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 مستخلص البحث:  

ة عهدفت هذه الدراسة إلى تقويم جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الذين )يدرسون باللغة العربية( بكلية العلوم التربوية التاب 
لجامعة أنجمينا تشاااااااد من ظجهة نةر طللة ظطاللات المسااااااتوو الدراسااااااي األظف ظالقاني ظالقالم في األمسااااااام األكاد مية  المناه  ظطر  

اإلدارة ظالتخطيط التربوي ظعلم النفس التربوي ظأصااااااااااوف التربية ظتطتيقاتهاا اتل  اللاجقان المنه  الوصاااااااااافي لوصاااااااااا  ظت لي  التدريس ظ 
 ظتفسير ظام  جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجميناا 

اسات السابقة ظاالدب النةري المتص  بموضوع الدراسة ظتكونت االستلانة ظل قيق أهداف الدراسة طور اللاجقان بعد االطالع على الدر 
 ( م اظرا4بندًا موزعة على ) (42من )

المناه  ظ  ظطاللات األمسااااام األكاد مية ) علم النفس التربوي ظاإلدارة ظالتخطيط التربوي ظأصااااوف التربية ظمد تكون مجتم  الل م من طللة
ظطر  التدريس( ظالمساااااتوو الدراساااااي  أظلىث لانيةث ظلالقةا ظبعد التأكد من صااااادمها ظللاتها ظظزعها اللاجقان على عينة عشاااااوا ية طل ية 

 ا64طاللة ظالمجموع 32طاللا ظ32مكونة من 
 ظمد توصلت الدراسة إلى نتا   منها 

نةر الطللة  ا من ظجهةهيئة التدريس في كلية العلوم التربوية يتميز بالجودةي لعضاااااااااااااو سااااااااااااابينت نتا   الت لي  اإلجصاااااااااااااا ي أن األداء التدري -1
 ظالطاللاتا

ة األداء التدريسااي لعضااو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهفي كشاافت نتا   الت لي  اإلجصااا ي ظجود فرظ  دات داللة إجصااا ية   -2
 قى( لصالح النوع )دكر(ا)دكرث أن تلعًا لمتغير النوع نةر الطللة ظالطاللات

بين جودة أداء عضااااااو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية ظجود عالمة ارتلاطية موجلة دات داللة إجصااااااا ية أظهرت نتا   الت لي  إلجصااااااا ي  -3
دارة ظالتخطيط تهاا ظاإل)تشاد( من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات ظالتخصص الدراسيا علم النفس التربويث ظأصوف التربية ظتطتيقا بجامعة أنجمينا

 التربويث ظالمناه  ظطر  التدريسا
 ظمدم اللاجقان في ضوء أهداف الل م ظنتا جه عددًا من التوصيات ظالمقترجات بدراسات مستقتليةا

 مقدمة: ال    
 تحديد مشكلة البحث:     
بمكانث دلك أنه إدا صلح هذا  إن تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس الجامعيث ظالوموف على جودة أدا ه لهو من األهمية      

أداًء فإن من المؤكد أن مردظده سينعكس على الطللة ظالطاللات في صورة معلومات ظمعارف ظمهارات  -عضو هيئة التدريس-العضو
ظللمجتم  الذي ت دث فيه عملية التعليم الجامعيث ظبما أن التعليم الجامعي  تدريًسا ظب ًقا ظتأليًرا على اإلنتاج  ظقيم ظاتجاهات نافعة لهم

ال يتطور ظال يت سن مهما بذف فيه من جهد ظمدم له من موارد ماد ة ظمالية بدظن التدء بالعنصر اللشري األهم فيه ظهو  -ظالتنمية
 كسب الطللة  نا ة به إعداًدا ظتدريًلا ظتقويًما لكافة جوانب أدا ه في التدريسث فالتدريس المتميز انماعضو هيئة التدريس الذي بجب الع

ظالطاللات معلومات ظمعارف ظمهارات تؤهلهم ليس فقط لمطلوبات سو  العم  المتجددةث ظإنما يؤهلهم لل ياة المتغيرةا )معرفة جودة 
( ظبناء عليه فإن مشكلة الل م ال الي تت دد في السؤاف الر يس التالي  ظالذي تتفرع عنه طتيعة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس

ما مدو جودة األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم  كلها ت اظف اإلجابة على أسئلة الل م المطرظجةا أسئلة فرعية
 لات؟الطللة ظالطال تشاد من ظجهة نةر –التربوية بجامعة أنجمينا 
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 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
ه  يتسم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا )تشاد( بالجودة؟ من ظجهة نةر الطللة   -1

 ظالطاللاتا
 ه  يتميز أداء عضو هيئة التدريس بجودة ت ديد األهداف التعليمية للم اضرةا -2
يتسم أداء عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا )تشاد( باتلاع أساليب التقويم الفعاف؟ من ظجهة نةر الطللة ه   -3

 ظالطاللاتا
 ما مدو جودة إدارة الم اضرة لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا )تشاد(؟ -4
 عاف لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا )تشاد(ما مدو جودة استراتيجيات التدريس الف -5
 ما مدو جودة العالمات اإلنسانية لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا )تشاد( م  الطللة ظالطاللاتا -6
ي الم ياس المعد ل ياس جودة األداء التدريس ه  االختالف في النوع  دكورث إناثث له تألير على استجابات الطللة ظالطاللات على -7

 لعضو هيئة التدريس من ظجهة نةر الطللة ظالطاللاتا
 ظالطاللات تلًعا لمتغير التخصص األكاد ميا ه  توجد فرظ  دات داللة إجصا ية بين استجابات الطللة -8
ظالطاللات تلعًا لمتغير السنة الدراسية )أظلىث بين استجابات الطللة  05ا0ه  توجد فرظ  دات داللة إجصا ية عند مستوو الداللة  -9

 لانيةث لالقة(؟
 بين استجابات الطللة ظالطاللات على الم ياسث تعزو لمتغير القسما 05ا0ه  لمة فرظ  دات داللة إجصا ية عند مستوو الداللة  -10

 أهمية البحث:
ظالل م العلميث ظخدمة  و عمادة الجامعةث القا م بالتدريبأهمية الل م في كونه يل م في أداء المعلم الجامعي الذي ه تكمن     

علميةث ظالل م العلميث ظاعداد العقوف الالزمة لدف  الالمجتم  إد ال  مكن للمجتم  أن يتقدم خطوة إلى األمام بدظن العلمث ظالمعرفة 
المهنية  التعليم الجامعي ظالمهتمون بالتنميةظت ريك عجلة التنمية المستقتليةث ظمن الممكن أن  ستفيد القا مون على تخطيط برام  

  ألساتذة التعليم العالي ظكذلك أساتذة التعليم العالي في الجامعات ظالمعاهد العليا التشاد ةا بالنتا   التي  سفر عنها هذا الل ما
  أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:
 اللاتاتشادا من ظجهة نةر الطللة ظالط-جامعة أنجمينا–عضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية معرفة جودة األداء التدريسي أل -1
التعرف إلى العوام  المؤلرة في جودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية المتصلة بأداء عضو هيئة  -2

 التدريسا
( تعزو لمتغيرات  النوع ظالتخصص ظالسنة الدراسية 5ا00ا ية في مستوو)معرفة ما إدا كانت هنالك فرظ  دات داللة إجص -3

 ظالمستوو ظالقسما
تطوير م ياس مقنن على ظام  التيئة التشاد ة التعليمية ل ياس جودة األداء التدريسي للمعلم الجامعي في كلية العلوم التربوية  -4

 بجامعة أنجميناا
ي تجويد األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة التوص  إلى نتا   ظتوصيات ظمقترجات تسهم ف -5

 أنجمينا)تشاد(ا
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 فروض البحث:

 وفي ضوء أسئلة البحث المطروحة يفترض الباحثان الفروض التالية:

 ال يتميز األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية بالجودةا -1
اجصا ية بين متغير النوع )دكورث إناث( ظاستجابات الطللة ظالطاللات على بنود الم ياس المعد ل ياس جودة توجد فرظ  دات داللة  -2

 التدريس من ظجهة نةر الطللة ظالطاللاتا
ال يوجد ارتلاط دظ داللة إجصا ية بين متغير التخصص األكاد مي ظاستجابات الطللة ظالطاللات على بنود الم ياس المطور لمعرفة  -3

 جودة أداء عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا )تشاد( من ظجهة نةر الطللة ظالطاللاتا مدو
بين استجابات الطللة ظالطاللات على م اظر االستلانةا تعزو لمتغير  5ث00ال توجد فرظ  دات داللة إجصا ية عند مستوو الداللة  -4

 الدا رةا 
ا ية بين استجابات الطللة ظالطاللات على بنود الم ياس تلًعا لمتغير القسم  التخطيط التربوي ال ظجود لفرظ  دات داللة إجص -5

 المناه  ظطر  التدريسث ظأصوف التربيةث ظعلم النفس التربويا
 تجرى هذه الدراسة ضمن الحدود التالية: حدود البحث:

 ال دظد المكانية  كلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا تشاد -1
 2020-2019ال دظد الزمانية  ظتن صر في العام الجامعي  -2
ال دظد الموضوعية  تت دد في تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات  -3

تربيةث التدريسث ظمسم أصوف ال في األمسام األكاد مية  مسم التخطيط التربويث ظمسم علم النفس التربويث ظمسم المناه  ظطر  
 الناطقين باللغة العربيةا

في طللة ظطاللات األمسام  علم النفس التربويث ظالمناه  ظطر  التدريسث ظأصوف التربيةث ظالتخطيط  ال دظد اللشرية  تن صر -4
 التربوي الناطقين باللعة العربيةا للسنوات  األظلىا القانيةث القالقة

هذه الدراسة على المنه  الوصفي لوص  ظام  جودة األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم  ال دظد المنهجية  تقتصر -5
 تشاد ظصفا كيفًيا ظكمًياا-التربوية بجامعة أنجمينا

 مصطلحات البحث:
النوعية ظدلك ر بصورته الكمية ظ ظمد عرف تقويم األداء بأنه العملية التي بتم من خاللها إخضاع أداء المقوم لل كم ظالتقدي تقويم األداء:

انطالًما من المعنى الذي اعتمده الم يم في فهم األداء ظفي ضوء المعايير المعتمدة من خالف استخدام بعض المقاييس المرجعية التي 
بما  صدر عن  ظتقويم األداء يتعلق     ا(2013تساعد على فهم ظإدراك العالمة بين مختل  العناصر ظالمجاالت الخاصة( )الفتالظي 

عضو هيئة التدريس الجامعي من أداءات تتص  بتصديره للمعلومات ظالمعارف ظالمهارات ظأنماط السلوك المتعددة التي تصدر عنه 
 موجهة إلى الطللة ظالطاللات داخ  القاعة الدراسية أظ خارجها مادامت في السيامات التعليمية التي تق  ت ت مراقلة الجامعة ظإدارتهاا

ظيعرف اللاجقان تقويم األداء بأنه )ما  صدر عن المعلم الجامعي في السيامات التعليمية ظتخض  لل ياس ظالتقويم بأساليب تتسم 
 بالصد  ظالقلات ظالموضوعيةا(

ة في يجودة األداء التدريسي  جةي )مصطلح جودة األداء في مجاف التربية( باهتمام علماء التربية ظاللاجقين فيها لماله من أهم
اال ظهو المدرس الجامعي الذي إدا صلح أداؤه صل ت -الجامعة-منةومة العم  الجامعي ظعلى اعتلار أنه يتص  بالركن األعةم فيها
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المخرجات المتولدة عن أدا ه الجيد ظبالتالي ت ققت أهداف الجامعة ظأهداف المجتم ث ظمد عرف األداء تعريفات نةرية ظكمية فمن 
 (ا2014الت الكمية لت ديدهث ما جاء في ب م اللاجم )أجمد عتد هللا أجمد الق فة( ) الق قة  التعريفات ظالم اظ 

بأنه )ك  اإلجراءات التي يؤديها عضو هيئة التدريس بكلية التربية النادرةث النا إعداده للم اضرة ظعند تنفيذها ظتواصله م  الطللة( 
دمته للمجتم ( من ظجهة نةر طللة الكليةا ظمن األسئلة التي يتعين طرجها هنا  داخ  القاعة الدراسية ظخارجها ظعمله الشخصي أظ خ

ماهي المواصفات ظالخصا ص التي تتومعها من إعداد الم اضرة أظ تنفيذهاث أظ استراتيجيات التدريس ظالتقويم التي ينتهجها المعلم 
هللا أجمد الق فة( نقاًل عن على راشد ظمنى مسعودي( إلى  )أجمد عتد جتى نمط تفاعله م  الطللة ظالطاللات ظمد دهب الجامعيث أظ

أن األداء التدريسي هو )مجموعة السلوكيات التدريسية الفعالة التي  ةهرها المعلم في نشاطه التعليمي داخ  ججرة الل م ظخارجها 
تلك االستجابات عناصر" الدمة لت قيق أهداف م ددة تصدر من المعلم دا ًما في شك  استجابات جركية أظ لفةيةث( ظتةهر في 

