
Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

Published online in September 
 2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 
 26/8682/ 88النشر  تاريخ                                                        82/60/8682تاريخ االستالم 

   

184 

 

 تقييم جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية من وجهة نظر الطلبة   
 أم السعد أمحد األشلم                              انتصار علي أبو بكر                      فتحية مفتاح عباس     

 عضو ىيئة التدريس بقسم الرتبية وعلم النفس               معلم الفصل ىيئة التدريس بقسم عضو                    عضو ىيئة التدريس بقسم الرتبية وعلم النفس 
  Amsad520@gmail.com                  entisarali201@yahoo.com          f.abas@edu.misuratau.edu.ly 
ـص امل  :ل

بكلية الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر  ىدف البحث إىل التعرف على جودة تقييم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس    
للبحث، ومن أىم  كأداةاالستبيان   مت الباحثاتاستخداستخدام املنهج الوصفي و ( طالبة ومت 282الطلبة، و تكونت العينة من )

عضو ىيئة  النتائج اليت توصل إليها البحث إن األسلوب التدريسي األكثر ممارسة ألعضاء ىيئة التدريس بكلية الرتبية ىو أن
التدريس يعطي الطلبة أمثلة واضحة لتسهيل الفهم، أما أسلوب التقومي األكثر ممارسة ألعضاء ىيئة التدريس ىو أن عضو ىيئة 
التدريس يقّوم أداء الطلبة بطريقة عادلة، كذلك الصفات املهنية األكثر شيوعاً لدى األساتذة ىو أن عضو ىيئة التدريس يعامل 

وجد فروق إحصائية بني متوسطات درجات أراء طلبة كلية الرتبية حول مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة الطلبة ابحرتام، ت
 علمي( لصاحل التخصص األديب. –التدريس تعزى ملتغري التخصص ) أديب 

 الكلمات املفتاحية:  األداء التدريسي، االستاذ اجلامعي ، الطالب اجلامعي.
:Abstract 

The aim of the research is to identify the quality of evaluating the teaching performance of 

faculty members at the Faculty of Education, Misurata University from the students’ point of 
view, and the sample consisted of (282) female students, and the descriptive approach was 
used. The practice of faculty members at the College of Education is that the faculty member 
gives students clear examples to facilitate understanding, and the most practiced evaluation 

method for faculty members is that the faculty member evaluates students’ performance in a 
fair manner, as well as the most common professional qualities of professors is that the 
faculty member treats Students respectfully, there are statistical differences between the 
average scores of the students' opinions of the College of Education about the level of 

teaching performance of faculty members due to the variable of specialization (literary - 
scientific) in favor of the literary specialization.               
  Keywords: teaching performance, university professor, university student.      

 مقدمة البحث:

اىتماًميا شيديًدا مين ل بيل البياحثني  ىيُعّد موضوع تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات واملعاىد من املواضيي  الييت تلقي     
ضيو ىيئية التيدريس الرتبويني يف خمتلف احناء العامل، فقد أصبح من الضروري التعّرف على آراء الطلبة ووجهات نظرىم عند تقيييم ع

 يف اجلامعة ألهنم ىم املعنيون أوال يف التعامل، ويف التفاعل م  املدرس بشكل مباشر، وعلى الرغم من أهنم لد يتأثرون أحياًًن بعوامل
 شخصية وذاتية يف تقييمهم لو؛ إال أن ىذا التقييم يبقى على درجة كبرية من األمهية من وجهة نظر علماء الرتبية.

ذ تقييم الطلبة ألعضاء ىيئة التدريس أمهيتو؛ كون الطلبية يشيكلون املصيدر اليرئيس للمعلوميات عين البيئية التعليميية، مين وأيخ     
حيث فاعلية عضو ىيئة التدريس وحث الطلبة على املثابرة يف التحصيل العلمي، ورعاية دوافعهم حنو العلم والتعلم، فالطالب ىو 

                                                                          الفائيييييدة العائيييييدة علييييييو مييييين املقيييييرروى املقيييييرر وفاعليييييية طرائيييييج التيييييدريس والواجبيييييات املنزليييييية و أداة التقيييييييم املنطقيييييية جليييييودة  تييييي
 .(19ص ،2014العوضي، القنطار، )
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ىيئية التيدريس مين خيرل شيروط تعييني وترليية األعضياء،  لتنمية وتطيوير ليدرات ومهيارات وكفياعت أعضياء اتوتسعى اجلامع     
ت حضيور بعيا اليدورات وتيسيري املشياركة يف امليودترات وتيوفري اليدعم امليا  ليوائح الييت تشيري إىل تيوفري  ياالوتقييم أدائهم ووضي  ال

ات التقنيييات التعليميييية يف إلجنيياز البحييوث واملسيياعدة يف نشييرىا وفييج لواعييد  ييددة، وااحييية ارييال لرسييتفادة ميين مراكييز ووحييد
                                                                                     .(129، ص2001)شحاتو، اجلامعات

وأن ليياس جيودة التيدريس اجليامعي لييدى أسياتذة اجلامعيات يعيق أساًسيا لييياس درجية االمتيياز أو مطابقية السيلوك التدريسييي      
اجلامعي للمواصفات اجليدة أو مطابقة املمارسات والوظائف اليت مت اجنازىا م  املعايري السليمة املتعارف عليها أو لياس لألستاذ 

                                                                                   .(282ص، 2003)السر،  درجة االتقان
عي على أساس نتائج التعلم، أي ما حييدث نتيةية اليتعلم مين تغييري يف سيلوك الطاليب، كميا ديكين وديكن تقييم التدريس اجلام     

)مرسييي،  تقييميو أيًضيا عليى أسياس مدخرتيو املاليية أي تكلفتيو بكيل جوانبهيا، وىنياك وسييلة  لثية لمي  بيني الوسييلتني السيابقتني
                                                                                      .(153ص، 2002

عضيو ىيئية التيدريس اجليامعي  ميييم، وىنياك اجيراءات عامليية لتقييييل دور االستاذ اجلامعي ألبيد مين أن خيضي  عمليو للتقعولتف     
ضير لتقيييم األداء التدريسيي ألعضياء أخذت هبا الدول املتقدمة، ومنها االجيراءات الييت تتبعهيا اجلامعيات االمريكيية يف الوليت ا ا

ىيئة التدريس عن طريج توزي  مناذج خاصة من االستباًنت على الطلبة يف هناية كل فصل دراسي، ملعرفة وجهات نظرىم يف األداء 
ا كم لعضو ىيئة التدريس اجلامعي، ألن الطالب اجلامعي ىو أكثر األشخاص معايشة ألستاذ اجلامعة، مما ديكنو من  األكادديي

  .(4 ص ،2004)غنيم، البحيوي،  الصحيح على األداء األكادديي ألستاذ اجلامعة
وتستخلص الباحثات أبن عملية تقييم أداء عضو ىيئة التدريس تُعد من أىم اراالت اليت جيب االىتمام هبا؛ وذلك ملا هلا من      

مستوى األداء لدى االستاذ اجلامعي وزعدة فاعليتها، كميا أن تقيييم الطاليب ألداء أعضياء ىيئية التيدريس يف   ورف أمهية يف حتسني
 الكليات يعد أمهية كبرية للحصول على أحكام صادلة وموضوعية.

 مشكلة البحث وتساؤالتو:
األىداف الرتبوية، وابلتا  كان من الضروري  جناح العملية التدريسية ويف حتقيج يُعد عضو ىيئة التدريس العنصر األساسي يف     

ن لتقيييم أداء أعضياء ىيئية التيدريس مين خيرل و تقييم أدائو التدريسي، ملا لذلك من أمهية تربوية، ومبا أن طلبة الكلية ىم املسيتهدف
لتيدريس وعليى حتصييل اإلجابة على االستبانة املعدة لذلك، فأي خلل أو لصور يف أداء االسيتاذ اجليامعي سيينعكس سيلبا عليى ا

 الطلبة، عليو دتثلت مشكلة البحث يف السوال اآليت:
 جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر الطلبة؟ ما .1
 ويتفرع من ىذا السوال األسئلة اآلتية: 
 ؟مصراتة يف ألسام كلية الرتبيةما األساليب التدريسية األكثر ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس  .2
 ؟مصراتة ما أساليب التقومي األكثر ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس يف ألسام كلية الرتبية .3
 مصراتة؟ ما الصفات املهنية األكثر شيوعا لدى أعضاء ىيئة التدريس يف السام كلية الرتبية .4
ة كليية الرتبيية حيول مسيتوى األداء التدريسيي ألعضياء ىل توجد فروق ذات داللة إحصيائية بيني متوسيطات درجيات أراء طلبي .5

