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 نوقشت هذه الرسالة

 
واقع أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية أثناء الحصة الدراسية كما 

يراها أعضاء الهيئة التدريسية وطمبتهم 
 ( دراسة ميدانية عمى طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق)         

 من قبل السادة أعضاء لجنة الحكم التالية 28/3/2016وأجيزت يوم األثنين الواقع في 
 :أسماؤهم

 

 التوقيع الصفة االسم
  عضواًا  د جمال سميمان.أ

  عضواًا ممرفاًا  د طاهر سموم.أ
  عضواًا  ابتسام فارس. د

   

تم اجراء التعديالت المطموبة وأصبحت الرسالة صالحة لمنح درجة الماجستير في المناهج 
 وطرائق التدريس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 أتوجه جبزيل الشكر وعموق االمتنان إىل البحث ابعد إجناز هذ     

  لقبوله اإلذراف  على هذه الردالة راهر دلومالدكتور املشرف  يُأدتاذ

 لتوجوهاته األثر الكبري يف توجوه حوث كان، بكامل مراحلها وخطواتها

مين كل االحرتام   وتوضوح منهجه وأدواته، فلهالبحث امسار هذ

، كما أتوجه بالشكر اجلزيل ملعلمي ومشريف  األول الدكتور والتقدير

 .جربائول بشارة ملا قدمه لي من عون يف هذا البحث

ملا كما أقدم ذكري وتقديري إىل األداتذة األفاضل أعضاء جلنة احلكم 

. قراءة هذه الردالةعند  عناء بذلوه من جهد و

كذلك أتوجه بالشكر اجلزيل إىل أداتذتي أعضاء اهلوئة التدريسوة بكلوة 

. هذا البحثالرتبوة ملا قدموه من مساعدات إلجناز 

 لكم جميعاًا عظيم المكر والتقدير                                                         
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  وتقديرشكر
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: انبحثمقدمت  1-1
 شيدت المجتمعات اإلنسانية ثورة عممية تكنولوجية نتج عنيا العديد من المتغيرات والتطورات 

السريعة، والتي أدت إلى ظيور العديد من المشكالت التربوية واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا من 
المشكالت التي تصادف األفراد والجماعات في حياتيم اليومية، األمر الذي فرض عمى المجتمعات 
بذل الجيود لتطوير المؤسسات التعميمية بما يكفل إعداد األفراد لمتوافق مع المتغيرات التي يشيدىا 
العصر الحالي من ناحية، ومواجية المشكالت التي تترتب عمى ىذه المتغيرات من ناحية أخرى؛ 
ففي كل يوم يظير عمى مسرح الحياة معطيات جديدة، تحتاج إلى خبرات جديدة وأفكار وميارات 

جديدة لمتعامل معيا بنجاح، أي أنيا تحتاج إلى إنسان مبدع ومبتكر ومفكر قادر عمى حل 
 .المشكالت التي تواجيو والتكييف مع بيئتو الطبيعية واالجتماعية وفق القيم واألىداف المرسومة

كما وتعد مؤسسات التعميم الجامعي األىم في إعداد الكوادر لمواجية متغيرات العصر وحل مشكالتو،
بأن التعميم الجامعي  (71، 2005)يؤكد بو بطانة 

نتاجالمعرفةوتمن أىمأدواتالتقدماإلنسانيبحكمطبيعتيوتطورىالتاريخي،فيوبؤرةالتنويروالتميزالفكري،وىومركزا 
كونو جزءًا رئيسًا من المنظومة الكمية لمتعميم وُيعد حجر الزاوية في تحقيق التقدم الحضاري طبيقيا

 ُيعدُّ شرطًا ضروريًَّا لتحقيق التَّقدُّم في "التَّعميم العالي إلى أنَّ  (3، 2009)إذ ُيشير الّدعيس والثقافي،
 لذلك فإنَّ تحسين األداء وتطوير التَّعميم الجامعيِّ وتجديده لم يعد أمرًا ؛والثَّقافيَّة , شتى صوره الماديَّة
نَّما أصبح شرطًا جوىريًَّا إلمكان , اختياريًَّا يمجأ إليو أو ينصرف عنو المسؤولون عن قيادة المجتمع، وا 

حداث التَّطوير, البقاء  لذا فإنَّ االىتمام المعاصر بقضيَّة تطوير التَّعميم العالي من منظور كمِّيٍّ ؛وا 
 ".شامٍل البدَّ أن يستيدف في األساس تكوين القدرات التَّنافسيَّة لمؤسَّسات التَّعميم الجامعيِّ 
إالَّ أنَّ ,وعمى الرُّغم من أنَّ دور التَّعميم العالي يزداد أىميًَّة في سياق عصر العولمة والمعموماتيَّة

، يواجو مجموعًة من  التَّعميم الجامعيَّ في البمدان العربيَّة، ومن ضمنيا القطر العربيُّ السُّوريُّ
عدم المشكالت والتَّحدِّيات التي أفرزتيا تحدِّيات العصر وضغوطو المتزايدة، ليس أقّميا 

وانعدام الدَّعم , نوعّيتو وعدم قدرتو عمى التَّنافس اّلذي تقحمو فيو عولمة االقتصاد والمعرفةاالرتقاءب
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ىمالو ، واإلسيام المحدود لبرامج , المادّيالاّلزم لمبحث العمميِّ وا  والتَّدني في مستوى األداء الجامعيِّ
امعة البحثيَّة في المسيرة التَّنمويَّة  (. 9-5ص , 2007بشارة، )" الجَّ

في ولمَّا كان ألعضاء الييئة التَّدريسيَّة أىميَّة بالغة في إعداد الكفاءات البشريَّة المتخّصصة، و
عداد البحوث العمميَّة, والتَّأليف والتَّرجمة, اإلرشاد والتَّوجيو لمطَّمبة وتقديم خدمات لممجتمع المحّمي , وا 

 ما، كان من الضَّرورّي أن ينالوا من العناية واالىتمام من خالل المراكز والمؤسَّسات المتخصِّصة
، ومن ُثمَّ , يتناسب مع الدَّور الكبير اّلذي يقومون بو فيم ركيزٌة أساسيٌَّة لمنُّيوض بالتَّعميم الجامعيِّ

 إذُيعد أعضاء ىيئةالتدريس، تحقيق أىداف مجتمعيم
أىمالمواردالتيتمتمكياالجامعات،ألنياالوسيمةالفاعمةفيتحقيقرسالةالجامعةفيالتعميموالبحوثالعمميةوخدمةالممن

فعضوىيئةالتدريس ، جتمع
التعممية،ومركزالفعموالحركةفييا،ومصدرالجذبوالتفاعمبينعناصرىاالمختمفة،وم/منأىمعناصرالعمميةالتعميمية

وفي ىذا الصدد عقدت العديد .ندونيتفقدىذىالعمميةجودتياوفاعميتياوجدواىا،وتتحوإللىممارساتعشوائية
ت ندوة ّكدَ أإذ من الندوات والمؤتمرات لمناقشة وتفعيل أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات،

عمى أىمية  (2003)المنعقدة في دمشق في العام "  أنماط التَّعميم غير التَّقميديَّة في التَّعميم العالي"
ضرورة إعداد الدَّورات التَّدريبيَّة عمى و, دورأعضاء الييئة التَّدريسيَّة في تحسين جودة التَّعميم العالي

د أعضاء ىيئة التَّدريس بالمعرفة الكافية لألدوار المطموبة منيم  أثناء قياميم بعممية في اّلتي ُتزوِّ
. التَّدريس وتزويدىم بالميارات اّلتي تمكِّنيم من اختيار طرائق التَّدريس الفعَّالة

المنعقدة في "  أعضاء ىيئة التَّدريس بمؤسَّسات التَّعميم العــالـيأداءتنمية وتطوير "كما أكَّدت ندوة 
 التَّدريسيَّة بحيث تضمن ليم أىمية تطويرأداء أعضاء الييئةعمى  (2004)جامعة الممك سعود لمعام 

، ومن أىم توصيات ىذه الندوة العمل عمى دراسة واقع القدرة عمى التَّقدُّم والرُّقّي في المراتب العمميَّة
 .أداء أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات ومؤسسات التعميم العالي والعمل عمى تطويرىا

كما دعا المؤتمر الثَّاني عشر لموزراء المسؤولين عن التَّعميم العالي والبحث العممّي في الوطن العربي 
 ضرورة ، إلىبإشراف المنظَّمة العربيَّة لمتَّربية والثَّقافة والعموم(2009)المنعقد في بيروت لمعام 

والعمل عمى اقتراح إطار عمٍل لمتنمية , االرتقاء بأعضاء الييئة التَّدريسيَّة في مؤسَّسات التَّعميم العالي



اإلطبر املنهجي نهبحثانفصم األول                                                              

 

 
4 

 

,  بما يالئم طبيعة مؤسَّسات التَّعميم العالي في الوطن العربي، أعضاء ىيئة التَّدريسألداءالمينّية 
 .وضرورة العمل عمى دراسة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس واقتراح البرامج المناسبة لتنميتيا

لمؤتمر العربيِّ حول التَّعميم كاوتتالت الدَّعوات في المؤتمرات التي ُعقدت حول التَّعميم العالي 
 العربّي الدُّوليِّ لضمان جودة التَّعميم والمؤتمر, (2010)عامليبيا العالي وسوق العماللذي ُعِقَد في 

ة  رقاء الخاصَّ ضرورة حيث أكَّد المؤتمران عمى , (2011)باألردن العالي المنعقد في جامعة الزَّ
 هعالقاتأدائو وتعمل عمى تطوير  اّلتي تقّوي الميارات الكافيةامتالك عضو الييئة التَّدريسيَّة 

والميارات وضرورة إكساب أعضاء الييئة التَّدريسيَّة الكفايات , اإلنسانّية مع الطَّمبة والمجتمع المحميِّ 
وعمى ضرورة ,  يتَّسم بالتَّميُّز والفاعميَّةاً ولتحقيقيم تعميم, التَّدريسيَّة الاّلزمة لقياميم بأدوارىم المختمفة

في أثناء الحصة الدراسية يقوم عمى دراسة  أعضاء الييئة التَّدريسيَّة أداءبناء تصوٍُّر مقترٍح لتطوير 
. معمقة لمواقع

لمكشفعن أداء أعضاء كان التفكير بإجراء بحث عممي    وانطالقًا من توصيات المؤتمرات والندوات 
ثناء الحصة الدراسية في كمية التربية بجامعة دمشق،وبياندرجةتقديرىم أىيئة التدريس في 
 لذا .فتقدمالجامعةونموىاورفعةشأنيا،يستمدمنرفعشأناألعضاءفيياوحسنأدائيموتميزه. وتقديرطمبتيمميا

أثناء  فيقامت الباحثة من خالل ىذا البحث بدراسة واقع أداءىيئةالتدريس في كميةالتربيةبجامعةدمشق
 .الحصة الدراسيةكما يراىاأعضاء الييئة التدريسية والطمبة

 : مشكهت انبحث ومسىغبته-1-2
جراءاتالتدريس،  باىتمام متميز من لذا حظي يشيدالتعميمالجامعيتطورًاىائاًلفيالبرامجوالخططواألساليبوا 

ويتزايد ، لما لو من دور في تمبية حاجات المجتمع،بين مراحل التعميم المختمفة
 .عمييمنقبألفرادالمجتمع،ويرافقذلكزيادةفيأعدادأعضاءالييئاتالتدريسيةفيمؤسساتالتعميمالجامعياإلقبال

 ولما كانت وظائف الجامعة تتمحور حول ثالثة وظائفرئيسةىي
تعدوظيفةال.التدريسوالبحثالعمميوخدمةالمجتمع،فإندورعضوىيئةالتدريسيتمركزحولتمكالوظائفبدرجاتمتفاوتة:

. ألنياالوظيفةالرئيسةفيأغمبالجامعاتالمرموقةفيالعالم"تدريسالجامعيغايةفياألىمية
إذتّنصبعمىإعدادالطالبالجامعيبمايمَكنيمنمواجيةتحدياتالمستقبمبكمماتحمميمنتطوراتعمميةوتقنيةوتنظيميةوثق

  (.14،ص  201العريني، ) "افية
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وفيظاللتغيراتالعالميةالمتسارعةوتحدياتالقرنالحالي،تحَولدورعضوىيئةالتدريسمنناقممممعرفة 
فقط،إلىمتعممومتدربومواكبدائمممتطورات،كي ينموويتطورمينيًاوأكاديميًا 

ويتمكنمنأداءدورىالمعيودفيظميذىالتغيرات،السيما وأنييمعبدورًارائدًافيالتحكمبمخرجاتالتعميمومستوى 
تأىيمييا،بمايتناسبمعحاجاتالعصر،األمر الذي يتطمب منو 

؛ االلتزامبممارسةإجراءاتالتدريسبدرجةعاليةمنالجودة
إالأنبعضالدراساتوالبحوثأكدتعمىضعفيذىاألداءاتالتطبيقيةلدىاألعضاءكمايراىاأعضاءالييئةالتدريسيةوالط

التيتبيَن من نتائجيا أَنتقديرأعضاءالييئةالتدريسية  ( 2004اليحيوي، ) لبة،وىذاماأشارتإلييدراسة
 .لممارساتيمالتدريسيةأقممنالمقبول،وأَنيناكاختالفًابينتقديراتالطمبةوتقديرات األعضاءعنأنفسيم

  كما أشار 
إلىتدنيمؤشراتجودةالتعميممدىغالبيةالجامعا"التعميمالجامعيوأساليبالتدريسفيو"تقريرالتنميةاإلنسانيةوالعربيةحول

%( 60 )تالعربيةإلىدون
وفقًالممعاييرالمعمولبيا،وقدكانضعفاألداءالتدريسيألعضاءالييئةالتدريسيةأحدالعواماللرئيسةفيتدنيجودةالتعل

 (.2003المكتباإلقميمي لميونسكو فيالدواللعربية،")يم
المناسبة لتحسين أداء أعضاء ،وجو األنظار إلىاإلجراءات االىتمام بجودة األداء كمدخل لمتطويرف

األستاذ الجامعي ىو الذي ينفذ سياسات جامعتو ويربطيا ،باعتبار أن ىيئة التدريس في الجامعة
بالمجتمع الذي يعمل فيو، فيو الذي يقترح البرامج واألنشطة التي تخدم المجتمع، وىو الذي ينفذ تمك 

التي يمكن في ضوئيا الحكم عمى  اإلجراءات في ضوء االىتمام باألداء كان البد من تحديدف.البرامج
دراسة وتأتي  .، والعمل عمى تفادي ىذا القصورأداء عضو ىيئة التدريس بالجودة أو القصور

كدليل عمى ىذا،إذا أكد عمى أىمية  (2010)إسماعيل 
،وضرورة إعادةالنظرفيتكويناألداءالوظيفيمعضوىيئةالتدريس

 . المطموبةتصميمبرامجتدريبيةلتطويرأداءأعضاءىيئةالتدريسفيضوءالكفايات
( 200 )والذيضمَّأفضل, المعروفبتصنيفجامعةشنغيايالدُّوليالتَّصنيفوأيضا يأتي 

 ) التيجاءترتيبيافيالموقع،ماعداجامعةالممكسعود, منأيَّةجامعٍةعربيَّةٍ ( 2013 )جامعةعمىمستوىالعالممعام
، كدليل عمى تدني مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة (136

وىو أحد فاعميَّةٍ بضعفتأىيألعضاءالييئةالتَّدريسيَّةوعدمامتالكيمممكفاياتالضَّروريَّةألداءعمميمالتدريس،وبين
أسباب افتقار 

امعاتالعربيَّ  امعاتوجودتيافييذاالتَّصنيفييأربعةذلكأنَ ،ةالتَّصنيفممجَّ  :المعاييرالمعتمدةلقياسكفاءةالجَّ



اإلطبر املنهجي نهبحثانفصم األول                                                              

 

 
6 

 

 %10ويأخذ نسبة , جودة التَّعميم -

 %.40أخذ نسبة تو, ثومخرجات البح -
 %.10ويأخذ نسبة , حجم المؤسَّسة -
امعات ) %40ويأخذ نسبة , جودة ىيئة التَّدريس -  (.3ص,2013, التَّصنيف العالمي لمجَّ

ه المعايير كان ال بد لمجامعات العربية العمل المتواصل لتجويد أدائيا و الرقي بمستوى وأمام ىذ
 .مخرجاتيا ،وزيادة فاعميتيا في تحقيق أىدافيا، وأيضًا تحسين أداء أعضاء الييئات التدريسية لدييا

     ولما كانتكميةالتربيةبجامعةدمشقتسعى لتطبيق معايير الجودة في أنشطتيا التدريسية،كان 
مناألىميةبمكان تعرف واقعاألداءاتالتدريسية التييمارسياأعضاء ىيئة التدريسداخمقاعات الدراسة 

ألَنقيمةمايتمقاىالطمبةمندعمأكاديميفيقاعاتالدراسةمنقبألساتذتيميومايجعاللتعميمالجامعيذوفاعميةجودةعال"
 (.2007سالمة،)"ية

في أثناء الحصة الدراسية، فقد أجرت الباحثة أعضاءالييئةالتَّدريسيَّةفيجامعةدمشقولمعرفة درجة أداء
 طالب كمية التربية في جامعة دمشق منطالبًا وطالبة ( 60 )مجموعةمؤلفةمندراسة استطالعيةل

: وتوجيو بعض األسئمة ليمعمى النحو اآلتي(19/8/2014-18) في عنطريقإجراءمقابمٍةمعيم
 كيف تتسم عالقة أعضاء ىيئة التدريس مع عموم الطمبة في كمية التربية؟- 
 ىل يمتمك أعضاء ىيئة التدريس ميارات التدريس الحديثة؟- 
 ىل يمتمك أعضاء ىيئة التدريس الميارات التقويميةالمتنوعة والكافية؟- 
 ىل يستخدم أعضاء ىيئة التدريس وسائل وتكنولوجيا المعمومات؟- 

 منيم إلى أن عالقة أعضاء ىيئة %(60)آراء الطمبة في اإلجابة عن ىذه األسئمة، إذ أشاروقدتباينت
منيم إلى أن أعضاء ىيئة التدريس يمتمكون ميارات  (%50)التدريس مع الطمبة جيدة، كما أشار

منيم إلى أن ميارات التقويم مازالت تقميدية لدى الكثير من  (%55)التدريس الحديثة، كما أشار
منيم إلى أن قمة من أعضاء ىيئة التدريس من يقومون  (%58)أعضاء ىيئة التدريس، كما أشار 

 .باستخدام الوسائل وتكنولوجيا المعمومات في أثناء الحصة الدراسية
 وانطالقًا من توصيات المؤتمرات والدراسات السابقة وما توصمت إليو نتائج الدراسة االستطالعية 

 :أمكن تحيد مشكمة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي



اإلطبر املنهجي نهبحثانفصم األول                                                              

 

 
7 

 

أثناء الحصة الدراسيةكما فيهيئةالتدريس في كميةالتربيةبجامعةدمشقأعضاء ما درجة أداء
 يراهاأعضاء الهيئة التدريسية وطمبتهم؟ 

 : أهميت انبحث-1-3

 :تبرزأىميةالبحثفي اآلتي

اإلسيام في إثراء األدب النظري المتعمق بأداء أعضاء ىيئة التدريس من حيث مستواه  ودرجتو  .1
 .واختالفو باختالف المتغيرات الديمغرافية المدروسة

ُتعدأساسعماللكمية التي الفئةالمدروسةالمتمثمةبأعضاءالييئةالتدريسيةفيكمية التربيةأىمية .2
  .والعنصرالفاعمفيتحقيقأىدافيا

 .أىمية التقويم الذاتي ألعضاء ىيئة التدريس بما يقدمو من مراجعة وتغذية راجعة ذاتية لألداء .3

أىميةآراءالطمبةوتقديراتيمإلجراءاتالتدريسالتي يقوم بيا أساتذتيمالتي قدتساعدفيرصدواقع  .4
عمميةالتعميموالتعمم وتحسينيا،وىيمصدرميممنمصادرالمعموماتالتيتغذيصاحبالقرار وتساعدىعمى 

 .التعممية/اتخاذالقرارالمناسبفيتطويرالعمميةالتعميمية

أىمية نتائج البحث التي  .5
قدتفيدأعضاءالييئةالتدريسيةفيتوفيرمعموماتعنأدائيموممارساتيممنوجيةنظرىم 

ونظرطمبتيم،الذينيمثمونالفئةالمستفيدةمباشرةمنخدماتيم،فييتعرفيممواطنالقوةلتعزيزىاونواحيالضعفممت
 . خمصمنيا،وذلكفيضوءتقديراتيم وتقديراتالطمبةألداءأساتذتيم

أىمية نتائج البحثالتي قدتفيدالمعنيين في وزارة التعميم العالي ورئاسة  .6
 .الجامعةبجودةاألداءالتدريسيإلعادةالنظرفيعمميات اإلعدادوالتأىيل ألعضاءالييئةالتدريسية

 :أهداف انبحث -1-4
 :ييدفالبحثالحالي إلى

في كمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية أداءأعضاءىيئةالتدريسدرجةتعرف .1
 . منوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق

في كمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية تعرفدرجةأداءأعضاءىيئةالتدريس .2
 .منوجيةنظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق

في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا في أثناء الحصة الدراسية تعرفدرجةأداءأعضاءىيئةالتدريس .3
 .لتقديرات المالحظين



اإلطبر املنهجي نهبحثانفصم األول                                                              

 

 
8 

 

في كمية التربية في أثناء الحصة الدراسية الكشف عن الفروق في درجة أداءأعضاءىيئةالتدريس .4
سنوات الخبرة بجامعة دمشقمن وجية نظرىم وفقًا لمتغيرات االختصاص، والدرجة العممية، و

 . ألعضاء ىيئة التدريس

الكشفعندرجة الفروقفي أداءأعضاءىيئةالتدريسفي أثناءالحصةالدراسيةفيكميةالتربيةبجامعةدمشقمن  .5
وجية نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا لمتغيري الجنس، 

 .ونوعاالختصاص الذي يدرسو الطالب

 :  أسئهتانبحث-1-5

في كمية التربية بجامعة دمشق  في أثناء الحصة الدراسية أداءأعضاءىيئةالتدريسدرجةما .1
 منوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أنفسيم؟

في كمية التربية بجامعة دمشق  في أثناء الحصة الدراسية درجةأداءأعضاءىيئةالتدريسما .2
 ؟منوجيةنظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق

في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا في أثناء الحصة الدراسية مادرجةأداءأعضاءىيئةالتدريس .3
 لتقديرات المالحظين؟

في كمية التربية  في أثناء الحصة الدراسية ماالفروق فيمتوسطات أداءأعضاءىيئةالتدريس .4
بجامعة دمشق منوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا 

 ؟سنوات الخبرة لمتغيرات االختصاص والدرجة العممية و

في كمية التربية  في أثناء الحصة الدراسية ما الفروق فيمتوسطات أداءأعضاءىيئةالتدريس .5
بجامعة دمشق منوجية نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا 

 لمتغيريالجنس وتخصص الطمبة؟

 
 
 

 

 :فرضيبتبنبحث -1-6
 (.0.05)عندمستوىالداللةتم اختبار الفرضيات اآلتية
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 في كمية أعضاء الييئة التدريسيةي درجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط .1
التربية عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس و مجاالتيا الفرعية وفقًا 

 .(تربوي/ نفسي)لمتغير االختصاص

 في كمية أعضاء الييئة التدريسيةاتدرجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط .2
التربية عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا 

 .لمتغير الدرجة العممية
 في كمية أعضاء الييئة التدريسيةات درجات ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط .3

التربية عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا 
 .لمتغيرسنوات الخبرة

 السنة الرابعة في كمية التربية  طمبةات درجاتتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطال  .4
عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

 . الجنس

السنة الرابعة في كمية التربية  طمبة ي درجاتتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطال  .5
عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

 .(تربوي/ نفسي)االختصاص

 :متغرياتبنبحث-1-7

 :المتغيرات المستقمة .1
 :أ ـ المتغيراتالمستقمة ألعضاء هيئة التدريس

 .(تربوي ، نفسي): االختصاص  -
 .( أستاذ مساعد ـ مدرسأستاذ ـ): الدرجة العممية -
 ( سنوات 10 أكثرمن–سنوات 10  إلى5من–سنواتفأقل 5) :سنوات الخبرة  -

 :ب ـ المتغيراتالمستقمة لمطمبة
 .( إناث –ذكور : )الجنس  -

 (.تربوي ـ نفسي: )االختصاص -

 : ـ المتغيرات التابعة2
 .    تقدير أعضاء ىيئة التدريس وتقدير طمبتيم لواقع أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية

 :حدود انبحث -1-8
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منوجية في أثناء الحصة الدراسية  واقع أداءأعضاءىيئةالتدريس الحالي بالكشف عنالبحثىتم     ي
، لذا عند تعميم نظر أعضاء ىيئة التدريس وطمبتيم في السنة الرابعة من كمية التربية بجامعة دمشق

 :نتائج ىذا البحث البد من األخذ بعين االعتبار المحددات اآلتية

طالبًا وطالبة من  (319)فردًا، مقسمين إلى  (377)البحث عينة تتضمن :البشريةالحدود  .1
عضوًا تدريسيًا من كال الجنسين  (58)طالب السنة الرابعة من كمية التربية بجامعة دمشق، و

 .في كمية التربية بجامعة دمشق
ُطبقت أدوات البحثعمى أفراد عينة البحث في كمية التربية بجامعة دمشق :المكانيةالحدود  .2

 . الواقعة في منطقة البرامكة بمحافظة دمشق
صممتأدوات البحث وتم الكشف عن أداء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة :الحدود الزمنية .3

 (.2015-2014)في الفصل الدراسي األول من العام الدراسيدمشق
أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية في كمية وتتجمى بدارسة : الحدود العممية .4

، كما تتوقف إمكانية تعميم نتائج ىذا البحث في حدود خصائص العينة التربية بجامعة دمشق
 .واألدوات والزمن المطبقة فييا

 :ةث اجملتمع األصهي وعني-1-9

 :مجتمع البحث .1
ممن يحممون درجة الدكتوراه جميع أعضاء الييئة التدريسية لمبحث عمى المجتمع األصمي يشتمل 

والبالغ (2015-2014)لعام الدراسي  بجامعة دمشق من االذين يقومون بالتدريس في كمية التربية 
كذلك عمى جميع طمبة السنة الرابعة في يشتمل عضوًا تدريسيًا من كال الجنسين، و( 116)عددىم

. طالبًا وطالبة (1593)والبالغ عددىمبجامعة دمشق كمية التربية 
 :عينة البحث .2

، بنسبة عضوًا تدريسياً (58) بمغت(عرضية)مقصودة لتحقيق أىداف البحث الحالي سحبت عينة 
سحبت عينة عشوائية ، كما  الخاص بأعضاء ىيئة التدريسمن أفراد المجتمع األصمي (50%)

، بنسبة طالبًا وطالبة من طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق(319)طبقية بمغت
وىي . الخاص بطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشقمن أفراد المجتمع األصمي (20%)

 في البحوث ة في أن نسبة أفراد العينة المالئمينالباحثبعض ليو إذىب نسب مناسبة وفقًالما 
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من أفراد مجتمع صغير إلى حد بضع مئات،  (%40)أن يكون كحد أدنى  يجبالوصفية لممجتمعات
( 247،ص2007،ممحم)" لمجتمع عشرات اآلالف (%5)لمجتمع يتضمن بضعة آالف،و (%10)و
 (168ص , 1992, عودة وممكاوي)
 :منهج انبحث و أدواته -1-10
أحد أشكال التحميل والتفسير العمميالمنظم " المنيج الوصفي التحميمي ألنو تم اتباع:منهج البحث. 1

لوصف ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة  عن 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة  (. 370،ص2010ممحم ، " )الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

 :أدوات البحث. 2
البحث الحالي المتمثل بالتعرف عمى درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية لتحقيق ىدف 

بجامعة دمشق أثناء الحصة الدراسية،  قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية والتحقق من خصائصيا 
 : السيكومترية

استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق أثناء الحصة الدراسية  .1
 . الموجية ألعضاء ىيئة التدريس أنفسيم

استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة السنة  .2
 . الرابعة في الكمية التربية بجامعة دمشق

بطاقة مالحظة لتقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق أثناء  .3
 . الحصة الدراسية

 : مصطهحبث انبحث و انتعريفبث اإلجرائيت-1-11
 األداء الجامعي :

جميعاألعمااللتييقومبياالتعميمالجامعيمتحقيقاألىدافمنحيثالتدريسوالب"األداءالجامعيبأنو(2002)يعرفالمنيع
 ص)"حثالعمميوخدمةالمجتمع،والخدماتالتييقدميالمطمبةوالييئةالتعميميةوالمتمثمةفيعممياتالتعميمالجامعي

5). 
    