 (ا2014ظالسرعة في األداء ظالتكيف "م  ظرظف الموم  التدريسيا )الق قة 
)ظهو ما ينجزه عضو هيئة التدريس من المعارف ظالمهارات ظاالتجاهات الالزمة لتدريس اختصاصه(ا ظمد عرفه إجرا يا )درجة قيام 

معة عتر ظظيفة التدريس لت قيق مستويات عالية من الجودة في التعليم عضو هيئة التدريس الجامعي بالعم  على مهام الجا
 م(ا2009الجامعي(ا )الجنابي  

ظيستخدم مصطلح التقويم في مجاف التربية ليشير بصورة خاصة إلى العملية التي تسمح باتخاد جكم جوف قيمة الةاهرة موض  
مة جوف الةاهرة كما تتضمن التقمين ظالتقدير ظال كما م  مراعاة أن التقويم الدراسةا ظتتضمن هذه العملية الوص  ظتقد م التيانات المه

التربوي ينطوي على أغراض شتى ظيتخذ أشكاال عديدة ظيستخدم إجراءات ظأساليب متنوعة فإن المعنى الغالب له هو أي إجراء منةم 
 ن التاليتين  قصد به تقويم مدو ت قيق أهداف تعليمة معينةا ظيتضمن هذا المعنى النقطتي

 إن الخطوة الجوهرية في عملية التقويم هي تعيين األهداف التعليمةا -1
إن عملية التقويم تتضمن إجراءات كقيرة ظال تقتصر على قياس نوات  التعلمث ظفي هذا اإلطار  ستخدم مصطلح التقويم التربوي  -2

مصادر شتى بغرض ت ديد درجة ت قيق األهداف التربوية لإلشارة إلى تلك العملية المنةمة لجم  ظت لي  المعلومات المستمدة من 
 م(ا1995المرسومةا )ميخا ي   

ظبهذا  Evaluationظاآلخر التقويم  Valuationهناك مصطل ان في اللغة العربية أجدهما التقييم Evaluation مفهوم التقويم: 
  مكن أن ن دد معنى الكلمة االظلى  التقييم على أنها ت ديد ال يمة ظالقدرا أما الكلمة القانية ففيها هذا المعنى باإلضافة إلى معاني

التعدي  ظالت سين ظالتطويرا ظفى إطار هذا المفهوم تصلح ظظيفة المدرسة ليست ماصرة على ال كم على المتعلم بالنجاح أظ الفش  من 
ف نةام االمت انات التقليدي ب  أن مهمة المعلم ظدظره تشله أمرب إلى مهمة الطتيب ال تقتصر على مجرد مراءة ميزان ال رارة أظ خال

 م ياس ضغط الدم ظإنما يتجاظز دلك التشخيص إلى العالجا
بخطط تعدي  المسار ظتصويب االتجاه  لذا  مكن القوف بأن التقييم هو مجرد إصدار أجكام أما التقويم فيتضمن إصدار األجكام مقترنة

 ةفي ضوء ما تسفر عنه التيانات من معلوماتا ظلقد عانينا تربويًا من االمتصار على التقييم كما يتمق  في االمت انات النها ية التقليد 
 ا طوير ظالت سينظااًلصح أن نسعى إلى ت وي  الوجهة إلى التقويم التربوي بمعناه الشام  ظأن نهتم بالتدخ  للعالج ظالت

ظيمكننا تعريف التقويم بأنه عملية تخطيط لل صوف على معلومات أظ بيانات أظ جقا ق عن موضوع معين )المتعلم مقاًل( بطريقة 
علمية إلصدار جكم عليه بغرض التوص  إلى تقديرات كمية ظأدلة كيفية تسهم في اتخاد أظ اختيار القرار األفض  ألج  التطوير 

 (2 فوظ  صظالت سينا) م
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لتيان قيمة الشيء هما تقويم ظتقييم ظالمصطلح األظف ص يح لغويًا ظهو أعم ظأشم  يراد منه معاني عدة  تفيدانتوجد كلمتان تدالن أظ  
يتجاظز في لنا اه ال كم على الشيء ظ  يتضمنمنها بيان قيمة الشيء )تقمينه( ظتعدي  أظ تص يح االعوجاج ظهذا  عني أن التقويم 

فان التقويم  عني "عملية منةمة لجم  ظت لي  المعلوماتث بغرض  التعليميظعلى المستوو  ا ال كم إلى الت سين ظالتطويراجدظد هذ
ت ديد درجة ت قيق األهداف التعليمية ظالتربوية ظاتخاد القرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضع  ظتوفير ظرظف النمو السليم المتكام  

أظ األداء التدريسي فهي "عملية منةمة لجم  ظت لي   الدرسئة التربوية ظإلرا ها"ا أما على مستوو ماعة من خالف إعادة تنةيم التي
المعلومات لت ديد مدو ت قيق األهداف التعليمية من مت  المتعلمين ظاتخاد مرارات بشأنها ظيشير هذا المفهوم ضمنًا إلى ضرظرة 

 ث كخطوة أظلى في عملية التعليم ألنها عملية مقصودة ظ هادفة" صياغة األهداف المعرفية ظالمهارية ظالوجدانية
( اتخذ خطوة أكقر تقدمًا ظلكن ب ذر ليفص  بين مفهومي التقييم ظالتقويم المتداخلين جيم Elton, 1987 شار إلى أن الترظفسور )

تقمين من اج   شير آخرظن إلى أن التقييم هو الكتب ما اًل "أن التقييم  ختص باألفراد ظأن التقويم  ختص بالعمليات التدريسية" فيما 
إصدار أجكام دات سمة كميةث أي إجراء قياس موضوعي منضلط ظمنتةم للمدخالت ظالمخرجات بشك  ارمام ظنسب فيما  ستهدف 

 التقويم الت سين عتر عملية نوعية تهتم بتعدي  ظتنمية المكونات المختلفة للعملية التدريسيةا
ضاء هيئة التدريس في الجامعات أمرًا مألوفًا في العديد من الجامعات المتقدمة ظلكنه ملما يؤخذ بنةر االعتلار في لقد أصلح تقويم أع

مؤسسات التعليم العالي في جامعاتنا )ما عدا في جالة السنة التجريتية أظ عند الترقيات العلمية( ظأن جص  في بعض هذه الجامعات 
أن هذا العزظف أظ األججام عن تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس مرده إلى مورظث مد م مفاده إن األستاد فأنه  أخذ بعدًا كليًاث ظيعتقد 

الجامعي األكاد مي ينلغي أن ال يتعرض أظ  خض  إلى التقييم ظالتقويمث فله ال رية المطلقة بان  قوم بأداء ظاجله التدريسي بالطريقة 
 ظالكيفية التي  عتقد بأنها مناسلةا

 مفهوم الجودة:
 أي الشيء ظمنها أجاد بالهمزةث جيا د ظ جياد الجم  ظ جيد شيء أي جود الفع  من اللغوية الناجية من الجودة تعريف ظيمكننا  

 م(ا2017ممكنا) م مد   ظجه أجسن ظ أكم  على مدمه أي تجويدًاث جوده ظ أجسنه
 الرديء ضد : الجيد : اشتقاماته العطاءث ظمن ظكقرة بالشيء التسامح  على يدف أص  ظهو ( جود ) االشتقامي الكلمة أص   عتتر 

 جاد ظمد .ظالَجودة الُجودة بين َجيد شيء هذا :ظيقاف مقلهث ظالتجويد فجادث الشيء ظأجدت ًاث جيد صار/ أي ظَجودة ُجودة الشيء ظجاد
 أن ممكن الجودة فلفظ ظَجودةا ظعليه بجود عمله ظجادَ  ظأجودَ  عمله في فالن أجاد :ظيقاف .الفع  أظ القوف من بالجيد أتى :ظأجاد َجودة
 فيقاف أجسنث أي أجاد من الجودة أن على بناءً  ظدلك اإلتقانث تعنى ظالجودة .اإلجادة ظهو المعنى نفس له ظكالهما ظَجودة ُجودة  كون 
بالكما)  ظليس بالكيف االهتمام نتيجة فهي بالجيد أتى فالن أن على ظاإلبداع التفو   أ ضاً  كما تعنى أجسنث أي أجاد فالن
 م(ا 2009بدر 
 القاللي الفع  مصدر الجودة :لغة الجودة الجودةث كلمة جذر عن ظالل م العربيةث اللغة معاجم إلى الرجوع خالف من الجودة مفهوم
 ظالجم  فيها الزا دة الياء أدغمت لم الياء ظمجاظرتها النكسارها  اء الواظ فقلتت جيود ظأصله فيع  على الرديء ن يض الجيد جودث
 بدمة المعنى ت ديد في صعوبة نجد ما ظكقيرا ظالغامضة المتنوعة المعاني من كتيرة مجموعة لها ظالجودة الجم ا جم  ظجيادات جيادث
طتيعة  ظالتي تعني Quails من مشتقة التيني أصلها كلمة ظالجودة .نستية بصفة أظ مطلقة بصفة استخدامها إلى إمكانية هذا ظيرج 
 التاريخية ظاألظاني اآللار في التأم  خالف من دلك اكتشاف ظتم ظاإلتقان الدمة تعني كانت ظمد ما .طتيعته من جزءاً  أظ الشيء

للمنت  المتميز  الجودة بأنها المتانة ظاألداءConnell   ظيعر ِّف من ال ضارات القد مة .ظالقصور ظالقالع القد مة ظالتمالي  ظالزخارف
 م(2014)المسعود  
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معهث )العضاضي   عليها المتفق تلك أظ الخدمةث من المستفيد يتومعها التي المتطللات استيفاء درجة هي Quality الجودة
 مث(ا2012

 تعريف جودة أداء عضو هيئة التدريس الجامعي:
 التدريس بتقد م المعلومات ظالمعارف ظالمهارات عضو هيئة التدريس هو الركن األعةم في المنةومة الجامعية فدظره ال  قتصر على

إلى الطللة ظالطاللات أظ إرشادهم ظتوجيههمث ظإنما يتعدو دلك إلى ال يام بوظيفة االشراف على ب وث الماجستير ظالدكتوراه ظغيرها من 
صميم ف االسهام في مشكالته ظدلك بتالل وث في إطار التعليم العاليث ظكذلك ال يام بوظيفة خدمة المجتم   الم يط بالجامعة من خال

 الل وث الهادفة الجادة التي تكون دلياًل على مدرة الجامعة ظأساتذتها األكفاء المتميزظن  الذين امتلكوا المعارف ظالمهارات المتميزة
 ظسخرظها في خدمة مجتمعهما) رفاد بدظن تاريخ(

شاد بأنه استجابات ت-و هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجميناظيعرف اللاجقان إجرا يًا تقويم جودة األداء التدريسي لعض
 الطللة ظالطاللات عينة الدراسة جوف م اظر االستلانة التي أعدها اللاجقان لتقويم الطللة ظالطاللات ألداء أعضاء هيئة التدريسا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مفهوم التقويم:

فه عملية إصدار جكم على قيمة الشيء المقدر استخدم مستويات أظ معايير معينة لتقدير هذه ال يمةث ظيتضمن ظيتطلب التقويم بوص
 من األداء جودة تعريف إلى الوصوف  مكن ظبهذا بمعناه الواس  الت سين ظالتطوير الذي يتم اعتمادا على هذا ال كم )أظ األجكام(ا

فه جيم المتمي ز لألداء ) Max Will ظي  ماكس (تعريف تتني خالف  بالطريقة الص ي ة التنود إنجاز من ينل  " :أن ه على  عر 
ا  قترب التعريف هذا أن   يتضح ظ." الص ي ة  الفرد امتالك في تتلخص األداء جودة فإن   ظعليه للجودةث ) 11 الشعار (تعريف من جد 

نه التي للمهارات ظالقدرات  هنا ظ متمي زث ظ جي د أداء لت قيق ظصوال ظسليمة جي دة بطريقة إليه الموكلة المهام ظ األعماف إنجاز من تمك 
جرمها  في الناشطين لألساتذة بالنسلة الجامعات من المطلوب هو ظهذا دظريةث بصفة أدا هم تقويم خالف من الفرد ة الفرظ   تةهر
   األكاد مي المتميز .بأدا هم ظالرمي مهاراتهم تنمية ظ ت سين مصد

 :فيها التفريط عدم يجب الجامعي األستاذ أداء لجودة عناصر ثالثة وهناك
 ظهو العنصر األكاد مي ظالذي يتمق  في مدرة األستاد الجامعي على ال يام بواجلاته الل قية ظالتدريسيةا  العنصر األظف 

 المجتم  ظالمشاركة في األنشطة التنمويةاظهو  شير إلى مدرة األستاد الجامعي االسهام في خدمة  :العنصر القاني  االجتماعي
د القاللة األبعاد هذه .ظهو يتمق  في تلتية جاجات الطللة ظالطاللات ظاشلاع جاجاتهم المعرفية المتعددة :الفردي العنصر القالم   ت د 

 المرتلطة العوام  إلى إضافة عم ثلل ظدافعيته األستاد بذات المتعلقة العوام  خالف من الجامعيث لألستاد األداء مستوو  بتفاعلها لنا
 أدا ه في العوام  هذه تؤلر إليهث الموكلة ظاألنشطة المهام إنجاز على بقدرته عالمة لها التي العوام  ظأ ضا ظمناخهث العم  بتيئة