 ؟علمي(  -ىيئة التدريس  تعزى ملتغري التخصص األكادديي )أديب
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 دتثلت أىداف البحث فاآليت: أىداف البحث:
 جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر الطلبة. التعّرف على .1
 لى األساليب التدريسية األكثر ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس يف ألسام كلية الرتبية مصراتة.التعّرف ع .2
 التعّرف على أساليب التقومي األكثر ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس يف ألسام كلية الرتبية مصراتة. .3
 لية الرتبية مصراتة.التعّرف على الصفات املهنية األكثر شيوعا لدى أعضاء ىيئة التدريس يف السام ك .4
علييى الفيروق بييني متوسيطات درجييات أراء طلبية كلييية الرتبيية حييول مسيتوى األداء التدريسييي ألعضياء ىيئيية التييدريس  التعيّرف  .5

 .علمي(  -تعزى ملتغري التخصص األكادديي )أديب
 أمهية البحث:

 تربز أمهية البحث ا ا  كما تراىا الباحثات يف كوهنا:
 اء عضو ىيئة التدريس عملية أساسية يف تطوير العمل اجلامعي.تُعد عملية تقييم أد .1
عملية التقييم مفيدة ألعضاء ىيئة التدريس أنفسهم، حيث تساىم يف تطوير وحتسني اسرتاتيةيات التدريس مبا حيقج أىداف  .2

 العملية التعليمية.
 انب الضعف ملعاجلتها.تبصري املسوولني وأعضاء ىيئة التدريس يف الكلية جبوانب القوة لتعزيزىا وجو  .3
 أيمل البحث أن خيرج مبةموعة من التوصيات تساعد يف تطوير أداء اعضاء ىيئة التدريس يف الكلية. .4
 ملية تقييم أداء االستاذ اجلامعي.توفري معلومات تسهم يف وض  بعا اخلطط املستقبلية لع .5

 حدود البحث:
 يقتصر البحث ا ا  اب دود اآلتية:

 طُبج البحث ا ا  يف كلية الرتبية جامعة مصراتة.ا دود املكانية:  .1
 ا دود البشرية: مت تطبيج البحث ا ا  على طلبة كلية الرتبية جامعة مصراتة. .2
 (م.2019 - 2018ا دود الزمانية: طبج البحث ا ا  خرل العام اجلامعي ) .3
سهام كل من: األداء التدريسي، وأساليب التقومي، ا دود املوضوعية: التصر البحث ا ا  على جودة االداء التدريسي، وإ .4

 والصفات املهنية يف جودة االداء التدريس اجلامعي.
 مصطلحات ومفاىيم البحث:

( أبنيييو "دراسييية وحتلييييل أداء العييياملني لعملهيييم أو مرحظييية سيييلوكهم 257ص، 2002) "عبيييد البيييالي"يعرفيييو   تقيصصصيم األداء: -
على مدى جناحهم ومستوى كفاءهتم أبعمياهلم ا اليية وأيضيا للحكيم عليى امكانييات النميو وتصرفاهتم أثناء العمل وذلك للحكم 

 والتقدم للفرد يف املستقبل وحتملو ملسووليات أو ترليتو لوظيفة أخرى".
 تعرفيو الباحثييات إجرائيييا أبنييو: ا كييم عليى األداء التدريسييي لعضييو ىيئيية التييدريس ميين لبيل الطلبيية ميين خييرل االجابيية علييى     

 االستبيان املعد هلذا اهلدف.
( اجلودة أبهنا "السمات واخلصائص الكلية للخدمة اليت تطابج لدرهتا الوفاء 64ص، 2009) "عطيو"يعرف  اجلودة: -

 ابملطلوب، أو ا اجات الضمنية".
 حتقيج األىداف. وتعرفها الباحثات إجرائًيا أبهنا: حتسني أداء عضو ىيئة التدريس وتطوير مهاراتو ولدراتو من أجل     
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كل موظف من موظفي اجلامعية ( عضو ىيئة التدريس أبنو "241ص، 1980) "بدوي"يعرف  عضو ىيئة التدريس: -
 ."يهتم مباشرة ابلتعليم أو االشراف على التعليم فيها

 العلمية.تعرف الباحثات عضو ىيئة التدريس أبنو: ىو كل عضو ىيئة تدريس يقوم بتدريس الطلبة أعً كانت درجتو      
 دبيات البحث:أ

 اآلدب النظري: . أ
نيو مين إيعد التدريس إحيدى وظيائف األسيتاذ الرئيسيية إىل جانيب وظيفتيو يف البحيث العلميي وخدمية اجلامعية وارتمي ، ليذا ف     

لتيدريس لطيى املنطقي أن يشمل تقييم األستاذ مجي  جوانب مهاميو مبيا فيهيا تدريسيو وتتفياوت اجلامعيات يف األمهيية النسيبية الييت تع
عند تقييم األستاذ بقصد اختاذ لرار متعلج برتلية أو تثبيتو، فبعا اجلامعات تعتزم وبشيكل أساسيي ثيوث األسيتاذ واليبعا اآلخير 
يعتزم التدريس جبانب البحث وخدمة ارتم ، ويرحظ أن ىناك اىتماما متزايداً لدى اجلامعات أو الكليات يف تقييم التدريس يف 

واعتباره جزءاً أساسياً من تقييم األستاذ ألغيراض الرتليية، حين أن بعيا الكلييات خصصيت للتيدريس وزًنً أكيرب مميا  العقد األخري
  خصصت للبحث وخدمية ارتمي ، ومين املهيم اإلشيارة إىل أن تقيييم التيدريس ال ييتم فقيط ألغيراض الرتليية أو التثبييت، بيل ليد ييتم 

 أو الكليييييية الزميييرء أو القسييييمراجعيييية متعلقييييية بتدريسييو سييييواء كيييييان ذلييك ميين الطلبيييية أو  ةف تزويييد األستيييياذ مبعلوميييييات تغذيييهبييد
                                                                              .(21-20ص ،2001شحاتييية، )

ليك مليا للمعلييم مين أثييير كبيييير يف طربييييو وميا ديكنيو أن حيدثييو فييهم مين تغيييري وتقيييم املعليم يعتيرب ميين املييادين الرتبويية اهلاميية، وذ     
 ، 2009ربييييي ، وآخييييييرون، )  يييية والييروحييييييةوتطوييييير ديتييد إليييييى مجييييي  نواحييييي حياهتيييييم اجلسمييييية والعقليييييية واالجتميياعييييية و العاطفي

 .(191ص
                                                                                  

وترى الباحثات أبن عملية تقييم األداء من وجهيية نظيير الطلبة تعد من العمليات املهميية اليت جيب ممارستها وتطبيقها من حني      
فة إىل مسياعدتو عليى آلخر وذلك ألهنا تساعد على إعطاء موشر واضح عن مدى ليدرة األسيتاذ اجليامعي ألدائيو التدريسيي إضيا

 . وحتسني وتطويير مستواىا األكادديي من خيرل التعرف على أراء الطلبة لي
 مفهصصوم تقييصصصم األداء:

لكفييياءة ييييم مهيييا البل أن نتطييرق إلييى حتديد مفهييوم تقييييم األداء  البد أن حندد بعا املفاىييييم املرتبطييييية ابألداء، وميين بييين أىيييييم املفاى     
اءة أعلييى، والفاعلية، إذ تشييير الكفيياءة إليى النسبة بني املدخيرت واملخيرجيات فكلمييا كيانت املخيرجييات أعلى مين املدخيرت كانت الكفيي

 ،2006عبياس، ) ىيدافأما الفاعلية فتشري إليى األىداف املتحققية ميين لبيل املنظمييية بعيا النظييير عييين التكياليف املرتتبييية علييى ىيذه األ
)بربييير،  لعييياملني ألعماهلييييمامن خرلو حتديد مدى كفيياءة أداء وديكيين تعريف تقييييييم األداء أبنيو عبيارة عيين " النظييام الذي يتيم (، 138ص

                                                                                .(284ص،2000
فعرفهيا أبهنيا " ىيو تقييييم أداء مجييي  العاملني فيي املنظمية والتعيرف عليى مستويييات األداء والتييي  (205ص ،2010) "اهليشييي"أمييا       

 .ديكن االستفييادة منهييا يف عملية إختيياذ القييرارات املختلفيية"
 تقييصصصم األداء اجلامعصصصصي:جودة 
ية واملشيتملة بصفييية يتطلب رفيي  كفيياءة التعليييم اجلامعييي وجودتييو حتسني أداء كافيية عناصر اجلييودة التييي تتكيييون منهيييا املنظييومييية التطبيقييي    

