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ممخص البحث
يعد عضو هيئة التدريس احد أهـ مقومات العممية التربوية في المرحمة الجامعية واحد دعائمها الرئيسػة التػي
تحدد مدى كفاءة التعميـ ومستواه وفاعميته,ولتدريسي الجامعة ادوار مهمة في تحقيؽ التعميـ وتطويره.
لػػذا أدرؾ رجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ أهميػػة هػػذه اادوار اعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػات وم هػػا دوره فػػي
تحقيؽ التدريس الفعاؿ وتحقيؽ أهداؼ وبرامج الجامعة الموضوعة وتوظيفهػا بطريقػة تسػاعد الطمبػة عمػع التعػرؼ
عمػػع وصوصػػية مػوادهـ الد ارسػػية  ,لػػذلؾ بػػرزت أهميػػة عمميػػة تقػػويـ التػػدريس لكو هػػا تمقػػي الضػػوء عمػػع الع صػػر

ااهػػـ فػػي لضػػية التعمػػيـ الجػػامعي والػػذي يتماػػؿ فػػي التػػدريس الفعػػاؿ الػػذي ي ػرتبط ب ػػكؿ مبا ػػر ب عضػػاء هيئػػة
التدريس وأدائهـ وااره عمػع وصػية المػتعمـ ,فعضػو هيئػة التػدريس يماػؿ مركػز اقػؿ العمميػة التعميميػة فهػو مدرسػا
وباحاا وعضو تغيير أساسي في المجتمع  ,ومف والله يتـ ت فيػذ مجمػؿ السػموكيات وااجػراءات واا ػطة ب ػكؿ
م ػػتظـ ومتكامػػؿ س ػواء فػػي لاعػػة محاض ػرته أو وارجهػػا بهػػدؼ تسػػهيؿ تعمػػـ الطمبػػة والوصػػوؿ بهػػـ إلػػع مسػػتويات

التعمـ الم ودة و الفعالة .

لذا يهدؼ البحث إلػع تقػويـ أداء عضػو هيئػة تػدريس التػاريا فػي جامعػة كػربالء مػف وجهػة ظػر الطمبػة فػي
ضوء التدريس الفعاؿ ,وتكوف مجتمع البحث مػف جميػع طمبػة لسػـ التػاريا لمد ارسػة الصػباحية فقػط لمعػاـ الد ارسػي
()8007-8006والبالغ عددهـ ()533طالبا وطالبة,ولد اوذ الباحث عي ة لصدية بمغت ( )79طالباً وطالبػة مػف
المرحمة الرابعة كموا سبة ()%83.45مف مجتمع البحث .

واجػػؿ تقػػويـ أداء عضػػو هيئػػة التػػدريس لػػاـ الباحػػث بػػااطالع عمػػع اادبيػػات والكفايػػات التعميميػػة الواجػػب
توافرها لدى عضو هيئة التدريس,وفي ضوء ذلؾ ظػـ مقياسػا مكو ػا مػف سػبعة مجػاات هي(ااهػداؼ التربويػة و
ااهػ ػػداؼ السػ ػػموكية لمحاض ػ ػرة ,التوطػ ػػيط لممحاض ػ ػرة وت فيػ ػػذها ,العاللػ ػػات اا سػ ػػا ية ,إدارة بيئػ ػػة الػ ػػتعمـ وتق ياتهػ ػػا
التعميمية ,القدرة عمع إدارة الصؼ وضبطه ,السمات ال وصية ,التقويـ).

وبع ػ ػػد تحمي ػ ػػؿ اس ػ ػػتجابات أفػ ػ ػراد العي ػ ػػة ال هائي ػ ػػة عم ػ ػػع مقي ػ ػػاس الد ارس ػ ػػة و باس ػ ػػتوداـ الوس ػ ػػائؿ ااحص ػ ػػائية

كالمتوسطات الحسابية ومعادلػة ألفػا كور بػاخ واا حػراؼ المعيػاري والتبػايف و ال سػبة المئويػة ,وكا ػت تػائج البحػث
أف تقػػويـ أداء عضػػو هيئػػة تػػدريس التػػاريا فػػي جامعػػة ك ػربالء فػػي ضػػوء التػػدريس الفعػػاؿ كػػاف بدرجػػة ضػػعيفة فػػي
مستوى ااداء العاـ وذلؾ بحسػب اسػتجابات عي ػة البحػث ,فضػال عػف عػدـ وجػود فػروؽ ذات دالػة إحصػائية فػي

تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التاريا تعزى لمتغير ج س الطمبة.

ولد أوصع الباحث بضرورة ااهتماـ بالدورات التي تقيمها الجامعة لتدريسيها في الم اهج وط ارئػؽ التػدريس
,وا ف ا تكػػوف عبػػارة عػػف دورات روتي يػػة ا تػ اير لهػػا فػػي عمميػػة التػػدريس الجػػامعي ,فضػػال عػػف ضػػرورة ااهتمػػاـ
بالتدريس الفعاؿ والمؤار في وصية المتعمـ وبالتالي إحداث التغيػر المروػوب فيػه فػي سػموؾ المتعمـ,ولػيس تمقػيف

وضػرورة عمػؿ الكميػة أو الجامعػة عمػع إتبػاع عمميػة تقػويـ أداء أعضػاء هيئػة, الطالب بالمعمومات والمعارؼ فقػط
واعتمادهػا كػ داة فػي التعػرؼ عمػع مػواطف الضػعؼ والقػوة لػدى, التدريس فيها مف وجهة ظر الطمبة ب ػكؿ سػ وي
.ألتدريسي ب كؿ عاـ

والتػػرح الباحػػث إج ػراء د ارسػػة مماامػػة لمد ارسػػة الحاليػػة لتقػػويـ أداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي ضػػوء التػػدريس

والمقػػب العممي)وأج ػراء د ارسػػة,التوصػػص العممي, سػ وات الوبػرة,الفعػػاؿ وفقػػا لػػبعض المتغي ػرات كػػ(ج س ألتدريسي
.مماامة لمدراسة الحالية لتقويـ أداء أعضاء هيئة التدريس في االساـ ااورى لكمية التربية في جامعة كربالء
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Abstract
The staff member is one of the important educational and scientific constituents in
university and one of the main pillars that iden tify the degree of learning
proiciency,level and efficiency .he has important roles in achieving and developing
learning.
The study aims at evaluating the performance of the history teacher,in university
of karbala,from the students point of view in the light of effective teaching.the society
of the study is the students in the department of history for morning studyes in the
academic year 2008-2009,their number is(355)student .the researcher picked a
deliberate sample of(91)student from the fourth classes rating(%25.63)of the study
society.
To carry out evaluation ,the researcher surveyed he litevafure and scientific
sufficiency necessary for the staff member.accordingly,a norm composed of seven
fields is organized .the is fields are educotional and behovioural goals for the
lecture,planning and excuting the lecture,human relatoins,managing the learning
environment and its learnning techningues,ability to run and the class,personal fea
tares and finally evaluation.
.
After analysing the samples final responses measured by the norm set and by using
staistical means such as arithmetic means,alfa korenbach equation,the standard
deviation,variation and percentahe,the stady reacle at the result the eva luation of the
performance of the history teacher in the light of effectes teaihing has been medium in
performance according to the sample responles.Moreover ,there are no statistical
differences in evaluating the per formance of the history teacher with respect to
students sex.
The Reseacher Recommends That It Is Nnecessary to care about the curriculums of
me the do logy sessios,and these sessios should not only be Routinic ones,hoiving no
effect on the process of university teaching .Moreover ,it is Necessary take care about
effective teaching that affects the learners personality and ,hence ,bring about the
desired change in the learners behaviour, not only instructing him with in formation
and knowledge.it is allso necessary to follow this process of evaluation yearly with
respect to students points of view,and depend on it a tool of identifying phases of
strength and weakness for teachers in general.
The Researcher Suggests That a Similar Study Be Carried Out To Evaluat the
performance of Staff Members in the light of Effive Teaching according to other
variables such as teacher sex,Experience,speciazation and Title .staff members of
other departments in the college of Education,University of karbala can also be
included in similar studies

الفصـل األول
أوالً:مشكمة البحث.

التعريف بالبحث

تعػد الد ارسػة الجامعيػة عمػؿ جػاد تتوممػه ممارسػات وأ ػطة متعػددة إلػع جا ػب اا جػاز ااكػاديمي ,كمػا أ هػا

تحتػػاج إلػػع الماػػابرة والصػػمود ولبػػوؿ التحػػديات,واف العمميػػة التدريسػػية عمميػػة معقػػدة ومركبػػة مػػف عػػدة أبعػػاد ,ومػػف

الضروري إوضاع هذه العممية لمتقويـ بهدؼ التعػرؼ عمػع مػدى جاحهػا فػي تحقيػؽ أهػدافها,أو إوفالهػا ,وبمػا أف
عضػػو هيئػػة التػػدريس يعػػد مػػف الع اصػػر ااساسػػية والمسػػاهمة فػػي إ جػػاح العمميػػة التدريسػػية ,لػػذا أوجػػدت الضػػرورة
القياـ بعممية التقويـ له والتعرؼ عمع مدى تمك ه مف التدريس الفعاؿ( حاتة.8009.ص.)82
وفػػي ضػػوء اادوار الم اطػػه بعضػػو هيئػػة التػػدريس والتػػي فػػي مقػػدمتها الجا ػػب التربوي,أصػػب مػػف الضػػروري
القي ػػاـ بعممي ػػة تق ػػويـ أدائ ػػه به ػػدؼ التع ػػرؼ عم ػػع مس ػػتوى أاداء ألتدريس ػػي وتحدي ػػد جوا ػػب الق ػػوة و ق ػػاط الض ػػعؼ

فيه,فض ػػال ع ػػف تحس ػػيف وتط ػػوير ه ػػذا أاداء مه يػ ػاً وتربويا,والت ػػدريس الفع ػػاؿ ه ػػو عممي ػػة تعك ػػس أه ػػداؼ التربي ػػة
وأسػػاليبها التعميميػػة الحدياػػة التػػي تهػػتـ بالمعرفػػة العمميػػة فػػي حقػػؿ التوصػػص العممػػي ومػػا يسػػتجد فيػػه مػػف تطػػور,

فضػ ػالً عػ ػػف اهتمامهػ ػػا ب كسػ ػػاب الطمبػ ػػة المهػ ػػارات وتكػ ػػويف الميػ ػػوؿ العمميػ ػػة وت ميػ ػػة التفكيػ ػػر العممػ ػػي و أابتكػ ػػاري

لديهـ,وألتدريسي الفعاؿ الذي يتميز بقدرته عمع إاارة دافعية طمبته حو التعمـ ,وتحقيؽ ااتصاؿ الفعاؿ بي ػه وبػيف

طالبه,فضػػال عػػف تمتعػػه بااتجاهػػات اايجابيػػة حػػو مه ػػة التػػدريس,وكؿ هػػذه الوصػػائص يمكػػف لياسػػها وتقويمهػػا
,واف الكفايات التعميمية اسػت ارت باهتمػاـ الكايػر مػف البػاحايف والتربػوييف و أجريػت الكايػر مػف البحػوث والد ارسػات
التي حاولت تحديد مدى تمكف تدريسي الجامعات مف هذه الكفايات بغية اارتقاء بفعالية ألتدريسي وت مية كفاياته
التدريسية وتحقيؽ الجودة ال اممة في ميداف التربية والتعميـ كما هو معموؿ به في الدوؿ المتقدمة.

إذ ا باقت م كمة الدراسة مف والؿ عور الباحث بالحاجة إلع القياـ بدراسة لتقويـ أداء عضو هيئة تػدريس

التاريا في ضػوء التػدريس الفعػاؿ بهػدؼ ت ػويص جوا ػب القػوة والضػعؼ فػي مسػتوى ااداء العػاـ لتػدريس الفعػاؿ
لديهـ,ولد تولد هذا ال عور تيجة لممؤتمرات التربوية العربية والدولية ,التي أكدت عمع أهمية تقويـ ااداء كمؤتمر
تقويـ ااداء ال امؿ الذي عقد في بغداد عاـ  , 9770والذي أكد ضرورة تقويـ أداء التدريس ب كؿ مستمر وعمػع
اوػػتالؼ الم ارحػػؿ الد ارسػػية كافػػة بهػػدؼ اارتقػػاء بمسػػتوى التعمػػيـ فػػي القطػػر العرالي,والت كيػػد عمػػع تحقيػػؽ مفهػػوـ
الجودة ال اممة في مياديف العمميػة التعميميػة الموتمفػة ,وكػذلؾ مػف وػالؿ ااطػالع عمػع تػائج كايػر مػف الد ارسػات

والبح ػػوث الت ػػي أك ػػدت عم ػػع أهمي ػػة الت ػػدريس الفع ػػاؿ وااػ ػره ف ػػي وص ػػية الم ػػتعمـ كد ارس ػػة ( الجف ػػري)8009,و(
طولاف )8008,و( حمس)8005,و(العمايرة)8003,و(ااحمد)8006,وويرها مف الدراسات والبحوث التي أجريت
في الوطف العربي و دوؿ العالـ ااورى.

و تيجةً ااهتماـ المت ازيػد مػف لبػؿ جامعػة كػربالء عمػع الرلػي بمسػتوى أداء كوادرهػا التدريسػية وحرصػها عمػع

إتبػػاع التػػدريس الفعػػاؿ والمػػؤار فػػي وصػػية المػػتعمـ مضػػمو اً و ػػكالً ومػػف اجػػؿ ال هػػوض بػػالوطط الت مويػػة لمبمػػد

وتػوفير احتياجاتػػه التوصصػػية ,والمسػػاهمة الفعالػػة والمػػؤارة فػػي وعيػػة وكميػػة الكػوادر العمميػػة المتورجػػة مػػف هػػذه
جامعة بما يودـ ال هوض العممي والتق ي لبمػد ا العزيػز ,فالبػد مػف عمميػة تقػويـ أداء ألتدريسػي فيهػا والتعػرؼ عمػع
مستوى جودة دورات الطرائؽ التدريسية يوضع لها ومعرفة مدى استفادة أعضػاء هيئػة التػدريس الجػامعي مػف هػذه

الدورات,وهؿ تفي بالغرض الم ود م ها أو أ ها تستودـ اوراض روتي ية فقط كالترلية العممية,ولهذا أجريػت هػذه
الدراسة.

ثانياً :أىمية البحث.

مح ػػظ الي ػػوـ أف ال ػػدوؿ المتقدم ػػة تب ػػدي اهتمام ػػا مت ازي ػػدا بالعممي ػػة التربوي ػػة  ,ا ه ػػا أص ػػبحت مقياس ػػا لحض ػػارة

ال عوب وتقدمها والطريػؽ الوحيػد لمت ميػة بجميػع إبعادهػا ,و هػي التػي تحػدد ا ػرالات المسػتقبؿ,فالتربية هػي أاداة
ل قػػؿ العػػادات والتقاليػػد والقػػيـ والمعتقػػدات والمعمومػػات مػػف جيػػؿ إلػػع جيػػؿ لجعػػؿ تواصػػمه مػػع ا وػريف ام ػ أر ممك ػاً
وتسػػاعده عمػػع ت ميػػة لد ارتػػه ولابميتػػه ومواهبػػه كمػػا ت مػػو ال باتػػات وتتفػػت اازهػػار ,وبػػذلؾ فػػاف التربيػػة تماػػؿ عمميػػة

توجي ػػه ل م ػػو اافػ ػراد واس ػػتعداداتهـ ومي ػػولهـ و ػػاطاتهـ وتس ػػويرها لودم ػػة المجتم ػػع ,وااط ػػار ال ػػذي يجس ػػد فمس ػػفة
وحاجات الدولة لموصوؿ إلع ااهداؼ الم ودة(مرسي:9755,ص .)98
ولمتربية ع اصر أساسية ومهمة ومؤارة فيها(المعمـ ,المتعمـ,الم هج)وهذه الع اصر تتفاعؿ فيمػا بي هػا لتحقيػؽ

أهػػداؼ التربيػػة الم ػػودة ,ويعتبػػر المعمػػـ احػػد أهػػـ هػػذه الع اصػػر أو المكو ػػات ,ا ػػه المحػػور والمحػػرؾ لبقيػػة هػػذه
الع اصر ,فهو المه دس والم سؽ الذي مف والؿ تعاممه معها يمكف تطويعها أهداؼ التربية الم ودة.
وتعد الجامعات أحدى الركائز ااساسية التي تعتمػد عميهػا المجتمعػات اا سػا ية لتحقيػؽ أهػدافها وطموحاتهػا
ف ػػي تحقي ػػؽ التق ػػدـ ف ػػي كاف ػػة المي ػػاديف والقطاع ػػات الموتمف ػػة,عف طري ػػؽ اهتمامه ػػا بتوػ ػريج أجي ػػاؿ متس ػػمحة ب ػػالعمـ

والمعرفػة (عميمػػات:8008,ص,)938لػذا أدركػػت القيػادات التربويػػة فػي موتمػػؼ دوؿ العػالـ ,والمتقدمػػة م هػا الػػدور
المرموؽ و المتميز الذي اضطمعت به الجامعات في إعداد الطمبة وتهيئػتهـ وتطػويرهـ ككػوادر عمميػة لػادرة عمػع
ال ه ػػوض بوط ػػط الت مي ػػة وتطويره ػػا ,ل ػػذا ك ػػاف لط ارئ ػػؽ الت ػػدريس دو ار ب ػػار از وفع ػػاؿ ف ػػي ه ػػذا ااهتم ػػاـ ,فق ػػد س ػػعت
الجامعػػات إل ػػع اعتم ػػاد ط ارئػػؽ ت ػػدريس فعالػػة ومواقة,تس ػػت د أساسػػا إل ػػع البحػػث والم ال ػػة وااستقصػػاء  ,ويحت ػػؿ
المتعمـ دو ار رئيسا في هذا المجاؿ ,فهو يقاسـ المدرس دوره وفاعميته في مجريات الفعاليات التربوية داوؿ الصؼ

ووارجه(المزروع :8005,ص.)554

وا تقتصر رسالة الجامعة عمع تعميـ واعداد المتعمميف فقط,إ ما اتسع طالها لي ػمؿ التعمػيـ والبحػث وودمػة
المجتمػػع والسػػعي إلػػع تطػػويره حػػو التكامػػؿ ضػػمف إطػػار مامػػه العميػػا وتحقيػػؽ الت ميػػة ال ػػاممة لممجتمػػع فػػي ػػتع
مجااتػػه الموتمفػػة ,وبػػالروـ مػػف أهميػػة مػػا تقػػوـ بػػه الجامعػػة ,إا إف التركيػػز عمػػع عمميػػة التػػدريس ت وػػذ ااهميػػة

القصوى مف بيف هذه الواجبات والمسؤوليات باعتبارها المهمة ااساسية لمجامعة.

ويعػد عضػػو هيئػة التػػدريس احػػد أهػـ مقومػػات العمميػة التربويػػة فػػي المرحمػة الجامعيػػة واحػد دعائمهػػا الرئيسػػية
التػػي تحػػدد مػػدى كفػػاءة هػػذا التعمػػيـ ومسػػتواه وفاعميتػػه مػػف وػػالؿ مػػا يقػػوـ بػػه عضػػو هيئػػة التػػدريس مػػف ادوار ومػػا
يؤديه مف مهاـ ومسؤوليات ترتبط ارتباطػا وايقػا بتحقيػؽ أهػداؼ الجامعػات ووظائفهػا ,ويعػد أعضػاء هيئػة التػدريس
مػػف أهػػـ القػػوى الحقيقيػػة لتحسػػيف التػػدريس الجػػامعي ورفػػع مسػػتواه,فقد كػػاف التػػدريس الوظيفػػة ااولػػع والوحيػػدة ع ػػد
ػ ة الجامعػػات وهػي تمػػؾ الوظيفػػة التػي اجمػػع عمػػع أهميتهػا كػػؿ التربػػوييف والم ظػريف عمػػع حػػدا سػواء ممػػا جعػػؿ
الجامعات توظؼ كؿ إمكا ياتهػا الماديػة والب ػرية المتاحػة مػف اجػؿ تحقيػؽ هػذا الهػدؼ ولػذا فػاف مؤسسػات التعمػيـ
الجامعي تركز اهتمامها عمع توفير وع مف التعميـ ذي المستوى العالي (الحولي:8005,ص.)605
ولعضػػو هيئػػة التدريسػػي الجػػامعي ادوار مهمػػة فػػي تحقيػػؽ التعمػػيـ الجامعي,فعميػػه تقػػع مسػػؤولية تعمػػيـ الطمبػػة

وتقػػويـ أدائهػػـ ,وتطػػوير مهػػارات البحػػث العممػػي لػػديهـ  ,فضػػال عػػف أج ارئػػه لبحواػػه العمميػػة فػػي مجػػاؿ توصصػػه
العممي التي تهدؼ إلع إاراء العمـ والمعرفة وودمػة المجتمع,يضػاؼ إلػع ذلػؾ المسػاهمة فػي ب ػاء وصػية طالػب
الجامعة وصقمها(م سي.8000.ص ,)55و ظ ار اهمية هذا اادوار التي يمعبها عضو هيئة التدريس في الجامعػة
والعممي ػػة التعميمي ػػة  -التعممي ػػة,ولكي ي ػػتمكف ألتدريس ػػي م ػػف القي ػػاـ ب ػػدوره ب ػػكؿ فاع ػػؿ وم ػػؤار ,اب ػػد م ػػف امتالك ػػه

لمجموعة مف الكفايات التعميمية ااساسية و الفعالة المتمامة بػالتمكف مػف المعػارؼ والمعمومػات والمهػارات اادائيػة
وا لقيـ المه ية التػي يجػب إف يمتمكهػا التدريسػي ,ويكػوف لػاد ار عمػع اسػتغاللها فػي لاعػة المحاضػرة ووارجهػا بقصػد
إيصاؿ الطالب إلع مستويات التعمـ التي ت دها التربية( الغزيوات :8003,ص.)9-8

لذا أدرؾ رجاؿ التربية وعمػـ الػ فس أهميػة الكفايػات التعميميػة اعضػاء الهيئػة التدريسػية فػي الجامعػات حيػث

يقػػوـ عضػػو هيئػػة التػػدريس بػػدور مهػػـ وفعػػاؿ فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ وب ػرامج الجامعػػة الموضػػوعة وتوظيفهػػا بطريقػػة
تساعد الطمبة عمع التعرؼ عمع وصوصػية مػوادهـ الد ارسػية ,لػذلؾ ابػد مػف إف يبػذؿ أعضػاء هيئػة التػدريس فػي
الجامعة الجهد الالزـ لصقؿ كفاياتهـ التعميمية واف تبذؿ الجامعة جهودها أيضا مف اجؿ ت هيمهـ وتدريبهـ بال ػكؿ
السميـ الذي يساعدهـ عمع القياـ بعممهـ عمع أكمؿ وجه.