 مستوو  ارتف  كل ما تفاعلها نسلة ارتفعت فكل ما طرد ةث األداء ظمستوو  العوام  هذه بين العالمة إن   القوف  مكن ظهنا معاث مجتمعة
 ص يحث )بودي  (ا ظالعكس األداء
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 الفروق بين ما هو تقويم وما هو قياس:
 حصر كل من محمد أمين المفتي وحلمي أحمد الوكيل الفروق بين القياس والتقويم في النقاط التاليات:

-م المنه بشم  كافة عناصر الةاهرة التربوية المقومة فتقويالتقويم  عتتر أشم  في الجوانب التي يتناظلها من " ال ياسث فالتقويم  -1
 متد ليشم   األهدافث ظالم تووث ظاألنشطةث ظالطر  ظالوسا   التعليمية باعتلارها تمق  الجانب  –على ستي  المقاف ال ال صر 

 االجرا ي في تنفيذ المنه ث بينما ال ياس  عني بجانب ظاجد من الةاهرة التربوية المقومةا
 ركز التقويم على الجوانب العامة الكيفية فيما يركز ال ياس على الناجية الكميةاي -2
إن عملية التقويم تسعى إلى بيان الجوانب السلتية ظاال جابية بهدف التخلص مما هو سلتي ظتنمية ما هو إ جابي في النةام  -3

ز تي جاجات التالميذ ظالطللة ظالمجتم  بينما يركالتربوي ظك  أظلئك من أج  " ت سين ظتطوير "جوانب النةام التربوي جتى تل
 ال ياس على جوانب م ددة من الةاهرة المدرسةا 

التقويم التربوي  قوم على أسس مق   الشموفث االستمراريةث ظالتنوعث ظالتعاظن" فيما يركز ال ياس على مجموعة من األدظات التي  -4
 رة المدرظسةا شترط فيها أن تكون دقيقة جتى تص  ظصفا كميا للةاه

التقويم يهدف إلى مقارنة الةاهرة بغيرها ظربطها بينما يركز ال ياس أجياًنا على شيء ظاجد دظن ربطه بغيره من الةواهرا )الوكي    -5
 مث(ا1987

 الخصائص التي يجب أن تتوافر في تقويم جودة أداء عضو هيئة التدريس الجامعي:
لكافة أدا ه سواء فيما اتص  بتفاعله م  الطللة ظالطاللات داخ  ماعة الم اضرةث  أن  كون تقويم أداء عضو هيئة التدريس شامال -1

ظمدرته على تقد م الدعم ظالنصح ظالتوجيه ظاإلرشاد التربوي ظاألكاد مي للطللة ظالطاللاتث أظ مدو تمكنه من مادة الم اضرات 
دافهاث أظ أظ كفا اته المتعلقة بإعداد الم اضراتث أظ ت ديد أهالتي يلقيها ظمدرته على استخدام التقنيات التعليمية لمادة اختصاصه 

استراتيجيات التقويم التي يتلعها أظ مدو إسهامه في تنوي  ظت ديد استراتيجيات التدريس أظ الل وث العلمية التي  جريها أظ 
 اإلسهام في خدمة المجتم ا

ى لجهات المنوط بها تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس عاًما لم تتخلأن  كون تقويم أداء عضو هيئة التدريس مستمراث فال تقوم به ا -2
عنه عاًما آخر فذلك ال  عطينا صورة علمية تتميز بالدمة ظاالستمرارية ظبالتالي إصدار ال كم السليم على أداء أعضاء هيئة 

 التدريسا
إلى  تقويم أدا ه على جانب ظاجد  جب النةرأن يتص  تقويم أداء عضو هيئة التدريس بالتكام  ظدلك يتطلب عدم التركيز في  -3

 ةالعوام  التيئة االجتماعية ظالةرظف اإلدارية ظالتنةيمية ظال وافز ظالرظاتبث ظأعدادهث ظتدريلهث ظجاجاته المهنيةث ظتأليره على الطلل
 دريساظالطاللات ظك  دلك من أج  رسم صورة تتميز بالدمة ظالشفافية ظالمصداقية على أداء عضو هيئة الت

أن يتميز تقويم أداء عضو هيئة التدريس بسمة التعاظنية " ظمما تجدر اإلشارة إليه أن األطراف المشاركة في تقويم أداء عضو  -4
هيئة التدريس من زمال هث ظرؤساء األمسامث ظعمداء الكليات ظالطللة ظالطاللاتث ظإن امتضى األمر أطراف أخرو مق  اللجان 

عة ظتقويم أداء الجامعاتث ال بد أن تكون متعاظنة من أج  رسم صورة ظامعية دقيقة تتسم بالمصداقيةث الترلمانية الخاصة بمتاب
 ظالشفافية ظالعلمية ظدلك بهدف التطوير ظالت سين ألداء عضو هيئة التدريسا

النزاهة ظالمصداقيةث ة ظالعدالة ظ أن تكون األجهزة ظالجهات التي تقوم بتقويم أداء عضو هيئة التدريس تتسم بالمهنية ظالشفافية ظالختر  -5
تقويم أداء عضو هيئة التدريس لجهات غير مهنية ظغير دات مصداقية أظ تتواله مجموعة من الغرضين  –فال يوك  هذا التقويم 

 م(ا1987أظ ضعاف النفوس الذين انطلت عليهم عيوب أدا هم ظاتض ت أمامهم نقا ص غيرهما) الوكي   
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هيئة التدريس على األسس العلمية التي تتميز بالوامعية ظالصد  ظالقلات ظالموضوعية جتى  مكن تقويم أن يتنى تقويم أداء عضو  -6
 تكوين تقويم علمي ظامعي دا مصداقية  سهم في ت سين ظتطوير أداء عضو هيئة التدريسا

  ماعات داء عضوية التدريس داخالتنوع في ظسا   تقويم أداء عضو هيئة التدريس  فال نعتمد على ظسيلة ظاجدة في ال كم على أ -7
الدرس ظإنما يتعين تعدد الوسا   من مالجةةث ظمقابلةث ظأسئلةث ظتقويم الزمالءث ظرؤساء األمسامث ظعمداء الكلياتث ظأجكام الطللة 

يئات هظالطاللات على أداء أعضاء هيئة التدريس ظمدو مطابقته لمقاييس الجودة المقترجة في أداء أعضاء هيئة التدريسث ظال
 ث(ا1987ظالوكاالت ظالجهات األخرو دات المصداقية التي  فترض أنها تشارك في تقويم جودة أعضاء هيئة التدريسا) الوكي   

)العملية التي ن ص  من خاللها على قيمة " درجة " لصفة من الصفات أظ خاصية معينة ظفقا للعض المقاييس  أما القياس فإنه:
 ال ياس  عني بما هو كمي رممي لت ديد ظتقدير السلوك ظالم كات( من دلك يتضح أن 

ظالسمة أظ الصفة التي يريد قياسهاث فإن كان لدينا أربعة من الطللة ظالطاللات مد جص  ك  ظاجد منهم على في" مادة اللغة العربية " 
ظالطاللات في مادة اللغة العربيةا ظفي ا فإننا هنا بصدد قياس كمي للدرجات التي تص  ت صي  الطللة 85ث 55ث 65ث 75على  

هذا اإلطار فقد عرف )خالد جماف جاسم( ال ياس بأنه  )التعتير عن األشياء باألرمام جسب مواعد م ددة ال ياس هنا هو ظص  كمي 
 (8للسلوك أظ تكميم الةاهرةا( )جاسم  ص

 أهمية تقويم جودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس: -2
تقويم األداء لعضو هيئة التدريس الجامعي في معرفة مدو الوصوف أظ تجاظز المستوو أظ المعيار للتدريس الجيد أظ اإلخفا  في   فيد

ت  يقها ظيعد تقويم األداء ضرظري لتعزيز موام  المدرسين المتميزين من جهة ظتشخيص ضعيفي األداء من جهة أخرو لت قيق اجد 
ة أال ظهو التدريس ظما   ققه هذا الهدف من نتا   لت قيق األهداف األخروث كذلك تسهم عملية التقويم في أهم األهداف الر يسة للجامع

الكش  عن انجازات أعضاء هيئة التدريس ظإخفاماتهم ظتشجيعهم في تطوير كفاءتهم ظكفايتهم التدريسية ظفي استخدام طرا ق ظأساليب 
ث تكش  عملية التقويم عن انجازات التدريسي من ب و ظ ختلفة في تقويم طلتتهماجديقة في التدريس فضاًل عن استخدام ظسا   م

 ستوو الجامعة أظ التيئة الم ليةاظدراسات ظأنشطة علمية ظتوضيح مدو مساهمته في أنشطة ظفعاليات الجامعة المختلفة على م
 اختالف على التعليمية ظاألنشطة الترام  جودة في ظالر يس الفاع  العنصر العالي التعليم مؤسسات في التدريس هيئة عضو  عد

  األكاد مية للترام  ظالخارجية الداخلية الكفاءة على إ جاباً  ينعكس متميز تدريس هيئة عضو فوجود ,أهدافها
 لعضو التطوير األكاد مي على تركز العالمية الجامعات من الكقير جع  مما مستمرة بصفة متجدد دظر التدريس هيئة عضو دظر إن

 التدريس هيئة عضو عم  ظأدظار مجاالت في المتسارعة الجديدة التطورات ظاستيعاب التعليمية العملية تطوير بهدف التدريس هيئة
 اظالتخصصي ظالتقويمي ظالل قي ظاإلداري  ظالمنهجي ظالتقني ظالمعلوماتي التدريتي التطوير تشم  ظالتي
 يتعاملون  فهم ثظتشجيعهم ظالمعرفي الشخصي نموهم ظتعزيز الطللة سلوك توجيه في دظر التدريس هيئة ألعضاء أن الصاظي  ظيرو 

 ظتدعيمها القوة مواطن لتتيان ظدلك ألدا ه تقييم من بد ال كان الجامعي التعليم في التدريس هيئة عضو دظر ظألهمية ثمعهم ظيتفاعلون 
 اظعالجها الضع  مواطن ظاستجالء

 ظاضعي السياسات مت  من كتير باهتمام التربوية المنةمات مختل  في التدريس هيئة ألعضاء التدريسي األداء   ةى دلك ظمن
 في التدريس هيئة يلعله عضو الذي الدظر ألهمية نةرا ظدلك ال ديم العصر في العالم بلدان معةم في السياسية ظاألنةمة التربوية

 .التعليمية )عياصرة ( العملية نجاحإ
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)فايزة م مد الورفلي(  )أن األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريسي بعد عنصًرا مهًما في المنةومة األكاد ميةث ظكما دهتت إلى دلك 
ظلهذا فإن القصور في هذا األداء  عد أجد الت د ات التي تواجه الجامعات جيم إن مستوو األداء األكاد مي للمعلم الجامعي  عد م ًكا 

 امث(2015) الورملي  خدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية"(اأساسًيا لل كم على مدو جودة ال
إن إدراك المعلم الجامعي ألهمية أدا ه التدريسي  جعله على ظعي دا م بجوانب القوة ظنواجي الضع   أهمية جودة األداء التدريسي:

فيه مما  عد مؤشرا للنض  المهنيث ظمساعدا في في أدا ه التدريسيث ظت ديد اآلليات التي تجع  اإلجراءات العالجية أمًرا مرغوًبا 
تشخيص نقاط الضع  ظالقوة في األداء المهني ظتقوي دافعيتهم ن و تقوية  العم  ظتتيح لهم فرصة لت قيق الذات في مجاف المهنة 

ي دعم آت ظتسهم  فظدلك توفر أداة موضوعية تسمح بالتمييز بين األفراد عند صرف األجور التشجيعية أظ منح العالظات ظالمكاف
العالمة بين العاملين ظاإلدارة ظتسهم في امتراح مجموعة من الوسا   ظالطر  المناسلة لتطوير بيئتهم الوظيفية بأساليب علمية ظبشك  

 مستمر ظأبرز أهمية جودة األداء التدريسي في العناصر اآلتية 
 كونات العملية التعليميةث ظدلك من خال ت ديد نوعية التغيراتت سين نوعية التعليم المقدم للطللة ظالطاللات باعتلاره أجد م -1

المطلوبة من المعلم إلمكانية التطوير أظ الت سين المدرسي سواء كانت في طريقة التدريسث أظ بيئة التعلم أظ في مصادر 
 التعليما

ر في األداء التدريسث ظتوفي تشخيص االجتياجات الفرد ة للمعلمين من خالف ت ديد ك  من جوانب القوةث ظجوانب الضع  -2
التغذ ة الراجعة لكيفية توجيه الطللة ظالطاللات ن و التعليم الفعافث ظهو ما  مكن اعتلاره تقويما مرجلياث ظغاللا ما يتسم بالوص  

 أكقر منه جكما أظ تقويما لألداء عضو هيئة التدريس الجامعيا
 بفاعلية في عمليات التطوير المستقتليةا  تنمية مهاراتث ظمعلومات عضو المهنية إلمكان مساهمته -3