ة، وكيل ذليك حيتييياج ابلطبييي  إليييي أساسيييية عليى الطاليييب وأعضييييياء ىيئية التيدريس والرباميييج التعليميييية وطيييرق تدريسيها ودتويييل إدارة اجلامعييي
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لعاملني معايري لتقيييم كل العناصيير بشيرط أن تكون واضحيية و ددة  ويسهل استخدامهييا والقييياس عليهييا وىذا يتطلب بدوره تدريب كافيية ا
العميايييرة، )  فيج تليك املعيايري ومسيتوعت األداءشطة و ابملنظومة التطبيقييية إلدارة اجلييودة  الشاملة عليهييا م  إعييادة ىيكلية الوظييائيف واألن

                                                                                                                                                                  .(106 ص، 2006
 : لتدريس يف ضصوء مهصصام اجلامعصصةتقييصصم األداء التدريس لعضصو ىيئة ا

تنبثج مهام عضو ىيئة التدريس من املهييام أو الوظيائف الرئيسية اليت تسعى اجلامعيات إىل حتقيقها وىي التدريس والبحث العلمي وخدمة      
من نشاط إىل آخير ولكن  صلة ىذه األنشطية تتمثل فيي فاعلية عضيو  وامهتارتم ، وختتلف إمكاًنت ولدرات عضو ىيئة التدريس يف مس

ىيييييي التدريس أو األداء ىيئة التدريس فيي ارتم  اجليامعيي واحمللي وسريكييز الباحث على املهميية الرئيسيية األولييى التييي تتعلج مبوضيييوع ثثيو إال و 
 ملرتبطية بيو على الرغييم من ارتبياط ىذه املهمة ابملهيام األخيرى.التدريسيي  والفعالييات األكاددييية ا

يات وتعيد عملييية تقييييم األداء التدريسيي لعضيو ىيئية التيدريس ميين العواميل الرئيسيية يف تقيييم نشاطييو ودتثيل املكييانة األوىل يف سيلم األولوييي     
اليومية ومبييا تتضمنييو من  تييوى دراسييي يقييوم عضييو ىيئية التيدريس بتدريسيييو مي  ويشمل ذلك اخلطط الدراسييية السنوييية أو الفصلييية واخلطط 

                                    .   (15 ص،2014أمحد، ) تييوى الدراسييي الذي بعهدتوجيوانب اإلضافية واإلثيراء والتطوييير للمقييررات أو احمل
 ريس:لعضصصو ىيئصصة التدتقييصصصم الطالب 

مين ذكيير " الثبييت" بيأن أسلييوب  تقيييييم الطييرب لعضييو ىيئية التدريس من أكثر األساليب شيوعاً يف اجلامعيات ، فالطاليب ميدخل مهيم     
و ىيئية التيدريس وييتم مدخيرت العمليية التعليميية فبالتيا  يتمتي  ابلقدرة على إصييدار أحكييام تتصف املصدالييية كونو ليو عرليية مباشرة بعضييي

لكيل مقيييرر عليييى حييده، تعتميد ميين لبيل القسيييم أو الكلييية أو اجلامعييية ابلتعييياون ميي  املتخصصيني عليييى مستييييوى  استبانيييةالتقيييم مين خييرل  
 يل فصييل دراسيييي.اجلامعيية، لتحقيج االستفييادة من نتائييج حتليلهيا وتييوزع عليى الطييرب فييي هناييية كي

 ويتميز أسلوب تقييم الطالب ألداء أعضاء ىيئة التدريس أبنو: 
 يتميييز بدرجيية ثبييات عالييية ودرجييية صدق جييدة . -
 أن ىذا األسلييوب ذا نتائييج موضيوعييية.   -
                                      .(30 ص ،2012، اهليويد)الوظيفي يعتبيير ىذا األسلييوب من أفضيل أسيياليب تقييييم األداء -

ليييية والثبييييات اوتشيييير الباحثييات أبن عمليية التقيييييم ألداء األستييياذ اجليييامعييي مين وجهيييية نظييير الطيييرب تتمتييي  بدرجييية عاليييية مين املصد     
 الضعف والقييوة فييي أدائييو التدريسييي .   واملوضيييوعييية وعيدم التحيييز وعيين طريقهييا يتعرف عضييو التدريس علييى جوانب 

 أمهية تقييصصم جصصودة أداء عضصصو ىيئصصة التدريس . 
أو يفيد تقييم أداء عضو ىيئة التدريس اجلامعي يف معرفة ما إذا كان لد تفييوق عليى املستيييوى احمليدد للتيدريس أو أنيو حقيج ىيذا املستيييوى     

عملية ضرورييية لتعييزيز التميييز يف التدريس، ولتحقيج أىداف اجلامعيية مين عملية التدريس، وابإلضافييية إلييى ىذا  فشييل فيي حتقيقو، كما أهنا تعد
 تسييلط عملييييية تقيييييييم جييييييودة أداء عضيييييو ىيئيييية التييدريس الضييييوء علييى إجنيييييازات األعضيياء وتشييةيعهم عليييى تطويييري كفييياءة تدريسييهم وتعييييزز

              .(10ص، 2009)اجلنايب، ررات الدراسيةدريس ا ديثة وتشةيعهيم على استخدام مناذج خمتلفية فيي تقيييم البنائي للمقيياستخدامهم لطرق الت
                                                                                                                                  

 لعوامل التصي تعضد من فلسفصة عدم القبول أو االىتمصام بتقييصم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس يف اجلامعات:ا
مين ذليك أو ال ترغيب  يف ظل تطور مفهوم استخدام اجلودة يف التعليم العا  طفت على السطح  موعة من العوامل اليت تعمييل ابلضيدّ     

 ييا ومن ىذه العيوامل اآلتييي:يج ضمييان اجليودة فيي التعليم والتيي ال يتفج الكثيير معهفيي التطيورات ا اليية لتحق
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: طبيعيية وخصوصييية التدريس يف اجلامعييات، إذ يعتقد البعا إن عضيو ىيئية التيدريس مبييا حصيييل علييو مين ميوىرت علميييية فهيييو يتسيييم أوالً 
يية والتدريسية واإلدارييية اليت تقي  عاتقيو مبيا فيي ذلك املعرفيية الضروريية واملهيارات املطلوبية التيي دتكنيو من ابلكفيياءة املهنية فييي األنشطية األكاددي

ة إليييى مرحظييية وتقيييييم وتعيديل مييا يودييييو ميين  مهيييام، وال يتفييج الباحيث ميي  ىيذه النظييرة إذ إن الكثيري ميين أعضيياء ىيئية التييدريس ىييم ثاجيي
 والتعلييم الذاتيي، وأن الدرجيية العلميية ىيي ليست مقييياس للقدرة والكفيياءة فيي األداء التدريسيي .       التطوييير
وإبداعهييم داخل  : يتيم التعيني والرتلييية ألعضيياء ىيئيية التدريس فيي اجلامعية بنياًء على حتصيلهم األكادديييي دون النظير لكفاءهتم التدريسيييةاثنياً 
  .(16ص، 2014)أمحد، ييوه من أتثييير فييي طلبتهييمعيية الدرس وما حيققلا
 الدراسات السابقة: .ب
امعية يف جلىيدفت الدراسية إىل التعيرف عليى األداء االكيادديي اليوالعي وامليأمول ألسيتاذ ا (2004دراسة غنيم واليحيوى ) -1

تييودي إىل عيدم لييام اسييتاذ اجلامعية بيدوره األكييادديي، جامعية املليك عبييد العزييز مين وجهيية نظير الطلبية، واألسييباب الييت ليد 
( مين طلبية املسيتويني الثاليث والرابي  مين 1554واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وتكونيت عينية الدراسية مين )

معة امللك ( فقرة، وتوصلت الدراسة إىل أن استاذ اجلامعة يف جا72مجي  كليات اجلامعة، أما استبانة البحث فتكونت من )
عبد العزيز يودي دوره االكيادديي )بدرجية متوسيطة(، أيميل الطلبية أن ييودي اسيتاذ اجلامعية دوره األكيادديي )بدرجية عاليية(،  

( بني آراء الطلبة يف االداء االكادديي املأمول تبعا للكلية بينما 0.05كذلك توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )
 عا للةنس واملستوى الدراسي.ال توجد فروق احصائية تب

( ىدفت إىل التعرف على االداء التدريسي لألستاذ اجلامعي بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل، من 2000) دراسة احملبوب -2
ا وطالبة ب( طال273خرل تقديرات الطلبة للممارسات التدريسية، واستخدم الباحث استبانة طبقت على عينة مكونة من )

التدريسي لألستاذ اجلامعي كانيت أكيرب  لألداءنهج الوصفي، واشارت نتائج الدراسة إىل أن تقديرات الطلبة ومت استخدام امل
من تقديرات الطالبات، كما كشفت الدراسة أن تقديرات طلبة التخصص األديب للمهارات التدريسية لألستاذ اجلامعي أكرب 