القيودالعاديةلالسنشبطيَمكنبلفزدمنإنجبسالمهمتأوالهذفبلمخصصلهبنجبحىيتىقفذلكعلً"بأنه(الميز)وعزفه
 .وتتبنىالباحثةىذاالتعريف. (15:، ص2009الدعيس ،)"تخدامالمعقولمممواردالمتاحة
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يقصذبهمذي إظهبرالقذراتبلمىجىدةلذىأعضبء هيئت التذريس  أداء أعضاء هيئة التدريس 

 (.2007القحطبني، )فيبلجبمعتفي مجبل التذريس والبحثبلعلمي وخذمت المجتمع

وتعرفو الباحثة في ىذه الدراسة بأنيدرجةممارسةعضوىيئةالتدريس في كمية التربيةوفقنتائجأداتي تقدير 
. األداءمنحيثالتدريسوالخدماتالتييقدميا لمطمبة

 لقب يطمق عمى كل من حصل عمى المؤىل "بأنو ( سنقر) عرفتو :عضو الهيئة التدريسية
 :2000,سنقر" )العممي المطموب لمتعيين في عضوية ىيئة التدريس ويحمل لقب دكتور 

124.) 
  (الرفاعيوالخوالدة)  كماعرفه

 "تخصصو،ويتعامممعالطمبةأثناءتدريسيميمهواألستاذالذييدّرسفيالجامعةويكونمنحملةالدكتوراهفي"
 (.138 :1999الخوالده والرفاعي، )

كمية فيبأنو أحد أعضاء الييئة التدريسيةالذي يمارس التدريس :إجرائياً التدريسوتعرفالباحثةعضوىيئة
  . فيأحدمجاالتالمعرفةه،وحاصمعمىشيادةالدكتوراالتربية

 نشاط معين ذو عالقة بتخطيط - القدرة عمى أداء عمل "  بأنيا(زيتون) عرفيا :أداءات التدريس
الحركية -  وىذا العمل قابل لمتحميل لمجموعة من السموكيات المعرفية ،تقويمووتنفيذه ، والتدريس

 وسرعة إنجازه والقدرة ،ومن ثم يمكن تقييمو في ضوء معايير الدقة في القيام بواالجتماعية،- 
 ومن ثم ، بأسموب المالحظة المنظمة،باالستعانةعمى التكيف مع المواقف التدريسية المتغيرة
 .(12،ص2006زيتون ،)"يمكن تحسينو من خالل البرامج التدريبية 

في ىيكممايقومبيعضوىيئةالتدريسمنأقواألوأفعالومواقفمعالطمبة:أداءالتدريسوتعرفالباحثة
 .التعمميةداخمقاعاتالدراسة/أثناءالعمميةالتعميمية

 :إجراءاث انبحث -1-12
: اآلتيبتمثمت اجراءات البحث 

بالعودةإلىاألدبياتالتربويةالمتعمقةبأداء أعضاء ىيئة ( لمدراسة الحالية ) كتابةاإلطارالنظري.1
. التدريس،واستعراضالدراساتالسابقةالعربية واألجنبية القريبةمنالبحثالحالي

استبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس الموجية لممدرسين في كمية التربية )إعداد أدوات البحث . 2
بجامعة دمشق، واستبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية 

والتحققمنصدقيا   (وبطاقة المالحظة لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق
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أعضاء )من وجية نظر أفراد عينة البحث أداء أعضاء ىيئة التدريس وثباتيا،واستخداميمالتعّرف 
 . (ىيئة التدريس، وطمبة السنة الرابعة

بجميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية  تحديدمجتمعالبحث وعينتو،إذحددالمجتمعاألصميممبحث.3
 عضوًا تدريسيًا، ممن يحممون درجة الدكتوراه، وكذلك بجميع (116)بجامعة دمشق والبالغ عددىم 

ثم سحبت طالبًا وطالبة،  (1593)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق والبالغ عددىم 
من طمبة السنة  (%20) من أعضاء ىيئة التدريس، و%(50)منيم عينة عشوائية طبقية بنسبة 

 .طالبًا وطالبة (319)عضوًا تدريسيًا، و (58)وبالتالي بمغت عينة البحث . الرابعة
 5/11/2014 )تطبيقجميع أدوات البحثعمىأفراد عينة البحثفيالفترةالواقعةبين. 4

 أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر أداء أعضاء ىيئة التدريس،وذلكمتعّرف (10/12/2014ولغاية
 . (أعضاء ىيئة التدريس، وطمبة السنة الرابعة)أفراد عينة البحث 

 إجراءالمعالجاتاإلحصائيةلمبياناتالتيتمالحصولعمييامنقبل أعضاء ىيئة التدريس، وطمبة السنة .5
(.  أفرادعينةالبحث)الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق 

 مناقشةنتائجالبحث الحاليةفيضوءالواقعالميدانيالذيأحاطبجميعمراحإلعدادأدوات البحث .6
 .وتنفيذىاوتطبيقيا،وفيضوءالمقارنةمعنتائجالدراساتالسابقة

 أداء أعضاء ىيئة التدريسالتوصإللىمجموعةمنالمقترحات التي يمكن أن تفيد في مجال تطوير . 7
 .أثناء الحصة الدراسية في كمية التربية بجامعة دمشق
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 :تمييد
 من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بمشكمة البحث الحالي، الثانيمجموعة يتناول الفصل 

ونتيجة لذلك  البحث في الكتب والدوريات وشبكة االنترنت عن دراسات تتعمق بالبحث الحالي، إذجرى
حصمت الباحثة عمى بعض الدراسات المتعمقة بواقع أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، من 

وجية نظر عينات مختمفة من الطمبة واالداريين والمدرسين انفسيم،قسمت ىذه الدراسات إلى دراسات 
من  لتسمسميا الزمني اً  وفقجرى عرضيا ىذه الدراسات االطالع عمى، ولتسييل عربية ودراسات أجنبية

: عمى النحو التالياألقدم إلى األحدث بدءًا من الدراسات العربية، 
 : دراسات العربية-2-1
 :في المممكة العربية السعودية، بعنوان, (2001 ) ـ دراسةالمغيدي1

 .جراءاتالتدريسيةألعضاءهيئةالتدريسفيجامعةالممكخالداإلتقويمواقع
الدراسةإلىتعّرفواقعإجراءاتالتدريسيةألعضاءىيئةالتدريسفيكميةالتربيةكمايدركياأعضاءىيئةالتدريسأنفسوىدفت

اعتمدالباحثعمىالمنوو،(مصدرالشيادة،والخبرة،المرتبةالعممية،التخصص(:م،معاألخذباالعتبارالمتغيراتالتالية
جراءاتالتدريسيةألعضاءىيئةالتدريسفيكميةالاإلآراءعينةالدراسةعنواقعالستطالعي،حجالوصفيالتحميميالمس

 :اآلتيةالدراسةإلىالنتائجوتوصمت . استبانةاشتممتعمىستةأبعادوقد استخدم الباحث .جامعةالممكخالدبتربية
يعتقد أعضاء الييئة التدريسية أنيم يمارسون أداء التدريس بشكل أفضل وفقاألبعاد المذكورة في 

الدراسة، وكذلك عدم وجود فروق بين أفراد العينة عمى متغيرات التخصص ومصدر الشيادة والمرتبة 
من التوصيات العممية، ووجود فروق بينيم عمى متغير الخبرة لصالح األكثر خبرة، وقدم الباحث جممة 

 .ىيئةالتدريساءعضأتدريبيةلتطويرأداءتصمم دورات : منياالمتعمقة بنتائج البحث
الكفاءات المهنيَّة المتطمَّبة : في المممكة العربية السعودية، بعنوان(, 2004 )الحكميدراسة . 2

به وعَّلقتها ببعض المتغيِّرات  .لألستاذ الجامعّي من وجهة نظر طَّلَّ

ىدفتالدّْراسة إلى إعداد معياٍر لمكفاءات المينيَّة المتطّمبة لألستاذ الجامعي، ومعرفة أكثر 
الكفاءات المينيَّة تفضياًل لدى األستاذ الجامعّي من وجية نظر الطُّالب بجامعة أمّْ القرى فرع الطائف 
ب عمى  ادرة من الطُّالَّ كما ىدفت إلى الكشف عن المتغيّْرات يمكن أن يكون ليا تأثيٌر في األحكام الصَّ
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نت عيّْنة الدّْراسة من وقد,استخدم الباحث المنيج الوصفّي التَّحميميّ ,الكفاءة المينيَّة المتطمَّبة لمعمّْميم تكوَّ
ب كمّْيتي التَّربيَّة والعموم بجامعة أمّْ القرى فرع الطَّائف (210)  واُستخدمت في الدّْراسة ,طالٍَّب من طالَّ

من إعداد )كفاءة فرعية  (75)و, كفاءات رئيسة (6)الحاليَّة قائمة الكفاءات المينيَّة والمشتممة عمى 
ل إلى النَّتائج اآلتية, (الباحث  :وتّم الّتوصُّ

تتمحور الكفاءات المينيَّة المتطمَّبة لألستاذ الجامعّي من وجية نظر الطُّالب حول ست كفاءات  -
الشَّخصيَّة، واإلعداد لممحاضرة وتنفيذىا، والعالقات اإلنسانيَّة، واألنشطة والتَّقويم، ): ىي, رئيسة

. (والتَّمكُّن العممي والنُّمو الميني، وأساليب الحفز والتَّعزيز
توجد فروٌق في درجات تفضيل طالَّب الّجامعة لمكفاءات المينيَّة المتطمَّبة لألستاذ الجامعي، وتميل  -

وقد أوصى الباحث , جميعيا إلى ضرورة توافر متطمبات قائمة الكفاءات لألستاذ الجامعي
القرىبدليٍميحتويعمىقائمةالكفاءاتب  – اإلعدادلممحاضرةوتنفيذىا – الشَّخصيَّة): ضرورةتزويدأساتذةجامعةأمّْ

و , (أساليبالتَّعزيزوالحفز – التَّمكُّنالعممّيوالمينيّ  – األنشطةوالتَّقويم – العالقاتاإلنسانيَّة
القرىفرعالطائف، ميافيولتبصرتيم ضرورةعقددوراتتدريبيٍَّةألساتذةجامعةأمّْ بومبالكفاءاتالمينيَّةاّلتييفضّْ م؛ طالَّ

 .منإجادةتمكالكفاءاتالمينيَّةواحتَّىيتمكَّن
 :،في فمسطين، بعنوان(2004 )دراسةكّساب.3
 .جراءاتالتربويةألعضاءهيئةالتدريسفيالجامعةاإلسَّلميةبغزةكمايراهاطمبتهماإل

استخدمتالباوىدفتالدراسةإلىتعرفإجراءاتالتربويةألعضاءىيئةالتدريسفيالجامعةاإلسالميةبغزةكمايراىاطمبتيم
( 620)مناقًشاو( 1989)تكونتعينةالدراسةمنأعضاءىيئةالتدريسالبالغعددىم،وحثةالمنيجالوصفيالتحميمي

: فقرةموزعةعمىثالثةمجاالت( 66 )طالًباوطالبة،وطبقتعمييماستبانةتكونتمن
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج ،األكاديمي،والنفسي،واالجتماعي

وجودفروقذاتداللةإحصائيةبيناستجابةأعضاءىيئةالتدريسواستجاباتطمبتيمعمىاستبانةإجراءاتالتربويةل:التالية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء ىيئة  و،صالحأعضاءىيئةالتدريس

ضرورة عقد دورات وتوصمت الباحثة إلى التدريس عمى استبانة إجراءات التربوية تبًعا لمتغير الجنس،
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يجاد نظام حوافز تشجيعية لممتميزين األكفاء من أعضاء  تدريبية وتربوية ألعضاء ىيئة التدريس،وا 
 .ىيئة التدريس

تقويم األداء األكاديمي : في المممكة العربية السعودية، بعنوان(2004 )اليحيويودراسة غنيم  ـ 4
لعضو هيئة التدريس في جامعة الممك عبد العزيز من وجهة نظر الطَّلب والطالبات جامعة الممك 

 .سعود
 الدراسة إلى تعرف األداء األكاديمي الواقعي المأمول ألستاذ الجامعة في جامعة الممك عبد تىدف

واعتمد الباحثان عمى المنيج ،العزيز كما يدركيا الطالب والطالبات من حيث الميارة في التدريس
عينة تم تطبيق االستبانة عمى ،  حيث عبارة(62) استبانة مؤلفة من ان الباحثاستخدمو،الوصفي التحميمي

يرى الطمبة أن األستاذ يؤدي :قد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية،و و طالبةاً طالب( 1554)مؤلفة من
يرى الطمبة أن األستاذ كان من المأمول أن يؤدي دوره بدرجة ، بدرجة متوسطةاألكاديميدوره 

 ذات داللة توجد فروق، و تبعاً لمجنس والمستوى الدراسي ذات داللة احصائيةال توجد فروق،مرتفعة
االىتمام بإنشاء : وكانت أىم التوصيات المتعمقة بعضو ىيئة التدريس كاآلتي. تبعاً  لمكميةاحصائية

 لتفعيل برامج تدريب أعضاء ليةووضع آ, المراكز العممية والمينية والتدريبية ألعضاء ىيئة التدريس
 . التدريسىيئة

 :في المممكة العربية السعودية، بعنوان(2005)األسمر ـ دراسة 5
 .تلقرىمنوجهةنظرالطالبام اكفاياتأداءعضواتهيئةالتدريسبجامعةأ

 :إلىمعرفةمدىممارسةعضواتييئةالتدريسمكفاياتاألداءلمحاورىااألربعة الدراسةدفه

دارةالصف،والتقويم،منوجيةنظرطالباتجامعةأمالقرى استخدمت الباحثة ، كما الشخصية،والتدريسية،وا 
استبانة كأداة لمدراسة لتقصي آراء الطالبات عن ممارسات عضوات ىيئة التدريس في الجامعة 

: وأسفرت الدراسة إلى النتائج اآلتية،طالبة( 735)الدراسةمنوتكونت عينة 
 السابقة بمحاورىااألربعةالتدريسيأنعضواتييئةالتدريسبجامعةأمالقرىيمارسنكفاياتاألداء

الدراسةحيالواقعممارسةعضواتييئةالتدريسمكفايعينةوأنيناكفروقًادالةإحصائيًابيناستجاباتأفراد.بدرجةمتوسطة
راسة إلى دِ وانتيت الت، ألداءوعمىوجيالتحديدالكفاياتالشخصيةوالتدريسيةوالتقويمتبعًاالختالفالكميا اات
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من خالل إقامة عدد من التوصيات اليادفة إلى رفع مستوى كفايات أداء عضوات ىيئة التدريس
 .الدورات التدريبية المتتابعة واليادفة إلى تأىيل عضوات ىيئة التدريس عمى نحو مستمرٍ 

، في األردن، (2006)دراسةالعمايرة ـ 6
 .تقديرأداءأعضاءهيئةالتدريسبجامعةاإلسراءباألردنمممهامالمناطةبهممنوجهةنظرهمونظرطَّلبهم:بعنوان
 ىدفت
التدريسبجامعةاإلسراءالخاصةلمياميمالتعميميةمنوجيةنظرىمونظرإلىالتعرفإلىدرجةأداءأعضاءىيئةالدراسة
تم اعتمد الباحث استبانتين واحدة موجية ألعضاء ىيئة التدريس والثانية لطمبتيم حيث ،وطمبتيم

استخدم الباحث المنيج ،وطالبًاوطالبة(271)وعضوىيئةتدريس، (59)  منعينة مكونة توزيعاستبانةعمى
 أعضاء الييئة التدريس أظيرتالنتائج أننتائجتقييمإذ،الوصفي التحميمي

 /لتخطيطممموقفالتعميميا)ألنفسيمعمىمجاالتالدراسةاألربع

ألداء أعضاء بينماجاءتقييمالطمبة،اً كانمرتفع(،وتنفيذه،وتقويمو،والعالقاتوالتواصالإلنسانيمعالطمبةيالتعمم
الييئة 

ووجودفروقدالةإحصائيًافيدرجةتقييميمألدائيم،وتقييمالطمبةألدائيممصالحتقييم،قريبًامندرجةالحيادالتدريسية
 .تعزىممجنسذات داللة احصائيةالتوجدفروق،ىم

تقويم الكفايات التَّدريسية لدى أعضاء الهيئة : في االردن، بعنوان(, 2005)غزيوات الدراسة . 7
 .التَّدريسية في كّمّية العموم التربوية بجامعة مؤتة من وجهة نظر طمبة الدِّراسات االجتماعيَّة

ىدفت إلى تقويم الكفايات التَّدريسية لدى أعضاء الييئة التَّدريسية في كّمّية العموم التَّربويَّة بجامعة 
شممت و, وقد اتَّبعت الباحثة المنيج الوصفّي التحميمي,مؤتة من وجية نظر طمبة الدّْراسات االجتماعيَّة

طالبًة، وقد استخدم الباحث أداة  (135) واً طالب (81) منيم ,طالبًا وطالبةً  (216)عيّْنة الدّْراسة 
نت من ثالث محاوٍر وىي, االستبيان لجمع معموماتو من أفراد العيّْنة كفاية وكفاية التَّقويم، : وتكوَّ

كما كشفت الدّْراسة عمى أنَّ طمبة الدّْراسات , التَّدريس، والكفاية اإلنسانّية ألعضاء الييئة التَّدريسية
, والتَّدريس التَّقميدّية, االجتماعيَّة غير راضين عن استخدام أعضاء الييئة التَّدريسّية لطرق التَّقويم

امعة, والتَّعامل غير اإلنسانيّ  وفي ضوء النَّتائج , والتَّعصُّب في الرَّأي من قبل أعضاء الييئة في الجَّ
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اّلتي توّصل إلييا الباحث فقد أوصى بضرورة استخدام طرق تدريسيَّة متنوّْعة وحديثة من قبل أعضاء 
وعدم التَّركيز فقط عمى طرق التَّقويم , وضرورة التَّنويع بطرق التَّقويم, الييئة التَّدريسية بالجامعة

وعدم التَّعامل مع الطَّمبة بفوقيٍَّة واستعالٍء مما يخمق فجوًة في العالقات الشَّخصيَّة بين , التَّقميديَّة
بيم ًة لمطَّالبات, األساتذة وطالَّ ًة في مجال األداء اإلنسانيَّ , ومراعاة العوامل النَّفسيَّة وخاصَّ , وخاصَّ

 .واألداء التَّقويميّْ من قبل األساتذة
آراءطمبةالدراساتالعميافياألداءالتدريسي : ، في فمسطين، بعنوان(2008)تيم ـ دراسة 8

 .ألعضاءهيئةالتدريسفيكميةالدراساتالعميا بجامعةالنجاحالوطنية
ىدفت ىذه الدراسة تعرف آراء طمبة الدراسات العميا في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في 

المنيج الوصفي التحميمي إذ اعتمد الباحث .كمية الدراسات العميا بجامعة النجاح الوطنية في فمسطين
مجال اإلعداد :  فقرة تناولت ستة مجاالت ىي(47) استبانة ىذه الدراسة من ،وبنيتالمسحي

ومجال التفاعل مع الطمبة , ومجال االختبارات والدرجات, ومجال البحث العممي, والتخطيط لمتدريس
ومجال المقررات الدراسية وتحددت اإلجابة عن كل فقرة من فقرات االستبانة , المحاضراتفي قاعة 

طالًبا وطالبة  (58) طالًبا وطالبة منيا (152)وتكونت عينة الدراسة من , وفق سمم ليكرت الخماسي
أشارت نتائج الدراسة إلى أن آراء ،ووطالبة من الكميات اإلنسانيةبًا طال( 94)من الكميات العممية، و

طمبة الدراسات العميا في أداء مدرسييم كانت بدرجة عالية، كما أشارت نتائج الدراسة بأنو ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية في آراء طمبة الدراسات العميا وفق متغير الجنس والخبرة العممية ومتغير 
الكمية، توجد فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي فقط بين مستوى سنة أولى وسنة 

 . ثانية لصالح مستوى سنة أولى
تقويم الكفاءات المهنيَّة اّلتي يمتمكها : في فمسطين، بعنوان(, 2009)الناقة ودراسة عيسى . 9

امعة اإلسَّلميَّة بغزَّة من وجهة نظر طمبتهم وفق معايير  أعضاء هيئة التَّدريس في كّمّية التَّربية بالجَّ
. الجودة

ىدفت ىذه الدّْراسة إلى تقويم الكفاءات المينيَّة اّلتي يمتمكيا أعضاء ىيئة التَّدريس في كّمّية التَّربية 
ودة من وجية نظر الطَّمبة امعة اإلسالميّْة من وجية نظر طمبتيم وفق معايير الجُّ ولتحقيق ذلك , بالجَّ
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 الدُّكتور إبراىيم ةكما اعتمد الباحثان استبان, استخدم المنيج الوصفّي التَّحميمي لتحقيق غرض الدّْراسة
نت من الحكمي  ن كلّّ منيا من مجموعة من المعايير الفرعيَّة اّلتي تكوَّ  ستّْة مجاالت رئيسة، ويتكوَّ
امعة اإلسالميَّة الممتحقين بكّمّية ُطبقتو,  معياراً (75)بإجمالي  الدّْراسة عمى عيّْنٍة عشوائيٍَّة من طمبة الجَّ
مت الدّْراسة إلى أنَّو ال توجد فروٌق في متغيّْر الّجنس , طالبًا وطالبةَ  (426) وبمغ عددىم ,التَّربية وتوصَّ

والمستوى بالنّْسبة لمطَّالب، أمَّا الفرض المتعمّْق بتخصُّص المحاضر بيَّن أنَّو توجد فروٌق في مجال 
وأساليب التَّقويم لتخصُّص المحاضر التَّابع , ومجال تفعيل األنشطة, والعالقات اإلنسانيَّة, الشَّخصيَّة

لصالح المحاضر في قسم المناىج وطرق التَّدريس بكّمّية  (مناىج وطرق التَّدريس، عمم النَّفس)لقسم 
والعالقات , من خالل اإلجابة عن السُّؤال الثَّاني تبيَّن أنَّ ُبعد الشَّخصيّْة, التَّربية بالّجامعة اإلسالميّْة

وفي , اإلنسانيَّة حصل عمى المرتبة األولى، وبعد التَّمكُّن العممّي والمينّي حصل عمى المرتبة الثَّانية
ضرورة ضوءالنَّتائجاّلتيأسفرتعنياالدّْراسة،يقترحالباحثان

دأعضاءىيئةالتَّدريسبالكفاءاتالمينيَّةأثناءقياميمبعمميةالتَّدريس،وتزويدىم إعدادالدَّوراتالتَّدريبيَّةالاّلزمةاّلتيتزوّْ
بيم , بالمياراتاّلتيتمكنيممناختيارطرقالتَّدريسالمناسبة،وبالتَّالييتوافقونمينيًاويصبحونأكثرفعاليٍَّةمعطالَّ

, ومتابعةأنشطةنموّْىمالميني,ضرورةالتَّقويمالمستمرألداءأعضاءالييئةالتَّدريسيَّةو
مياالطَّمبةو . حتَّىيتمكَّنمنإجادةتمكالكفاءاتالمينيَّة؛ ضرورةتبصرةاألستاذالجامعيبالكفاءاتالمينيَّةاّلتييفضّْ

كفايات تدريس عضو الهيئة : في المممكة العربية السعودية، بعنوان(, 2009)دراسة جان . 10
التَّعميميَّة في األقسام التَّربويَّة بجامعة أمِّ القرى بمكة المكرمة من وجهة نظر طالبات الدِّراسات 

. العميا
ىدفت الدّْراسة إلى تَّعرُّف بعض كفايات تدريس عضو الييئة التَّعميميَّة في األقسام التَّربويَّة بجامعة أمّْ 

واتَّبعت الباحثة المنيج , القرى بمكَّة المكرَّمة من وجية نظر طالبات الدّْراسات العميا في كّمّية التَّربية
( 105)طالبة لمرحمتي الماجستير والدكتوراه منين  (128)وقد شممت عيّْنة الدّْراسة , الوصفّي التَّحميمي

طالبة دكتوراه، كما استخدمت الباحثة أداة االستبيان لجمع المعمومات من  (23)طالبة ماجستير، و
الميارات التَّدريسيَّة، وميارات التَّقويم، وميارات السُّموك :  محاوٍر ىيةمجتمع الدّْراسة وتكوَّن من ثالث

وتحميل , واالنحراف المعياري,  المتوسّْطات الحسابيَّةمتاإلنسانّي ولإلجابة عن أسئمة الدّْراسة استخد
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وكشفت الدّْراسة عمى أنَّ طالبات الدّْراسات العميا غير راضياٍت عن استخدام أعضاء الييئة , التَّباين
 وبناًء عمى ىذه النَّتائج فإنَّ الباحثة ,والتَّعامل غير اإلنسانيّ , والتَّدريس التقميدية, التَّعميميَّة لطرق التَّقويم

 وذلك , التَّدريسيَّة ليذه المرحمةمأوصت بضرورة اىتمام أعضاء الييئة التَّعميميَّة بإعادة تطوير إمكاناتو
ومحاولة تطبيق أىداف برامج التَّطوير الحديثة في , بحضور دورات تطوير التَّعميم الجامعّي والّجودة

.  لممينةمممارستو
واقع المهارات التدريسية :، في المممكة العربية السعودية، بعنوان(2009)دراسة السبيعي . 11

لعضوات هيئة التدريس بكمية العموم التطبيقية في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجهة نظر 
 .طالبات جامعة أم القرى

ىدفت الدراسة إلى تعّرف واقع ممارسة عضوات ىيئة التدريس لميارات تدريس العموم في ضوء 
(  الفيزياء-  األحياء -الكيمياء)معايير الجودة الشاممة من وجية نظر طالبات كمية العموم التطبيقية 

قامت الباحثة بتصميم حيث،الوصفي التحميمي في الدراسة،واعتمدت الباحثة المنيج بجامعة أم القرى
المحور األول ارتبط , إستبانة اشتممت عمى أربعة محاور تتناول معايير الجودة في تدريس العموم

والمحور الثاني ارتبط بوسائل التعميم وتقنياتو , معياراً ( 37)بطرق التدريس واستراتيجياتو واشتمل عمى 
 ،معياراً ( 21)والمحور الثالث ارتبط بالتفاعل واالتصال واشتمل عمى  , معايير( 6)واشتمل عمى 

 قامت ثم،معياراً ( 73)وبمغت بنود االستبانة , معايير( 9)والمحور الرابع ارتبط بالتقويم واشتمل عمى 
، وتوصمت الباحثة الى النتائج طالبة( 189 )الباحثة بتطبيقيا عمى عينة الدراسة التي بمغ قواميا

مارست عضوات ىيئة التدريس بأقسام العموم ميارات تدريس العموم بدرجة ضعيفة في ضوء :التالية
وىذا معناه أن ممارسة عضوات , من وجية نظر طالبات كمية العموم التطبيقية, معايير الجودة الشاممة

األمر (, %88)ىيئة التدريس لمميارات التدريسية لم يبمغ المستوى المقبول الذي حددتو الباحثة وىو 
الذي يشير إلى أن مستوى أداء عضوات ىيئة التدريس في أقسام العموم في الميارات التدريسية 

ن انخفض عن مستوى الجودة الشاممة ىنالك اختالف في درجة ممارسة عضوات ىيئة التدريس ،وا 
 .وجميعيا كانت لصالح عضوات ىيئة التدريس في قسم األحياء, لميارات تدريس العموم
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: في سورية، بعنوان(, 2009 )دراسةخميفة.12
 .     كفاياتالعمَّللتَّدريسيمدىأعضاءالهيئةالتَّدريسيةوفقمعاييرالجودةفيجامعتيدمشقوالبعث

 بكفايات العمل التدريسّي الواجب توافرىا لدى أعضاء الييئة التدريسية ةىدفت الدراسة إلى بناء قائم
 وقد بمغ عدد أفراد %70وتعّرف مدى توافر كفايات العمل التدريسي بدرجة , وفق معايير الجودة

كما , يةاختيارىم بطريقةعشوائجرى  شخصًا من أعضاء الييئة التدريسية والطمبةالذين 935ة ينالع
 , والتنفيذ, التخطيط: وىي,  كفايات رئيسة3بندًا موزعًا عمى 102ت الباحثة استبانة تتألف مندَ أع

فر كفايات اراسة إلى عدم تودوقد توصمتال, واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي, ويمقوالت
ويوجد فروق ذات داللةإحصائية إلجابات أعضاء الييئة  , %70قويم بدرجة توال, والتنفيذ,التخطيط

التدريسية والطمبة في مدى توافر كفايات العمل التدريسّي لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعتي 
بة في ل ذات داللة إحصائية إلجابات أعضاء الييئة التدريسّية والطقبينما ال توجد فرو, دمشق والبعث

مدى توافر كفايات العمل التدريسي لدى أعضاء الييئة التدريسية في جامعتي دمشق والبعث تعزى 
ت الباحثة مجموعة من المقترحات التي مائج قدِّ توالمعدلوفي ضوء ىذىالن, تبة األكاديميةرلمتغير ال

وفي ضوء ما توصمت , تدعو إلى االىتمام بالعمل التدريسّي الجامعي وتسميط الضوء عمى مشاكمو
إليو الباحثة من نتائج تقترح ضرورة تحسين الظروف التي يعيشيا أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

وضرورة إقامة دورات تدريبية ألعضاء الييئة التدريسية  ونشر ثقافة التميز لدى أعضاء , السورّية
 .وتفعيل دور التكنولوجيا في التعميم, الييئة التدريسية

تقويم أداء المدّرس الجامعي من وجهة نظر :، في سورية، بعنوان(2010 )إسماعيلـ  دراسة  13
 .الطمبة وأعضاء هيئة التدريس

تقديم مجموعة من  تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة من خاللىدفت الدراسة إلى
تحديد الكفايات التي يمكن من االستفادة منيا في تحقيق المواءمة بين برامج الكميات المختمفة، و

 ،كما طبقت المنيج الوصفي التحميميواعتمد الباحثالكفايات الالزمة ألداء أعضاء ىيئة التدريس 
 كفاية ألداء عضو ىيئة التدريس بالجامعة، عمى عينة من (55)مؤلفة من  كأداة البحث استبانة

ال : النتائج كما يميإلىالباحث توصل وقد ، جامعة البعثةالطمبة وأعضاء الييئة التدريسية في كمي
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  بين متوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية%5توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دالة 
 في الكميات التطبيقية والكميات النظرية بجامعة البعث حول مدى توافر الكفايات في أداء وآراء الطمبة

 بين متوسطات درجات %5توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوىو. عضو ىيئة التدريس بالجامعة
آراء الطمبة ومتوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية في مدى توافر الكفايات في أداء عضو 

تصميم برامج :وفي ضوء نتائج البحث وضع الباحث بعض المقترحات كان أىميا،ىيئة التدريس
تدريبية لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس في ضوء الكفايات 