ظالت ديم المستمر لمنةومة المنه  المدرسيث ظتأسيسا على دلكث  ةهر أن أهمية جودة األداء التدريسي للمعلم في معرفة مدو      
عصرث ظت ديد رات التقدمه ن و بلوغ أهدافهث ظمعرفة مدو فهم ظاستيعاب المعلم للمعلومات ظالمهارات الجديدة التي ت دلها متغي

مدو مدرته في االعتماد على النفس في استخدام هذه المعلومات بتوجيه التقدم ن و إتقان التعلمث ظت ديد مدرات المعلم 
 ظإبداعاتهث ظجوانب الضع  في أدا ه للتنتؤ بالسلوك التدريسي له في المستقت ا

  األهداف التي يسعى إليها تقويم جودة األداء التدريسي:
تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات له مردظد إ جابي على أعضاء هيئة التدريس ظهو يؤدي إلى تجويد أداء إن  -1

أعضاء هيئة التدريس ظمد يؤدي إلى تطوير مضمون المواد العلمية التي يتكف  عضو هيئة التدريس بتدريسها في الجامعاتث 
المتسارعة ظما تفرضه على أساتذة الجامعة من تطوير معارفهم ظمهاراتهم ظأسلوب ظعضو هيئة التدريس المتاب  لتطورات المعرفة 
التي إما أن نسايرها أظ أن نستوعتها أظ نكون خارج إطار العصرث  ستفيد عضو -أدا هم باستمرار جتى يواكتوا التطورات العلمية

 ظيعم  على التخلص من الجوانب السلتية في أدا هاهيئة التدريس من تقييم أدا ه فيطور الجوانب األدا ية الجيدة في أدا ه 
تقويم األداء  فيد الجامعة في تكوين تصور ظاض  مدعم باأللة  ظالدراسة الميدانية عن أداء عضو هيئة التدريسث فتداًل من  -2

عكس على التدريس ظهذا يناألجكام الذاتية ظاالنطلاعية ظالت يزات الفرد ة ترسم صورة علمية ظامعية مدعمة باألرمام عن أداء هيئة 
تجويد أداء عضو هيئة التدريس ظكذلك  ساعد الجامعة في مسا   مق    الترقيات العلمية ظالتكليف بالمناصب اإلدارية االكاد مية 
ء افي الجامعة ظكذلك في الت ديد الموضوعي لل وافز ظالمكافئات ظبرام  التدريب المهني التي تهدف إلى االرتقاء بمستوو جودة أد

 أعضاء هيئة التدريس في الل م العلميث ظرعا ة الطالب ظتوجيههم ظإرشادهم تربوًيا ظتعليمًيا ظالتدريس
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ظتقويم أداء عضو هيئة التدريس  ساعد الجامعات في ت سين التيئة التعليمية بمفهومها الواس ث إد إن تجويد أداء أعضاء هيئة  -3
ئة التعلم في الجامعة من متي  عدم ظجود الغرف المكيفة ألعضاء هيئة التدريسث التدريس ال  كون ممكًنا م  ظجود معومات في بي

 ظكذلك عدم ظجود شلكة لالتصاالت العنكتوتيةث ظالقاعات المناسلة للتدريس ظغير دلك من المعومات الماد ةا
ى نقاط التدريسي فيق  عل توفير معلومات ظبيانات دات مصداقية لعضو هيئة التدريس في الجامعة توضح له مدو جودة أدا ه -4

ظما أكقره في أدا هث فيعم  على التخلص منها  -القوة  في أدا هث ظيعم  على تدعيمها ظتطويرهاث ظتعديلهاث ظنقاط الضع 
ظتطوير أدا ه المهني جتى  كون على المستوو المأموف الذي   قق طموجات الطللة ظالطاللات ظتومعاتهمث ظي قق كذلك أهداف 

مجتم ث ظمن المالجظ أن بعض أعضاء هيئة التدريسي يتوهمون   الكماف المهنى في أدا هم فال يتصورظن نقًصا في الجامعة ظال
أدا همث ظال يتقتلون تقويًما يتطلب تعدي  سلوكم ظأدا هم المهني ظفي المقاب  فإن فئة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

مالجقة التطورات المتسارعة في ميدان المعارف ظيستفيدظن من تقويم أداء أعضاء هيئة ميالون إلى التجديد ظالتطويرث ظالسعي إلى 
 التدريس في الكليات ظالجامعات

 تسهي  اختيار الطللة ظالطاللات للمواد التي تناستهم  -5
 م جسبيس ظتصنيفهعضاء هيئة التدر مد إدارة الجامعة بالتيانات ظالمعلومات التي تساعد الجامعات في تطوير األداء المهني أل -6

 اءفئات متميزة في أدا ها من أعض األداء إلى فئاتث ظكذلك أغراض الترقيات العلمية ظالتكليف بالمناصب الجامعية التي تتطلب
 م(ا2006هيئة التدريسا ا) الدابيني  

 م(ا2012المني   تقويم األداء التدريسي  مكن من معرفة مستوو التقدم الذي أجرزه عضو هيئة التدريس في أدا ها)  -7
 اإلفادة من نقاط القوة ظإمكانية تعميمها لألخرين لإلفادة منهاث ظتجنب نقاط الضع  ظالعم  على التخلص منهاا -8
 الوموف على األداء المتميز لعضو هيئة التدريس ظتعزيز دظره في خدمة الجامعة ظالل م العلمي ظالمجتم ا -9
 جم  معلومات عن جودة األداء ظضعفه في جوانب أخرواتفيد عملية تقويم أداء عضو هيئة التدريس في  -10
تفيد صانعي القرارات في بناء ماعدة سليمة تسهم في إصدار القرارات الجامعية السليمةا التي ترتكز على المعلومات الوامعية  -11

 الدقيقةا
اا ي تسعى الجامعة إلى ت  يقهتزظد المسئولين في الجامعة عن الموارد اللشرية ظإمكانية اإلفادة منها ت قيق األهداف الت -12

 مث(2009)الجنابي  
 :التدريس هيئة أعضاء أداء جودة تقييم أساليب
 مق   الجامعات في بعضها أظ كلها تستخدم التدريس هيئة أعضاء أداء لتقييم تستخدم شا عة أساليب هناك
 طريق عن لنفسه الجامعي األستاد أداء ظتقييمالعم   ظزمالء األمسام ظرؤساء الكليات عمداء طريق عن الجامعي األستاد أداء تقييم -

 .بنفسه نفسه   يم أن على الجامعي األستاد جم
 الجامعي األستاد عم  تقييم في استخداماً  أكقرها األسلوب هذا ظيعتتر ثألساتذتهم الطالب تقييم طريق عن الجامعي األستاد أداء تقييم

 العملية فاعلية على مدو ال كم في أهمية التقويمية الم ددات أكقر  شك  للمدرس الطالب تقييم ألن ظالفنية؛ المهنية ظمهاراته
 الجامعة أهداف ت قيق في هيئة التدريس لعضو التدريسي األداء ظألهمية ,داتها جد في العملية هذه تطوير في تفيد ظالتي ,التعليمية
 األداء تقييم في الطالب رأي أخذ فإن لذ ظمتطللاته المختلفة؛ المجتم  جاجات تلتي كفؤة مؤهلة مخرجات ظبناء إعداد عملية ظت ديداً 
 ,التدريسي أدا ه لتطوير الجامعي األستاد أداء في ظالسلتية اإل جابية الجوانب ت ديد: في  سهم التدريس هيئة لعضو التدريسي
 ظممارسة ,سليمة علمية أسس على ,معهم ظالتفاع  لطالبهم الموضوعية التقييم ظأساليب الوسا   االلكترظنية استخدام ن و فيتجهون 
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 ال يام مق  متنوعة جوانب في الجامعي األستاد أداء مدو عن ظاض ة مؤشرات الطالب  عطينا نةر ظجهةمن  المتطللة األساليب
 للطللةا العلمي ظدعمه تشجيعه ظمستوو  ظمدراته المعرفية التعليميةث بمسؤظلياته

 من مالجةاتهم الملاشرة عن  عترظن  هنا فالطللة األساتذة أداء تقييم عملية في ظم وري  أساسي شيء التدريس لعملية الطللة تقييم
 بخصوص الطللة  قوله إلى ما االستماع خالف ظمن ,) ظأمنياتهم رغلاتهم عن  عترظن  هم ظكذلك األساتذةث م  االتصاف عملية خالف
 ظيشج  داتهث فيها يؤكد برؤو  الفاع  التدريس هيئة عضو يتمت  كذلك   بوضوح التدريس ظام  لنا يتتين سوف تعليم من يتلقونه ما

 ه(ا1437تعليمهما) عياصرة   في نوعي ت وف إ جاد بهدف التفاع  ظتعزيز التعليمث التامة في ممارسة عتر دظاتهم تأكيد على طلتته
 الدراسات السابقة:

السابقة التي أنجزت في مجال تقويم جودة أداء األستاذ الجامعي ووقفا على الدراسات اطلع الباحثان على كثير من الدراسات 
 التالية:

هاني محمود جرادات: تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي من وجهة نظر  دراسة: -1
 م2014-2013طالب قسم الرياضيات بجامعة سلمان بن عبد العزيز: 

يهدف الل م إلى معرفة تقييم أراء الطللة جوف األداء التدريس لعضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عتد العزيزث ظكذلك العوام  
المؤلرة في أداء عضو هيئة التدريس الجامعيث ظمد استخدم اللاجم المنه  الوصفي الت ليلي الذي هو المنهاج العلمي األنسب 

ك يهدف رسم صورة كمية ظكيفية للةاهرة المدرظسةا ظتأل  مجتم  الل م من الطالب المسجلين للدراسة لوص  ظت لي  الةاهرةث ظدل
( 217مث ظالذين بلغ عددهم)2014م 2013في جامعة سلمان بن عتد العزيز ظالمقيدين في الفص  الدراسي القاني من العام الجامعي 

 طالًلاا 
ظدلك لمعرفة آرا هم جوف أداء عضو هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عتد العزيز بقسم ( طاللاث 148أما عينة الدراسة فتكونت من )

 العلوم الرياضية بكلية اآلداب ظالعلوم بوادي الدظاسر بجامعة سلمان بن عتد العزيزا
مان بن عتد جامعة سلأما أهم النتا   فتمقلت في  أن تقييم الطالب لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بم افةة ظادي الدظاسر 

العزيز مسم الرياضيات جاء بدرجة عالية في م اظر الدراسة القالث جميعهاث ظمد جص  م ور األداء التقويمي ألعضاء هيئة التدريس 
ث( بينما جص  م ور عمليات األداء 0780ث0( ظان راف معياري مدره)7806ا3على الدرجة األظلى ظدلك بمتوسط جسابي بلغ  )

(ا ظجاء م ور عمليات التواص  ظالسمات 0389ث0( ظبان راف معياري بلغ )7654ا3المرتلة القانية لمتوسط جسابي) التدريسي في
 م(ا2014ا)هاني جرادات  0401ا0(ث ظبان راف معياري بلغ 7623ا3الشخصية بمتوسط جسابي)

ة التربية بجامعة الجوف من وجهة نظر دراسة عطاف منصور عياصرة: تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلي -2
 ه1438/1437الطالبات 

 ه413هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الجوف )اليمن(ث 
لوصوف إلى ااتلعت اللاجقة المنه  الوصفي لوص  الوام  الراهن ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف في كلية التربية ظدلك بهدف 

استنتاجات تسهم في فهم ظام  أداء عضو هيئة التدريس ظتطوير أدا هاأما مجتم  الل م فقد تأل  من ك  طاللات كلية التربية )مرجلة 
 ( طاللة من ضمن طاللات الكليةث ظدلك بطريق العينة العشوا ية اللسيطةا126اللكالوريوس(ا ظمد اختارت اللاجقة)

نتا   منها أن الطاللات يتفقن على أن األداء التدريسي متوسط بصفة عامةث ظمد كشفت الدراسة أن م ور  ظمد توصلت الدراسة إلى 
(ث أما المرتلة القانية فقد جص  م ور  بعد 57ث3تفعي  مصادر التعلم ظالتعليم جص  على المرتلة األظلى ظدلك بمتوسط جسابي بلغ)
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 توسطة ب سب تقييم الطاللات ألعضاء هيئة التدريس أما بعد أساليب ال ياس ظالتقويمالتألير على الطاللات بمتوسط جسابي)ظبدرجة( م
 ه(ا1438( ظدرجته من ظجهة نةر الطاللات متوسطةا)عطاف عياصرة  3,10فقد كانت الدرجة متوسطة الجانتين)

ميدانية بجامعة بأتنه رسالة  دراسة : موفق أسماء: جودة األداء التدريسي لألستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة دراسة3- 
 م2015ماجستير في علوم التربية، 

 أهداف الدراسة: 
 تسعى الدراسة إلى الكش  عن مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الجامعي من ظجهة نةر الطللة )جامعة باتنة نمودًجا( -1
 ظجهة نةر الطللةاظالكش  عن مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الجامعي في الم اضرة من  -2
 الكش  عن مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الجامعي في ال صة التطتي ية من ظجهة نةر الطللةا -3
 الكش  عن ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية جوف مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الجامعي تعزو لمتغير التخصصا -4
التخصص العلمي ظتأليرها على مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الكش  عن طتيعة التفاعالت بين متغيرات الجنس ظ  -5