 من تقديرات طلبة التخصص العلمي.
( ىيدفت إىل التعييرف علييى مسيتوى اداء اعضيياء ىيئيية التيدريس جبامعيية العلييوم والتكنولوجيييا 2008) دراسصة ادصصداخ و صصان -3

(فقيرة موزعية عليى سيت  22الباحثيان اسيتبانة مكونية مين ) اليمنية من وجهة نظر الطرب، ولتحقيج اىيداف الدراسية صيمم
تييارىم ابلطريقية العشيوائية الطبقيية، اخ ( اًنث مت14( ذكيور، و)88( طاليب، مينهم )102كفاعت، وبلغت عينة الدراسية)

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني درجات أعضاء ىيئة التدريس تعزى للنوع االجتماعي.واظهرت نتائج الدراسة 
ألعضاء ىيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية من لبل طلبة  ( ىدفت إىل تقييم األداء التدريسي2008) دراسة البهاىبة -4

( فقرة موزعة على اربعة  اور: التحضري للدروس، 30سات العليا، ولتحقيج ىدف الدراسة مت بناء استبانة مكونة من )الدرا
( طالبييا وطالبية، واظهيرت نتيائج الدراسيية أن 180اجليو النفسيي للمحاضيرة والتيدريس والتقييومي، تكونيت عينية الدراسية مين )

جاء يف املستوى املتوسط وىو مستوى أليل مين ا يد األدمل املقبيول جامعييا، مستوى تقييم الطلبة ألداء اعضاء ىيئة التدريس 
وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري اجلنس، يف حني كشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري 

 الكلية لصاحل الكليات اإلنسانية.
ارسية اعضياء ىيئية التيدريس يف جامعية آل البييت ملهيارات رجية ممد( ىدفت للتعيرف عليى 2013) دراسة أمحد، ادراحشو -5

( طالييب 451التيدريس يف ضيوء معيايري ادارة اجليودة الشياملة حسيب تصييورات طلبية اجلامعية، وتكونيت عينية الدراسية مين )
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، التقييييييم، التخطييييط والتنفيييييذ(فقييييرة، موزعيييية عليييى اربعيييية  يييياالت )72وطالبييية، واسييييتخدم الباحثيييان اسييييتبانة مكونيييية مييين )
ىيئة التدريس ملهارات التدريس ىي على درجة متوسطة، وعدم وجود  ءأن ممارسة اعضائج على ، وكشفت النتاواالتصاالت(

فروق ذات داللة احصائية يف أتثر اعضاء ىيئة التدريس يف مهارات التدريس يف  االت التنفيذ والتقييم واالتصال تعزى ملتغري 
 اجلنس.

معرفة مسيتوى التيدريس الفّعيال ألعضياء ىيئية التيدريس مين وجهية نظير عينية مين طلبية  ىدفت إىل (2015دراسة صومان ) -6
( طاليب وطالبية، ومت 248جامعة االسراء وعرلتو مبتغريات جنس الطلبة ومستواىم الدراسي، وتكونيت عينية الدراسية مين )

%( وىو دون املستوى 73.8فّعال كان )استخدام املنهج الوصفي، وكشفت نتائج الدراسة إن تقييم الطلبة ألداء التدريسي ال
%(، كميا كشيفت الدراسية عين عيدم وجيود فيروق ذات داللية احصيائية بيني متوسيطات العرميات 80املقبول جامعًيا وىيو )

 ألداء التدريسي اجلامعي الفّعال، يعزى ملتغري اجلنس واملستوى الدراسي للطلبة.
 ابج يتضح اآليت:من خرل العرض الس التعقيب على الدراسات السابقة:

 أكدت الدراسات السابقة على أمهية تقييم الطلبة ألداء أعضاء ىيئة التدريس يف كليات خمتلفة. -
ثثت أغلب الدراسيات يف  يال تقيييم أداء عضيو ىيئية التيدريس داخيل الكلييات العلميية واألدبيية، إضيافة إىل التعيرف عليى  -

 دوره األكادديي.األسباب اليت تودي إىل عدم ليام استاذ اجلامعة ب
كشفت نتائج بعا الدراسات عن وجود فروق ذات داللة احصائية بني طرب التخصصات العلمية والتخصصات األدبية  -

(، بينما كشفت بعا الدراسات عن عدم وجيود فيروق ذات داللية احصيائية تعيزى 2000دراسة احملبوب )صاحل األدبية كل
ودراسيية  (،2013(، ودراسية أمحييد وآخيرون )2015، ودراسية صييومان )(2004ملتغيري اجلينس كدراسيية غنييم واليحيييوى )

 (.2008ا دايب وخان )
أما الدراسات اليت كشت عن وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري الكلية فكانت لصياحل الكلييات األدبيية كدراسية  -

 (.2008(، ودراسة اهلباىبة )2004غنيم واليحيوى )
 : اجراءات البحثاثلثًا
 الباحثات املنهج الوصفي التحليلي.اتبعت  منهج البحث:: الً أو 
( 3017تكون  تم  البحث يف الطلبة الدارسني يف كليية الرتبيية جامعية مصيراتة والبياله عيددىم ) جمتمع البحث وعينتو:: اً نياث
( 282الطبقية، اليت تكونت من )لب وطالبة، ونظرا لعدم لانس  تم  البحث مت اختيار عينة البحث بطريقة العينة العشوائية طا

 طالبة وطالبة، موزعني على مجي  األلسام العلمية ابلكلية.
(، واستخدمو 2007وآخرون ) "القرين"لتحقيج أىداف البحث مت استخدمت الباحثات استبانة من إعداد  البحث: اةأد: اً لثاث
( فقرة، موزعة على ثرثة أبعاد وىي )أساليب األداء 27ن )( كأداة جلم  البياًنت، تكونت االستبانة م2013استو )يف در  "اجلرب"

 .واجلدول التا  يوضح البدائل ومت استخدام مقياس مخاسي الستةاابت الطلبة، التدريسي، أساليب التقومي، الصفات املهنية(
 بدائل االستبيان ) مستوعت املوافقة (  ( يوضح1جدول )

 موافج بشدةغري  غري موافج  ايد موافج موافج بشدة
5 4 3 2 1 
 صدق وثبات أداة البحث:رابًعا: 
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 لامت الباحثات ابستخراج صدق األداة من خرل الطرق اآلتية: : صدق األداة:أوال
مت الباحثات بعرض اداة البحث بصورتو املبدئية على منسقي اجلودة ابأللسام العلمية بكلية الرتبية، صدق احملكمني: لا .1

من خربة ودراية يف ىذا ارال، كما لام احملكمني إبجراء بعا التعديرت البسيطة على االستبانة،  وذلك ل ما يتمتعون بو
 ..( فقرة27وأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية مكونة من )

 االتساق الداخلي ابستخدامالستخراج ثبات األداة لامت الباحثات  اثنًيا: ثبات األداة:
 اخلي لفقرات احملور األول.( يوضح االتساق الد2اجلدول)

معاميييييييييييييييييييل  الفقييييييييرة ت
 االرتباط

 توى الداللةسم

يزود عضو ىيئة التدريس الطلبة خبطة املقرر الدراسي واألىداف واملفردات واملراج   1
 واملتطلبات يف بداية الفصل الدراسي

0.376** 0.000 

 0.000 **0.608 طريقة واضحةيشرح عضو ىيئة التدريس أىداف الدرس يف بداية احملاضرة ب 2
 0.000 **0.487 يستخدم عضو ىيئة التدريس أساليب متنوعة تعزز فهم الطالب 3
 0.000 **0.505 يشة  عضو ىيئة التدريس الطلبة على القراءة من مصادر متنوعة 4
 0.000 **0.452 يعطي عضو ىيئة التدريس الطلبة أمثلة واضحة لتسهيل الفهم 5
 0.000 **0.548 ىيئة التدريس وسائل تعليمية تساعد على فهم مواضي  املقرريستخدم عضو  6
 0.000 **0.489 يتحدث عضو ىيئة التدريس بوضوح يف أثناء احملاضرة 7
 0.000 **0.668 يشة  عضو ىيئة التدريس الطلبة على املشاركة يف أثناء احملاضرة 8
 0.000 **0.589 ل املنالشة يف مواضي  املقرريستثري عضو ىيئة التدريس تفكري الطلبة من خر 9
 0.000 **0.566 يرحب عضو ىيئة التدريس أبسئلة الطلبة 10

( مميا ييدل 0.01يتضح من بياًنت اجلدول السابج أن مجي  الفقرات هلا معامل ارتباط ذو داللة معنويية عنيد مسيتوى داللية )      
 على مرئمة الفقرات للمحور الذي تنتمي إليو.