وبناءعمىيذاالمقترحيمكنإعدادحقيبةتدريبيةقائمةعمىالكفاياتمتنميةبعضالمياراتالتدريسيةلدىعضوىيئةالتدريسبال
 .جامعةوفقنموذجالتعّممالذاتي

 تقويم الكفايات المهنيَّة ألعضاء هيئة :في السودان، بعنوان(, 2012)أحمد و, دراسة أحمد. 14
بهم . التَّدريس بجامعة كسَّل من وجهة نظر طَّلَّ

تَّعُّرف الكفايات المينيَّة لدى أعضاء ىيئة التَّدريس بجامعة كسال من وجية إلى ىدفت ىذه الدّْراسة 
ب  طالبًا وطالبًة من 232و شممت عيّْنة الدّْراسة , و قد استخدم الباحثان المنيج الوصفيّ , نظر الطالُّ

 ,2010 -2009وذلك خالل العام , التَّربية واالقتصاد والعموم اإلداريَّة,كّْميَّات الّطب والعموم الّصحّية
والكفاية , الكفاية التَّقويميَّة, الكفاية اإلنسانيَّة: استبانة تتألَّف من ثالثِة أبعاٍد ىيتكما  استخدم

مت الدّْراسة إل, التَّدريسيَّة إنَّ أعضاء ىيئة التَّدريس بجامعة : مجموعة من النَّتائج أىمُّياىوقد توصَّ
وعدم وجود , كسال يمتمكون الحد المتوسّْط من الكفايات المينيَّة وذلك من وجية نظر طالبيم

وقد أوصى , مإحصائيٍَّةبينأعضاءىيئةالتَّدريسبجامعةكسالفيالكفاياتالمينيَّةباختالفكمّْيَّاتو فروقذاتداللةٍ 
وفي مجال , وورش عمٍل في مجال طرق التَّدريس الجامعيّ , الباحثان بضرورة إقامة دورات تدريبّية

وذلك بإنشاء مركٍز , واالىتمام بتطوير الكفايات المينيَّة لدى أعضاء الييئة التَّدريسيَّة, التَّقويم التَّربويَّة
ًة والجامعة لدييا نواة لمثل ىذا المركز, لترقية وتطوير أدائيم المينيّ  وضرورة تبادل التَّجارب , خاصَّ

امعات السُّودانيَّة والعربيَّة في مجال الكفايات المينيَّة الاّلزمة لتطوير األداء المينّي  والخبرات مع الجَّ
 .لعضو ىيئة التَّدريس
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: في المممكة العربية السعودية، بعنوان(, 2014)دراسة الجميعي . 15
تطويرالكفاياتالمهنيَّةألعضاءهيئةالتَّدريس وعَّلقتهابااللتزامالتَّنظيمّيفيجامعاتمنطقةمكَّةالمكرَّمة 

 . منوجهةنظرأعضاءهيئةالتَّدريسورؤساءاألقساماألكاديمّية
 لدى أعضاء تطويرىا، ودرجة الحاجة إلى المينية درجة ممارسة الكفاياتتعّرفىدفت الدّْراسة إلى 

 درجة االلتزام  التَّنظيمي ألعضاء ىيئةالتَّدريس وتعّرف,  في جامعات منطقة مكَّة المكرَّمةىيئةالتدريس
والكشف عن العالقة االرتباطيَّة إن وجدت بين درجات ممارسة ,في جامعات منطقة مكَّة المكرَّمة

وقدُأِعدَّت , أعضاء ىيئةالتَّدريسممكفاياتالمينيَّة وااللتزامالتَّنظيمّيمدييم في جامعات منطقة مكَّة المكرَّمة
وُأخذت , الدّْراسة وفق المنيج الوصفّي المسحّي، واعتمدت الباحثة عمى االستبانة اّلتي أعدَّتيا

فردًا من أعضاء ىيئةالتَّدريس في جامعة أمّْ القرى بمكَّة،وجامعة  (613)عّينةعشوائيَّةطبقيَّة بمغت
وكشفت النَّتائج أنَّ درجة ممارسة الكفاياتالمينيَّة , الممك عبدالعزيز بجدَّه، وجامعة الطَّائف بالطَّائف

 المجاالت، لجميعألعضاء ىيئةالتَّدريس في جامعات منطقة مكَّة المكرَّمة بشكٍل عامٍّ كانت متوسّْطة 
والمتوسّْط العام لدرجة االلتزام , لجميع المجاالتاً ودرجة الحاجة لتطويرىا كانت بدرجٍةعاليٍة جد

التَّنظيمّي كان بدرجٍةعاليٍة ألعضاء ىيئةالتَّدريس في جامعات منطقة مكَّةالمكرَّمة من وجية نظر 
 ذات داللٍةإحصائيٍَّةبين درجات ممارسة أعضاء ةٍ ووجود عالقٍةارتباططَّ , عيّْنة الدّْراسة

ومن , ىيئةالتَّدريسممكفاياتالمينيَّة عامَّة،ودرجات االلتزام التَّنظيميمدييم في جامعات منطقة مكَّة المكرَّمة
, تفعيل ممارسة الكفاياتالمينيَّةوتنميتيا لدى أعضاء ىيئةالتَّدريس:أبرز توصيات الدّْراسة ما يمي

يجاد الطُّرق المناسبة لذلك, الكفاياتالمينيَّةتطويروضرورة حثّْ الجيات المسؤولة عمى  والعمل عمى , وا 
 الييئةالتدريسيةوتشجيع, المحافظة عمى المستوى العالي لدرجة االلتزام التَّنظيمي ألعضاء ىيئةالتَّدريس

 . كافّْة المتطمَّبات اّلتي تنّمي االلتزام التَّنظيميتوفيرمن خالل 
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 :جنبيةأ دراسات -2-2

تقويم الكفاءة والفاعمية التَّدريسيَّة : في أمريكا، بعنوان, (Simon,2003) دراسة سيمون ـ1
 .لمؤّسسات التَّربوّية العمياالألساتذة الجامعّيين من وجهة نظر طَّلب 

Evaluate the efficiency and effectiveness of teaching professors from the 

point of view of students of institutions of higher learning. 

ىدفت الدّْراسة إلى تقويم الكفاءة والفاعميَّة التَّدريسيَّة لألساتذة الجامعيين من وجية نظر طالب 
 اً استبيانالباحث كما صمَّم , واستخدم الباحث المنيج الوصفّي التَّحميمي, المؤسَّسات التَّربويَّة العميا

ن  من سبعةٍ  الفاعميَّة التَّدريسيَّة ل حول آراء عيّْنة من الطُّاّلبتعّرف أسئمٍة بغرض ة من ثمانياً مكوَّ
ة بتقويم مستوى أدائيم)ن فيالكفاءة والفاعميَّة التَّدريسيَّةياألساتذة المتفاوت  ,(وفقًا لمتَّقاريرالرَّسميَّة الخاصَّ

رات العمميَّة ليم وىو مقّرر ر إدارة نظم ,(MIS)اّلذين يقومون بتدريس بعض المقرَّ  وىومختصر لمقرَّ
 فصول دراسيَّة متتالية، وقد ةعمى مدار ثالثManagement Information Systemsالمعمومات

ر ة بأداء  أستاذ المقرَّ وانب الخاصَّ القدرة عمى التَّواصل  االتّْجاه : مثل؛ تضمَّنت األسئمة بعض الجَّ
وقد , نحو الدَّارسين، غزارة وكفاءة المادَّة العمميَّة، الميارات التَّدريسيَّة، العدل والموضوعيَّة، المرونة

ب في جوانب األداء اّلتي حدَّدتيا أسئمة  أسفرت الدّْراسة عن عدم وجود فروٍق دالٍَّة بين أراء الطُّالَّ
وقد أوصت الدّْراسة بضرورة عقد ورش عمٍل ودوراٍت , االستبيان في كلٍّ من التَّطبيقين القبمي والبعدي

 . تدريبيٍَّة من أجل تطوير الفاعميَّة والكفاءة التَّدريسيَّة لألساتذة الجامعّيين
 تصورات الطَّلب عن العادات التعميمية :في أمريكا، بعنوانMillcy),(2003دراسة ميمكي. 2

 .المزعجة لدى أعضاء الهيئة التدريسية
What You Don't Know Can Hurt You Students' Perceptions of Professors' 

Annoying Teaching Habits. 

استخدم الباحث المنيج ،وىدفت الدراسة إلى تزويد الكميات بمعمومات عن أداء أعضاء الييئة التدريسية
من ثالث جامعات مختمفة بالوالياتالمتحدة األمريكية وطالبة، طالبًا ( 874)ٌسئلإذ .الوصفي التحميمي

 استبانة من قبل الباحث وصممت.لتحديد العادات المزعجة التي يالحظيا الطالب عمى أداء أساتذتيم
 عدم تنظيم :إلى وجود عدد من العادات المزعجة ومنياأظيرت نتائج الدراسة،ولتطبيقيا عمى الطالب
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أثناء الشرح، واالعتمادعمى أسموب إلقاء المحاضرات، وتقديميا في عممية التدريس، والتحدث بسرعة 
 .تدني درجات الطالب من العادات التي يمارسيا أعضاء الييئة التدريسية وكذلك ،بصوت منخفض

خصائص عضو هيئة : في أمريكا، بعنوان, (Thomas,& Lila (2007 ,دراسة توماس وليَّل. 3
يجون ب والخرِّ  .التَّدريس الفَعال بجامعة نيويورك بالواليات المتَّحدة األمريكيَّة كما يراها الطَُّّلَّ

Characteristics of Effective Classroom Teachers as Identified by Students and 

Professionals 

 خصائص عضو ىيئة التَّدريس الفَعال بجامعة نيويورك بالواليات المتحدة تعّرفىدفت الدّْراسة إلى 
كما قام , اعتمد الباحثون عمى المنيج الوصفّي المسحيو, األمريكية كما يراىا الطالب والخريجون

ما الصفات اّلتي يفضميا الطالب بدرجة كبيرة :الباحثان بتصميم استبانة مفتوحة مكونة من سؤالين ىما
ما الصفات اّلتي يفضميا الطالب بدرجة أقل في األستاذ : في األستاذ الجامعي ؟ السُّؤال الثاني

طالبًا وطالبٍة ( 156) تألَّفت منالمجموعة األولى: الجامعي ؟ وتكوَّن مجتمع الدّْراسة من مجموعتين
ب  ب من كمّْيَّات أخرى شبيية بتمك الكّْمَّيات في جامعة نيويورك، , طب األسنانمن طالَّ وطالَّ

وبذلك يكون حجم عيّْنة الدّْراسة قد بمغ , من تمك الكّْمَّياتخريجًا ( 144)تألَّفت من المجموعة الثَّانية 
 بين المجموعة األولى اً أكَّدت الدّْراسة أن ىناك فرق, من الخرّْيجين في جامعة نيويوركطالبًا ( 300)
ب الطُّب، طب األسنان والكّميَّات الشَّبيية) فات  ( تمك الكّْمَّياتوخرّْيج)ة الثَّانية المجموعو (طالَّ في الصّْ

مو ل في األستاذ الجامعّي القدرة عمى ناّلتي يفضّْ ىا في األستاذ الجامعي، فالمجموعة األولى تفضّْ
ل في األستاذ الجامعّي الثّْقة في  تصميم وتنظيم محتوى الدَّرس وتجديده، أمَّا المجموعة الثَّانية تفضّْ

وقد أوصت الدّْراسة بضرورة , النَّفس والخبرة في محيط تخّصصو
يّْدوالتَّدريبعمىاستخداماستراتيجيَّاتتدريسيَّةمتعدّْدة،واستخدامتقنياتتعميميَّة وضرورة , حديثة اإلعدادالمينيالجَّ

فات الشَّخصيَّة , معياٍر لمكفاءات المينيَّةتحديد  أكثر  من قبل طالبو ألنَّيا لممعمّْم الجامعيّ والصّْ
 .المحدّْدات التَّقويميَّة أىمَّية في الحكم عمى مدى كفاءة العمميَّة التَّعميميَّة

 
اتجاهات اإلداريين وأعضاء هيئة : ، بعنوانامريكأفي :(Thomas .T,2010)دراسة توماس تانج. 4

. التدريس نحو التدريس والبحث العممي
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Attitudesadministratorsand faculty membersaboutteachingand scientific 
research. 

 اتجاىات األكاديميين اإلداريين وأعضاء ىيئة التدريس نحو التدريس تعّرف   أجريت الدراسة بيدف 
عضو  (232)ورئيس قسم وعميد كمية،  (155)والبحث العممي وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من 

 واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، جامعات بوالية تنسى األمريكية، (6)ىيئة تدريس، في 
 وأعضاء ىيئة التدريس نحو طرائق التدريس والبحث نواستبانة من إعداده تقيس اتجاىات اإلداريي

:  اآلتية وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج العممي،
اتجاىات رؤساء األقسام وعمداء الكميات نحو التدريس أقل إيجابية من اتجاىات أعضاء ىيئة  -

 .التدريس
اتفاق المجموعتين عمى أن أنظمة الترقيات يعطى لإلنتاجية العممية وزن أكبر من الوزن المعطى  -

 .لمتدريس
يرى أعضاء ىيئة التدريس أن البحث العممي بما لو من متطمبات والتزامات تتعارض مع  -

متطمباتوالتزامات التدريس وأنو يصعب عمى عضو ىيئة التدريس أن يكون باحثًا متميزًا ومدرسًا 
 .هفعااًل مبدعًا في الوقت نفس

الرضا : في أمريكا، بعنوان(Plascak- Graig& Bean,2012)جريج وبين- دراسة بَّلسكاك.5
 .عممهم التدريسي والبحث العمميالوظيفي واتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 

    Job satisfactionandattitudesof faculty membersabouttheir workof 

teachingand scientific research. 

عمميم التدريسيودرجة ىدفت إلى معرفة الرضا الوظيفي وكذلك اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو 
وطبق في مجال التربية في ثماني كميات بجامعات وسط غرب أمريكا، اسياميم في البحث العممي 

كميات، واستخدم الباحثان  (8)عضوًا من أعضاء ىيئة التدريس في  (275)الدراسة عمى عينة بمغت
 ،استبانة (265)تم تحميل المنيج الوصفي التحميمي، واستبانة ليذا الغرض من أعدادىم، وبعد ذلك 

وجود رضا واتجاه ايجابي لدى اعضاء ىيئة التدريس تجاه عمميم ومن أىم نتائج ىذه الدراسة 
 :التدريسي ودرجة االسيام في البحث العممي، ومن أبرز توصيات ىذه الدراسة مايمي
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  أن يكون لعضو ىيئة التدريس الييمنة عمى السياسات والقرارات التي تركز عمى ضرورة
 .األنشطة التعميمية والخدمية

  عمى معايير واضحة ومتمشيًا مع مينة عضو ىيئة العمل التدريسي قائماً يجب أن يكون 
 .التدريس

 يف (Suzanne Young & Dale . G.Shaw,2014)دراسة سوزان يونج ، وديل شاو. 6

واقع أداء أعضاء هيئة التدريس في تطبيق طرق التدريس التقميدية : بعنوانكولومبيا، 
 .والمشكَّلت التي يواجهونها

The Reality Of Teaching Performance In The Application Of Traditional 
Teaching Methods And The Problems They Face Staff 

 االتجاىات التربوية، وكذلك وتعّرف فاعمية التدريس في الكميات الجامعية، تعّرفىدفت الدراسة إلى 
 طبقت عمى استبانة بتطبيق ان قام الباحث،مشكالت أعضاء ىيئة التدريس في تطبيق طرق التدريس

لبيان مدى فاعمية أعضاء ىيئة التدريس في تقويم المقررات التي يدرسونيا ، وطالبة، طالبًا  (1912)
. واختيار أفضميم لكل مقرر

: مجموعة نتائج أىمياولقد أوضحت الدراسة 
  أوضحت أن أعضاء ىيئة التدريس األكثر فاعمية ىم القادرون عمى إعطاء قيمة عممية ووظيفية

 .لممقررات التي يقومون بتدريسيا ويعممون عمى زيادة دافعية طالبيم وحماسيم لمعممية التعميمية
  أوضحت النتائج بأن ىناك فئة من أعضاء ىيئة التدريس يواجيون مشكمة التواصل والتفاعل مع

 .الطالب مما يقمل من فاعمية تدريسيم لممقرر
  من أعضاء ىيئة التدريس يعتمدون عمى الطرق التقميدية في التدريسالبعضأشارت النتائج أن . 
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 :تعقيب على الدراسات السابقة-2-3
 :ما يميالدراساتالسابقةنتائج يالحظ من خاللعرض

 . في العمل التدريسيعالجاإلجراءاتالواقعيةألداءأعضاءىيئةالتدريسىذه الدراساتأنمعظم -

أعضاءالييئةالتدريسيةكمايدركونياأنفسيموكذلكطالبيمعمىاعأداءىذىالدراساتعمىأىميةتعّرفواقعتبعضأكد -
 .فئةمستفيدةمنيذىاألداءاتأكثرتبارأنالطمبةىم

تأكيد أغمبيةالدراساتالسابقة عمى  -
أىميةالتزامأعضاءالييئةالتدريسيةبتطبيقاألداءاتالتدريسيةكونيذىاألداءاتتساعد عمى 

 .إعدادمخرجاتتعميميةعمىمستوىعاإلذاكانت ممارساتعضوىيئةالتدريسعمىمستوىعال

 الدراساتعمى أىميةإشراكالطمبةفيعمميةىذه  أوضحت -
 .تجسدالواقعالفعميممايقومبياألساتذةىموتصريحاتىمآراءوجاءتالتدريس،أداءاتتقويم

 :ومن أبرز نقاط التالقي بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة تتجمى باآلتي
تركيز االىتمام عمى دراسة أداء أعضاء ىيئة التدريس باعتبارىم المحور األساسي لتطوير العمل  -

 .الجامعي
تناول بعض جوانب األداء التي تناولتيا الدراسات السابقة كميارات التدريس، والتقويم، صوغ  -

 .األسئمة، تكنولوجيا التعميم
 . تقويم واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس من قبميم ومن قباللطمبة -
 .(الخبرة/ االختصاص)تناول بعض المتغيرات الديموغرافية في دراسة أداء أعضاء ىيئة التدريس -

نتشابيتفيتناوليا  نكانتقدتقاطعتأىدافيامعاألىدافالتيسعتإليياالدراساتوالبحوثالسابقة،وا  إنالدراسةالحاليةوا 
المنيجالوصفي  )لبعض جوانب أداء أعضاء الييئة التدريسية،وكذلكفيالمنيجالمستخدمفييذىالدراسة

،وفيالطريقةالمتّبعةلمتحققمنصحةوصدقفرضياتيا،إالأنيااختمفتاختالفًاجوىريًامععمومتمكالدراساتفي(التحميمي
 :مايمي
 .تناولياألداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية فقط -
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كيفية التخطيط في تناوليالجميع جوانب األداء التدريسي في أثناء الحصة الدراسية المتمثمة  -
 تقويم تحصيل / ممارسة العالقة الجيدة مع الطمبة/ ممارسة الميارات في التدريس/لمحصة الدرسية

 . استخدام األسئمة/ استخدام تكنولوجيا التعميم/ استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية/الطمبة

 .تناوليا لطالب السنة الرابعة فقط من طمبة كمية التربية في جامعة دمشق -

الطالع عمى من خالال االستفادة من الدراسات السابقة في توجيو واقتداء الدراسة الحالية تمتكما 
واالطالع عمىإطارىا النظري وأدواتيا، المراجع والمصادر العممية التي استفادت منيا الدراسات السابقة 

وكذلك أعضاء ىيئة التدريسفيمؤسسات التعميم العاليكيفية أداءاالستفادة منيا في تكوينمفيومواضحعنو
 .فيصوغأسئمة الدراسة وفرضياتيا وتفسير نتائجيا

في البيئة العربية، واألجنبية ذات العالقة بموضوع بعضًا من الدراسات السابقة الباحثة استعراض  إن 
يأتي من شعور الباحثة بأىمية ىذه الدراسات في إغناء الدراسة الحالية والبدء من ، الدراسة الحالية

النتائج التي توصمت إلييا فقد أوردت الباحثة بعضًا منيا مبّينًة الباحثين الذين أجروىا، وزمنيا، 
ومكانيا، وموضوعيا، وىدفيا الرئيس، وعينتيا، وأدواتيا، وأىم النتائج التي توصمت إلييا، والتوصيات 
التي وضعتيا ىذا باإلضافة إلى التعقيب عمييا، وتحديد مدى االستفادة التي تحققت لمدراسة الحالية 

 .من خالل جمعيا واالطالع عمييا
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 : تمييد
يعد التعميـ الجامعي حجر األساس في التقدـ المعرفي ألنو العنصر األىـ في رفاىية الشعكب، كلذلؾ      

فإف الجامعات الرائدة تقكد المجتمعات نحك التقدـ العممي كالتطكر االقتصادم في الجكانب الفكرية 
 كليذا فإف تفعيؿ ىذا النكع مف التعميـ يعد استثماران عمى المستكل المجتمعي كعمى ،كاالقتصادية كاالجتماعية

 . في الجامعةالمستكل الكطني، كمف أدكات االستثمار في ىذا الجانب تفعيؿ أداء أعضاء ىيئة التدريس
 معرفة كاقع قدراتيـ كمياراتيـ لكي يبدأ التطكير كالتغيير اإليجابي مف حيث يتطمبداء ىذا األتفعيؿ ك

ككذلؾ  ، ىـ األعضاء أنفسيـعضك ىيئة التدريسكأداء احتياجاتيـ الفعمية، كأفضؿ مف يحكـ عمى مقكمات 
كلتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي تسعى  .الطمبة الذيف تقدـ ليـ الفكرة كالمعرفة كالميارة عمى المستكل األكاديمي

أىداؼ الباحثة مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى عرض أىـ الخصائص التي يجب أف يتمتع بيا االستاذ الجامعي، ك
سبؿ  ك،يدركيا أف يجب التي التدريسية كالقكاعد األسس، ك المينيةقمستكيات ككظائفو كأداكره، كأدائو،تقكيـ 

بأىـ المقترحات التي  ق، كالمعكقات كالتحديات التي تعكؽ عممو، كمختتمة الفصؿميارات كأدائوزيادة فاعمية 
كفيما يمي عرض مفصؿ . يمكف أف تفيد في تفعيؿ حقكؽ ككاجبات عضك ىيئة التدريس كفقان لتجارب عالمية

 .ليذه النقاط

: الناجحخصائص األستاذ الجامعي - 3-1
خصائص معّينة تؤىمو لمقياـ يتمّيز عضك ىيئة التَّدريس الكؼء في مؤسَّسات التَّعميـ العالي بأفَّ لو       

 الكفاءة التي يتميز بيا أم عضك ىيئة تدريسية تتحدد مف خالؿ ، كأفبعممو كمينتو عمى أكمؿ كجو
المكتسبات العممية لمطمبة، كمف خالؿ تأثيره فييـ مف حيث إكسابيـ قيـ كاتجاىات كعادات مرغكبة، كبمعنى 

آخر، فإف األستاذ الكؼء ىك الذم يحقؽ أىداؼ التعميـ كما تظير في سمكؾ الطمبة بعد التعرض لعممية 
 .التعمـ

المركنة المعرفية، كالميؿ إلى الفكاىة،  بيا  أف يتحمىعضك ىيئة التدريسعمى     كمف أىـ الخصائص التي 
. كطريقة تدريس مالئمة، كتمكف مف مادتو التي يقـك بتدريسيا ككيفية تناكليا أك عرضيا

تتجمى بما خصائص األستاذ الجامعي كمعمـ ناجح أف مف أىـ  (2001)ك في ىذا الصدد يشير الحكمي 
: يمي
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التمكف العممي، الميارة التدريسية، عدالة التقكيـ كدقتو، االلتزاـ : كتتمثؿ في: الخصائص المهنية- 1
. بالمكاعيد، التفاعؿ الصفي مع الطالب، مناقشة أخطاء الطالب دكف تأنيبيـ أك إحراجيـ

االتزاف االنفعالي، حسف التصرؼ في المكاقؼ الحساسة، الثقة : كتتمثؿ في: الخصائص االنفعالية- 2
. بالنفس، االكتفاء الذاتي، المكضكعية، الدافعية لمعمؿ كاإلنجاز، المركنة التمقائية كعدـ الجمكد

النظاـ كالدقة في األفعاؿ كاألقكاؿ، العالقات اإلنسانية الطيبة : كتتمثؿ في: الخصائص االجتماعية- 3
القيادة، التعاكف، التمسؾ بالقيـ الدينية كالخمقية كالتقاليد الجامعية،  ( الركح الديمكقراطية– الصداقة –التكاضع )

 (.21ص) المظير الالئؽ، ركح المرح كالبشاشة
كالتي أشارت إلييا العديد تسيـ في نجاح األستاذ الجامعي التي عددان مف الخصائص كتضيؼ الباحثة      

 :مف بينيا (2010اسماعيؿ،) (1992،السَّيالكم) (Naidoo, 2002)مف الدراسات السابقة 
  مؤىؿ بدرجة عالية أكاديميان. 
 متحمسان لتخصصو. 
 الميارة المغكية. 
 النشاط العممي في البحث كالتأليؼ. 
  االعتزاز بالمينة. 
 الحيادية كالمكضكعية في التعامؿ مع الطمبة كتقكيميـ. 
 االىتماـ بتكجيو الطَّمبة. 

ا، إذ يكاجو  كرأسيِّ االتنكع في أساليب عرض المادة العممية أفقيِّ         كمف خصائص المعمـ الناجح أيضان 
المعممكف مدل كاسعان مف التنكع كالتبايف لدل الطالب، فيجد المعمـ أمامو أفرادان مختمفيف في خصائصيـ 

 (العاجز)ما أكد عميو  العقمية كاالنفعالية، مما ينتج مدل كاسعان مف الفركؽ الفردية كاالختالفات بيف األفراد،
 .في دراستو

إلى كجكد مجمكعة مف الخصاؿ كالخصائص لدل األستاذ الجامعي، البد أف  (2001)كيشير الحكمي   
 .يتصؼ بيا ك تساعد في طريقة تعميمو لمطمبة كتعاممو معيـ، كتساعده كذلؾ في تقكيمو مف قبؿ طالبو

 مف ىذه الخصائص 
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رشادىـ اكاديميان  -  .مدل احترامو لطالبو بتكجيييـ كاإ
. مدل تمكنو مف المادة الدراسية التي يقدميا -
. مدل اىتمامو بتنمية التفكير المنطقي كاالبتكار لدل طالبو -
. ؽ لتكصيؿ المعمكمة لطالبوائمدل اتباعو ألسمكب التدريس الش -
.  لمتدريسقمدل حماس -
. مدل تكاصمو الفعاؿ مع طالبو -
 (26ص ) مدل بشاشتو كمرحو كثقتو بنفسو -

احمد  )(2010اسماعيؿ،)كمف خالؿ مراجعة الباحثة لمعديد مف الدراسات العربية كاالجنبية كدراسة       
كجدت أف مف أىـ , (2003) , (Millcy , 2007)  Thomas,& Lila (Simon,2003)( 2012كاحمد، 

الخصائص الشخصية كاالجتماعية كاألكاديمية التي يجب أف يتميز بيا أعضاء ىيئة التدريس في ضكء 
 :معايير الجكدة ما يمي

 :، وتشمل العامة لمشخصيةالخصائص-   أواًل 
  . حيكية، نشاط، تحمؿ، قدرة عصبية، قدرة بدنية،تمتع بالصفات الجسدية الالزمة لمعمؿاؿ -
يجاد المخارج المناسبة ، التفكيرعةسر -  . كحسف التصرؼ في المكاقؼ الطارئة كاإ
 . الطالقة المغكية ك القدرة عمى التعبير الكاضح امتالؾ -
 . عمى تحمؿ المسؤكلية كالقدرةلتنفيذ العمؿ التحمس  بالنفس ك الثقة  -
 .كاإلقناع القيادة كالريادة كاالبتكار : عمىالقدرة -
 .المكضكعية كالعدالة كعدـ التحيز -
  .ىاكقكانيفالمينة  نحك مينة التعميـ كاحتراـ أنظمة كالرغبة الميؿ -
 .االجتماعية لمخدمة مع الميؿيجابي في المجتمع اإلر متغياؿ القدرة عمي -
 .كالعمـ  كالتعمـ لمكاكبة كؿ جديد في التعميـكالميؿ األفؽ سعة -
  .الطمبة كالرؤساء عالقات إنسانية جيدة مع القدرة عمي بناء -
 .أدكارىـقدرات اآلخريف متقبالن ألفكارىـ ك مبادران ك مساعدان عمى أداء ب الثقة -
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 االنسجاـ مع الذات في السمكؾ كالرقابة ، االستقامة، األمانة، اإلخالص؛ بالشخصية المتكاممةالتحمي -
 .الذاتية 

 : االجتماعيةالخصائص -ثانيا 
. الطمبة مع تعامموالرحمة كالحب كالعدؿ في  -
.  في التكجيو ك اإلرشاد ميما كانت سمبية الطالبالحكمة -
.  كحثيـ عمى االلتزاـ بيا  الطمبة األخالؽ السميمة في نفكسبناء -
.   عمى العمـ ك التعمـكمساعدة الطمبةحث  -
.  كلك عمى سبيؿ المزاح عدـ التجريحـ شخصية الطالب كااحتر -
.  في التعامؿيةكسطاؿ -
 :المهاريةاألكاديمية و الخصائص - ثالثاً 
  مف جية أخرلالطالبأىداؼ المنيج الدراسي مف جية ك حاجات العمؿ ضمف . 
 مكضكع مقرر دراسي ك  حسب متطمبات كؿ كأساليب تدريس طرائؽ استخداـ. 
 في التعمـلدل الطمبةرغبة اؿ إثارة . 
 التمكف مف مادة االختصاص مع زيادة الثقافة العامة.  
 بالكاقع المحاضرةربط مكضكع مع  ، لممكضكع الذم تدىرسوزيادة التحمس . 
 اء الطريقة المناسبة لكؿ  أسمكب الحكار كالمناقشة ك تجنب أسمكب السرد ك الخطابة كانتؽاستخداـ

 .المناسبيفالطريقة كاألسمكب ب مكقؼ تعميمي
  المكضكعية في تقكيـ أداء الطمبة.  
 لدل الطمبة الرأمحرية التعبير عف ك ، ميارة النقداستخداـ. 
  ضبط الطمبة بحـز  مع الحرص عمى متابعة الغياب ك تفقد الغائب ك السؤاؿ عنو. 
 ـ الكسائؿ التعميمية الجيدة ك شركط استخداميا استخدا. 
 منياالتي ك مع مراعاة شركطوـ بخصائص التعميـ الجيد اتزؿاال:- 
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 المعمـك مف ك ،مف الخاص إلى العاـك  ،مف البسيط إلى المركبك  ،االنتقاؿ مف السيؿ إلى الصعب
 .مف المحسكس إلى المعقكؿ ك إلى المجيكؿ

  القدرة عمي عمؿ األبحاث العممية بشكؿ سميـ بما يخدـ الجامعة كالمجتمع المحمي. 
  المشاركة في المؤتمرات كالندكات المحمية كالعربية بالعمؿ البحثي كأكراؽ العمؿ. 