 الجامعي من ظجهة نةر الطللةا

( طالب ظطاللة من جامعة باتنهث 1114منه  الدراسة  ظمد اعتمدت الدراسة على المنه  الوصفيث جيم طلقت على عينة موامها)
 فقرة  62ظاعتمدت اللاجقة على استلانة من اعدادها مكونة 

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها:و 

مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الجامعي في الم اضرة منخفض من ظجهة نةر الطللةث ظعليه تم متوف الفرضية القا لة إن  -
 مستوو جودة األداء التدريسي لألستاد الجامعي في الم اضرة منخفض من ظجهة نةر الطللةا

دريس لألستاد الجامعي في ال صة التطتي ية منخفضة من ظجهة نةر الطللةث ظعليه تم رفض الفرضية مستوو جودة األداء الت -
القا لة أن مستوو جودة األداء التدريس لألستاد الجامعي في ال صة التطتي ية مرتف  من ظجهة نةر الطللةا)موفق أسماء  

 م(ا2015
 هة نظر الطلبة بقسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة قاصدي مرباحدراسة المية بوديل: جودة أداء األستاذ الجامعي من وج -4

 م.2015 -2014 ورقلة –
 األهداف: تهدف الدراسة إلى:

 استكشاف تقديرات الطللة جوف مستوو أداء األستاد الجامعي بقسم علم النفس ظعلوم التربيةا

تلًعا لعام  الجنسث التخصصث ظالمستوو  استكشاف االختالفات في تقديرات الطللة لمؤشرات األداء الجيد لألستاد الجامعيث 
 التعليميا استكشاف تقديرات الطللة جوف العوام  التي ت سن من أداء األستاد الجامعيا

  ليلي لمناستته موضوع الدراسةاالمنه  المتل   هو المنه  الوصفي الت
 ظطورت اللاجقة استلانة لجم  معلومات الدراسة

( فرًدا من الذين يدرسون بقسم علم النفسث ظعلوم التربية بجامعة ماصدي مرباحث ظرملة 191عينة الدراسة  ظتكونت عينة الدراسة من )
 ما2014/2015خالف العام الجامعي 
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 ظتوصلت الدراسة إلى جملة من النتا   منها 
 أداء األستاد الجامعي من ظجهة نةر الطللةاتقدير جيد لمستوو  -
 ال يوجد اختالف في تقدير الطللة لمؤشرات األداء الجيد لألستاد الجامعي تلًعا لعام  الجنسا -
 ال يوجد اختالف في تقدير الطللة لمؤشرات األداء الجيد لألستاد الجامعي تلعا لعام  المستوو التعليميا -
 لطللة لمؤشرات األداء الجيد لألستاد الجامعي تلعا لعام  التخصصاال يوجد اختالف في تقدير ا -
إعطاء مجموعة من العوام  التي مدرها الطللة بأنها ت سن من أداء األستاد الجامعي جسب ك  بعد من أبعاد ظيقاس األداء ظمد  -

 تقدير الطللة ألهمية االبعاداجاءت مرتلة على الن و التالي  عالمة االستاد بالطللةث ظالنشاط التعليميث ظهو نفس 
دراسة: عبد الرزاق شنين الجنابي: تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وانعكاساته في جودة التعليم  -5

     2009العالي في جامعة الكوفة 
 أهداف البحث: -6

 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي:
 قويم األداء التدريسي في جودة التعليماإلمام عضو هيئة التدريس في الجامعة بأهمية ت -1
 إفادة عضو هيئة التدريس في الجامعة بست  ت سين األداء التدريسي لت قيق جودة التعليما -2
 تلصير عضو هيئة التدريس في الجامعة بانعكاسات ت سين األداء التدريسي في جودة التعليما -3

 توصل الباحث إلى عدد من االستنتاجات التالية:
 التدريسي لعضو هيئة التدريس إجدو المهام الر يسة التي تؤديها الجامعات ظتساهم في ت قيق أهداف الجامعة ظرسالتهاااألداء 

تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس أصلح ضرظرة مل ة تؤد ه الجامعات لت قيق جودة التعليم العالي ظللوموف على نقاط  -1
 رخاءاالقوة ظالتُميز ظنقاط الضع  ظاالست

أن عملية تقويم األداء لعضو هيئة التدريس تفيد في معرفة مدو موة التفو  على المستوو الم دد للتدريس أظ الوصوف إلى  -2
 المستوو المطلوب أظ القتوف أظ الفش  في ت  يقه ظك  دلك يهدف إلى ت قيق التمكن لعضو هيئة التدريس أي جودة األداءا

  مكن أن ت دد من دظن عمليات تقويم لألداء التدريسي لعضو هيئة التدريساأن فاعلية التدريس الجامعي ال  -3
إن عملية تقويم األداء التدريسي ت تاج إلى أدظات خاصة لذلكث ظتجارب الدظف ظنتا   الل م العلمي ظفرت العديد من هذه  -4

 األدظات ظالمعايير لتقويم األداء  مكن اعتمادها لت قيق جودة التعليم العاليا
ملية تقويم األداء التدريسي  جب أن ال تعتمد ظسيلة ظاجدة في دلك مق  األسلوب اإلداري المعتمد في تقويم عضو هيئة إن ع -5

 التدريس ب  إن هناك أساليب عدة تستخدم إلجراء مق  هذا التقويما
ةر بمستوو لتدريس إلعادة النإن عمليات التقويم لألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس توفر عمليات تغذ ة راجعة لعضو هيئة ا -6

 م(ا2009األداء ظكيفية ت سينه بالوسا   ظاألساليب المعتمدة لت قيق الجودة في األداءا) عتد الرزا  الجنابلي  
دراسة داود عبد الملك الحدابي وخالد عمر خان :تقويم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة العلوم والتكنلوجيا اليمنية  7- 
 ضوء بعض الكفايات التدريسيةفي 

سعت هذه الدراسة إلى معرفة ظام  مستوو أداء الهيئة التدريسية بجامعة العلوم ظالتكنولوجيا اليمنية ظالوموف على آراء الطالب ظدلك 
 استنادا إلى بعض كفا ات التدريس 
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ي جامعة ظالسلتيات ألداء أعضاء الهيئة التدريسية فظمد استخدم اللاجقان المنه  الوصفي لكونه المنه  األنسب في معرفة اإل جابيات 
 العلوم ظالتكنلوجيا اليمينة

بنًدا لتغطي ستة م اظر للكفا ات التدريسية ظهي)التعليم ظالتغذ ة الراجعة  22ظلت قيق أهداف الدراسة طور اللاجقان استلانة مؤلفة من 
 الشخصية(اظالدعم األكاد مي ظإدارة الم اضرة ظمصادر التعلم ظالتنمية 

طاللًا ظطاللة ينتستون إلى مختل  التخصصات العلمية في الجامعةا أما عينة الدراسة فقد تألفت  6591أما مجتم  الل م فقد تأل  
 ( إناث ظاختيرظا بأسلوب العينة العشوا ية الطل يةا14( دكور )88من أعضاء هيئة التدريس) 102من 

 ظمد توصلت الدراسة إلى  
 بين مستوطات درجات أعضاء هيئة التدريس تلعا لمتغير المؤه  التعليميا 05ث0جصا ية عند مستوو الداللة الظجود لفرظ  إ -1
 أعضاء هيئة التدريس تلعا لمتغير بين متوسطات درجات 05ث0كشفت الدراسة اال ظجود لفرظ  إجصا ية عند مستوو الداللة  -2

 النوعا
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 من الدراسات السابقة التي اتيح لهما االطالع عليها والوقوف على نتائجها ما يلي:استفاد الباحثان 
تطوير أهداف الل م بما يتماشى م  منطق هذه الدراسات العلمية التي هدفت إلى ت لي  ظتفسير تقويم جودة األداء التدريسي  -1

 ألعضاء هيئة التدريس في مختل  الجامعاتا
 لل م في صيغتها المتد ية ظالنها يةاساعدت في صياغة ظتعدي  فرظض ا -2
 إعادة تعدي  أسئلة الل م في ضوء نتا   كقير من الدراسات السابقة التي اطل  عليها اللاجقانا -3
 اإلفادة من اإلجراءات المنهجية التي اتلعتها هذه الدراسات ظخصوصا في بناء استتيان الل ما -4
 اإلفادة من التوصيات ظالمقترجات ظالنتا   التي توصلت إليها هذه الدراساتا    -5

 يتناظف هذا الفص  العناصر اإلجرا ية للل م ال الي ظتتمق  في   إجراءات البحث الميداني
ر مدر من من جم  أكت استخدم اللاجقان المنه  الوصفيا ألنه المنه  المناسب جسلما يرو اللاجقانث إد  مكنهم منهج وأدوات البحث:

  هالمعلومات ظالتيانات دات الصلة بموضوع الدراسةا بالنسلة للنقطة األظلى فانه نجد مما تجدر اإلشارة إليه أن اللاجقين مد اختارا المن
ةر الطللة ن الوصفي لل م مشكلة ظام  جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا من ظجهة

 ظالطاللاتث 
ظالمنه  الوصفي بهذا المعنى فإنه األنسب لدراسة ظت لي  ظتفسير الموام  ظالمشكالت ظالعوام  المؤلرة على ظاهرة اجتماعية ما ظمنها 

ة ظامتصاد توجد اال في مجتم  ظتتألر بما جدث ظي دث فيه من تطورات سياسية  الةواهر التعليمية التي هي بطتيعة ال اف ظواهر ال
 ةظاجتماعيةا ظلك  هذه المزا ا العلمية التي يتمت  بها المنه  الوصفي اختاره اللاجقان لدراسة تقويم جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئ
 دالتدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا من ظجهة نةر الطللة ظالطاللاتث من أج  التوص  إلى نتا   ظتوصيات تسهم في تجوي

 ا من ظجهة نةر الطللة ظالطاللاتاظام  جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمين
ظأما صد  ظللات" أداة الل م ال الي فقد طور اللاجقان بعد االطالع على كقير من الدراسات السابقة ظاألدب العلمي النةري في هذ 

ام  جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا من ظجهة نةر استلانة ل ياس ظ -الخصوص
( م اظر ظللتأكد من صد "م تواها طرجها اللاجقان على مجموعة من األساتذة 4( بندًا في )42) الطللة ظالطاللاتث  ظهي تكونت من
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ظالمعاهد التشاد ة العلياا ظمد نص و ا بتعدي  جذف ظإضافة كقير من بنود الم ياس اللاجقين في مجاف التربية ظعلومها في الجامعات 
 الذي أعده اللاجقان مما كان له األلر المقدر في تجويد الم ياس ظإخراجه في صورته النها يةا

 
 مجتمع البحث:

بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا ألناء إجراء هذه الدراسةث ظيتلغ عددهم في   ين صر مجتم  الدراسة من الطللة ظالطاللات   
( طاللا 174م )2020-م2019األمسام جسب المعلومات المتوفرة لدو إدارة الشؤظن األكاد مية ظالدراسة بالكلية للعام األكاد مي 

من  %36ة الليسانس ظمنهم تم اختيار عينة الل م باختيارظطاللة الدارسين باللغة العربية أظلى ظلانية ظلالقة بغرض ني  درج
 مجتم  الدراسة لتمقي  العينة عن طريق العينة العشوا ية اللسيطة اختيارا عشوا يا دظن ت ديد ألي مخصصا

 اوأنثي والمجموع( يوضح أفراد مجتمع الدراسة األصلي حسب متغير الكلية والنوع ذكر 1الجدول رقم)

 القسم م
 النوع

 جموعالم
 أنثى ذكر

 19 10 9 علم النفس التربوي  1
 5 3 2 أصول التربية 2
 24 12 12 المناهج 3
 126 55 71 اإلدارة والتخطيط 4

 174 80 94 المجموع
 عينة الدراسة:     

طاللا ظطاللة من طالب  كلية العلوم التربوية بجامعة  أنجمينا اساااااااااااتلعد  70ظتكونت عينة الدراساااااااااااة في صاااااااااااورتها األظلية من          
( طاللا ظطاللة من الذين لم  كملوا عن اإلجابة علي ك  االختلاراتث ظال االت التي أظهرت عدم االلتزام بدمة اإلجابة ث ظبعد 35منهم)

( طاللا ظطاللة  من 64(اظتم اساترجاعها ظاإلجابة عنها بصاورة ساليمة )25جابات تم اساتلعاد ال االت التي بها نقصث)ال صاوف علي اإل
 spssك  األمسامث ظتم ت لي  التيانات باستخدام الترنام  اإلجصا ي المعرظف

 النوع( والجدول  التالي يوضح توزيع  أفراد مجتمع البحث طبقا لمتغير 2الجدول رقم )
 التكرار النسبي التكرار نوعال

 50.0% 32 ذكر
 50.0% 32 أنثى

 100.0% 64 المجموع
 ( لك  منهماا %50.0( نفس النسلة بنسلة )دكرث أنقى) النوعإجت   النوعيتضح من الجدظف السابق أن متغير 
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 النوعلمتغير  التوزيع التكراري  ( يوضح3شكل رقم )

 
 القسم( يوضح التوزيع التكراري لمتغير 4الجدول رقم )