وتتجمع أهمية هذه الكفايات التعميمية اعضاء هيئة التدريس في تحقيؽ أهداؼ ال ظاـ التربوي و تمكي ه مف
إحداث التعمـ لدى طمبته بصورة فاعمه ومؤاره,ومف هذه الكفايات كفايػة ااهػداؼ و كفايػة توطػيط الػدرس و كفايػة
ت فيذه(الكفاي ػػة التدريس ػػية) و الكفاي ػػة التقويمي ػػة و كفاي ػػة العالل ػػات اا س ػػا ية و كفاي ػػة إدارة الص ػػؼ و كفاي ػػة ال م ػػو
المه ي والعممي(التمكف مف المادة),فقد أكد الكاير مف التربوييف عمع ضػرورة صػقؿ هػذه الكفايػات وتطويرها,حيػث

أكػػدت الكايػػر مػػف الد ارسػػات والبحػػوث التربويػػة عمػػع ا ػػه يجػػب إعػػداد بػرامج لتػػدريب اعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية فػػي
الجامعػ ػػات لمػ ػػا لهػ ػػا مػ ػػف ااػ ػػر ايجػ ػػابي فػ ػػي تطػ ػػوير مسػ ػػتوى أداء ألتدريسػ ػػي وبتػ ػػالي تطػ ػػوير المسػ ػػتوى التعميمػ ػػي
لمطمبة(عميمات:8008,ص.)933-932
وبمػػا إف جػػودة التعمػػيـ الجػػامعي تتػ ار بػ داء القػػائـ بعمميػػة التدريس(ألتدريسػػي)أكار مػػف ت ارهػػا ببقيػػة الع اصػػر

ااوػػرى ,لػػذا اصػػب موضػػوع تقػػويـ أداء عضػػو هيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة مػػف المواضػػيع المهمػػة ,وذلػػؾ لت ػ ايره
المبا ػػر عمػػع أداء الطمبػػة وتحصػػيمهـ الد ارسػػي ,فضػػال عػػف الػػدور الهػػاـ والفعػػاؿ الػػذي يضػػطمع بػػه عضػػو هيئػػة
التػػدريس فػػي توجيػػه سػػموؾ الطمبػػة وتعزيػػز مػػوهـ ال وصػػي والمعرفػػي وت ػػجيعه,فالعاللة التفاعميػػة بػػيف الطالػػب
وعضػػو هيئػػة التػػدريس تػػؤدي إل ػػع زيػػادة التكي ػػؼ والرضػػا عػػف الحيػػاة الجامعيػػة وبالتػػالي التف ػػوؽ واابػػداع فيه ػػا(.

الغزيوات :8003,ص ,)8اف جودة التدريس وكفاءته ا يمكف إف تتحقؽ إا بالتدريسي المؤهؿ والقادر عمع أداء
دوره ب جاح وفاعمية ,والجودة ه ا ا تع ي تحضير ألتدريسي لممادة العممية بصورة كافيػة فقػط ,بػؿ وت ػمؿ عاللتػه
بطمبته وكيفية تعاممػه معهػـ والطريقػة التػي يقػومهـ بهػا طمبتػه فضػال عػف سػماته وصػفاته و سػموكه وحركاتػه داوػؿ
ووارج لاعة المحاضرة(ااحمد:8006,ص,)89لذلؾ برزت أهمية عممية تقويـ التدريس لكو هػا تمقػي الضػوء عمػع
الع صػػر ااهػػـ فػػي لضػػية التعمػػيـ الجػػامعي والػػذي يتماػػؿ فػػي الجػػودة التعميميػػة التػػي تػرتبط ب ػػكؿ مبا ػػر ب عضػػاء

هيئػة التػػدريس وأدائهػـ ,فعضػػو هيئػػة التػدريس يماػػؿ مركػػز اقػؿ العمميػػة التعميميػة فهػػو مدرسػػا وباحاػا وعضػػو تغييػػر
أساسي في المجتمع ,فهو الػذي يتحمػؿ العػب ااكبػر فػي عمميػة صػ اعة العقػوؿ وتزكيػة ال فػوس وت ػكيؿ الممكػات
الذه ية المتفتحة المقبمة عمع التحصيؿ ب تقاف وابداع.
ولهػػذا تعػػد عمميػػة التقػػويـ احػػد ااركػػاف الرئيسػػة فػػي لمعمميػػة التربويػػة ا هػػا ت ػػوص مسػػارات العمميػػة وتك ػػؼ

تيم قكػػف متوػػذي الق ػرار مػػف إصػػدار حكػػـ سػػميـ وموضػػوعي ,ايػػة
ػواحي الومػػؿ والقصػػور والقػػوة والضػػعؼ ,اػػـ ذ

ع ص ػػر يج ػػري تقويمػ ػػه ا ػػـ محاولػ ػػة إص ػػالحه وتعديمػ ػػه بعػ ػػد الحك ػػـ عميػ ػػه,وذلؾ بهػ ػػدؼ تحسػ ػػيف وتطػػػوير العمميػ ػػة
التربوية,وألتدريسي الذي يروـ التعرؼ عمع مدى تحقيقه اهػداؼ عممػه أو

ػاطه يكػوف بحاجػة إلػع وسػيمة تمك ػه

مف معرفة مدى جاحه أو ف مه في تحقيؽ أهداؼ هذا العمؿ أو ال اط  ,يتحقؽ له ذلؾ مف والؿ عممية التقػويـ

(عػػالـ:8000 ,ص,)22-28و التقػػويـ هػػو جػػزء أساسػػي مػػف عمميػػة التػػدريس وا بػػد إف يقػػوـ بػػه التدريسػػي ,فهػػي
عمميػػة مسػػتمرة تحػػدث لبػػؿ التػػدريس واا ائػػه وبعػػده,كما ويسػػتعمؿ التقػػويـ فػػي كػػؿ وظػػائؼ الحيػػاة الموتمفػػة وعمػػع

اوػتالؼ مراحمها,ولهػػذا أصػػب تقػػويـ ااداء ألتدريسػي مػػف الضػػرورات الممحػػة لعضػو هيئػػة التػػدريس,لكف مػػف الػػذي
يستطيع يقوـ بعممية التقويـ ؟هؿ هـ اادارييف فقط ؟أـ الزمالء مف أعضاء هيئة التدريس فقط؟ أـ الطمبة ؟.
ولػػد أ ػػار تػػا ج ))Tang,T.L,1997إلػػع أف تقػػويـ فاعميػػة التػػدريس الجػػامعي أصػػب لويػػا ومػػؤار لتدريسػػي

الجامعات في جميع بمداف العالـ,ا ه ابد مف التعرؼ عمع أراء الطمبة ووجهات ظػرهـ ع ػد تقيػيمهـ عضػو هيئػة
التػػدريس اف الطمبػػة هػػـ الػػذيف يتعػػامموف ويتفػػاعموف مػػع عضػػو هيئػػة التػػدريس ب ػػكؿ مبا ػػر,بالروـ مػػف أ هػػـ لػػد
يت اروف أحيا ا بعوامؿ وصية أو ذاتية أو وير موضوعية ع د تقويمهـ لعضو هيئة التدريس,ف ػريحة الطمبػة هػـ
المسػػتفيد ااوؿ مػػف عمميػػة التقػػويـ ,لكػػو هـ محػػور العمميػػة التعميميػػة,وفي ف ػػس الولػػت ه ػػـ اال ػػرب لعضػػو هيئػػة

التػػدريس وااكاػػر تمػػاس معػػه,كما إ هػػـ االػػدر مػػف س ػواهـ عمػػع تقػػديـ صػػورة واضػػحة الػػرب إلػػع الص ػواب ع ػػد
تقػػويمهـ اداء عضػػو هيئػػة التػػدريس ومػػف اػػـ تطػػوير هػػذا ااداء,اامػػر الػػذي يػػودي إلػػع تمكػػيف الجامعػػة مػػف ت ديػػة
رس ػػالتها عم ػػع الوج ػػه الص ػػحيحة وتوميص ػػها م ػػف كاف ػػة المعول ػػات الت ػػي تعتػػػرض مس ػػيرتها العمميػ ػػة(برلعاف,الربيع
 :8005,ص.)76

فقػػد أ ػػار بيمػػدفPeldin.P,1989.

عمػػع إف أهميػػة ا ػػتراؾ الطمبػػة فػػي عمميػػة تقػػويـ أسػػاتذتهـ تكمػػف فػػي

كػػو هـ يقومػػوف بمالحظػػة ااداء الصػػفي لشسػػاتذة ب ػػكؿ مبا ػػر ويػػومي ,ولػػذلؾ فػػاف الطمبػػة يعتبػػروف مصػػدر هامػػا
وجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المعمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوؿ أداء عضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو هيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التدريس(,الصباطي,محمد:8005,ص,)900ويوض الوطيب إف ه ػاؾ مبػادئ أساسػية تؤكػد أهميػة تػزود عضػو
هيئة التدريس الجامعي بالتغذية الراجعة مف والؿ طمبته,فاف تحسيف التػدريس الجػامعي جػدير بااولويػة وااهتمػاـ

لمػػا لػػه مػػف مػػردود إيجػػابي عمػػع العمميػػة التربويػػة,كما إف أ مػػاط أداء تدريسػػي الجامعػػة يمكػػف تعػػديمها إذا مػػا زود
ألتدريسي الجامعي بالتغذية الراجعة وحددت له اا ماط الموتمفة لمتفاعؿ التػي يمكػف حػدواها أا ػاء عمميػة التػدريس
,والحص ػػوؿ عم ػػع ه ػػذه ي ػػتـ م ػػف الطال ػػب الج ػػامعي لكو ػػه مالح ػػظ دلي ػػؽ ومؤه ػػؿ لرص ػػد تم ػػؾ أا م ػػاط (الموالف ػػي
:8009,ص .)93-92

وبمػا إف تقػويـ الطمبػة لمتػدريس ()Student Evaluations of Teachingيوظػؼ لغػرض التعػرؼ عمػع

أداء ألتدريس ػػي الج ػػامعي,أا أف الباح ػػث اامريك ػػي ريمي ػػرز()Remmersال ػػذي يعتب ػػر م ػػف رواد ااوائ ػػؿ ف ػػي ه ػػذا
المجاؿ ففي عاـ 9785التػرح االاػة مبػادئ يجػب االتػزاـ بهػا ع ػد ب ػاء مقػاييس تقػويـ التػدريس مػف لبػؿ الطمبػة,إذ
يجػػب إف يكػػوف عػػدد السػػمات لمػػيال لتفػػادي ااػػر الهالػػة والالمبػػااة ,كمػػا ا ػػه يجػػب إف تكػػوف السػػمات المقاسػػة هػػي
ااكاػػر أهميػػة مػػف م ظػػور الموتصػػيف ,كمػػا ا ػػه يجػػب إف يكػػوف إعػػداد هػػذه الس ػػمات بسػػهولة ليسػػتطيع الطالػػب

مالحظتها وتقديرها(الموسوي :8005,ص.)45

ولػد ابػت الد ارسػػات البحػوث ا ػػه ا يمكػف لممعممػيف إف يتركػوا أاػا ار طيبػػة فػي فػوس طمبػػتهـ مػا لػػـ يكو ػوا هػػـ
أ فسهـ لد اعدوا إعدادا صحيحاً,كما ا ه اابػت إف التػدريس الفعػاؿ يتعمػد بالدرجػة ااولػع عمػع وصػية ألتدريسػي

ووب ارتػػه أكاديميػػا ومه يا(سػػمعاف ومرسػػي:9752,ص,)26ف ػ داء عضػػو هيئػػة التػػدريس داوػػؿ لاعػػة المحاض ػرة أو
وارجها يعد مف أهـ المؤارات في مستوى سموؾ الطمبة ,ولػذلؾ فػاف الوصػوؿ بمسػتوى الطمبػة إلػع مسػتوى ااتقػاف
أو الػػتمكف مػػف المػػادة العمميػػة يتطمػػب التحقػػؽ مػػف مسػػتوى فاعميػػة ااداء ألتدريسػػي ,وهػػذا يتطمػػب وعػػا مػػف التقػػويـ
الموضوعي الهدؼ م ه معرفة مواطف الضعؼ في هذا ااداء وتوضي الجوا ب اايجابية فيه,بغيػة تحسػيف ااداء
لكػػؿ مػػف يقػػوـ بمه ػػة إيصػػاؿ العمػػـ والمعرفػػة بصػػورة مبا ػرة إلػػع الطمبػػة(المزروع :8005ص ,)555وتعػػد عمميػػة

تفاع ػػؿ الطال ػػب م ػػع عض ػػو هيئ ػػة الت ػػدريس م ػػف اام ػػور الهام ػػة ج ػػدا ا ج ػػاح العممي ػػة التعميمي ػػة  -التعممي ػػة ,اف
ألتدريسػػي يعػػد مسػئوا وب ػػكؿ مسػػتمر عػػف ت ػػويؽ طالبػػه وػػالؿ محاضػرته وت كيػػده لم ػػاركتهـ الفعالػػة فيهػػا ,وعػػف

المحافظة عمع ااتصاؿ الدافئ بي ه وبيف طمبته,وعف بث روح ااهتماـ بالمادة العممية ب ػكؿ متواصػؿ فػيهـ,وعف
تحفيػ ػزه وتعزيػ ػزه الطمب ػػة لب ػػذؿ الجه ػػود لتحقي ػػؽ ال ػػتعمـ اافضؿ,فض ػػال ع ػػف متابعت ػػه مس ػػار طمبت ػػه عممي ػػا وت ػػجيعه
المسػػتمر لهػػـ وتقديمػػه العػػوف والمسػػاعدة الس ػريعة لمػػف يحتاجهػػا م ػ هـ وهػػذا كمػػه يحتػػاج إلػػع عاللػػة تفاعميػػة بػػيف

ألتدريسي وطمبته يسودها ااحتراـ المتبادؿ.

وبما أف التاريا احد العموـ التربوية المهمة التي تعمؿ عمع ت ئة ااجياؿ ت ئة صالحة وت مية استعداداتهـ
ومواهبهـ ولدراتهـ في ضوء ااهداؼ المجتمع ,لذا أصب مف الضروري أف يسهـ تدريسيوا عمـ التاريا في إ باع
حاجػ ػ ػػات طمبػ ػ ػػتهـ وواصػ ػ ػػة مػ ػ ػػا يتعمػ ػ ػػؽ م هػ ػ ػػا بػ ػ ػػال واحي ال فسػ ػ ػػية وااجتماعيػ ػ ػػة وتكػ ػ ػػويف فمسػ ػ ػػفة الحيػ ػ ػػاة لػ ػ ػػديهـ

(الجبوري:8003,ص.)7-5

وعمـ التاريا كما عمػـ ا يكتفػي بتزويػد متعممػه الحقػائؽ العمميػة والمعمومػات التاريويػة فقػط  ,بػؿ يهػدؼ إلػع
تحويػ ػ ػػؿ هػ ػ ػػذه الحقػ ػ ػػائؽ إلػ ػ ػػع أداة وعػ ػ ػػي وط ػ ػ ػػي ولػ ػ ػػومي ا يمكػ ػ ػػف أف تؤديهػ ػ ػػا بقيػ ػ ػػة العمػ ػ ػػوـ اا سػ ػ ػػا ية ااوػ ػ ػػرى
(الفرجػػا ي:9766,ص, )6اف التػػاريا يهػػتـ بد ارسػػة حركػػة الػػزمف ورصػػد اتجاهػػات تطػػور المجتمعػػات فػػي معركػػة
التطػ ػ ػ ػػور والتق ػ ػ ػ ػدـ وازدهػ ػ ػ ػػار حيػ ػ ػ ػػاة ال ػ ػ ػ ػػعوب واامـ,لػ ػ ػ ػػذلؾ أطمػ ػ ػ ػػؽ عمػ ػ ػ ػػع العصػ ػ ػ ػػر الحػ ػ ػ ػػديث عصػ ػ ػ ػػر التػ ػ ػ ػػاريا

(الحمػػادي:8000,ص,)28فضػػال عػػف كو ػػه ي مػػي اا سػػاف وعيػػا وفك ػ ار و مهاريػػا ليمك ػػه مػػف العػػيش م سػػجما مػػع
بيئتػػه ويسػػاعده عمػػع إيجػػاد التواصػػؿ بػػيف ماضػػيه وحاضػره وتولعػػات مسػػتقبمه ,ليكػػوف أكاػػر اسػػتعدادا لال ػػدماج فػي
مجتمعه وأكار اهتماما به واكتسابا اكبرعدد مف ليمه ومامه العميا (ااميف  :9770,ص.)40
ولمػػا لهػػذا العمػػـ مػػف أهميػػة بالغػػة وفاعميػػة مػػؤارة أوجػػب عمػػع أعضػػاء هيئػػة تػػدريس التػػاريا أف يكو ػوا داوػػؿ

لاعػػة المحاض ػرة مػػف أكاػػر التدريسػػيف فاعميػػة وت ػ اي ار فػػي فػػوس طمبػػتهـ,ومف أهػػـ المػػؤاريف فػػي مسػػتوى سػػموكهـ
,والوصوؿ بهـ إلع مستوى ااتقاف والتمكف مف المادة العممية,فضال عػف تطػوير مهػارات البحػث التػاريوي العممػي
لديهـ في مجاؿ توصصهـ العممي الذي يهدؼ إلع إاراء العمـ والمعرفة التاريوية ودمػة لبمػد زوػر واحتضػف أولػع
وأعظػػـ الحضػػارات فػػي العػػالـ ,يضػػاؼ إلػػع ذلػػؾ المسػػاهمة فػػي ب ػػاء وصػػية طمبػػة التػػاريا وصػػقمها واعػػدادهـ

كبػػاحايف تػػاريوييف فضػػال عػػف كػػو هـ مدرسػػي لمػػادة التػػاريا كمػػا هػػو معمػػوؿ بػػه فػػي الجامعػػات الغربيػػة المتقدمػػة

وبعض الدوؿ العربية.
وبػذلؾ تكػوف عمميػة تػدريس التػاريا فعالػة  Effective Instruction Historyلكو هػا العمميػة التػي تعكػس
أهدافها ومحتوياتها وأساليبها التعميمية اهتمامها ب كساب الطمبة القدر الم اسب مف المعرفة العممية التوصصية ,
فضػالً عػػف اهتمامهػػا بػػبعض الجوا ػػب السػػموكية ااوػػرى ماػػؿ اكتسػػاب المهػػارات التاريويػػة المهمػػة وتكػػويف الميػػوؿ

العمميػة وت ميػػة التفكيػػر العممػػي وابتكػػاري لػػدى الطمبػػة,وأف تكػػيفهـ مػػع هػػذا الكػػـ الهائػػؿ مػػف المعرفػػة الػػذي ا يتػ تع

بحفظ المعمومات واستظهارها فقط  ,بؿ بفهـ وتطبيؽ هذه المعمومات واتقػاف مهػارات الػتعمـ المطموبػة (اؿ8002,
:ص.)950
و تكمف أهمية التدريس الفعاؿ مف والؿ لدرة ألتدريسػي مػف ت فيػذ مجمػؿ السػموكيات وااجػراءات واا ػطة

ب ػػكؿ م ػػتظـ ومتكام ػػؿ سػ ػواء ف ػػي لاع ػػة محاضػ ػرته أو وارجه ػػا به ػػدؼ تس ػػهيؿ تعم ػػـ طمبت ػػه والوص ػػوؿ به ػػـ إل ػػع
مسػػتويات الػػتعمـ الم ػػودة (السػػرطاوي:9772,ص,)69ولهػػذا يعػػد ألتدريسػػي الجػػامعي الركيػزة ااساسػػية لمتػػدريس
الفعاؿ ,وهذا ما يبرر التوجه الكبير وااهتماـ المتزايد بضرورة أعداد التدريسي الجامعي إعداد مه يا جيدا وتمكي ػه
مػػف امػػتالؾ مهػػارات التػػدريس وف و هػػا وتدريبػػه عمػػع اسػػتاارة تفكيػػر طمبتػػه عوضػػا مػػف تمقي ػػه المعمومػػات الجػػاهزة
وتحفيز الطالب عمع التفكير وااستفسار وااستقصاء والبحث العممي الذي يولد أفكار جديدة وجػديرة بالبحػث وه ػا

تكمف أهمية التدريس الجامعي الفعاؿ في تحقيؽ أهداؼ التربية الحدياة (الموسوي:8005,ص .)48

وتأسيسا عمى ما تقدم تتجمى أىمية البحث الحالي باالتي:

 .9أهمية التربية لكو ها أداة لتغيير اامـ وال عوب وسبب رليها وتقدمها.