  ،حرص عضك التدريس كالمحاضر عمى التطكير الذاتي؛ لمكاجية التطكرات العممية الحديثة
 .كاالستفادة منيا

  التعاكف البحثي مع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة نفسيا أك مع الجامعات األخرل بما يخدـ
 .تطكير التعميـ الجامعي

 اإلسياـ في تقديـ الخدمة البحثية لعناصر كمؤسسات المجتمع المحمي. 

فات اّلتي يرل ىؤالء الطَّمبة مكترل الباحثة مف خالؿ احتكاكيا بالطمبة الجامع       يف أف مف أبرز الصِّ
احتراـ كإثارة الدَّافعيَّة، كالقدرة عمى عدـ التَّحيز، ككجكب تكافرىا في أعضاء الييئة التَّدريسيَّة ىي التكاضع، 

اإلخالص في كالتَّمكف مف المادَّة العممية، كالمرح كالبشاشة، كالقدرة عمى تكصيؿ المعمكمات، كالطَّمبة، 
مدل اىتمامو كالسِّمعة األكاديميَّة الجيِّدة بيف طمبة الّجامعة، كإعطاء الطَّالب الحريَّة في التَّعبير، كالتَّدريس، 

 .بحؿ مشكالت طالبو بأسمكب عممي
يتصفكف بالدؼء كالكد في تعامميـ مع الطالب       كما ترل الباحثة أف أعضاء ىيئة التدريس الذيف 

كما أف ـ كعمى حبيـ ألساتذتيـ، يحظكف بحب الطالب، كينعكس ذلؾ عمى حب الطالب لمدراسة بكجو عا
كاستعداده األكاديمي كالمناخ المنظـ كالمتكامؿ داخؿ مدرستو يزيد مف كفاءة المعمـ الشخصية األستاذ فاعمية 
  .كالعامة

 : أهداف تقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالجامعة- 3-2
المختمفة في     تيدؼ عمميات التقكيـ ألداء أعضاء ىيئة التدريس كتسعى إلى مساعدتيـ في تنمية مياراتيـ 

التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع كعمى زيادة التطكير الذاتي المستمر الذم البد منو لمكاكبة التطكرات 
 :  ك بذلؾ تحقؽ تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس األىداؼ اآلتية." كالمستجدات العممية

 .تحسيف األداء التدريسي لعضك ىيئة التدريس في قاعات الدراسة .1
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تزكيد عضك ىيئة التدريس بنكع مف التغذية الراجعة التي تمكنو مف تشخيص جكانب القكة أك الضعؼ  .2
 .في أدائو التدريسي

تزكيد اإلدارييف مف رؤساء األقساـ كعمداء الكميات بالمعمكمات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارية  .3
 .المتعمقة بالنكاحي الكظيفية لعضك ىيئة التدريس

 .المدرسيف ككذلؾ الدراسية المقررات اختيار في تساعدىـ التي بالمعمكمات الطالب تزكيد .4
 .الرئيسية الجامعة كظائؼ إحدل باعتباره الجامعي التدريس عف جيدة بحثية عممية قاعدة تككيف .5
 (.209، ص2006عبد الرزاؽ، )التربية  ألىداؼ المنيج تحقيؽ مدل تقكيـ في المساىمة .6

     كتقكيـ فعالية األداء التدريسي الجامعي يحظى باىتماـ كؿ مف رؤساء األقساـ كالعمداء كالمسؤكليف 
مف حيث تزكيدىـ بالمعمكمات الالزمة التخاذىـ قرارات بشأف عضك ىيئة التدريس ككذلؾ أعضاء ىيئة 
التدريس أنفسيـ، إذ يزكدىـ بالتغذية الراجعة التي يمكنيـ مف تشخيص جكانب القكة كالضعؼ في أدائيـ 

عطاء فكرة عف اإلمكانيات كالكفاءات المتاحة . التدريسي، كبالتالي تحسيف أدائيـ في قاعات الدراسة كاإ
 .لالستفادة القصكل مف طاقاتيا كجيكدىا في تحقيؽ مياـ الجامعة

     أما بالنسبة إلى أىمية كفكائد عممية تقكيـ عضك ىيئة التدريس طبقان لكاجباتيـ كمياميـ كمسؤكلياتيـ التي 
 يفيد في الجامعي التدريس ىيئة لعضك األداء بيذا الخصكص بأف تقكيـ (2003)تحددىا الجامعة؛ يشير زيد 

 "زيد"كما يشير . تحقيقو في اإلخفاؽ أك الجيد لمتدريس المعيار أك المستكل تجاكز أك الكصكؿ مدل معرفة
 جية مف األداء ضعيفي كتشخيص جية مف المتميزيف المدرسيف مكاقؼ لتعزيز ضركرم يعد األداء أف تقكيـ
 لتحقيؽ نتائج مف اليدؼ ىذا يحققو كما التدريس كىك أال لمجامعة الرئيسة األىداؼ أىـ  أحدلتحقيؽ أخرل،

خفاقاتيـ التدريس ىيئة أعضاء إنجازات عف الكشؼ في التقكيـ عممية تسيـ كذلؾ األخرل األىداؼ  كاإ
 عف فضالن  التدريس في حديثة كأساليب طرائؽ استخداـ كفي التدريسية ككفايتيـ كفاءتيـ تطكير في كتشجيعيـ

 .طمبتيـ تقكيـ في مختمفة كسائؿ استخداـ
 :باإلضافة الى النقاط اآلتية

 .التحديد الدقيؽ إليجابيات كسمبيات أكضاع األنظمة المختمفة المطبقة في الجامعة .1
 .التحديد الدقيؽ لمدل سير ىذه األنظمة كفقان لمخطط كاألىداؼ المكضكعة .2
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 .استخداـ التقكيـ بصفتو معياران يتـ في ضكئو اختيار برامج كخطط التطكير .3
، 2003زيد ،)" استخداـ التقكيـ كسيمة لتقدير أداء األنظمة بشكؿ عاـ كأداء األعضاء بشكؿ خاص .4

 (.72ص 
معرفة إمكانات أعضاء ىيئة التدريس مف قدرات كميارات كتكجيات فكرية يعد مطمبان أف كترل الباحثة        

لذلؾ يعد التقكيـ كظيفة إدارية  أىـ مدخالت العممية األكاديمية التعميمية، تتعّرؼرئيسان إلدارة الجامعة لكي 
ذات أىمية خاصة عمى المستكل الفردم أك المؤسسي كفي الكقت ذاتو ليا أىميتيا الحيكية عمى المستكيات 
مكاناتو  اإلدارية كاألكاديمية ، فعمى المستكل الفردم يحتاج اإلنساف لتقكيـ ذاتو لكي يعرؼ قدراتو كمياراتو كاإ

كعمى ضكء ذلؾ يطكر نفسو، كعمى المستكل المؤسسي تحتاج أم منظمة أف تقـك بعممية تقكيـ ذاتي أك 
 أداءأف تقكيـ ترل الباحثة كما تطمب مف جية خارجية أف تقكميا لكي تعرؼ مكقعيا مف المؤسسات المناظرة، 

مف قبؿ الطمبة يفيد األعضاء أنفسيـ في إدراؾ أثرىـ في طالبيـ في الحصة الدراسية أعضاء ىيئة التدريس 
 كمعرفة قدراتيـ العممية كمياراتيـ األكاديمية مف أجؿ أف يطكركا أنفسيـ باستمرار

 : وأدوارهم أعضاء الهيئة التَّدريسيَّةوظائف- 3-3
      تتعدد كظائؼ الجامعة كتتكامؿ لتؤدم دكران أكاديميان يحقؽ األىداؼ التي تسعى إلييا المجتمعات، كمف 

المنظَّمة  )(78، ص1987حياكم، ) ،(26،ص 2000ماتيرك ) الدراسات لعدد مفخالؿ مراجعة الباحثة 
 ،(8-7ص , 2004,شاىيف  )(Earle ,2000.p98 )  ،(10، ص1996العربيَّة لمتَّربية كالثَّقافة كالعمكـ 

(Hixon &.lovelace 1992.p56)، (Marry & Linda , 2003.p74) ( ،أبك نكَّار ك زميميا
  :تتجمى باآلتي الكظائؼ الممقاة عمى عاتؽ الجامعات مف أىـكجدت أف   (.121،ص 1990

 : التدريس .1
 يشير األدب األكاديمي بأف التدريس مف أىـ كظائؼ الجامعة ألنو العنصر األىـ في تنمية ميارات      

الطالب المتنكعة في شتى جكانب المعرفة كصقؿ قدراتو الفكرية كقيمو الدينية كاألخالقية كاالجتماعية، ألف 
، كليذا البد أف يككف عضك ىيئة التدريس مؤىالن لمقياـ  ألم مجتمعالعنصر البشرم الفاعؿ ىك الثركة الحقيقية

 .(Earle ,2000.p98)  بيذه الكظيفة
 :البحث العممي .2
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تشير األدبيات األكاديمية بأف البحث العممي كظيفة أساسية لمجامعة، بؿ أف الجامعات الرائدة تعد       
مف أىـ كظائؼ أف  "ماتيرك كزمالؤىا" كتشيربمثابة مركز لمبحكث العممية اليادفة كمقران لمباحثيف المبدعيف، 

كفي الكقت الحاضر أصبح . التعميـ الجامعي أف تككف الجامعة مركزان لمبحث العممي كإلعداد الباحثيف كتدريبيـ
الكصكؿ لمجتمع المعرفة ىدؼ أساس لمدكؿ المتقدمة ككذلؾ الدكؿ الساعية لمتقدـ كالبحكث العممية الرائدة ىي 

(. 26،ص 2000ماتيرك ، )الكسيمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ 
 :خدمة المجتمع .3
 يرل كثير مف الباحثيف كالميتميف بالتعميـ األكاديمي أف خدمة المجتمع كظيفة أساسية لمجامعة، كليذا     

فإف الجامعة الرائدة ىي التي تعد برامجيا األكاديمية كىياكميا التنظيمية بما يعزز دكرىا في القياـ بيذه 
عداد البرامج التطكيرية لمؤسسات المجتمع كبرامجو  الكظيفة كذلؾ مف خالؿ تشخيص المشكالت المجتمعية كاإ

            (Marry & Linda , 2003.p74). ،(Hixon &.lovelace 1992.p56)  المختمفة
 كترل الباحثة أنو مع التطكر العممي كالتكجو التقني كتسارع االكتشافات كتعدد احتياجات المجتمع       

التدريس ، البحث العممي، )ككجكد تكتالت عممية معرفية في شتى المجاالت، فإف كظائؼ الجامعة الثالث 
التدريس، البحث )لـ تعد كظائؼ أساسية لمجامعة رغـ أىميتيا بؿ أصبحت الكظيفتيف األكليف  (خدمة المجتمع

أصبحت ( خدمة المجتمع)أدكات عممية تطكيرية أكثر مف ككنيا كظيفة أكاديمية، كأف الكظيفة الثالثة  (العممي
في مجمميا تناط في الكظائؼ ىذه كما أف ىدؼ استراتيجي لمجامعة يمكف الكصكؿ إلييا مف عدة كظائؼ، 

امعية، حيث ال يمكف عنصر رئيس حجميا األكبر بأعضاء ىيئة التَّدريس باعتبارىـ يمثِّمكف  في المسيرة الجَّ
امعة أف تؤدم كظائفيا  كالمكارد ,ر القكل البشرّية المؤّىمةاؼ كتحّقؽ أىدافيا بصكرةو فّعالةو بمعزؿو عف تك,لمجَّ

امعات ؛الماليَّة الاّلزمة  إلى تحديد أدكار ك مسؤكليَّات أعضاء ىيئة "ماتيرك كزمالؤىا"كما تؤكده  لذلؾ تىعمد الجَّ
يجعؿ بالتَّالي عمميِّة االستثمار   ممَّا, بصكرةو فرديَّةو أك جماعيَّةو كظائفيـالتَّدريس فييا، كيتكقَّع منيـ أف يؤدُّكا 

 (. 26،ص 2000 ،ماتيرك)في مؤسَّسات التَّعميـ العالي تحّقؽ أىدافيا المرجكَّة 
مثِّؿ تي عضك ىيئة التَّدريس كظائؼ  أف "المنظَّمة العربيَّة لمتَّربية كالثَّقافة كالعمكـ"تؤكد كعمى ضكء ذلؾ   

امعي، كما أفَّ  ,  ألّنو أصبح مكّجيان كمرشدان لعممّية الّتعميـتعدَّل التَّدريس ت كظائفوأساسان مف أسس البناء الجَّ
 كمف ,في شخصيَّات الطُّاّلب مف خالؿ البرامج كالنَّشاطات العمميَّة اّلتي يحرص عمى تنفيذىاكباحثان كمؤثِّران 
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دير بالذِّكر ىنا أفَّ  امعة كمسؤكليَّاتيا كتبايف األنظمة ت عضك ىيئة التَّدريس كظيفةالجَّ ختمؼ باختالؼ حجـ الجَّ
في مجاالت التَّدريس، كالبحث العممي كالتَّأليؼ كظائفو كتتركَّز , اّلتي تستند إلييا في تحديد فمسفتيا كأىدافيا

 أعماالن كما أنَّو يمارس , كالتَّرجمة، كتقديـ خدماتو لممجتمع المحمِّي مف خالؿ المراكز كالمؤسَّسات المتخّصصة
امعة كتقديـ المشكرة لمؤسَّسات الدَّكلة كالطُّالَّب المنظَّمة ) إداريَّة مف خالؿ مشاركتو في المِّجاف المختمفة في الجَّ

(. 12، ص1996العربيَّة لمتَّربية كالثَّقافة كالعمكـ 
 أفَّ عضك ىيئة التَّدريس ال بدَّ أف تتكافر فيو كفاءات التَّدريس الجامعّي، "حياكم"       كمف ىذا المنطمؽ يرل

 كاالىتماـ باألمكر اإلداريَّة كالتَّأليؼ في مجاؿ اختصاصو كقدرتو عمى القياـ بدكر ,كمكاصمة البحث العممي
و كالمستشار لطمبتو كتقديـ االستشارات لممؤسَّسات الحككميَّة    .(78، ص1987حياكم، )المكجِّ

أفَّ عضك ىيئة التَّدريس ينبغي أف يككف مسمَّحان بالكفايات الشَّخصيَّة، : كتؤكِّد أبك نكَّار كزميميا
عضك ىيئة كظيفة أفَّ أىّميِّة " يرل جكيؿ كبفاعميَّةو، كظائؼ كالمعرفيَّة، كاألدائيَّة اّلتي تمكِّنو مف أداء ىذه اؿ

لـ يعد قاصران عمى زيادة المعرفة بؿ تعدَّاىا لممساىمة في تغيَّر إذ , ىذا العصر ازدادت في التَّدريس المعاصر
النِّظاـ التَّربكم مف أجؿ تحقيؽ التَّعميـ المالئـ كالكظيفي، كما أفَّ عضك ىيئة التَّدريس المعاصر يجب أف 

تجاه مجتمعو عماده العدؿ كالمساكاة، كلذلؾ ينبغي عميو العمؿ عمى ترسيخ ىذه القيـ كنشر ايككف ممتزمان 
  (.121،ص 1990أبك نكَّار كزميميا،  )" المعرفة كالميارات فػي المجتمع

كظائؼ أعضاء الييئة الّتدريسية أف كظائؼ يتبيَّف مف خالؿ استعراض العديد مف المصادر اّلتي تناكلت     
إاّل أفَّ شاىيف , أعضاء الييئة الّتدريسية ال تتعدل التعميـ كالتكجيو كاإلرشاد كالبحث العممي كخدمة المجتمع

التطرؽ إلى الجانب اّلذم صّنفت كظائؼ أعضاء الييئة التَّدريسيَّة عمى شكؿ أدكارو كتَـّ مف خالليا  (2004)
َـّ إغفالو كىك دكر عضك ىيئة التَّدريس  :  كىك كما يمي,تجاه نفسوات

 العمميَّات اإلداريَّة بما فييا مف مشاركة في اتِّخاذ القرارات :تِّجاه المؤسَّسة اّلتي يعمؿ بيا، كتشمؿاأدكاره  . 1
 كالييئات المتخصِّصة في , كالمِّجاف,كالمشاركة في االجتماعات,  كالخطط,كرسـ السِّياسات كتخطيط البرامج

امعة أك كّميَّاتيا في المحافؿ الرَّسميَّة أك الشَّعبيَّة امعة، كتمثيؿ الجَّ  .الجَّ
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بو كتشمؿاأدكاره . 2 ، كالتَّقكيـ، اإلرشاد كالتَّكجيو، كاإلشراؼ عمى بحكث الطَّمبة كدراساتيـ عميـ التَّ :تِّجاه طالَّ
عداد المكاد التَّعميميَّة  سكاء في المرحمة الجامعيَّة األكلى أك المراحؿ اآلتية، كتيسير كتسييؿ عمميِّة التَّعمُّـ، كاإ

 .كاألدلَّة الدِّراسيَّة
 خدمة المؤسَّسات ذات العالقة في المجتمع المحمِّي كنشر : كتشمؿ,تِّجاه المجتمع المحيط بواأدكاره . 3

جراء الدِّراسات كاألبحاث اّلتي تعالج المشكالت اّلتي يعاني منيا المجتمع،  الثَّقافة، كتقديـ االستشارات، كاإ
امعة بمؤسَّسات المجتمع المحمِّي، كتفعيؿ دكر المؤسَّسػػات الحػككميَّة ك األىميَّة في خدمة  كتدعيـ عالقة الجَّ

امعة   .(8-7ص , 2004,شاىيف )طالَّب الجَّ
، كقدرتو عمى تحسيف قدراتو الّذىنيَّة، بما يكفؿ لو " :تِّجاه نفسو كتشمؿا أدكاره .4 رغبتو في التَّعمُّـ باستمرارو

تقبؿ الجديد، كالمحافظة باستمرار عمى مستكل عاؿو مف الكفاءة، كىذا يتطمَّب منو تجديد معارفو كمياراتو 
، ال سيما كأفَّ االنفجار المعرفي  كما نتج عنو مف انشطاراتو في العمكـ األساسيَّة، جعؿ المعرفة ,باستمرارو

كالخبرة، تقكـ عمى بحرو مف التَّغيير، كجعميا أيضان تىتمؼ كتىتقادـ بسرعةو كبيرةو، كأفَّ أم معمكماتو جديدةو 
مف كقتو %25 إلى 20يكتسبيا المعمِّـ، ستككف مفيدة لزمف أقصر، األمر اّلذم يتطمَّب منو أف يخصِّص مف 

 ، فَّ المعارؼ كالخبرة في ىذا إ إذلعمميِّة المتابعة المينيَّة، كي يستطيع أف يمّبي متطمَّبات عممو باستمرارو
 .(2009, بشارة )" العصر ما ىي إال بضاعةه قابمةه لالستيالؾ

يارات،  االطِّػالع كالبحث، كالمشاركة في المؤتمرات، ذلؾ، ال بّد لو مف ستاذيحقِّؽ األ كلكي   كتنظيـ الزِّ
يارات مع  امعات األخرلاؿكحضكر حمقات النِّقاش، كالدَّكرات التَّدريبيَّة، كتبادؿ الزِّ تَّدريب كاؿ , زمالء في الجَّ

في عممو لمكصكؿ إلى المعمكمات كمعالجتيا، كي يستطيع أف ينقؿ ىذه  فعَّاؿ عمى استخداـ التِّقنيَّات الحديثةاؿ
 .، ليتمكَّنكا بدكرىـ مف الحصكؿ عمى المعمكمة، كاالستفادة منيا في إطار التَّربية المستمرَّةطمبتو الميارة إلى 

 :بعض األدكار الممقاة عمى عاتؽ عضك ىيئة التدريس كىي" بشارة"   كما كيضيؼ 
 مرشدان ك,  بنجاحو الطَّمبة قادران عمى حفز تعمُّـ ك كمصادر المعرفة،  كسيطان بيف الطَّمبةأف يككف األستاذ - 

ة، كمجاالت النَّشاط اّلتي الطَّمبة تربكيَّان، يساعد  مكاناتيـ كعمى اكتشاؼ كفاياتيـ الخاصَّ عمى تطكير قدراتيـ كاإ
 .يستطيعكف النَّجاح فييا، باعتبارىا أكثر تكافقان مع دكافعيـ الحقيقيَّة



اإلطبر الىظري:                                                                              الفصل الثبلث  

 

 
41 

 

كتنكيع األساليب كالتِّقنيَّات أم تفريؽ الطَّرائؽ  ,  مبدأ ديمكقراطيِّة التَّعميـ عمى أرض الكاقعاألستاذ أف يجسِّد- 
 .لمطَّمبة التَّربكيَّة المستخدمة، تبعان لمحاجات النَّكعيَّة 

كذلؾ مف خالؿ التَّعامؿ مع الطَّمبة عمى أنَّيـ شركاء حقيقيِّكف في , أف يككف األستاذ مسؤكالن أماـ طمبتو - 
 (.126، ص1986بشارة، )العمميَّة التَّعميميَّة التَّعمُّميَّة 

كلي التعميـ العالي، ؤيشكؿ تحديان يكاجو مسالجامعي كمما سبؽ ترل الباحثة أف تحقيؽ الجكدة في التعميـ      
 األساس كالمحكر فيؤالء ىـ ية،ىيئة التدريساؿأعضاء كال يمكف تحقيؽ ىذه الجكدة بدكف تطكير أداء كأدكار 

 الجكدة المطمكبة بدكنيـ لالبشرم الذم يعتمد عميو التطكير، كالتحسيف، كالجكدة، ألنو ال يمكف الحصكؿ عؿ
 أدكارىـ كميماتيـ تتطكر كتتغير؛ بناءن عمى كما أفحتى لك اكتممت جميع المدخالت المادية كالمعنكية، 

 ، لذلؾ البدَّ مف كأف كؿ دكر ىك مكمؿ لمدكر اآلخر ،التطكرات في المجاؿ العممي كالتقني كالتكنكلكجي
 . كحركة الكفايات المعاصرةبما ينسجـ كركح العصر عضك ىيئة الّتدريس كأداء المكاظبة عمى تطكير ذات

 .كبما ينسجـ مع االمكانات المتكافرة
 :المعايير المهنية إلعداد أعضاء الهيئة التدريسية ومستوياتها- 3-4

   تتعدد الميارات المينية لمتدريس في كقتنا الحاضر، كىي تعبر عف النكاتج المتكقعة لبرنامج معيف مف 
برامج إعداد أعضاء ىيئة التدريس، كمثؿ ىذه المعايير تبيف كتكضح سير عمؿ أعضاء ىيئة التدريس في 

 :كسكؼ نكضح أىـ ىذه المعايير ضمف مستكيات تسع كىي. مجاؿ التدريس بالجامعة
 :معرفة المادة الدراسية -1

يفيـ المعمـ المفاىيـ الرئيسة، كأساليب كأدكات البحث كبنية المجاؿ أك المجاالت التي يقـك : المستوى األول
 .بتدريسيا، كيمكنو ابتكار خبرات تعمـ تجعؿ ىذه الجكانب لممادة الدراسية ذات معنى لمطمبة

 :معرفة النمو اإلنساني والتعمم -2
يفيـ المعمـ كيفية تعمـ الطمبة كنمكىـ، كيمكنو تقديـ فرص تعمـ تعزز نمكىـ العقمي، : المستوى الثاني

 .االجتماعي كالشخصي
 :تكييف عميمة التعميم لالحتياجات الفردية لمطمبة -3
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يفيـ المعمـ كيؼ يختمؼ الطمبة في مداخميـ إلى التعمـ، كيبتكر فرص تعميمية مناسبة : المستوى الثالث
 .الحتياجاتيـ

 :استراتيجيات تعميمية متعددة -4
 تعميمية متنكعة تساعده في تنمية  التفكير الناقد، كحؿ تيفيـ المعمـ كيستخدـ استراتيجيا: المستوى الرابع

 .المشكالت، كالميارات األدائية لدل الطمبة
 : مهارات إدارة الصف واستثارة دافعية الطمبة -5

يستخدـ المعمـ فيمو لدافعية كسمكؾ الطمبة كؿ عمى حده، ككمجمكعة، في تكفير بيئة : المستوى الخامس
 .تعمـ تشجع التفاعالت االجتماعية اإليجابية، كاالنغماس النشط في التعمـ، كالدافعية الذاتية

 :مهارات االتصال -6
 المعمـ معرفتو عف أساليب االتصاؿ المفظي، كغير المفظي، كالكسائؿ األخرل، ـيستخد: المستوى السادس

 .في تنمية البحث النشط، كالعمؿ التعاكني كالتفاعؿ االيجابي
 :مهارات تخطيط عممية التعميم -7

يخطط المعمـ عممية التعميـ استنادان إلى معرفتو المتعمقة لممادة الدراسية، كالطمبة، كالمجتمع : المستوى السابع
 .المحمي كمستكيات كأىداؼ المنيج 

 :تقويم تعمم الطمبة -8
يفيـ المعمـ كيستخدـ استراتيجيات تقكيـ رسمية كغير رسمية لمتحقؽ مف النمك الميني : المستوى الثامن

 .كاالجتماعي لمطمبة
 : االلتزام المهني وتحمل المسؤولية -9

يعد المعمـ ممارسان مينيان يستفيد مف انعكاساتو الذاتية في تعريؼ كتقييـ ممارساتو كأفعالو : المستوى التاسع
في اآلخريف، كبخاصة الطمبة كاالطراؼ المينية المعنية بالعممية التعميمية، كيعمؿ دائمان عمى تكفير فرص 

 (.315، ص 2004عالـ ،)لتنمية امكاناتو ككفاءتو المينية 
عدادىـ كتدريبيـكترل الباحثة إ  عمى المستكيات ف االىتماـ بأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كاإ

يحتؿ مكانة كبيرة ألف عضك ىيئة التدريس يسيـ إسيامان فاعالن كأساسيان في يجب أف  المينية سابقة الذكر،



اإلطبر الىظري:                                                                              الفصل الثبلث  

 

 
43 

 

ف نجاح التربية في بمكغ أىدافيا التربكية كالتعميمية، كتحقيؽ دكرىا في  تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، كاإ
 االتجاىات التربكية ألعضاء ىيئة التدريس، كتكافقيـ :لعؿ أىمياتطكير الحياة، يتكقفاف عمى مقكمات عديدة، 

 الدكرات التي يتمقكنيا خالؿ عمميـ سكاء أكانت تربكية أك عمىككمدل تمثميـ لممستكيات المينية، الميني، 
. غير تربكية

 :الجامعي األستاذ يدركها أن يجب التي التدريسية والقواعد األسس- 3-5
يرل كثير مف المتخصصيف في حقؿ التعميـ العالي أف ىناؾ عددان مف األسس كالقكاعد التدريسية التي 

 :يجب أف يدركيا األستاذ الجامعي كىي
 .إف التدريس إحدل كظائؼ األستاذ الجامعي الرئيسة .1
 .إف التدريس عممية معقدة ليا أصكليا العممية كمياراتيا الفنية .2
إف عممية التدريس ليست مجرد إلقاء كتمقيف المعارؼ فحسب بؿ ىي عممية تتضمف التفاعؿ كاألنشطة  .3

 . المناسبة لحدكث التعمـ
إف ىدؼ عممية التدريس ليست مجرد اإلحاطة بالمعمكمات بؿ إنيا عممية تتضمف أىدافان تربكية عديدة  .4

فدكر األستاذ الجامعي ليس نقؿ المعمكمات كتكصيميا بؿ أكثر مف ذلؾ فيك مكجو كمرشد . تسعى لتحقيقيا
لمطالب قادر عمى اإلثارة الفكرية كاالستفسار كالمناقشة كالتساؤؿ كاالستقصاء كالبحث المستمر، باإلضافة 

 .إلى قدرتو عمى إيجاد الميكؿ لدل الطالب كالرغبة في مزيد مف التعمـ
إف عممية التدريس ىي نشاط إنساني يجرم مف خاللو تبادؿ االتصاؿ كالعالقات بيف أطراؼ العممية  .5

 .التعميمية
إف عممية التدريس تتطمب التخطيط كاإلعداد المسبؽ الكاعي كالمناسب لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة  .6

 (.22-20،ص1995زيتكف،)
   فأساليب التدريس تعد الطرائؽ التي يسمكيا األستاذ في تكصيؿ ما جاء في المقرر الدراسي مف معارؼ 
كمعمكمات كميارات كأنشطة لممتعمـ بسيكلة كيسر كتضمف التفاعؿ بيف األستاذ كالطالب، كبيف الطالب 
كسابو  كالمادة الدراسية، كالطالب بعضيـ مع بعض، بيدؼ إحداث التغير االيجابي في سمكؾ المتعمـ كاإ

