
ة | 413 ح ف ص ل  ا
 

 

                               
     International Journal of  Educational Psychological Studies –  Vol. 2, No. 3, 2017, pp. 413 - 429  

  4130-2520ISSN -, p 4149-2520ISSN -e     

  www.refaad.comAvailable online at http://      

 

 

تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الجوف 
 من وجهة نظر الطالبات

 عطاف منصور عياصرة
 جامعة الجوف -أستاذ مساعد

etafayasrah@yahoo.com 

 
  :الملخص
من وجهة كلية التربية بجامعة الجوف التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في إلى تقييم األداء  الدراسةهدفت هذه         

لعام من ا الثانيفي الفصل الدراسي  من طالبات كلية التربية ( طالبة 126من ) الدراسةتكونت عينة وقد , نظر الطالبات
 من استبانة أعدتها الباحثة تألفتتكونت أداة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة, تم اختيارهن  ,هـ1437/1438الدراسي 

, والتأثير على لتقييم: تفعيل مصادر التعلم والتعليم, وتوظيف أساليب القياس واهي أبعادفقرة موزعة على ثالثة  29من 
 .الطالبات

توصلت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي لواقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بلغ )  
) جاء بالمرتبة األولى بمتوسط حسابيو كان بدرجة كبيرة  تنوع مصادر التعلم والتعليمبعد وأن  بدرجة متوسطة,(   3.29
توظيف وفي المرتبة األخيرة جاء مجال  (3.20بمتوسط حسابي ) التأثير على الطالبات, وفي المرتبة الثانية مجال (3.56

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط وكشفت النتائج (, 3.10) أساليب القياس والتقويم بمتوسط حسابي 
داللة إحصائية تعزى كما أشارت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات تقديرات طالبات كلية التربية في واقع األداء التدريسي 

 ومتغير السنة الدراسية. لمتغير التخصص
عضو هيئة  ,مصادر التعلم والتعليم, التأثير على الطالباتالتقويم , القياس أساليب  ,األداء التدريسي :الكلمات المفتاحية

   . التدريس 
 

 :المقدمة
الجامعيين ومدى اكتسابهم للمعارف األساسية التي  يرتكز تقدم الدول اليوم على ارتفاع مستوى التنمية لخريجيها

في تنمية مجتمعهم واحتالله مرتبة  همتمكنهم من تنمية مهاراتهم في سوق العمل وتطويرها بالشكل المناسب والتي تس
لهذا فإن  متقدمة بين الدول األخرى. وعملية التقييم تعد عملية ضرورية بوصفها جزءًا ال يتجزأ من عملية التطوير التربوي,

تقييم التعليم أصبح ضرورة حتمية اليوم والذي بدوره يعتمد على كفاءة األستاذ الجامعي المنوط به إعداد الكوادر البشرية 
التي تنهض بمسيرة التنمية في المجتمع وتساهم فيها بشكل فعال, ومن أهم المؤشرات على كفاءة األستاذ الجامعي هو 
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؛ باعتباره من أهم المدخالت في التعليم الجامعي, وهو يعتبر المؤثر األقوى في إحداث األداء التدريسي الذي يقوم به
 التغيرات المنشودة لدى الطلبة الجامعيين.

إن أعضاء هيئة التدريس هم عماد العمل األكاديمي في الجامعة ألنهم هم الذين يتحملون مسؤولية التدريس في 
كاديمي في الجامعة, يتحملون مسؤولية النشاط البحثي في الجامعة, وهم الذين الجامعة, وهم المسؤولين عن اإلرشاد  األ

؛ ولذلك فإن تقويم أعضاء هيئة التدريس وخاصة الجانب التدريسي, يضعون المناهج الدراسية ويحددون المقررات الدراسية
لى على مدى كفاءة وفاعلية أعضاء عمل في غاية األهمية انطالقًا من أن تحقق أهداف الجامعة, يعتمد في المرتبة األو 

   [1]هيئة التدريس والعاملين فيها
وألهمية الدور الذي يقوم به األستاذ الجامعي, أصبح من الضروري اتخاذ أساليب محددة لتقويمه وتحديد األدوات 

اخل الجامعة, وتشير والمصادر التي يمكن من خاللها الحصول على معلومات عنه ُيعتمد عليها في تقييم أدائه التدريسي د
بعض الدراسات إلى أن أكثر المصادر التي يمكن من خاللها الحكم على كفاءة وفاعلية أداء عضو هيئة التدريس هم 
الطلبة, وذلك ألنهم أكثر تعرضًا ألدائه وهم المستفيدون بالدرجة األولى من ذلك األداء, كما أنهم أكثر األشخاص اطالعًا 

 [2]اعات الدراسة من فعاليات وممارسات تدريسيةلما يدور في ق ومعايشةً 
أن تقييم الطالب ألداء عضو هيئة التدريس يعد من ميادين التقييم التربوي الهامة, ومن أهم القوى المؤثرة في 

 المعرفية والمهنية واالنفعالية وسمات الشخصية لعضو هيئة التدريس تؤدي دورًا أكثر فاعلية عملية التعليم وأن الخصائص
 [.3]وكفاءة في العملية التعليمية

 :مشكلة البحث
يشكل عضو هيئة التدريس الركن األساس في التعليم الجامعي لذا تحرص الجامعات على التقييم المستمر 
والموضوعي والواقعي السليم لكل من يعمل بالجامعة, وألهمية هذا الموضوع تناولته العديد من الدراسات واألبحاث والتي 

الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس, وبالرغم من  كانت تهدف جميعها إلى الوقوف على جوانب القصور والقوة في
كثرة هذه الدراسات والجهود المبذولة في هذا المجال إال أن األداء التدريسي في واقعنا الحالي ال يزال بعيد عن تحقيق 

التدريس وتحقيق  األهداف المنشودة, مما يعني ضرورة العمل الجاد الفعال للرقي بكفاءة األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التميز في جودة التدريس وما يحققه من انعكاسات على جودة التعليم العالي, ويركز هذا البحث على أعضاء هيئة التدريس 
في كلية التربية ألنهم هم المسؤولين عن إعداد وتأهيل الطلبة ليصبحوا فاعلين في مجتمعهم وذوو كفاءة في مهنتهم, ومن 

 البحث تتبلور في األسئلة التالية:  هذا المنطلق فان مشكلة
ما درجة تقييم طالبات كلية التربية لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف المرتبطة بأبعاد الدراسة  .1

 الثالثة؟ 
األداء التدريسي ألعضاء  لبات وفقا لمتغير التخصص في تقييملطااهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات  .2

 ة التدريس؟هيئ
األداء  السنة الدراسية للطالبة في تقييم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطالبات وفقًا لمتغير مستوى  .3

 التدريسي ألعضاء هيئة التدريس؟

 :أهمية البحث
 تتجسد أهمية البحث في الجوانب التالية:  

 تطوير العمل الجامعي.لعضو هيئة التدريس كونها عملية أساسية في التقييم أهمية  .1
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تلبية حاجة جامعة الجوف إلى إجراء دراسة عملية تكشف عن أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, خاصة وأن  .2
 الجامعة تسعى جاهدة إلى تجويد مخرجاتها التعليمية.