 
 القسم

 
 التكرار

 
 التكرار النسبي

 15.6% 10 التربوي  النفس علم
 %6.3 4 التربية أصول

 %21.9 14 التدريس وطرق  المناهج
 %56.3 36 التربوي  والتخطيط اإلدارة

 100.0% 64 المجموع
( النسلًة األعلى من بين بامي النسب بنسلة التربوي  ظالتخطيط اإلدارة) القسمإجت   القسميتضح من الجدظف السابق أن في متغير 

( التربوي  النفس علم) القسم (ث في المرتلة القالقة%21.9( بنسلة )التدريس ظطر   المناه ) القسم (ث يليه في المرتلة القانية56.3%)
 (ا %6.3( بنسلة )تربيةال القسم )أصوف(ث في جين إجت  المرتلة الدنيا %15.6بنسلة )

 القسملمتغير  التوزيع التكراري  ( يوضح5شكل رقم )
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 الدراسي لمستوى ( يوضح التوزيع التكراري ل6الجدول رقم )
 

 الدراسي المستوى 
 

 التكرار
 

 التكرار النسبي
 34.4% 22 األول
 46.9% 30 الثاني
 18.8% 12 الثالث

 %100.0 64 المجموع
( النسلًة األعلى من بين بامي النسب بنسلة القاني) الدراسي المستوو إجت   الدراسي المستوو يتضح من الجدظف السابق أن في متغير  
الدراسي  المستوو (ث في جين إجت  المرتلة الدنيا %34.4( بنسلة )األظف) الدراسي المستوو  (ث يليه في المرتلة القانية46.9%)

 ا (%18.8( بنسلة ))القالم
 الدراسي المستوى  لمتغير التوزيع التكراري  ( يوضح7شكل رقم )

 
 الدراسي التخصص( يوضح التوزيع التكراري لمتغير 8الجدول رقم )

 
 الدراسي التخصص

 
 التكرار

 
 التكرار النسبي

 15.6% 10 التربوي  النفس علم
 %6.3 4 التربية أصول

 %21.9 14 التدريس وطرق  المناهج
 %56.3 36 التربوي  والتخطيط اإلدارة

 100.0% 64 المجموع
( النسلًة األعلى من التربوي  ظالتخطيط اإلدارة) الدراسي التخصصإجت   الدراسي التخصصيتضح من الجدظف السابق أن في متغير   

(ث في %21.9بنسلة )( التدريس ظطر   المناه ) الدراسي التخصص (ث يليه في المرتلة القانية%56.3بين بامي النسب بنسلة )
 الدراسي )أصوف التخصص(ث في جين إجت  المرتلة الدنيا %15.6( بنسلة )التربوي  النفس علم) الدراسي التخصص المرتلة القالقة

 (ا %6.3( بنسلة )التربية
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 الدراسي التخصصلمتغير  التوزيع التكراري  ( يوضح9شكل رقم )

 
 االجتماعية الحالة( يوضح التوزيع التكراري لمتغير 10الجدول رقم )

 
 االجتماعية الحالة

 
 التكرار

 
 التكرار النسبي

 20.3% 13 متزوج
 64.1% 41 أعزب
 %9.4 6 مطلق
 %6.3 4 أرمل

 %100.0 64 المجموع
( النسلًة األعلى من بين بامي النسب أعزب) االجتماعية ال الةاجتلت  االجتماعية ال الةيتضح من الجدظف السابق أن في متغير 

( مطلق) االجتماعية ال الة (ث في المرتلة القالقة%20.3( بنسلة )متزظج) االجتماعية ال الة (ث يليها في المرتلة القانية%64.1بنسلة )
 (ا %6.3( بنسلة )االجتماعية )أرم  ال الة(ث في جين اجتلت المرتلة الدنيا %9.4بنسلة )

 االجتماعية الحالةلمتغير  التوزيع التكراري  ( يوضح11شكل رقم )
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 الخصائص السيكو مترية لمقياس تقويم جودة األداء التدريسي:
 أواًل: محور جودة تحديد األهداف التعليمية للمحاضرة:

 :   . صدق فقرات: محور جودة تحديد األهداف التعليمية للمحاضرة1
 ظللتقتت من صد  الم ور األظف جسب معام  ارتلاط )بيرسK. P درجة ك  فقرة ( بين   

( فقرات صادمة في 9ظالدرجة الكليةث ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة ت ديد األهداف التعليمية للم اضرة اللالغة )
( جيم كانت ال يم االجتمالية 01.و داللة )قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت معامالت ارتلاطها بالدرجة الكلية دالة إجصا يًا عند مستو 

 (1( أنةر الجدظف )01.لها أم  من مستوو الداللة داللة )
 ( يوضح ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة تحديد األهداف التعليمية للمحاضرة12جدول رقم )

 الوسط الحسابي الفقرة رقم
Mean 

 االنحراف المعياري 
Std. Deviation 

 ارتباط الفقرة بالدرجة الكليةمعامل 
Correlations 

 القيمة اإلحتمالية
Sig 

 مداللة
Level 

1 3.3125 1.09653 **.730 .000 .01 

2 2.9688 .89031 **.780 .000 .01 

3 3.1875 .63932 **.675 .000 .01 
4 3.0781 .78285 **.682 .000 .01 
5 2.9844 .76619 **.688 .000 .01 

6 2.8750 .76636 **.707 .000 .01 

7 3.0000 .79682 **.722 .000 .01 

8 2.8906 .87500 **.667 .000 .01 

9 2.8281 .80779 .000 .000 .01 

    5.24177 27.1250 المجموع

 . صدق محور جودة تحديد األهداف التعليمية للمحاضرة:2
التعليمية للم اضرة جسب معام  ارتلاط )بيرسون( بين درجة ك  فقرة من خالف التقتت من صد  فقرات م ور جودة ت ديد األهداف 

( فقرات صادمة في 9ظالدرجة الكلية ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة ت ديد األهداف التعليمية للم اضرة اللالغة )
( جيم كانت ال يم االجتمالية 01.مستوو داللة ) الكلية دالة إجصا يًا عند ارتلاطها بالدرجةقياس ما أعدت ل ياسه إد كانت معامالت 

 (ا1( أنةر الجدظف رمم )01.لها أم  من مستوو الداللة داللة )
ظبما أن عالمة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن الم ياس   يس سمة ظاجدةث إدن فصد  فقرات الم ياس تعني أن الم ياس صاد  في 

 م ور جودة ت ديد األهداف التعليمية للم اضرة صاد  في قياس ما ظض  ل ياسهاقياس ما ظض  من أجلهث ظعلى ضوء دلك فإن 
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 ثانيًا: محور جودة تحديد استراتيجيات التقويم الفعال:
 . صدق فقرات محور جودة تحديد استراتيجيات التقويم الفعال:1

بين درجة   ( K. Person يرسون ظللتقتت من صد  فقرات الم ور القاني جسب معام  ارتلاط )ب   
ك  فقرة ظالدرجة الكلية لم ور جودة ت ديد استراتيجيات التقويم الفعافث ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات الم ور القاني اللغات 

( فقرات صادمة في قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت معامالت ارتلاطها بالدرجة الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة داللة 10اللالغة )
 ( 2أنةر الجدظف رمم )01.جيم كانت ال يم االجتمالية لها أم  من مستوو الداللة داللة ) (01.)

 ( يوضح ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة تحديد استراتيجيات التقويم الفعال13جدول رقم )

 الفقرة رقم
 الوسط الحسابي

Mean 

 االنحراف المعياري 

Std. Deviation 

 الفقرة بالدرجة الكليةمعامل ارتباط 

Correlations 

 القيمة اإلحتمالية

Sig 

 مستوى الداللة

Level 

10 3.1406 .81391 **.498 .000 .01 

11 3.0625 .97386 **.697 .000 .01 

12 3.2500 .81650 **.670 .000 .01 

13 3.1250 .91721 **.583 .000 .01 

14 3.2500 .87287 **.602 .000 .01 

15 3.1875 1.00593 **.654 .000 .01 

16 3.0469 .88065 **.663 .000 .01 

17 3.0313 .75527 **.682 .000 .01 

18 2.9531 .88065 **.807 .000 .01 

19 2.9063 .97131 **.595 .000 .01 

    5.73607 30.9531 المجموع

 :صدق محور جودة تحديد استراتيجيات التقويم الفعال. 2
التقتت من صد  فقرات م ور جودة ت ديد استراتيجيات التقويم الفعاف جسب معام  ارتلاط )بيرسون( بين درجة ك  فقرة من خالف 

( فقرات صادمة في 10ظالدرجة الكلية ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة ت ديد استراتيجيات التقويم الفعاف اللالغة )
( جيم كانت ال يم االجتمالية 01.الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة ) ارتلاطها بالدرجةالت قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت معام
 (ا2( أنةر الجدظف رمم )01.لها أم  من مستوو الداللة داللة )
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ت التقويم اظبما أن عالمة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن الم ياس   يس سمة ظاجدةث إدن فصد  فقرات م ور جودة ت ديد استراتيجي
 الفعاف تعني أن الم ياس صاد  في قياس ما ظض  من أجلها

 ثالثًا: محور جودة استراتيجيات التدريس:
    :. صدق فقرات محور جودة استراتيجيات التدريس1

K. Person ) بين درجة  لم ور ك  فقرة ظالدرجة الكلية ن ظللتقتت من صد  فقرات الم ور القالم جسب معام  ارتلاط )بيرسو  
( فقرة صادمة في 14جودة استراتيجيات التدريسث ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة استراتيجيات التدريس اللالغة )
( جيم كانت ال يم 01.قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت معامالت إرتلاطها بالدرجة الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة داللة )

من مستوو الداللة اإلجتمالية لها أم   ( 3أنةر الجدظف رمم ) (01.) 
 ( يوضح إرتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة استراتيجيات التدريس14جدول رقم )

 الفقرة رقم
 الوسط الحسابي

Mean 
 االنحراف المعياري 

Std. Deviation 
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

Correlations 
 القيمة اإلحتمالية

Sig 
 مستوى الداللة

Level 

20 3.1563 1.10150 **.541 .000 .01 

21 3.1875 1.23282 **.775 .000 .01 

22 3.2500 1.40294 **.623 .000 .01 

23 2.9531 1.46309 **.590 .000 .01 

24 3.3125 1.34371 **.743 .000 .01 
25 3.4219 1.34288 **.707 .000 .01 

26 3.2500 1.16837 **.749 .000 .01 

27 3.2656 .99590 **.592 .000 .01 

28 3.1406 1.13902 **.771 .000 .01 

29 2.8438 .97945 **.464 .000 .01 

30 2.7813 .99950 **.774 .000 .01 

31 2.8438 1.08699 **.712 .000 .01 

32 3.0156 1.24074 **.730 .000 .01 

33 3.2188 1.16113 **.690 .000 .01 

    11.28894 43.6406 المجموع
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 صدق محور جودة استراتيجيات التدريس:. 2
من خالف التقتت من صد  فقرات م ور جودة استراتيجيات التدريس جسب معام  ارتلاط )بيرسون( بين درجة ك  فقرة ظالدرجة الكلية 

( فقرة صادمة في قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت 14اللالغة )ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة استراتيجيات التدريس 
( جيم كانت ال يم االجتمالية لها أم  من مستوو الداللة 01.الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة ) ارتلاطها بالدرجةمعامالت 

 (ا3( أنةر الجدظف رمم )01.)
  يس سمة ظاجدةث إدن فصد  فقرات الم ياس تعني أن الم ياس صاد  في ظبما أن عالمة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن الم ياس 

 قياس ما ظض  من أجلهث ظعلى ضوء دلك فإن م ور جودة استراتيجيات التدريس صاد  في قياس ما ظض ا

 رابعًا: محور جودة إدارة المحاضرة:
    . صدق فقرات محور جودة إدارة المحاضرة:1

K. Person ) بين درجة  ك  فقرة ظالدرجة الكلية لم ور  ظللتقتت من صد  فقرات الم ور الراب  جسب معام  ارتلاط )بيرسون  
( فقرات صادمة في قياس ما أعدت 9جودة إدارة الم اضرةث ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات جودة إدارة الم اضرة اللالغة )

جصا يًا عند مستوو داللة داللة )الكلية دالة إ ارتلاطها بالدرجةل ياسه إد كانت معامالت  .01 لها أم   االجتمالية( جيم كانت ال يم 
 ( 4أنةر الجدظف رمم ) (01.) من مستوو الداللة

 ( يوضح إرتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة إدارة المحاضرة15جدول رقم )

 الفقرة رقم
 الوسط الحسابي

Mean 
 االنحراف المعياري 

Std. Deviation 
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

Correlations 
 القيمة اإلحتمالية

Sig 
 مستوى الداللة

Level 

34 3.2188 1.04606 **.696 .000 .01 

35 3.2031 1.14337 **.650 .000 .01 

36 3.4219 1.02050 **.714 .000 .01 

37 3.0313 1.23402 **.748 .000 .01 

38 3.0469 1.09007 **.420 .001 .01 
39 2.9375 1.15298 **.684 .000 .01 

40 3.1719 1.25426 **.671 .000 .01 

41 3.1719 1.32802 **.797 .000 .01 

42 3.0625 1.20679 **.756 .000 .01 

    7.18297 28.2656 المجموع
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 . صدق محور جودة استراتيجيات التدريس:2
استراتيجيات التدريس جسب معام  ارتلاط )بيرسون( بين درجة ك  فقرة ظالدرجة الكلية من خالف التقتت من صد  فقرات م ور جودة 

