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Abstract: 

The present study aims to evaluate the teaching performance of the faculty member at the Faculty of 

Education, University of Sirte, from the point of view of the students of the faculty as an approach to achieve 

quality in university education. The study uses the descriptive analytical method using the evaluation card of the 

faculty member in the fields of lecture planning, preparation, human relations, and evaluation methods. The 

study reached a number of conclusions, most notably: 

- Evaluation of the performance of the faculty member at the Faculty of Education is moderate, reflecting 

the dissatisfaction of students with this performance. 

- There are no statistically significant differences at the level of 0.01 due to the variables of gender, the 

semester, and the course in their responses about evaluating the performance of the faculty member. 

- There are statistically significant differences at the level of significance 0.05 for the variable of the 

scientific departments in the responses of students about the evaluation of the performance of the faculty 

member of the Faculty of Education in favor of the departments of (Mathematics, Chemistry, Physics, and 

Biology). 
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 تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سرت في ليبيا
 من وجهة نظر طلبة الكلية كمدخل لتحقيق جودة التعليم الجامعي
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:الملخص
ي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سرت من وجهة نظر  طلبة الكلية كمدخل لتحقيق هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم األداء التدريس

طيط الجودة في التعليم الجامعي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستعينة في ذلك ببطاقة تقويم عضو هيئة التدريس في مجاالت التخ
 ة واساليب التقويم المتبعة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:للمحاضرة واالستعداد لها وفي العالقات االنساني

 تقويم أداء عضو هيئة التدريس بكلية التربية كان في مجمله متوسطًا مما يعكس عدم رضا الطالب عن هذا األداء.-
الدراسي والمقرر الدراسي في استجاباتهم  تعزى لمتغير جنس الطالب والفصل 0002عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -

 حول تقويم أداء عضو هيئة التدريس.
لمتغير األقسام العلمية في استجابات الطالب حول تقويم أداء عضو هيئة التدريس  0002هناك فروٌق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -

 .حياء(األ –الفيزياء  -الكيمياء  –بكلية التربية لصالح أقسام )الرياضيات 
 .األداء التدريسي ،التقويم الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
تسعى دول العالم كافة إلى االرتقاء والتقدم في شتى مجاالت 
الحياة ُمدركًة أن ذلك لن يتأّتى إال من خالل عناصرها البشرية، فتعمل 
على تنمية قدراتهم، وتحسين كفايتهم واستثمارها لمواجهة أعباء 

اصة في عصر يشهد العديد من المتغيرات والتحديات العلمية الحياة،خ
والتقنية، والتسارع المعرفي، وثورة االتصاالت، والعولمة بأبعادها 

 .المختلفة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية
وُتعّد الجامعات إحدى الدعائم األساسية في تقدم المجتمع  

ج المعلمين، والمهندسين، واألطباء، ونموه وتطوره، فهي التي ُتخرّ 
ورجال السياسة والقانون واالقتصاد واألدب والفنون...الخ. ونظرًا للدور 
المهم الذي تضطلع به الجامعات في بناء المجتمع وحل مشكالته، 
وسعيًا منها للوقوف على جودة مخرجاتها فإّن تقييم منظومتها التعليمية 

هيئة التدريس أمرًا الزمًا وضروريًا  بجميع مكوناتها بما فيها أعضاء
ابية وتصويب بهدف رفع كفايتها من خالل تدعيم الجوانب اإليج

 .(2)جوانب الخلل إن وجدت

من خالل التوسع في عدد  –وقد اهتمت ليبيا بالتعليم الجامعي
باعتباره ضرورة يفرضها التقدم العلمي  -الجامعات والكليات الجامعية

االجتماعي والثقافي والسياسي، وذلك لمواجهة والتطور االقتصادي و 
التغيرات المتسارعة التي يعيشها عالم اليوم بهدف النهوض 
بأعباءالحياة على مستوى الفرد والمجتمع، ولتحقيق هذا الهدف ينبغي 
على الجامعات العمل الدؤوب والمستمر لرفع الكفاءة التعليمية والبحثية 

يساعد على تقدم المجتمع وُرقّيه، للوصول إلى تعليم جامعي متميز، 
ولما كان التعليم الجامعي يعتمد على عضو هيئة التدريس ألنه القادر 
على تكوين وبناء قدرات الطالب الذين يشغلون مواقع العمل والقيادة 
في شتى مجاالت الحياة ، فهم ِعماد الوطن ومستقبله، وعلى عضو 

م الحميدة واألخالق هيئة التدريس تقع أدوار مهمة في غرس القي
الحسنة والعلوم والمعارف النافعة في نفوس طالبه بما يكفل إعدادهم 
لحياة مستمرة في مجتمع ينشد التطور والتقدم، ولذلك كان االهتمام به 

١٤٣

https://doi.org/10.34028/ijqa/2/2/130



 .جامعيتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سرت في ليبيا من وجهة نظر طلبة الكلية كمدخل لتحقيق جودة التعليم ال

من حيث اختياره بمواصفات ومعايير معينة من بين المتفوقين الذين 
 .(1)تربويًا واجتماعياً فسيًا و أكملوا دراستهم الجامعية ومن ثّم تأهيلهم ن

ويعتمد التدريس الجامعي الفعال في تحقيق أهدافه على أربع 
دعائم أساسية هي: الطالب، وعضو هيئة التدريس، والمنهج، واإلدارة، 
و ال يمكن أن يتحقق نجاح عملية التدريس بالجامعات إال من خالل 

تضعها االرتقاء بتلك الدعائم والمكونات إلى مستوى األهداف التي 
. بناًء على ما (3)ن الرسالة التي تسعى إلى تحقيقهاالجامعة كتعبير ع

تقدم تسعى هذه الدراسُة إلى تناول أحد مكونات العملية التدريسية وهي 
عملية تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس من وجهة نظر 

التي طالبه بكلية التربية جامعة سرت باعتبارها من العمليات األساسية 
مكانياته، وذلك من  تهدف إلى زيادة فاعلية أدائه وتطوير قدراته وا 
خالل ما تُقدمه عملية تقويم األداء من تغذية راجعة لتعزيز الجوانب 

 .اإليجابية، ومعالجة جوانب الضعف والقصور

 :دراسةمشكلة ال
تمثل عملية التقويم في الجامعة ركنًا أساسيًا في منظومة التعليم 

ألهميتها في بيان مدى تحقيق األهداف الجامعية المنشودة الجامعي 
التي ينتظر أن تنعكس بصورة إيجابية على الطالب، وعضو هيئة 
التدريس والمجتمع سواًء بسواء، وُتعطي عملية التقويم لعناصر العملية 
التعليمية في الجامعة تغذيًة راجعة عن األداءالتعليمي، وفاعليته ومن 

ناصر القوة ومكافأتها ومعالجة عناصر الضعف فيها هنا يتم تعزيز ع
 .لتحسين األداء واالرتقاء بنوعيته

وقد احتل تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بجوانبه المختلفة 
مكانة بارزة في مؤسسات التعليم العالي، إذ يساعد أصحاب القرارات 

مل والمنفذين معًا على معرفة مدى تحقيق األهداف التربوية، كما يع
على تحسين نوعية التعليم الجامعي وتطويره من خالل زيادة فاعلية 
أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا للمستجدات العلمية والحاجات 
المجتمعية الطارئة، ويمكن القول بأن مستوى مؤسسات التعليم العالي 
يرتبط بشكل أساسي بنوعية أعضاء هيئة التدريس فيها ومدى كفاءتهم 

 .(4)جوهر النشاط العلمي واألكاديمي العلمية فهم
لقد حظي موضوع التقويم األكاديمي باهتمام كثير من الباحثين 
وذلك بغية التعرف على اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس نحو 
عملية التقويم، وتحديد العوامل المؤثرة فيها، وتطوير مقاييس تتميز 

حيث يفيد تقدير أداء  ،(2)بالصدق والثبات لقياس االتجاهات نحوها
عضو هيئة التدريس وتقويم أدائه في تحسن أدائه المهني داخل قاعات 
الدراسة، وألهمية موضوع تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس 
وما ينتج عنه من تغدية راجعة جاءت هذه الدراسة لمعرفة نقاط القوة 

رت من وجهة والضعف لعضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة س
 نظر طلبة الكلية في ضوء بعض المتغيرات.