الكلية على تعرف كلية التربية بجامعة الجوف الذي يؤثر في قدرة ألعضاء هيئة في أنها تتعامل مع األداء التدريسي  .3
 الذي بدوره يساعد على تحقيق أهدافها بفاعلية.و أداء الطلبة 

, بما حسين الطرق واستراتيجيات التدريسمفيدة ألعضاء هيئة التدريس أنفسهم حيث تساهم في تطوير وت التقييمعملية  .4
 يحقق أهداف العملية التعليمية.

 :أهداف البحث
 تقديم استبانة باألداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية ضمن معايير تقويم األداء التدريسي بهدف تطويره.   .1
 تعرف نقاط الضعف والقوة في األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الجوف.  .2

 :فات اإلجرائيةالتعري
كم على منظومة تعليمية أو أحد مكوناتها أو عناصرها, بغية إصدار قرارات : عملية منظمة يتم فيها إصدار حالتقييم

 [4]ما يحقق أهدافهاتتعلق بإدخال تحسينات أو تعديالت على تلك المنظومة ككل, أو على بعض مكوناتها أو عناصرها, ب
الحكم على األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس من قبل طالباته باستخدام االستبانة الدراسة في هذه  األداء تقييمويقصد ب

 المعدة لهذه الغاية. 
به وما  المناطة التعليمة –ذ المهام التعليمية بأنه "درجة قيام عضو هيئة التدريس بتنفي  [5] العمايرة: عرفه األداء التدريسي

كل  الدراسةفي هذه التدريسي  باألداءويقصد يبذله من ممارسات وأنشطة وسلوكيات تتعلق بمهامه المختلفة تعبيرًا سلوكيًا".
ما يقوم به عضو هيئة التدريس من أنشطة وعمليات , وإجراءات, وسلوكيات تعليمية تتعلق بعملية التدريس داخل قاعة 

 التدريس أو خارجها.
, والمحاضرون الذين يدرسون في كلية ة المشاركون, واألساتذة المساعدون , واألساتذ: هم األساتذةالتدريسأعضاء هيئة 

 التربية بجامعة الجوف. 

: يعرف بأنه إصدار الحكم على أداء عضو هيئة التدريس بناء على تقديرات كمية محددة  أداء عضو هيئة التدريستقييم 
  [.6]لهذا األداء

 :البحثحدود 
 يتحدد البحث الحالي بالحدود التالية:

بعد , تنوع مصادر التعلم والتعليمبعد ثالثة أبعاد لألداء التدريسي )تقييم الحد الموضوعي: اقتصر البحث على  .1
 .التأثير على الطالبات(بعد , توظيف أساليب القياس والتقويم

التربية بتخصصي التربية الخاصة , رياض  كليةالحد البشري: أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية / طالبات  .2
 . األطفال(

 .ه1438 \1437من العام الدراسي  الثانيفي الفصل الدراسي  الدراسةالحد الزماني : طبقت  .3
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 :الدراسات السابقةاإلطار النظري و 

 اء التدريسي لعضو هيئة التدريس: األدتقييم أهمية 
التعليمية يعد عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي العنصر الفاعل والرئيس في جودة البرامج واألنشطة      

ينعكس إيجابًا على الكفاءة الداخلية والخارجية للبرامج  ها, فوجود عضو هيئة تدريس متميزعلى اختالف أهداف
  .[7]األكاديمية

إن دور عضو هيئة التدريس دور متجدد بصفة مستمرة مما جعل الكثير من الجامعات العالمية تركز على التطوير 
األكاديمي لعضو هيئة التدريس بهدف تطوير العملية التعليمية واستيعاب التطورات الجديدة المتسارعة في مجاالت وأدوار 

ي والمعلوماتي والتقني والمنهجي واإلداري والبحثي والتقويمي والتي تشمل التطوير التدريبعمل عضو هيئة التدريس 
 [.8والتخصصي]

, فهم مالشخصي والمعرفي وتشجيعهتوجيه سلوك الطلبة وتعزيز نموهم  هيئة التدريس دور في  ألعضاءويرى الصاوي أن 
د من تقييم ألدائه وذلك لتبيان يتعاملون ويتفاعلون معهم, وألهمية دور عضو هيئة التدريس في التعليم الجامعي كان ال ب

 [.9وعالجها]مواطن القوة وتدعيمها واستجالء مواطن الضعف 
ومن ذلك يحظى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في مختلف المنظمات التربوية باهتمام كبير من قبل واضعي 

الحديث وذلك نظرَا ألهمية الدور الذي يلعبه السياسات التربوية واألنظمة السياسية في معظم بلدان العالم في العصر 
 [. 10]عضو هيئة التدريس في نجاح العملية التعليمية

 أساليب تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس: 
 :هناك أساليب شائعة تستخدم لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس تستخدم كلها أو بعضها في الجامعات مثل

 طريق عمداء الكليات ورؤساء األقسام وزمالء العمل.تقييم أداء األستاذ الجامعي عن  -
 تقييم أداء األستاذ الجامعي لنفسه عن طريق حث األستاذ الجامعي على أن يقيم نفسه بنفسه.  - 
تقييم أداء األستاذ الجامعي عن طريق تقييم الطالب ألساتذتهم, ويعتبر هذا األسلوب أكثرها استخدامًا في تقييم عمل  -

ألن تقييم الطالب للمدرس يشكل أكثر المحددات التقويمية أهمية في الحكم على جامعي ومهاراته المهنية والفنية؛ األستاذ ال
مدى فاعلية العملية التعليمية, والتي تفيد في تطوير هذه العملية في حد ذاتها, وألهمية األداء التدريسي لعضو هيئة 

جات المجتمع ومتطلباته ية إعداد وبناء مخرجات مؤهلة كفوءة تلبي حاالتدريس في تحقيق أهداف الجامعة وتحديدًا عمل
 األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس يسهم في : تقييم أخذ رأي الطالب في   فإنلذ  المختلفة؛

فيتجهون نحو استخدام الوسائل  ,التدريسي تطوير أدائهلبية في أداء األستاذ الجامعي لتحديد الجوانب اإليجابية والس -1
الموضوعية لطالبهم والتفاعل معهم, على أسس علمية سليمة, وممارسة األساليب المتطلبة من التقييم االلكترونية وأساليب 
  [.11]وجهة نظر الطالب 