( فقرات صادمة في قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت 9ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة استراتيجيات التدريس اللالغة )
( جيم كانت ال يم االجتمالية لها أم  من مستوو الداللة 01.) معامالت ارتلاطها بالدرجة الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة

 (ا4( أنةر الجدظف رمم )01.)
ظبما أن عالمة الفقرة بالدرجة الكلية تعني أن الم ياس   يس سمة ظاجدةث إدن فصد  فقرات الم ياس تعني أن الم ياس صاد  في 

 يات التدريس صاد  في قياس ما ظض اقياس ما ظض  من أجلهث ظعلى ضوء دلك فإن م ور جودة استراتيج
 خامسًا: محور جودة العالقات اإلنسانية:

    . صدق فقرات محور جودة العالقات اإلنسانية:1
K. Person ) بين درجة  ظللتقتت من صد  فقرات الم ور الخامس جسب معام  ارتلاط )بيرسون    

ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات الم ور م ور جودة العالمات اإلنسانية ك  فقرة ظالدرجة الكلية لم ور جودة العالمات اإلنسانيةث 
( فقرات صادمة في قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت معامالت إرتلاطها  بالدرجة الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة داللة 8اللالغة )

 ( 5نةر الجدظف رمم )أ (01.) ( جيم كانت ال يم اإلجتمالية لها أم  من مستوو الداللة01.)
 ( يوضح إرتباط الفقرات بالدرجة الكلية لمحور جودة العالقات اإلنسانية16جدول رقم )

 الفقرة رقم
 الوسط الحسابي

Mean 
 االنحراف المعياري 

Std. Deviation 
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

Correlations 
 القيمة اإلحتمالية

Sig 
 مستوى الداللة

Level 

43 2.9844 1.44191 **.743 .000 .01 

44 2.9063 1.43337 **.827 .000 .01 

45 3.1094 1.44878 **.792 .000 .01 

46 3.3438 1.43890 **.806 .000 .01 

47 3.0469 1.36195 **.704 .000 .01 
48 3.2344 1.25663 **.565 .000 .01 

49 3.0781 1.34878 **.744 .000 .01 

50 3.0625 1.37869 **.792 .000 .01 

    8.32617 24.7656 المجموع
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 :. صدق محور جودة العالقات اإلنسانية2
من خالف التقتت من صد  فقرات م ور جودة العالمات اإلنسانية جسب معام  ارتلاط )بيرسون( بين درجة ك  فقرة ظالدرجة الكلية 

( فقرات صادمة في قياس ما أعدت ل ياسه إد كانت 8العالمات اإلنسانية اللالغة )ظبعد التطتيق اتضح أن جمي  فقرات م ور جودة 
لها أم  من مستوو الداللة  االجتمالية( جيم كانت ال يم 01.الكلية دالة إجصا يًا عند مستوو داللة ) ارتلاطها بالدرجةمعامالت 

 (ا5( أنةر الجدظف رمم )01.)
تعني أن الم ياس   يس سمة ظاجدةث إدن فصد  فقرات الم ياس تعني أن الم ياس صاد  في ظبما أن عالمة الفقرة بالدرجة الكلية 

 قياس ما ظض  من أجلهث ظعلى ضوء دلك فإن م ور جودة العالمات اإلنسانية صاد  في قياس ما ظض ا
   . ثبات مقياس تقويم جودة األداء التدريسي:3

اللاجم في جساب القلات معادلة )الفاكرظنلاخ(ث جيم تعد معادلة  استخدمظللتقتت من للات م ياس تقويم جودة األداء التدريسي 
لات العام بلغت قيمة معام  الق الطريقة جيمهذه  باستخداماللاجم القلات  استخرجالقلاتا ظمد  استخراج)الفاكرظنلاخ( من أساليب 

 ن الم ياس يتمت  بقلات جيدا                                                                           ( ظهذا  شير إلى أ940.)
 ( نتائج اختبار ألفا كرونباخ لمقياس تقويم جودة األداء التدريسي17جدول )

 تسلسل العبارات في المقياس عدد الفقرات قيمة معامل ألفاكرونباخ ورحالم ت

1 
األهدددددداف التعليميدددددة جودة تحدددددديدددددد 

 9  - 1من  9 869. للمحاضرة

 19  - 10من  10 842. جودة تحديد استراتيجيات التقويم الفعال 2

 33  - 20من  14 907. جودة استراتيجيات التدريس 3

 42  - 34من  9 857. جودة إدارة المحاضرة 4

 50  - 43من  8 888. جودة العالقات اإلنسانية 5

لنتائج اختبار ألفا كرو نباخ لكل المتوسدددددددددط العام 
 50  - 1من  50 940. محاور مقياس تقويم جودة األداء التدريسي

 . الصدق التجريبي لمقياس تقويم جودة األداء التدريسي:4
 ( ظهو الجذر التربيعي970.( فإن الصد  التجريتي للم ياس  ساظي )940.ظعلى ضوء جساب قيمة معام  )ألفاكرظنلاخ( اللالغة )

 لمعام  القلاتث ظهذا  شير أ ضًا إلى أن م ياس تقويم جودة األداء التدريسي يتمت  بصد  عاليا
 عرض وتحليل البيانات ومناقشة النتائج

يتناظف هذا المل م عرضا للنتا   التي تم التوص  إليها من عينة الل م بأداة االستلانةث بعد ت لي  التيانات التي تم جمعها خالف 
ميدانيةث ظسوف يتم فيه عرض نتيجة الت لي  اإلجصا ي الذي استخدمه اللاجقان م  ك  فرضث ظالتي توصلت إليها الدراسة الدراسة ال

 لم التوصيات ظالمقترجاتا
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  (:Hypothesis Study Testثانيًا: إختبار فرضديددددات الدراسددددددددددة )
 ( التدريس في كلية العلوم التربوية بالجودة)ال يتميز األداء التدريسي لعضو هيئة الفرضية األولى: 

للت قق من الفرضية األظلى مام اللاجم ب ساب الوسط ال سابي ظاالن راف المعياري إلجابات أفراد عينة الل م لك  فقرة على جدة ث 
(ا Tاللاجم اختلار )ظالختلار ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية بين الوسط ال سابي الم سوب ظالوسط ال سابي النةريث استخدم 

 ( يوضح دلك  12ظالجدظف رمم )
 األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية اختبار )ت( لعينه واحده لقياس( 18) جدول     

 الوسط الحسابي المحسوب
الوسدددددددددط الحسدددددددددددابي 

 القيمة االحتمالية درجه الحرية قيمه )ت( النظري 

3.095 3.000 44.204 63 .000 

( ظهي أكتر من قيمة الوسط ال سابي النةري 3.095)( أن قيمة الوسط ال سابي الم سوب  ساظي 12يالجظ من الجدظف رمم )
(ث 05.( ظهي أم  من مستوو الداللة )000.( ظأن قيمتها االجتمالية كان مقدارها )44.204(ث ظأن ال يمة التا ية مد بلغت )3.000)

  االتدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية يتميز بالجودةظهذا  شير إلى أن األداء 
األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر في توجد فرظ  دات داللة إجصا ية ) الفرضية الثانية:
 تلعًا لمتغير النوع( الطللة ظالطاللات

 لعًا لمتغير النوعت التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللاتاألداء في ل ساب الفرظ     
 ( يوضح دلك  13)دكرث أنقى(ث مام اللاجقان ب ساب  الوسط ال سابي ظاالن راف المعياري ظاختلار )ت(ث الجدظف رمم )

والقيمة التائية لقياس األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية  ( يوضح قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 19جدول )
 تبعًا لمتغير النوع العلوم التربوية من وجهة نظر الطلبة والطالبات

الددددددوسدددددددددددددددط  النوع
 الحسابي

االنددددددددددحددددددددددراف 
 المعياري 

الددددقدددديددددمدددددة 
 القيمة االحتمالية درجة الحرية التائية

156.46 ذكر
88 20.31682 

43.720 63 .000 
153.03 أنثى

13 34.28014 

( ظهي أم  000.( ظأن ال يمة االجتمالية الختلار )ت( كانت مقدارها )43.720نالجظ من الجدظف أعاله أن ال يمة التا ية مد بلغت )
لعلوم ااألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية في (ث ظهذا  شير إلى ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية 05.من مستوو الداللة )

  )دكرث أنقى( لصالح النوع )دكر(ا تلعًا لمتغير النوع التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات
األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر في توجد فرظ  دات داللة إجصا ية )ال  الفرضية الثالثة:
ل ساب الفرظ  في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر تلعًا لمتغير القسم(  الطللة ظالطاللات
 ( يوضح دلك  14ث مام اللاجم ب ساب ت لي  التلاين األجاديث الجدظف رمم )تلعًا لمتغير القسم الطللة ظالطاللات
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تدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم ( للفروق في األداء الANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي)20الجدول )
 تبعًا لمتغير القسم التربوية من وجهة نظر الطلبة والطالبات

 مصدر التباين
S.V 

 مجموع المربعات
S.S 

 درجات الحرية
D.F 

 متوسط المربعات
M.S 

 القيمة الفائية
F 

 القيمة االحتمالية
Sig 

 1275.478 3 3826.433 بين المجموعات
 759.793 60 45587.567 داخل المجموعات 181. 1.679

  63 49414.000 الكلي

ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة عدم ( 14يتين الجدظف )
(ث ظقيمتها االجتمالية التي 1.679) القسملمتغير  ( الم سوبةFقيم ) استنادا إلىظدلك ث تلعًا لمتغير القسم نةر الطللة ظالطاللات

(ث مما  شير إلى عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في األداء التدريسي لعضو 05.( ظهي أم  من مستوو الداللة )181.تساظي )
 اتلعًا لمتغير القسم هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات

األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر في )توجد فرظ  دات داللة إجصا ية لرابعة: الفرضية ا
 تلعًا لمتغير المستوو الدراسي( الطللة ظالطاللات

لعًا لمتغير المستوو ت ظالطاللاتل ساب الفرظ  في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة 
 ث مام اللاجقان ب ساب ت لي  التلاين األجاديث الجدظف الدراسي
 ( يوضح دلك  15رمم )

( للفروق في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي) 21الجدول )
 تبعًا لمتغير المستوى الدراسي التربوية من وجهة نظر الطلبة والطالبات

 مصدر التباين
S.V 

 مجموع المربعات
S.S 

 درجات الحرية
D.F 

 متوسط المربعات
M.S 

 القيمة الفائية
F 

 القيمة
 االحتمالية

Sig 
 459.313 2 918.626 بين المجموعات

 795.006 61 48495.374 داخل المجموعات 564. 578.
  63 49414.000 الكلي

ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في ألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة عدم ( 15الجدظف )يتين 
(ث 578.) المستوو الدراسي( الم سوبة لمتغير Fظدلك استنادا إلى قيم )ث تلعًا لمتغير المستوو الدراسي نةر الطللة ظالطاللات

(ث مما  شير إلى عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية 05.( ظهي أم  من مستوو الداللة )578.تساظي )ظقيمتها االجتمالية التي 
 اتوو الدراسيتلعًا لمتغير المس في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات

األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر في )توجد فرظ  دات داللة إجصا ية الفرضية الخامسة: 
 تلعًا لمتغير التخصص الدراسي( الطللة ظالطاللات
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لعًا لمتغير ت ل ساب الفرظ  في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات
 ( يوضح دلك  16اللاجقان ب ساب ت لي  التلاين األجاديث الجدظف رمم )ث مام التخصص الدراسي
( للفروق في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي) 22الجدول )

 تبعًا لمتغير التخصص الدراسي التربوية من وجهة نظر الطلبة والطالبات

 مصدر التباين
S.V 

 مجموع المربعات
S.S 

 درجات الحرية
D.F 

 متوسط المربعات
M.S 

 القيمة الفائية
F 

 القيمة
 االحتمالية

Sig 
 1275.478 3 3826.433 بين المجموعات

1.679 .181 
 759.793 60 45587.567 داخل المجموعات

49414.00 الكلي
0 63  

ألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في عدم ( 16يتين الجدظف )
(ث 1.679) التخصص الدراسيلمتغير  ( الم سوبةFقيم ) استنادا إلىظدلك ث تلعًا لمتغير التخصص الدراسي نةر الطللة ظالطاللات

 شير إلى عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية (ث مما 05.( ظهي أم  من مستوو الداللة )181.ظقيمتها االجتمالية التي تساظي )
 اصص الدراسيتلعًا لمتغير التخ في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات

ة من ظجهة نةر م التربوياألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلو في )توجد فرظ  دات داللة إجصا ية الفرضية السادسة: 
 تلعًا لمتغير ال الة االجتماعية( الطللة ظالطاللات