 (.176، ص2000دركزة،)الخبرات المنشكدة 
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 التي يجب أف يضطمع بيا عضك ىيئة التدريس، كالتي تعزز تعميـ ة   كتضيؼ الباحثة أىـ القكاعد التدريسي
تعزيز القدرات العامة كميارات العمؿ لدل الطالب، كاالعتماد عمى خبرة الطالب كمصدر : كتعمـ الطمبة

كنجاح عممية التدريس ال تككف . لمتعمـ، التأكيد عمى أف عممية التدريس ال تتـ دكف تكفير بيئة تعاكنية نشطة
 .دكف تعزيز المسؤكلية في التعمـ

 :مبادئ تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة- 3-6
   ال يستطيع التعميـ الجامعي أف يجابو التحديات اآلنية كالمستقبمية إال بتنمية أعضاء ىيئة التدريس عمى 
 :نحك يعينيـ عمى االضطالع بما يتكقع منيـ مف أدكار كمسؤكليات، ذلؾ يتـ مف خالؿ اتباع المبادئ اآلتية

 :االىتماـ باإلعداد التربكم ألعضاء ىيئة التدريس كذلؾ مف خالؿ االجراءات اآلتية -1
تنظيـ حمقات أك دكرات تدريبية تجديدية بيدؼ تزكيد أعضاء ىيئة التدريس بكفاءات تقكيـ كؿ  -

عناصر العممية التعميمية بؿ كعناصر النظاـ الجامعي ككؿ، كغيرىا مف الكفايات التي يمكف أف 
 .تساىـ في مساعدة المعمـ الجامعي عمى أداء ميامو العممية كالتربكية

النص في لكائح كقكانيف تنظيـ الجامعات عمى جعؿ اإلعداد التربكم شرطان مسبقان اللتحاؽ عضك  -
 .ىيئة التدريس بالعمؿ الجامعي

إنشاء كحدات أك مركز لمتدريس الجامعي في كؿ جامعة تككف مستقمة أك ممحقة بالكميات، كيككف  -
ىدفيا تطكير النشاطات التدريسية خاصة نظـ االمتحانات كنظـ القبكؿ كنظـ التكجيو كاإلرشاد 

 .الطالبي
احتساب نتيجة النشاط التدريسي في نظـ الحكافز كالترقيات، شأنو في ذلؾ شأف نشاطات البحكث  -

 .كنشاطات الخدمة العامة
 :اإلىتماـ بالنمك العممي كالميني لممعمـ الجامعي كذلؾ مف خالؿ -2

تيسير فرص اشتراؾ عضك ىيئة التدريس في المؤتمرات كالندكات العالمية كالمحمية ذات الصمة  -
 .بتخصصو األكاديمي حتى يتـ لو تبادؿ الخبرات مع زمالء لو عامميف في تخصصو نفسو

العمؿ عمى تكفير الدكريات العممية كالمراجع األساسية كالكتب الحديثة بالمكتبات الجامعية بما يمكف  -
 .عضك ىيئة التدريس مف االطالع عمى المعارؼ الجديدة في مجاؿ تحصصو
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التكسيع في نظاـ تبادؿ الخبرات العممية مع الجامعات العربية كاألجنبية، كذلؾ عف طريؽ كضع خطط  -
يفاد بعض أعضاء ىيئة التدريس لمدة تتراكح بيف   9-6متكاممة لألستاذة الزائريف مف الجامعات األجنبية كاإ
شيكر لالطالع عمى نظـ الدراسة كالبحث في الجامعات األجنبية حيث أثبت الدراسات كجكد عالقة 

 . إيجابية بيف زيادة مرات االتصاؿ كاالحتكاؾ العممي كارتفاع االنتاجية العممية
البحث عف صيغ لتقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس بما يتناسب مع تنكع جكانب ىذا األداء بحيث  -3

تتضمف ىذه الصيغ تقكيـ أك قياس مؤشرات أداءات التدريس كالبحث كرعاية الطالب كخدمة 
المجتمع، كيدخؿ في ذلؾ ما أثير حكؿ ضركرة تعديؿ أك البحث عف صيغ جديدة لترقية أعضاء ىيئة 

 .التدريس بالجامعة تسيـ في تحقيؽ مزيد مف النمك العممي كالميني لعضك ىيئة التدريس
العمؿ عمى تكفير الجك المالئـ ألداء عضك ىيئة التدريس لرسالتو بصكرة أفضؿ مف خالؿ تكفير  -4

الحياة الكريمة لو كتكفير الكقت الالـز لبحث كسائمو ك متطمباتو كالتخفيؼ مف األعباء التدريسية 
لعضك ىيئة التدريس، األمر الذم يتيح لو الكقت الكافي كي يتمكف مف تحقيؽ التكازف في ميمة 

–بدراف )" .التدريس كميامو األخرل كالتي مف أىميا اإلشراؼ عمى طالب البحث العممي كمتابعتيـ
 (. 74-73 ،ص 2008الدىشاف 

    كترل الباحثة أف الجامعة ميما كاف مكانيا أك زماف تكاجدىا تحتاج دائمان إلى إدارة أك مقياس لمحكـ 
عمى مستكل أدائيا لمياميا كمستكل أداء العامميف بيا، فاىتماـ إدارة الجامعة في تنمية أعضاء ىيئة 

التدريس يسيؿ قياميـ بالكاجبات المطمكبة منيـ كالمككمة إلييـ، كيبيف المياـ المطمكبة مف أعضاء ىيئة 
التدريس بشكؿ خاص في عصر المعمكماتية الذم يحمؿ بيف جكانبو العديد مف التحديات التي تفرض 
 .عمى عضك ىيئة التدريس أف يسعى جاىدا ليضاعؼ جيده بغرض رفع مستكل قدراتو ككفايتو العممية

 :سبل زيادة فاعمية األداء التدريسي من جوانب سيكولوجية وتربوية- 3-7
  إلى أف سبؿ زيادة فاعمية األداء التدريسي مف جكانب سيككلكجية كتربكية يمكف أف يتحقؽ مف 

 :،عمى النحك اآلتي(2002)خالؿ ما أشار إليو مايتركا 
في  (خطة المقرر)تحديد أىداؼ كؿ مقرر دراسي، كمفرداتو، كمراجعة، كمتطمبات تنفيذه، كطرائؽ تقكيمو  .1

 .بداية كؿ فصؿ دراسي
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 .التحضير الجيد لممحاضرة  .2
 .الحضكر إلى مكاف إلقاء المحاضرة في الكقت المحدد تمامان  .3
ف الكاجب يستدعي إعطاء الطمبة فكرة كاضحة عف األىداؼ إكتابة أىداؼ  كؿ محاضرة في بدايتيا، إذ  .4

 .التي يرغب أستاذ المقرر الكصكؿ إلييا عند نياية المحاضرة، كىذا ييسر ليـ فيـ عناصرىا
 مراجعة األفكار العامة في محاضرة اليـك السابؽ عند بداية كؿ محاضرة  .5
فالمحاضرة ستككف جذابة كشيقة إذا نجح أستاذ المقرر في تنكيع أساليب : تنكيع طرائؽ كأساليب التدريس .6

ذا أىتـ بإيجاد جك مناسب داخؿ حجرة الدراسة  . تدريسو في كؿ محاضرة، كاإ
 . عدـ إلقاء المحاضرة مف المقرر الدراسي بطريقة مباشرة .7
كتابة عناصر مكضكع المحاضرة عمى السبكرة باختصار ألنو مف المفيد لمطمبة كتابة عناصر المحاضرة  .8

الرئيسة عمى السبكرة دكف إسياب، يمي ذلؾ تناكؿ كؿ عنصر بالشرح الكاضح كالتحميؿ العميؽ مستعينان 
 .بضرب أمثمة كاقعية كبمشاركة الطمبة كمداخالتيـ

 . تشجيع الطمبة عمى المشاركة الفاعمة في حجرة الدراسة .9
 . .  استخداـ المساعدات البصرية .10
 . تحفيز أسمكب التعمـ التعاكني  .11
 . استضافة مختص أك أكثر لمحديث أماـ الطمبة  .12
 . استخداـ أمثمة كاقعية  .13
 . مناقشة نتائج البحكث الحديثة مع الطمبة  .14
 . التحدث بكضكح كبطئ .15
 . تنكيع مستكل الصكت  .16
 . عدـ تدريس الطمبة عمكـ تفكؽ قدراتيـ العقمية كخبراتيـ العممية  خذ األمكر بارتياح ككف مرحان  .17
 . ال تجرح مشاعر الطمبة بإىانتيـ أماـ زمالئيـ  .18
 . تحرؾ حكؿ الطمبة بحكمة كنشاط  .19
 . حافظ عمى اإلتصاؿ بالعيف لكؿ طالب .20
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 .اسمح بشيء مف كقت المحاضرة لمناقشة اإلختبار عندما يككف ممكنان  .21
 . اصرؼ الطمبة مف الفصكؿ في الكقت المحدد  .22
 .  كزع درجات المقرر عمى أساس عدة عكامؿ متنكعة .23
 . أكد مف البداية عمى ضركرة فيـ المعمكمات كليس حفظيا .24
 .  أختبر الطمبة في المكضكعات التي تـ تغطيتيا في حجرة الدراسة .25
 .  كف عادالن في تعاممؾ مع جميع الطمبة .26
 . أرسـ منحنى الدرجات إذا دعت  الحاجة .27
 . كف متكاجدان في أكقات تناسب الطمبة  .28
 .  التعمـت قـ بتقكيـ أدائؾ التدريسي ما بيف الفينة كالفينة مستفيدان مف أسمكب إعادة ىندسة عمميا .29
كظؼ تقنية المعمكمات الحديثة في العممية التدريسية، إذ أف التغيرات المتسارعة تحتـ عمى أستاذ الجامعة   .30

تطكير طرائؽ تدريسو كأساليبيا بما ينمي أساليب التفكير السميـ عند الطمبة، كبما يزكدىـ بميارات البحث 
 (.2002مايتركا، ). عف المعمكمة المناسبة مف مصادرىا األكلية كتصنيفيا كاالستفادة منيا

     كترل الباحثة إف استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس ييعد غاية في األىمية لكؿ مف األستاذ كالطالب 
 األكاديمية كسمعتيا، كىذا دفع عدد مف الميتميف إلى إيجاد كنشر عدد مف برامج تقنيات التدريس نظمةكالـ

كبرنامج  (Spss)الحديثة تحمؿ مسميات عدة منيا، عمى سبيؿ المثاؿ، برنامج الحـز اإلحصائية 
، كالتعمـ بمساعدة الحاسكب، كالفصكؿ  (Electronic Learning)مايكركسكفت ككرد، كالتعمـ االلكتركني 

دارة العممية التعميمية داخؿ الصؼ الدراسي بكاسطة الحاسكب،(Smart Classes)الذكية   كبرنامج  ، كاإ
 مثؿ العالـ عمى طرأت التي التحكالتكؿ ذلؾ بسبب ... ، كغيرىا (Power Point)العركض التقكيمية 

 كاالتصاالت المعمكمات كثكرة التكنكلكجية، كالتطكرات الجديد، العالمي كالنظاـ الحداثة، بعد كما العكلمة،
 كاتخاذ كاإلنجاز األداء في سرعة عمييا ترتَّب مما ؛الجامعات أماـ كبيرة تحديات ّلدتالتي ك كاإلنترنت،

 اإلدارية السياسات تطبيؽ الجامعات عمى فرض كالجديد المعاصر كمكاكبة كالتطكير فالتغيير .القرارات
 .بتنمية قدرات كميارات أعضاء ىيئة التدريس في باستمرار كااللتزاـ المفتكحة،
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 :سبل تحسين وتطوير األداء ألعضاء هيئة التدريس- 3-8
      إف البحث في سبؿ جكدة األداء كتحسينيا لعضك ىيئة التدريس في الجامعة يجب أف ينطمؽ مف النظر 
إليو بكصفو مدرسان كباحثان كمفكران كمشرؼ عمى أبحاث الطمبة كعضكان فاعال في خدمة المجتمع كمرشدان لمطمبة 

 :كلكؿ جانب مف ىذه الجكانب شركط كأدكات لتحسيف أدائو كاالرتقاء بو كذلؾ عمى النحك التالي
 : بوصفف مدرساً ستحسين أداء عضو هيئة التدري- 1

 :كيمكنا يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ جممة مف المقترحات منيا
أف يصمـ عضك ىيئة التدريس خطة لكؿ مادة مف المكاد التي يدرسيا، تشتمؿ عمى اليدؼ مف تدريس - 

المادة، كمفردات المادة التي عف طريقيا يمكف تحقيؽ األىداؼ، كالتكزيع الزمني لمفردات المادة ، ككسائؿ 
تدريس ىذه المفردات، ككسائؿ قياس تحقيؽ األىداؼ، كثبتان بالمصادر كالمراجع األساسية لمكضكع المادة، 

باإلضافة إلى تعييف بعض القراءات االضافية بـ ال يقؿ عف خمس قراءات مف مصادر كمراجع متنكعة بحيث 
 .ال يقؿ عدد صفحات القراءات االضافية عف مئة صفحة لممادة الكاحدة تضاؼ إلى مفردات المساؽ الكاحد

أف ينكع في كؿ فصؿ دراسي في المكضكعات الفرعية كالنصكص التي يدرسيا، مثاؿ ذلؾ ،إذا درس - 
لطمبتو مكضكع المكشحات باعتبارىا مكضكعان رئيسيان مف مكضكعات األدب األندلسي فإنو يستطيع أف يختار 

 .في كؿ فصؿ نصان مختمفان  يطبؽ عميو ما درسو لطمبتو
أف يحدث ثبت المصادر كالمراجع الذم يزكد بو الطمبة كؿ فصؿ، بإضافة آخر ما يصدر مف الدراسات - 

 .كالمؤلفات إليو، حتى يجعؿ الطمبة في صكرة القديـ كالحديث مف المصادر كالمراجع كاألبحاث
أف يككف دائمان عمى إطالع عمى أحدث أساليب التدريس كالتقكيـ لإلفادة منيا في تعزيز قدرة الطالب عمى - 

 .تحميؿ المعرفة كأف يحضر بعض الدكرات الخاصة بأساليب التدريس في مجاؿ تخصصو العاـ
أف يحرص عضك ىيئة التدريس عمى ربط محتكيات المساؽ الذم يدرسو بحاجات الطمبة كىمـك المجتمع - 

كأمتيـ، كيمكف أف يتجمى ذلؾ في النصكص كالقراءات كاألمثمة المستخدمة لمتطبيؽ، كالبد لو مف أجؿ ذلؾ أف 
يقنع الطمبة في بداية الفصؿ الدراسي بمسكغات تدريس المساؽ كمدل استجابتو لفمسفة التخصص العممي 

 .كاستراتيجيات الجامعة، كبذلؾ يجعؿ الطمبة أكثر رغبة كحماسة في التحصيؿ
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أف يخصص عضك ىيئة التدريس جزءان مف عالمات تقكيـ الطمبة لما يقكمكف بو مف أبحاث في المساؽ - 
الدراسي يساعد الطالب عمى الكصكؿ الى مصادر المعرفة بنفسو كمتى فعؿ ذلؾ فإف ىذه المعرفة تصبح 

 .أكثر رسكخان في الذاكرة
أف يحرص عضك ىيئة التدريس عمى إقامة عالقات مع المتخصصيف في مجاؿ تخصصو الدقيؽ في بمده - 

كفي الكطف العربي كخارج الكطف العربي، إذ يسيؿ عميو ذلؾ االطالع عمى أخر المستجدات في ميداف 
تخصصو كتبادؿ االفكار كاآلراء مع ىؤالء المتخصصيف مما ينعكس ايجابيان عمى الطمبة الذيف يدرسيـ 

 (.2006الترتكرم ،جكيحات ، )
أف يستضيؼ عضك ىيئة التدريس بعض المتخصصيف في مكضكع المساؽ مف خارج الجامعة لممشاركة - "

ذا كاف ثمة أشخاص  يدكر حكليـ مكضكع المحاضرة  (أعالـ معركفكف)في إحدل المحاضرات الصفية، كاإ
 . يمكف استضافتيـ ليتحاكركا بصكرة مباشرة مع الطمبة

التدريب في أثناء الخدمة عمى كسائؿ البرمجيات الحديثة في التدريس كعمى أحدث القضايا المعاصرة - 
-المتصمة بتخصصو، كعمى تطكير قدراتو الذاتية كالعممية، كتنمية قدرتو عمى فيـ كاستيعاب المغة االنجميزية

 .كالمغات العالمية االخرل أف لـ يكف يمتمكيا- عمى االقؿ
أف يحرص عضك ىيئة التدريس عمى اإلطالع عمى ما يكتب عف مكضكع تخصصو بالمغات األخرل، - 

 .كىذا يتطمب منو أف يجيد لغة أك لغتيف اجنبيتيف ،كبذلؾ يفتح آفاقان جديدة مف المعرفة أماـ  طمبتو
أف يتيح عضك ىيئة التدريس لمطمبة استخالص النتائج كاألفكار األساسية مف خالؿ النقاش الصفي - 

كالقراءات الخارجية كليس مف خالؿ االمالء، كأف يجعؿ تبعان لذلؾ مف معايير تقكيـ أداء الطالب مقدار 
جرار ، )" مشاركتو في النقاش الصفي كالتزامو بالحضكر كتحضيره المسبؽ لممحاضرة كقراءاتو الخارجية

 (.90،ص 2005
أف يحث طمبتو كيشجعيـ عمى حضكر مناقشات الرسائؿ الجامعية  التي  تخصو كتتعمؽ بغيره مف أعضاء - 

 .ىيئة التدريس، ككف ىذه المناقشات تعزز مف قدرات البحث العممي لدل الطمبة كتعكد عمييـ بالفائدة
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أف يكجو طمبتو إلى استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة، باعتبارىا مف أىـ مصادر تزكيد المعرفة، فاستخداـ - 
شبكة االنترنت تساعد في تعميـ الطالب كتحصيميـ، كاستخداـ عضك ىيئة التدريس لمبريد االلكتركني في 

 .البحث كاالتصاؿ ك التكاصؿ يساعد عمى تكفير الكقت
 بكصفو مدرسان يتعمد عمى ىذه المقترحات، ك كمما أخذ س   كترل الباحثة أف نجاح عمؿ عضك ىيئة التدرم

بيذه األمكر في عممية التعميـ كالتعمـ، كمما استند تدريسو عمى أسس كقكاعد ثابتة تجعؿ مف عممية التعميـ 
 . كالتعمـ عممية منظمة تسيؿ مف األعباء المرتبة عميو

 :تحسين أداء عضو هيئة التدريس بوصفف باحثاً - 2
     البد مف التنكيو إلى أف مف شركط األستاذ الجامعي ىك قيامو بالبحث العممي، فمف دكف إجرائو لمبحكث 

العممية يبقى عضك ىيئة التدريس معممان، كمف ىنا فإف عمى الجامعات أف تحرص عمى مراقبة أداء عضك 
ىيئة التدريس في مجاؿ الدراسات كاألبحاث، كأف تكفر لو الظركؼ المكضكعية الالزمة لالستمرار في البحث 
العممي كاإلنتاج المعرفي، كتستطيع الجامعات أف ترقى بمستكل دكر عضك ىيئة التدريس في إجراء األبحاث 

 :مف خالؿ
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس داخؿ القسـ األكاديمي الكاحد عمى القياـ بتنفيذ مشاريع عممية مشتركة أما - 

بيف أستاذيف أك أكثر أك بيف أساتذة القسـ الكاحد جميعان، مما يتنج أبحاثان متميزة، كمما يشجع عمى تكظيؼ 
 .التداخؿ بيف التخصصات الدقيقة في خدمة بعضيا بعضان 

نشر كتكزيع األبحاث المتميزة التي يعدىا أعضاء ىيئة التدريس عمى نفقة الجامعة، كدعـ تمؾ األبحاث - 
 .ماديان 
أف تعمؿ الجامعة عمى تكفير ما يمـز الباحثيف مف مختبرات ككسائؿ سمعية كبصرية كأجيزة حكاسيب - 

كأجيزة عرض كآالت تصكير كمصادر كمراجع كدكريات، كتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ تقنيات 
 .التعميـ المختمفة

أف تقيـ كميات الجامعة معارض دائمة ألعماؿ أعضاء ىيئة التدريس، يضاؼ إلييا ما يصدر باستمرار مف - 
 .اكتشافات كاختراعات كأبحاث كمؤلفات جديدة
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أف تحث الجامعة أساتذتيا عمى حضكر المؤتمرات العممية، كأف تنفؽ عمييا بسخاء كأف تقـك ىي بتنظيـ - 
 (.106،ص 2006الترتكرم ، جكيحات ،)" كعقد مؤتمرات عممية داخميا

جراء األبحاث - " تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بعد حصكليـ عمى رتبة األستاذية لالستمرار في التأليؼ كاإ
 .كعدـ االنقطاع عنيا، كذلؾ مف خالؿ منحيـ ألقابان عممية جديدة كمكافأتيـ ماديان كمعنكيان 

تشجيع عضك ىيئة التدريس عمى إجراء األبحاث، فإف عمى الجامعة أف تقـك بتعيف مساعديف لمبحث - 
 (.92 ،ص 2005جرار ،)" العممي لألساتذة الذيف يحتاجكف إلييـ كفؽ أسس تحددىا الجامعة

 :كما يتوقع من عضو هيئة التدريس ما يمي
اف يعد ك ينشر بحثان أك كتابان في مجاؿ تخصصو عمى فترات متباعدة، كأف يرشد طمبتو الى أبحاثو لإلفادة - 

 .منيا
أف يحرص عمى أف تككف ألبحاثو شخصيتيا المميزة ليا في مكضكعيا كمنيجيا كجدتيا، بحيث تعكس ىذه - 

 .االبحاث فمسفة صاحبو في مكضكع تخصصو
أف يحرص عمى أف يككف عمى اتصاؿ دائـ بكؿ ما يصدر مف دراسات كأبحاث كرسائؿ جامعية في - 

مكضكع تخصصو، مما يجنبو ذلؾ تكرار المكضكعات كاألبحاث، كربما يدفعو  ذلؾ إلى إدخاؿ تعديالت أك 
إضافات عمى أبحاثو التي كاف قد أصدرىا أك كاف بصدد إصدارىا ، كأف يعمؿ عمى اقتناء جميع المصادر 

كالمراجع كالدراسات كالمؤلفات ذات الصمة بمكضكع تخصصو حتى تصبح مكتبتو المتخصصة مرجعان نكعيان  
 .لو يمكف أف يقدـ مف خالليا استشارات لمناشئة مف الباحثيف كطمبة الدراسات العميا

أف يسعى الى أف تككف أبحاثو كدراساتو ذات صمة كلك قميمة بما يدرسو مف المساقات، فبذلؾ يستطيع - 
خدمة أبحاثو كتعميقيا مف خالؿ ما يتيحو تدريس مكضكعيا مف آفاؽ كنكافذ جديدة مف خالؿ مكاصمة النظر 
فييا أثناء تدريسيا، كما أف ىذه االبحاث تجعؿ المادة الدراسية لمطالب أكثر غنى كعمقان  كأيسر استيعابان، ألف 

الترتكرم ،  )يككف قد تمثميا كاستكعبيا فيسيؿ عميو ايصاليا لعقكؿ الطمبة  (الباحث)عضك ىيئة التدريس 
 (.2006جكيحات ، 

أف يقـك بعقد ندكة ألساتذة القسـ الذم يعمؿ بو كلمطمبة الذيف يدرسيـ، عندما يتـ ترقيتو إلى رتبة أكاديمية - 
 .أعمى أف يقكـ بعرض خالؿ ىذه الندكة منيجية العمؿ الذم يسير عميو
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 :وسائل تحسين أداء عضو هيئة التدريس في مجال إشرافف عمى أبحاث الطمبة - 3
  كتعتمد ىذه الكسائؿ عمى مستكل المرحمة الجامعية، فإذا كانت األبحاث التي يشرؼ عمييا لطمبة 

 :البكالكريكس فعميو أف يقـك  بما يأتي
أف يخصص بعض المحاضرات  لتعميـ الطمبة أصكؿ البحث العممي كمراحمو كطرائؽ جمع المادة - 

 .كتصنيفيا كتكثيقيا كتحميميا
 .أف يرشد الطمبة الى المصادر كالمراجع األساسية ألبحاثيـ- 
 .أف يعطي الطمبة  الحرية في اختيار مكضكعات أبحاثيـ مف بيف مجمكعة أبحاث يعرضيا عمييـ- 
أف يصحح األبحاث كيدكف مالحظاتو عمييا، كي يفيد الطمبة مف المالحظات كيتالفكا الكقكع في األخطاء - 

 .نفسيا في األبحاث الالحقة
أف يشجع ركح الفريؽ في البحث العممي لدل الطمبة، أم عمى الطمبة القياـ بأبحاث مشتركة بحيث يتكلى - 

 .كؿ طالب جزءان مف البحث
أف يجعؿ مكضكعات األبحاث محددة كدقيقة، بحيث يحدد النقاط األساسية لكؿ مكضكع مف المكاضيع - 

 (.2006الترتكرم، كجكيحات، )التي يختارىا الطمبة، كبذلؾ يتفادل الطمبة اإلطالة في المكضكعات  
   أما اذا كاف عضك ىيئة التدريس يشرؼ عمى مشاريع التخرج لطمبة البكالكريكس أك رسائؿ الماجستير 

 :كالدكتكراه فعميو مراعاة ما يمي
 .التأكد مف أف مكضكع الدراسة لـ تقـ عميو دراسات سابقة- 
التأكد مف معرفة الطالب بأصكؿ البحث العممي كقكاعده كعدـ إغفاؿ الطالب ألم مف المصادر كالمراجع - 

 .االساسية الالزمة لمبحث
 .الحرص عمى أف يحمؿ البحث جديدان كأف يمثؿ إضافة الى الجيكد السابؽ في مكضكعو- 
الترتكرم، كجكيحات )أف يحتـر حرية رأم الطالب كمنيجو كيشجعو عمى إبراز شخصيتو العممية في البحث - 

 (.108 ،ص 2006
    كترل الباحثة أنو البد مف االشارة إلى أف عضك ىيئة التدريس بطريقة إشرافو عمى أبحاث الطمبة يزيد مف 

لذلؾ فتطكير قدراتو كأساليبو أمر ميـ، كما أف . تقدميـ في إجراء األبحاث، كقد تضعؼ مف تقدميـ كذلؾ
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عمى األعماؿ كاألبحاث التي يقـك بيا طالبو، كتبيف ليـ القيمة  النصائح التي يذكرىا لمطمبة تؤثر ايجابا ن
 .العممية ليا

 :وسائل تحسين جودة عضو هيئة التدريس بصفتف مربيًا ومرشداً - 4
    مف المعمـك أف إعجاب الطالب بأستاذه مف العكامؿ التي تحفز الطالب عمى فيـ المادة الدراسية استيعابيا 
ىذا يتطمب مف عضك ىيئة التدريس أف يقدـ مف نفسو نمكذجان معرفيان كانسانيان كسمككيان في آف كاحد ،كالبد لو 

حتى يستجيبكا لما يحثيـ عميو كينصحيـ بو عمى الصعيد العممي كالسمككي كالتنكيرم، أف يجعؿ مف نفسو 
 .قدكة ليـ في التنظيـ كالتخطيط كالمثابرة كتطكير الذات كالمكضكعية كاألمانة كالعدؿ كغير ذلؾ

   كعيمو أف يحثيـ عمى االنخراط في األنشطة الالمنيجية كمشاركتيـ فييا، كحضكر الندكات كالمسابقات 
كالرحالت، كبذلؾ يستطيع أف يكسب ثقتيـ، مما يشكؿ جافزان ميمان مف حكافز استفادتيـ منو كاقباليـ عمى ما 

كفي ىذا السياؽ فانو ينصح بأف تنظـ الكمية لقاءات عامة دكرية بيف األساتذة كالطمبة لمبحث فيما .  يعممو ليـ
 (.95-94 ،ص 2005جرار ،)يكاجيو الطمبة مف مشكالت اكاديمية كبحثية 

     كأف يككف عامؿ حاسـ ك مؤثر في تحقيؽ األىداؼ التعميمية، فيعمؿ عمى أف يعكض أم نقص كأم 
تقصير محتمؿ في البرامج الدراسية، كيستطيع اف يتفاعؿ مع طالبو فييذب شخصياتيـ كيكسع مداركيـ 

 .كينمي انماط تفكيرىـ
   كترل الباحثة أنو البد أف يتسـ عضك ىيئة التدريس بشخصية تفرض الحب كاالحتراـ عمى اآلخريف، كأف 

تاحة الفرص  يعمؿ عمى اتاحة المناقشة كحرية التعبير، كأف يشجع التفاعالت االيجابية بيف الطالب كاإ
 . لمتعاكف

 :وسائل تحسين جودة عضو هيئة التدريس بصفتف عضوًا فاعاًل في المجتمع- 5
   كىذه المسؤكلية مشتركة بيف الجامعة كعضك ىيئة التدريس، فانقطاع عضك ىيئة التدريس إلى التعميـ 
كالبحث فقط، يضر حتمان برسالتو كدكره االجتماعي، فيك في تدريسو محتاج إلى معرفة قضايا المجتمع 

 .كىمكمو كي يكائـ بيف تدريسو كحاجات المجتمع كخصكصان في الكميات اإلجتماعية كاإلنسانية
    كعمى ذلؾ فإف اإلدارة الجامعية الناجحة كالمتنكرة ىي التي تحث أساتذتيا عمى االنخراط بقكة في األنشطة 
اإلجتماعية كالثقافية العامة، ألف مسؤكلية العناية بفكر المجتمع كثقافتو ككعيو كقيمو كمفاىيمو كتنميتو كتقدمو 
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كمف ىنا فإف عمى . (110-109 ، ص2006الترتكرم ،جكيحات ،)ىي  مف مسؤكلية أىؿ االختصاص 
الجامعة أف تدافع عف المكانة العممية كاالجتماعية لعضك ىيئة التدريس كتحافظ عمييا حتى يظؿ مثؿ أعمى 