التعليمية, وقدراته  بمسؤولياتهجامعي في جوانب متنوعة مثل القيام ال األستاذيعطينا مؤشرات واضحة عن مدى أداء  -2
  [.12]عرفية ومستوى تشجيعه ودعمه العلمي للطلبةالم
أداء األساتذة فالطلبة هنا يعبرون عن مالحظاتهم تقييم الطلبة لعملية التدريس شيء أساسي ومحوري في عملية تقييم  -3

من خالل االستماع إلى (, و [13]همأمنيات, وكذلك هم يعبرون عن رغباتهم و ألساتذةااشرة من خالل عملية االتصال مع المب
 . [14]بوضوح تعليم سوف يتبين لنا واقع التدريسما يقوله الطلبة بخصوص ما يتلقونه من 

واتهم عبر ممارسة التأمل ذ, ويشجع طلبته على تأكيد اتهذدريس الفاعل برؤى يؤكد فيها كذلك يتمتع عضو هيئة الت -4
 [.15تحول نوعي في تعليمهم]بهدف إيجاد , وتعزيز التفاعل لتعليمفي ا
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الرغبة في تطوير جودة التعليم الجامعي يتطلب ضرورة االستماع إلى آراء الطلبة, حيث أن تقييم أداء األساتذة يجب  -5
أال ينحصر من قبل الهيئات التعليمية أو عمداء الكليات, بل باإلضافة إلى ذلك فإنه من الضروري أخذ رأي المتلقين 

 [.16]هم المتنوعة وأمنياتهم وحاجاتهم, واالستماع إلى مقترحاتهم وأفكار والتعليمللتدريس 
 وجودة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس تتمثل في: 

 أهداف ومهام تعليمية واضحة.  -1
 خصائص األستاذ الجامعي. -2
 استخدام طرق تدريس مناسبة. -3
 [.17رة]تقديم المعلومات بطريقة علمية ومقنعة ومؤث -4

أن أهم ما يجعل التعليم الجامعي ذا فاعلية هو قيمة ما يتلقاه الطلبة من دعم أكاديمي في الساعات المكتبية المخصصة 
 [.18من قبل األساتذة ]

قضية تقييم الطالب الجامعي ألستاذه إحدى القضايا المحورية المهمة التي تندرج تحت أهم مكون في المنظومة و 
ه مكون التقويم, وهي على أهميتها واستقطابها للتوجيهات الحديثة في قياس وتقييم كفاءة وفاعلية العملية التعليمية ويقصد ب

 التعليمية في الدول المتقدمة فإنها ال تجد القدر الكافي من االهتمام في الدول العربية.
 :الطالب لألداء التدريسي لعضو هيئة التدريستقييم وجهات النظر حول عملية 

 لعضو هيئة التدريس من قبل الطلبة إلى اتجاهين:التقييم انقسمت وجهات النظر حول عملية 
, فقد بينت بعض الدراسات مثل دراسة التقييم: ممن يرى أن هناك حسنات يمكن اإلفادة منها عند األخذ باالتجاه األول -
(Green wald)  الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس عملية ضرورية وأن نتائجها تتمتع بالمصداقية, وأن تقييم أن عملية

وكفاية كل من اإلدارة هذه في تطوير فاعلية التقييم أصحاب وصناع القرار في الجامعات بحاجة إلى مخرجات عملية 
عديد من العوامل منها العالمة والعالقة دراسات أخرى أنه أمر ضروري إال أنه قد يتأثر بال , وبينت[19]واألستاذ الجامعي

 .[20]الشخصية بين المدرس والطلبة وطبيعة المساق
إلى أن هناك عدد من المحاذير التي ث يذهبون في مصداقيتها ويعارضون استخدامها, حي ممن يشككون : االتجاه الثاني -

 :ئة التدريس يمكن تلخيصه فيما يليهي األداء التدريسي ألعضاءتقييم ينبغي االلتفات إليها فيما يتصل بعملية 
حيث يعتقد أن إيجابيات,قد ينطوي على سلبيات أكثر مما ينطوي على  ألساتذةاأعضاء هيئة التدريس خاصة تقييم إن  -1

 .ال يخضع ألي شكل من أشكال التقييممن وصل إلى رتبة األستاذية يرى أنه ينبغي أن 
ئة عمل غير هرة ومتكررة قد يكون مصدرًا للتوتر لديهم مما قد يسهم في خلق بيأعضاء هيئة التدريس بطريقة ظاتقييم  -2

 .[21]مريحة إلنجاز أعمالهم
أن الطلبة ال يتمتعون بالنضج الكافي الذي يؤسس لقدرتهم على إصدار أحكام ثابتة تتعلق بكفاءة األستاذ أو العملية  -3

 التدريسية. 
   [22]حجم الشعبة, الوقت ,وطبيعة المادة الطلبة, مثلأن هناك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على تقديرات  -4

أداء أعضاء هيئة التدريس تقييم وهذا التباين في اآلراء بين الموافقة والرفض ألسلوب االعتماد على الطلبة في 
الطلبة ألدائهم تقييم ك من األساتذة الجامعيين من هو متحمس لعملية يشير إلى تزايد الجدل حول تلك العملية. وهنا

التدريسي, ومنهم من يشكك في مصداقيتها ويقاوم استخدامها, إال أن االتجاه الثاني هو األكثر شيوعًا في المجتمعات 
  .[23[العربية مقارنة بالمجتمعات الغربية 
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 :الدراسات السابقة
العربية  والبحوثان محور اهتمام كثير من الدراسات , فقد كيالمتزايدة لألداء التدريساألهمية انطالقا من 

 بعض منها: , وقد تم عرض خاصة خالل العقود الثالثة األخيرة والعالمية
واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة  علىهدفت التعرف والتي  [24[نصار دراسة -

 كانألعضاء هيئة التدريس توصلت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي لواقع األداء التدريسي , نظر الطلبة بجامعة غزة 
وفي  نية جاء في القياس والتقويمالثا بدرجة كبيرة وأن مجال اإلعداد والتخطيط للتدريس جاء بالمرتبة األولى وفي المرتبة

وكشفت النتائج من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات طلبة  ,المرتبة األخيرة جاء البحث العلمي
المستوى الدراسي في المجاالت: اإلعداد و تعزى لمتغير الجنس والجامعة , كلية التربية في جامعتي األقصى واألزهر

سي, والقياس والتقويم, بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت: البحث العلمي, والحوار والتخطيط التدري
 والمناقشة مع الطلبة. 

[ هدفت إلى التعرف إلى تقييم جودة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة 25]الجبر دراسة  -
الملك سعود من وجهة نظر الطالب, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع محاور الدراسة الثالثة وقعت في مدى "أوافق", 

ينت أن نسبة إسهام محاور الدراسة مجتمعة معًا في جودة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األقسام األكاديمية, وب
 األداء التدريسي كانت مرتفعة جدًا. 