 

  :أسئلة الدراسة
 :تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤالت التالية

  هل هناك فروق بين استجابات الطالب حول تقويم األداء
التدريسي لعضو هيئة التدريس ُتعزى لمتغير الفصل 

 الدراسي المقيد به الطالب؟
  استجابات الطالب حول تقويم األداء هل هناك فروق بين

 التدريسي لعضو هيئة التدريس ُتعزى لمتغير جنس الطالب؟
  هل هناك فروق بين استجابات الطالب حول تقويم األداء

التدريسي لعضو هيئة التدريس ُتعزى لمتغير القسم العلمي 
 المقيد به الطالب؟

  هل هناك فروق بين استجابات الطالب حول تقويم األداء
التدريسي لعضو هيئة التدريس ُتعزى لمتغير المادة الدراسية 

 التي يدرسها الطالب؟

 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تلقي الضوء على إحدى 
قضايا التعليم الجامعي التي لها عالقة بجودة التعليم الجامعي، وهي 

التربية في قضية تقويم األداء من خالل استقصاء آراء طالب كلية 
تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية، والكشف عن أوجه القصور 
في مستوى األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس وتحديدها ومعالجتها، 

 كما تكشف عن الجوانب اإليجابية وتعزيزها.

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى

 لمتغيرات  عة سرت وفقاً استجابات طلبة كلية التربية بجام
الفصل الدراسي، وجنس الطالب، والقسم العلمي  المقيد به 
الطالب، والمادة الدراسية التي يدرسها الطالب حول تقويم 

 .األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس
  أوجه القصور في مستوى األداء التدريسي لعضو هيئة

 لجتها.التدريس بالكلية من وجهة نظر الطالب وكيفية معا
  الجوانب اإليجابية لدى عضو هيئة التدريس من وجهة نظر

 .الطالب وتعزيزها

 :مصطلحات الدراسة
يعرف بأنه إصدار حكم على قيمة األشياء أو  التقويم:

األشخاص أو الموضوعات، ويتطلب استخدام معايير أو مستويات أو 
ديل أو ِمحّكات لتقدير هذه القيمة، كما يتضمن معنى التحسين أو التع

 .(6)ر الذي يعتمد على هذه األحكامالتطوي
يعرف بأنه تقرير دوري يبين مستوى أداء الفرد  تقويم األداء:

 .(2)ونوع سلوكه مقارنة مع مهمات و واجبات الوظيفة المنوطة به
وهناك من يعرفه بأنه تقدير كفاءة الفرد في عمله بغرض معرفة 

مستوى أدائه لواجباته، مدى صالحيته في القيام بأعباء وظيفته و 
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ودرجة تعاونه مع زمالئه، وطاعته لرؤسائه وسلوكه نحو المتعاملين 
معه ومدى توافر القدرات لديه لشغل وظائف أعلى في المستوى 

 .(8)التنظيمي
أما تقويم أداء عضو هيئة التدريس فيعرف بأنه العملية التي يتم 

س لواجباته في بمقتضاها الحكم على مستوى أداء عضو هيئة التدري
 مجاالت التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.

يعرف أعضاء هيئة التدريس وفقًا لالئحة  عضو هيئة التدريس:
أعضاء هيئة التدريس بأنهم األساتذة، واألساتذة المشاركون، واألساتذة 
المساعدون، والمحاضرون، والمحاضرون المساعدون، ويشترط فيمن 

ريس أن يكون حاصاًل على درجة اإلجازة العالية يعين عضو هيئة التد
والدقيقة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية 

 .(9)المعترف بها

 :منهج الدراسة
تحقيقًا لهدف الدراسة ولإلجابة عن تساؤالتها استخدم الباحثان 
المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج األنسب لتحقيق أهداف 

سة حيث من خالله يستطيع الباحثان وصف وتحليل موضوع الدرا
البحث باإلضافة إلى استخدام أداة من أداوته وهي االستبانة لجمع 

 .البيانات المتعلقة بالبحث

 :حدود الدراسة
 لدراسة الحالية بالحدود اآلتية:اتتحدد 

  الحد األكاديمي والموضوعي لهذه الدراسة في تقويم أداء
بكلية التربية بجامعة سرت في ليبيا  عضو هيئة التدريس
 .من وجهة نظر طالبها

  الحد البشري لهذه الدراسة: تمثل في طالب الفصل الدراسي
لجميع األقسام، والفصل الدراسي  1026الرابع ربيع 

 بقسم التخطيط واإلدارة التربوية. 1022السادس خريف 
 عة الحد المكاني لهذا البحث بكلية التربية جامعة سرت بجام

 سرت بمدينة سرت في ليبيا.
  الحد الزماني لهذا البحث بالنسبة لطالب الفصل الدراسي

لجميع األقسام ممن درسوا مقرر مدخل  1026الرابع ربيع 
إلى التربية، ولطالب قسم اإلدارة والتخطيط التربوي ممن 

 .1022درسوا مقرر علم السكان خالل فصل الخريف 

 :الدراسات السابقة
ساُت السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ذات أهمية ُتعد الدرا

كبيرة حيث تتيح للباحثين أن يتعرفا على اإلطار النظري لموضوع 
تقويم األداء التدريسي، آلية صياغة المشكلة، وأنواع المناهج البحثية 
التي استخدمت في هذه الدراسات، واألدوات المستخدمة في جمع 

ائية لهذه البيانات، والنتائج التي البيانات وطرق المعالجة اإلحص
توصلت إليها هذه البحوث، ولقد حرص الباحثان على االطالع على 

 تلك الدراسات والبحوث، ويعرض الباحثان فيما يلي لهذه الدراسات وفقاً 
 لترتيبها الزمني:

استهدفت هذه الدراسة  (01)دراسة منسي، محمود عبد الحليم
امعة من وجهة نظر طالبه لمساعدة إعداد بطاقة لتقويم أستاذ الج

عضو هيئة التدريس للتعرف على جوانب القوة والضعف في أدائه من 
قام الباحث بتطبيق بطاقة التقويم على عينة من ر طالبه، و وجهة نظ

طالب كلية التربية بالمدينة المنورة بجامعة الملك عبد العزيز، وعينة 
وعلى عينة من المعيدين من طالب كلية التربية جامعة اإلسكندرية، 

والمدرسين المساعدين بكلية التربية بجامعة اإلسكندرية. ولقد توصلت 
لطالب كلية التربية  0023الدراسة إلى أن معامل الثبات للبطاقة هو 

بالمدينة المنورة الذين درسوا مقرر علم النفس التربوي مع الباحث للعام 
من  0082لبطاقة ، كما كان معامل ثبات ا2992/2998الدراسي 

طالب كلية التربية بالمدينة المنورة الذين درسوا مقرر التعلم والفروق 
 0029م، كما بلغ معامل ثبات البطاقة 2998/2999الفردية لعام 

لطالب كلية التربية جامعة اإلسكندرية ممن درسوا  مع الباحث مقرر 
لعينة  0،024علم النفس التعليمي، كما بلغ معامل الثبات للبطاقة 

المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة اإلسكندرية ممن درسوا مع 
 .1000الباحث سنة 

،استهدفت الدراسة التعرف إلى مدى تقويم  (00)وطوقان، أريج
الطلبة ألداء أعضاء الهيئة التدريسية ومدى اختالفهم في تقويم 
م المحاضرين، والتعرف على تأثير المتغيرات الديموغرافية في تقوي

الطالب ألعضاء هيئة التدريس ومعرفة أهم اقتراحات الطالب لتحسين 
األداء األكاديمي للمحاضرين، وتوصلت الدراسة إلى أن ترتيب تقويم 
 الطالب ألعضاء هيئة التدريس حسب أهميتها من وجهة نظرهم:
دارة  الصفات الشخصية والعالقات اإلنسانية في المرتبة األولى، وا 

في المرتبة الثانية، التقويم بالمرتبة الثالثة، والتخصص  البيئة التعليمية
 والثقافة العامة بالمرتبة الرابعة.

هدفت هذه الدراسة إلى  (01)ودراسة: الحكمي، إبراهيم الحسن،
إعداد معيار للكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي ومعرفة أكثر 

ن وجهة نظر الكفاءات المهنية تفضيال لدى األستاذ الجامعي م
الطالب بجامعة أم القرى فرع الطائف، كما هدفت الدراسة إلى الكشف 
عن المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير في األحكام الصادرة من 
الطالب على الكفاءة المهنية المتطلبة لمعلمهم، وتوصلت الدراسة إلى 

لألستاذ  مجموعة نتائج من أبرزها، تتمحور الكفاءات المهنية المتطلبة
الجامعي من وجهة نظر الطالب حول سّت كفاءات رئيسية هي: 
)الشخصية، واإلعداد للمحاضرة وتنفيذها، والعالقات اإلنسانية، 
واألنشطة التعليمية، والتقويم، والتمكن العلمي، والنمو المهني، وأساليب 
الحفز والتعزيز( كما بينت الدراسة أنه ال توجد فروق بين وجهات نظر 

ب المستوى األول واألخير بالجامعة في درجة تفضيل الكفاءات طال
 المهنية لألستاذ الجامعي.
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 .جامعيتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سرت في ليبيا من وجهة نظر طلبة الكلية كمدخل لتحقيق جودة التعليم ال