 يوضح االتساق الداخلي لفقرات احملور الثاين أساليب التقييم (3)دول ج
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقصصصصصصصصرة ت
 0.00 **0.435 ما يتعلم وبني ما يطبج يف ا ياة يربط عضو ىيئة التدريس بني 1
 0.000 **0.591 يزود عضو ىيئة التدريس الطلبة بدرجاهتم يف زمن مناسب 2
 0.000 **0.697 يتاب  عضو ىيئة التدريس تقدم الطلبة يف املقرر 3
 0.000 **0.720 حيرص عضو ىيئة التدريس  على تعريف الطلبة أبخطائهم 4
 0.000 **0.583 يُقو م عضو ىيئة التدريس أداء الطلبة بطريقة عادلة 5
 0.000 **0.573 يوزع عضو ىيئة التدريس الدرجات على متطلبات املقرر بشكل مناسب 6
 0.000 **0.544 يض  عضو ىيئة التدريس أسئلة االختبارات بطريقة واضحة 7
 0.000 **0.0.702 تغطي أسئلة االختبارات معظم مواضي  املقرر 8
 0.000 **0.574 ينوع عضو ىيئة التدريس أساليب تقومي أداء الطلبة 9

( مما يدل على 0.01امل ارتباط ذو داللة معنوية عند مستوى داللة )يتضح من بياًنت اجلدول السابج أن مجي  الفقرات هلا مع
 مرئمة الفقرات للمحور الذي تنتمي إليو.
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 ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات احملور الثالث الصفات املهنية4جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقصصصصصصصصرة ت
 0.000 **0.534 يعد عضو ىيئة التدريس مادتو العلمية جيداً  1
 0.000 **0.626 يظهر عضو ىيئة التدريس محاساً عند تدريسو املقرر 2
 0.000 **0.596 عضو ىيئة التدريس متمكن من مادتو العلمية 3
 0.000 **0.317 يعامل عضو ىيئة التدريس الطلبة ابحرتام 4
 0.000 **0.601 يلتزم عضو ىيئة التدريس ثضور احملاضرات 5
 0.000 **0.665 عضو ىيئة التدريس ابلولت احملدد للمحاضرات يلتزم  6
 0.000 **0.562 يلتزم عضو ىيئة التدريس مبكتبو أثناء الساعات املكتبية 7
 0.000 **0.693 أود أن أدرس مقررات أخرى م  عضو ىيئة التدريس إن سنحت   الفرصة 8

( مما يدل على 0.01معامل ارتباط ذو داللة معنوية عند مستوى داللة )يتضح من بياًنت اجلدول السابج أن مجي  الفقرات هلا 
 ،. تنتمي إليو مرئمة الفقرات للمحور الذي

 يوضح مستوعت الثبات حملاور االستبانة ( 5اجلدول )
 مستوى الثبات معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات احملور

 جيد 0.718 10 األساليب التدريسية
 جيد 0.782 9 أساليب التقومي
 متوسط 0.684 8 الصفات املهنية
 عال   0.884 27 األداء التدريسي

      
ملا ( وىي ليمة عالية مما يدل على مرئمة 0.884من بياًنت اجلدول السابج يتضح أن معامل الثبات لرستبانو ككل )    

 وضعت من أجلو.
 عينة الوتوزيعها على واملتمثلة يف االستبيان حث البتطبيج أداة لامت الباحثات ب تطبيق أداة البحث: امًسا: 
 األساليب اإلحصائية:سادًسا: 

بعيد ا صييول علييى البيياًنت ميين خييرل االسييتبانة املوجهية للطلبيية، مت اختيييار األسيياليب اإلحصيائية املناسييبة ل جابيية علييى       
 تساؤالت البحث، وىذه األساليب ىي:

 اإلحنراف املعياري. -1
 املتوسط ا سايب. -2
 معادلة الفا كرمباخ. -3
 (.t.testاختبار ) -4
 وتقدمي التوصيات واملقرتحات : عرض النتائج وتفسريىارابًعا

 تعرض الباحثات نتائج البحث تبعاً لتسلسل أسئلة البحث، ويتضمن كذلك منالشة النتائج املتعلقة بكل تساؤل.
 اإلجابة على تساؤالت البحث:
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 األول:اإلجابة على التساؤل  .1
 مصراتة؟ –والذي ينص على " ما األساليب التدريسية األكثر ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس يف ألسام كلية الرتبية 

ول جابة على ىذا التساؤل مت استخدام التكرار والتكرار النسيب والوسط املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي لكل فقرة من 
 فقرات احملور.

                          ( يوضح التكرار والتكرار النسيب والوسط املرجح واالحنراف املعياري والوزن املئوي لفقرات6اجلدول )
 األداء التدريسي "أساليب األداء"

 الفقصصصصصصصصرة ت
جح
املر
ط 
وس
 ال

ف 
حنرا
اال

ري
ملعيا
ا

وي 
 املئ
وزن
ال

 

رتبة
ال

جة  
ودر
جتاه 
اال

رسة
ملما
ا

 

س الطلبيية خبطيية املقييرر الدراسييي واألىييداف واملفيييردات يييزود عضييو ىيئيية التييدري 1
 واملراج  واملتطلبات يف بداية الفصل الدراسي

 أوافج/ عالية 6 78.6% 0.814 3.93

 أوافج/ عالية 8 %77.2 0.886 3.86 يشرح عضو ىيئة التدريس أىداف الدرس يف بداية احملاضرة بطريقة واضحة 2
 أوافج / عالية  5 %81.4 0.971 4.07 متنوعة تعزز فهم الطالب يستخدم عضو ىيئة التدريس أساليب 3
 أوافج/ عالية 10 %74.2 0.961 3.71 يشة  عضو ىيئة التدريس الطلبة على القراءة من مصادر متنوعة 4
أوافج بشدة/  1 %84.8 0.806 4.24 يعطي عضو ىيئة التدريس الطلبة أمثلة واضحة لتسهيل الفهم 5

 عالية جداً 
 أوافج/ عالية 7 %77.6 1.132 3.88 خدم عضو ىيئة التدريس وسائل تعليمية تساعد على فهم مواضي  املقرريست 6
 أوافج/ عالية 2 %83.2 0.791 4.16 يتحدث عضو ىيئة التدريس بوضوح يف أثناء احملاضرة 7
 أوافج/ عالية 3 %82.6 0.879 4.13 يشة  عضو ىيئة التدريس الطلبة على املشاركة يف أثناء احملاضرة 8
 أوافج/ عالية 9 %74.2 0.961 3.71 يستثري عضو ىيئة التدريس تفكري الطلبة من خرل املنالشة يف مواضي  املقرر 9

 أوافج/ عالية 4 %82 0.910 4.10 يرحب عضو ىيئة التدريس أبسئلة الطلبة 10

 احملور ككل عالية %79.6 0.919 3.98 احملور ككل 

(، ويشري 0.919(، واحنرافاً معيارعً لدره )3.98تائج ابجلدول السابج جاء الوسط املرجح للمحور ككل لدره )من خرل الن     
%(، وىذا يشري إىل أن طلبة كلية 80الوسط املرجح إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة البحث ىو )أوافج(، بدرجة موافقة)

ة لديهم ممارسات تدريسية تتسم ابجلودة بدرجة عالية، وذلك  كما يشري إليها جدول الرتبية يرون أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلي
 مستوعت املوافقة.

على الوسط املرجح لكل فقرة من  لى ممارسة إىل األلل ممارسة بناءً وجاءت تلك املمارسات التدريسية مرتبة ترتيباً تنازلياً من األع  
 فقرات احملور 
دة لدى أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية متمثلة يف الفقرة اخلامسة واليت تنص على )يعطي جاءت أوىل املمارسات اجلي .1

(، 0.806) ( واحنرافا معيارع لدره4.24عضو ىيئة التدريس الطلبة أمثلة واضحة لتسهيل الفهم( بوسط مرجح لدره)
غلب أعضاء ىيئة التدريس %( وبدرجة ممارسة عالية من أ84.8وكان الاه اإلجابة )أوافج بشدة(، بوزن مئوي )

 العلمية ابلوال  مما يساعد على زعدة الفهم واالستيعاب لدى الطلبة. ةابلكلية، وىذا من شأنو ربط املاد
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وجاء يف املرتبة الثانية من فقرات ىذا احملور الفقرة السابعة واليت تنص على )يتحدث عضو ىيئة التدريس بوضوح يف  .2
(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي 0.791) ( واحنرافا معيارع لدره4.16ه)أثناء احملاضرة( بوسط مرجح لدر 

%( وبدرجة ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا من شأنو جذب انتباه الطلبة لعضو 83.2)
 ىيئة التدريس، وزعدة الرتكيز يف فهم املادة العلمية واستيعاهبا.