جودة التعليم الجامعي من خالل آراء الطلبة الجامعيين تقييم دراسة هدفت إلى  (Jurate 2007)[ 26[أجرى جورات -
إلى أن الطلبة الخريجين يعتقدون أن أهم ما يجعل التعليم الجامعي ذا فاعلية كبيرة هو  الدراسةالخريجين, وقد توصلت 

 ضرورة توفر المهارات العملية بين أعضاء هيئة التدريس, مثل القدرة على حل الصعوبات العلمية التي تواجه الطلبة,
الستماع إلى حاجات الطلبة العلمية, وتنمية مهارات او المهارة العالية في التفاعل مع الطلبة, سواء كان فرديًا أو جماعيًا, 

 التفكير عند الطلبة وتطويرها. 
طالبات االقتصاد المنزلي والتربية الفنية بكلية التربية بالرياض ألداء الهيئة تقييم دراسة هدفت إلى  [27[وأجرت النصير -

كان جيد, لكنه لم يصل إلى درجة ,تدريسية ألعضاء هيئة التدريسأن مؤشرات الفاعلية ال الدراسة إلىالتدريسية, وخلصت 
 التميز, وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر دال إحصائيًا لكل من المستوى الدراسي والقسم األكاديمي. 

جامعة أم آراء طالبات الدراسات العليا في األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ببدراسة عنوانها"  [28[ قامت الجفري  -
القرى وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى آرائهن في األداء التدريسي ولتحقيق هذا الهدف تم بناء استبانة ضمن ستة 
محاور وبينت النتائج أن المستوى العام لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى يقع في مستوى األداء 

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابة عدم وجود رت النتائج %(. وأظه70المتوسط بنسبة مئوية )
هيئة التدريس من الذكور واإلناث في كل من الكليات ) التربية, العلوم االجتماعية الطالبات حول األداء التدريسي ألعضاء 

, العلوم التطبيقية, الشريعة( وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة 
 حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس اإلناث تعزى الختالف الكليات.  

إلى التعرف على األداء التدريسي لألستاذ الجامعي بكلية التربية بجامعة الملك فيصل من  [29[هدفت دراسة المحبوب  -
طالبًا وطالبة, خلصت الدراسة إلى أن  273خالل تقديرات الطلبة للممارسات التدريسية, اشتملت عينة الدراسة على 

وتقديرات  كان متوسطًا. وأن هناك اختالف بين تقديرات الطالب  معيتقديرات الطالب لألداء التدريسي لألستاذ الجا
وطالبات التخصص األدبي, وفي ضوء نتائج أهمية بين طالب األداء التدريسي األكثر , جاء ترتيبهم لفقرات الطالبات
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تأهيل بعض  الدراسة اقترح الباحث بعض التوصيات التي يراها مناسبة لمتخذي القرار بالجامعة من أجل رفع درجة
 ية في المجال التدريسي واإلداري.منسوبيها من الهيئة التدريس

 تعليق عام على الدراسات السابقة: 
 يالحظ على الدراسات السابقة ما يلي: 

 األداء األكاديمي بصفة عامة, واألداء التدريسي بصفة خاصة , وبالتالي تعددت الدراسات تقييم تزايد االهتمام ب
 المجال. المتخصصة في هذا

  جميع الدراسات اتفقت على أهمية تقييم عملية التعليم الجامعي بصورة عامة وأن هناك توجهات مشتركة من قبل
 راسة. لجامعي, وهذا ما يتفق مع هذه الدالباحثين التربويين بضرورة استكشاف جوانب القوة والضعف في التعليم ا

 التدريس في الجامعات العربية, مازال في مراحله األولى, وال تزال األداء التدريسي لعضو هيئة تقييم أن االهتمام ب
 محدودة . بعدالدراسات في هذا ال

 بعض جوانب  التفاوت في النتائج التي خرجت بها الدراسات السابقة , فقد أشارت عدد من النتائج أن هناك قصور في 
في هذه الدراسة ودراسة النصير, والجفري كما كان متوسطًا  بشكل عام  األداءأن و أداء عضو هيئة التدريس 

 . كما في دراسة نصار , الجبر , جورات أو عاليوالمحبوب, 
  ما يميز هذه الدراسة أنها تناولت تقييم األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف, حيث أن باقي

الدراسات أجريت على جامعات أخرى وأن المسلم به أن لكل جامعة فلسفتها الخاصة وظروفها االجتماعية 
 ت. واالقتصادية واألكاديمية وليس بالضرورة أن تتفق مع باقي الجامعا

  منهج البحث:

كونه يهدف إلى وصف الواقع الحالي , والوصول إلى استنتاجات تساعد المنهج الوصفي هو البحث  المنهج المتبع في هذا
 في فهم الواقع وتطويره.

 :وعينتها الدراسةمجتمع 
 من جميع طالبات كلية التربية في مرحلة البكالوريوس بكلية التربية بجامعة الجوف  الدراسةتكون مجتمع 

, ن بالطريقة العشوائية البسيطة, وقد تم اختارهات كلية التربية( طالبة من طالب126نت من)فقد تكو  الدراسةأما عينة  
 . الدراسة( يبين توزيع عينة 1والجدول )

 1جدول 
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة 

 المجموع رياض أطفال تربية خاصة السنة الدراسية /التخصص 
 السنة األولى 
 السنة الثانية 
 السنة الثالثة 
 السنة الرابعة 

6 
44 
9 
10 

5 
34 
7 
11 

11 
78 
16 
21 

 126 57 69 المجموع 
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 :الدراسةأداة 
هذا وقد اء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس, التي هدفت إلى تقييم األد في االستبانه الدراسةتمثلت أداة  :ةوصف األدا -أ

 التالية: باإلجراءات تمثلتتم تصميم األداة وفق منهجية علمية متدرجة 
هذه  الرؤى التي من الممكن أن تكون منطلقًا لتصميمسابقة واستنباط اإلطالع على األدب البحثي والدراسات ال :أوالً 

 هي : أبعاد( فقرة تناولت ثالثة 29من ) نتالتي تكو  الدراسةهذه  استبانهبناء  ها في األداة حيث تم االستفادة من
 فقرات. 8, وتكّون من تنوع مصادر التعلم والتعليم األول:بعد ال .1
 .فقرات 10وتكّون من , توظيف أساليب القياس والتقويمالبعد الثاني:  .2
 . فقرة 11, وتكّون من التأثير على الطالبات البعد الثالث: .3

 كما يلي: الدراسةواعتمدت الباحثة النموذج اإلحصائي ذي التدرج المطلق لتفسير استجابات أفراد 
 1.00 – 1.49  بدرجة قليلة جدًا 
 1.50 – 2.49  بدرجة قليلة 
 2.50- 3.49  بدرجة متوسطة 
 3.50 – 4.49  بدرجة كبيرة 
 4.50- 5.00  بدرجة كبيرة جدًا 