 .8تساهـ هذه الدراسة في تطوير أداء عضػو هيئػة التػدريس فػي الجامعػة وتحسػيف أدائػه مػف وػالؿ التعػرؼ عمػع
جوا ب القوة وال قاط اايجابية وت ويص جوا ب الضعؼ والقصور في ااداء لمعالجتها.
 .5بيػػاف أهميػػة التػػدريس الفعػػاؿ ومكو اتػػه ااساسػػية التػػي اابػػد إف يتبعهػػا كػػؿ القػػائميف بالعمميػػة التدريسػػية عمػػع
اوتالؼ مراحمها,لما لها مف اار بالغ في فوس المتعمميف.

 .2تقديـ التغذية الراجعة اعضاء الهيئة التدريسية مف والؿ تقويـ الطمبػة ادائهـ,وبالتػالي اكتسػابهـ اسػتراتيجيات
تعمـ جديدة.
 .3أهمية دراسة التاريا ,بوصفه احػد العمػوـ ااجتماعيػة المهمػة التػي تعػالج المجتمػع ووالعػة وأمالػه وتطمعاتػه فػي
ماضيه وحاضرة ومستقبمه.

 .4ضرورة أاعتماد عمع أسس التدريس الفعاؿ في تدريس التاريا ,أو العموـ ااورى لتحقيؽ ااهداؼ الم ػودة
.

ثالثاً :أىداف البحث.

يسعع البحث الحالي إلع تحقيؽ ااهداؼ ا تية :

 -9التعرؼ إلع مستوى أداء عضو هيئة تدريس التاريا في جامعة كربالء مف وجهة ظر الطمبة في ضوء
التدريس الفعاؿ.
 -8التعرؼ إلع مستوى تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التاريا مف وجهة ظر الطمبة في ضوء مجاات التدريس
الفعاؿ.
 -5التعرؼ إلع مستوى الفروؽ في تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التاريا وفقا لج س الطمبة.
 -2التعرؼ إلع أكار مجاات مقياس التدريس الفعاؿ أهمية.

رابعاً :حدود البحث.

يقتصر البحث الحالي عمع:

 -9طمبة المرحمة الرابعة لسـ التاريا لمدراسة الصباحية فقط ولمعاـ الدراسي .8007-8006
 -8أعضاء الهيئة التدريسية لقسـ التاريا في كمية التربية جامعة كربالء لمعاـ الدراسي . 8007-8006

خامساً :تحديد المصطمحات.

ا-تقويـ ااداء . Performance Evaluation
.9عرفه عبيدات9773 ,با ه:
(العممية التي يقػاس بهػا مسػتوى أداء أعضػاء الم ظمػة وتقػويمهـ ومعرفػة معػدات اا جػاز الحقيقيػة لمعػامميف
في مدة زم ية معي ة)( .عبيدات :9773 ,ص)95

عرفه العجيمي 8009 ,ب ه:
 .8ق
(العممية التي يتـ مػف واللهػا تحديػد كفايػة العػامميف فػي المجػاؿ ألتدريسػي ومػدى إسػهامهـ فػي إ جػاز المهػاـ
الموكمة إليهـ)( .العجيمي:8009 ,ص)63

*أمػا التعريػػؼ ااج ارئػػي لعمميػػة تقػػويـ ااداء فهػػو العمميػػة التػػي تمكػػف الطمبػػة مػػف إصػػدار أحكػػاـ عمػػع م ظومػػة
التػدريس الفعػػاؿ التػي يمتمكهػػا ويزاولهػػا عضػو هيئػػة تػدريس التػػاريا والمتمامػػة فػي فقػرات مقيػاس التػػدريس الفعػػاؿ
والتي تعد مف المتطمبات ااساسية لممارسة مه ة التدريس ال اج .
ب -عضو هيئة التدريس .Teching Staff member
.9عرفه الموالفي8009 ,با ه:
( هػػو كػػؿ ػػوص ي ػزاوؿ مه ػػة التػػدريس فػػي أيػػة كميػػة مػػف كميػػات الجامعػػة  ,ويحمػػؿ ػػهادة الػػدكتوراه ,او
الماجسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتير,ويعيف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة برتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ أو أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؾ  ,أو أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعد)
(الموالفي:8009,ص)89

.8عرفه الحولي8005 ,با ه:
(كػ ػػؿ مػ ػػف يعمػ ػػؿ متفروػ ػػا فػ ػػي الجامعػ ػػة مػ ػػف حممػ ػػة الػ ػػدرجات العمميػ ػػة -ااستاذ,ااسػ ػػتاذ الم ارؾ,ااسػ ػػتاذ
المساعد,المدرس,المحاضر)(الحولي:8005,ص.)98

*أمػ ػػا التعريػ ػػؼ ااج ارئػ ػػي لعضػ ػػو هيئػ ػػة التػ ػػدريس وهػ ػػـ كػ ػػؿ مػ ػػف يحمػ ػػؿ ػ ػػهادة الماجسػ ػػتير أو الػ ػػدكتوراه فػ ػػي
اوتصاصات التاريا(التاريا ااسالمي,الحديث,القديـ) و يزاولوف مه ة التدريس في لسـ التاريا في كمية التربيػة
 جامعة كربالء .ج -التاريا

.History

.9عرفه فو ؾ ( )Funk, 1966ب ه :

(فػػرع مػػف المعرفػػة يهػػتـ بد ارسػػة سػػجالت الماضػػي أو مػػا هػػو مػػدوف عػػف الماضػػي وا سػػيما اا ػػياء المتعمقػػة

ب ؤوف اا ساف) (.)Funk,1966: p599
 .8يعرفه هور باي (( 1974, Hornbyب ه :
( فرع مف المعرفة يتعامؿ مع ااحداث الماضية سواء أكا ت سياسية أـ التصادية أـ اجتماعيػة فػي لطػر أو

لارة أو العالـ) ( . ) Hornby, 1974: p405

*أمػػا التعري ػػؼ ااج ارئ ػػي لمت ػػاريا ه ػػو المعرف ػػة العممي ػػة التوصصػػية الت ػػي يدرس ػػها الطمبػػة لس ػػـ الت ػػاريا و ػػالؿ
الس ػ وات الد ارسػػية ااربعػػة فػػي كميػػة التربيػػة-جامعػػة ك ػربالء ويكػػوف هػػذا العمػػـ هػػو محػػور التوصػػص العممػػي و
ااكاديمي لهؤاء الطمبة.
د -التدريس الفعاؿ. Effective Instruction
 .9عرفه محمود 8004با ه:

( مجموع ػػة الق ػػدرات الت ػػي يج ػػب أف يمتمكه ػػا عض ػػو هيئ ػػة الت ػػدريس عم ػػع المس ػػتوى المعرف ػػي واا فع ػػالي و
المهػػاري والقػػيـ المه يػػة والتػػي يوظفهػػا فػػي مه ػػة بصػػورة مػػؤارة ومتق ػػة ,والتػػي تعػػد مػػف المتطمبػػات ااساسػػية
لممارسة مه ة التدريس الجامعي )(محمود  ,8004ص .)42

.8عرفه الموسوي8005,با ه:

(مجمػػؿ السػػموكيات وااج ػراءات واا ػػطة التػػي ي فػػذها المعمػػـ بصػػورة م تظمػػة ومتكاممػػة س ػواء فػػي لاعػػة
المحاضػ ػ ػرة أو وارجهػ ػ ػػا به ػ ػػدؼ تسػ ػ ػػهيؿ تعم ػ ػػـ الطالػ ػ ػػب والوص ػ ػػوؿ بػ ػ ػػه إلػػ ػػع مسػ ػ ػػتويات الػػ ػػتعمـ الم ػ ػ ػػودة)
(الموسوي:8005,ص.)44

*أمػ ػػا التعريػ ػػؼ ااج ارئػ ػػي لمتػ ػػدريس الفعػ ػػاؿ فهػ ػػو عمميػ ػػة عمميػ ػػة مكػ ػػوف مػ ػػف القػ ػػدرات وااج ػ ػراءات واا ػ ػػطة
والسػػموكيات التػػي يجػػب أف يمتمكهػػا عضػػو هيئػػة تػػدريس التػػاريا فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة كػربالء ويبػػذؿ فيهػػا

جهوده لتحقيؽ أهداؼ معي ة لجعؿ طمبته لادريف عمع اكتساب مهارات ومعارؼ واتجاهات جديدة ويتمتعػوف بهػا
وتػػؤار فػػيهـ وتظهػػر أاارهػػا فػػي سػػموكهـ فػػي الم ارحػػؿ الالحقػػة مػػف حيػػاتهـ وتصػػقؿ وصػػياتهـ عمػػع ال حػػو الػػذي
تست د إليه التربية الحدياة.

الفصل الثاني

دراسات سابقة

 .0دراسة الجفري.9110,

(أراء طالبات الدراسات العميا في ااداء ألتدريسي اعضاء هيئة التدريس بجامعة أـ القرى) أجريت الدراسة
في المممكة العربية السعودية,وكاف هدفها التعرؼ عمع أراء طالبات الدراسات العميا في ااداء ألتدريسي

اعضاء هيئة التدريس جامعة أـ القرى.
تكو ت العي ة مف ( )876طالبة مف طالبات مرحمة الماجسػتير فػي سػت كميػات فػي جامعػة أـ القرى(التربيػة
 ,العموـ ااجتماعية,العموـ التطبيقية,المغة العربية,ال ريعة,الدعوة).

أع ػػدت الباحا ػػة لغ ػػرض التع ػػرؼ عم ػػع أراء طالب ػػات الد ارس ػػات العمي ػػا ف ػػي ااداء ألتدريس ػػي اعض ػػاء هيئ ػػة

التػػدريس اسػػتبا ة ت لفػػت م ػػف ()34فقػػرة موزعػػة عم ػػع ()4مج ػػاات ,وبع ػػد أف اسػػتعممت الباحاػػة ااوزاف المئوي ػػة
والتك اررات والمتوسطات الحسابية ومعادلة ألفا كرو باخ وااوتبار التائي واوتبار تحميؿ التبػايف ااحػادي واوتبػار
يفيه كالوسائؿ ااحصائية لتحميؿ لبحاها تائج إحصائياً توصمت إلع ما ي تي :

 أف المسػػتوى العػػاـ لػػشداء ألتدريسػػي اعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة أـ القػػرى يقػػع ضػػمف مسػػتوى ااداء
المتوسػػط ,كمػػا بي ػػت الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية اسػػتجابات
الطالب ػػات ح ػػوؿ ااداء ألتدريس ػػي اعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس م ػػف ال ػػذكور واا ػػاث ف ػػي كميات(التربيػ ػة  ,العم ػػوـ
ااجتماعيػػة,العموـ التطبيقيػػة ,ال ػريعة) ,وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية
اسػػتجابات الطالبػػات حػػوؿ ااداء ألتدريسػػي فػػي كميتػػي (الػػدعوة ,المغػػة العربيػػة)لكؿ مػػف الػػذكور واا ػػاث مػػف

أعضاء هيئة التدريس في هاتيف الكميتيف( .الجفري:8009,ص.)925-983
 .9دراسة طوقان.9119,

(تقويم أداء أعضاء الييئة التدريسية من قبل الطمبة وبيان تأثير المتغيرات الديموغرافية فييا في جامعة
النجاح الوطنية في محافظة نابمس)

أجريت هذه الدراسة في فمسطيف ,وكا ت تهدؼ إلع التعرؼ ل تيجة تقويـ أداء أعضاء الهيئػة التدريسػية مػف
لبؿ الطمبة في جامعة ال جاح الوط ية في محافظة ابمس وما مدى ت اير المتغيرات الديموورافية فيها .

اوتارت الباحاة عي ة ع وائية مكو ة مف( )300طالبا وطالبػة مػف ( )99كميػة فػي جامعػة ال جػاح الوط يػة

ب ابمس,ولد استبعدت الباحاة طمبة المراحؿ ااولػع فػي هػذه الكميػات مػف عي ػة البحػث ,وبعػد ذلػؾ لامػت ألباحاػه
ب عداد استبا ة ك داة لبحاها وكا ت مكو ه مف()46فقرة موزعػة عمػع أربعػة مجػاات موتمفػة لتقػيس تيجػة تقػويـ
أداء أعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية مػػف لبػػؿ طمبػػة جامعػػة ال جػػاح الوط ية,اسػػتعممت الباحاػػة المتوسػػطات الحسػػابية

واا حرافات المعياريػة والتبػايف وال سػب المئويػة ومعادلػة ألفػا كرو بػاخ كوسػائؿ ااحصػائية لمعالجػة تػائج البحػث
,ولد أظهرت الدراسة ال تائج ا تية:
 أف درجة تقويـ أداء أعضاء الهيئة التدريسية مف لبؿ طمبة جامعة ال جاح الوط ية في محافظػة ػابمس كا ػت
كبيرة في جميع المجاات .

 يوجد فروؽ ذات دالة إحصائية في تقويـ أداء أعضاء الهيئة التدريسية مف لبؿ طمبة الجامعة تعزى لمتغيػر
جػ س الطالػػب,عمر الطالب,مكػػاف السػػكف ,وع المسػػاؽ ,الرتبػػة العمميػػة لعضػػو هيئػػة التػػدريس,عمر ألتدريسػػي,
ج س ألتدريسي ,س وات الوبرة(.طولاف:8008,ص .)56-34
 .4دراسة حمس.9114,
(تقويم فاعمية التدريس في قسم المحاسبة بالجامعة اإلس مية وذلك من وجية نظر الطمبة)

أجريت هذه الدراسة في فمسطيف ,وكا ت تهدؼ إلع معرفة فاعمية التدريس في لسـ المحاسػبة بكميػة التجػارة
في وزة فمسطيف.

اوتار الباحث عي ة ع وائية مكو ة مػف( )347طالبػا وطالبػة مػف طمبػة كميػة التجػارة لسػـ المحاسػبة,اـ لػاـ

الباحث ب عداد استبا ة ك داة لبحاه وكا ت مكو ه مف()89فقرة موزعة عمع االاة مجاات موتمفة لتقيس فاعمية
التدريس في لسـ المحاسبة مف وجهة ظر الطمبة.
استعمؿ الباحػث ااوتبػار التػائي واوتبػار تحميػؿ التبػايف وال سػب المئويػة كوسػائؿ ااحصػائية لمعالجػة تػائج

البحث ,ولد أظهرت الدراسة ال تائج ا تية:

 بػػاف التػػدريس فػػي لسػػـ المحاسػػبة يمتػػاز بفاعميػػة عاليػػة و الكفػػاءة والجػػودة,إذ حصػػمت فق ػرات مقيػػاس فاعميػػة
التدريس عمع تقويـ ايجابي مف لبؿ الطمبة ب سب عالية جدا,إذ تراوحت أعمع سب التقويـ اايجػابي مػف لبػؿ
الطمبة ما بيف ()%63و(( .)%66,4حمس:8005,ص .)930-923
 .3دراسة العمايرة.9112,

(تقدير أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلسراء الخاصة باألردن لمميام المناطة بيم من وجية نظرىم
ونظر ط بيم)

أجريت الدراسة في المممكة اارد ية الها مية,وكاف هدفها التعرؼ عمع أداء أعضاء هيئة التػدريس بجامعػة
ااسراء الواصة لمهامهـ التعميمية مف وجهة ظرهـ و ظر طالبهـ.
تكو ػػت عي ػػة الد ارسػػة مػػف ()37عضػػو مػػف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة ااس ػراء الواصػػة,و ()859
طالبػػة مػػف طالبػػات مػػف طمبػػة الجامعة,ولػػد أعػػد الباحػػث لغػػرض التعػػرؼ عمػػع ااداء ألتدريسػػي اعضػػاء هيئػػة

التػػدريس اسػػتبياف ت ػ لؼ مػػف ()45فق ػرة موزعػػة عمػػع ()2مجػػاات ,وبعػػد ذلػػؾ اسػػتعمؿ الباحػػث ااوزاف المئويػػة
والتكػػ اررات والمتوسػػطات الحسػػابية واا ح ارفػػات المعياريػػة كالوس ػػائؿ ااحص ػػائية لتحميػػؿ ت ػػائج بحاػػه إحص ػػائياً
توصؿ في دراسته إلع ما ي تي :
 جاء تقييـ أعضاء هيئة التدريس ا فسػهـ عمػع مجػاات الد ارسػة مرتفعا,بي مػا جػاء تقيػيـ الطمبػة اداء أعضػاء
هيئػػة التػػدريس لمهػػامهـ التعميميػػة لريبػػا مػػف درجػػة الحياد,وفضػػال عػػف وجػػود فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف
درجػػة تقيػػيـ أعضػػاء هيئػػة التػػدريس ا فسػػهـ وتقيػػيـ الطمبػػة اداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس لمه ػػامهـ التعميمي ػػة

لصػػال أعضػػاء هيئػػة التدريس,فضػػال عػػف وجػػود فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية بػػيف درجػػة تقيػػيـ أعضػػاء هيئػػة
التدريس وفقا اوتالؼ الكميات(.العمايرة:8003,ص.)993-905
 .2دراسة عيد.9112,

(تقويم أداء معممي المرحمة الثانوية بدولة الكويت (دراسة مقارنة لمتقويم الذاتي,وتقويم الط ب,وتقويم
رئيس القسم العممي)

الدرسػ ػػة فػ ػػي الكويػ ػػت ,وكا ػ ػػت تهػ ػػدؼ إلػ ػػع معرفػ ػػة الفػ ػػروؽ بػ ػػيف تقػ ػػويـ المعمػ ػػـ ل فسػ ػػه,وتقويـ
أجريػ ػػت هػ ػػذه ا
الطالب,وتقويـ رئيس القسـ العممي له,وفقا لمتغير( ج س المعمـ  ,ج سية المعمـ ,س وات وبرته,و هادته العممية,
توصص العممي,لغة المعتمدة في التدريس داوؿ المدرسة)واارها عمع تقويمه.

اوت ػ ػ ػػارت الباحا ػ ػ ػػة عي ػ ػ ػػة مكو ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف()35م ػ ػ ػػف رؤس ػ ػ ػػاء االس ػ ػ ػػاـ العممي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػوزعيف حس ػ ػ ػػب متغيػ ػ ػ ػرات

الدراسة,و()42معمـ و معممة موزعيف حسب متغيرات الدراسة,و( )9873طالبا وطالبػة مػوزعيف حسػب متغيػرات
الدراسة.
لامػػت الباحاػػة ب عػػداد اسػػتبا ة مػػف االاػػة صػػور موتمفػػة الصػػياوة لت اسػػب التطبيػػؽ مػػف لبػػؿ كػػؿ مػػف رئ ػيس

القسـ العممي لممعمـ ,ومف لبؿ المعمـ ,ومػف لبػؿ الطالب,وكا ػت هػذه ااسػتبا ة متملفػة مػف()38فقػرة ومكو ػة مػف
()3مجاات لتقيس أداء المعمـ وتتعرؼ عميه مف حيث كفاية ال رح والتدريس,والسمات ال وصػية لممعمـ,وكيفيػة
ط ػػرح ااس ػػئمة والم ال ػػة داو ػػؿ الص ػػؼ,والتقويـ,وادارة الصؼ,ولقداس ػػتودمت الباحا ػػة الباح ػػث ااوتب ػػار الت ػػائي
واوتب ػػار تحمي ػػؿ التب ػػايف المتع ػػدد واوتب ػػار ػػيفيه لممقار ػػات المتع ػػددة ومع ػػامالت اارتب ػػاط كوس ػػائؿ ااحص ػػائية

لمعالجة تائج البحث ,ولد أظهرت الدراسة ال تائج ا تية:

 وجػػود فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات تقػػويـ الطػػالب وتقػػويـ كػػؿ مػػف رئػػيس القسػػـ العممػػي والتقػػويـ
الػػذاتي اداء المعمػػـ ,ولػػد بي ػػت الد ارسػػة أيضػػا وجػػدود اوػػتالؼ فػػي تقػػويـ الطػػالب اداء المعممػػيف بػػاوتالؼ
المرحمة الدراسية,والم طقة التعميميػة و وعيػة التعمػيـ ,والجػ س ,والج سػية ,فضػال عػف عػدـ اوػتالؼ تقػويـ أداء
المعمػػـ بػػاوتالؼ الج س,الج سية,س ػ وات الوب ػرة ,المؤهػػؿ العممي,التوصػػص,لغة المدرسػػة(.عيد :8003,ص

.)997-74

 .6دراسة األحمد.9118,

(أراء مدرسات االجتماعيات في المرحمة المتوسطة بدولة الكويت حول أدائين ألتدريسي)

أجريػػت الد ارسػػة فػػي الكويػػت ,وكػػاف هػػدفها معرفػػة أراء مدرسػػات ااجتماعيػػات فػػي المرحمػػة المتوسػػطة فػػي

م ػ دارس التعمػػيـ العػػاـ فػػي الكويػػت ,ولػػدرة العمػػؿ الػػذي يقمػػف بػػه والتعػػرؼ عمػػع أرائهػػف فػػي تػػدريس مػػادة التربيػػة
الوط ية في هذه المدارس.
تكو ػػت عي ػػة الد ارسػػة مػػف ( )966مدرسػػة موزعػػات عمػػع ()85مدرسػػة متوسػػطة مػػف مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ ,
واعػػد الباحػػث لهػػذا الغػػرض اسػػتبا ة لمتعػػرؼ عمػػع أراء المدرسػػات كػػاف مكو ػػا مػػف ( )53فقػرة موزعػػة عمػػع أربعػػة
مجاات ,ولد استعمؿ الباحث التك اررات وال سب المئويػة والمتوسػطات الحسػابية واوتبػار تحميػؿ التبػايف ااحػادي

كالوسائؿ ااحصائية لبحاه,وبعد تحميؿ ال تائج إحصائياً توصؿ إلع ما ي تي :
 ا توجد فروؽ ذات دالة إحصػائية بػيف مدرسػات ااجتماعيػات ذوات المؤهػؿ العػاـ و مدرسػات ااجتماعيػات
ذوات المؤهؿ التربػوي فػي أرائهػف حػو عممهػف كمدرسػات ,كمػا تبػيف إف ه ػاؾ عاللػة بػيف عػدد سػ وات الوبػرة
ومػػدى رضػػا مدرسػػات ااجتماعيػػات عػػف أدائهػػف ألتدريسػػي وااػػر هػػذه الس ػ وات فػػي مػػدى اسػػتمتاعهف بالمه ػػة

ورضاهف ع ها ( .ااحمد:.8006,ص.)95

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة
 .0األىداف.