الثالثة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثامنة واليت تنص على )يشة  عضو ىيئة التدريس الطلبة على وجاء يف املرتبة  .3
(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، 0.879) ( واحنرافا معيارع لدره4.13املشاركة يف أثناء احملاضرة( بوسط مرجح لدره)

 %( وبدرجة ممارسة عالية.82.6بوزن مئوي )
رابعة من فقرات ىذا احملور الفقرة العاشرة واليت تنص على )يرحب عضو ىيئة التدريس أبسئلة الطلبة( وجاء يف املرتبة ال .4

%( وبدرجة 82(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي )0.910) ( واحنرافا معيارع لدره4.10بوسط مرجح لدره)
و فهم أكثر ملواضي  املقرر وإثرائو ابألفكار واآلراء ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا من شأن

 املختلفة، والولوف على درجة فهم الطلبة جلوانب مواضي  املقرر.
وجاء يف املرتبة اخلامسة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثالثة واليت تنص على )يستخدم أعضاء ىيئة التدريس أساليب  .5

( وكان الاه اإلجابة )أوافج(، 0.971(، واحنرافا معيارعً لدره )4.07)متنوعة تعزز فهم الطالب( بوسط مرجح لدره
%(أي أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية يبادرون بتبق األفكار واألساليب املتنوعة اليت تعزز فهم 81.6بوزن مئوي ) 

 الطالب.
ود عضو ىيئة التدريس الطلبة خبطة املقرر وجاء يف املرتبة السادسة من فقرات ىذا احملور الفقرة األوىل واليت تنص على )يز  .6

( واحنرافا معيارع 3.93الدراسي واألىداف واملفردات واملراج  واملتطلبات يف بداية الفصل الدراسي( بوسط مرجح لدره)
 % (.78.6(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي )0.814) لدره

فقرة السادسة واليت تنص على )يستخدم عضو ىيئة التدريس وسائل وجاء يف املرتبة السابعة من فقرات ىذا احملور ال .7
(، وكان الاه 1.132) ه( واحنرافا معيارع لدر 3.88تعليمية تساعد على فهم مواضي  املقرر( بوسط مرجح لدره)

 .%( وبدرجة ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية77.6اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي)  
)يشرح عضو ىيئة التدريس أىداف الدرس  يف املرتبة الثامنة الفقرة الثانية من فقرات ىذا احملور واليت تنص على وجاء   .8

(، وكان الاه اإلجابة 1.038(، واحنرافا معيارعً لدره )3.86يف بداية احملاضرة بطريقة واضحة( بوسط مرجح لدره)
دريس يهتمون بتوضيح أىداف الدرس للطلبة يف بداية احملاضرة % (أي أن أعضاء ىيئة الت77.2)أوافج(، بوزن مئوي )

 مما يساعد الطالب على ترتيب أفكاره وتنظيمها وزعدة لدرتو على تلقي املعلومة وربطها ابملعلومات السابقة والرحقة.
التدريس تفكري الطلبة وجاء يف املرتبة التاسعة من فقرات ىذا احملور الفقرة التاسعة واليت تنص على )يستثري عضو ىيئة  .9

(، وكان الاه اإلجابة 0.886) ( واحنرافا معيارع لدره3.71من خرل املنالشة يف مواضي  املقرر( بوسط مرجح لدره)
%( وبدرجة ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا من شأنو إ رة 74.2)أوافج(، بوزن مئوي )

 ي  املقرر واالطرع عليها من عدة مراج  لبل البدء يف تناوهلا ابلدراسة .اىتمام الطلبة وتقبلهم ملواض
ىذا احملور واليت تنص على )يشة  عضو ىيئة التدريس الطلبة على  من فقرات وجاء يف املرتبة العاشرة الفقرة الرابعة .10

وكان الاه اإلجابة )أوافًج(، بوزن (، 0.961(، واحنرافا معيارعً لدره )3.71القراءة من مصادر متنوعة( بوسط مرجح لدره)
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%( أي أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية يدفعون ابلطلبة ل طرع على عدة مصادر للمادة العلمية مما يزيد أفج 74.2مئوي )
 الطالب وزعدة مداركو وفهمو للمادة العلمية.

 اإلجابة على التساؤل الثاين: .2
 مصراتة؟ –ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس يف ألسام كلية الرتبية  والذي ينص على " ما أساليب التقومي األكثر

املئوي لكل فقرة من ول جابة على ىذا التساؤل مت استخدام التكرار والتكرار النسيب والوسط املرجح واالحنراف املعياري والوزن 
 .فقرات احملور

 زن املئوي لفقرات أساليب التقوميف املعياري والو ( يوضح التكرار والتكرار النسيب والوسط املرجح واالحنرا7جدول )

 الفقصصصصصصصصرة ت
جح
املر
ط 
وس
ال

 

ف 
حنرا
اال

ري
ملعيا
ا

وي 
 املئ
وزن
ال

 

رتبة
ال

رجة 
 ود
جتاه
اال

 
رسة
ملما
ا

 

 أوافج/ عالية 3 %78 0.978 3.9 يربط عضو ىيئة التدريس بيم ما يتعلم وبني ما يطبج يف ا ياة 1
 أوافج/ عالية 9 %75 0.969 3.75 طلبة بدرجاهتم يف زمن مناسبيزود عضو ىيئة التدريس ال 2
 أوافج / عالية  8 %75.2 0.948 3.76 يتاب  عضو ىيئة التدريس تقدم الطلبة يف املقرر 3
 أوافج/ عالية 5 %76.4 0.951 3.82 حيرص عضو ىيئة التدريس  على تعريف الطلبة أبخطائهم 4
 أوافج/ عالية 2 %78.2 1.066 3.91 لطلبة بطريقة عادلةيُقو م عضو ىيئة التدريس أداء ا 5
 أوافج/ عالية 1 %78.2 0.991 3.91 يوزع عضو ىيئة التدريس الدرجات على متطلبات املقرر بشكل مناسب 6
 أوافج/ عالية 4 %78 1.086 3.90 يض  عضو ىيئة التدريس أسئلة االختبارات بطريقة واضحة 7
 أوافج/ عالية 6 %76 1.065 3.80 عظم مواضي  املقررتغطي أسئلة االختبارات م 8
 أوافج/ عالية 7 %75.6 1.042 3.78 ينوع عضو ىيئة التدريس أساليب تقومي أداء الطلبة  9
 أوافق/ عالية  %68 1.012 3.83 احملور ككل 
(، ويشري 1.012افاً معيارعً لدره )(، واحنر 3.83من خرل النتائج ابجلدول السابج جاء الوسط املرجح للمحور ككل لدره )     

الوسط املرجح إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة البحث ىو )أوافج(، وىذا يشري إىل أن طلبة كلية الرتبية موافقون بنسبة 
إليها %(  على أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية يستخدمون أساليب تقومي تتسم ابجلودة بدرجة عالية، وذلك  كما يشري 68)

 جدول مستوعت املوافقة.
على الوسط املرجح لكل فقرة من فقرات  وجاءت تلك األساليب مرتبة ترتيباً تنازلياً من األعلى ممارسة إىل األلل ممارسة بناءً      
  احملور.
تنص على )يوزع عضو جاءت أوىل أساليب التقومي اليت ديارسها أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية متمثلة يف الفقرة السادسة واليت  .1

( 0.991(، واحنرافا معيارعً لدره )3.91ىيئة التدريس الدرجات على متطلبات املقرر بشكل مناسب( بوسط مرجح لدره)
%( أي أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية يهتمون بدرجة عالية بتوزي  78.2وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي )

خلاصة بو من )حضور الطالب للمحاضرات، املشاركة الفاعلة يف لاعة الدرس، تقدمي األوراق درجات املقرر على املتطلبات ا
  البحثية املتعلقة مبوضوعات املقرر، االمتحاًنت النصفية والنهائية( مما يضمن عدالة توزي  الدرجات.
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م عضو ىيئة التدريس أداء الطلبة بطريقة وجاء يف املرتبة الثانية الفقرة اخلامسة من فقرات ىذا احملور واليت تنص على )يُقو   .2
%( 78.2(، وكان الاه اإلجابة )أوافًج(، بوزن مئوي)1.066(، واحنرافا معيارعً لدره )3.91عادلة( بوسط مرجح لدره)

 أي أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية لديهم عدالة بدرجة عالية يف تقييم طرهبم.
ىل من فقرات ىذا احملور واليت تنص على )يربط عضو ىيئة التدريس بيم ما يتعلم وبني ما وجاء يف املرتبة الثالثة الفقرة األو    .3

(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي ) 0.978(، واحنرافا معيارًع لدره )3.90يطبج يف ا ياة( بوسط مرجح لدره)
ابلوال  املعاش مما يزيد من االستفادة من  %(أي أن أعضاء ىيئة التدريس يهتمون بدرجة عالية بربط ما يتم تعلمو78

املقررات الدراسية يف حل مشكرت ارتم ، وىذا بدوره يساىم يف تلبية متطلبات سوق العمل؛ من خرل ربط ما مت تعلمو 
 ابلوال . 