تم عرض األداة في صورتها األولية على جملة من المحكمين لتقييم األداة والتعديل عليها وفق أسلوب  :صدق األداة -ب
حذف بعض الفقرات, ودمج بعضها اآلخر, وقد تم األخذ بالتعديالت اللغوية واإلمالئية ومعالجتها مع صدق المحكمين 

 .تم إخراجها بصورتها النهائية حيث
ة االتساق الداخلي بحساب معامل الثبات باستخدام معادل قامت الباحثة الدراسة أداة  بات: للتأكد من ثثبات األداة -ج

التي  بعادمن األبعد ( قيمة معامل االتساق الداخلي لكل 2رقم ) , ويوضح الجدول((Cronbach  Alpha كرونباخ ألفا
 الميدانية. الدراسةوإمكانية استخدامها ألغراض إجراء  الدراسةتضمنتها االستبانة, والتي تشير بمجملها إلى ثبات أداة 

 2جدول 
 الّدراسةمعامل الثبات التي تضمنتها  

 قيمة معامل االتساق الداخلي عدد الفقرات بعد ال
 0.84 8 تفعيل مصادر التعلم والتعليم 

 0.88 10 التقييم توظيف أساليب القياس و 
 التأثير على الطالبات 

 المعدل العام 
11 
39 

0.86 
0.86 

ـــــــات فـــــــي الجـــــــدول ) ـــــــى أ2تشـــــــير البيان ـــــــات  ن( إل ـــــــامالت ثب ـــــــين ) الدراســـــــة أبعـــــــادمع  -0.84قـــــــد تراوحـــــــت ب
 .راسةالدوتعتبر هذه القيمة مقبولة ألغراض  (0.86( والمعدل العام بلغ )0.88

 :اسةالدر متغيرات 
 المتغيرات المستقلة وهي: -أ

 التربية الخاصة, رياض األطفال( ) ولها مستويان, الكلية .1
 سنة أولى, سنة ثانية, سنة ثالثة, سنة رابعة(.السنة الدراسية, ولها أربعة مستويات ) .2



ة | 421 ح ف ص ل  ا
 

ـــــرات التابعـــــة لدرجـــــة  -ب ـــــرات التابعـــــة: وتشـــــمل المتغي ـــــيم المتغي ـــــدريس بتقي ـــــة الت هـــــا أبعاداألداء التدريســـــي ألعضـــــاء هيئ
 .أساليب القياس والتقويم, التأثير على الطالبات( وتوظيف ,والتعليمتنوع مصادر التعلم )الثالثة 

 المعالجة اإلحصائية: 
وذلــــــك  SPSS)االجتماعيــــــة )الــــــرزم اإلحصــــــائية للعلـــــوم قامــــــت الباحثــــــة باســـــتخدام  الدراســـــةأســــــئلة  لإلجابـــــة علــــــى
 اآلتية: اإلحصائيةباستخدام المعالجات 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 
 اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين 
 ( تحليل التباين األحاديONE  WAY ANOVA.) 

 :الدراسةنتائج 
ريس بجامعة الجوف لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التد طالبات كلية التربية ما درجة تقييمالسؤال األول: 

 الثالثة؟  الدراسةبأبعاد المرتبطة 

الطالبات لألداء تقييم لمعيارية ودرجة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا لإلجابة على هذا السؤال
.6,5,4, 3 الجدولجال وكانت النتائج كما في التدريسي ألعضاء هيئة التدريس وتم ترتيبهم تنازليًا ضمن كل م

 3 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لتقييم الطالبات لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 

 الدرجة االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  البعد
 كبيرة 0.94307 3.56 تفعيل مصادر التعلم والتعليم

 متوسطة 0.9383 3.20 التأثير على الطالبات
 متوسطة 0.85711 3.10 توظيف أساليب القياس والتقييم

 متوسطة 0.9331 3.29 بعادالمتوسط العام لجميع األ

( أن المتوسط الحسابي لتقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية 3يتضح من نتائج الجدول رقم ) 
( بدرجة متوسطة, مما يدل على أن الطالبات يرين أن األداء التدريسي 3.29الطالبات بلغ ) التربية من وجهة نظر 

كما يتضح أن بعد تفعيل مصادر التعلم والتعليم جاء  ,ألعضاء هيئة التدريس متوسط بشكل عام في جميع مجاالت الدراسة
( 3.20التأثير على الطالبات بمتوسط حسابي ), وفي المرتبة الثانية جاء بعد ( 3.56بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

 ( بدرجة متوسطة. 3.10بدرجة متوسطة, وفي المرتبة األخيرة جاء بعد توظيف أساليب القياس والتقييم بمتوسط حسابي )

 .بأبعادها الثالثة ةاالستبان فقراتكل فقرة من  وترتيب وفيما يلي عرض مفصل للنتائج حسب مجاالت الدراسة 
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 األول: تنوع مصادر التعلم والتعليمالبعد 
  4جدول                                                          

ألعضاء هيئة التدريس في البعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات والترتيب لتقييم الطالبات لألداء التدريسي 
األول تنوع مصادر التعلم والتعليم

 
( بمتوسط قدره 4.49تراوحت بين )بعد الطالبات على فقرات هذا التقييم (  أن متوسطات 4يتضح من الجدول رقم )

 تنوع مصادر التعلم والتعليم كان بدرجة كبيرة . بعد ن أن أداء أعضاء هيئة التدريس في ( مما يعني أن الطالبات يري1.91)
سهل وصول الطالبات ي"تنص على  وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن أعلى متوسط حسابي كان للفقرة السادسة والتي 

 .ل دور المكتبة في البحث"يفع". أما أقل متوسط كان للفقرة الثامنة ونصها"إلى مصادر التعليم المختلفة
 البعد الثاني: توظيف أساليب القياس والتقويم

 5جدول 
لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في البعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لتقييم الطالبات 

اني توظيف أساليب القياس والتقويمالث

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــط  البعد األول : تنوع مصادر التعلم والتعليم
 الحسابي

االنحــــــــــــــــــــــــراف 
 المعياري 

ترتيـــب الفقـــرات فـــي  الدرجة
 األبعاد

 2 كبيرة 1.0538 4.18 يقدم محتوى المقرر مالئم مع التقدم العلمي والتكنولوجي.  -1
 3 كبيرة 1.0360 4.17 أصالة وحداثة المادة العلمية المقدمة  -2
 4 كبيرة 1.3037 4.11 االستفادة من مختلف المصادر في عمليتي التعلم والتعليم  -3
 5 كبيرة 0.9407 3.94 الحرص على تنمية المهارات واالتجاهات والمعارف للطالبة  -4
 7 قليلة 0.8526 2.00 يستثمر الوسائل التقنية في عملية التدريس  -5
 1 كبيرة 1.0782 4.49 يسهل وصول الطالبات إلى مصادر التعليم المختلفة  -6
 6 كبيرة 0.9960 3.66 يوظف مصادر التعليم المختلفة لخدمة العملية التعليمية  -7
 8 قليلة 1.0509 1.91 يفعل دور المكتبة في البحث-8