تباي ػػت أهػػداؼ الد ارسػػات السػػابقة فيمػػا بي هػػا فد ارسػػة د ارسػػة (الجفػػري )8009,كػػاف هػػدفها التعػػرؼ عمػػع أراء

طالبات الدراسات العميا في ااداء ألتدريسي اعضاء هيئػة التػدريس جامعػة أـ القػرى  ,ود ارسػة (طولػاف )8008,

هػػدفت إلػػع معرفػػة تيجػػة تقػػويـ أداء أعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية مػػف لبػػؿ الطمبػػة فػػي جامعػػة ال جػػاح الوط يػػة فػػي
محافظة ابمس وما مدى ت اير المتغيرات الديموورافية فيها  ,فيما هدفت دراسة (حمس )8005,إلع معرفػة فاعميػة
التدريس في لسـ المحاسبة ,إما دراسة(العمايرة)8003,تهدؼ التعرؼ عمع أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعػة
ااسػ ػ ػراء اارد ي ػ ػػة لمه ػ ػػامهـ التعميمي ػ ػػة م ػ ػػف وجه ػ ػػة ظ ػ ػػر أعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس و ظ ػ ػػر طالب,وكا ػ ػػت د ارس ػ ػػة

(عيػػد)8003,وهػػدفها التعػػرؼ إلػػع الفػػروؽ بػػيف تقػػويـ المعم ػػـ ل فسػػه,وتقويـ الطالب,وتق ػػويـ رئػػيس القسػػـ العممػػي
لػػه,وفقا ل ػػبعض المتغي ػػر ,وك ػػاف هػ ػدؼ د ارس ػػة (ااحمػػد )8006,معرف ػػة أراء مدرس ػػات ااجتماعي ػػات ف ػػي المرحم ػػة
المتوس ػػطة ف ػػي م ػػدارس التعم ػػيـ الع ػػاـ ول ػػدرتهف عم ػػع العم ػػؿ وأرائه ػػف ف ػػي ت ػػدريس م ػػادة التربي ػػة الوط ي ػػة ف ػػي ه ػػذه

المدارس,إما الدراسة الحالية فتهدؼ إلع معرفة تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التاريا في جامعة كربالء مف وجهة
ظر الطمبة في ضوء التدريس الفعاؿ.
.9المنيج.

اتبعت كؿ الدراسات السابقة التي ت اولها الباحػث المػ هج ألوصػفي,أي أ هػا د ارسػات وصػفية تقويميػة ,هػدفها

تقويـ ااداء  ,وكذلؾ الدراسة الحالية .
.4المرحمة الدراسة.

أجريػػت الد ارسػػات السػػابقة عمػػع م ارحػػؿ د ارسػػية موتمفػػة ,فقػػد طبقػػت د ارسػػة (عيػػد)8003,فقػػد ت اولػػت طمبػػة

ومدرس ػػي المرحم ػػة الاا وي ػػة م ػػع رؤس ػػاء االس ػػاـ العممي ػػة له ػػا,و طبق ػػت د ارس ػػة (ااحم ػػد)8006,عم ػػع مدرس ػػات
ااجتماعيػػات فػػي المرحمػػة المتوسػػطة ,فػػي حػػيف أجريػػت د ارسػػة كػػؿ مػػف (الجفػػري)8009,و(طول ػػاف )8008,

و(حمػػس )8005,و(العمػػايرة ) 8003,عمػػع طمبػػة المرحمػػة الجامعيػػة ,إمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػػد تػػـ تطبيقهػػا عمػػع
طمبة المرحمة الجامعية أيضا.
 .3أداة الدراسة.

كا ػػت ااداة المسػػتعممة فػػي جميػػع الد ارسػػات السػػابقة ااسػػتبا ة  ,أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة فقػػد اعتمػػدت ااسػػتبا ة

أيضا ك داة في تقويـ ااداء .
 .2مكان أجراء الدراسة.

أجري ػػت الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة فػ ػػي أمػ ػػاكف متباي ػ ػػة,إذ أجريػ ػػت د ارسػ ػػة (الجفػ ػػري )8009,فػ ػػي المممكػ ػػة العربيػ ػػة

السػ ػػعودية,في ح ػ ػػيف أجري ػ ػػت د ارسػ ػػة ك ػ ػػؿ مف(طول ػ ػػاف )8008,و(حم ػ ػػس )8005,ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف ,إم ػ ػػا د ارس ػ ػػتي

(عي ػػد )8003,و(ااحم ػػد )8006,فق ػػد أجري ػػت ف ػػي الكوي ػػت ,إم ػػا د ارس ػػة(العمايرة )8003,أجري ػػت ف ػػي المممك ػػة
اارد ية الها مية,والدراسة الحالية فقد أجريت في العراؽ.
.6الوسائل اإلحصائية.

ظػػ ار لتب ػػايف طبيع ػػة البيا ػػات الػ ػواردة ف ػػي الد ارس ػػات السػػابقة وتب ػػايف أه ػػداؼ تم ػػؾ الد ارس ػػات ,وعمي ػػه تباي ػػت

الدرسػات ,إذ اوتػار كػؿ باحػث مػف الوسػائؿ ااحصػائية
الوسائؿ ااحصائية المستودمة في معالجة بيا ات تمػؾ ا
ما يت اسب مع بيا اته و أهداؼ بحاه ,والدراسة الحالية فقد استعممت الوسائؿ ااحصائية الم اسبة لها أيضا.
.7حجم العينـة.

تبايف حجـ عي ة الدراسات السابقة ك ٌؿ حسب طبيعتها وأهدافها ,إذ بمػغ حجػـ عي ػة بعػض الد ارسػات السػابقة

مػا بػػيف ( )966مدرسػػة كحػػد أد ػػع كمػػا فػػي د ارسػػة (ااحمػػد ,)8006,و()35رئيسػاً مػػف رؤسػػاء االسػػاـ العمميػػة

و( )9873طالبا وطالبة و()42معمـ و معممة كحد أعمػع كمػا فػي د ارسػة(عيد )8003,فػي حػيف أف حجػـ عي ػة
الدراسة الحالية بمغت ( )79طالبا وطالبة.

جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة .

أفادت الدراسات السابقة الباحث في عدة أمور م ها:

 .9ااطالع عمع ما تـ التوصؿ في البحوث ذات العاللة .
 .8صياوة م كمة دراسته وأهميتها .
 .5وضع تصور مسبؽ عف م هجية الدراسة وكيفية تحقيؽ أهدافه .
 .2كيفية ب اء ااداة وكيفية تطبيقها.

 .3ااهتداء إلع المصادر التي تودـ البحث.
الحسابية واوتيار الم اسبة م ها.
ااحصائية و
 .4ااطالع عمع الوسائؿ
ق
ق
 .5كيفية عرض ال تائج وتفسيرها .

الفصل الثالث

منيجية البحث واجراءاتو

أوال :منيج البحث.

يقصد بالم هج الهيكؿ أاساسي لمبحث,ووصؼ الجماعة التي يتكوف م ها  ,و الطػرؽ التػي تػـ بهػا اوتيػار
عي تػػه ,أ ذ تتولػػؼ دلػػة تػػائج البحػػوث عمػػع ػػوع المػ هج المسػػتعمؿ فيهػػا والػػذي يقػػوـ عمػػع أسػػاس أهػػداؼ البحػػث
ومتغيراته(رؤوؼ  : 8009 ,ص ,)938واوتير الم هج ألوصفي  ,لكو ه يتالءـ وطبيعة البحث  ,إذ أف وصؼ
الم كمة القائمة مامما هي عميه يساعد عمع اتواذ الوطوات الالزمة لعالجها.

وا تقتصر أهمية الم هج ألوصفي عمع جمع المعمومات  ,وجدولة البيا ات ,وا ما يػذهب إلػع المقار ػة بػيف

المعمومػػات موض ػػحاً أوجػػه الت ػػابه وااوػػتالؼ فيم ػػا بي ه ػػا لغػػرض تفس ػػير الظػػاهرة المدروس ػػة,ولكو ه استقص ػػاء

ي صب عمع ظاهرة معي ة لائمة في الوالع بهدؼ ت ويصها وك ؼ جوا بها وتحديد العاللػة بػيف ع اصػرها  ,أو

بي ها وبيف ظواهر تعميمية واجتماعية أورى (ل ديمجي:9777 ,ص.) 998-999

ثانياً :مجتمع البحث وعينتو.

أ -مجتمع البحث.

ويقص ػػد ب ػػه جمي ػػع مف ػػردات الظ ػػاهرة الت ػػي يق ػػوـ الباح ػػث بد ارس ػػتها بطريق ػػة لص ػػديه أو ع ػ ػوائية (الجب ػػوري
:8003,ص,)30وي ػمؿ مجتمػػع البحػث الحػػالي جميػػع طمبػة لسػػـ التػػاريا فػي كميػػة التربيػػة جامعػة كػربالء لمعػػاـ
الدراسي  ,8007-8006والذي بمغ عددهـ ( )533طالبا و طالبة موزعيف عمػع الم ارحػؿ ااربعػة لقسػـ التػاريا
في كمية التربية لمدراسة الصباحية فقط كما في الجدوؿ(.)9
جدول(  )0إعداد طمبة قسم التاريخ في كمية التربية جامعة كرب ء
إعداد الطمبة

المرحمة ااولع

المرحمة الاا ية

المرحمة

المرحمة الرابعة

المجموع

الاالاة
إعداد الذكور

5

50

20

55

990

إعداد اا اث

82

62

57

36

823

المجموع

59

992

997

79

533

ب -عينــــة البحث.

وهي جزء مف المجتمع الذي تجري عميه الدراسة يوتارها الباحث اجراء دراسته عميها وفؽ لواعػد واصػة لتماػؿ
المجتمع تماػيال صػحيحا (داؤد وعبػد الػرحمف:9770 ,ص  )45ولػد اوتػار الباحػث عي ػ ػػة لصػدية بمغػت ( )79طالبػا
وطالب ػػة يمام ػػوف المرحم ػػة الرابع ػػة ف ػػي لس ػػـ الت ػػاريا لتك ػػوف عي ػػة البح ػػث ااساس ػػية ,ول ػػد ػػكؿ طمب ػػة المرحم ػػة الرابع ػػة
سػػبة( )%83,45مػػف مجتمػػع البحػػث ااصػػمي الجػػدوؿ (,)8ولقػػد تػػـ اوتيػػار طمبػػة المرحمػػة الربعػػة لصػػديا لشسػػباب

أاتية:
 .9لكػوف طمبػة المرحمػػة الرابعػة تعرفػوا عمػػع تػدريس جميػػع أعضػاء هيئػة التػػدريس فػي لسػـ التػػاريا وػالؿ سػ وات
دراستهـ في هذا القسـ.

 .8معرفة طمبة المرحمة الرابعػة لمبػادئ وأساسػيات التػدريس الجيػد وطرائقػه لكػو هـ درسػوا مػادتي المػ هج والكتػاب
المدرسي وطرائؽ التدريس في المرحمتيف الاالاة والرابعة.
 .5ازدياد معرفة الطمبة وتوطد عاللاتهـ مع تدريسي لسمهـ التوصصي.
 .2لػػدرة طمبػػة المرحمػػة الرابعػػة عمػػع تقػػويـ أداء تدريسػػهـ بعكػػس طمبػػة المرحمػػة ااولػػع والاا يػػة وذلػػؾ لقمػػة معػرفتهـ
بط ارئػ ػػؽ التػ ػػدريس وأصػ ػػوله,وا بهار اومػ ػػب طمبػ ػػة الم ارحػ ػػؿ ااولػ ػػع بالجامعػ ػػة و ظامهػ ػػا ألتدريسػ ػػي وعاللػ ػػاتهـ

ب لتدريسيف مما يجعمهـ يصدروف أحكاما وير دليقة.
جدول(  )9طمبة ألمرحمو الربعة في قسم التاريخ
إعداد

المرحمة

الطمبة

الرابعة

إعداد

55

الذكور
إعداد

36

اا اث
المجموع

79

و ظ ار اهمية الدور الذي يمعبػه عضػو هيئػة التػدريس الجػامعي بصػورة عامػة وعضػو هيئػة تػدريس التػاريا

بصػ ػػورة واصػ ػػة فػ ػػي العمميػ ػػة التعميميػ ػػة أوجػ ػػب ضػ ػػرورة امتالكػ ػػه لمجموعػ ػػة مػ ػػف الكفايػ ػػات التعميميػ ػػة ااساسػ ػػية
والفعالػػة,اف جػػودة تػػدريس الت ػػاريا وكفاءتػػه ا يمكػػف إف تتحقػػؽ إا بالتدريسػػي المؤهػػؿ والقػػادر عمػػع أداء دوره
ب جاح وفاعمية,وسوؼ تقتصر عممية تقويـ ااداء التي يهدؼ إليها البحث عمع تقويـ أداء أعضػاء هيئػة تػدريس
التػػاريا فػػي ضػػوء التػػدريس الفعػػاؿ مػػف وجهػػة ظػػر الطمبػػة والبػػالغ عػػددهـ()58تدريسػػيا فقػػط والجػػدوؿ()5يوض ػ
ذلؾ.
جدول( )4إعداد تدريسي قسم التاريخ موزعين حسب الشيادة واأللقاب العممية
إعداد تدريسي القسـ
الذكور

اا اث

ال هادة العممية
ماجستير

دكتوراه

االقاب العممية اعضاء هيئة تدريس
التاريا

مدرس
مساعد

مدرس أستاذ مساعد أستاذ

85

3

ثالثاً  :مقياس الدراسة.

92

96

98

6

90

8

المجموع الكمي  58/عضو هيئة تدريس في لسـ التاريا

الحالية تهدؼ إلػع تقػويـ أداء عضػو هيئػة تػدريس التػاريا فػي ضػوء التػدريس الفعػاؿ  ,ولػذا
أف الدراسة
ق
وبما ق
فقد اتبع الباحث في إعداد أداة بحاه الوطوات ا تية:

 .9إطالع الباحث عمع اادبيات التربوية والدراسات السابقة,والتي ت اولت الكفايات التعميمية الالزمة لعضو
هيئػػة التػػدريس الجػػامعي ودورهػػا المػػؤار فػػي حػػاؿ توظيفهػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة بمهػػارة ومه يػػة عػػاليتيف
وبتالي التمكف مف القياـ بالتدريس الفعاؿ.

 .8تحديػػد الكفايػػات التعميميػػة الالزمػػة لعضػػو هيئػػة التػػدريس الجػػامعي والتػػي يكػػوف مجمػػؿ اسػػتودامها ي ػػكؿ
عمميػػة الت ػػدريس الفعػػاؿ ,وم ػػف ا ػػـ ترتيبه ػػا ,ول ػػد بمػػغ ع ػػدد ه ػػذه الكفاي ػػات التعميمي ػػة ( )5وهي(ااه ػػداؼ
التربويػػة و ااهػػداؼ السػػموكية لمحاضػرة ,التوطػػيط لممحاضػرة وت فيػػذها ,العاللػػات اا سػػا ية ,إدارة بيئػػة
التعمـ وتق ياتها التعميمية ,القدرة عمع إدارة الصؼ وضبطه ,السمات ال وصية ,التقويـ).

 .5إعػ ػػداد مجموعػ ػػة مػ ػػف الفق ػ ػرات الم ػ ػػتقة مػ ػػف المكو ػ ػػات ااساسػ ػػية لمتػ ػػدريس الفعاؿ(الكفايػ ػػات التعميميػ ػػة)
ووضعها ضمف استبا ة البحث الرئيسية بهدؼ عرضها عمػع المتوصصػيف فػي هػذا المجػاؿ فااسػتبا ة
,اف
تعػػد أداة م اسػػبةً لتحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث ,فضػػال عػػف كو هػػا تعػػد وفق ػاً لطبيعػػة الد ارسػػة وأهػػدافها ق
ػؤدي إلػػع تحقي ػػؽ ت ػػائج ليم ػػه و س ػػميمة(ل ديمجي :9777 ,ص
اسػػتعمالها بص ػػورة ص ػػحيحة وم اس ػػبة ي ػ ق
 ,)949أصػػب عػػدد فق ػرات المقيػػاس المعػػد مػػف اجػػؿ الد ارسػػة مكػػوف مػػف ()56فق ػرة بصػػيغتها ااوليػػة
الممحؽ(.)9

 .2وضػػع الباحػػث إزاء كػ قػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس بػػدائؿ متدرجػػة هػػي بدرجة(كبيرة,متوسػػطة ,ضػػعيفة)
يوتار م ها المستجيب ااجابة الم اسبة لمفقرة,كما أعطع لها ااوزاف التالية ()9,8,5عمع التوالي.

رابعاً :صدق المقياس .

يعد الصدؽ مف ال روط ااساسية الواجب توافرها في المقاييس ويكوف المقياس صادلا إذا كاف لاد ار عمع لياس

الس ػػمة أو الظ ػػاهرة الت ػػي ص ػػمـ م ػػف أجم ػػه(عالـ:8000,ص ,)964ول ػػد اعتم ػػد الباح ػػث الص ػػدؽ الظ ػػاهري

Face

)) Validityلت كػػد مػػف صػػدؽ فق ػرات المقيػػاس ,إذ ي ػػير) )Ebelإلػػع أف أفضػػؿ وسػػيمة لمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ الظػػاهري
لممقياس هو أف يقرر عدد مف الوبراء والمحكميف مدى تحقيؽ فقرات المقياس لمسمة أو الصفة المراد لياسػها(الجبوري
:8003,ص ,)52لذا عرض الباحث مقياسه بصورته اولية عمع وبة مف الوبراء والمتوصصيف في العموـ التربوية
وال فسػػية وط ارئػػؽ التػػدريس والمغػػة العربيػػة ممحػػؽ ( )8لغػػرض التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقي ػػاس ,وبعػػد بي ػػاف أراء الوبػػراء
ومقترحاتهـ حوؿ مدى صالحية فقرات المقياس في تحقيؽ أهداؼ الدراسة  ,أبقع الباحػث عمػع الفقػرات التػي حصػمت
عمع سبة اتفاؽ ()%60مف أراء الوبراء ,إمػا الفقػرات التػي لػـ تحصػؿ عمػع هػذه ال سػبة فقػد تػـ حػذفها أو دمجهػا مػع
بعضػػها الػػبعض ,وبػػذلؾ أصػػب عػػدد فقػرات مقيػػاس ()45فقرة,والجػػدوؿ()2يوضػ مجػػاات المقيػػاس وأرلػػاـ فقػرات كػػؿ
مجاؿ.
جدول( )3مجاالت مقياس التدريس الفعال وفقراتو
ت

المجاات

الفقرات

9

ااهداؼ التربوية و ااهداؼ السموكية لمحاضرة

7-6-5-4-3-2-5-8-9

96-95-94-93-92-95-98-99-90

8

التوطيط لممحاضرة وت فيذها

5

العاللات اا سا ية

2

إدارة بيئة التعمـ وتق ياتها التعميمية

57-56-55-54-53-52-55-58-59-50-87

3

القدرة عمع إدارة الصؼ وضبطه

25-24-23-22-25-28-29-20

4

السمات ال وصية

86-85-84-82-83-85-88-89-80-97

35-34-33-32-35-38-39-30-27-26
45-44-43-42-45-48-49-40-37-36

 5التقويـ
المجموع الكمي لممجاات = 5مجاات فقط

المجموع الكمي لمفقرات= 45فقرة فقط

خامساً:ثبات المقياس .