 . يقتدم بو الطمبة كيحترمو المجتمع

 :مهارات التدريس الجامعي- 3-9
      يشير األدب التربكم إلى أف الميارات الضركرية التي يجب أف يتمتع بيا أساتذة الجامعات فيما يتعمؽ 

دارة المحاضرات، كقياس نكاتج التعميـ : بالتدريس الجامعي ىي التخطيط لمتدريس، كتنفيذ التدريس، كاإ
كيصب . كمخرجاتو، كطبيعة العالقة بيف االستاذ كالطمبة، كالخصائص كالسمات الشخصية لألستاذ الجامعي

ميارات التخطيط لمتدريس الجامعي، : التدريس الجامعي لدل أستاذة الجامعات في أربعة مجاالت ىي
كميارات تنفيذ التدريس كميارات تقكيـ تحصيؿ الطمبة كتقديـ التغذية الراجعة، كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ 

 . كيندرج تحت كؿ مجاؿ ميارات عديدة تخص كؿ مجاؿ. بيف الطمبة
 مجمكع القدرات التي يمتمكيا األستاذ الجامعي؛ كالتي تؤىمو لمتدريس بمهارات التدريس الجامعي   كيقصد 

القدرة عمى التخطيط لمتدريس، كالقدرة عمى : في الجامعة بكفاءة، كتتعمؽ ىذه القدرات بأربع مجمكعات ىي
كميارات التدريس . تنفيذ التدريس، القدرة عمى تقكيـ تعمـ الطمبة، القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ مع الطمبة

كمف ثـ , قابؿ لمتحميؿكأف يككف , تقكيموك, تنفيذه ك, القدرة عمى أداء نشاط ذم عالقة بتخطيط التدريسىي 
 .كالقدرة عمى التكيؼ مع المكاقؼ التدريسية, يمكف تقييمو في ضكء معايير الدقة كالسرعة

 :  كفيما يمي الميارات التدريسية التي تندرج تحت كؿ مجمكعة
 :مهارات التخطيط لمتدريس الجامعي: المجموعة األولى

 :تخطيط أهداف المساق- أواًل 
    تعد الخطكة المنطقية في تصميـ المساقات الجامعية ىي تخطيط أىداؼ المساؽ، كيرل بعض أساتذة 
الجامعات أف يعدكا مسبقان قائمة بنكاتج التعمـ التي يرغبكف أف يحققيا الطمبة، كقد يرل آخركف أف يشرككا 

أيان كاف األمر فإف األساتذة عمييـ أف يقدمكا سمسمة كاسعة مف . طالبيـ بتحديد ىذه األىداؼ كصياغتيا
التحديات لمطمبة، بمعنى أف يستند تصميـ المساؽ الى سمسمة كاسعة مف األىداؼ، بحيث يجد الطمبة، 

ىنا البد أف نذكر أف أىداؼ المساؽ المكتكبة . بمختمؼ مستكياتيـ كاىتماماتيـ فييا شيئان ييميـ كيتحداىـ
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ماىي إال أغراض عامة كليست تعميمات مقدسة، لذلؾ يجب أف تككف ىذه االىداؼ كاقعية، كذلؾ مف حيث 
إف مكازنة . الكقت المتاح لمطمبة في جداكليـ الدراسية، كمتطمبات المساقات األخرل التي يسجميا الطمبة

األىداؼ المعرفية مع األىداؼ الكجدانية كالميارية ىي عممية ضركرية، كما أف األىداؼ المعرفية يجب أف 
 .تشمؿ التأكيد عمى تنمية القدرات العقمية، كتشجيع التفكير المستقؿ، كالتفكير الناقد، كالتفكير التحميمي

 :تخطيط موضوعات المساق- ثانيًا 
     بعد تخطيط األغراض العامة لممساؽ ،تأتي خطكة تحديد قائمة بالمكضكعات التي يجرم معالجتيا في 

نيا تالئـ الطمبة  .المساؽ  كىنا البد مف التأكد مف أف القائمة تشمؿ عمى المكضكعات الضركرية كالمركزية ، كاإ
نيا األكثر أىمية في مجاؿ التخصص  نيا تغطي األىداؼ العامة لممساؽ كاإ متاعان، كاإ كتحقؽ لدييـ إشباعان كاإ

 (.14،ص2003السر ،)
 :تخطيط استراتيجيات التدريس و أنشطة التعمم والتعميم- ثالثًا 

    يشمؿ التخطيط لتدريس المساؽ اختيار استراتيجيات التدريس التي ينكم األستاذ استخداميا، كىنا البد أف 
 :يككف األستاذ الجامعي قادران عمى

اختيار استراتيجيات تدريسية تتفؽ مع فصكؿ ك مكضكعات المساؽ ،سكاء كانت االلقاء أك المناقشة أك - 1
 .الحمقات الدراسية أك العمؿ العقمي

اختيار استراتيجية التدريس التي تحقؽ أكبر قدر مف أىداؼ التعمـ ،سكاء كانت أىدافان معرفية أك كجدانية - 2
 .أك ميارية

دانيمسكف  )" اختيار أنشطة التعمـ التي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ كتمبي اىتمامات الطمبة كميكليـ - 3
،2010.) 

 :تخطيط متطمبات المساق وأساليب التقويم- رابعًا 
     كذلؾ يستمـز التخطيط لتدريس المساؽ، تحديد متطمبات المساؽ كأنكاع التقكيـ التي ينكم األستاذ 

كىنا البد . الجامعي تطبيقيا كتحديد الدرجات المخصصة لكؿ متطمب كلكؿ نكع مف أنكاع التقكيـ المستخدمة
 :أف يككف األستاذ الجامعي قادران عمى
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اختيار بدائؿ متطمبات المساؽ بحيث تسيـ ىذه المتطمبات في  تحقيؽ أىداؼ المساؽ المحددة مسبقان  - 1
 .كبحيث تنسجـ كتتكامؿ مع متطمبات المساقات االخرل كالتتعارض معيا

تحديد أساليب التقكيـ المالئمة لتقكيـ تعمـ المساؽ سكاء كانت شفيية أـ تحريرية أـ معممية كسكاء كانت - 2
 .فردية أـ جماعية كسكاء كانت لتقكيـ الجكانب المعرفية أـ الكجدانية 

 :تخطيط مخطط المساق- خامسًا 
    بعد أف ينيي األستاذ الجامعي مف الخطكات األربعة السابقة، عميو اف ينظميا في مخطط عاـ، يتسـ ىذا 

كأيضان البد أف يصؼ المساؽ الذم يقكـ بتدريسو، كيبف أىدافو . المخطط بالتنظيـ كالمركنة كالتدرج المنطقي
كمكاعيد  كمكضكعات المساؽ كأساليب التقكيـ كمتطمبات المساؽ كالمراجع ،آخذان في االعتبار اإلجازات

كتقتضي مركنة المخطط العاـ إمكانية التعديؿ فيو كفؽ ما يستجد مف أحداث كظركؼ، فربما . االختبارات
يختار االستاذ مكضكعات أكثر مف الكقت المتاح كبالتالي ربما يحتاج الى حذؼ بعض المكضكعات اك تغيير 

كربما يجد مف المناسب أف يدخؿ تعديالن عمى أسمكب معيف كىذا يتطمب مف األستاذ الجامعي . بعضيا اآلخر
 .أف يراجع المخطط العاـ لممساؽ بيف الحيف اآلخر كذلؾ عميو أف يجد تبريران  لكؿ تعديؿ يقرره 

 :التخطيط لممحاضرة- سادسًا 
كىنا البد أف يككف .    أف األستاذ الجامعي بحاجة إلى أف يخطط  لكؿ محاضرة مقدمان خالؿ بضعة أياـ

 :األستاذ الجامعي قادران عمى أف
 .يختار لكؿ محاضرة أىدافان مناسبة، بحيث يتضمف أىدافان معرفيان ككجدانية كميارية -1
يختار مفردات مكضكع المحاضرة في ضكء المخطط العاـ لممساؽ بحيث تككف ذات داللة كأىمية  -2

 .بالنسبة لمطمبة كأساسية في مجاؿ التخصص
 .يختار استراتيجية تدريسية تالئـ مكضكع المحاضرة كاىتمامات الطمبة كعددىـ  -3
يحدد بدائؿ الكاجبات المطمكب مف الطمبة القياـ بيا، كبدائؿ أنشطة التعمـ التي يمكف أف ترافؽ تقديـ  -4

 .محتكل المساؽ بما ييدؼ الى تيسير تعمـ المحتكل كاكتساب  خبرات معرفية كقيمية كميارية 
أف يستخدـ تقنيات تعميمية مناسبة تناسب مكضكع المحاضرة، ك إذا لـ تتكافر يمكنو تصميميا بنفسو  -5

 .ك إنتاجيا ، تساعد عمى جذب انتباه الطمبة ك تشحذ ىمميـ، مثؿ الشفافيات ك الشرائح
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 .يحدد أسمكب التقكيـ المناسب لتقكيـ نكاتج التعمـ كتقكيـ الطمبة السابؽ -6
يحدد نكعية التغذية الراجعة ككيفية تقديميا لمطمبة كفقان لنكعية استجابات الطمبة كبما يسيـ في  -7

 .تعزيزىا كتحقيؽ ايجابية الطمبة كالتكاصؿ معيا
لذلؾ يجب أف يككف . يتنبأ باألحداث التي قد تقع في المحاضرة كيحدد التركات التدريسية التي تالئميا -8

التخطيط لممحاضرة مرنان فقد يحتاج األستاذ الجامعي إلى التعديؿ في الكقت المخصص إلدارة نشاط 
 (. 2003السر،)ما أك التفاصيؿ المناسبة لمعالجة جزء معيف مف محتكل المحاضرة 

كأيضان البد أف يعرض كيكضح األىداؼ التدريسية عمى الطمبة قبؿ أف يبدأ بالتدريس، كأف يحدد المراجع 
 .كالمصادر المرتبطة بالمقرر، بعد أف يتأكد انيا متكافرة حتى يستفيد منيا الطمبة

 :مهارات تنفيذ التدريس الجامعي- المجموعة الثانية
دارتيا      تتعمؽ ىذه المجمكعة بقدرة األستاذ الجامعي عمى تنفيذ التدريس الجامعي كتنظيـ المحاضرة كاإ

 :بكفاءة، كىنا البد أف يككف األستاذ الجامعي قادران عمى أف
يستيؿ المحاضرة باستثارة حب االستطالع لدل الطمبة كذلؾ بالبدء بعبارة تثير التحدم أك حكار  -1

 .لفظي يجذب الطمبة أك طرح مفيـك مألكؼ مف زاكية جديدة
 .يقدـ مكضكع المحاضرة منظمان كمتسمسالن  منطقيان  نحك النقطة الختامية -2
 .ينكع في أساليب التدريس المختمفة -3
 .يتناكؿ المادة التعميمية كينظميا حكؿ األفكار الرئيسة دكف أف يستغرؽ في التفاصيؿ -4
يشجع التفكير المستقؿ كالتفكير الناقد مف خالؿ إعطاء الطمبة فرصان لتكضيح بعض جكانب محتكل  -5

 .المحاضرة أك إبداء أراءىـ كتعميقاتيـ بشأف بعض قضايا ذاف صمة بالمحتكل
السر )" يختـ المحاضرة بربط األفكار بعضيا ببعض كالتنبؤ بما سيحدث في المحاضرة القادمة -6

 (.290 ،ص2003،
 .يتأكد مف إتقاف الطمبة لممتطمبات السابقة لمكضكع المحاضرة  -7
 .يربط مكضكع المحاضرة اليـك بما يقابميا بعبارات مكجزة تربط مكضكع اليـك بما يقابمو  -8
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 البصرية بما يساعد عمى رفع مستكل اىتماـ –يستخدـ التقنيات التعميمية السمعية كالبصرية كالسمع  -9
كيدخؿ ضمف ذلؾ قدرة األستاذ الجامعي عمى استخداـ . الطمبة كتنظيـ المحاضرة بكفاءة عالية

النشرات كالشفافيات كالشرائح كالسبكرة كاألفالـ المتحركة كالثابتة ك أشرطة الفيديك كاألقراص المدمجة 
 .كغير ذلؾ مما يتكافر في الجامعة مف تقنيات تعميمية

 .يطرح أسئمة تتطمب معرفة خاصة بمحتكل المحاضرة مف خالؿ القراءات الفردية  -10
 .  يقرأ في كجكه الطمبة كتعبيراتيـ درجة تفاعميـ كاندماجيـ في المحاضرة -11
يؤكد عمى بنية المحاضرة مف خالؿ مراجعة المادة في نياية األجزاء الرئسة كفي نياية كؿ محاضرة  -12

 .باالنتقاؿ الى جمؿ تمخيصية أك ختامية 
ينظـ حمقات دراسية كمجمكعات نقاش صغيرة أك لعب األدكار لمناقشة بعض المشكالت المتصمة  -13

 .بالمحتكل
 .يستخدـ أساليب النقاش المالئمة لألىداؼ كالكقت كعدد الطمبة كمكاف المحاضرة  -14
 .يطرح األسئمة كيكجييا بكفاءة -15
 .يبدم سمككيات ايجابية نحك أسئمة الطمبة بما يشجعيـ عمى طرحيا -16
 .يستخدـ االتصاؿ العيني كااليماءات لتعزيز استجابات الطمبة كتعميقاتيـ -17
يستخدـ أنشطة متعددة كالتعيينات كالمالحظة كالرحالت كالبحث كحضكر المؤتمرات بما يساعد عمى  -18

 (.87-86 ص2010دانيمسكف ،)اتقاف المحتكل كالمراجعة النقدية لو كتطبيؽ المفاىيـ  
 :كما تضيؼ الباحثة أنو ال بد أف يككف االستاذ الجامعي لديو القدرة عمى أف

 .يتحدث المغة الفصحى الكاضحة -
 . يككف صكتو مسمكعان  -
 .يككف عمى اطالع تاـ عمى المعارؼ المرتبة بالمادة التي يدرسيا -

 .يشجع العمؿ التعاكني في ركح الفريؽ، كالمناقشات الجماعية في أثناء المحاضرة -
 :مهارات تقويم تعمم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة لهم- المجموعة الثالثة
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   ينظر الطمبة الى عممية تقكيـ تعمميـ كتحد يرتبط بنجاىـ فييا، أك كمصدر قمؽ ليـ، أك كمصدر لمتنبؤ 
اإليجابي بكفاءتيـ كأيان كاف االمر فإنيا عممية البد منيا، كتشمؿ ىذه المجمكعة مف الميارات قدرة األستاذ 

 :الجامعي عمى أف
 .يستخدـ أساليب متنكعة لتقكيـ تعمـ الطمبة، مثؿ االختبارات كالتعيينات الكتابية كالقراءات الفردية  -1
يقدـ تغذية فكرية بعد عممية التقكيـ، مف خالؿ التصيح أكراؽ االختبارات، أك كتابة التعميقات عمى  -2

 .أكراؽ العمؿ ،بما يعزز لدييـ اإلستجابات الصحيحة كيشجعيـ 
 .يسمح لمطمبة بتقديـ أكراؽ العمؿ لتصحح مرة اخرل مستفيديف مف المالحظات لتحسينو  -3
 .يضع نظـ لكضع الدرجات مكزعة عمى األعماؿ كاالختبارات الفصمية بقدر أىميتو  -4
 .يستخدـ بنكدان اختبارية ترتقي بتفكير الطمبة كتقيس قدرات تفكيرية متنكعة -5
يحمؿ نتائج الطمبة كيفسرىا كيحمؿ أنماط األخطاء التي كقعكا فييا لمتكصؿ الى استنتاجات تتعمؽ  -6

 .بمستكل الطمبة كبأسباب تدني درجاتيـ 
 .يساعد الطمبة في مكجية الصعكبات التي تكاجييـ خالؿ االختبارات كأداء التعيينات  -7

 :كتضيؼ الباحثة
 يشجع التقكيـ الذاتي لدل الطمبة ك يطكر مياراتيـ في ذلؾ. 
 يعالج بسرعة كؿ ما يحدث مف مشاكؿ تصدر عف الطالب في أثناء االختبارات . 

 :مهارات االتصال والتواصل مع الطمبة- المجموعة الرابعة
     تظير الدراسات في مجاؿ االتصاؿ اإلنساني أننا جميعان نتكاصؿ بأكثر مما نقكلو بالكممات، فنغمة 

الصكت كتغير نبرتو كتغير الكجو كاالشارات التي نستخدميا كميا تساعد عمى تكصيؿ الرسائؿ التي نريده 
تماما كالكممات أك أبمغ منيا، كما أف سياؽ بعض العبارات يمكف أف تؤثر في استقباؿ المستمعيف لمرسالة كقد 

إلى أف ميارات التكاصؿ مع الطمبة  (2001)كقد أشارت بعض الدراسات منيا دراسة المغيدم . تغيرىا تمامان 
 .كاحتراميـ كالثقة بيـ نالت أعمى ترتيب مف حيث درجة األىمية بالنسبة لميارات التدريس األخرل

   أف قاعة الدرس في الجامعات باإلضافة الى ككنيا حمبة لمعركض الفكرية كالمنطقية، فيي حمبة عاطفية 
تعج بالعالقات البينية، كعمى أساتذة الجامعات أف يككنكا عمى كعي بطبيعة ىذه العالقات كبمياراتيـ في 
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التكاصؿ مع الطمبة بأساليب تزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ كتنمي لدييـ التعمـ المستقؿ كىنا يمـز تجنب استثارة 
 :عكاطؼ سمبية كتطكير عكطؼ ايجابية، كفي ىذا السياؽ ينبغي أف يككف األستاذ الجامعي قادران عمى أف

 .يطكر عالقات إيجابية مع الطمبة تقـك عمى الحميمية كاالحتراـ المتبادؿ  ـ1
 .يعترؼ بمشاعر الطمبة كيشجعيـ عمى التعبير عنيا  ـ2
يبدم اىتمامان قكيان بالطمبة كلديو احساس عاؿو بالرسائؿ الذكية التي ترد منيـ فيـ يتعمؽ بما يشعركف  ـ3

 .بو تجاه المادة أك طريقة عرضو
 .يستخدـ حركة الجسـ كاإلشارات بطريقة تزيد مف درجة االنتباه ـ4
 .يتمتع بحماسة كدافعية في عممية التدريس ـ5
 .يتكمـ بكضكح كينكع مف أساليب الخطاب بشكؿ يجذب المستمعيف ـ6
 .يحافظ عمى االتصاؿ العيني مع الطمبة مف خالؿ المحاضرة ـ7
 .يستخدـ االيماءات كتعبيرات الكجو في تقديـ رسائؿ الطمبة ـ8
 .يتعرؼ أسماء الطمبة كيحرص عمى حفظيا كمناداة الطمبة بأسمائيـ ـ9

 . يرحب بمقاء الطمبة في أكقات الساعات المكتبيةـ 10
     كما ترل الباحثة أنو يجب أف يككف عضك ىيئة التدريس صكتو مسمكعان ككاضح، كأف يتحرؾ بيف 

الطالب لجذب انتباىيـ كاستثارة اىتماميـ، كأف تككف لديو الميارة عمى التحدث كاالقناع، كأف تككف لديو ميارة 
تعّرؼ لغة الجسد، كأف تككف لغتو لطيفة ككمماتو مناسبة لتكجيو الطمبة؛ فالمغة المطيفة تؤثر بقكة في العالقات 

 .القيادية
 :التحديات التي تواجف التعميم الجامعيالمعوقات و -3-10

جرار )  (McConny & Rebert.1998.pp14)مف خالؿ مراجعة الباحثة لبعض الدراسات كالبحكث     
التعميـ أف كجدت  (Tucker&  Bryan1991.p124) (Taylor,  1994 .p58). ،(125 ،ص 2005

الجامعي يكاجو عددان مف التحديات المتنكعة التي تمثؿ معكقان في التطكير كالتجديد، كفي الكقت نفسو تعد 
  تككر ككبايرف، كتايمكرمف ىذه التحديات ما أشار إليوك .محفزان لإلبداع كاستثارة اليمـ في مكاجية الصعكبات

 (Taylor,  1994 .p58). (Tucker&  Bryan1991.p124)كىي  : 



اإلطبر الىظري:                                                                              الفصل الثبلث  

 

 
61 

 

القكل البشرية التي ال تيتـ بالتطكير كتتمسؾ بالقديـ كتبني عمى ذلؾ التصكرات الفكرية أف  .1
 .لمتعامؿ مع المككنات األكاديمية

الكـ الضخـ مف الكتب كالمناىج كالكسائؿ التي قاـ بتأليفيا البعض كتعكدكا عمييا كأصبحت ىي  .2
 .المصدر المعرفي لمطالب الجامعي

ضعؼ التعمؽ في المجاؿ البحثي كاالكتفاء بالبحكث المكررة أك شبو المكررة التي ال تضيؼ شيئان  .3
 .في المعارؼ أك الميارات أك الفنكف كنحك ذلؾ

 .قصكر اإلمكانات المادية كالتمكيؿ الالـز لمنيكض بالعممية األكاديمية .4

 : وتضيف الباحثة لمتحديات السابقة ما يمي
التقنية المتسارعة في الجكانب المعرفية كما يتعمؽ بيا مف برامج كأنظمة حاسكبية فائقة  .أ 

االستخدامات كما يسببو غيابيا أك ضعؼ استخداميا مف تأخر عف الركب الثقافي األكاديمي 
 .المتطكر كنحك ذلؾ

التصنيفات العالمية لمجامعات كما تسببو مف تسابؽ نحك التميز كالسعي لمحصكؿ عمى مراكز  .ب 
 .متقدمة

 .  التكجو نحك االعتمادات األكاديمية الذم أصبح خياران استراتيجيان لمجامعات .ج 
المعكقات التي تكاجو تقكيـ أداء عضك ىيئة التدريس في  إلى عدد مف (2007)الغامدم       كما يشير 

أف التدريس مف أىـ غايات التعميـ الجامعي، لذلؾ مف الضركرم االىتماـ  إذ يشير إلى .مجاؿ التدريس
بتقكيمو بصكرة مستمرة كشاممة، كما يشير إلى أف ميمة التدريس بحاجة إلى سمات كميارات يجب تكافرىا في 
عضك ىيئة التدريس كي تحقؽ أىدافيا المرجكة منيا، كلكف ىناؾ عدد مف  المعكقات التي تكاجو عضك ىيئة 

 :التدريس في مجاؿ التدريس كىي
 .عبء العمؿ التدريسي لعضك ىيئة التدريس الجامعي .1
 .االفتقار الى برامج تأىيؿ كالتقكيـ التربكم ألعضاء ىيئة التدريس  .2
 .االفتقار الى التقكيـ كالمتابعة المستمرة ألعضاء ىيئة التدريس  .3
 .عدـ تكافر ميارات استخداـ التكنكلكجيا الحديثة لدل أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ التدريس .4
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 .االعتداد بالنفس عمى اعتبار أف األستاذ الجامعي يمثؿ قمة اليـر  لمتعميـ الجامعي .5
 .عدـ تكافر الحرية االكاديمية لألستاذ الجامعي .6
 .عدـ تفرغ أعضاء ىيئة التدريس .7
 .عدـ اإلحساس باألمف ك الرضا الكظيفي .8
 (.60 ،ص 2007الغامدم ،)االفتقار إلى التشجيع ك الجكافز ك الدعـ  .9

تجارب بعض  من واقع حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس مقترحات لتطوير- 3-11
: العالميةالعربية والجامعات 

      تعد االمتيازات التي تمنح لعضك ىيئة التدريس مف العكامؿ الميمة التي تشجعو عمى االستمرار في 
العمؿ في الجامعة، كتطكير نفسو أكاديميان كاداريان، كذلؾ فإف الكاجبات تجعمو يبذؿ الجيد كالعناية لتحقيؽ 

المنظَّمة  )(78، ص1987حياكم، )كمف خالؿ مراجعة الباحث لبعض الدراسات السابقة . أىداؼ الجامعة
 (Earle ,2000.p98) (Marry & Linda , 2003.p74) ،(10، ص1996العربيَّة لمتَّربية كالثَّقافة كالعمكـ 

كجدت أف ىناؾ عدد مف االقتراحات  (.121،ص 1990أبك نكَّار ك زميميا، ) ،(8-7ص , 2004,شاىيف )
 :االضافية لحقكؽ ككاجبات أعضاء ىيئة التدريس كىي

  تعديؿ سمـ الركاتب ألعضاء ىيئة التدريس كزيادتوالعمؿ عمى . 

  تكفير صندكؽ االدخار كىك صندكؽ يشترؾ فيو أعضاء ىيئة التدريس كمف في حكميـ، كيمنح
قركضا ميسرة لمف أمضى خمس سنكات فاكثر كتستقطع نسبة معينة مف الراتب الشيرم لسداد ذلؾ 

 .القرض

  صرؼ سمفة لعضك ىيئة التدريس المستجد بحد أعمى ستة ركاتب كأف تحسـ مف مرتبو خالؿ األربع
 .سنكات األكلى مف تاريخ صرفيا

 دفع بدؿ سكف سنكم لعضك ىيئة التدريس إذا لـ تؤمف لو الجامعة السكف المناسب. 

 انشاء جائزة سنكية تتضمف مبمغان مف الماؿ كشيادة تقدير لعضك ىيئة التدريس المثالي. 

 انشاء جائزة سنكية تتضمف مبمغان مف الماؿ كشيادة تقدير ألفضؿ بحث نشر خالؿ السنة. 
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  تكريـ أعضاء ىيئة التدريس الحاصميف عمى براءات اختراع، أك تميز عممي كتقديميـ إلى صانعي
 .القرار ، كاالشادة بيـ عمى مستكل الكطف

  االتفاؽ مع بعض الشركات كالفنادؽ كالمراكز الطبية لتقديـ تخفيضات بنسب معينة لعضك ىيئة
 .التدريس

 تكفير بيئة عمؿ مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس تدفعيـ نحك الشعكر بالكالء كاالنتماء لمجامعة. 