هدفت هذه الدراسة إلى  (01)والقرني، علي بن سعد، وآخرون،
، وبناء قاعدة بيانات وات لقياس أداء عضو هيئة التدريسبناء أد

م تراكمية لتقويم أداء عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وقا
، أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة الباحثون بتصميم أداة لتقويم

، والرجوع إلى البيانات المتوفرة تعينين في ذلك بالدراسات السابقةمس
لدى الكليات عن أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس لديها، ولقد 
أجرى الباحثون تجارب استطالعية على أدوات القياس على طالب 

ئة التدريس بكلية التربية التي تمثل الكليات النظرية وأعضاء هي
بالجامعة، وكلية الهندسة التي تمثل الكليات التطبيقية للمقررات 

األعضاء، وتوصلت الدراسة إلى بناء أداة  الدراسية التي يدرسها هؤالء
عبارة موزعة  12لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة شملت 

 آراء الطالب بالجامعة.على ستة محاور في ضوء 
سعت  (01)ودراسة محمود عطا مسيل، عبد المنعم محمد نافع،

هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤل رئيسي هو: كيف يمكن تطوير 
نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء 

 خبرة بعض الجامعات األخرى؟
ه االتفاق واالختالف وبناء عليه استهدفت هذه الدراسة بيان أوج

بين كل من الخبرات األجنبية وخبرة الجامعات المصرية في األبعاد 
التي تم عرضها لعملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس ثم وضع 
تصور مقترح لتطوير نظام التقويم في ضوء الواقع المصري والخبرات 

الدراسة، األجنبية، واستخدم الباحثان المنهج المقارن في معالجة مشكلة 
وتوصلت الدراسة إلى وضع نظام لتقويم أداء عضو هيئة التدريس 
بالجامعات المصرية في ضوء خبرات الواليات المتحدة األمريكية 

 وبريطانيا.

جراءاتها  :الدراسة الميدانية وا 
تسعى الدراسة الميدانية إلى محاولة التعرف على جوانب 

ة التدريس بكلية التربية الضعف والقوة في األداء التدريسي لعضو هيئ
بجامعة سرت في ليبيا من وجهة نظر طالبه، ولقد اتبعت الدراسة 
الحالية منهجية وصفية مسحية في جمع بياناتها بأداتها من مجتمع 

 :، وفيما يلي وصٌف لمجتمع الدراسةالدراسة وتحليلها

 :مجتمع الدراسة
اسي تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالب الفصل الدر 

ممن درسوا مقرر مدخل إلى التربية، والمجموعة  1026الرابع ربيع 
بقسم  1022الثانية من طالب الفصل الدراسي السادس خريف 

التخطيط واإلدارة التربوية ممن درسوا مقرر علم السكان والجدول 
 التالي يوضح ذلك:

 
 
 

وجنس ( توزيع مجتمع البحث حسب التخصص العلمي والفصل الدراسي 0جدول )
 الطالب.

الفصل الدراسي 
 والجنس

 التخصص العلمي

 المجموع م1102خريف  م1102ربيع 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 42 32 21 - - - 42 32 21 الكيمياء
 22 21 3 - - - 22 21 3 الرياضيات
 46 18 22 - - - 39 18 22 اللغة العربية

 22 2 4 - - - 22 2 4 ةاللغة اإلنجليزي
 والتخطيط دارةاإل

 62 46 29 41 14 28 13 11 2 التربوي

 222 218 49 41 14 28 232 204 32 المجموع

( أن إجمالي مجتمع البحث بلغ 2يتضح من بيانات الجدول )
م 1026ضمن طالب الفصل الدراسي ربيع  %2603طالبًامنهم222

من ضمن  %1302بية، بينما والذين درسوا مقرر مادة مدخل الى التر 
م ممن درسوا مقرر علم السكان خالل 1022طالب فصل الخريف 

 .1022فصل الخريف 
أما من حيث توزيع مجتمع الدراسة بين الذكور واإلناث فقد 

، بينما بلغت نسبة الطالبات %1202بلغت نسبة الطالب الذكور 
 .%2103اإلناث 

م العلمية فقد بلغت ومن حيث توزيع مجتمع الدراسة على األقسا
، ونسبة %1602نسبة الطالبات المقيدات بالدراسة بقسم الكيمياء 

، في حين بلغت %802الطالبات المقيدات بقسم الرياضيات بلغت 
، أما طالبات قسم اللغة االنجليزية %16نسبتهن بقسم اللغة العربية 

ط ، وبلغت نسبة طالبات قسم اإلدارة والتخطي%601فقد بلغت نسبتهن 
 .%3602التربوي

ولقد قام الباحثان بتوزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع 
استمارة، بلغ عدد  222البحث حيث بلغ عدد االستمارات الموزعة 

استمارة، وبلغ عدد االستمارات المفقودة  242االستمارات المسترجعة 
استمارة، كما بلغ عدد االستمارات المستبعدة من التحليل  36

استمارة، وبذلك يكون  21ي لعدم استيفائها باإلجابات الكاملة اإلحصائ
استمارة  219عدد االستمارات مستوفاة اإلجابة من قبل مجتمع البحث 

 من المجتمع الكلي.%2109أي ما نسبته 

 :صدق األداة وثباتها
قام الباحثان بإعداد استبانة موجهة لطالب الكلية بهدف التعرف 

يسي لعضو هيئة التدريس، ومن أجل التحقق على مستوى األداء التدر 
من الصدق الظاهري لألداة تمَّ عرض االستبانة على مجموعة من 
المحكمين بكليتي التربية جامعة سرت ومصراته، ولقد اقترح بعضهم 
فصل العبارات المركبة، كما اقترح آخرون إضافَة عبارات جديدة، وَنْقَل 

لعدم مالءمة العبارة للمحور بعض العبارات من محور إلى محور آخر 
المدرجة تحته ومالءمتها للمحور المنقول إليه، واعتبر ذلك مؤشرًا على 
صدق األداة مع تعديل الصياغة اللغوية لبعض العبارات، وأصبحت 

( عبارة موزعة في ثالثة أبعاد 33األداة بصورتها النهائية مكونة من )
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قات اإلنسانية، وُبعد منها ما يتعلق بُبعد السمات الشخصية والعال
اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها، وُبعد األنشطة والتقويم، وتم استخدام 
تدريج خماسي لمستوى األداء لالستجابة عن كل فقرة من خمسة 
مستويات بدءًا من دائما، وغالبا، وأحيانا، ونادرا، وأبدأ. بحيث ُتعطى 

دنى درجة ( على التوالي، وعليه تكون أ2، 1، 3، 4، 2الدرجات )
( على األداة الكلية، وأعلى درجة 33يحصل عليها المستجيب هي )

(، ولإلجابة عن أسئلة البحث، استخدمت الرزمة اإلحصائية 262)
(SPSS إلجراء التحليالت اإلحصائية الوصفية واالستداللية وتبين ما )

 يلي:

 :االتساق الداخلي بين المحاور وعبارات االستبيان
ب عن مدى ارتباط كل عبارة من عبارات ُيعّبر هذا الجان

االستبيان مع المجموع الكلي للعبارات المكونة للمقياس، وكذلك عن 
مدى ارتباط كل محور من محاور االستبيان مع االستبيان ككل 

 .كل محور مع محاور االستبيان ككل والجدول التالي يبين ارتباط
ستبيان مع الدرجة الكلية ( يبين درجة ارتباط كل محور من محاور اال1جدول )

 بالنسبة لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية من وجهة نظر طلبة الكلية.
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور المقياس ر.م
 0،02 0،464 محور السمات الشخصية و العالقات اإلنسانية 2
 0،02 0،933 اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها محور 1
 0،02 0،820 ة والتقويماألنشط محور 3

( أن درجات االرتباط بين 1يتضح من بيانات الجدول رقم )
( مما يؤكد 0،02محاور المقياس والدرجة الكلية له دالة عند مستوى )

العوامل التي تحقق هدف  على وجود اتساق داخلي وصدق في
 يان.االستب

أما من حيث درجة االتساق الداخلي لكل عبارة من عبارات 
 تبيان فالجدول التالي يوضح ذلك:االس

( يوضح درجة االتساق الداخلي لكل عبارة من عبارات تقويم أداء عضو 1جدول )
 هيئة التدريس من وجهة نظر طلبة الكلية حسب محاورها الرئيسية.