  كبيرة 0.94307 3.56 المتوسط العام للبعد

 
 توظيف أساليب القياس والتقويم البعد الثاني:

المتوسط 
 الحسابي

ترتيب الفقرات  الدرجة االنحراف المعياري 
 في األبعاد

 2 متوسطة 1.0782 3.4497 يطرح األسئلة ويشجع الطالبات على التفكير والبحث عن اإلجابة. -9
 3 متوسطة 0.5345 3.3810 يوزع األنشطة والواجبات بشكل منظم على مدار الفصل الدراسي. -10
 6 متوسطة 0.7998 3.1270 استمرارية التقييم والتغذية الراجعة -11
 9 قليلة 1.085 2.4625 تنوع  في أساليب التقييم -12
 4 متوسطة 0.7955 3.3444 لمختلف جوانب شخصية الطالبةيحرص على شمولية جوانب التقييم  -13
 1 كبيرة 0.9974 3.9286 يهتم  بتوظيف نتائج التقييم لتحسين التحصيل المعرفي والمهاري للطالبة. -14
 10 قليلة 0.9415 2.1349 يركز على القدرات التحليلية والتفكير الناقد -15
 5 متوسطة 0.5573 3.1798 الفرصة للطالبات لتقييم الذاتيهتم باألساليب التقويمية التي تتيح  -16
 8 متوسطة 0.9407 2.9444 يراعي الفروق الفردية بين الطالبات -17
 7 متوسطة 0.8412 3.1111 بمراجعة نتائج التقييم للطالبات  يسمح -18

  متوسطة 0.85711 3.1064 المتوسط  العام  للبعد
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بمتوسط  بدرجة متوسطةتوظيف أساليب القياس والتقويم كان بعد لالعام  تضح من الجدول السابق أن المتوسطي
هتم  ة تقييمها كبيرة والتي تنص على" يأن أعلى متوسط كان للفقرة الرابعة عشرة حيث كانت درجو  ( 3.10حسابي)

بمتوسط " بتوظيف نتائج التقييم لتحسين التحصيل المعرفي والمهاري للطالبة". وأقل متوسط كان للفقرة الخامسة عشرة 
  كز على القدرات التحليلية والتفكير الناقد".والتي تنص على " ير " 2.13

 البعد الثالث: التأثير على الطالبات
 6جدول

المعيارية والدرجة والترتيب لكل فقرة من فقرات تقييم الطالبات لألداء التدريسي ألعضاء هيئة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 التدريس في بعد التأثير على الطالبات

 
الطالبات كان ( يتضح أن درجة تقييم الطالبات ألعضاء هيئة التدريس في بعد التأثير على 6من خالل الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيب لكل فقرة من فقرات بعد التأثير على إلى  متوسطًا. وبالنظر
( وبدرجة كبيرة, والتي تنص 4.46الطالبات, نجد أن أعلى متوسط كان للفقرة الثانية والعشرون بمتوسط حسابي مقداره )

أما الفقرة التي حصلت على أقل درجة تقييم كانت  باستمرار". التعليمي " يرغب الطالبات بالتعليم وتحسين مستواهنعلى
وبدرجة قليلة, والتي تنص على " يتيح فرصة التشاور معه واستشارته خارج  (1.80للفقرة التاسعة والعشرون بمتوسط بلغ) 

 نطاق القاعة الدراسية وتحديد ساعات مكتبية وااللتزام بها".
تفسير نتائج السؤال األول:   

درجة تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة أن وفي تحليل آراء الطالبات على فقرات االستبانة توصلت الباحثة إلى       
( 2000( , ودراسة المحبوب )2002وهذا يتوافق مع نتائج دراسة الجفري), دريس كانت بشكل عام بدرجة متوسطةالت

 (.2006ودراسة النصير)

المتوسط  البعد الثالث: التأثير على الطالبات
 الحسابي

ترتيب الفقرات في  الدرجة  االنحراف المعياري 
 المجال

 3 كبيرة  0.8596 3.7381 يدرك مشكالت طالباته ويساعدهن في التغلب عليها. -19
 5 متوسطة  0.9331 3.2619 يسود محاضراته  روح الديمقراطية أثناء الحوار. -20
 6 متوسطة 0.8853 3.1270 يتسم بالقدرة على حسن اإلنصات لطالباته واالنتباه آلرائهن.  -21
 1 كبيرة 1.0559 4.4683 يرغب الطالبات بالتعليم و تحسين مستواهن التعليمي باستمرار  -22
 10 قليلة  1.0509 1.9127 يشجع الطالبات على حرية الرأي. -23
 7 متوسطة  0.7791 3.3170 يحترم ويقدر شعور الطالبة بغض النظر عن اتجاهاتهن ومستوياتهن. -24
 4 متوسطة 0.9439 3.4683 يحث الطالبات على المراجعة الذاتية للمعلومات والسلوكيات  -25
 2 كبيرة  1.0360 4.1746 يحث الطالبات على خدمة المجتمع وتبث روح االنتماء لديهن. -26
 9 متوسطة 0.9836 2.9762 يشجع طالباته على االبتكار والتجديد والتحديث.    -27
 8 متوسطة  0.7688 3.0317 محايد وعادل ومنصف في تعامله مع الطالبات.  -28
يتيح فرصة التشاور معه واستشارته خارج نطاق القاعة الدراسية وتحديد -29

 ساعات مكتبة وااللتزام بها
 11 قليلة 1.0254 1.8095

  متوسطة  0.9383 3.2077 للبعدالمتوسط العام 
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تشخيص جوانب القوة والضعف في األداء الثالثة توصلت الباحثة إلى  بعادومن خالل تحليل فقرات االستبانة في األ
 :فكانت على النحو اآلتيالتدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية  التربية 

تسهيل وصول بـ يلتزمون ( بشكل عام إلى أن أعضاء هيئة التدريس 6, 5, 4: أشارت النتائج في الجداول ) جوانب القوة
, وأصالة وحداثة المادة ئم مع التقدم العلمي والتكنولوجيتوى المقرر مال, وتقديم محلبات إلى مصادر التعليم المختلفةالطا

ة لخدمة العملية العلمية المقدمة, وتسهيل وصول الطالبات إلى مصادر التعليم المختلفة, وتوظيف مصادر التعليم المختلف
للطالبة, وإدراك مشكالت الطالبات  المعرفي والمهاري  بتوظيف نتائج التقييم لتحسين التحصيل التعليمية, واالهتمام

, وحث الطالبات على خدمة ليمي باستمرارالتعن مستواهن يب الطالبات بالتعليم وتحسي, وترغومساعدتهن في التغلب عليها
 بث روح االنتماء لديهن.المجتمع و 

 تدريس في كلية التربيةاء هيئة الجوانب الضعف: أشارت النتائج إلى أن أهم جوانب الضعف في األداء التدريسي ألعض
ال ينوعون البحث, و دور المكتبة في  ال يفعلون , و لوسائل التقنية في عملية التدريساستثمار اال يأخذون بعين االعتبار أنهم 

ال يتيحون الطالبات على حرية الرأي, و  ال يشجعون على القدرات التحليلية والتفكير الناقد, و  ال يركزون , و في أساليب التقييم
بية وااللتزام بها, وقد يعزى ديد ساعات مكتتحال يتم خارج نطاق القاعة الدراسية و  الطالبات معهم واستشارتهمتشاور فرصة ل

ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس يمارسون استراتيجيات تدريس تقليدية ال تنمي لدى الطالب التفاعل أو التفكير والقدرات 
 التحليلية. 