يعػػد الابػػات مػػف ال ػػروط والمتطمبػػات ااساسػػية التػػي ي بغػػي لممقػػاييس إف تتصػػؼ بهػػا  ,اف اتصػػاؼ المقيػػاس

بالابػات يجعػػؿ ااعتمػاد عميػػه ممك ػاً (السػػيد :9759,ص )245والابػػات ي ػير إلػػع الحصػوؿ عمػػع فػس ال تػػائج تقريبػاً
التي يحققها المقياس إذا ما أعيد تطبيقه بعػد فتػرة زم يػة عمػع فػس اافػراد وباسػتوداـ فػس التعميمػات (عػالـ:8000,

ص,)594لذا لاـ الباحث باستوراج الابات بطريقة ااتساؽ الداومي باستوداـ معادلػة (ألفػا – كرو بػاخ),إذ تعتمػد هػذه
الطريقة عمع مدى ارتباط الوحدات أو الب ود مع بعضها البعض داوؿ ااوتبار  ,وكذلؾ ارتبػاط كػؿ وحػدة أو ب ػد مػع
ااوتبػار ككػؿ  ,ولقيػػاس ااتسػاؽ الػداومي بػػيف مجػاات المقيػاس ,وكػػذلؾ اسػتوراج ليمػة الابػػات عمػع أسػاس الدرجػػة
الكميػػة لمفق ػرات,ومف وػػالؿ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػع عي ػػة مػػف الطمبػػة مكو ػػة مػػف ()50طالبػػا وطالبػػة بوالػػع ()93طالب ػاً

و( )93طالبة مف طمبة المرحمة الرابعة لدراسة المسائية في فس الكمية وجد إف ليمة الابات الكمية لد بمغت( ) 0.75
,وتعد هذه القيمة مقبولػة تربويػا اوػراض البحػث العممػي( أبػو سػمرة وأوػروف:8004 ,ص,) 63والجػدوؿ ( )3يوضػ

ذلؾ.

جدول()2معام ت ثبات المقياس ومجاالتو بوساطة معادلة الفاكرونباخ
ت

المجاات

عدد الفقرات ليمة ألفا كرو باخ

9

ااهداؼ التربوية و ااهداؼ السموكية لمحاضرة.

7

0.59

8

التوطيط لممحاضرة وت فيذها.

7

0.79

5

العاللات اا سا ية.

90

0.56

2

إدارة بيئة التعمـ وتق ياتها التعميمية.

99

0.48

3

القدرة عمع إدارة الصؼ وضبطه.

6

0.56

4

السمات ال وصية.

90

0.43

5

التقويـ.

90

0.47

الدرجة الكمية.

45

0.75

سادساً :تصحيح المقياس.

بعػد أف تػػـ ت كػد مػػف صػدؽ وابػػات مقيػاس التػػدريس الفعػاؿ ,يجػػب بيػاف كيفيػػة وضػع درجػػة ااسػتجابة لكػػؿ

فقرة مف فقرات المقياس ,بمػا أف كػؿ فقػرة مػف فقػرات المقيػاس تضػـ االاػة بػدائؿ هي(كبيرة,متوسطة,ضػعيفة) لػذا
أعطيػػت (اػػالث) درجػػات لمبػػديؿ ااوؿ والػػذي يمارسػػه ألتدريسػػي بدرجػػة (كبيرة),و(درجتػػاف) لمبػػديؿ الاػػا ي والػػذي

يمارسػػه ألتدريسػػي بدرجػػة ( متوسػػطة)و(درجة واحػػدة) لمبػػديؿ الاالػػث والػػذي يمارسػػه ألتدريسػػي بدرجػػة( ضػػعيفة)
,وبهذا حسبت الدرجػة الكميػة عمػع أسػاس مجمػوع أوزاف ااجابػات عمػع الفقػرات .أي أف أعمػع درجػه لػد يحصػؿ
عميها المستجيب هي ( )809درجة وألؿ درجة هي ( )45درجة,وبعد تصحي فقرات المقياس بمغت أعمع درجة
حصؿ عميها أفراد عي ة الدراسة هي()920درجة أما أد ع درجة فقد بمغت()57درجة.

سابعاً :تطبيق مقياس الدراسة.

عي ػة الد ارسػة والبالغػة( )79طالبػاً وطالبػة ,مػف طمبػة
بعد الت كد مػف صػدؽ المقيػاس واباتػه ت قػـ تطبيقػه عمػع ق
المرحم ػػة الرابع ػػة ف ػػي لس ػػـ الت ػػاريا م ػػف ي ػػوـ الاالا ػػاء المص ػػادؼ 8007/2 /89ولغاي ػػة ي ػػوـ الس ػػبت المص ػػادؼ

ضػحاً لهػـ أهػداؼ
عي تػه مو ق
 ,8007/2/83ولكوف الباحث يدرس في هذا القسػـ فقػد حػرص عمػع االتقػاء بػ فراد ق
أهمقيتهػػا وعاللتهػػا المبا ػرة بهػػـ كطمبػػة ,وعاللتهػػا بهػػذا القسػػـ الحيػػوي و المهػػـ ,وكيفيػػة ااجابػػة عػػف
الد ارسػػة ,و ق
فقرات المقياس ,وضرورة الت كد مف ااجابة الكاممة عف جميع فقراته.
ثامناً:الوســائل اإلحصــائية.

لمعالج ػػة بيا ػػات ه ػػذا الد ارس ػػة فق ػػد اس ػػتودمالباحث طرلػ ػاً إحص ػػائية وص ػػفية وتحميمي ػػة ول ػػد تمام ػػت الط ػػرؽ

ااحصائية الوصفية في المتوسػطات الحسػابية واا ح ارفػات المعياريػة والػوزف المئػوي وتمامػت الطػرؽ ااحصػائية
التحميمية في ااوتبار التائي لعي تيف مستقمتيف) (T.Testومعادلة ألفا  -كرو باخ (). Chronbach- Alpha

الفصل الرابع

نتائج الدراسة وتفسيرىا

يتضػػمف هػػذا الفصػػؿ عرض ػاً ل تػػائج الد ارسػػة وتفسػػيرها والتػػي تػػـ التوصػػؿ إليهػػا فػػي ضػػوء أهػػداؼ الد ارسػػة

المتعمقة بالتعرؼ إلع تقويـ أداء عضػو هيئػة تػدريس التػاريا فػي جامعػة كػربالء مػف وجهػة ظػر الطمبػة فػي ضػوء
التدريس الفعاؿ.
ػار لمقيػػاس البحػػث فػػي
اعتمػػد الباحػػث وسػػطاً فرضػػياً مقػػداره ( )8درجػػة ووز ػاً مئوي ػاً بمػػغ ( )%44.44كمعيػ ٌ
التعرؼ إلع تقويـ أ داء عضو هيئة تدريس التػاريا فػي جامعػة كػربالء مػف وجهػة ظػر الطمبػة فػي ضػوء التػدريس
الفعاؿ المتحصؿ عميها مف استجابات العي ة ,وتـ احتساب الوسػط الفرضػي مػف وػالؿ جمػع أوزاف بػدائؿ المقيػاس

ومػف اػـ لسػمتها عمػع عػدد هػذه ااوزاف ,أي أف الوسػط الفرضػي = ( ,8 =5÷)9+8+5إمػا الػوزف المئػوي فقػد تػػـ
استوراجه مف لسمة الوسط الفرضي( )8عمع أعمع درجة في أوزاف البدائؿ ومف اـ يضرب ال اتج ×  900فيكوف
أي أف الوزف المئوي=( . ) 44.44(=) 900× 5÷8

أليدف األول  :يهدؼ إلع ا لتعرؼ عمع تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التاريا في جامعة كربالء مف وجهة
ظر الطمبة في ضوء التدريس الفعاؿ.

ولتحقيؽ هذا الهدؼ ,تـ استوراج متوسطات اسػتجابات العي ػة فضػال عػف اسػتوراج واا ح ارفػات المعياريػة

والتبايف وااوزاف المئوية لكؿ فقرة مف فقرات المقياس,وترتيب الفقرات ترتيباً ت ازليا كما في الجدوؿ

جدول( )6يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف والتباين واألوزان المئوية لمقياس التدريس الفعال
الوزف

تسمسؿ

ترتيب

الفقرة

الفقرة

الفقرات

32

9

يتحم ػػع بالعدال ػػة واا ص ػػاؼ ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع
الطمبة

المتوسط اا حراؼ
8.07

0.576

التبايف

المئوي

%47.37 0.455

55

8

25

5

24

2

28

3

87

4

يح ػ ػػرص عم ػ ػػع اس ػ ػػتالـ أ ػ ػػطة الطمب ػ ػػة ف ػ ػػي

8.05

0.657

%46.64 0.555

مواعيدها المحددة
ي ػػجع الطمبػػة عمػػع ال قػػاش الهػػادئ والمبػػادأة

8.03

0.652

%46.27 0.542

بالتفكير العممي الهادؼ.
ايس ػػم لطمبت ػػه با تق ػػاد بعض ػػهـ ال ػػبعض ب ػػؿ

اء
يجب أف يكوف ال قد ب ً
يحػ ػػرص عمػ ػػع بػ ػػدء المحاض ػ ػرة وا هائهػ ػػا فػ ػػي

8.02

0.608

%46.95 0.428

8.05

0.654

%45.54 0.477

الولت المحدد لها
يس ػ ػػتودـ الوس ػ ػػائؿ التعميمي ػ ػػة ف ػ ػػي محاضػ ػ ػراته

8.09

0.630

%45.05 0.588

ااارة الت افس العممي واا تباه بيف طمبته
43

5

تكوف أسئمة ااوتبار متدرجة في الصعوبة

8.00

0.650

%44.44 0.467

6

6

يح ػػدد ااه ػػداؼ الرئيس ػػية لممحاضػ ػرة ويربطه ػػا

8.00

0.650

%44.44 0.467

38

7

يمتاز بالروح المرحة و ا فتاح ال وصية

8.00

0.694

%44.44 0.445

34

90

يتمتع بدله المالحظة وسرعة ااستجابة

8.00

0.605

%44.44 0.422

20

99

الحرص والمحافظة عمع حضور المحاضرات

9.77

0.655

%44.5

45

98

بحياة الطمبة

0.500

بصورة م تظمة
ي ػ ػ ػػوع ألتدريسػ ػ ػػي اوتبا ارتػ ػ ػػه مػ ػ ػػابيف المقاليػ ػ ػػة

9.77

0.574

0.455

%44.5

والموضوعية بطبيعتها
58

95

يم

الطمبة تقدي ار يتوافؽ مع مستوى تحصيمه

9.75

0.685

%43.34 0.455

48

92

يس ػػتودـ تك ولوجي ػػا الحاس ػػوب واا تر ي ػػت ف ػػي

9.75

0.607

%43.34 0.432

37

93

23

94

الفعمي في المادة الدراسية

التدريس
يمت ػ ػػاز بالموض ػ ػػوعية والجدي ػ ػػة و ػ ػػالؿ عممي ػ ػػة

9.74

0.646

%43.80 0.532

تقويـ الطمبة ال هرية أو اليومية
يسػ ػ ػػاوي التدريسػ ػ ػػي بػ ػ ػػيف جميػ ػ ػػع الطمبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

9.73

0.652

%42.65 0.542

المعاممة
36

95

تتصؼ اوتباراته الصفية بالوضوح والدلة

9.75

0.558

%42.24 0.374

54

96

يحسػ ػػف اوتي ػ ػػار الوسػ ػػائؿ التعميمي ػ ػػة الم اس ػ ػػبة

9.78

0.637

%42.90 0.556

8

97

90

80

لموضوع محاضرته
يوض لطمبتػه ااهػداؼ السػموكية التػي يطمػ

9.78

0.604

%42.90 0.430

إف يحققها الطمبة مف والؿ تمك هـ مف المادة
التاريوية المقرر دراستها
يع ػ ػ ػػد ألتدريس ػ ػ ػػي وط ػ ػ ػػة لممحاضػ ػ ػ ػرة المق ػ ػ ػػرر

9.78

0.545

%42.90 0.365

تدريسها لطمبته
35

89

لدرت ػػه عم ػػع اس ػػتوداـ بػ ػرات ص ػػوته وتغيره ػػا

9.79

0.657

%45.55 0.505

بفاعمي ػػة اس ػػتاارة ا تب ػػاه وتفكي ػػر الطمب ػػة ح ػػو
المادة الدراسية
92

88

ي ػ ػػجع الطمب ػ ػػة عم ػ ػػع الم ػ ػػاركة الفعال ػ ػػة ف ػ ػػي

9.67

0.573

0.458

40

85

يقوـ التدريسي أداء طمبتػه فػي المػادة الد ارسػية

9.66

0.692

%48.45 0.445

55

82

الصؼ

%45

بوسائؿ تقويمية متعددة
يوجه طمبته ويحاهـ عمع استودـ اا تر يت و

9.65

0.624

%48.85 0.594

متابعته إا اء إعدادهـ لبحواهـ العممية
84

83

التحم ػ ػػي بالعالل ػ ػػات اا س ػ ػػا ية اايجابي ػ ػػة م ػ ػػع

9.65

0.578

%48.85 0.485

33

84

يمتمؾ وصية لوية ومتواز ة

9.64

0.667

%49.70 0.570

5

85

9.64

0.655

%49.70 0.546

99

86

9

87

الطمبة داوؿ المحاضرة ووارجها
يوضػ ػ

المغ ػػزى التربػ ػػوي م ػػف د ارس ػػة المػ ػػادة

العممية وما فائدتها العممية لممتعمـ .
لػ ػػدرة ألتدريسػ ػػي عمػ ػػع ػ ػػرح المػ ػػادة الد ارسػ ػػية

9.64

0.682

0.457

49.70

وتبسػ ػ ػػيط معموماتهػ ػ ػػا والػ ػ ػػرد عػ ػ ػػف استفسػ ػ ػػارات
الطمبة
يعػ ػػرؼ التدريسػ ػػي طمبتػ ػػه بااهػ ػػداؼ التربويػ ػػة
لممادة التاريوية المقرر دراستها ب سموب سػهؿ

9.64

0.656

%49.70 0.508

وبسيط
86

50

احتراـ أراء الطمبة وعدـ السورية م ها

9.64

0.693

%49.63 0.442

95

59

أظهػ ػػار ااهتمػ ػػاـ و الحمػ ػػاس ال ػ ػػديديف ع ػ ػػد

9.64

0.575

%49.70 0.453

التدريس
26

58

يتحمع بالسموؾ الحسف لوا وفعال إماـ طمبته

9.64

0.575

%49.70 0.453

49

55

يت ػػووع الدل ػػة ف ػػي تص ػػحي أوراؽ ااوتب ػػارات

9.63

0.633

%49.35 0.558

80

52

يتقبػ ػػؿ برحابػ ػػة صػ ػػدر أراء الطمبػ ػػة ا لموالفػ ػػة

9.62

0.663

%49.95 0.562

ووضع الدرجة
لرأيه

30

53

يهتـ بمظهره وأ الته ال وصية

9.62

0.655

%49.95 0.549

82

54

ي ارعػ ػػي ظػ ػػروؼ طمبتػ ػػه ع ػ ػػد تحديػ ػػد مواعي ػ ػػد

9.62

0.652

%49.95 0.473

3

55

ااوتبارات
يعطػػي طمبتػػه المحاض ػرة المقػػرر تدريسػػها م ػػذ
أوؿ المقاء معهـ .

9.62

0.527

%49.95 0.349

42

56

ي ػػرح لمطمبػ ػػة أوطػ ػػائهـ ويوض ػػحها لهػ ػػـ بعػ ػػد

9.62

0.552

%49.95 0.357

ااوتبار دوف إحراجهـ
85

57

التعامؿ مع الطمبة باحتراـ ك فراد مستقميف

9.68

0.699

%40.60 0.436

5

20

يوض ػ دور ااه ػػداؼ التربويػػة لمطمب ػػة وااره ػػا

9.68

0.565

%40.60 0.495

85

29

97

28

في تحقيؽ التطور العممي والتق ي لدوؿ العػالـ

المتقدمة.

ي ارعػي ظػروؼ الطمبػة ع ػد تكمػيفهـ بالواجبػات

9.68

0.547

%40.60 0.379

الدراسية
يب ػػدي اس ػػتعداده لقب ػػوؿ اعت ػػذار الطال ػػب ع ػػد

9.69

0.693

%40.22 0.443

ت وره أو ويابه عف المحاضرة
7

25

يح ػػدد ف ػػي الوط ػػة ااه ػػداؼ الرئيس ػػية لممق ػػرر

9.69

0.608

%40.22 0.428

39

22

يتحمػػع بػػروح الصػػبر واا ػػاة فػػي التعامػػؿ مػػع

9.69

0.608

%40.22 0.428

98

23

57

24

ومفرداته والمراجع الم اسبة
الطمبة

يع ػ ػػد ا ألتدريس ػ ػػي فس ػ ػػه إع ػ ػػدادا تام ػ ػػا لتق ػ ػػديـ

9.60

0.637

%40.05 0.556

المحاضرة
مراعاتػ ػػه لمفػ ػػروؽ الفرديػ ػػة بػ ػػيف الطمبػ ػػة وػ ػػالؿ

9.60

0.655

%40.05 0.472

التدريس
52

25

يوض لمطمبة ااهمية ال ظرية والعممية لممػادة

9.60

0.655

%40.05 0.472

83

26

يحػػرص عمػػع إ ػػاعة جػػو مػػف االفػػة والمػػودة

9.60

0.604

%40.05 0.427

96

27

الدراسية.

بي ه وبيف طمبته
يستودـ اامامة التوضيحية الم اسػبة لموضػوع

9.60

0.697

%40.05 0.458

التدريس
35

30

يتميز بقدرته المغوية العالية وطاللة المساف

9.57

0.685

%37.50 0.456

22

39

يس ػ ػػم لمطمب ػ ػػة ب ػ ػػالحوار والم ال ػ ػػة وا ػ ػ ػراكه

9.57

0.690

%37.50 0.434

50

38

53

35

اكبػػر عػػدد م ػ هـ فضػػال عػػف تعزي ػزه لسػػموكهـ

اايجابي
يعي ػػد أوراؽ اامتح ػػاف المص ػػححة لمطمب ػػة ف ػػي

9.56

0.629

%37.52 0.505

الولت المحدد
يتج ػ ػ ػػاوب م ػ ػ ػػع مقترح ػ ػ ػػات الطمب ػ ػ ػػة وأفك ػ ػ ػػارهـ

9.56

0.600

%37.52 0.420

الواصة بالمادة الدراسية
27

32

يتحمع بالاقة العالية بال فس وعدـ التذبذب

9.55

0.696

%36.75 0.446

44

33

يكا ػ ػػر ألتدريس ػ ػػي م ػ ػػف ط ػ ػػرح ااس ػ ػػئمة المايػ ػ ػرة

9.54

0.649

%36.40 0.529

لتفكير العممي داوؿ المحاضرة ووارجها.
56

34

يػ ػ ػربط محت ػ ػػوى المحاضػ ػ ػرة بمجري ػ ػػات الحي ػ ػػاة

9.54

0.653

%36.40 0.474

العممية في الوالع
94

35

يجيب بوضوح عف استفسارات الطمبة

9.54

0.605

%36.40 0.438

4

36

أف يح ػػرص ألتدريس ػػي عم ػػع إف يطم ػػع طمبت ػػه

9.53

0.683

%36.82 0.460

25

37

45

40

93

49

عمع مفردات الم هج الدراسي
يس ػػتغؿ ول ػػت المحاضػ ػرة ف ػػي تحقي ػػؽ أه ػػداؼ

9.53

0.699

%36.82 0.436

الدرس
أس ػ ػػئمة ااوتب ػ ػػار ػ ػػاممة لك ػ ػػؿ مػ ػ ػ هج الم ػ ػػادة

9.53

0.565

%36.82 0.495

الدراسية
م ػ ػ ػػتمكف م ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػػتوداـ الط ارئ ػ ػ ػػؽ التدريس ػ ػ ػػية

9.53

0.575

%36.82 0.453

المت وعة في تدريس المادة التاريوية
2

48

يوضػ ػ أه ػػداؼ موض ػػوع محاضػ ػرته ويربطه ػػا

9.53

0.547

%36.82 0.379

88

45

الطالػ ػ ػػب فرصػ ػ ػػة كػ ػ ػػي يرفػ ػ ػػع مسػ ػ ػػتوى

9.53

0.557

%36.82 0.325

95

42

89

43

بحياة الطمبة وبيئتهـ.
يم ػ ػ ػ

تحصيمه الدراسي في المادة العممية
مهارتػ ػ ػػه فػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتوداـ ااسػ ػ ػػاليب التدريسػ ػ ػػية

9.58

0.536

%35.65 0.352

الم اس ػ ػػبة التػ ػ ػػي تمك ػ ػ ػػه م ػ ػػف إيصػ ػ ػػاؿ المػ ػ ػػادة
العممية لمطمبة
يب ػػدي اهتمام ػػه بم ػػاكؿ طمبت ػػه ااكاديمي ػػة و