  تسييؿ االتصاؿ بينيـ كبيف االدارة العميا في الجامعة، كاف تككف فعالة لنقؿ آماليـ كتطمعاتيـ، كعقد
 .لقاءات دكرية معيـ

  رئيس )أف تحدد بدقة ككضكح معايير تقييـ أعضاء ىيئة التدريس، كاال تترؾ بيد اشخاص محدديف
 .، لكضع نقاط التقييـ(القسـ أك عميد الكمية

  أف تسف طرائؽ رقابة فّعالة ككاضحة كمحددة لمراقبة اداء أعضاء ىيئة التدريس، مع األخذ في
 .االعتبار مكانة العضك االكاديمية

 اف يمنح أعضاء ىيئة التدريس حرية كبيرة لمتعبير عف آرائيـ، كضماف تمؾ الحرية. 
  تحديد دكر الجامعة في التطكير الميني ألعضاء ىيئة التدريس كتطكير خبراتيـ العممية كاثرائيا

 .قلضماف تطكير أىمية عضك ىيئة التدريس لمقياـ بالعمؿ الجامعي كاالضطالع بمسؤكليات

 :خالصة
 الرُّكف األساسيُّ لحسف أداء      يتبيف مف خالؿ اإلطالع عمى اإلطار النظرم أف عضك ىيئة التَّدريس ييعدُّ 

أثناء أعضاء الييئة التَّدريسيَّة في التعرؼ عمى درجة أداء إفَّ ك, مؤسسة التَّعميـ العالي لمياميا ككظائفيا
كال ييسمح لعضك الييئة التَّدريسيَّة بممارسة المينة ما لـ يحصؿ  إلعداده، ييعدُّ شرطان ضركرّيان الحصة الدراسية 

 كلتحقيؽ أىداؼ البحث قامت الباحثة ،جيز لو االنخراط في مينة التَّعميـت تياؿّ كالميارة الالزمة عمى المؤىِّؿ 
بعرض مفصؿ لخصائص األستاذ الجامعي كأىداؼ تقكيـ أداه ككظائفو كأدكاره كالمستكيات المينية إلعداده، 

كاألسس كالقكاعد التدريسية التي يجب أف يدركيا، كمبادئ تنمية مياراتو، كسبؿ زيادة فاعمية أداه كمياراتو 
التدريسية، كما ختمت الباحثة الحديث في ىذا الفصؿ عف المعكقات التي تكاجو التعميـ الجامعي كأضافت 

 .بعض المقترحات لتطكير حقكؽ ككاجبات أعضاء ىيئة التدريس مف كاقع التجارب الجامعات العالمي



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 منهج البحث وأدواته

  منهج البحث-4-1
  أدواتالبحث-4-2

استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق 1-2-4-
 . (إعداد الباحثة)أثناء الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس أنفسهم

استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية -4-2-2
 . (إعداد الباحثة)الموجهة لطمبة السنة الرابعة في الكمية التربية بجامعة دمشق

بطاقة مالحظة لتقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية -4-2-3
 . (إعداد الباحثة)بجامعة دمشق أثناء الحصة الدراسية 

  جمتمع البحث--4-3

  عينة البحث-4-4

  إجراءات تنفيذ البحث--4-5
 املعامالت اإلحصائية املستخذمة يف حتليل --4-6

 نتائج البحث
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    يتناول الفصل الرابع الحديث عن منيج البحث وأدواتو واإلجراءات المتبعة فييالمتحقق من 
صدقيا وثباتيا، وما أدت إليو من إدخال بعض التعديالت عمى ىذه األدوات، سواء أكان ذلك من 

حذف أو إضافة في البنود أو في التعميمات المرفقة ليا، إضافة إلى وصف المجتمع األصمي 
والعينة والمتغيرات والحديث عن إجراءات البحث الحالية وأىم األساليب اإلحصائية المستخدمة 
فيو سواء كان ذلك في التحقق من صالحية أدواتالبحث أو في الوصول إلى نتائجو، وفيما يمي 

 .عرض مفصل لذلك
: البحثمنهج - 4-1

ييتم " لقد اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف البحث اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي 
وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقنَّنة عن , بوصف ظاىرة أو مشكمة محددة

خضاعيا لمدراسة الدقيقة, الظاىرة أو المشكمة  .(370, 2007, ممحم)" وتصنيفيا وتحميميا وا 
 :وقد تمثمذلك بالجانبين اآلتيين

 االطالع عمى التراث النظري والدراسات السابقة التي تناولت أداء أعضاء :الجانب النظري
خصائص األستاذ ىيئة التدريسفي المحاضرة ومن ثم الوصول إلى تعريف واضح ب

 أىداف تقويم األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس بالجامعةالجامعيوتعّرف
وسبل زيادة فاعمية األداء التدريسي من جوانب واألسسوالقواعدالتدريسيةالتييجبأنيدركيا
 لميارات التدريس الجامعي واالستفادة من ىذه البيانات سيكولوجية وتربوية، وتحديد واضح

 .في إعداد أدوات البحث
 استبانة أداء اعضاء ىيئة التدريس الموجية :  تطبيق أدوات البحثوىي:الجانب الميداني

ألعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق، واستبانة أداء اعضاء ىيئة التدريس 
الموجيةلطمبة السنة الرابعة في كمية التربية،وبطاقة المالحظة لتقييم أداء اعضاء ىيئة 

عمى  (بعد التحقُِّق من صدق وثبات ىذه األدوات)التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق 
ومن ثم معالجة الدرجات , عينة البحث، وجمع درجات أفراد عينة البحثعمى ىذه األدوات

الخام بالقوانين اإلحصائية المناسبة لمتحقق من صحة أسئمة البحث وفرضياتو وتفسير 
نتائجو في ضوء الواقع الميداني والدراسات السابقة، والوصول بعد ذلك إلى مجموعة 
 .مقترحات يمكن أن تفيد في تطوير أداء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق
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 :أدواتالبحث- 4-2ً
البحثالحالي المتمثل بتعّرفدرجةأداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة لتحقيق ىدف 

 : دمشقفي أثناء الحصة الدراسية،قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية
استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق في أثناء -4-2-1

 .الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس أنفسيم
استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية -4-2-2

 . لطمبة السنة الرابعة في الكمية التربية بجامعة دمشق
بطاقة مالحظة لتقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق -4-2-3

 . أثناء الحصة الدراسية
إذ مر تصميم ىذه األدواتبمراحل عدة مُخطَّطة ومنظمة بدقة وفق األصول العممية ببناء وتصميم 
االستبانات قبل أن تظير الصورة النيائية ليا، وجميع تمك المراحل تؤسس لمصدق البنيوي، وفيما 

 :يمي حديث مفصل عن إعداد كل أداة
استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق في - 4-2-1

 . (من اعداد الباحثة)أثناء الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس أنفسهم
 :عند تصميم ىذه االستبانة اتبعت الخطوات اآلتية

 : تحديد الهدف العام واألهداف الفرعية لالستبانة - أ
 تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة : الهدف العام لالستبانة

 . دمشق في أثناء الحصة الدراسية
 تتمثل األىداف الفرعية لالستبانةفي الكشف عن درجة أداء : األهداف الفرعية لالستبانة

 :أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق في
 .كيفية التخطيط لمحصة الدرسية .1
 .ممارسة الميارة في التدريس .2
 .ممارسة العالقة الجيدة مع الطمبة .3
 .تقويم تحصيل الطمبة .4
 .استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية .5
 .استخدام تكنولوجيا التعميم .6
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 .استخدام االسئمة  .7
 :باتباع الخطوات اآلتيةتعيين المحتوىالذيتتصدى له االستبانة وعينة السموك الممثمة وذلك  - ب
تمت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة بأداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات،  .1

.باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع البحث
وقد ( 1)

اطَّمعت الباحثة عمى ىذه الدراساتوالمقاييس التي تضمنتيا، والسيما المقاييس التي تناولت 
تقييم درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، وذلك لموقوف عمى ما انتيت إليو 

 .ىذه الدراسات والبحوث ولمعرفة أىم المجاالت التي تناولتيا والجوانب التي تغطييا
االسترشاد بآراء التربويين المتخصصين في مجال التربية والمناىج وطرائق التدريسوالقياس  .2

 "(. 1"الممحق رقم)والتقويم النفسي والتربوي، لتحديد النقاط األساسية في بناء االستبانة 
مجال تخطيط الحصة )تحديد مجاالت االستبانةالتي يجب أن تتضمنيا بسبعة مجاالتوىي  .3

الدراسية، مجال الميارة في التدريس، مجال العالقة مع الطمبة، مجال تقويم تحصيل الطمبة، 
مجال طرائق تدريس المادة التعميمية، مجال وسائل وتكنولوجيا التعميم، مجال استخدام 

، ومن ثم انتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من المجاالت السابقة مع مراعاة (االسئمة
 .وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا

 :  وضع االستبانة بصورتيا األولية وتكونتمن النقاط اآلتية .4
 توضح اليدف من االستبانة والتعميمات التي يجب أن يتبعيا أفراد عينة البحث :مقدمة 

 .لإلجابة عن بنود االستبانة
 تتعمق بمعرفة : معمومات عامة عن أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة البحث

 .تخصصيموالمرتبة العممية التي يشغموىا في الوقت الحالي وسنوات خبرتيم الوظيفية
 بندًاتغطي المجاالت  (126)إذ تكونت االستبانة في مرحمتيا األولية من : عبارات االستبانة

 درجات، ال 4=  درجات،موافق5= موافق بشدة : السابقة كافة ، مع بدائل إجابة خماسيةوىي
المحمق رقم ). درجة واحدة1=  درجات، غير موافق أبداً 2= درجات، غير موافق3=راي لي

 :والجدول اآلتي يبين مجاالت االستبانة وبنودىا في صورتيا األولية (2

                                                           
1

يمكن انزجىع إنً فصم اندراساث انسابقت نالطالع عهً كافت اندراساث انعزبيت واالجنبيت  انخي حمج االسخفادة منها في - 

 . إعداد هذا االسخبانت
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مجاالت استبانة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق الموجهة ألعضاء  (1)جدول 
 هيئة التدريس بصورتها األولية

 أرقام البنود عدد البنود االستبانة ومجاالتيا
 14-1 14 .مجال التخطيط لمحصة الدرسية

 40-15 27 .مجال ممارسة الميارات في التدريس

 61-41 20 .مجال ممارسة العالقة الجيدة مع الطمبة

 83-62 22 .مجال تقويم تحصيل الطمبة

 94-84 11 .مجال استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية

 118-95 24 .مجال استخدام تكنولوجيا التعميم

 126-119 8 .مجال استخدام االسئمة 

 126 -1 126 االستبانة ككل

 . التعديالت المطموبةذلالطالع عمى االستبانة في مرحمتها االولية قبل تنفي (2)يمكن الرجوع إلى المحمق
 :دراسة صدقاالستبانة - ت
 :صدق المحتوى .1

بعرضيا عمى مجموعة  (Content validity)  جرى التحقق من صدق محتوى االستبانة 
( 14) عددىم اإلجمالي،(30/9/2014 ونغبيت  2/9/2014) بين محّكمين في الفترة الواقعة

استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية ) وكان اليدف من تحكيم (2)محّكم
ىو بيان  (بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس أنفسيم

مالحظات المحّكمين لمدى مالءمة البنود لميدف العام واألىداف الفرعية لالستبانة، ولمدى 
قياسيالما ُوضعت لقياسو، ووضوح التعميمات من حيث المعنى والمغة، وقدم المحّكمون 

مالحظاتيم التي بينوا فييا ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض البنود من حيث المعنى والمغة، 
ضافة بعض البنود بنود في مجال ( 3)إذ تم حذف. ودمج بعض البنود وحذف بعضيااآلخر وا 

بنود في  (7)بنود في مجالممارسة الميارة في التدريس، و (10)التخطيط  لمحصة الدراسية،و
بنود في مجال طرائق  (5)بنود في مجال تقويم الطمبة، و (9)مجال العالقة مع الطمبة، و

عادة صياغة كما بند في مجال وسائل وتكنولوجيا التعمم، (15)التدريس، و  بندًا، (12)تم تعديل وا 
ضافة  ضافة وتعديل البنود التي حازت عمى نسبة  (6)وا  مناتفاق  (%70)بنود،إذا تم حذف وا 

                                                           
2

 .الطالع عهً أسماء انمحّكمين  واخخصاصاحهم انعهميت (1)يمكن انعىدة إنً انمهحك  - 
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 استبانة تقدير درجة أداء يوّضحأمثمة لبعض البنود المضافة والمعدلة في (2)المحكمين والجدول
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء 

 . ىيئة التدريس أنفسيم
أمثمة لبعض البنود المضافة والبنود التي تم إجراء التعديالت عميها في استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة (2)جدول 

 .التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس وفقًا آلراء السادة المحّكمين
      استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس أنفسيم

العبارات بعد التعديل العبارات التي تحتاج إلى تعديل  العباراتالمضافة
أصمم أىدافًا تعميمية تؤكد  -

  .عّرفالطالببخطةالمقرربوضوحأ .الجوانب الميارية
سير أوضح لمطمبة في البداية خطة 

 .الدرس
أصمم أىداف تعميمية تؤكد 

 .الجوانب الوجدانية
أشير الى النقاط الرئيسية في 

 .نياية المحاضرة 
أعد ممخصًا يتضمن المفاىيم و 

 .األفكار الرئيسة لمدرس
قبمي  )أصمم أدوات تقويم متنوعة 

بما يتناسب مع  (نيائي- بنائي– 
 .أىداف الدرس

أىداف  (اشرح)أقوم بتوضيح أو 
 .المقرر لمطمبة

 . لمطمبة الدرسأعرض أىداف

تدريس تنمي ق ائاستخدم طر
ـ استقصاء عصف ذىني )تفكير ال

 (لخإ ...ـ حل مشكالت

أحفز الطمبة عمى اإلبداع 
 .واالبتكار

أحفز الطمبة عمى ممارسة األنشطة 
 .اإلبداع واالبتكارتنمي التي 

أتأكد من سالمة التقنيات عند 
 .استخداميا في الدرس

أصمم اختبارات تقيس مدى 
 .تحقيق أىداف المقرر المنشودة

أصمم اختبارات تقيس مدى تحقيق 
 .أىداف المادة التعميمية

بندًا تغطي  (83)   بعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكمين أصبحت االستبانة تتكون من
مجال تخطيط الحصة الدراسية، مجال الميارة في التدريس، مجال )مجاالت االستبانةكافة 

العالقة مع الطمبة، مجال تقويم تحصيل الطمبة، مجال طرائق تدريس المادة التعميمية، مجال 
، ثم قامت الباحثة بتطبيق استبانة تقدير درجة (وسائل وتكنولوجيا التعميم، مجال استخدام االسئمة

أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس عمى عينة 
عضوًا تدريسيًا ممن يحمون درجة الدكتوراه، وىي غير عينة البحث  (24)استطالعية مكونة من

األساسية، اختيرت عرضيًامن أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة دمشقفي الفترة 
وكان اليدف من الدراسة االستطالعية التأكد من مناسبة بنود  (8/10/2014-6)الواقعة بين

االستبانة ووضوح العبارات بالنسبة ألفراد العينة االستطالعية،وكذلك الستكمال دراسة صدق 
إذ ُطمَب من أفراد العينة االستطالعية عند اإلجابة عن بنود االستبانة . االستبانة وثباتيا إحصائياً 
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وبعد تفريغ .أن يستفسروا عن كل بنٍد يجدون فيو صعوبة أو غموضًا في فيمو أو في اإلجابة عنو
، جرى دراسة صدق االتساق (spss)بيانات أفراد العينة االستطالعية عمى البرنامج االحصائي 

 : الداخمي والصدق التمييزي لالستبانة عمى النحو اآلتي
 :(صدق التكوين الفرضي)صدق االتساق الداخمي-2

تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء ستبانة  جرى حساب صدق االتساق الداخميال
 : الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريسمن خالل القيام باإلجراءات اآلتية

إيجاد معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة ببعضيا البعض وكذلك بين مجاالت  .أ 
 .والجدول اآلتي يوضح نتائج معامالت االرتباط.  االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

 بين درجة كل مجال من مجاالتاستبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس أثناء طنتائج معامالت االرتبا (3)جدول 
 .الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس أنفسهم مع المجاالت األخرى ومع الدرجة الكمية لالستبانة

االستببنت 

ويجبالتهب 

كيفيت 

انتخطيظ 

نهحصت 

 .انذسسيت

يًبسست 

انًهبساث 

في 

 .انتذسيس

يًبسست 

انؼاللت 

انجيذة يغ 

 .انطهبت

تمىيى تحصيم 

 .انطهبت

استخذاو 

طشائك 

تذسيس 

انًبدة 

 .انتؼهيًيت

استخذاو 

تكنىنىجيب 

 .انتؼهيى

استخذاو 

 .االسئهت 
انذسجت 

 انكهيت

كيفيت 

انتخطيظ 

نهحصت 

 .انذسسيت

1 **0.65 **0.71 **0.68 **0.70 **0.59 **0.77 **0.78 

يًبسست 

انًهبساث 

في 

 .انتذسيس

 1 **0.54 **0.59 **0.61 **0.71 **0.76 **0.84 

يًبسست 

انؼاللت 

انجيذة يغ 

 .انطهبت

  1 **0.63 **0.57 **0.73 **0.74 **0.83 

تمىيى 

تحصيم 

 .انطهبت
   1  **0.63 **0.58 **0.69 **0.74 

استخذاو 

طشائك 

تذسيس 

انًبدة 

 .انتؼهيًيت

    1 **0.79 **0.83 **0.87 

استخذاو 

تكنىنىجيب 

 .انتؼهيى
     1 **0.71 **0.79 

استخذاو 

 .االسئهت 
      1 **0.82 

. 0,01دال عند مسخىي دالنت  (**)

وبين ( مع بعضيا البعض)أن معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة  (3)يالحظ من الجدول 
مما (0.01)المجاالت والدرجة الكمية لالستبانة كانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
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يشير إلى أن ىذه المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض ومرتبطة أيضًا مع الدرجة الكمية، وأنيا 
تقيس ما وضعت لقياسو، أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو وىذا يؤكد 

 .الصدقالبنيوي ليذه المجاالت واالستبانة ككل
إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكميةلممجال الذي  .ب 

 .  يبين النتائج التي تم التوصل إلييا(4)ينتمي إليو البند نفسو والجدول 
نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء  (4)جدول 

 الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس أنفسهم مع الدرجة الكمية لممجال الذي ينتمي إليه كل بند
 القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند
 دال 0.644** 57 دال 0.518** 29 دال 0.580** 1

 دال 0.617** 58 دال 0.535** 30 دال 0.417** 2

 دال 0.585** 59 دال 0.526** 31 دال 0.361* 3

 دال 0.756** 60 دال 0.591** 32 دال 0.605** 4

 دال 0.612** 61 دال 0.652** 33 دال 0.524** 5

 دال 0.674** 62 دال 0.663** 34 دال 0.460** 6

 دال 0.548** 63 دال 0.671** 35 دال 0.475** 7

 دال 0.481** 64 دال 0.618** 36 دال 0.544** 8

 دال 0.513** 65 دال 0.536** 37 دال 0.518** 9

 دال 0.362* 66 دال 0.701** 38 دال 0.735** 10

 دال 0.694** 67 دال 0.642** 39 دال 0.526** 11

 دال 0.547** 68 دال 0.579** 40 دال 0.391* 12

 دال 0.671** 69 دال 0.580** 41 دال 0.652** 13

 دال 0.558** 70 دال 0.512** 42 دال 0.673** 14

 دال 0.562** 71 دال 0.621** 43 دال 0.671** 15

 دال 0.648** 72 دال 0.562** 44 دال 0.612** 16

 دال 0.570** 73 دال 0.481** 45 دال 0.556** 17

 دال 0.525** 74 دال 0.613** 46 دال 0.622** 18

 دال 0.642** 75 دال 0.495** 47 دال 0.623** 19

 دال 0.412** 76 دال 0.554** 48 دال 0.571** 20

 دال 0.585** 77 دال 0.662** 49 دال 0.426** 21

 دال 0.616** 78 دال 0.601** 50 دال 0.691** 22

 دال 0.704** 79 دال 0.521** 51 دال 0.602** 23

 دال 0.546** 80 دال 0.481** 52 دال 0.623** 24

 دال 0.605** 81 دال 0.583** 53 دال 0.626** 25

 دال 0.524** 82 دال 0.673** 54 دال 0.671** 26
 دال 0.460** 83 دال 0.671** 55 دال 0.618** 27
 - - - دال 0.612** 56 دال 0.536** 28

 0,05دال عند مسخىي دالنت  (*) – 0,01دال عند مسخىي دالنت  (**)
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يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الذي ينتمي إليو ىذا 
 مما يشير إلى وجود تجانس داخمي لبنود (0.01/0.05)البند جميعيا دالة عند مستويي داللة 

 .االستبانة، وأن البنود تقيس لما وضعت لقياسو
إيجادمعامالتاالرتباطبيندرجةكمبندمنبنوداالستبانةمعالدرجةالكميةلالستبانةككل،كماىوموّضحفيال .ج 

 (. 5 )جدول
في استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود  (5)جدول

  مع الدرجة الكمية لالستبانة ككلأثناء الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس أنفسهم

 القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند
 دال 0.744** 57 دال 0.658** 29 دال 0.651** 1

 دال 0.717** 58 دال 0.635** 30 دال 0.517** 2

 دال 0.596** 59 دال 0.566** 31 دال 0.381* 3

 دال 0.766** 60 دال 0.581** 32 دال 0.655** 4

 دال 0.672** 61 دال 0.752** 33 دال 0.624** 5

 دال 0.694** 62 دال 0.673** 34 دال 0.560** 6

 دال 0.598** 63 دال 0.641** 35 دال 0.495** 7

 دال 0.561** 64 دال 0.628** 36 دال 0.524** 8

 دال 0.513** 65 دال 0.636** 37 دال 0.558** 9

 دال 0.394* 66 دال 0.741** 38 دال 0.734** 10

 دال 0.684** 67 دال 0.642** 39 دال 0.526** 11

 دال 0.587** 68 دال 0.679** 40 دال 0.381* 12

 دال 0.671** 69 دال 0.520** 41 دال 0.682** 13

 دال 0.658** 70 دال 0.612** 42 دال 0.683** 14

 دال 0.572** 71 دال 0.621** 43 دال 0.678** 15

 دال 0.748** 72 دال 0.662** 44 دال 0.652** 16

 دال 0.670** 73 دال 0.581** 45 دال 0.656** 17

 دال 0.655** 74 دال 0.653** 46 دال 0.722** 18

 دال 0.622** 75 دال 0.595** 47 دال 0.623** 19

 دال 0.512** 76 دال 0.554** 48 دال 0.581** 20

 دال 0.575** 77 دال 0.652** 49 دال 0.456** 21

 دال 0.716** 78 دال 0.661** 50 دال 0.681** 22

 دال 0.704** 79 دال 0.561** 51 دال 0.702** 23

 دال 0.556** 80 دال 0.491** 52 دال 0.683** 24

 دال 0.717** 81 دال 0.593** 53 دال 0.686** 25

 دال 0.624** 82 دال 0.683** 54 دال 0.651** 26
 دال 0.701** 83 دال 0.681** 55 دال 0.698** 27
 - - - دال 0.682** 56 دال 0.556** 28

 0,05دال عند مسخىي دالنت  (*) – 0,01دال عند مسخىي دالنت  (**)

 وجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع درجتيا الكمية وىذه (5) يتبين من الجدول 
 مما يشير إلى أن بنود (.0.01/0.05)االرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة
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أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة في استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس 
تقيس ما وضعت لقياسو، وىذا يدل أيضًا عمى أنياتقيس التكوين الفرضي الذي التدريس أنفسيم
 .وضعت ألجمو

 :دراسة ثباتاالستبانة-ث 
استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية  دراسة ثبات   جرى

 :بطريقتين عمى النحو اآلتيالموجية ألعضاء ىيئة التدريس
تم حساب معامل االتساق الداخمي لمعينة : ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ. 1

يوضح نتائج  (6)والجدول . االستطالعية نفسيا في التطبيق األول باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
 .معامالت الثبات بيذه الطريقة

الستبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء نتائج معامالت ثبات ألفا كرونباخ (6)الجدول
 الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس

أثناء الحصة في استبانة  تقدير أداء أعضاء ىيئة التدريس 
 ػذد بنىد االستببنت أنفب كشونببخ الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس

 13 0.792 مجال كيفية التخطيط لمحصة الدرسية

 19 0.689 مجال ممارسة الميارات في التدريس

 13 0.745 مجال ممارسة العالقة الجيدة مع الطمبة

 14 0.647 مجال تقويم تحصيل الطمبة

 7 0.712 مجال استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية

 9 0.626 مجال استخدام تكنولوجيا التعميم

 8 0.762 مجال استخدام االسئمة 

 83 0.801 االستببنت ككم

تقدير    يتضح من الجدول السابق أن معامل االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخمبنود استبانة 
ككل بمغ أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس

وىو معامل ثبات جيد ألغراض البحث الحالي، أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد (0.801)
وىي (0.792-0.626)تراوحت معامالت االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ ليا بين 

 .معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة أيضًا ألغراض البحث الحالي
الستبانة تقدير أداء قامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة : الثبات باإلعادة. 2

 عمى العينة أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس
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االستطالعية نفسيا من خالل إعادة تطبيق االستبانة لممرة الثانية عمييا بعد مضي أسبوعين من 
وجرى استخراج معامل الثبات . (23/10/2014-22) وذلك في الفترة الواقعة بين التطبيق األول

بطريقة اإلعادة عن طريق حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني كما في 
 (. 7)الجدول

الستبانة تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء نتائج معامالت ارتباط الثبات باإلعادة(7)جدول 
 الحصة الدراسية الموجهة ألعضاء هيئة التدريس

استببنتتمذيشأداءأػضبءهيئتانتذسيسفي 

 أثنبءانحصتانذساسيتانًىجهتألػضبءهيئتانتذسيس
 يؼبيم االستببط بين انتطبيك األول وانثبني

 0.831** يجبنكيفيتانتخطيطههحصتانذسسيت

 0.765** يجبنًًبسستانًهبساتفيبنتذسيس

 0.813** يجبنًًبسستانؼاللتانجيذةيؼبنطهبت

 0.756** يجبنتمىيًتحصيالنطهبت

 0.791** يجبالستخذايطشائمتذسيسبنًبدةانتؼهيًيت

 0.807** يجبالستخذايتكنىنىجيبانتؼهيى

 0.771** يجبالستخذايبالسئهت

 0.882** االستببنتككم

 0.01دال عند مسخىي دالنت  (**)

يالحظ أن معامل إرتباطالثبات اإلعادة لمدرجة الكمية الستبانةتقدير أداء (7)بالنظر إلى الجدول 
وىو ( 0.882)أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس بمغ 

أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت معامالت . معامل جيد ألغراض البحث الحالي
 وىي معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة أيضًا ألغراض (0.831-0.756)ثبات االعادة ليا بين 

 . البحث الحالي
   ويتضح مما سبق أن استبانة تقدير أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية 
ألعضاء ىيئة التدريس تتصف بدرجة جيد من الصدق والثبات تجعميا صالحًا لالستخدام كأداة 

 .لمدراسة الحالية
الصورة النهائية الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق - ج

 :   الموجهة لهم وكيفية تصحيح درجاتها
أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية ألعضاء ىيئة استبانة تكونت

موافق )بندًا، موزعة عمى سبعمجاالت وبدائل إجابة خماسية (83)التدريس بصورتيا النيائية من
، والجدول اآلتي يبين (4الممحق رقم)(بشدة، موافق، ال راي لي، غير موافق، غير موافق أبداً 
 :توزع بنود االستبانة عمى المجاالت التي تكونت منيا
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مجاالت الصورة النهائية الستبانة تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية  (8)جدول 
 الموجهة ألعضاء هيئة التدريس

 أرقام البنود عدد البنود االستبانة ومجاالتيا
 13-1 13 يجبل كيفيت انتخطيظ نهحصت انذسسيت

 32-14 19 يجبل يًبسست انًهبساث في انتذسيس

 45-33 13 يجبل يًبسست انؼاللت انجيذة يغ انطهبت

 59-46 14 يجبل تمىيى تحصيم انطهبت

 59-46 7 يجبل استخذاو طشائك تذسيس انًبدة انتؼهيًيت

 66-60 9 يجبل استخذاو تكنىنىجيب انتؼهيى

 75-67 8 يجبل استخذاو االسئهت 

 83-1 83االستببنت ككم 

 لالطالع عمى االستبانة في مرحمتها النهائية (4)يمكن الرجوع إلى المحمق
درجات، وفي حال اختياره موافق  (5)يعطى عضو ىيئة التدريس في حال اختياره موافق بشدة 

درجتان،  (2)درجات وفي حال اختياره غير موافق (3)درجات، وفي حال اختياره ال رأي لي (4)
وبالتالي فإن أعمى درجة ممكن أن يحصل . درجة واحدة (1)وفي حال اختيارىغير موافق أبدًا 

درجة، وىي  (415= 5×83)عمييا المفحوص في حال إجابتو عن جميع بنود االستبانة ىي 
تشير إلى درجة مرتفعة جدًا من ممارسةعضو ىيئة التدريس لدوره في الحصة الدراسية،وأدنى 
درجة يمكن أن يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس في حال إجابتو عمى جميع بنود االستبانة 

درجة، وىي تشير إلى وجود درجة ضعيفة جدًا من ممارسة عضو ىيئة  (83= 1×83)ىي
ولتحديد مستوى أو درجة أداء عضو هيئة التدريس في .التدريس لدوره في الحصة الدراسية

 تم وضع المعيار اآلتي .أثناء الحصة الدراسية
 نتائج معيار تحديد درجة أداء عضو هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية( 9)جدول

دسجبث تمذيش أداء ػضى هيئت انتذسيس انشتبي انحسببي انًتىسظ 

 أثنبء انحصت انذساسيت

يشتفؼت  4-5

يتىسطت  3.99 -2

ينخفضت  1.99 -1

4-2-2 -
استبانةتقديردرجةأداءأعضاءهيئةالتدريسأثناءالحصةالدراسيةالموجهةلطمبةالسنةالرابعةفيالكميةال

 :(اعداد الباحثة)تربيةبجامعةدمشق
 :تطمب تصميم ىذه االستبانة اتباع الخطوات اآلتية

 : تحديد الهدف العام واألهداف الفرعية لالستبانة .1
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 تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة : الهدف العام لالستبانة
 .دمشق في أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر طالب السنة الرابعة في كمية التربية

 تتمثل األىداف الفرعية لالستبانة في الكشف عن درجة أداء : األهداف الفرعية لالستبانة
من وجية نظر طالب السنة الرابعة ): أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشقفي

 (في كمية التربية
 .ممارسة الميارة في التدريس -
 .طبيعة العالقة مع الطمبة -
 .تقويم تحصيل الطمبة -
 .استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية -
 .استخدام تكنولوجيا التعميم -
 .استخدام االسئمة  -
 .تمثل الصفات الشخصية السميمة -
 تقديردرجةأداءأعضاءهيئةالتدريسفي وضع استبانة .2

 .أثناءالحصةالدراسيةالموجهةلطمبةالسنةالرابعةفيالكميةالتربيةبجامعةدمشق بصورتها األولية
لتعيين المحتوى الذي تتصدى لو االستبانة وعينة السموك الممثمة تمت مراجعة األدبيات العممية 

ذات العالقة بإداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات، باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات 
العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع البحث واالسترشاد بآراء التربويين المتخصصين في مجال 
التربية وعمم النفس، إذ تم تحديد مجاالت االستبانة التي يجب أن تتضمنيا بسبعة مجاالت وىي 

مجال الميارة في التدريس، مجال العالقة مع الطمبة، مجال تقويم تحصيل الطمبة، مجال طرائق )
تدريس المادة التعميمية، مجال وسائل وتكنولوجيا التعميم، مجال استخدام االسئمة، مجال الصفات 

، ومن ثم انتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من المجاالت السابقة مع مراعاة (الشخصية
وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا، كما تم أخذ معظم البنود من بنود االستبانة السابقة الموجية إلى 
اعضاء ىيئة التدريس وتعديميا بشكل يناسب طمبة السنة الرابعةوبعد ذلك تم إخراج االستبانة في 

 :صورتيا األولية مكونة من النقاط اآلتية
 توضح اليدف من االستبانة والتعميمات التي يجب أن يتبعيا طمبة السنة الرابعة في :مقدمة 

 .كمية التربية بجامعة دمشق لإلجابة عن بنود االستبانة
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 تتعمق بمعرفة : معمومات عامة عن طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
 . جنسيم وتخصصيم الدراسي

 بندًا تغطي كافة  (130)إذ تكونت االستبانة في مرحمتيا األولية من : عبارات االستبانة
 4=  درجات، موافق5= موافق بشدة : المجاالت السابقة، مع بدائل اجابة خماسية وىي

.  درجة واحدة1=  درجات، غير موافق أبداً 2= درجات، غير موافق3=درجات،  ال راي لي
 :والجدول اآلتي يبين مجاالت االستبانة وبنودىا في صورتيا األولية (3المحمق رقم )

مجاالت استبانة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق الموجهة لطمبة  (10)جدول 
 السنة الرابعة بكمية التربية بصورتها األولية

 أرقام البنود عدد البنود االستبانة ومجاالتيا
 27-1 27 .مجال ممارسة الميارات في التدريس

 47-28 20 .مجال ممارسة العالقة الجيدة مع الطمبة

 69-48 22 .مجال تقويم تحصيل الطمبة

 79-70 10 .مجال استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية

 103-80 24 .مجال استخدام تكنولوجيا التعميم

 111-104 8 .مجال استخدام االسئمة 

 130-112 19 مجال الصفات الشخصية

  130 -1 130 االستبانة ككل

 . التعديالت المطموبةذلالطالع عمى االستبانة في مرحمتها االولية قبل تنفي (3)يمكن الرجوع إلى المحمق
 :دراسة صدق االستبانة .3