 اإلعداد للمحاضرة وتنفيذهامحور 
السمات محور 

الشخصية و 
 العالقات اإلنسانية

محور األنشطة 
 والتقويم

م رق
 العبارة

درجة 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

درجة 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

درجة 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

درجة 
 االرتباط

2 0،912 22 0،912 26 0،900 14 0،282 
1 0،912 21 0،926 22 0،919 12 0،229 
3 0،943 23 0،921 28 0،894 16 0،699 
4 0،944 24 0،222 29 0،924 12 0،933 
2 0،926 22 0،918 10 0،918 18 0،930 
6 0،961 

 

12 0،932 19 0،919 
2 0،922 11 0،821 30 0،946 
8 0،923 13 0،821 32 0،914 
9 0،926 

 
31 0،926 

20 0،946 33 0،611 

 

( أّن درجات االرتباط بين العبارات 3تشير بيانات الجدول )
جهة نظر طلبة الخاصة بتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية من و 

( حيث إّن جميع 0،02الكلية ودرجة كل فقرة دالة عند مستوى داللة )
عبارات المقياس ذات ارتباط طردي وأّن جميعها دالة عند مستوى 

حيث تراوحت درجات االرتباط ما بين أعلى وأقوى درجة  0،02الداللة 
ارتباط للعبارة رقم ثمانية في المحور األول، وأقل أو أضعف درجة 

في المحور الثالث، أما على مستوى كل محور  33ارتباط للعبارة رقم 
فقد تبين بالنسبة لُبعد السمات واالعداد للمحاضرة وتنفيذها أن جميع 

، 24فقراتها ذات ارتباط قوي وسجلت أدنى درجة ارتباط للعبارة رقم 
أما بالنسبة لُبعد العالقات اإلنسانية والسمات الشخصية فكانت درجاتها 

 قوية لكل فقراتها.

 ثبات المقياس:
تم حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ، 
وقد تم بيان ثبات كل محور من محاور المقياس ومن ثم الثبات الكلي 
لألداة، وكانت النتائج المتعلقة بثبات المقياس كما هي واضحة في 

 الجدول التالي:
ل محور من محاور المقياس وللمقياس ككل ( يوضح درجة الثبات لك1جدول )

لتقويم أداء عضو هيئة التدريس بالكلية من وجهة نظر طلبة الكلية باستخدام 
 معامل الثبات ألفا كرو نباخ.

معامل الفا  عدد الفقرات المحور ر.م
 خكرو نبا

 0،990 22 اإلعداد للمحاضرة وتنفيذهامحور  2
 0،922 20 محوراألنشطة والتقويم 1

السمات الشخصية و العالقات محور  3
 اإلنسانية

8 0،966 

 0،983 33 المقياس ككل

( أّن معامل ألفا كرو نباخ للمحاور 4يتبين من بيانات الجدول )
، وبصورة عامة فإن درجة 0،990و 0،922الثالثة تراوح ما بين 

وهي درجة عالية  0،983معامل ألفا كرو نباخ لكامل المقياس بلغت 
ي يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ُتمّكن من األمر الذ

التدريس من االعتماد والوثوق من نتائجه في تقويم أداء عضو هيئة 
 .وجهة نظر طلبة الكلية

 :عرض النتائج ومناقشتها
يعرض الباحثان فيما يلي للنتائج التي توصال إليها حسب 

 :التساؤالت التي تضمنتها مشكلة االدراسة
ؤال األول: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الس

استجابات الطالب حول تقويم األداء ُتعزى لجنس الطالب؟ ولتحديد 
الفروق في استجابة أفراد المجموعتين )الذكور واإلناث( وفق جنس 
الطالب في تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، قام الباحثان 

لعينات المستقلة وجاءت نتيجة هذا ل Test-T باستخدام اختبار ت
 :االختبار كما هو مبين بالجدول التالي
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 .جامعيتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سرت في ليبيا من وجهة نظر طلبة الكلية كمدخل لتحقيق جودة التعليم ال

( يوضح تحديد مستوى الفروق بين الطالب الذكور واإلناث بكلية التربية 5جدول )
 جامعة سرت في تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس.

السنة 
 الدراسية

قيمة  د.ج ع م ن
 ت

مستوى  الداللة
 الداللة

 12069 203012 32 رالذكو 
 غير دالة 00140 20280 212

 18026 96026 94 اإلناث

 .م=المتوسط الحسابي*   .= عدد الطالبحيث ن*
 .درجة الحرية =د.ج*   .ع= االنحراف المعياري*

( أن قيمة ت غير دالة إحصائيا 2يتضح من بيانات الجدول )
ي استجابة مما يدل على عدم وجود اختالف ذي داللة إحصائية ف

المجموعتين بالنسبة لتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وأنه 
 .ختلف التقويم باختالف جنس الطالبال ي

السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات الطالب حول تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس 

ولتحديد الفروق في  رس لها الطالب؟ُتعزى لمتغير المادة الدراسية الدا
استجابة أفراد المجموعتين الدارسين لمادتي مدخل إلى التربية وعلم 
السكان وفق المادة الدراسية الدارس لها الطالب في تقويم األداء 

T-التدريسي لعضو هيئة التدريس، قام الباحثان باستخدام اختبار ت 
Test  االختبار كما هو مبين للعينات المستقلة وجاءت نتيجة هذا

 بالجدول التالي:
( يوضح تحديد مستوى الفروق بين الدارسين لمادة مدخل إلى التربية 2جدول )

 وعلم السكان بكلية التربية في تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس.
المقرر 
 الداللة قيمة ت د.ج ع م ن الدراسي

مستوى 
 الداللة

مدخل إلى 
 التربية

94 96028 18089 
 غير دالة 00263 20404 212

 12022 204002 32 علم السكان

 *م=المتوسط الحسابي.   *حيث ن= عدد الطالب.

 درجة الحرية. =*د.ج   *ع= االنحراف المعياري.
( أّن قيمة ت غير دالة 6يتضح من بيانات الجدول رقم )

 إحصائيا مما يدل على عدم وجود اختالف ذي داللة إحصائية في
استجابة المجموعتين بالنسبة لتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة 

 التدريس، وأنه ال يختلف التقويم باختالف المادة الدراسية.
السؤال الثالث: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات الطالب حول تقويم االداء التدريسي لعضو هيئة التدريس 

مقيد به الطالب ؟ ولتحديد الفروق في ُتعزى لمتغير الفصل الدراسي ال
استجابة أفراد المجموعتين من الطالب المقيدين بالدراسة بالفصل 

في تقويم األداء  1022والسادس خريف  1026الدراسي الرابع ربيع 
T-التدريسي لعضو هيئة التدريس، قام الباحثان باستخدام اختبار ت

Test تبار كما هو مبين للعينات المستقلة وجاءت نتيجة هذا االخ
 بالجدول التالي:

( يوضح تحديد مستوى الفروق بين الدارسين بالفصل الدراسي الربيع 2جدول )
والفصل الدراسي الخريف بكلية التربية في تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة 

 التدريس.
فرع 
 الكلية

مستوى  الداللة قيمة ت جد. ع م ن
 الداللة

 19091 203012 94 الخريف
غير  00091 20692 212

 16008 93022 32 الربيع دالة

 .م=المتوسط الحسابي*   .= عدد الطالبحيث ن*
 .درجة الحرية =د.ج*   .ع= االنحراف المعياري*

( أن قيمة ت غير دالة إحصائيا 2يتضح من بيانات الجدول )
مما يدل على عدم وجود اختالف ذي داللة إحصائية في استجابة 

ن بالنسبة لتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وأنه المجموعتي
 ال يختلف التقويم باختالف الفصل الدراسي الدارس به الطالب.

ذات داللة إحصائية بين  السؤال الرابع: هل هناك فروق
الطالب حول تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس  استجابات

 به الطالب؟ ُتعزى لمتغير القسم العلمي الدارس
ولتحديد الفروق في استجابة أفراد عينة الدراسة قام الباحثان 

وذلك  One Way Anovaباستخدام تحليل التباين ُأحادي االتجاه 
لتحديد هل توجد فروق بين استجابات الطالب باختالف القسم العلمي 
المقيد به الطالب والجدول التالي يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف 

 اري لألقسام العلمية:المعي
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لألقسام العلمية بكلية 8جدول )

 التربية جامعة سرت.
 االنحرافات المعيارية المتوسطات العدد القسم العلمي
 8034 230008 32 الكيمياء
 0000 99000 22 الرياضيات
 2028 68036 33 اللغة العربية
 20003 23090 20 يزيةاللغة اإلنجل

 12060 202032 40 العلوم السلوكية

أما عن تحليل التباين في تقويم األداء التدريسي بين 
 المجموعات أو داخل المجموعات فالجدول التالي يوضح ذلك:

( يوضح تحليل التباين ُأحادي االتجاه بين االقسام العلمية في تقويم األداء 9جدول )
 التدريسي.