أسئلة االختبارات  وجاء يف املرتبة الرابعة من فقرات ىذا احملور الفقرة السابعة  واليت تنص على )يض  عضو ىيئة التدريس  .4
(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن 1.086( واحنرافا معيارع لدره )3.90بطريقة واضحة( بوسط مرجح لدره)

%(، أي أن أعضاء ىيئة التدريس يهتمون بدرجة عالية أبن تكون أسئلة االختبارات واضحة، وبعيدة عن 78مئوي)
 الغموض.

ىذا احملور الفقرة الرابعة واليت تنص على )حيرص عضو ىيئة التدريس  على تعريف الطلبة وجاء يف املرتبة اخلامسة من فقرات  .5
(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي 0.951( واحنرافا معيارع لدره )3.82أبخطائهم( بوسط مرجح لدره)

واستدراكها والتعلم منها ولنب  %( وبدرجة ممارسة عالية، وىذا بدوره يساعد الطالب على معاجلة تلك األخطاء76.4)
 تكرارىا.

وجاء يف املرتبة السادسة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثامنة واليت تنص على )تغطي أسئلة االختبارات معظم مواضي  املقرر(  .6
ة %( وبدرج76(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي)1.065( واحنرافا معيارع لدره )3.80بوسط مرجح لدره)

 ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية.
وجاء يف املرتبة السابعة من فقرات ىذا احملور الفقرة التاسعة واليت تنص على )ينوع عضو ىيئة التدريس أساليب تقومي أداء  .7

رجة ممارسة عالية من (، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، وبد1.042( واحنرافا معيارع لدره )3.78الطلبة( بوسط مرجح لدره)
 أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا ملراعاة الفروق الفردية بني الطرب. 

وجاء يف املرتبة الثامنة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثالثة واليت تنص على )يتاب  عضو ىيئة التدريس تقدم الطلبة يف املقرر(   .8
%( وبدرجة 75.2(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي ) 0.948ه )( واحنرافا معيارع لدر 3.76بوسط مرجح لدره)

ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا من شأنو  التعرف على درجة استيعاب الطرب للمادة العلمية، 
 ومساعدهتم فيما ىو استصعب عليهم فهمو.

الفقرة الثانية  واليت تنص على )يزود عضو ىيئة التدريس الطلبة بدرجاهتم يف زمن وجاء يف املرتبة التاسعة من فقرات ىذا احملور  .9
%( 75(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن مئوي )0.969( واحنرافا معيارع لدره )3.75مناسب( بوسط مرجح لدره)

الطالب على مستوى تقدمو يف  وبدرجة ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا من شأنو أن يتعرف
 املادة العلمية، والتعرف على جوانب الضعف لديو ملعاجلتها، وأيضا التعرف على جوانب القوة وتعزيزىا.

 اإلجابة على التساؤل الثالث: .3
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 مصراتة؟ –والذي ينص على " ما األساليب التدريسية األكثر ممارسة بني أعضاء ىيئة التدريس يف ألسام كلية الرتبية 
ملئوي لكل فقرة من ول جابة على ىذا التساؤل مت استخدام التكرار والتكرار النسيب والوسط املرجح واالحنراف املعياري والوزن ا

 .فقرات احملور
 وزن املئوي لفقرات الصفات املهنية.( يوضح التكرار والتكرار النسيب والوسط املرجح واالحنراف املعياري وال8اجلدول )و      

ط  صصصصصصصصرةالفق ت
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ف  
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ا
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ال

 

رتبة
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جتاه  
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جة 
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ملما
ا

 

 أوافج/ عالية 3 %81.6 0.877 4.08 يعد عضو ىيئة التدريس مادتو العلمية جيداً  1
 أوافج/ عالية 6 %75.4 1.052 3.77 يظهر عضو ىيئة التدريس محاساً عند تدريسو املقرر 2
  أوافج بشدة/ عالية 4 %80.4 0.889 4.02 لتدريس متمكن من مادتو العلميةعضو ىيئة ا 3
 أوافج بشدة/ عالية جداً  1 %86.2 0.932 4.31 يعامل عضو ىيئة التدريس الطلبة ابحرتام 4
 أوافج/ عالية 2 %82 0.823 4.10 يلتزم عضو ىيئة التدريس ثضور احملاضرات 5
 أوافج/ عالية 5 %77.4 0.984 3.87 احملدد للمحاضرات يلتزم  عضو ىيئة التدريس ابلولت 6
 أوافج/ عالية 8 %67.6 1.236 3.38 يلتزم عضو ىيئة التدريس مبكتبو أثناء الساعات املكتبية 7
 أوافج/ عالية 7 %69.4 1.132 3.47 أود أن أدرس مقررات أخرى م  عضو ىيئة التدريس إن سنحت   الفرصة  8

 أوافق/ عالية %78 1.102 3.9 احملور ككل
   
(، ويشري 1.102(، واحنرافاً معيارعً لدره )3.9من خرل النتائج ابجلدول السابج جاء الوسط املرجح للمحور ككل لدره )   

%(، وىذا يشري إىل أن طلبة كلية 78الوسط املرجح إىل أن الرأي السائد إلجابة أفراد عينة البحث ىو )أوافج(، بدرجة موافقة)
ية يرون أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية يتمتعون بصفات مهنية تتسم ابجلودة بدرجة عالية، وذلك  كما يشري إليها جدول الرتب

 مستوعت املوافقة.
املرجح لكل فقرة من فقرات وجاءت تلك الصفات املهنية مرتبة ترتيباً تنازلياً من األعلى توافراً إىل األلل توافراً بناءاً على الوسط   

 احملور:
جاءت أوىل الصفات املهنية اجليدة لدى أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية متمثلة يف الفقرة الرابعة واليت تنص على )يعامل  .1

( وكان الاه اإلجابة 0.932(، واحنرافا معيارعً لدره )4.31عضو ىيئة التدريس الطلبة ابحرتام( بوسط مرجح لدره)
ي أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية حيرصون على معاملة الطالب بكل تقدير %(، أ86.2)أوافج بشدة(، بوزن مئوي )

واحرتام مما ينعكس على وجود عرلات إنسانية جيدة بني الطالب واألستاذ، وىذا بدوره يرف  من الروح املعنوية للطالب 
 وزعدة الثقة والدافعية لديو.

احملور واليت تنص على )يلتزم عضو ىيئة التدريس ثضور  وجاء يف املرتبة الثانية الفقرة اخلامسة من فقرات ىذا .2
(، وكان الاه اإلجابة )أوافًج(، وبوزن مئوي 0.823(، واحنرافا معيارًع لدره )4.10احملاضرات( بوسط مرجح لدره)

لتزام %( أي أن أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية يلتزمون ثضور احملاضرات بدرجة عالية، مما يشة  الطلبة على اال82)
 أيضا اب ضور وضمان االلتزام ابلوعاء الزمق للمقرر الدراسي وعدم التأخر.
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وجاء يف املرتبة الثالثة الفقرة األوىل من فقرات ىذا احملور واليت تنص على )يعد عضو ىيئة التدريس مادتو العلمية    .3
اه اإلجابة )أوافج(، وبوزن مئوي (، وكان ال0.877(، واحنرافا معيارًع لدره )4.08جيداً( بوسط مرجح لدره)

%(، أي أن أعضاء ىيئة التدريس يهتمون بدرجة عالية  إبعداد املادة العلمية واالطرع على عدة مراج  81.6)
 تتناول املادة العلمية وكل ما ىو جديد فيها وتطبيقاهتا يف الوال ، مما يساىم يف توصيل املعلومة للطالب بطريقة سلسة.

