلى تمكن األساتذة من اساخدام اساراتيجيات الادريس
الحديثة كالاعلم الاعاوني ،الاعلم الذاتي ،حل المشكالت ،لعب الدور ،العصف الذهني،
إضافة إلى محاولة تمكين الطالب ليصل إلى المعلومة ليعمل على حل المشكالت والمشاركة
الذاتية وتطبيق مبدأ المنافسة.
إن اتفاق آراء فئات العينة على الرضا عن مساوى جودة األداء الادريسي له دالالت
ايجابية واضحة.

 .0خاتمة
حاولنا م ن خالل هذه الدراسة معرفة كيف يقيم الطلبة واألساتذة الجامعيين ألداء
األساا الجامعي في ظل نظام ل.م.د ،من خالل عرض ناائج لدراسة ميدانية قمنا بها
بجامعة سطيف  ،2وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تقييما إيجابيا ألداء األساا الجامعي
من وجهة نظر الطلبة الجامعيين ،وكذا تقييم إيجابي ألداء األساا الجامعي من وجهة نظر
األساتذة الجامعيين ،وأنه ال توجد هناك فروق ات داللة إحصائية بين تقييم الطلبة
الجامعيين واألساتذة ألداء األساا الجامعي.

مقترحات الدراسة:
 االهامام بمبدأ الاقويم المسامر لضمان جودة الاعليم العالي و لك بمعالجة نقاط الضعفالاي يام اكاشافها ،واالرتقاء بنقاط القوة الماحققة لمواكبة الاقدم العلمي المسامر.
 إجراء دراسات وبحوث تهام باقييم جودة مخرجات الجامعة الجزائرية. االعاماد على تجارب الدول الماطورة في مجال الجودة الشاملة لاطوير قطاع الاعليمالعالي.
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