جد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الطالبات وفقا لمتغير التخصص في تقييم األداء هل تو :السؤال الثاني
 التدريسي ألعضاء هيئة التدريس؟

وفقًا  الدراسةلدراسة الفروق في استجابات أفراد مجتمع )ت( قامت الباحثة باستخدام اختبار  لإلجابة على هذا السؤال
األداء التدريسي تقييم لواختبار ) ت (( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  6لمتغير الكلية والجدول رقم ) 

 . القسمتبعًا لمتغير ألعضاء هيئة التدريس 
 

  7جدول
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في لتقييم الطالبات لألداء ( T-Testت ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار

 القسم كلية التربية بجامعة الجوف وفقًا لمتغير
 مستوى الداللة ت (69رياض األطفال )ن= (57التربية الخاصة ) ن =  البعد 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.889 0.107 3.815 21.39 2.935 27.275 تفعيل مصادر التعلم والتعليم 

 0.229 3.635 2.245 22.065 3.345 27.175 توظيف أساليب القياس والتقييم 
 0.681 1.753 3.745 28.67 3.815 28.535 التأثير على الطالبات 

   3.268 24.041 3.365 27.661 المعدل العام 
 

الطالبات ألعضاء هيئة التدريس في كلية تقييم ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 7يتضح من الجدول رقم ) 
=∝أكبر من)ألن جميع قيم مستوى الداللة  التربية تعزى لمتغير القسم , وذلك وقد يعزى السبب في ذلك إلى أنه  (0.05

األطفال في  المؤهالت والخبرات وتمكن أعضاء هيئة التدريس في قسمي التربية الخاصة ورياض يوجد تقارب في
ءالسوا على تخصصاتهم
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هؤؤؤل توجؤؤؤد فؤؤؤؤروق ذات داللؤؤؤة إحصؤؤؤائية فؤؤؤي إجابؤؤؤات الطالبؤؤؤؤات وفقؤؤؤًا لمتغيؤؤؤر مسؤؤؤتوى السؤؤؤؤنة  -السؤؤؤؤال الثالؤؤؤث : 
 التدريس؟الدراسية للطالبة في تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة 

لدراسة الفروق في استجابات أفراد  (ONE  WAY ANOVAباستخدام اختبار تحليل التباين األحادي) قامت الباحثة
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية , بينما  ( 8, والجدول رقم ) وفقًا لمتغير السنة الدراسية الدراسةمجتمع 

 ( يبين نتائج تحليل التباين األحادي. 9الجدول رقم )
 8جدول 

 يس تبعًا لمتغير المستوى الدراسيالطالبات ألعضاء هيئة التدر تقييم لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 على الطالبات التأثير توظيف أساليب القياس والتقويم مصادر التعلم والتعليم الدراسي المستوى 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 4.68 35.45 2.91 20.91 2.62 27.64 األول
 3.39 28.00 2.39 22.01 3.01 27.9 الثاني
 3.41 28.64 2.14 22.18 3.02 26.91 الثالث
 3.54 29.87 2.45 21.13 3.89 28.31 الرابع

 4.08 28.94 2.47 21.75 3.09 27.28 المجموع
 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة تقييم أداء  8تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) 
مما يدل على أن متغير السنة الدراسية ليس له تأثير جوهري في درجة أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير السنة الدراسية, 

 تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.
التي توصلت إلى عدم وجود أثر دال (  2005ودراسة )غنيم واليحيوي, ( 2006واتفقت هذه النتيجة مع دراسة) النصير, 

 .الطالبات ألداء أعضاء هيئة التدريسإحصائيًا باختالف المستوى الدراسي في تقييم 
 9جدول 

 السنة الدراسيةالطالبات ألعضاء هيئة التدريس وفقًا لمتغير تقييم وق في (  للفر Oneway ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي) 
 الداللة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعد ال

مصادر  تفعيل
 التعلم والتعليم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

23.113 
1174.165 
1197.278 

3 
122 
125 

7.704 
9.624 

0.801 0.496 

توظيف أساليب 
 القياس والتقويم

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

44.589 
715.284 
759.873 

3 
122 
125 

14.863 
5.863 

2.535 0.460 

التأثير على 
 الطالبات

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

559.588 
1521.023 
2080.611 

3 
122 
125 

186.529 
12.467 

14.961 0.523 

إلى يتشابه الواقع الذي يعشنه في الكلية, باإلضافة إلى أن الطالبات جميعهن باختالف المستوى الدراسي والتخصص  وقد يعزى ذلك
بالمستويات الدراسية المختلفة تتكامالن من  ينحيث أن التخصص ,أنه قد يدرس عضو هيئة التدريس أنفسهم في كال التخصصين

كما أنه تطبق تعليمات كلية التربية ويتلقون التوجيهات  الناحية الفكرية وبالتالي تقترب الخبرات واإلمكانيات ألعضاء هيئة التدريس,
 نحو األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.  لذا تقاربت استجابات الطالبات في كلية التربيةواإلرشادات ذاتها, 
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  :التوصيات
 بالتوصيات التالية:التقييم رى الباحثة أنه يمكن االستفادة من نتائج ت   
يسية غير الممارسات التدر ئة التدريس على تبادل الخبرات التدريسية لتعزيز الجيد منها والتخلص من تشجيع أعضاء هي .1

 المحببة لدى الطلبة.
مد جسور الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة سواء في قاعة المحاضرات أو في أثناء الساعات المكتبية والساعات   .2

 اإلرشادية لعضو هيئة التدريس. 
تها, وقد يكون ذلك عن طريق ضرورة تبصير عضو هيئة التدريس بالصفات التي يفضلها طالبه حتى يتمكن من ممارس  .3

 عقد دورات تدريبية سنوية أو نصف سنوية بصفة دورية لألساتذة في الجامعة. 
التدريس على حٍد سواء, ألن هذه الورش تسهم تكثيف ورش العمل التعريفية بأهمية برنامج التقييم, للطلبة وأعضاء هيئة    .4