بة الرابعة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثالثة واليت تنص على )عضو ىيئة التدريس متمكن من مادتو وجاء يف املرت  .4
(، وكان الاه اإلجابة )أوافج( وبوزن 0.889( واحنرافا معيارع لدره )4.02العلمية( بوسط مرجح لدره)

 .العلمية مما جيعلو متمكناً منها %(،وىذا يرتبط ابىتمام عضو ىيئة التدريس ابإلعداد اجليد للمادة80.4مئوي)
وجاء يف املرتبة اخلامسة من فقرات ىذا احملور الفقرة السادسة واليت تنص على )يلتزم  عضو ىيئة التدريس ابلولت احملدد  .5

(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن 0.984( واحنرافا معيارع لدره )3.87للمحاضرات( بوسط مرجح لدره)
 درجة ممارسة عالية.%(، وب77.4مئوي)

وجاء يف املرتبة السادسة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثانية واليت تنص على )يظهر عضو ىيئة التدريس محاساً عند  .6
(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن 1.052( واحنرافا معيارع لدره )3.77تدريسو املقرر( بوسط مرجح لدره)

ة من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية. مما يزيد أيضاً من محاس الطالب ورف  %( وبدرجة ممارسة عالي75.4مئوي)
 الدافعية للتعلم وتقبل املادة العلمية

وجاء يف املرتبة السابعة من فقرات ىذا احملور الفقرة الثامنة واليت تنص على )أود أن أدرس مقررات أخرى م  عضو ىيئة  .7
(، وكان الاه اإلجابة 1.132( واحنرافا معيارع لدره )3.47لدره) التدريس إن سنحت   الفرصة( بوسط مرجح

%( على أن أعضاء ىيئة التدريس 69%(، وىذا يدل على أن عينة البحث موافقون بنسبة)69.4)أوافج( بوزن مئوي)
تدريس الذين ابلكلية ديتلكون الصفات املهنية اليت لعل الطلبة يرغبون يف دراسة مقررات أخرى م  نفس أعضاء ىيئة ال

 لاموا بتدريسهم. 
وجاء يف املرتبة الثامنة واألخرية من فقرات ىذا احملور الفقرة السابعة واليت تنص على )يلتزم عضو ىيئة التدريس مبكتبو   .8

(، وكان الاه اإلجابة )أوافج(، بوزن 1.236( واحنرافا معيارع لدره )3.38أثناء الساعات املكتبية( بوسط مرجح لدره)
%(وبدرجة ممارسة عالية من أغلب أعضاء ىيئة التدريس ابلكلية، وىذا من شأنو مساعدة الطرب يف 67.6) مئوي

حل مشكرهتم واإلجابة على استفساراهتم، وتعريف الطالب مبساره التعليمي داخل الكلية ومساعدتو يف حتديد املواد 
  يف املشكرت يف الفصول املتقدمة من دراستهم ابلكلية.العلمية ذات األولوعت واألسبقيات حن يتةنب الطلبة الولوع 

 اإلجابة على التساؤل الرئيسي للبحث:
 والذي ينص على ) ما جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية جامعة مصراتة من وجهة نظر الطلبة؟

  .ملعياري والوزن املئوياالحنراف اول جابة على ىذا التساؤل مت استخدام الوسط املرجح و 
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 ياري والوزن املئوي حملاور البحث( يوضح الوسط املرجح واالحنراف املع9جلدول)ا
 جودة األداء التدريسي الصفات املهنية أساليب التقومي األساليب التدريسية احملور

 3.76 3.9 3.98 3.4 الوسط املرجح
 1.011 1.102 0.919 1.012 االحنراف املعياري

 %75.2 %78 %79.6 %68 املئوي الوزن
 عال   عال   عال   عال   مستوى اجلودة

مصراتة من من بياًنت اجلدول السابج يتضح أن مستوى جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية جامعة      
.  وجهة نظر الطلبة عال 

ى ) ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات والذي ينص عل خامساً: اإلجابة على التساؤل الفرعي الراب :
 ؟(بية تعزى إىل االخترف يف التخصصأراء عينة البحث حول مستوى جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرت 

طات عينة البحث حول للفروق بني متوس  T( يوضح اختبار 10دول )، واجل Tول جابة على ىذا التساؤل مت استخدام اختبار 
 مستوى جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف التخصص

االحنراف  املتوسط العدد التخصص املتغري
 املعياري

درجات 
 الييييييييييييييييييداللة Tليمة  ا رية

األساليب 
 التدريسية

 4.58699 40.1435 230 أديب
290 2.401 0.017 

دال 
 معنوعً 

 5.84139 38.4677 62 علمي

مين بيياًنت اجليدول السيابج يتضيح أنيو توجيد فيروق ذات داللية احصيائية حيول مسيتوى جيودة األسياليب التدريسيية ألعضياء       
اللية صهم أديب حيت جاء مستوى الدىيئة التدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف التخصص  ولصاحل  الطلبة الذين ختص

 .(0.05( وىو ألل من )0.017)
 للفروق بني متوسطات عينة البحث حول مستوى جودة أساليب  T( يوضح اختبار  11دول )اجل

 التقومي ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف التخصص 

درجات  ياالحنراف املعيار  املتوسط العدد التخصص املتغري
 الييييييييييييييييييداللة Tليمة  ا رية

أساليب 
 التقومي

 4.95807 34.9478 230 أديب
دال  0.014 2.477 290

 6.99295 33.0161 62 علمي معنوعً 

 من بياًنت اجلدول السابج يتضح أنو توجد فروق ذات داللة احصائية حول مستوى جودة أساليب التقومي ألعضاء ىيئة      
اللة التدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف التخصص  ولصاحل  الطلبة الذين ختصصهم أديب حيت جاء مستوى الد

 .(0.05( وىو ألل من )0.014)
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                 للفروق بني متوسطات عينة البحث حول مستوى جودة الصفات املهنية   T( يوضح اختبار  12دول )اجل
 بية تعزى إىل االخترف يف التخصصدريس يف كلية الرت ألعضاء ىيئة الت

 االحنراف املعياري املتوسط العدد التخصص املتغري
درجات 
 الييييييييييييييييييداللة Tليمة  ا رية

 الصفات املهنية
 4.19867 31.3957 230 أديب

 دال معنوعً  0.003 3.036 290
 5.08853 29.4839 62 علمي

ًنت اجلدول السابج يتضح أنو توجد فروق ذات داللة احصائية حول مستوى جودة الصفات املهنية  ألعضاء ىيئة من بيا       
اللة وى الدياء مستيييص  ولصاحل  الطلبة الذين ختصصهم أديب حيت جيييالتدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف التخص

 (.0.05( وىو ألل من )0.003)
                للفروق بني متوسطات عينة البحث حول مستوى جودة األداء التدريسي   Tح اختبار ( يوض 13دول )اجل

 ألعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف التخصص
 
درجات  االحنراف املعياري املتوسط العدد التخصص املتغري

 الييييييييييييييييييداللة Tليمة  ا رية

 داء التدريسيجودة األ
 11.85823 106.4870 230 أديب

دال  0.003 2.971 290
 16.53012 100.9677 62 علمي معنوعً 

من بياًنت اجلدول السابج يتضح أنو توجد فروق ذات داللة احصائية حول مستوى جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة       
التخصص  ولصاحل  الطلبة الذين ختصصهم أديب حيت جاء مستوى الداللة التدريس يف كلية الرتبية تعزى إىل االخترف يف 

 .(0.05( وىو ألل من )0.003)
 التوصيات واملقرتحات:

 توصي الباحثات ابآليت::  أواًل: التوصيات
 اجراء دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتطوير أدائهم التدريسي.. 1
 ت الزمة تساعد يف حتسني بيئة التعلم.. توفري كل ما حتتاجو الكلية من لهيزا2
 االستمرار يف عملية تقييم عضو ىيئة التدريس من ولت آلخر سواء من ل بل الطلبة أو من لبل بفسو.. 3
 . وض  معايري وشروط  ددة لتقييم جودة األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس.4

 تقرتح الباحثات بضرورة: اثنًيا: املقرتحات:
 بني الكليات العلمية والكليات األدبية يف  ال األداء التدريسي لتقييم األستاذ اجلامعي. إجراء مقارنة .1
 اجراء ثوث مماثلة على مراحل دراسية أخرى. .2
 .ساتذة أنفسهم يف ضوء شروط معينةاجراء ثث يهدف لتقييم جودة األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر األ .3
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التكنولوجية اليمنية يف ضيوء  جبامعة العلو  ألداء أعضاء ىيئة التدريس (. تقومي الطرب2008ا دايب، داود وخان، عمر ) .6

 .  108 -92ص(، 2) ،2، اجلامعي لضمان جودة التعليم ارلة العربيةفاعت التدريسية. بعا الك
عميييان     .وأتىيلو إعيداده أسس  م القييرن ا ييييادي والعشرييين معليي(.2009ييييادي مشعييان ،عبد الدليمييي، طييييارق )ربييي ، ى .7
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يف غيزة. كليية الرتبيية، (. تقيومي جيودة مهيارات التيدريس اجليامعي ليدى أسياتذة جامعية األلصيى 2003السر، خالد مخيس ) .8
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