9.59

0.605

%35.92 0.439

ااجتماعية و إر ادهـ حوؿ كيفية حمها
29

44

يفرض الهدوء وال ظاـ داوؿ لاعة المحاضرة

9.59

0.575

%35.92 0.487

59

45

عػػرض المػػادة العمميػػة بصػػورة م ػػولة ومايػػرة

9.40

0.565

%35.26 0.480

اهتماـ الطمبة وا تباههـ
المتوسط العاـ لمتوسطات ااداء العاـ لمتدريس

9.6377

المتوسط العاـ لمجموع اا حرافات

0.6987

المتوسط العاـ لتبايف فقرات مقياس اداء

0.4489

ال سبة المئوية لمجمؿ اداء العاـ لمتدريس

%49.7747

مستوى ااداء العاـ اعضاء هيئة التدريس

ااداء بدرجة ضعيفة

ي حظ من الجدول أع ه:

أف المتوسػػط العػػاـ اسػػتجابات عي ػػة الد ارسػػة فػػي تقػػويـ أداء عضػػو هيئػػة تػػدريس التػػاريا بمػػغ(,)9.637وكػػاف
المتوسط العاـ ا حرافاته بمغ(,)0.698في حيف بمغ المتوسط العاـ لتبايف ااداء(,)0.448وكاف مجمؿ الوزف المئػوي
لتقػػويـ ااداء العػػاـ اعضػػاء هيئػػة تػػدريس التػػاريا (,)%49.774وبػػذلؾ كػػاف مسػػتوى ااداء العػػاـ لهػػـ يتسػػـ بكو ػػه

ضػػعيفاٌ ,ا يرتقػػي إلػػع مسػػتوى الطمػػوح الػػذي تسػػعع إليػػه الجامعػػات المتقدمػػة والمتطػػورة,ويرى الباحػػث أف السػػبب ذلػػؾ

يكمف في كوف اومب تدريسي التاريا يعا وف مػف لمػة تمكػ هـ مػف الكفايػات التعميميػة المهمػة والضػرورية لكػؿ تدريسػي
بصورة عامة و ألتدريسي الجامعي بصورة واصة وااعتماد عمع طريقة تدريس واحدة فقػط وهػي االقائيػة بحجػة كاػرة
مفردات المهج الدراسي مما ا يعطيهـ الحرية في اسػتعماؿ الط ارئػؽ التدريسػية ااوػرى,وهـ بػذلؾ مت اسػيف أف المػ هج
وجد لودمة المتعمـ وليس العكس ,فضال عػف أتبػاع أسػموب الحػزـ وال ػدة المفرطػة فػي التعامػؿ مػع الطمبػة ممػا يػؤدي

إلع لمة العمؿ عمع ب اء جسور التعامؿ اا سا ي المتبادؿ بيف الطػرفيف وبالتػالي لمػة التفاعػؿ اايجػابي بػيف ألتدريسػي
وطالبه .
وكاف المتحقؽ مف مجمؿ فقرات مقيػاس التػدريس الفعػاؿ البالغػة( )45فقػرة فقػط ()90فقػرات,وهف الفقػرة ( )6مػف

مجػ ػػاؿ ااهػ ػػداؼ التربويػ ػػة و ااهػ ػػداؼ السػ ػػموكية لممحاض ػ ػرة,والفقرتاف ( )3,9مػ ػػف مجػ ػػاؿ إدارة بيئػ ػػة الػ ػػتعمـ وتق ياتهػ ػػا
التعميمي ػ ػ ػػة,والفقرات( )6,5,5مػ ػ ػ ػػف مجػ ػ ػ ػػاؿ القػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػػع إدارة الصػ ػ ػ ػػؼ وضػ ػ ػ ػػبطه ,والفق ػ ػ ػ ػرات ()7,5,3مػ ػ ػ ػػف مجػ ػ ػ ػػاؿ
التقويـ,والفقرة( )6مف مجاؿ السمات ال وصية.
ويرى الباحث إف هذه ال تيجػة ال هائيػة التػي جػاءت بهػا تػائج الد ارسػة كا ػت بسػبب كػوف عي ػة البحػث مػف طمبػة

المرحمػػة الرابعػػة ه ػػـ أكاػػر الطمبػػة ضػػجا لياسػػا ببقيػػة طمبػػة الم ارحػػؿ ااو ػػرى وأكا ػػرهـ وب ػرة ولػػدرة عمػػع تقػػويـ أداء
ألتدريسي وابراز واحي القوة والضعؼ فػي هػذا ااداء بعكػس الم ارحػؿ ااولػع التػي لػد ت بهػر ب ضػواء الحيػاة الجامعيػة
وبهرجته ػ ػػا وبالت ػ ػػالي ع ػ ػػدـ اا تب ػ ػػاه إل ػ ػػع ػ ػ ػواحي الض ػ ػػعؼ والقص ػ ػػور الت ػ ػػي ل ػ ػػد يتوممه ػ ػػا وي ػ ػػؤار ف ػ ػػي س ػ ػػير عمميته ػ ػػا
التربوية,يضاؼ إلع ذلػؾ هػو إف طمبػة المرحمػة الرابعػة لػد أكممػوا د ارسػة المػواد التوصصػية وبالتػالي تعرفػوا عمػع أداء
اومػػب تدريسػػي القسـ,فضػػال عػػف ذلػػؾ د ارسػػتهـ لممػواد التربويػػة وال فسػػية كالقيػػاس والتقػػويـ والتطبيقػػات التربويػػة وط ارئػػؽ

التدريس أو اادارة التربوية وويرها مف المواد العممية التي تمك هـ وتوض لدرسيها ااسس الصحيحة والقويمة اجػراء
عممية التقويـ .

اليدف الثاني:

التعػػرؼ إل ػػع مس ػػتوى تق ػػويـ أداء عض ػػو هيئ ػػة ت ػػدريس الت ػػاريا م ػػف وجه ػػة ظ ػػر الطمب ػػة ف ػػي ض ػػوء مج ػػاات

التدريس الفعاؿ.

وتحقيقا لهذا الهدؼ استورجت المتوسطات الحسابية واا حرافات المعيارية وااوزاف المئوية استجابات أفراد
العي ػػة لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس لكػػؿ مجػػاؿ عمػػع حدا,ولػػد تػػـ تقػػدير أداء عضػػو هيئػػة تػػدريس وفقػػا لممتوسػػط
ػار لمفصػػؿ بػػيف ااداء الجيػػد أو الضػػعيؼ ,لػػذا يعػػد ااداء جيػػدا إذا حصػػؿ عمػػع متوس ػطا
الحسػػابي المتب ػػع كمعيػ ٌ
لدره()8أو ما يفوله ووز ا مئوياً لدره()%44.44أو أكار,و سوؼ يفسر الباحث جميع المجاات بغض ال ظر عػف

كوف الفقرات متحققة أـ ا.

المجال األول /األىداف التربوية و األىداف السموكية لممحاضرة.

تكػػوف هػػذا المجػػاؿ مػػف ( )7فق ػرات مرتبػػة ترتيب ػاً ت ازليػػا بحسػػب المتوسػػطات الحسػابية واا ح ارفػػات المعياريػػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)5

جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء
تسمسؿ

ترتيب

الفقرة

الفقرات

الفقرات

الوسط

اا حراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

المئوي

6

9

8

8

9

5

5

2

3

3

5

4

7

5

يحدد ااهداؼ الرئيسية لممحاضرة ويربطها بحياة

8.00

0.650

%44.44

الطمبة
يوض لطمبته ااهداؼ السػموكية التػي يطمػ إف

9.78

0.604

%42.90

يحققهػ ػػا الطمبػ ػػة مػ ػػف وػ ػػالؿ تمك ػ ػ هـ مػ ػػف المػ ػػادة
التاريوية المقرر دراستها

يعػػرؼ التدريسػػي طمبتػػه بااهػػداؼ التربويػػة لممػػادة

9.64

0.656

%49.70

التاريوية المقرر دراستها ب سموب سهؿ وبسيط
يوض

المغزى التربوي مف دراسة المادة العممية

9.64

0.655

%49.70

وما فائدتها العممية لممتعمـ
يعطي طمبته المحاضرة المقرر تدريسػها م ػذ أوؿ

9.62

0.527

%49.95

المقاء معهـ
يوضػ دور ااهػػداؼ التربويػػة لمطمبػػة واارهػػا فػػي

9.68

0.565

%40.60

تحقي ػ ػػؽ التط ػ ػػور العمم ػ ػػي والتق ػ ػػي ل ػ ػػدوؿ الع ػ ػػالـ
المتقدمة.
يح ػ ػػدد ف ػ ػػي الوط ػ ػػة ااه ػ ػػداؼ الرئيس ػ ػػية لممق ػ ػػرر

9.69

0.608

%40.22

ومفرداته والمراجع الم اسبة .
2

6

يوض أهداؼ موضوع محاضرته ويربطها بحياة

9.53

0.547

%36.82

4

7

أف يحػرص ألتدريسػي عمػع إف يطمػع طمبتػه عمػػع

9.53

0.683

%36.82

الطمبة وبيئتهـ.

مفردات الم هج الدراسي
الدرجة الكمية لممجاؿ
مستوى ااداء العاـ

9.62

0.606

%49.27

ضعيؼ

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:
أف مسػػتوى أاداء العػػاـ اعضػػاء هيئػػة تػػدريس التػػاريا عمػػع مجػػاؿ ااهػػداؼ التربويػػة و ااهػػداؼ السػػموكية
لممحاضػ ػ ػ ػرة ض ػ ػ ػػعيفاٌ ,إذ بم ػ ػ ػػغ وز ػ ػ ػػه المئ ػ ػ ػػوي ( )%49.27بمتوس ػ ػ ػػط حس ػ ػ ػػابي بم ػ ػ ػػغ ()9.62وا حػ ػ ػ ػراؼ معياري ػ ػ ػػا

بمػػغ(,)0.606و الحػػظ إف أعمػػع وزف مئػػوي حصػػمت عميهػػا فق ػرات هػػذا المجػػاؿ كػػاف مػػا بػػيف()%44.44فػػي حػػيف
كا ت أوطئ وز ا مئويا بمغ ( ,)%36.82ويكمف تفسير هذه ال تيجة ب ف ه الػؾ ضػعفا عػاـ وعػدـ اهتمػاـ مػف لبػؿ
اومب تدريسي الجامعة-ووصوصا مػف ذوي التوصصػات ويػر التربويػة وال فسػية  -بمجػاؿ ااهػداؼ التربويػة أو
ا تقاؽ أهداؼ الػدرس أو صػياوتها سػموكيا أو تصػ يفها ,وربمػا يعػود ذلػؾ لمػة مطالعػات تدريسػي المػادة لممصػادر

الحدياػػة التػػي تت ػػاوؿ كيفيػػة تحقيػػؽ هػػذه ااهػػداؼ ب سػػاليب متطػػورة,أو اعتقػػاد بعػػض التدريسػػييف ب ػػاف ااهػػداؼ
التربويػػة أو السػػموكية ليسػػت بػػذات أهميػػة بالغػػة فػػي إيصػػاؿ ألمػػاده العمميػػة إلػػع أذهػػاف الطمبػػة ,عمػػع الػػروـ مػػف أف
الس ػ وات ااوي ػرة لػػد ػػهدت ت اًزيػػداً كبي ػ ار فػػي ااهتمػػاـ بااهػػداؼ التربويػػة و السػػموكية وعمميػػة ربطهػػا بوالػػع الحيػػاة
لكو ها أم ار ضروريا ومهما في الفمسفة التربوية,لكو ها توض المغػزى مػف د ارسػة هػذه المػادة أو تمػؾ وبالتػالي تزيػد

مف تعميؽ وعي المتعمـ وتجعمه أكاػر اسػتفادة مػف المػادة الد ارسػية التػي يت اولها,لػذا يػرى الباحػث إف كػؿ ذلػؾ أدى
إلع ا وفاض في مستوى أداءهـ في هذا المجاؿ.
المجال الثاني /التخطيط لممحاضرة وتنفيذىا.

تكػػوف هػػذا المجػػاؿ مػػف ( )7فق ػرات مرتبػػة ترتيب ػاً ت ازليػػا بحسػػب المتوسػػطات الحسػػابية واا ح ارفػػات المعياريػػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)6

جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء
تسمسؿ

ترتيب

الفقرة

الفقرات

الفقرات

9

9

يعػ ػػد ألتدريسػ ػػي وطػ ػػة لممحاض ػ ػرة المقػ ػػرر تدريسػ ػػها

الوسط

اا حراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

المئوي

9.78

0.545

%42.90

لطمبته
3

8

ي جع الطمبة عمع الم اركة الفعالة في الصؼ

9.67

0.573

%45

6

5

أظهار ااهتماـ و الحماس ال ديديف ع د التدريس

9.64

0.575

%49.70

8

2

لػػدرة ألتدريسػػي عمػػع ػػرح المػػادة الد ارسػػية وتبسػػيط

9.64

0.682

%49.70

7

3

معموماتها والرد عف استفسارات الطمبة
يسػ ػ ػػتودـ اامامػ ػ ػػة التوضػ ػ ػػيحية الم اسػ ػ ػػبة لموضػ ػ ػػوع

9.60

0.697

%40.05

التدريس
5

4

يعد ا ألتدريسي فسه إعدادا تاما لتقديـ المحاضرة

9.60

0.637

%40.05

5

5

يجيب بوضوح عف استفسارات الطمبة

9.54

0.605

%36.40

4

6

متمكف مف استوداـ الطرائؽ التدريسػية المت وعػة فػي

9.53

0.575

%36.82

2

7

تدريس المادة التاريوية
مهارت ػػه ف ػػي اس ػػتوداـ ااس ػػاليب التدريس ػػية الم اس ػػبة

9.58

0.536

%35.65

التي تمك ه مف إيصاؿ المادة العممية لمطمبة
الدرجة الكمية لممجاؿ
مستوى ااداء العاـ

9.69

0.608

%40.45

ضعيؼ

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:

أف مسػتوى أاداء العػػاـ اعضػػاء هيئػػة تػدريس التػػاريا عمػػع كفايػػة التوطػيط لممحاضػرة وت فيػػذها كػػاف بدرجػػة

ػعيؼ أيض ػػا ,إذ كػ ػاف وز ػػه المئ ػػوي يبم ػػغ( )%40.45إم ػػا متوس ػػطه الحس ػػابي بم ػػغ ()9.69وا ح ارف ػػه المعي ػػاري
ضػ ٌ
كاف( ,)0.608و محظ إف أعمع وز ػا مئويػا حصػمت عميهػا فقػرات هػذا المجػاؿ كا ػت مػا بػيف()%42.90فػي حػيف
بمغ أوطئ وزف مئويا ( ,)%35.65ويرى الباحث أف مسػتوى أاداء العػاـ أعضػاء هيئػة تػدريس التػاريا ه ػا ي ػير
إلع وجود ضعؼ في مستوى أداء هذا المجاؿ والدليؿ ال سبة المئوية الضئيمة التي حصؿ عميهػا المجػاؿ ,ولكػوف

بعض ألتدريسػييف ا يولػوف التوطػيط لممحاضػرة ااهتمػاـ الم اسػب لمػا لػه مػف أهميػة فػي إيصػاؿ المعرفػة لطمبػتهـ
وتحفزهـ عمع التعمـ وت ولهـ إليه,وبتالي التصار تدريسهـ عمع اارتجاؿ وااعػادة لممعمومػات وتحػوؿ عممهػـ إلػع
عمال روتي يا واؿ مف التجديد والحدااة ,ويمكػف تفسػير هػذه ال تيجػة عمػع أسػاس بػ ف ألتدريسػي يعػد فسػه متمك ػاً
مف مادته الدراسية تيجة لتدريسػه لهػا اكاػر مػف عػاـ د ارسػيا وبالتػالي تػراكـ الوبػرات لديػه ممػا يػؤدي إلػع سػهولة

طرحػػه افكػػار محاض ػرته ويجعمػػه أكاػػر لػػدرة عمػػع أعطػػع لشمامػػة التػػي تقػػرب الحػػدث اذهػػاف الطمبة,فضػػال عػػف
اعتقاد بعػض تدريسػي التػاريا بػاف ااعػداد والتهيئػة لممحاضػرة يػؤوره عػف أ جػاز مهامػه ااوػرى لكػوف هػذه عمميػة
تحتاج إلع ولت طويؿ وهي أجراء روتي ي ا فائدة م ه,وبما إف اومب أعضاء هيئة التدريس وبحسب ال تائج التي
وردت فػػي المجػػاؿ ااوؿ والتػػي بي ػػت عػػدـ لمػػة اهتمػػامهـ بااهػػداؼ وصػػياوتها لػػذلؾ ا مبػػرر لمتوطػػيط مػػاداـ ا
يوجد هدؼ ,مع العمـ إف عممية التوطيط اي أمر كاف يعتبر أم ار ضروريا وأساسيا ا جازه عمع أتـ وجه ,فكيػؼ
بالعممية التعميمية التي ا بد إف تكوف مب ية عمع عمال موطط له,لما لها مف فائدة عممية ومه ية لممعمـ والمتعمـ
,فمف والؿ التوطيط تعرؼ عمع أهـ الوسائؿ وااساليب وااجراءات التي لد تتومؿ عمميػة التػدريس فضػال عػف

التهيئة لشمامة المايرة والم ولة لتفكير المتعمميف مف استعماؿ لموسائؿ والتق يات التربوية .
المجال الثالث /الع قات اإلنسانية.

تكوف هػذا المجػاؿ مػف ( )90فقػرات مرتبػة ترتيبػاً ت ازليػا بحسػب المتوسػطات الحسػابية واا ح ارفػات المعياريػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)7

جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء
تسمسؿ

ترتيب

الفقرة

الفقرات

الفقرات

6

9

التحم ػ ػػي بالعالل ػ ػػات اا س ػ ػػا ية اايجابي ػ ػػة م ػ ػػع

الوسط

اا حراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

المئوي

9.65

0.578

%48.85

الطمبة داوؿ المحاضرة ووارجها
90

8

احتراـ أراء الطمبة وعدـ السورية م ها

9.64

0.693

%49.63

4

5

ي ارع ػ ػػي ظ ػ ػػروؼ طمبت ػ ػػه ع ػ ػػد تحدي ػ ػػد مواعي ػ ػػد

9.62

0.652

%49.95

ااوتبارات
8

2

يتقبؿ برحابة صدر أراء الطمبة الموالفة لرأيه

9.62

0.663

%49.95

3

3

ي ارعػػي ظػػروؼ الطمبػػة ع ػػد تكمػػيفهـ بالواجبػػات

9.68

0.547

%40.60

الدراسية
7

4

التعامؿ مع الطمبة باحتراـ ك فراد مستقميف

9.68

0.699

%40.60

9

5

يبػ ػػدي اسػ ػػتعداده لقبػ ػػوؿ اعتػ ػػذار الطالػ ػػب ع ػ ػػد

9.69

0.693

%40.22

5

6

2

7

5

90

ت وره أو ويابه عف المحاضرة
يحػػرص عم ػػع إ ػػاعة جػػو م ػػف االفػػة والم ػػودة

9.60

0.604

%40.05

بي ه وبيف طمبته
يم

الطالب فرصة كي يرفع مستوى تحصيمه

9.53

0.557

%36.82

الدراسي في المادة العممية
يبػ ػػدي اهتمامػ ػػه بم ػ ػػاكؿ طمبتػ ػػه ااكاديميػ ػػة و

9.59

0.605

%35.92

ااجتماعية و إر ادهـ حوؿ كيفية حمها
الدرجة الكمية لممجاؿ
مستوى ااداء العاـ
يالحظ مف الجدوؿ أعاله:

9.69

0.605
ضعيؼ

%40.57

أف مسػػتوى أاداء العػػاـ اعضػػاء هيئػػة تػػدريس التػػاريا عمػػع كفايػػة العاللػػات اا سػػا ية حصػػؿ عمػػع درجػػة
ػعيؼ أيض ػػا ,إذ ك ػػاف وز ػػه المئ ػػوي يبم ػػغ( )%40.57إم ػػا متوس ػػطه الحس ػػابي بم ػػغ ()9.69وا ح ارف ػػه المعي ػػاري
ضػ ٌ
كاف(,)0.605إذ جد إف أعمػع وز ػاً مئويػاً حصػمت عميهػا فقػرات هػذا المجػاؿ كا ػت مػا بػيف()%48.85و أوطئهػا
بمػػغ ()%35.92ويػػرى الباحػػث أف السػػبب فػػي ضػػعؼ كفايػػة العاللػػات اا سػػا ية لػػدى تدريسػػي التػػاريا كػػاف تيجػػة
لسياسػػة الحػػزـ وال ػػدة التػػي يتبعهػػا بعػػض ألتدريسػػييف فػػي التعامػػؿ مػػع الطمبػػة حتػػع فػػي ابسػػط اامػػور ,فضػػال عػػف
تطبيػػؽ الق ػوا يف واا ظمػػة الحازمػػة التػػي تحػػافظ عمػػع ال ظػػاـ داوػػؿ الحػػرـ الجػػامعي اتجػػاه الطمب ػة ج ػراء الت ػ ور أو
التغيػب عػػف المحاضػرة أو إا ػػاء تحديػد مواعيػػد ااوتبػارات وذلػػؾ مػا يػػودي إلػع تػ ار هػذه العاللػػات اا سػا ية التػػي
يجب أف ت ا بيف ألتدريسي و طالبه ,في حيف إف الدراسات التربوية الحدياة أكدت عمع أف ألتدريسي يجب عميه

توطيد عاللته بطمبته والتعامػؿ معهػـ بسالسػة وسػهولة داوػؿ لاعػة المحاضػرات أو وارجهػا والعمػؿ عمػع تقػديـ يػد
العػػوف والمسػػاعدة لهـ,لكو ػػه يعمػػؿ عمػػع إعػػداد طالبػػه إ سػػا يا وأوالليػػا لبػػؿ أعػػدادهـ عمميػاً ,اف ااهتمػػاـ بجا ػػب

اا سػػا ية أساسػػي ومهػػـ وهػػذا مػػا أكػػد عميػػه الػػديف ااسػػالمي الح يػػؼ وبقيػػة الكتػػب السػػماوي ااوػػرى لبػػؿ أف تق ػره

ااعراؼ والقوا يف الوضعية .