 في تقديم الصورة اإليجابية لحقيقة التقييم وأهميته.
 استحداث قائمة معايير لالرتقاء باألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقويم أدائهم.  .5

 المقترحات: 
 إجراء عدد من الدراسات, منها:تقترح الباحثة  

 تقييم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس وفقًا لمتطلبات الجودة الشاملة في التعليم العالي. .1
 .التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في ضوء المعايير العلمية لطرق التدريس الحديثةتقييم األداء  .2
 .اء الهيئة التدريسية في الجامعاتدراسة مقارنة بين تقويم الهيئة اإلدارية وتقويم الطالب ألعض .3

 

 المراجع: 
 المراجع العربية:أواًل: 

أعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات التعليم االلكتروني ( تطوير برامج التنمية المهنية 2013العوضي, رأفت محمد ) .1
  .51ص , تربوية: جامعة القاهرة, القاهرةوالتنافسية العالمية, رسالة دكتوراه, معهد الدراسات ال

 (تقييم الطالب ألداء األستاذ الجامعي )تجربة جامعة مشيجان(, الجودة في التعليم العالي, المجلد2005الخزندار, هالة, )  .2
 .100 ص ,األول, العدد الثاني

تقييم الطالب لألستاذ الجامعي دراسة ميدانية بجامعة وهران, السانيا, المؤتمر العربي الدولي  (2013)حليمة, قادري,  .3
  .836ص  -828, األردن, ص مالثالث لضمان جودة التعلي

المسئولين وأعضاء هيئة التدريس عن ("دراسة استطالعية آلراء بعض 2007زين العابدين, إقبال, هوك , طاهرة )  .4
إجراءات تطبيق عمليات التقييم وتوكيد الجودة في الجامعات السعودية " المؤتمر السنوي الرابع عشر: الجودة في التعليم 

 . 3 ص ,مايو 29-28العام , الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( 
اء هيئة التدريس بجامعة اإلسراء الخاصة باألردن للمهام التعليمية المناطة بهم (, "تقدير أعض2006العمايرة, محمد حسن ) .5

 .(103ص ,(3العدد ) 7من وجهة نظر طلبتهم". مجلة العلوم التربوية والنفسية/ البحرين/ كلية التربية/ المجلد 
التدريس من وجهة نظر كل من ( "متطلبات وشروط التقييم الموضوعي ألداء عضو هيئة 2006الشافعي, محمد منصور ) .6

أعضاء هيئة التدريس والقائمون على العملية التقويمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود". الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
 .262ص, والنفسية )جستن(, جامعة الملك سعود, الرياض , اللقاء السنوي الثالث عشر
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ستراتيجيات التميز في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة ( تبني ا2012الفقهاء, سام عبد القادر) .7
 . 2ص , لمؤسسات التعليم العالي, جامعة النجاح

( برامج التطوير المهني لعضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية في مجاالتها 2000آل زاهر, علي بن ناصر شتوي) .8
 منشورة( مكة المكرمة.  اه ر دكتو ات نجاحها, جامعة أم القرى, معهد البحوث )رسالة وطرق تنفيذها ومعوقاتها ومقوم

( رؤية لتطوير الجامعة ووضع معايير لتقويم األداء, المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر 2006الصاوي, محمد وجيه)  .9
م لمركز تطوير التعليم 2006نوفمبر  27-26العربي الخامس: الجامعات العربية في القرن الحادي عشر: الواقع والرؤى 

 .187جامعة عين شمس, ص  -الجامعي
( الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها ببعض  2004الحكمي, إبراهيم الحسن ) .10

عربية السعودية, العدد المتغيرات. مجلة رسالة الخليج العربي, مكتب التربية العربي لدول الخليج, الرياض, المملكة ال
 .  20التسعون, السنة الرابعة والعشرون, ص 

( تصور مقترح األداء التدريسي لمعلمي العلوم وفق معايير الجودة في 2010)رفيق عبد الرحمن محسن, حازم, عيسى, .11
 .189 -147ص(. 1)18المرحلة األساسية بمحافظات غزة, مجلة الجامعة اإلسالمية) سلسلة الدراسات اإلنسانية( 

 ( "التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق". مكتبة الدار العربية للكتاب. القاهرة. مصر. 2001شحاته, حسن.) .12
(. "تقييم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة". دراسات في التعليم العالي. مركز 2005السيد علي, نادية ) .13

 .87-27. 8ي. جامعة عين شمس . تطوير التعليم الجامع
هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر الطلبة  ألعضاءواقع األداء التدريسي ( 2017نصار, أنور شحادة حسين )  .14

  .1, عدد25للدراسات التربوية والنفسية/ غزة/ فلسطين/ مجلد  مجلة الجامعة اإلسالمية بجامعات غزة,
( "تقييم طالبات االقتصاد المنزلي والتربية الفنية بكلية التربية بالرياض ألداء الهيئة 2006النصير, دالل بنت منزل ) .15

 . 4, عدد 7التدريسية". مجلة العلوم التربوية والنفسية, مجلد 
هيئة التدريس, بجامعة أم ( آراء طالبات الدراسات العليا في األداء التدريسي ألعضاء 2002الجفري, ابتسام حسين عقيل,) .16

 .109 -150, ص 16, المجلد 64القرى, المجلة التربوية, العدد 
, تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل من وجهة 2000المحبوب, عبد الرحمن بن ابراهيم. .17

, ص 2, العدد 12السعودية, مجلد  -سالميةالعلوم التربوية والدراسات اإل –نظر طلبة الجامعة, مجلة جامعة الملك سعود 
241-266. 
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Abstract 

       The aim of this study was to evaluate the teaching performance of the faculty members of the 

Faculty of Education at Al-Jouf University from the point of view of the students. The sample of the 

study consisted of (126) female students of the Faculty of Education in the second semester of the 

academic year 1437/1438 AH, The study tool consisted of a questionnaire prepared by the researcher 

consisting of 29 paragraphs divided into three dimensions: the activation of sources of learning and 

teaching, the use of methods of measurement and evaluation, and influence on female students. 

The study concluded that the mean of the teaching performance of faculty members in the Faculty of 

Education reached (3.29) with a medium degree. After the diversity of the sources of learning and 

education, it was significantly and ranked first with an average of (3.56), And the second place came 

the field of employing methods of measurement and evaluation with an average of (3.10). The results 

revealed that there were no statistically significant differences between the average estimates of 

students of the Faculty of Education in the reality of teaching performance, There were no 

statistically significant differences due to the variable of specialization and the variable of the school 

year. 

Keywords: Teaching Performance, Measurement Methods Calendar, Learning and Learning 

Resources, Impact on Female Students, Faculty Member.  
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