مصدر 
 ينالتبا

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

بين 
 228260201 4 22166 المجموعات

640902 
دالة 
عند 
0002 

داخل 
 1240203 214 340380329 المجموعات

  218 2023040388 اإلجمالي
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( أّن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية 9تشير بيانات الجدول )
( بين المجموعات حيث وصلت قيمة ف 0002ستوى )عند م

( ولتبيان اتجاه الفروق قام الباحثان بتطبيق اختبار المدى 640902)
( لتحديد مصدر واتجاه الفروق الدالة بين Tukeyالمتعدد لتوكي )

 متوسطات المجموعات ويوضحها الجدول التالي:
ت وداللة الفروق( لتحديد ( نتائج اختبار توكي )الفرق بين المتوسطا01جدول رقم )

 .اتجاه الفروق في االستجابات بين المجموعات
 اللغة االنجليزية اللغة العربية الرياضيات الكيمياء القسم العلمي
   ----------- *3200822- الرياضيات
  -------- *3006364- *6202112- اللغة العربية
 ------ 2023636 *120200- *2602822- اللغة اإلنجليزية
اإلدارة و 
 *1204200 *31098636 1032000 *1802322- التخطيط

 0002دالة عند مستوى *
( أّن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية 20تشير بيانات الجدول )

في استجابات الطالب حول تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة 
( بين تقويم طالب قسم الكيمياء وطالب 0002التدريس عند مستوى )

سم الرياضيات لصالح طالب قسم الكيمياء، وبين طالب قسم اللغة ق
العربية وطالب قسم الكيمياء لصالح طالب قسم الكيمياء، وبين طالب 
قسم اللغة اإلنجليزية وطالب قسم الكيمياء لصالح طالب قسم 
الكيمياء، وبين الطالب بقسم اإلدارة والتخطيط وطالب قسم الكيمياء 

 يمياء.لصالح طالب قسم الك

وبين طالب قسم الرياضيات وطالب قسم اللغة العربية لصالح 
طالب قسم الرياضيات، وبين طالب قسم الرياضيات وطالب قسم 
اللغة اإلنجليزية لصالح طالب قسم الرياضيات، وطالب قسم اإلدارة 
والتخطيط وطالب قسم اللغة العربية لصالح طالب اإلدارة والتخطيط، 

ارة والتخطيط وطالب قسم اللغة اإلنجليزية وبين طالب قسم االد
لصالح طالب قسم اإلدارة والتخطيط، وال توجد داللة بين باقي 
المجموعات أي أّن الداللة لصالح طالب قسم الكيمياء. ومن المالحظ 

( ثم قسم اإلدارة والتخطيط وكان 203008أّن متوسطها الحسابي بلغ )
 (.202032متوسطها الحسابي )
ود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لألقسام العلمية ونظرا لوج

 يعرض الباحثان فيما يلي لجوانب التقويم وفقا ألبعادها الثالثة:
تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس من جانب  أوال:

 التخطيط واإلعداد للمحاضرة وتنفيذها:
ق بتحليل بيانات بطاقة تقويم األداء التدريسي في ُبعدها المتعل

واإلعداد للمحاضرة وتنفيذها ولتحديد وجه االختالف في بالتخطيط 
الفروق، قام الباحثان بحساب النسب المئوية لالستجابات وقيمة كا 
بل مربع لتحديد فقرات التقويم التي القت اختالفا في االستجابات من ق

 (.22رقم )الطالب ويوضحها جدول 
 

نتائج التحليل ( والمتعلق ب22يتضح من بيانات الجدول )
اإلحصائي باستجابات الطالب حسب األقسام العلمية حول تقويم 
األداء لعضو هيئة التدريس في جانب التخطيط واإلعداد للمحاضرة 

 والقائها حيث جاءت على النحو اآلتي:
أنَّ هناك فروقًا ذات داللة إحصائية حيث كانت قيمة كا 

ض بنود مقياس تقويم المحسوبة أكبر من قيمة كا الجدولية حول بع
أداء عضو هيئة التدريس، ومن هذه البنود يقدم عضو هيئة التدريس 
أهداف دراسة المقرر عند بداية دراسة المقرر، ويقدم عضو هيئة 
التدريس في بداية تدريسه وصفًا لموضوعات المقرر ومتطلبات 
دراسته، ويعرض عضو هيئة التدريس المادة بأسلوب يسهل على 

ها، وعن مدى امتالك عضو هيئة التدريس مقدرة للربط الطالب فهم
والتسلسل في نقل األفكار، وعن مدى إعداد وتجهيز عضو هيئة 
التدريس نفسه لتقديم المحاضرة، وعن مدى وضوح صوته، وقدرته 
على ضبط المحاضرة، دون انفعال وَحزمه في إدارة القاعة الدراسية 

ن االقسام العلمية بالكلية فقد وجدت فروقًا ذات داللة احصائية بي
لصالح قسمي الرياضيات والكيمياء حيث كانت استجابات الطالب بأّن 
عضو هيئة التدريس غالبا ما يتميز بهذه الصفات، بينما أقسام العلوم 
اإلنسانية افادت بأنه نادرًا وقليال ما توجد هذه الصفات في عضو هيئة 

 التدريس.
ية ألقسام علمية وفروق كذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائ

غير دالة ألقسام علمية أخرى حيث وجد بالنظر إلى األقسام العلمية 
الكيمياء والرياضيات أنه ذو داللة باعتبار أن قيمة كا المحسوبة كانت 

في عبارات التقويم  0002أكثر من قيمة كا الجدولية عند مستوى 
ر الدراسي في المتعلقة بمدى التزام عضو هيئة التدريس بخطة المقر 

بداية تدريسه، وعن مدى حرصه على بدء المحاضرة في موعدها، 
ومدى إلمامه بالمادة العلمية التي يقوم بتدريسها، أما بالنسبة لألقسام 
األدبية فكانت هذه العبارات غير ذات داللة ألّن قيمة كا المحسوبة 

 أقل من قيمة كا الجدولية.
العلمية حيث كانت قيمة كا  كما أّن هناك اتفاقًا بين األقسام

المحسوبة آمن من قيمة كا الجدولية فيما يتعلق بمدى استخدام عضو 
هيئة التدريس للوسائل التعليمية، وهل يربط عضو هيئة التدريس بين 

 ما تم تعليميه وبين ما يطبق بالحياة.
تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس من جانب  :ثانيا

 ية:العالقات اإلنسان
بتحليل بيانات بطاقة تقويم األداء التدريسي في ُبعدها المتعلق 
بالعالقات اإلنسانية، ولتحديد وجه االختالف في الفروق قام الباحثان 
بحساب النسب المئوية لالستجابات وقيمة كا مربع لتحديد فقرات 
التقويم التي القت اختالفا في االستجابات من قبل الطالب ويوضحها 

 (.21جدول رقم )
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ابات حسب األقسام ( يوضح استجابات تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في بعد التخطيط واإلعداد للمحاضرة كأحد جوانب التقويم والفروق في االستج00جدول )
 العلمية.

التكرار  االقسام العلمية بنود المقياس
 والنسبة

 الداللة قيمة كا  نوع االستجابة
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

يقدم عضو هيئة التدريس 
عند البدء في تدريس 
المقرر أهداف دراسة 

 المقرر

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى 1040813
0002 

% 0000  2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 2 1 2 ك
% 20000 10000 20000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 6 21 3 22 4 ك
% 20000 32020 2020 30000 22000 

يقدم عضو هيئة التدريس 
في بداية تدريسه وصفا 
لموضوعات المقرر 

 دراستهومتطلبات 

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

2930822 
 دالة عند مستوى

0002 

% 0000 .000 2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 3 2 ك
% 20000 30000 0000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 3 9 2 22 6 ك
% 22000 41020 21020 11020 2020 

يلتزم عضو هيئة التدريس 
بخطة المقرر المتفق عليها 
 في بداية العام الدراسي

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

210021 
 

0002 
 دالة عند مستوى

% 0000 .000 2022 94019 0000 

 ضياتالريا
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

غير دالة عند مستوى  80021
0002 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 3 2 ك
% 20000 30000 0000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 3 24 1 22 6 ك
% 22000 32020 2000 32000 2020 

يحرص عضو هيئة 
التدريس على بدء 

نهائها في  المحاضرة وا 
 موعدها .

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

214021 
 

0002 
 دالة عند مستوى

% 0000  2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك

81024 
غير دالة عند مستوى 

0002 

% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 3 2 ك
% 20000 30000 0000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 3 8 3 26 20 ك
% 12000 40000 2020 10000 2020 

يعرض عضو هيئة 
التدريس المادة بأسلوب 
 يسهل عليك فهمها .

 مياءالكي
 0 33 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى 1020626
0002 

% 0000 .000 2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 3 2 ك
% 20000 30000 0000 0000 0000 
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التكرار  االقسام العلمية بنود المقياس
 والنسبة

 الداللة قيمة كا  نوع االستجابة
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

 
 

 اإلدارة والتخطيط 
 4 20 1 26 8 ك

  
% 10000 40000 2000 12000 20000 

يمتلك عضو هيئة التدريس 
مقدرة على الربط والتسلسل 

 ي في نقل األفكار .المنطق
 
 
 
 
 
 

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

1230982 
 دالة عند مستوى

0002 

% 0000 .000 2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 3 2 ك
% 20000 30000 0000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 3 24 1 22 6 ك
% 22000 32020 2000 32000 2020 

ُيلم عضو هيئة التدريس 
بالمادة العلمية التي يقوم 

 بتدريسها .