المجال الرابع /إدارة بيئة التعمم وتقنياتيا التعميمية.

تكوف هػذا المجػاؿ مػف ( )99فقػرات مرتبػة ترتيبػاً ت ازليػا بحسػب المتوسػطات الحسػابية واا ح ارفػات المعياريػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)90

جدول ( )01المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء
تسمسؿ

ترتيب

الفقرة

الفقرات

الفقرات

3

9

يح ػ ػػرص عم ػ ػػع اس ػ ػػتالـ أ ػ ػػطة الطمب ػ ػػة ف ػ ػػي

9

8

الوسط

اا حراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

المئوي

8.05

0.657

%46.64

مواعيدها المحددة
يسػ ػػتودـ الوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة فػ ػػي محاض ػ ػراته

8.09

0.630

%45.05

ااارة الت افس العممي واا تباه بيف طمبته
2

5

يسػػتودـ تك ولوجيػػا الحاسػػوب واا تر يػػت فػػي

9.75

0.607

%43.34

6

2

يحسػ ػػف اوتيػ ػػار الوسػ ػػائؿ التعميميػ ػػة الم اسػ ػػبة

9.78

0.637

%42.90

7

3

4

4

99

5

5

6

التدريس

لموضوع محاضرته
يوجػػه طمبتػػه ويحػػاهـ عمػػع اسػػتودـ اا تر يػػت

9.65

0.624

%48.85

و متابعته إا اء إعدادهـ لبحواهـ العممية
يوضػ ػ ػ لمطمب ػ ػػة ااهمي ػ ػػة ال ظري ػ ػػة والعممي ػ ػػة

9.60

0.655

%40.05

لممادة الدراسية.
مراعات ػػه لمف ػػروؽ الفردي ػػة ب ػػيف الطمب ػػة و ػػالؿ

9.60

0.655

%40.05

التدريس
يتج ػ ػ ػػاوب م ػ ػ ػػع مقترح ػ ػ ػػات الطمب ػ ػ ػػة وأفك ػ ػ ػػارهـ
الواصة بالمادة الدراسية

9.56

0.600

%37.52

8

7

90

90

5

99

يعيػػد أوراؽ اامتحػػاف المصػػححة لمطمبػػة فػػي

9.56

0.629

%37.52

الولت المحدد
يػ ػ ػربط محت ػ ػػوى المحاضػ ػ ػرة بمجري ػ ػػات الحي ػ ػػاة

9.54

0.653

%36.40

العممية في الوالع
عػػرض المػػادة العمميػػة بصػػورة م ػػولة وماي ػرة

اهتماـ الطمبة وا تباههـ
الدرجة الكمية لممجاؿ

9.40

0.565

%35.26

9.63

0.655

%49.50

ضعيؼ

مستوى ااداء العاـ
يالحظ مف الجدوؿ أعاله:

تبيف ل ا إف مستوى أاداء العػاـ لهػذا المجػاؿ كػاف ضػعيؼ,إذ بمػغ وز ػه المئػوي ( )%49.50وكػاف متوسػطه
الحسابي ()9.63إما ا حرافه المعياري بمغ(,)0.655و جد إف أعمع وزف مئوي حصمت عميها فقرات هذا المجاؿ

بمغ()%46.64في حيف كاف أوطئ وزف مئوي بمغ( ,)%35.26ويرى الباحث إف تمكف تدريسي التاريا مػف إدارة
بيئة التعمـ واستعماؿ تق ياتها التعميمية والتربوية ضعيفاً وذلؾ لعدـ توفر الوسائؿ التعميمية والتق يات التربويػة أصػال

فػػي الجامعػػة ,أو تيجػػة لعػػدـ معرفػػة ألتدريسػػي لكيفيػػة اسػػتعماؿ هػػذه الوسػػيمة أو التق يػػة ,أو لعػػدـ معػػرفتهـ ب ػػروط
استوداـ الوسيمة التعميمية الم اسبة لموضػوع المحاضػرة ,أو كيفيػة إعػداد هػذه الوسائؿ,يضػاؼ إلػع ذلػؾ إف اومػب

ألتدريسػػي يظ ػػوف إف اسػػتعماؿ الوسػػيمة التعميميػػة أو التق يػػة يػػؤار عمػػع ولػػت المحاض ػرة وتقمػػؿ مػػف أهميػػة المػػادة

المعطاة في المحاضرة,أو لد يكوف استعمالها مسوواً لبعض الطمبة في إاػارة الضوضػاء وااربػاؾ لسػير المحاضػرة

وصوصػػا إف إعػػداد الطمبػػة كبيػػر جػػدا فػػي القاعػػة الواحدة,وتجػػدر اا ػػارة ه ػػا بػػاف الجامعػػة يوجػػد فيهػػا العديػػد مػػف

أجهزة الحاسوب واا تر يت والداتا و التي تستطيع التعويض عف بقية الوسائؿ التعميمية لما لها مف مميػزات عػدة
فػػي تقػػديـ ػػتع أ ػواع المعرفػػة والوب ػرات ومػػف كػػؿ بقػػاع اارض بممحػػة بصػػر مػػف وػػالؿ كبسػػة زر,ويػػرى الباحػػث

أيضػػا إمكا يػػة اسػػتعماؿ تدريسػػي التػػاريا لمموططػػات التاريويػػة والموحػػات الزم يػػة والمجسػػمات التػػي أعػػدها طمبػػة
القسـ أا اء ااعداد لممعارض والمؤتمرات التي تعقدها الجامعػة,اف اسػتوداـ هػذه الوسػائؿ وػالؿ عمميػة التػدريس
يسػػهؿ عمميػػة الػػتعمـ يسػػهـ ب ػػكؿ فاعػػؿ ومػػؤار فػػي ترسػػيا المفػػاهيـ والحقػػائؽ وااحػػداث التاريويػػة لػػدى الطمبػػة مػػف
والؿ تكوي ها لصور بصرية تساعدهـ إدراكها بيسر وسهولة ,فضػالً عػف ت ػويقها لمطمبػة وجػذبهـ لد ارسػتها لكو هػا
تواطب عقوؿ المتعمميف كال بحسب مستوى فهمه ولدرة استيعابه.
المجال الخامس /القدرة عمى إدارة الصف وضبطو.

تكػػوف هػػذا المجػػاؿ مػػف ( )6فق ػرات مرتبػػة ترتيب ػاً ت ازليػػا بحسػػب المتوسػػطات الحسػػابية واا ح ارفػػات المعياريػػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)99

جدول ( )00المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء
تسمسؿ

ترتيب

الفقرات

الفقرات

6

9

ي ػػجع الطمب ػػة عم ػػع ال ق ػػاش اله ػػادئ والمب ػػادأة

5

8

الفقرة

الحسابي

اا حراؼ
المعياري

الوزف

الوسط

8.03

0.652

%46.27

المئوي

بالتفكير العممي الهادؼ.
ا يس ػػم لطمبت ػػه با تق ػػاد بعض ػػهـ ال ػػبعض ب ػػؿ

8.02

0.608

%46.95

اء
يجب أف يكوف ال قد ب ً

يحػ ػػرص عمػ ػػع بػ ػػدء المحاض ػ ػرة وا هائهػ ػػا ف ػ ػػي

5

5

9

2

4

3

3

4

يسم لمطمبة بالحوار والم ال ة وا راكه اكبر

2

5

يس ػػتغؿ ولػ ػػت المحاض ػ ػرة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أهػ ػػداؼ

8

6

8.05

0.654

%45.54

الولت المحدد لها
الحرص والمحافظة عمع حضور المحاضػرات

9.77

0.655

%44.5

بصورة م تظمة
يسػ ػ ػػاوي التدريسػ ػ ػػي بػ ػ ػػيف جميػ ػ ػػع الطمبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

9.73

0.652

%42.65

المعاممة
عدد م هـ فضال عف تعزيزه لسموكهـ اايجابي

9.57

0.690

%37.50

9.53

0.699

%36.82

الدرس
يفرض الهدوء وال ظاـ داوؿ لاعة المحاضرة
الدرجة الكمية لممجاؿ
مستوى ااداء العاـ

9.59

0.575

%35.92

9.79

0.687

%45.68

ضعيؼ

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:
أف مسػػتوى أاداء العػػاـ اعضػػاء هيئػػة تػػدريس التػػاريا فػػي هػػذا المجػػاؿ كػػاف ضػػعيؼ,إذ بمػػغ وز ػػه المئػػوي

( )%45.68إمػػا متوسػػطه الحسػػابي بمػػغ ()9.79وا ح ارفػػه المعيػػاري كػػاف( ,)0.687و ػػرى أف أعمػػع وزف مئػػوي
حصمت عميها فقرات هذا المجاؿ كاف ما بيف()%46.27في حػيف كػاف أوطػئ وزف مئػوي بمػغ( ,)%35.92ويػرى
الباحث أف السبب في ضعؼ هذا المجاؿ يكمف فػي كاػرة إعػداد الطمبػة فضػال عػف صػغر حجػـ القاعػات الد ارسػية
مما يجعمها مزدحمة بصورة كبيرة جدا إذ يصؿ أعداد الطمبة في بعض القاعات إلع أكاػر مػف ()40طالبػا وطالبػة
كمػػا هػػو فػػي المرحمػػة الاالاػػة والرابعػػة,إذ إف هػػذه الكا ػرة تػػؤار سػػمبا عمػػع عمػػؿ ألتدريسػػي ولدرتػػه عمػػع إدارة صػػفه

وضػػبطه و إيصػػاؿ مادتػػه العمميػػة لكافػػة الطمبػػة فضػػال عػػف متػػابعتهـ وااسػػتماع إلػػع مػػا يطرحو ػػه مػػف أسػػئمة أو
استفسػػارات أو فػػي توجيػػه ااسػػئمة إلػػيهـ ,وبتػػالي فػػاف هػػذه ااعػػداد الكبي ػرة تكػػوف مسػػوغ لػػبعض الطمبػػة فػػي إاػػارة
ااحاديػػث الجا بيػػة فيمػػا بيػ هـ واربػػاؾ المحاضػرة بطريقػػة أو بػ ورى وهػػذا مػػا يػػؤار عمػػع لػػدرة ألتدريسػػي فػػي ضػػبط
الص ػػؼ وأدارت ػػه, ,وي ػػرى الباح ػػث أيض ػػا أف ل ػػدرة ألتدريس ػػي عم ػػع إدارة الص ػػؼ وض ػػبطه والمحافظ ػػة عم ػػع ول ػػت

المحاضػرة وعػػدـ التجػػاوز عميػػه متػ تي مػػف التوطػػيط المسػػبؽ لممحاضػرة واعػػدادها ب ػػكؿ الصػػحي ,وبػػذلؾ يػػتمكف
ألتدريسي مف معرفة ولت محاضرته وما تستغرله مف زمػف محػددة لها,وعػدـ ااعتمػاد عمػع أسػاليب ال ػدة والقسػوة
ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع الطمب ػػة والمتبع ػػة م ػػف لب ػػؿ بع ػػض ألتدريس ػػييف لكو ػػه ص ػػاحب الس ػػمطة العمي ػػا و ػػالؿ إدارة لاع ػػة
المحاض ػرة وال ػػوص الػػذي يػػتحكـ ب ػ دارة ال قػػاش ,بػػؿ يجػػب اعتمػػاد ااسػػس العمميػػة المسػػت دة إلػػع مبػػادئ الحريػػة

والديمولراطية في التفكير وابداء الرأي .

المجال السادس /السمات الشخصية.

تكوف هػذا المجػاؿ مػف ( )90فقػرات مرتبػة ترتيبػاً ت ازليػا بحسػب المتوسػطات الحسػابية واا ح ارفػات المعياريػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)98

جدول ( )09المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء
تسمسل

ترتيب

الفقرة

الفقرات

7

0

يتحمى بالعدالة واإلنصاف في التعامل مع الطمبة

9

9

يتمتع بدقو الم حظة وسرعة االستجابة

9.11

2

4

يمتاز بالروح المرحة و انفتاح الشخصية

9.11

1.806

01

3

قدرتــو عمــى اســتخدام نبـرات صــوتو وتغيرىــا بفاعميــة الســتثارة

0.90

1.849

0

2

8

6

يتحمى بالسموك الحسن قوالُ وفع ُ إمام طمبتو
يمتمك شخصية قوية ومتوازنة

الفقرات

الوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

المئوي

9.19

1.798

%69.29

1.814

%66.66
%66.66
%64.74

انتباه وتفكير الطمبة نحو المادة الدراسية
0.86

1.797

%60.91

0.86

1.889

%60.91

4

7

ييتم بمظيره وأناقتو الشخصية

0.83

1.874

%60.07

3

8

يتحمى بروح الصبر واألناة في التعامل مع الطمبة

0.80

1.819

%61.33

6

9

يتميز بقدرتو المغوية العالية وط قة المسان

0.79

1.894

%29.71

9

01

يتحمى بالثقة العالية بالنفس وعدم التذبذب

0.77

1.808

%28.97

0.89

1.892

%64.17

الدرجة الكمية لممجال
مستوى األداء العام

ضعيف

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:
يوض ل ا الجدوؿ إف مستوى أاداء العاـ لمجاؿ السمات ال وصية كاف ضعيفا أيضػا,إذ كػاف وز ػه المئػوي

يبمغ( )%45.05إما متوسػطه الحسػابي فقػدره ()9.67وا ح ارفػه المعيػاري بمػغ(,)0.683و جػد إف أعمػع فق ارتػه بمػغ
وز ها المئوي ()%47.37أما أوطئ هػذه الفقػرات وز ػا كػاف(,)%36.75ويػرى الباحػث أف السػبب فػي ضػعؼ هػذا
المجاؿ يكمف في الذاتية التي اتبعها أفراد عي ة الدراسة في تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التػاريا فػي هػذا المجػاؿ
وكا ت هذه الذ اتية مت تية مف دة بعض ألتدريسي التاريا في تطبيقهـ لمقوا يف واا ظمة الصارمة في التعامؿ مع
الطمبة اتجاه ابسط اامور ,فضال عػف السياسػة الحازمػة التػي يتبعهػا بعػض ألتدريسػييف اتجػاه الطمبػة جػراء التػ ور

أو التغيػب عػف المحاضػرة أو إا ػاء تحديػد مواعيػد ااوتبػارات,أو تيجػة لصػعوبة المػادة التػي يدرسػها فيكػوف ل سػبة
رسوب الطمبة فيها أو جاحهـ دور في موضوعية هذا التقويـ وذلؾ يؤدي تكويف ظرة سمبية وويػر موضػوعية فػي
الحكػػـ عمػػع سػػمات ألتدريسػػي وصػػفاته  ,فػػبعض الطمبػػة يعتبػػروف تميػػز ألتدريسػػي لمطالػػب المجتهػػد والمتفػػوؽ ا

يتحمػػع بالعدالػػة واا صػػاؼ ف ػي التعامػػؿ مػػع الطمبػػة ويػػرى الباحػػث إف تكػػوف هػػذه ال ظ ػرة كا ػػت لػػدى الطمبػػة ذوي
المستوى الدراسي الضعيؼ ,وبما إف ه الؾ وجود ضعؼ العاللات اا سا ية التي يجػب أف ت ػا بػيف ألتدريسػي و
طالبه ,ا يستطيع الطالب التعرؼ عمع سػمات وصػفات وصػية هػذا ألتدريسػي,إا إف ال ظػاـ الجػامعي يتطمػب
تدريسي يتميز بصفات وصية وسمات متز ػة ,عمػع اعتبػار أف الجا ػب ال وصػي لمتدريسػي يػؤار عمػع عممػه و
أدائه ب كؿ سمبي أو ايجػابي لػذا جػد أف تدريسػ ا ممػف يتميػزوف بقػوة ال وصػية وااتػزاف اا فعػالي والاقافػة العامػة

والتوصصية.

المجال السابع /التقويم.

تكوف هػذا المجػاؿ مػف ( )90فقػرات مرتبػة ترتيبػاً ت ازليػا بحسػب المتوسػطات الحسػابية واا ح ارفػات المعياريػة

وااوزاف المئوية ومستوى ااداء لكؿ فقرة  ,كما في الجدوؿ(.)95

جدول ( )04المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان المئوية ومستوى أألداء

تسمسل

ترتيب

الفقرة

الفقرات

8

0

تكون أسئمة االختبار متدرجة في الصعوبة

01

9

ينــــــوع ألتدريســـــــي اختباراتــــــو مـــــــابين المقاليـــــــة

2

4

الفقرات

الوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

المئوي

9.11

1.841

%66.66

0.99

1.796

%66.4

والموضوعية بطبيعتيا
يمــنح الطمبــة تقــدي ار يتوافــق مــع مســتوى تحصــيمو

0.97

1.894

%62.26

الفعمي في المادة الدراسية
9

3

يمتـــاز بالموضـــوعية والجديـــة خـــ ل عمميـــة تقـــويم

0.96

1.868

%62.91

0

2

تتصف اختباراتو الصفية بالوضوح والدقة

0.94

1.779

%63.36

4

6

يقـــوم التدريســـي أداء طمبتـــو فـــي المـــادة الدراســـية

0.88

1.803

%69.64

3

7

يتوخى الدقة في تصحيح أوراق االختبـارات ووضـع

0.82

1.822

%60.24

7

8

يشرح لمطمبة أخطائيم ويوضحيا ليم بعـد االختبـار

0.83

1.743

%60.07

الطمبة الشيرية أو اليومية

بوسائل تقويمية متعددة
الدرجة

دون إحراجيم
6

9

أسئمة االختبار شاممة لكل منيج المادة الدراسية

0.72

1.784

%28.93

9

01

يكثــر ألتدريســي مــن طــرح األســئمة المثيــرة لتفكيــر

0.76

1.860

%28.61

العممي داخل المحاضرة وخارجيا.
الدرجة الكمية لممجال
مستوى األداء العام

0.89

1.804

%64.14

ضعيف

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:
أف مسػػتوى أاداء العػػاـ فػػي المجػػاؿ التقػػويـ كػػاف ضػػعيفا أيضػػا,إذ كػػاف وز ػػه المئػػوي يبمػػغ( )%45.05إمػػا
متوسػػطه الحسػػابي فقػػدره ()9.67وا ح ارفػػه المعيػػاري كػػاف(,)0.695و جػػد إف أعمػػع فق ػرات فيػػه بمػػغ وز هػػا المئػػوي
()%44.44أما أوطئ هذه الفقرات وز ا كاف(,)%36.40ويرى الباحػث أف السػبب فػي ضػعؼ هػذا المجػاؿ يكمػف
فػػي ضػػعؼ لػػدرة بعػػض تدريسػػي التػػاريا فػػي صػػياوة ااسػػئمة الواضػػحة التػػي تقػػيس لػػدرة الطمبػػة عمػػع ااسػػت تاج ,
والتحميؿ و التركيب,وويرها ومف القدرات العقمية,ويرى الباحػث بمػا إف مػواد التػاريا تمتػاز بالسػرد والتفصػيؿ وكػوف
الطريق ػػة التدريس ػػية المتبع ػػة م ػػف لب ػػؿ اوم ػػب تدريس ػػي الجامع ػػة تعتم ػػد عم ػػع تمق ػػيف المعموم ػػات وحفظه ػػا وبالت ػػالي
استرجاعها ع د أجراء اامتحاف لذا يعتمد تدريسها عمع ااسئمة التي تتميز بالتوسع والتفصيؿ ظ اً م هـ بػاف هػذا

ال ػػوع مػػف ااسػػئمة وااوتبػػارات يكػػوف االػػدر عمػػع تقػػويـ الػػتمكف مػػف هػػذه المػػادة الموسعة,فضػػال عػػف كػػوف اومػػب

ألتدريسػػيف لميمػػي المعرفػػة بقواعػػد إعػػداد ااوتبػػارات الموضػػوعية,كما جػػد أف بعػػض تدريسػػي التػػاريا يعتمػػدوف فػػي
احتسػػاب درجػػة الطالػػب عمػػع درجػػة اامتحػػاف التحريػػري فقػػط دوف إعطػػاء اهتمػػاـ لم ػػاطات الصػػفية والالصػػفية
لمطالب ع د أجراء تقويـ تحصيمه,فضال عف إهمػاؿ ألتدريسػي تقػويـ المجػاليف اا فعػالي والػ فس الحركػي وتركيػزهـ
عمع المجاؿ المعرفي فقط وهذا يعد ضعفا لهذه الكفاية المهمة ,في حيف ال ظػرة الحدياػة لعمميػة التقػويـ تؤكػد عمػع
ضرورة عمؿ التقويـ عمع لياس مدى مو الطمبة في كافة الجوا ب العقمية وال فسية ,والجسمية  ,ولػيس فػي جا ػب

واحد فقط .
اليدف الثالث:

هؿ توجد فػروؽ ذات دالػة إحصػائية فػي مسػتوى تقػويـ أداء عضػو هيئػة تػدريس التػاريا فػي ضػوء التػدريس
الفعاؿ تعزى لمتغير ج س الطمبة.
وتحقيقػاً لهػػذا الهػػدؼ  ,فقػػد تػػـ تحميػػؿ البيا ػػات الواصػػة بهػػذا الهػػدؼ  ,وتبػػيف إف المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات

العي ػػة الموتػػارة مػػف الػػذكور لػػد بمػػغ ( )983.57درجػػة وبػػا حراؼ معيػػاري ( , )5.509فػػي حػػيف كػػاف المتوسػػط
الحسػػابي لػػدرجات اا ػػاث ( )985.79درجػػة وبػػا حراؼ معيػػاري (. )90.302وع ػػد اوتبػػار مع ويػػة الفػػروؽ بػػيف
متوس ػػطي ال ػػدرجات  ,وباس ػػتوداـ ااوتب ػػار الت ػػائي لعي ت ػػيف مس ػػتقمتيف وج ػػد بػ ػ ف القيم ػػة التائي ػػة المحس ػػوبة تس ػػاوي
( )0,705وع د مقار تها بالقيمة الجدولية البالغة ( )9,760ع د مستوى دالة( )0.03ودرجػة حريػة ( , )67تبػيف
إف القيمة التائية المحسوبة الؿ مف القيمة التائية الجدولية والجدوؿ ( )92يوض ذلؾ

جدول ( )03نتائج اختبار) (T.TESTلمعرفة داللة الفروق في متغير الجنس
القيمة التائية

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:

الجن
س

حجم
العين
ة

المتوسط
الحسابي

االنحرا
ف
المعياري

ذكر

33

7.501
9

103.7

أ اع

59

7.309
7

7.05.
4
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ية

99
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ية

7099
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المعنو
ية عند
مستوى
(.0.5
)
غير
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ويرى الباحث أف عدـ وجػود فػروؽ ذات دالػة مع ويػة تعػزى إلػع متغيػر( الجػ س) يعػود إلػع ت ػابه الكفايػات
التعميمية والتي يمارسها أعضػاء هيئػة تػدريس التػاريا فػي كميػة التربيػة -جامعػة كػربالء ,ممػا يع ػي تعػرض الطمبػة
ال ػػذكور واا ػػاث إل ػػع ف ػػس إالي ػػة ف ػػي الت ػػدريس وال ػػذي يفتق ػػر إل ػػع الفاعمي ػػة والج ػػودة الت ػػي تطمػ ػ له ػػا الجامع ػػة

,وال كؿ( )9يوض المقار ة بيف استجابات عي ة الد ارسػة عمػع مقيػاس التػدريس الفعػاؿ ,واوتمفػت هػذه ال تيجػة مػع
جميع الدراسات التي أظهرت تفوؽ الذكور عمع اا اث كدراسة ودراسة .
شكل()0يوضح المقارنة بين استجابات الذكور واإلناث عمى مقياس التدريس الفعال

اليدف الرابع:

يهدؼ إلع التعرؼ مف والؿ تقويـ أداء عضو هيئة تدريس إلع أكار مجاات مقياس التدريس الفعاؿ أهمية
.
ولتحقيػػؽ ه ػػذا الهػػدؼ ,ت ػػـ اسػػتوراج المتوسػػطات الحسػػابية لمج ػػاات مقيػػاس الد ارسػػة فض ػػال عػػف اسػػتوراج

ااهمية ال سبية لكؿ مجاؿ مف مجاات المقياس,كما في الجدوؿ (.)93

جدول( )02ت رتيب المجاالت بحسب المتوسطات الحسابية واألىمية النسبية لكل مجال من مجاالت المقياس
عدد الفقرات

متوسطات

ااهمية ال سبية

ترتيب المجاؿ بحسب

ت

المجاات

المجاؿ

المجاؿ

لممجاؿ

ااهمية

9

ااه ػػداؼ التربويػ ػػة و ااه ػػداؼ السػ ػػموكية

7

9.622

%49.276

3

لممحاضرة
8

التوطيط لممحاضرة وت فيذها

7

9.697

%40.425

4

5

العاللات اا سا ية

90

9.699

%40.576

5

2

إدارة بيئة التعمـ وتق ياتها التعميمية

99

9.639

%49.503

2

3

القدرة عمع إدارة الصؼ وضبطه

6

9.792

%45.686

9

4

السمات ال وصية

90

9.678

%45.055

8

5

التقويـ

90

9.679

%45.02

5

45

9.642

%48.085

الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدوؿ أعاله:

محظ مف والؿ المتوسط العاـ لمجاات مقياس تقويـ أداء عضو هيئة تدريس التػاريا بػالغ()9.642والػذي

كػػاف وز ػػه المئػػوي ( ,)%48.085إف درجػػة التقػػويـ العػػاـ اداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس جػػاء بدرجػػة ضػػعيفة عمػػع
جميػ ػ ػ ػ ػ ػػع مجػ ػ ػ ػ ػ ػػاات مقيػ ػ ػ ػ ػ ػػاس الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة ,حيػ ػ ػ ػ ػ ػػث تراوحػ ػ ػ ػ ػ ػػت ااوزاف المئويػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمجػ ػ ػ ػ ػ ػػاات المقيػ ػ ػ ػ ػ ػػاس مػ ػ ػ ػ ػ ػػابيف
()%40.576و()%45.686اس ػػتجابات عي ػػة الد ارس ػػة عمي ػػه ,إم ػػا متوس ػػطات المج ػػالت فق ػػد تراوح ػػت م ػػا ب ػػيف
()9.678و(,)9.699وبػػذلؾ جػػد أف المجػػاؿ الوػػامس( القػػدرة عمػػع إدارة الصػػؼ وضػػبطه )جػػاء بالمرتبػػة ااولػػع
والترتيب بيف المجاات السبع,إذ كػاف وز ػه المئػوي()%45.686إمػا متوسػطه فقػد بمػغ(,)9.792إمػا المجػاؿ الػذي
حص ػػؿ عم ػػع المرتب ػػة ااويػ ػرة ف ػػي ترتي ػػب المج ػػاات ك ػػاف المجاؿ(العالل ػػات اا س ػػا ية) ول ػػد ك ػػاف وز ػػه المئوي ػػة
يبمغ( )%48.085متوسطه الحسابي بالغ( ,)9.699وال كؿ ()8يوضػ ترتيػب مجػاات مقيػاس التػدريس الفعػاؿ
مف حيث أهميتها ال سبية.

الشكل ( )9ترتيب المجاالت بحسب استجابات أفراد العينة

الفصل الخامس

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
بعػد إكمػػاؿ إجػراءات الد ارسػػة وتحميػػؿ ال تػائج التػػي توصػػؿ إليهػػا الباحػػث مػف وػػالؿ د ارسػػته  ,يعػػرض فػػي هػػذا
الفصؿ ااست تاجات التي توصؿ إليها مف والؿ تائج الدراسة,مع تقديـ بعض التوصيات التي لد تساعد في رفػع

مستوى أداء عضو هيئة التدريس في الجامعػة فػي ضػوء التػدريس الفعػاؿ ,وتقػديـ بعػض المقترحػات اسػتكمااً لمػا
جاء في الدراسة الحالية .

أوالً  :االستنتاجات

مف والؿ ال تائج التي توصؿ إليها الباحث است تج ا تية :

 .9إف اومب أعضاء هيئة تدريس التاريا ا ي ارعػوف أصػوؿ التػدريس الفعػاؿ والمتمامػة فػي مكو ػات مقيػاس البحػث
وهي ما يطمؽ عميها بالكفايات التعميمية.

 .8عػػدـ اهتمػػاـ اومػػب أعضػػاء هيئػػة تػػدريس التػػاريا بكيفيػػة اسػػتعماؿ إ ػػارات يػػده أو إيمػػاءات وجهػػه وحركاتػػه أو
كيفية تغير برة الصوت إا اء إلقاء المحاضرة عمع الطمبة.
 .5ضػػعؼ العاللػػة المتبادلػػة بػػيف الطمبػػة و أعضػػاء هيئػػة تػػدريس التاريا,وبتػػالي لمػػة ت ػ اير ألتدريسػػي فػػي وصػػية
المتعمـ .

 .2ع ػػدـ اسػ ػػتعماؿ اومػ ػػب أعض ػػاء هيئػ ػػة تػ ػػدريس التػػػاريا لمتق يػ ػػات التعميميػ ػػة الحديا ػػة والم اسػ ػػبة لتحقيػ ػػؽ أهػ ػػداؼ
المحاضرة.
 .3اعتماد اومب أعضػاء هيئػة تػدريس التػاريا عمػع الطريقػة االقائيػة فػي التػدريس كطريقػة تدريسػية أساسػية,وهذا
يعد لصور في عممية التدريس وفؽ التربية الحدياة .

ثانياً  :التوصيات

است اداً إلع ال تائج التي توصؿ إليها الباحث يوصي بما ي تي :

 .9ضرورة ااهتماـ بالتدريس الفعاؿ والمؤار في وصية المتعمـ وبالتالي إحػداث التغيػر المروػوب فيػه فػي سػموؾ
المتعمـ,وليس تمقيف الطالب بالمعمومات والمعارؼ فقط.

 .8ضرورة الت كيد عمع أهمية التعامؿ اايجابي والوالؽ والمػؤار فػي فػوس الطمبػة المب ػي عمػع ااحتػراـ المتبػادؿ
بػيف التدريسػي والطالب,فضػال عػف إ ػػاعة روح التسػام وتقبػؿ أراء ا وػريف برحابػػة صػدر و الحػث عمػع حػػب
العمـ والبحث ع ه بال وجؿ أو استحياء .

 .5ضرورة ااهتماـ بمفردات دورات الطرائؽ التدريسية واف ا تكوف عبارة عف دورة روتي ية ا ت اير لها في عممية
التدريس الجامعي إ ما تستامر اوراض الترلية فقط .
 .2ضرورة اهتماـ أعضاء هيئة التدريس الجػامعي بكيفيػة اسػتعماؿ التق يػات التربويػة فػي التعمػيـ حيػث إف الجامعػة
تزور بهذه الوسائؿ المهمة.

 .3وضع بر امج تدريبي تطويري لرفع درجة ت هيؿ أعضاء هيئة التدريس وتزويدهـ بالمهارات والكفايػات التدريسػية
الالزمة ل جاح كؿ مف يقوـ بمه ة التدريس,مع ضرورة ب اء أداة لتقويـ ااداء الجامعي.
 .4ضرورة عمؿ الكمية أو الجامعة عمع إتباع عممية تقويـ أداء أعضاء هيئة التدريس فيها مف وجهة ظػر الطمبػة
ب كؿ س وي ,واعتمادها ك داة في التعرؼ عمع مواطف الضعؼ والقوة لدى ألتدريسي ب كؿ عاـ.

 .5ضرورة ت كيد الجامعة عمع التحاؽ أعضاء هيئة التدريس فيها بدورات طرائؽ التدريس وب كؿ دوري ومكاؼ
 .6الت كيػػد عمػػع العمػػؿ عمػػع التحػػاؽ أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بالػػدورات التدريبيػػة داوػػؿ أو وػػارج البمػػد فػػي ػػتع
ااوتصاصػػات الموتمفػػة وذلػػؾ اع ػػدادهـ إعػػداداً جيػػداً وجعمه ػػـ مػػؤهميف لودمػػة أب ائ ػػا الطمبػػة فػػي الجامع ػػات
العرالية كافة.

 .7ضػرورة تقميػػؿ عػػدد الطمبػػة فػػي القاعػة الواحػػدة ليػػتمكف ألتدريسػػي مػػف اسػتعماؿ الطػرؽ تت اسػػب مػػع المػػادة وتايػػر
الطمبة حو المادة .

ثالثاً  :المقترحات

ومف والؿ تائج الدراسة ,يقترح الباحث إجراء ا تية :

 .9إجػراء د ارسػػة مماامػػة لمد ارسػػة الحاليػػة لتقػػويـ أداء أعضػػاء هيئػة التػػدريس فػػي ضػػوء التػػدريس الفعػػاؿ وفقػػا لػػبعض
المتغيرات كػ(ج س ألتدريسي وس وات الوبرة والتوصص العممي والمقب العممي .
 .8أج ػراء د ارسػػة مماامػػة لمد ارسػػة الحاليػػة لتقػػويـ أداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي االسػػاـ ااوػػرى لكميػػة التربيػػة فػػي
جامعة كربالء.

 .5إجراء دراسة مماامة لمدراسة الحالية لتقويـ أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء الجودة ال اممة.
 .2إجراء دراسة مماامة لمدراسة الحالية لتقويـ أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء التدريس الفعاؿ مف وجهة ظػر
ألتدريسي .
 .3إج ػراء د ارسػػة مقار ػػة فػػي تقػػويـ أداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي ضػػوء التػػدريس الفعػػاؿ بحسػػب التوصصػػات
العممية و اا سا ية في الجامعة.

 .4إجراء دراسة مقار ة في تقويـ أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء التدريس الفعاؿ بيف جامعات العراؽ كافة.

المصادر

 .9اب ػػو س ػػمرة ,وأو ػػروف  ,محم ػػود احم ػػد(:المعولات الت ػػي تواج ػػه الم ػػرفيف ااك ػػاديميف ف ػػي جامع ػػة الق ػػدس المفتوح ػػة ف ػػي
فمسطيف)  ,مجمة جامعة القدس المفتوحة لشبحاث والدراسات  ,جامعة القدس,العدد ,6فمسطيف . 8004,

 .8اا حمد,عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف احم ػ ػػد(:أراء مدرس ػ ػػات ااجتماعي ػ ػػات ف ػ ػػي المرحم ػ ػػة المتوس ػ ػػطة بدول ػ ػػة الكوي ػ ػػت ح ػ ػػوؿ أدائه ػ ػػف
ألتدريسي),المجمة التربوية,جامعة الكويت,العدد,64المجمد,88الكويت.8006,

 .5ااميف ,اكر محمود وأوروف :اتجاهات حدياة في تدريس المواد ااجتماعية,مطبعة دار الحكمة ,بغداد9770,ـ.

 .2برلعاف,الربيع,احمد وعمي(:تقويـ الممارسات التدريسية لممقررات التربوية مف وجهة ظر الطػالب (د ارسػة ميدا يػة بكميػة
التربية-المكال)),مجمة حضرموت لمدراسات والبحوث,الس ة الاالاة,العدد.8005 ,2

 .3الجبوري ,سعد جويد كاظـ  (:فاعمية اافالـ التاريوية التعميمية والمصورات في تحصيؿ تمميػذات الصػؼ الوػامس
اابتػػدائي فػػي مػػادة التػػاريا العربػػي ااسػػالمي) ,كميػػة التربيػػة ااساسػػية  ,جامعػػة بابػػؿ(.8003,رسػػالة ماجسػػتير ويػػر

م ورة)

 .4الجفري,ابتس ػ ػػاـ حس ػ ػػيف(:أراء طالب ػ ػػات الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا ف ػ ػػي ااداء ألتدريس ػ ػػي اعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس بجامع ػ ػػة أـ
القرى),المجمة التربوية,جامعة الكويت,العدد,42المجمد,94الكويت.8008,

 .5الحمادي ,حسيف عمي(:م كمة طالب المرحمػة ااعداديػة دولػة اامػارات  ,بػيف اكتسػاب المفػاهيـ والتعميمػات فػي كتػب
التاريا) ,جريدة البياف ,دولة اامارات العربية المتحدة.8000,

.6

حمس,سالـ عبد اهلل( :تقويـ فاعمية التدريس في لسـ المحاسػبة بالجامعػة ااسػالمية وذلػؾ مػف وجهػة ظػر الطمبة)مجمػة

.7

الحولي,عميػػاف (:اتجاهػػات أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة ااسػػالمية بغ ػزة حػػو تقيػػيـ الطمبػػة لهـ),مجمػػة جامعػػة

الجامعة ااسالمية,سمسمة الدراسات اا سا ية,الجامعة ااسالمية بغزة,المجمد,95العدد,9فمسطيف.8005 ,
ال جاح لشبحاث(العموـ اا سا ية),العدد,89المجمد.8005 ,5

بوي ,و ازرة التعميـ العالي ,جامعة بغداد ,بغداد9770,ـ.
 .90داود ,عزيز حقا ,وأ ور حسيف :م اهج البحث التر ق
 .99رءوؼ  ,إبػراهيـ عبػد الوػػالؽ  :التصػاميـ ال فسػية فػػي الد ارسػات ال فسػية والتربويػػة  ,ط , 9دار عمػاف لم ػر والتوزيػػع ,
عماف  ,ااردف . 8009 ,

 .98السيد  ,فؤاد البهي :عمـ ال فس ااحصائي ولياس العقؿ الب ري ,ط , 8دار الت ليؼ  ,القاهرة 9759 ,ـ .

 .95السػػرطاوي ,عبػػد العزيػػز مصػػطفع( :ب ػػاء مقيػػاس فػػي الكفايػػات التعميميػػة لمعممػػي التربيػػة الواصػػة),مجمة كميػػة التربيػػة
,جامعة اامارات العربية المتحدة,الس ة التاسعة,العدد ,90يو يو.9772,

 .92سمعاف,مرسي,وهيب ومحمد م ير:في التربية المقار ة,ااتجمو المصرية,القاهرة.9752,
.93

حاتة,حسف:التعميـ الجامعي والتقويـ الجامعي بيف ال ظرية والتطبيؽ,مكتبة الدار العربية لمكتاب,القاهرة.8009,

 .94الصػػباطي,محمد,إبراهيـ سػػالـ محمػػد و ػػحته عبػػد المػػولع عبػػد الحافظ(:د ارسػػة تػ اير بعػػض المتغيػرات فػػي تقيػػيـ طمبػػة

الجامعة اداء عضو هيئة التدريس),المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصؿ(العموـ اا سا ية واادارية),العدد ,9المجمػد 6

.8005,

 .95طولػػاف,أريج عػػو ي يعقػػوب( :تقػػويـ أداء أعضػػاء الهيئػػة التدريسػػية مػػف لبػػؿ الطمبػػة وبيػػاف تػ اير المتغيػرات الديموورافيػػة
فيها في جامعة ال جاح الوط ية في محافظة ابمس),كمية الدراسات العميا في جامعة ال جاح الوط ية,فمسطيف.8008.

 .96عبيدات  ,محمد صايؿ (:تقييـ ااداء ) ,مجمة رسالة المعمـ  ,العدد  ,8المجمد , 54عماف .9773 ,

 .97العجيمي,صباح حسيف وأوروف :مبادئ القياس والتقويـ التربوي,مكتب حمداف الدباغ لمطباعة  ,بغداد .8009 ,

 .80العمايرة,محمػػد حسػػف( :تقػػدير أداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بجامعػػة ااس ػراء الواصػػة بػػااردف لممهػػاـ الم اطػػة بهػػـ مػػف
وجهػػة ظػػرهـ و ظػػر طالبهػػـ) ,مجمػػة العمػػوـ التربويػػة وال فسػػية,كمية التربية,جامعػػة البحريف,العػػدد,5المجمػػد ,5البح ػريف,

.8003

 .89عالـ,صالح الديف محمود :القياس والتقويـ التربوي وال فسي ,أساسػياته,وتطبيقاته,وتوجيهاته المعاصػرة,ط ,9دار الفكػر
العربي ,القاهرة.8000,

 .88عميمات,صػػال

اصػػر(:الكفايػػات التعميميػػة اداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة اليرمػػوؾ) ,المجمػػة التربوية,جامعػػة

الكويت,العدد,56المجمد,80الكويت.8008,

 .85عيػد,وادة والػد(:تقويـ أداء معممػي المرحمػة الاا ويػة بدولػة الكويػت (د ارسػة مقار ػة لمتقػويـ الػذاتي,وتقويـ الطالب,وتقػػويـ
رئيس القسـ العممي) ,المجمة التربوية,جامعة الكويت,العدد,54المجمد,97الكويت.8003,

 .82الغزيوات,محمد إبراهيـ(:تقويـ الكفايات التدريسػية لػدى أعضػاء الهيئػة التدريسػية فػي كميػة العمػوـ التربويػة بجامعػة موتػه
م ػ ػ ػػف وجه ػ ػ ػػة ظ ػ ػ ػػر طمب ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػات ااجتماعية),مجم ػ ػ ػػة كمي ػ ػ ػػة التربية ,جامع ػ ػ ػػة اام ػ ػ ػػارات العربي ػ ػ ػػة المتحدة,السػ ػ ػ ػ ة

الع روف,العدد.8003 ,88

 .83الفرجا ي ,ادر(:التعميـ العالي والت مية في الوطف العربي),مجمة المستقبؿ العربي ,العدد  ,855ااردف9766,ـ.
 .84ل ديمجي,عامر إبراهيـ :البحث العممي واستوداـ مصادر المعمومات,ط,9دار اليازوري العممية,عماف.9777,
 .85محمود  ,محمود صالح الديف :مهارات وف وف التدريس,ط ,8عالـ الكتب ,القاهرة  8004 ,ـ 0
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مجمة الدراسات ااجتماعية,جامعة العموـ والتك ولوجيا اليم ية ,العدد  ,98المجمد,4اليمف.8009 ,

 .87مرسي  ,محمد م ير:أصوؿ التربية الاقافية والفمسفية  ,القاهرة  ,عالـ الكتب .9755 ,
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,89الكويت.8005,
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