لعًا لمتغير ال الة ت ةر الطللة ظالطاللاتل ساب الفرظ  في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة ن
 ( يوضح دلك  17رمم )ث مام اللاجقان ب ساب ت لي  التلاين األجاديث الجدظف االجتماعية

( للفروق في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم ANOVAاألحادي)( نتائج تحليل التباين 23الجدول )
 االجتماعيةتبعًا لمتغير الحالة  التربوية من وجهة نظر الطلبة والطالبات

 مصدر التباين
S.V 

 مجموع المربعات
S.S 

 درجات الحرية
D.F 

 المربعاتمتوسط 
M.S 

 القيمة الفائية
F 

 االحتمالية القيمة
Sig 

 129.111 3 387.332 بين المجموعات

 817.111 60 49026.668 داخل المجموعات 924. 158.
 63 49414.000 الكلي

 

ظجهة  العلوم التربوية منظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في ألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية عدم ( 17يتين الجدظف )
(ث 158.) ال الة االجتماعيةلمتغير  ( الم سوبةFقيم ) استنادا إلىظدلك ث تلعًا لمتغير ال الة االجتماعية نةر الطللة ظالطاللات

إجصا ية (ث مما  شير إلى عدم ظجود فرظ  دات داللة 05.( ظهي أم  من مستوو الداللة )924.ظقيمتها االجتمالية التي تساظي )
 اة االجتماعيةتلعًا لمتغير ال ال في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات
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بين جودة أداء عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( ال توجد عالمة دات داللة إجصا ية )الفرضية السابعة: 
 من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات ظالتخصص الدراسي( 

بين جودة أداء عضو هيئة عالمة ارتلاطية دات داللة إجصا ية تعني ال توجد : Null Hypothesis - OHالفرضية الصفرية
 .بجامعة أنجمينا)تشاد( من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات ظالتخصص الدراسي التدريس بكلية العلوم التربوية

بين جودة أداء عضو هيئة عالمة ارتلاطية دات داللة إجصا ية تعني توجد  :Alternate Hypothesis -1Hالفرضية البديلة 
  اظالتخصص الدراسيالتدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات 

بين جودة أداء عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( من ظجهة نةر الطللة ل ياس العالمة االرتلاطية 
بيرسون لت ديد درجة االرتلاط بين جودة أداء عضو هيئة التدريس بكلية معام  ارتلاط  ظالطاللات ظالتخصص الدراسي استخدم اللاجم

 ( يوضح دلك  18ث الجدظف رمم )علوم التربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات ظالتخصص الدراسيال
بين جودة أداء عضو هيئة التدريس بكلية العلوم ( يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد درجة االرتباط 24جدول رقم )

 نظر الطلبة والطالبات والتخصص الدراسيالتربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( من وجهة 

 مستوى الداللة القيمة االحتمالية ارتباط بيرسون معامل  العالقة بين

جودة أداء عضدددددددددو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية 
بجامعة أنجمينا)تشدداد( من وجهة نظر الطلبة والطالبات 

 والتخصص الدراسي
.257 .040 .05 

مقدارها  بيرسون كانتظأن ال يمة االجتمالية لمعام  ارتلاط ( 257.ارتلاط بيرسون مد بلغت ) قيمة معام نالجظ من الجدظف أعاله أن 
ة ظجود عالم ث ظهذا  شير إلىإدن نقت  الفرضية الصفرية ظنرفض الفرضية التديلة( 05.( ظهي أكتر من مستوو الداللة )040.)

بين جودة أداء عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( من ظجهة نةر ارتلاطية موجلة دات داللة إجصا ية 
 الطللة ظالطاللات ظالتخصص الدراسيا 

 النتائج: 

 وتوصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية: 
  ااألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية يتميز بالجودةأظهرت نتا   الت لي  اإلجصا ي أن  -1
األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم في أظهرت نتا   الت لي  اإلجصا ي ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية  -2

 ح النوع )دكر(ا)دكرث أنقى( لصال تلعًا لمتغير النوع التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات
أظهرت نتا   الت لي  اإلجصا ي عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم   -3

 اتلعًا لمتغير القسم التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات
م ء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلو أظهرت نتا   الت لي  إلجصا ي عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في األدا  -4

 اتلعًا لمتغير المستوو الدراسي التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات
أظهرت نتا   الت لي  اإلجصا ي عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم  -5

 اتلعًا لمتغير التخصص الدراسي طاللاتالتربوية من ظجهة نةر الطللة ظال
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أظهرت نتا   الت لي  اإلجصا ي عدم ظجود فرظ  دات داللة إجصا ية في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في كلية العلوم  -6
 اتلعًا لمتغير ال الة االجتماعية التربوية من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات

 لومهيئة التدريس بكلية العبين جودة أداء عضو ظجود عالمة ارتلاطية موجلة دات داللة إجصا ية أظهرت نتا   الت لي  إلجصا ي 
 التربوية بجامعة أنجمينا)تشاد( من ظجهة نةر الطللة ظالطاللات ظالتخصص الدراسيا 

 التوصيات:
 يلي: وفي ضوء أهداف البحث ونتائجه يوصي الباحثان بما

 تشادا–إنشاء ظجدة إدارية أكاد مية تعنى بتطوير ظتجويد أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا    -1
 تطوير مهارات عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة أنجمينا في مجاف استراتيجيات التدريس الجامعي الفعافا -2
 بكلية العلوم التربوية في مجاف استراتيجيات التقويم الجامعي الجيدا تجويد مهارات عضو هيئة التدريس -3
 تجويد التيئة التعليمية بالكلية جتى تكون دافعًا ألداء أكقر جودة لعضو هيئة التدريسا -4
 العنا ة بتكنولوجيا التعليم ظاستقمارها في التدريسا -5
 مواكتتهاتلصير عضو هيئة التدريس بالتطورات في مجاالت التخصص العلمي ظ  -6

 مقترحات للبحوث المستقبلية:
 دراسة ميدانية عن مدو تطتيق معايير جودة أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة أنجميناا -1
 إجراء دراسة ميدانية عن ظام  استخدام عضو هيئة تدريس الكلية لتكنولوجيا التعليما -2
 دراسة ميدانية عن مدو توافر مهارات التقويم الفعاف لعضو هيئة التدريس من ظجهة نةر رؤساء األمساما  -3
 مدو توافر معايير جودة التيئة التعليمة في كلية العلوم التربوية بجامعة أنجميناا -4

 قائمة المصادر والمراجع 

الجامعة ظانعكاساته في جودة التعليم العاليث ب م مقدم إلى مؤتمر الجودة الجنابي  تقويم األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس في أ 
 ما2009في جامعة الكوفةث

 2009الجنابي  تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ظانعكاساته في جودة التعليم العالي في جامعة الكوفة أ
 س بجامعة العلوم ظالتكنلوجيا اليمنية  في ضوء بعض الكفا ات التدريسيةاال دابي تقويم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريأ 
 2ث ص 2006الدابيني  تقويم أداء عضو هيئة التدريس من ظجهة نةر طللة مسم التاريخث جامعة القادسيةث كلية التربيةث أ 
ة نةر )جامعة الناصرث اليمن( من ظجهالنادرة ة الق فة  مدو توفر معايير جودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريسث بكلية التربي أ

 الطللةا
المسعود  طتللات تطتيق إدارة الجودة الشاملة في ظ  قيادة إبداعيةث دراسة جالة بنك التركةث أطرظجة دكتوراه مقدمة لني  درجة أ 

 ما2014امتصاد ظتسير المؤسسةث  تخصص-االمتصاد ةماجستير في العلوم 
 م1987أسس بناء المناه  ظتنةيماتهاث  لوكي  االمفتي ظجلمي أجمد أ 
المني   تطوير نمودج األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعود ةث من ظجهة نةر رؤساء األمسام ظعالمته بلعض  أ

 ما2012يوثالمتغيراتث جامعة األميرة نوره بنت عتد الرجمنث مجلة كلية التربية المجلد الخامسث العدد الراب ث يول
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الورفلي  تصور مقترح لتطوير جودة األداء التدريسي على ضوء معايير الجودة الشاملة للتنمية المهنية المستدامة لعضو هيئة  أ
-16التدريس في التعليم الجامعيث ظرمة عم  مقدمة إبداعات عربية المنعقدة في دظلة االمارات العربية المت دةث دبي بتاريخث 

 م ا2015فتراير17
عياصرة  تقييم األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربيةث من ظجهة نةر الطاللاتث بجامعة الجوف منشور في المجلة  أ

 الدظلية للدراسات التربوية ظالنفسيةا
 تاعياصرة  تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الجوف من ظجهة نةر الطاللا أ

 الطللةابودي   جودة أداء األستاد الجامعي من ظجهة نةر  ب 
بدر  ألر تطتيق ملادي الجودة الشاملة على أداء المؤسسات األهلية األجنتية العامة في مطاع غزةث رسالة ماجستير في إدارة أعماف 

 ا2009من مسم التجارةث في الجامعة اإلسالمية بغزةث 
 هيئة التدريس في الجامعة ظانعكاساته في جودة التعليم العاليا تقويم األداء التدريسي ألعضاء

 الشلكة العنكتوتيةا منشور علىجاسم  أساسيات ال ياس ظالتقويم التربوي ظالنفسي" ب م  ج 
جرادات  تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة ظاالعتماد األكاد مي من ظجهة نةر طالب مسم الرياضيات  ج
 م2014-2013جامعة سلمان بن عتد العزيز  ب
 ما2007جسين  ست  ت سين جودة األداء لعضو هيئة التدريسث جامعة السليمانيةث كلية التربية األساسيةث مسم العلوم االجتماعيةث  ح
لي للشرف لتعليم العارفاد  تطتيق نةام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم الجزا ري  آفامه ظمعوماته )دراسة ميدانية لمؤسسات ا ر

 ظالتجارية(العلوم االمتصاد ة  جامعةث سطيفالجزا ريث رسالة دكتوراهث 
سعيد بن على العضاضي  معومات تطتيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي دراسة ميدانيةث المجلة العربية لضمان 

 ا2012ث 9جودة التعليم الجامعيث العدد
 ه1438/1437داء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الجوف من ظجهة نةر الطاللات عياصرة  تقييم األ ع
م سن كاظم الفتالظي  معايير تقويم جودة األداء التدريسي لمدرس التاريخ في التعليم مت  الجامعيث جامعة ظاسطث كلية  م 

 ما2013-2012التربيةث
 يم أداء المتعلمث القاهرة بدظن دار النشر ظالسنةام فوظ  اتجاهات جديقة في تقو م 
م مدث ظام  جودة ال ياة لدو أساتذة التعليم االبتدا يث دراسة ميدانية بالمؤسسات التربوية للتعليم االبتدا ي بوال ة مستغانمث مجلة  م

 الجزا رامث 2017ث د سمتر31العلوم اإلنسانية ظاالجتماعيةث العدد 
األداء التدريسي لألستاد الجامعي من ظجهة نةر الطللة دراسة ميدانية بجامعة بأتنه رسالة ماجستير في علوم موفق أسماء  جودة م 

 م2015التربيةث 
ف اميخا ي   التقويم التربوي ال ديمث الطلعة األظلى دار النشر جامعة ستهاث الجماهرية العربية اللتيلة الشعتية االشتراكية م 

 ما 1995عةمى
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Abstract: 
This study aimed to evaluate the quality of the teaching performance of lecturers who (taught in Arabic) at the Faculty of 

Educational Sciences of the University of N'Djamena Chad from the viewpoint of students of the first, second and third 

academic levels in the academic departments of: curricula, teaching methods, administration, educational planning, 

educational psychology, pedagogy and its applications. The researchers followed the descriptive approach to describe, 

analyze and explain the reality of the quality of the teaching performance of the faculty members of the Faculty of 

Educational Sciences at the University of N'Djamena. 

In order to achieve the objectives of the study, the researchers developed after reviewing the previous studies and the 

theoretical literature related to the subject of the study, a questionnaire consisted of (42) items distributed on (4) axes. 

The research community may consist of students from the academic departments: (Educational Psychology, 

Administration, Educational Planning, Fundamentals of Education, Curriculum and Teaching Methods) and the academic 

level: first, second, and third. After confirming its validity and stability, the researchers distributed it to a stratified random 

sample of 32 male and 32 female students, totaling 64. 

The study found conclusions, including: 

1- The results of the statistical analysis showed that the teaching performance of lecturers in the faculty of Educational 

Sciences is characterized by quality. From the male and female students ’point of view. 

2- The results of the statistical analysis revealed that there are statistically significant differences in the teaching 

performance of the lecturers in the faculty of Educational Sciences from the viewpoint of male and female students 

according to the gender variable (male, female) in favor of gender (male). 

3- The results of the statistical analysis showed that there is a positive correlation relationship with statistical significance 

between the quality of the performance of lecturers at the Faculty of Educational Sciences at the University of N'Djamena 

(Chad) from the viewpoint of male and female students and academic specialization. Educational psychology, the 

fundamentals and applications of education, administration and educational planning, curricula and teaching methods. 

In light of the objectives and results of the research, the two researchers presented a number of recommendations and 

proposals for future studies. 
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