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

236021 
 

0002 
 دالة عند مستوى

% 0000 .000 2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك

2408 
غير دالة عند مستوى 

 0002داللة 

% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 2 9 ك
% 90000 20000 0000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 1 20 3 26 9 ك
% 11020 40000 2020 12000 2000 

س يعد عضو هيئة التدري
م نفسه إعدادا تاما لتقدي

 المحاضرة .

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى 1110904
0002 

% 0000 .000  2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
61 2 ك  0 0 0 
% 12012 28029 0000 0000 0000 

ةاللغة اإلنجليزي  
 0 0 0 2 9 ك
% 90000 20000 0000 0000 0000 

طاإلدارة والتخطي  
 2 6 2 29 2 ك
% 2102 4202 21،2 22000 21020 

ريس يعتمد عضو هيئة التد
على أكثر من مرجع في 
 المادة العلمية للمقرر .

 الكيمياء
 0 0 0 9 16 ك

ىغير دالة عند مستو  26021  
0002 

% 24018 12021 0000 0000 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 2 16 ك
% 28029 12012 0000 0000 0000 

ةاللغة اإلنجليزي  
 0 0 9 2 0 ك
% 0000 20000 90000 0000  0000 

طاإلدارة والتخطي  
 2 28 0 1 22 ك
% 31020 800 0000 42000 21020 

يتحدث عضو هيئة 
و  التدريس بصوت مسموع

 واضح .

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى 1300861
0002 

% 0000 .000  2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000  0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

ةاللغة اإلنجليزي  
 0 0 0 2 9 ك
% 90000 20000 0000 0000 0000 
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التكرار  االقسام العلمية بنود المقياس
 والنسبة

 الداللة قيمة كا  نوع االستجابة
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

 اإلدارة والتخطيط 
 8 9 4 22 4 ك

  
% 20000 32020 20000 11020 10،00 

س يتميز عضو هيئة التدري
ة بالحزم في ضبط المحاضر 

 دون انفعال.

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى 1120463
0002 

% 0000 .000  2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 16 2 ك
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 0 0 2 9 ك
% 90000 20000 0000 0000 0000 

 اإلدارة والتخطيط
 6 23 3 24 4 ك
% 20000 32000 2020 31020 22000 

 يتيح عضو هيئة التدريس
ي و الحوار ف الفرصة للنقاش

 أثناء المحاضرة

 غير دالة عند مستوى 22024 0 0 0 4 32 ك الكيمياء
0002 % 88022 22043 0000 0000 0000 

 0 0 22 0 0 ك الرياضيات
% 0000 0000 200 0000 0000 

 0 23 10 0 0 ك اللغة العربية
% 0000 0000 60060 39040 0000 

 0 0 0 1 8 ك اللغة اإلنجليزية
% 80000 10000 0000 0000 0000 

 2 2 4 10 6 ك اإلدارة والتخطيط
% 22000 20000 20000 21020 21020 

 يجيب عضو هيئة التدريس
ل على أسئلة الطالبات بشك

 دقيق و واضح.

 دالة عند مستوى 1360362 0 33 1 0 0 ك الكيمياء
0002 % 0000 .000  2022 94019 0000 

 0 0 22 0 0 ك الرياضيات
% 0000 0000 200 0000 0000 

 0 0 0 16 2 ك اللغة العربية
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 0 0 0 2 9 ك اللغة اإلنجليزية
% 90000 20000 0000 0000 0000 

 2 8 2 29 2 ك اإلدارة والتخطيط
% 22020 42020 1020 00010  21020 

يس يستخدم عضو هيئة التدر 
 وسائل تعليمية معينة في

 التدريس

 غير دالة عند مستوى 66026 0 0 19 6 0 ك الكيمياء
0002 % 0000 22024 81086 0000 0000 

 0 0 0 22 0 ك الرياضيات
% 0000 200 0000 0000 0000 

 0 0 0 12 6 ك اللغة العربية
% 28028 81082  0000 0000 0000 

 0 0 0 2 9 ك اللغة اإلنجليزية
% 90000 20000 0000 0000 0000 

 0 0 4 23 13 ك اإلدارة والتخطيط
% 22020 31،20 20000 0000 0000 

بين  يربط عضو هيئة التدريس
ق في وبين ما يطب ما يتم تعلمه

. الحياة العملية  

69202 0 33 1 0 0 ك الكيمياء  غير دالة عند مستوى 
0002 % 0000 .000  2022 94019 0000 

 0 0 0 22 0 ك الرياضيات
% 0000 200 0000 0000 0000 

 0 0 0 16 2 ك اللغة العربية
% 12012 28029 0000 0000 0000 

 0 0 0 2 9 ك اللغة االنجليزية
% 90000 20000 0000 0000 0000 

رة والتخطيطاالدا  1 3 2 29 22 ك 
% 12020 42020 21020 2020 2000 
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 سب األقسام العلمية.( يوضح استجابات تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في ُبعد العالقات اإلنسانية كأحد جوانب التقويم والفروق في االستجابات ح01جدول )
 التكرار االقسام العلمية بنود المقياس

 والنسبة
 الداللة قيمة كا نوع االستجابة

   دائما غالبا احيانا قليال نادرا
يتميز عضو هيئة 
التدريس بالبشاشة و 
 المرح مع طالبه .

 دالة عند مستوى 2420222 0 33 1 0 0 ك الكيمياء
0002 % 0000  2022 94019 0000 

 0 0 22 0 0 ك الرياضيات
% 0000 0000 200 0000 0000 

 0 8 0 12 0 ك اللغة العربية
% 0000 22026 0000 14014 0000 

 0 8 2 0 2 ك اللغة اإلنجليزية
% 20000 0،00 20000 80000 0000 

 1 22 10 4 3 ك اإلدارة والتخطيط
% 2020 20000 20000 12020 2000 

يهتم عضو هيئة 
التدريس بمظهره 

 الخارجي .

 دالة عند مستوى 2290264 2 31 1 0 0 ك مياءالكي
0002 % 0000 .000 2022 92043 1086 

 0 0 22 0 0 ك الرياضيات
% 0000 0000 200 0000 0000 

 0 8 0 12 0 ك اللغة العربية
% 0000 22026 0000 14014 0000 

 0 8 2 0 2 ك اللغة اإلنجليزية
% 20000 0،00 20000 80000 0000 

 6 10 23 2 0 ك اإلدارة والتخطيط
% 0000 1020 31020 20000 22000 

يتعامل عضو هيئة 
التدريس مع طالبه 
 باحترام وتقدير .

 دالة عند مستوى 2290902 2 31 1 0 0 ك الكيمياء
0002 % 0000 .000 2022 92043 1086 

 0 0 22 0 0 ك الرياضيات
% 0000 0000 200 0000 0000 

 0 8 0 12 0 ك اللغة العربية
% 0000 22026 0000 14014 0000 

 0 8 2 0 2 ك اللغة اإلنجليزية
% 20000 0،00 20000 80000 0000 

 21 22 23 0 0 ك اإلدارة والتخطيط
% 0000 0000 31020 32020 30000 

يعرض عضو هيئة 
التدريس مساعدته 
الشخصية على الطالب 

. 

 الكيمياء
 2 31 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى  2240101
0002 

% 0000 .000 2022 92043 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 8 2 0 2 ك
% 20000 0،00 20000 80000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 20 26 24 0 0 ك
% 0000 0000 32000 40000 12000 

يبدي عضو هيئة 
التدريس قبوله اعتذار 
طالبه عن التأخير 

 والغياب 

 الكيمياء
 2 31 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى  2280866
0002 

% 0000 .000 2022 92043 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

 اللغة اإلنجليزية
 0 8 2 0 2 ك
% 20000 0،00 20000 80000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 6 26 26 2 2 ك
% 1020 1020 40000 40000 22000 

١٥٣
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ةاألقسام العلمي بنود المقياس التكرار  
 والنسبة

 الداللة قيمة كا نوع االستجابة
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

يتقبل عضو هيئة 
التدريس آراء طالبه 
 المخالفين لرأيه .

 الكيمياء
 2 31 1 0 0 ك

 دالة عند مستوى 2600942
0002 

% 0000 .000  2022 92043 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

يةاللغة اإلنجليز   
 0 8 2 0 2 ك
% 20000 0،00 20000 80000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 2 22 23 2 1 ك
% 2000 1020 31020 41020 20022  

يتجاوب عضو هيئة 
 التدريس مع مقترحات
ة طالبه وأفكارهم الخاص
 بالمقرر الدراسي.

 الكيمياء
 2 31 2 2 0 ك

 دالة عند مستوى 2280338
0002 

% 0000 1086 1086 92043 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

يةاللغة اإلنجليز   
 0 9 0 2 0 ك
% 0000 20000 0000 90000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 2 22 23 4 2 ك
% 22020 20000 31020 12020 21020 

يراعي عضو هيئة 
ه التدريس ظروف طالب
عند تحديد مواعيد 
 االمتحانات .

 الكيمياء
 2 31 2 2 0 ك

2460008 
 دالة عند مستوى

0002 
 

% 0000 1086 1086 92043 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

يةاللغة اإلنجليز   
 0 9 0 2 0 ك
% 0000 20000 0000 90000 0000 

طإلدارة والتخطيا  
 3 21 23 6 6 ك
% 22000 22000 31020 30000 2020 

 

( والمتعلق باستجابات الطالب حول 21تشير بيانات الجدول )
تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في ُبعدها المتعلق بالسمات 
الشخصية واإلنسانية لعضو هيئة التدريس حيث تَبّين من خالل 

الطالب أّن هناك بعَض البنود التي جاءت ذات داللة استجابات 
وتمثلت هذه السمات بتميز عضو  0002إحصائية عند مستوى داللة 

هيئة التدريس بالبشاشة والمرح مع طالبه، واهتمامه بمظهره الخارجي، 
وتعامل عضو هيئة التدريس باحترام مع طالبه، حيث كانت قيمة كا 

 دولية.المحسوبة أكبر من قيمة كا الج
أما العبارات الغير دالة إحصائيًا فقد جاءت سمة عرض عضو 
هيئة التدريس مساعدته الشخصية على الطالب حيث كانت قيمة كا 

 المحسوبة أقل من القيمة الجدولية.
تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس من جانب  :ثالثا  

 أساليب التقويم:

التدريسي في ُبعدها المتعلق بتحليل بيانات بطاقة تقويم األداء 
بأساليب التقويم، ولتحديد وجه االختالف في الفروق قام الباحثان 
بحساب النسب المئوية لالستجابات وقيمة كا مربع لتحديد فقرات 

ويوضحها التقويم التي القت اختالفا في االستجابات من قبل الطالب 
 (.23جدول رقم )

تعلق بالنتائج االحصائية ( والم23نستنتج من بيانات الجدول )
المتعلقة باستجابات الطالب حول محور أساليب التقويم التي يتبعها 
عضو هيئة التدريس، فقد تبين من استجابات الطالب أّن عضو هيئة 
التدريس غير ملتزم بمواعيد ساعاته المكتبية المخصصة لاللتقاء 

ل من وهي قيمة أق 223044بطالبه، ووجد أّن قيمة كا المحسوبة 
القيمة الجدولية، وبذلك نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، 
كذلك عبارة حرص عضو هيئة التدريس على الحياد في تقدير درجات 

وهي غير دالة  62024تحصيل الطالب كانت قيمة كا المحسوبة هي 
 .0002عند مستوى 
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أما بالنسبة إلى مدى تنويع عضو هيئة التدريس في أساليب 
أداء الطالب، وحرص عضو هيئة التدريس في استالم أنشطة  تقويم

الطالب في مواعيدها المحددة فقد وجدت قيمة كا المحسوبة أقل من 
قيمتها الجدولية، وهذا يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
استجابات الطالب حول هذه السمات وعدم التزام عضو هيئة التدريس 

ت األخرى مثل حرص عضو هيئة التدريس أما بالنسبة للصفا بها.

على أن يتضمن االمتحان على موضوعات ثم شرحها خالل 
المحاضرات، وتميز أسئلة االمتحان بالوضوح، وحرص عضو هيئة 
التدريس على توّخي الحرص والدقة في التصحيح، والتزامه بإرجاع 
أوراق االمتحانات إلى الطالب، حيث وجدت قيمة كا المحسوبة أعلى 
من قيمتها الجدولية مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 استجابات الطالب حول هذه السمات والتزام عضو هيئة التدريس بها.

 سام العلمية.ق( يوضح استجابات تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في بعد أساليب التقويم كأحد جوانب التقويم والفروق في االستجابات حسب األ01جدول )

االقسام  بنود المقياس
 العلمية

التكرار 
 والنسبة

 الداللة قيمة كا نوع االستجابة
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

يلتزم عضو هيئة 
التدريس بمواعيد 
الساعات المكتبية 
المخصصة لاللتقاء 

 بطالبه

 الكيمياء
 0 12 2 2 0 ك

840214 
 غير دالة عند مستوى

0002 

% 0000 10000 1086 22024 0000 

 الرياضيات
 0 0 0 8 3 ك
% 12018 21021 0000 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 12 8 ك
% 14014 22026 0000 0000 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 6 0 4 0 ك
% 0000 40000 0000 60000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 0 0 26 26 8 ك
% 1020 40000 40000 0000 0000 

يتضمن االمتحان 
موضوعات تم شرحها 
 خالل المحاضرات .

 الكيمياء
 2 31 2 2 0 ك

 دالة عند مستوى 2280832
0002 

% 0000 1086 1086 92043 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 9 0 2 0 ك
% 0000 20000 0000 90000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 8 28 22 2 1 ك
% 2000 1020 12020 42000 10000 

تتميز أسئلة امتحانات 
 المقرر بالوضوح والدقة.

 الكيمياء
 2 33 2 0 0 ك

 ستوىدالة عند م 2620243
0002 

% 0000 0000 1086 94019 1086 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 8 0 12 0 ك
% 0000 22026 0000 14014 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 9 0 2 0 ك
% 0000 20000 0000 90000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 2 23 23 1 2 ك
% 21020 2000 31020 31020 22020 

يحرص عضو هيئة 
التدريس على توخي 
الدقة في تصحيح أوراق 

 االمتحانات .

 الكيمياء
 0 31 3 0 0 ك

2210024 
 

 دالة عند مستوى 
0002 

% 0000 0000 8022 92043 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 2 31 0 ك
% 0000 96092 3003 0000 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 1 0 8 0 ك
% 0000 80000 0000 10000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 8 22 2 22 2 ك
% 1020 12020 21020 32020 10000 
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االقسام  بنود المقياس
 العلمية

التكرار 
 والنسبة

 الداللة قيمة كا الستجابةنوع ا
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

يحرص عضو هيئة 
التدريس بالحياد في 
تقدير درجات تحصيل 

 الطالب

 الكيمياء
 0 0 0 11 23 ك

 غير دالة عند مستوى  62024
0002 

% 2202 8402 0000 0000 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 2 31 0 ك
% 0000 96092 3003 0000 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 0 3 2 0 ك
 00ز0 0000 30000 20000 0000 %

اإلدارة 
 والتخطيط

 9 22 3 21 2 ك
% 1020 30000 2020 32020 11020 

يلتزم عضو هيئة 
التدريس بإرجاع أوراق 

ت للطالب االمتحانا
لمراجعتها ويعرفهم 

 بأخطائهم.

 الكيمياء
 0 33 1 0 0 ك

2820300 
 دالة عند مستوى 

0002 

% 0000 0000 2022 94019 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 2 31 0 ك
% 0000 96092 3003 0000 0000 

اللغة 
 ليزيةاإلنج

 0 0 1 8 0 ك
 00ز0 0000 10000 80000 0000 %

اإلدارة 
 والتخطيط

 21 20 6 21 0 ك
% 0000 30000 22000 12000 30000 

يوضح عضو هيئة 
التدريس للطالب طريقة 

 توزيع الدرجات .

 الكيمياء
 0 0 0 1 33 ك

 غير دالة عند مستوى  81023
0002 

% 94019 2022 0000 0000 0000 

 الرياضيات
 0 0 22 0 0 ك
% 0000 0000 200 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 2 31 0 ك
% 0000 96092 3003 0000 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 0 1 8 0 ك
 00ز0 0000 10000 80000 0000 %

اإلدارة 
 والتخطيط

 2 26 3 23 2 ك
% 1020 31020 2020 40000 22020 

ينوع عضو هيئة 
التدريس بأساليب تقويم 
أداء طالبه في المقرر 

 بوسائل متعددة

 الكيمياء
 0 0 0 1 33 ك

 غير دالة عند مستوى  66028
0002 

% 94019 2022 0000 0000 0000 

 الرياضيات
 0 0 0 0 22 ك
% 200000 0000 0000 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 0 2 31 ك
% 9602 303 0000 0000 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 0 0 1 8 ك
 00ز0 00ز0 0000 10000 80000 %

اإلدارة 
 والتخطيط

 0 0 0 1 38 ك
 00ز0 00ز0 0000 2000 92000 %

يكلف عضو هيئة 
التدريس الطالب بأوراق 
عمل وبحوث تتعلق 

 بالمقرر الدراسي

 الكيمياء
 1 3 30 0 0 ك

 دالة عند مستوى  110024
0002 

 202 802 8202 00ز0 0000 %

 الرياضيات
 2 1 8 0 0 ك
 9000 29000 21000 00ز0 0000 %

 اللغة العربية
 2 2 10 3 0 ك
% 0000 802 2202 2401 2401 

اللغة 
 اإلنجليزية

 1 3 2 0 0 ك
% 0000 0000 20000 30000 10000 

إلدارة ا
 والتخطيط

 4 30 2 2 0 ك
% 0000 102 2102 22000 20000 
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االقسام  بنود المقياس
 العلمية

التكرار 
 والنسبة

 الداللة قيمة كا نوع االستجابة
   دائما غالبا احيانا قليال نادرا

يحرص عضو هيئة 
التدريس على استالم 
أنشطة الطالب في 

 مواعيدها المحددة

 الكيمياء
 0 0 2 1 30 ك

غير دالة عند مستوى  22028
0002 

% 9009 602 303 0000 0000 

 الرياضيات
 0 0 2 1 8 ك
% 2102 28028 909 0000 0000 

 اللغة العربية
 0 0 2 4 16 ك
% 8308 2109 301 0000 0000 

اللغة 
 اإلنجليزية

 0 0 1 1 6 ك
% 60000 10000 10000 0000 0000 

اإلدارة 
 والتخطيط

 0 0 0 20 30 ك
% 22000 12000 0000 0000 0000 

 
 

 :نتائج الدراسة ومقترحاتها
 :نتائج الدراسة

في ضوء اإلطار النظري للدراسة وما توصلت إليه في جانبه 
 :الميداني يمكن أن نستخلص النتائج التالية

 لة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال
ُتعزى لمتغير جنس الطالب أي بين الذكور و اإلناث  0002

 . في استجاباتهم حول تقويم أداء عضو هيئة التدريس
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

ُتعزى لمتغير الفصل الدراسي للطالب الدارسين  0002
بفصل الخريف والدارسين بفصل الربيع في استجاباتهم حول 

 .أداء عضو هيئة التدريس تقويم
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

ُتعزى لمتغير المقرر الدراسي الدارس له الطالب  0002
سواء مقرر مدخل الى التربية ومقرر علم السكان في 

 .استجاباتهم حول تقويم أداء عضو هيئة التدريس
 0002ة هناك فروٌق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل 

لمتغير األقسام العلمية في استجابات الطالب حول تقويم 
أداء عضو هيئة التدريس بكلية التربية لصالح أقسام العلوم 
التطبيقية )الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، األحياء(، ولقد 
تبين من الدراسة الميدانية أيضا أن تقويم أداء عضو هيئة 

مله متوسطًا مما يعكس التدريس بكلية التربية كان في مج
 عدم رضا الطالب عن هذا األداء.

  أما عن مدى التزام عضو هيئة التدريس بخطة المقرر
لمامه بالمادة العلمية التي يقوم بتدريسها و  حرصه على بدء وا 

، فقد تذبذبت آراء الطالب في إعطاء المحاضرة في موعدها
وصف واقعي لعضو هيئة التدريس من حيث امتالكه لهذه 

 .لسماتا
  كان من نتائج الدراسة الميدانية عدم استخدام عضو هيئة

التدريس ألي وسيلة تعليمية أثناء المحاضرة، وعدم ربط 

عضو هيئة التدريس بين ما يقوم بتدريسه وبين ما يطبق 
 في الحياة.

  أفادت الدراسة أيضًا بعدم التزام عضو هيئة التدريس
عدم التنوع في أساليب بالساعات المكتبية لاللتقاء بطالبه، و 
 التقويم واقتصارها على االمتحانات.

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يقدم الباحثان 
 :المقترحات اآلتية

  نتيجة لما يحققه نظام تقويم األداء ألعضاء هيئة التدريس
من الوقوف على أوجه القصور في األداء ومحاولة 

ة راجعة لهم وتحفيزهم االستفادة منها بما يقدمه من تغذي
 .على تطوير ذاتهم بشكل مستمر

  أن تعمل األقسام العلمية بالكليات على ضرورة أن يتقبل
الطالب لهم لتحسين  أعضاء هيئة التدريس عملية تقويم

 .مستوى األداء
  توعية الطالب بأهمية أخذ آرائهم في تقويم أعضاء هيئة

بتحمل التدريس لتحسين أدائهم على أن يقوم الطالب 
مسؤولياتهم في عملية التقويم وذلك بأن يكونوا موضوعيين 

 .في مختلف جوانب التقويم
  إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مهارات

التدريس والتعامل مع الطالب واستخدام التقنيات التربوية 
 .وتشجيع برامج التنمية المهنية لهم بشكل مستمر

 المراجع:
اصردياب، الشريفين، نضال كمال، الجراح، عبد الن .2

(، السمات المميزة لعضو هيئة التدريس الفعال في 1020)
جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض 
المتغيرات، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 
النفس، الجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات 

دمشق، المجلد الثامن، العدد العربية، كلية التربية، جامعة 
 .88الثالث، سبتمبر /أيلول ، ص
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 .جامعيتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة سرت في ليبيا من وجهة نظر طلبة الكلية كمدخل لتحقيق جودة التعليم ال

(، بعض مهام أعضاء 2994الشامي، إبراهيم عبد اهلل، ) .1
هيئة التدريس و واقع أدائها كما يدركه الطالب واألعضاء 
بجامعة الملك فيصل باإلحساء، مجلة مركز البحوث 

 .203التربوية، العدد السادس، السنة الثالثة، ص
(، تقويم أداء عضو هيئة التدريس 1006لطان، )بخاري، س .3

بجامعة أم القرى، مجلة عالم التربية، رابطة التربية الحديثة، 
مجلة عالم التربية، رابطة التربية الحديثة، العدد العشرون، 

 .62م، القاهرة، ص1006السنة السابعة، أكتوبر 
(، 1006نافع، عبد المنعم محمد، مسيل، محمود عطا، ) .4

ويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية نظام تق
في ضوء خبرة بعض الجامعات األخرى، مجلة التربية، 
الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، العدد 

، ، القاهرة1006ة التاسعة، يناير، الثامن عشر، السن
 .42ص

(، دور تقدير أداء 1008الغامدي، علي بن محمد زهيد، ) .2
و هيئة التدريس الجامعي لمهامه التعليمية، جودة األداء عض

الجامعي، المؤتمر العربي السنوي الثالث، المنظمة العربية 
للتنمية اإلدارية، الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .62، ص 4/1008/ 22 – 23
(، القياس والتقويم 1000عالم، صالح الدين محمود، ) .6

سياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة، التربوي والنفسي أسا
 .32دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى، ص

(، 1006نافع، عبد المنعم محمد، مسيل، محمود عطا، ) .2
نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
في ضوء خبرة بعض الجامعات األخرى، مرجع سبق ذكره، 

 .16ص
(، رؤية تقويمية 1004نصار، ) عبد الرزاق، وفاء محمود .8

جديدة ألداء عضو هيئة التدريس الجامعي في ضوء كل 
من أهداف مؤسسات التعليم الجامعي والتحديات، ورقة عمل 
مقدمة إلى ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات 
التعليم العالي التحديات والتطوير، كلية التربية، جامعة 

 .23ية السعودية، صالملك سعود، المملكة العرب
(، اللجنة الشعبية العامة، 1006الجماهيرية العربية الليبية، ) .9

بشأن إصدار الئحة  182قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بمؤسسات التعليم العالي، 

 .2اللجنة الشعبية العامة، طرابلس، ليبيا، ص
قويم أداء عضو (، ت1000منسي، محمود عبد الحليم، ) .20

هيئة التدريس من وجهة نظر طالبه كمدخل لتحقيق جودة 
التعليم الجامعي، مجلة بحوث كلية اآلداب، العدد الحادي 

 ، كلية اآلداب، جامعة المنوفية.1000واألربعون، ابريل 

(، تقويم أداء أعضاء الهيئة 1003طوقان، أريج عوني، ) .22
ر المتغيرات التدريسية من قبل الطلبة وبيان مدى تأثي

الديموغرافية فيها بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، رسالة 
ماجستير، غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 النجاح الوطنية، نابلس.
(، الكفاءات المهنية 1004الحكمي، إبراهيم الحسن، ) .21

المتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها 
لة رسالة الخليج العربي، العدد ببعض المتغيرات، مج

 التسعون، السنة الرابعة والعشرون، الرياض.
(، تقويم أداء 1002القرني، على بن سعد، وآخرون، ) .23

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، تطوير أداء 
الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم 

شر )العربي االعتماد، المؤتمر القومي السنوي الثاني ع
الرابع( لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، 

 ديسمبر، الجزء الثاني. 29– 28
(، 1006نافع، عبد المنعم محمد، مسيل، محمود عطا، ) .24

نظام تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
 في ضوء خبرة بعض الجامعات األخرى، مرجع سبق ذكره.
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