 :صدق المحتوى -
بعرضيا عمى مجموعة  (Content validity)  جرى التحقق من صدق محتوى االستبانة 

محّكم  (14) عددىم اإلجمالي ،(30/9/2014ولغاية 2/9/2014) بين محّكمين في الفترة الواقعة
استبانة تقدير درجة )وىم نفس المحكمين الذين حكموا االستبانةالسابقة وكان اليدف من تحكيم 

أداء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة 
ىو بيان مالحظات المحّكمين لمدى مالءمة البنود لميدف العام واألىداف الفرعية  (السنة الرابعة

لالستبانة، ولمدى قياسيا لما ُوضعت لقياسو، ووضوح التعميمات من حيث المعنى والمغة، وقدم 
المحّكمون مالحظاتيم التي بينوا فييا ضرورة إعادة النظر في صياغة بعض البنود من حيث 

ضافة بعض البنود ( 9)إذ تم حذف . المعنى والمغة، ودمج بعض البنود وحذف بعضيا اآلخر وا 
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بنود في  (7)بنود في مجال العالقة مع الطمبة، و (7)بنود في مجال الميارة في التدريس، و
بندًا في مجال وسائل  (14)بنود في مجال طرائق التدريس، و (3)مجال تقويم الطمبة، و

عادة صياغة بنود في مجال الصفات الشخصية، كما  (9)ووتكنولوجيا التعمم،  (15)تم تعديل وا 
ضافة  ضافة وتعديل البنود التي حازت عمى نسبة  (5)بندًا، وا  من  (%70)بنود، إذا تم حذف وا 

 استبانة تقدير يوّضح أمثمة لبعض البنود المضافة والمعدلة في (11)اتفاق المحكمين والجدول 
درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية الموجية 

 .لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية في جامعة دمشق
أمثمة لبعض البنود المضافة والبنود التي تم إجراء التعديالت عميها في استبانة تقدير درجة أداء أعضاء  (11)جدول 

 .هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية وفقًا آلراء السادة المحّكمين
      استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية

العبارات بعد التعديل العبارات التي تحتاج إلى تعديل   المضافةالعبارات
نمي الميارات العقمية عند الطمبة من ي

خالل طرح بعض األسئمة التي تتطمب 
  المستوىاستخدام طرق تفكير عالية

   (لخإ...إدراك عالقات ـ- عصف ذىني)

يحث الطمبة عمى استخدام 
موقع الكمية باألنترنت في 

 .العممية التعميمية

وّجو الطمبة إلى البحث الذاتي ي
عن المصادر التعميمية الداعمة 

 من خالل لمموضوع المطروح
 شبكة االنترنت 

يحفز الطمبة عمى اإلبداع  .يحث الطمبة عمى التقويم الذاتي
 .واالبتكار

ممارسة حفز الطمبة عمى ي
اإلبداع األنشطة التي تنمي 
 .واالبتكار

إعادة أوراق يقدم تغذية راجعة من خالل 
 .بعد تصحيحيااالختبارات لمطمبة 

غير والستخدم التمميحاتالمفظية ي
 المفظية

غير وستخدم التمميحاتالمفظية ي
- تنغيم  نبرة الصوت)المفظية 

   .(ألخ ...حركات الجسد 

 .بدقة وعدالةصحح األوراق االمتحانية ي
 مع حسنةىتم بإقامة عالقات ي

 .الطمبة
 مع إنسانيةىتم بإقامة عالقات ي

 .الطمبة

ينوع في أساليب طرح األسئمة خالل 
 .الدرس

يستخدم طرائق تدريس تنمي 
 .ميارات التفكير العميا

تدريس تنمي ق ائتخدم طريس
ـ حل عصف ذىني )تفكير ال

 (لخإ ...مشكالت
بندًا تغطي  (86)بعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكمين أصبحت االستبانة تتكون من

مجال الميارة في التدريس، مجال العالقة مع الطمبة، مجال تقويم )مجاالت االستبانة كافة 
تحصيل الطمبة، مجال طرائق تدريس المادة التعميمية، مجال وسائل وتكنولوجيا التعميم، مجال 

، ثم قامت الباحثة بتطبيق استبانة تقدير درجة أداء (استخدام األسئمة، مجال الصفات الشخصية
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أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية 
طالبًا وطالبة من طمبة السنة الرابعة في كمية التربية (60)عمى عينة استطالعية مكونة من 

بجامعة دمشق، وىي غير عينة البحث األساسية، اختيرت عرضيًا من طمبة السنة الرابعة في 
وكان اليدف من الدراسة  (13/10/2014-12)كمية التربية بجامعة دمشق في الفترة الواقعة بـــ

االستطالعية التأكد من مناسبة بنود االستبانة ووضوح العبارات بالنسبة ألفراد العينة 
إذ ُطمَب من أفراد العينة . االستطالعية، وكذلك الستكمال دراسة صدق االستبانة وثباتيا إحصائياً 

االستطالعية عند اإلجابة عمى بنود االستبانة أن يستفسروا عن كل بنٍد يجدون فيو صعوبة أو 
وبعد تفريغ بيانات أفراد العينة االستطالعية عمى البرنامج . غموضًا في فيمو أو في اإلجابة عنو

، تمت دراسة صدق االتساق الداخمي والصدق التمييزي لالستبانة عمى النحو (spss)االحصائي 
 :  اآلتي

 :(صدق التكوين الفرضي)صدق االتساق الداخمي  -
تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في ستبانة جرى حساب صدق االتساق الداخمي ال

أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق من خالل 
 : القيام باإلجراءات اآلتية

إيجاد معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة ببعضيا البعض وكذلك بين مجاالت - 1
 . والجدول اآلتي يوضح نتائج معامالت االرتباط.  االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

 بين درجة كل مجال من مجاالت استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس طنتائج معامالت االرتبا (12)جدول 
في أثناء الحصة الدراسية الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية مع المجاالت األخرى ومع الدرجة الكمية 

 .لالستبانة

االستببنت 

ويجبالتهب 

 ةانًهبس

في 

 .انتذسيس

انؼاللت 

انجيذة يغ 

 .انطهبت

تمىيى 

تحصيم 

 .انطهبت

طشائك 

تذسيس انًبدة 

 .انتؼهيًيت

تكنىنىجيب 

 .انتؼهيى
استخذاو 

 .االسئهت 
انصفبث 

 انشخصيت

انذسجت 

 انكهيت

انًهبساث 

في 

 .انتذسيس
1 **0.71 **0.63 **0.66 **0.75 **0.69 **0.71 **0.85 

انؼاللت 

يغ 

 .انطهبت
 1 **0.67 **0.67 **0.59 **0.74 **0.65 **0.78 

تمىيى 

تحصيم 

 .انطهبت
  1 **0.70 **0.62 **0.58 **0.74 **0.81 

طشائك 

تذسيس 

انًبدة 

 .انتؼهيًيت

   1  **0.63 **0.61 **0.69 **0.86 
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تكنىنىجيب 

 .انتؼهيى
    1 **0.72 **0.76 **0.80 

استخذاو 

 االسئهت
     1 **0.73 **0.77 

انصفبث .

 انشخصيت
      1 **0.84 

.  0,01دال عند مسخىي دالنت  (**)

أن معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة في بعضيا البعض  (12)   يالحظ من الجدول 
تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة ستبانة وبين المجاالت والدرجة الكمية ال

الدراسية الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت جميعيا دالة إحصائيًا 
 مما يشير إلى أن ىذه المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض ومرتبطة (0.01)عند مستوى داللة 

أيضًا مع الدرجة الكمية، وأنيا تقيس ما وضعت لقياسو، أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت 
 .ألجمو وىذا يؤكد الصدق البنيوي ليذه المجاالت واالستبانة ككل

إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع الدرجة الكمية لممجال الذي  .2
 .  يبين النتائج التي تم التوصل إلييا(13)ينتمي إليو البند نفسو والجدول 

نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس في  (13)جدول 
 أثناء الحصة الدراسية الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية مع الدرجة الكمية لممجال الذي ينتمي إليه كل بند

 القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند
 دال 0.535** 59 دال 0.585** 30 دال 0.581** 1

 دال 0.526** 60 دال 0.756** 31 دال 0.481** 2

 دال 0.591** 61 دال 0.612** 32 دال 0.583** 3

 دال 0.652** 62 دال 0.674** 33 دال 0.673** 4

 دال 0.663** 63 دال 0.495** 34 دال 0.671** 5

 دال 0.671** 64 دال 0.554** 35 دال 0.612** 6

 دال 0.618** 65 دال 0.662** 36 دال 0.548** 7

 دال 0.536** 66 دال 0.601** 37 دال 0.481** 8

 دال 0.791** 67 دال 0.526** 38 دال 0.513** 9

 دال 0.642** 68 دال 0.393* 39 دال 0.384* 10

 دال 0.652** 69 دال 0.579** 40 دال 0.694** 11

 دال 0.673** 70 دال 0.580** 41 دال 0.547** 12

 دال 0.671** 71 دال 0.512** 42 دال 0.671** 13

 دال 0.612** 72 دال 0.475** 43 دال 0.558** 14

 دال 0.556** 73 دال 0.544** 44 دال 0.562** 15

 دال 0.622** 74 دال 0.518** 45 دال 0.648** 16

 دال 0.623** 75 دال 0.735** 46 دال 0.570** 17

 دال 0.571** 76 دال 0.495** 47 دال 0.525** 18

 دال 0.426** 77 دال 0.554** 48 دال 0.642** 19

 دال 0.691** 78 دال 0.662** 49 دال 0.412** 20

 دال 0.602** 79 دال 0.601** 50 دال 0.585** 21
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 دال 0.623** 80 دال 0.580** 51 دال 0.616** 22

 دال 0.626** 81 دال 0.621** 52 دال 0.704** 23

 دال 0.671** 82 دال 0.562** 53 دال 0.546** 24

 دال 0.460** 83 دال 0.481** 54 دال 0.605** 25

 دال 0.572** 84 دال 0.613** 55 دال 0.524** 26
 دال 0.638** 85 دال 0.654** 56 دال 0.644** 27
 دال 0.572** 86 دال 0.641** 57 دال 0.617** 28
 - - - دال 0.518** 58 دال 0.611** 29

 0,05دال عند مسخىي دالنت  (*) – 0,01دال عند مسخىي دالنت  (**)

   يالحظ من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الذي ينتمي إليو 
 مما يشير إلى وجود تجانس داخمي (0.01/0.05)ىذا البند جميعيا دالة عند مستويي داللة 

 .لبنود االستبانة، وأن البنود تقيس لما وضعت لقياسو
إيجادمعامالتاالرتباطبيندرجةكمبندمنبنوداالستبانةمعالدرجةالكميةلالستبانةككل،كماىوموّضحفيال .3

 (. 14 )جدول
في استبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس نتائج معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود  (14)جدول

 لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية مع الدرجة الكمية لالستبانة ككلأثناء الحصة الدراسية الموجهة 

 القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند
 دال 0.643** 59 دال 0.648** 30 دال 0.712** 1

 دال 0.626** 60 دال 0.652** 31 دال 0.475** 2

 دال 0.671** 61 دال 0.673** 32 دال 0.544** 3

 دال 0.460** 62 دال 0.671** 33 دال 0.518** 4

 دال 0.572** 63 دال 0.612** 34 دال 0.735** 5

 دال 0.638** 64 دال 0.596** 35 دال 0.495** 6

 دال 0.562** 65 دال 0.622** 36 دال 0.554** 7

 دال 0.648** 66 دال 0.623** 37 دال 0.662** 8

 دال 0.570** 67 دال 0.524** 38 دال 0.601** 9

 دال 0.525** 68 دال 0.644** 39 دال 0.580** 10

 دال 0.642** 69 دال 0.579** 40 دال 0.621** 11

 دال 0.412** 70 دال 0.580** 41 دال 0.562** 12

 دال 0.585** 71 دال 0.581** 42 دال 0.663** 13

 دال 0.616** 72 دال 0.681** 43 دال 0.671** 14

 دال 0.704** 73 دال 0.583** 44 دال 0.718** 15

 دال 0.546** 74 دال 0.673** 45 دال 0.536** 16

 دال 0.605** 75 دال 0.671** 46 دال 0.791** 17

 دال 0.571** 76 دال 0.612** 47 دال 0.642** 18

 دال 0.426** 77 دال 0.548** 48 دال 0.652** 19

 دال 0.691** 78 دال 0.481** 49 دال 0.673** 20

 دال 0.602** 79 دال 0.513** 50 دال 0.671** 21

 دال 0.835** 80 دال 0.536** 51 دال 0.612** 22

 دال 0.526** 81 دال 0.694** 52 دال 0.556** 23

 دال 0.591** 82 دال 0.547** 53 دال 0.622** 24
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 دال 0.652** 83 دال 0.671** 54 دال 0.623** 25

 دال 0.781** 84 دال 0.758** 55 دال 0.724** 26
 دال 0.535** 85 دال 0.641** 56 دال 0.644** 27
 دال 0.586** 86 دال 0.578** 57 دال 0.617** 28
 - - - دال 0.621** 58 دال 0.681** 29

 0,01دال عند مسخىي دالنت  (**) 

 وجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود االستبانة مع درجتيا الكمية (14)   يتبين من الجدول 
 مما يشير إلى أن بنود (.0.01/0.05)وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

لطمبة السنة أثناء الحصة الدراسية الموجية في استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس 
 تقيس ما وضعت لقياسو، وىذا يدل أيضًا عمى أنيا تقيس الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
 .  التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو

 :دراسة ثبات االستبانة-4
استبانة تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية بدراسة ثبات  قامت الباحثة

 : بطريقتين عمى النحو اآلتيالموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
إذ جرى حساب معامل االتساق الداخمي : ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ- 

 تقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة السنة الستبانة
 يوضح (15) طالب وطالبة، والجدول (60)بعد تطبيقيا عمى العينة االستطالعية السابقةالرابعة

 . نتائج معامالت الثبات بيذه الطريقة
الستبانة تقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء نتائج معامالت ثبات ألفا كرونباخ (15)الجدول

 الحصة الدراسية الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
استببنت  تمذيش أداء أػضبء هيئت انتذسيس أثنبء انحصت 

انذساسيت انًىجهت نطهبت انسنت انشابؼت في كهيت انتشبيت 
ػذد بنىد االستببنت أنفب كشونببخ 

 19 0.741 يجبل يًبسست انًهبسة في انتذسيس

 14 0.720 يجبل يًبسست انؼاللت يغ انطهبت

 15 0.674 يجبل تمىيى تحصيم انطهبت

 8 0.783 يجبل استخذاو طشائك تذسيس انًبدة انتؼهيًيت

 10 0.773 يجبل استخذاو تكنىنىجيب انتؼهيى

 9 0.820 يجبل استخذاو االسئهت 

 11 0.708 يجبل انصفبث انشخصيت

 86 0.875االستببنت ككم 

   يتضح من الجدول السابق أن معامل االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ لبنود استبانة 
( 0.875) ككل بمغت تقدير أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لمطمبة

وىو معامل ثبات جيد ألغراض البحث الحالي، أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت 
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 وىي معامالت ثبات (0.820-0.674)معامالت االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ ليا بين 
 .  مرتفعة ومقبولة أيضًا ألغراض البحث الحالي

الستبانة تقدير أداء قامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة : الثبات باإلعادة- 
 عمى العينة أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبة السنة الرابعة

االستطالعية نفسيا من خالل إعادة تطبيق االستبانة لممرة الثانية عمييا بعد مضي أسبوعين من 
وجرى استخراج معامل الثبات بطريقة . (23/10/2014)بـــ وذلك في الفترة الواقعة التطبيق األول

 (. 16)اإلعادة عن طريق حساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني كما في الجدول
الستبانة تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء  نتائج معامالت ارتباط الثبات باإلعادة (16)جدول 

 الحصة الدراسية الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
استببنتتمذيشأداءأػضبءهيئتانتذسيسأثنبءانحصتانذساسيتانًىجهتنطهبت 

 انسنت انشابؼت في كهيت انتشبيت
يؼبيم االستببط بين انتطبيك األول 

 وانثبني

 0.790** يجبنًًبسستانًهبساتفيبنتذسيس

 0.725** يجبنًًبسستانؼاللتانجيذةيؼبنطهبت

 0.692** يجبنتمىيًتحصيالنطهبت

 0.842** يجبالستخذايطشائمتذسيسبنًبدةانتؼهيًيت

 0.828** يجبالستخذايتكنىنىجيبانتؼهيى

 0.742** يجبالستخذايبالسئهت

 0.793** يجبل انصفبث انشخصيت

 0.863** االستببنتككم

 0.01دال عند مسخىي دالنت  (**)

يالحظ أن معامل ارتباط الثبات اإلعادة لمدرجة الكمية الستبانة (16)    بالنظر إلى الجدول 
وىو ( 0.863)تقدير أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية الموجية لمطمبة بمغت 

أما فيما يتعمق بمجاالت االستبانة فقد تراوحت . معامل ثبات جيد ألغراض البحث الحالي
 وىي معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة أيضًا (0.842-0.692)معامالت ثبات االعادة ليا بين 

 .  ألغراض البحث الحالي
   ويتضح مما سبق أن استبانة تقدير أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية 
الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق تتصف بدرجة جيد من الصدق 

 .والثبات تجعميا صالحًا لالستخدام كأداة لمبحث الحالي
الصورة النهائية الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق - 5

 :   الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق وكيفية تصحيح درجاتها
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أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لطمبةالسنة استبانة    تكونت 
بندًا، موزعة عمى سبع مجاالت وبدائل اجابة  (86)الرابعة في كمية التربية بصورتيا النيائية من

، والجدول (5الممحق رقم) (موافق أبدًا، موافق، ال رأي لي، غير موافق، غير موافق أبداً )خماسية 
 :  اآلتي يبين توزع بنود االستبانة عمى المجاالت التي تكونت منيا

مجاالت الصورة النهائية الستبانة تقدير أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء الحصة  (17)جدول 
 الدراسية الموجهة لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق

 أرقام البنود عدد البنود االستبانة ومجاالتيا
 19-1 19 .مجال ممارسة الميارات في التدريس

 33-20 14 .مجال ممارسة العالقة الجيدة مع الطمبة

 48-34 15 .مجال تقويم تحصيل الطمبة

 56- 49 8 .مجال استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية

 66-57 10 .مجال استخدام تكنولوجيا التعميم

 75-67 9 .مجال استخدام االسئمة 

 86 -76 11 مجال الصفات الشخصية

 86-  1 86 االستبانة ككل

 لالطالع عمى االستبانة في مرحمتها النهائية (5)يمكن الرجوع إلى المحمق
( 4)درجات، وفي حال اختياره موافق  (5) إذ يعطى الطالب في حال اختياره موافق بشدة 

درجتان، وفي  (2)درجات وفي حال اختياره غير موافق (3)درجات، وفي حال اختياره ال رأي لي 
وبالتالي فإن أعمى درجة ممكن أن يحصل عمييا . درجة واحدة (1)حال اختياره غير موافق أبدًا 

درجة، وىي تشير إلى  (430= 5×86)الطالب في حال إجابتو عن جميع بنود االستبانة ىي 
درجة مرتفعة جدًا من ممارسة عضو ىيئة التدريس لدوره في الحصة الدراسية من وجية نظر 
الطمبة، وأدنى درجة ممكن أن يحصل عمييا الطالب في حال إجابتو عمى جميع بنود االستبانة 

درجة، وىي تشير إلى وجود درجة ضعيفة جدًا من ممارسة عضو ىيئة  (86= 1×86)ىي 
 .التدريس لدوره في الحصة الدراسية من وجية نظر الطمبة

ولتحديد مستوى أو درجة أداء عضو ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر 
الذي يمكن من خاللو تم وضع المعيار اآلتي . طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق

قيم المتوسطات الحسابية الرتبيةإلجابات أفراد عينة البحث بمستوى أو درجة التقديرالواردة مقابمة
 : في الجدول اآلتي
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معيار تحديد درجة أداء عضو هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من وجهة نظر طمبة ( 18)جدول
 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق

دسجبث تمذيش أداء ػضى هيئت انتذسيس انشتبي انحسببي انًتىسظ 

 أثنبء انحصت انذساسيت 

يشتفؼت  4-5

يتىسطت  2-3.99

ينخفضت  1-1.99

بطاقة مالحظة لتقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة - 4-2-3
 .(اعداد الباحثة)دمشق أثناء الحصة الدراسية 

وجميع تمك  مر تصميم بطاقة المالحظة بعدة خطوات منظمة حتى وصوليا إلى الصورة النيائية 
 :الخطوات  تؤسس لمصدق البنيوي ليا، وفيما يمي حديث مفصل عن ىذه الخطوات

 قصدت الباحثة من وراء إعداد بطاقة المالحظة تقديرمدى أداء :الهدف من بطاقة المالحظة. 1
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية، وبصورة خاصة 

 :تيدف بطاقة المالحظة إلى تقدير ما يمي

 .مدى ممارسة عضو ىيئة التدريس الميارة في التدريس -
 .مدى ممارسة عضو ىيئة التدريس العالقة مع الطمبة -
 .طريقة عضو ىيئة التدريس في تقويم تحصيل الطمبة -
 .مدى استخدام عضو ىيئة التدريس طرائق التدريس في المادة التعميمية -
 .مدى استخدام عضو ىيئة التدريس تكنولوجيا التعميم -
 .مدى استخدام عضو ىيئة التدريس األسئمة في الحصة الدراسية -
 .مدى تمثل عضو ىيئة التدريس الصفات الشخصية السميمة -
إخراج بطاقة مالحظة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق أثناء . 2

 .الحصة الدراسية بصورتها األولية
  حيثتمت مراجعة األدبيات العممية  ذات العالقة بإداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات، 

باإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع البحث واالسترشاد 
بآراء التربويين المتخصصين في مجال التربية وعمم النفس، وذلك لتحديد النقاط األساسية في 

إذ تم تحديد مجاالت بطاقة المالحظة التي يجب أن تتضمنيا بسبع . بناء بطاقة المالحظة
مجال الميارة في التدريس، مجال العالقة مع الطمبة، مجال تقويم تحصيل )مجاالت وىي 

الطمبة، مجال طرائق تدريس المادة التعميمية، مجال وسائل وتكنولوجيا التعميم، مجال استخدام 
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، ومن ثم انتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من (االسئمة، مجال الصفات الشخصية
المجاالت السابقة مع مراعاة وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا، كما تم أخذ معظم بنود بطاقة 
المالحظة من بنود االستبانتين السابقتينوتعديميا بشكل يتناسب مع شروط صياغة بطاقة 
 :المالحظة وبعد ذلك تم إخراج بطاقة المالحظة في صورتيا األولية مكونة من النقاط اآلتية

 توضح طبيعة بطاقة المالحظة واليدف منيا وكيفية التعامل معيا، وبعض : مقدمة
 .االرشادات الواجب التقيد بيا أثناء اإلجابة عمييا

 تتعمق بمعرفة تخصصيم : معمومات عامة عن أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة البحث
 . والمرتبة العممية التي يشغموىا في الوقت الحالي وسنوات خبرتيم الوظيفية

 ( 63)إذ تكونت بطاقة المالحظة في مرحمتيا األولية من : مجاالت بطاقة المالحظة وبنودها
: بندًا تغطي كافة المجاالت السابقة، مع سمم تقدير خماسي  يبين درجة توفر األداء وىي

 درجات، ضعيف 2= درجات، ضعيف3= درجات،  متوسط4=  درجات، جيد5= جيد جدًا 
والجدول اآلتي يبين مجاالت بطاقة المالحظة وبنودىا في صورتيا .  درجة واحدة1= جداً 

 :األولية
مجاالت بطاقة مالحظة أداء أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق بصورتها  (19)جدول 

 األولية
 أرقام البنود عدد البنود ومجاالتيابطاقة المالحظة 

 16-1 16 . في التدريسالميارةمجال 

 25-17 9 .مجال العالقة مع الطمبة

 33-26 8 .مجال تقويم تحصيل الطمبة

 40-34 7 .مجال استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية

 47-41 7 . التعميماوسائل وتكنولوجيمجال استخدام 

 55-48 8 .مجال استخدام االسئمة

 63-56 8 .مجال الصفات الشخصية

 63-1                 63 االستبانة ككل

 :(اجراءات الصدق)عرض بطاقة المالحظة عمى عدد من السادة المحكمين. 3 
 جرى التحقق من صدق محتوى بطاقة المالحظةبعرضيا عمى مجموعة محكمين في الفترة 

محكم، ىم ذات المحكمين  (14) عددىم اإلجمالي،(30/9/2014ولغاية 2/9/2014) بين الواقعة
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بيدف بيان مالحظاتيم عن مدى وضوح بنود البطاقة ومالءمتيا لميدف  (1الممحق رقم)السابقين
ولالستفادة من آرائيم العام، ولقياس ما وضعت لقياسو، ومدى دقة إجراءات التطبيق والتصحيح، 

 اتوا وعبارا لما ىو مطموب قياسو ومدى وضوح بنودهالبطاقةمة ءومقترحاتيم في مدى مال
 ومن ثم .ا وتجويدهالبطاقة، وإلضافة مقترحاتيم وآرائيم مما يسيم في إغناء اوطريقة تصحيحو

 بيا من قبل السادة المحكمين من حيث إعادة صياغة ى بإجراء التعديالت الموصَّ ة الباحثتقام
 وكانت التعديالت عمى النحو مةءلتصبح أكثر وضوحًا ومالبعض العباراتواضافة تعميمات أخرى 

 :  اآلتي
 :إضافة تعميمات في كيفية إجراء المالحظة بالنسبة لممالحظين وىي -

 .عدمتحدثالمالِحظمعزميميالمالِحظفي أثناءإجراءالمالحظة أو اإلنشغال بشيٍء آخر .1
 .عدم تحدث المالِحظ مع عضو ىيئة التدريسقبل إجراء المالحظة وفي أثنائيا وبعدىا .2
إىمال العالقات الشخصية في حال وجودىا بين المالحظ  وبين عضو ىيئة التدريس،  .3

 .وبين المالحظ وبين زميمو المالِحظ
جيد جدًا أو جيد أو متوسط أو )عدم تقييم األداء إال بعد التأكد منو، فإما أن يكون  .4

 .(ضعيف أو ضعيف جدا
 .استخدامالقمماألزرقالناشففيتسجيمتقييم المالحظ ألداء عضو ىيئة التدريس .5

استبدال بعض العبارات كاستخدام كممة محاضرة بداًل من حصة دراسيةوكممة مجاالت بداًل  -
بداًل  (انسانية)وكممة يصممبداًل عنيعرض وكممة. عنمحاور وكممة أداءبداًل عنسموكيات

 .عنحسنة
بندًا تغطي  (63)بعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكمين بقيتبطاقة المالحظةمكونة من

 بنود، ومجال 9= بندًا، ومجال العالقة مع الطمبة16=مجال الميارة في التدريس)كافة المجاالت 
 بنود، ومجال وسائل 7= بنود، ومجال طرائق تدريس المادة التعميمية8=تقويم تحصيل الطمبة
 8= بنود، ومجال الصفات الشخصية8=بنود، ومجال استخدام األسئمة7=وتكنولوجيا التعميم

 السابقة ة، ثم قامت الباحثة بتطبيق بطاقة المالحظة عمى عدد من أفراد العينة االستطالعي(بنود
نظرًا لتعذر الباحثة تطبيق بطاقة المالحظة عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس أفراد العينة )

عضوًا تدريسيًا تم اختيارىم بشكل مقصود من  (15)إذ قامت بمالحظة أداء (االستطالعية السابقة
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عضوًا تدريسيًا، ثم قامت بحساب  (24)أفراد العينة االستطالعية السابقة المكونة من 
درجاتيمعمى بطاقة المالحظة والقيام بإجراءات صدق االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة وذلك 

من خالل دراسة دالالت االرتباط بين الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ومجاالتيا الفرعية، وكذلك 
والجدول . دراسة االرتباط بين درجةكل مجال من مجاالت بطاقة المالحظة مع مجاالتيا األخرى

 .اآلتي يبين نتائج صدق االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة
 بين درجة كل مجال من مجاالت بطاقة المالحظة مع المجاالت األخرى ومعامالت طنتائج معامالت االرتبا (20)جدول 

 االرتباط بين مجاالت بطاقة المالحظةودرجتها الكمية
بطبلت 

انًالحظت 

ويجبالتهب 

 ةانًهبس

في 

 .انتذسيس

انؼاللت 

انجيذة يغ 

 .انطهبت

تمىيى 

تحصيم 

 .انطهبت

طشائك 

تذسيس انًبدة 

 .انتؼهيًيت

تكنىنىجيب 

 .انتؼهيى
استخذاو 

 .األسئهت 
انصفبث 

 انشخصيت

انذسجت 

 انكهيت

انًهبساث 

في 

 .انتذسيس
1 **0.61 **0.74 **0.68 **0.71 **0.76 **0.73 **0.86 

انؼاللت 

يغ 

 .انطهبت
 1 **0.77 **0.79 **0.84 **0.67 **0.65 **0.81 

تمىيى 

تحصيم 

 .انطهبت
  1 **0.64 **0.66 **0.74 **0.82 **0.88 

طشائك 

تذسيس 

انًبدة 

 .انتؼهيًيت

   1 **0.68 **0.70 **0.79 **0.82 

تكنىنىجيب 

 .انتؼهيى
    1 **0.64 **0.76 **0.79 

استخذاو 

 االسئهت
     1 **0.69 **0.84 

انصفبث .

 انشخصيت
      1 **0.91 

.  0,01دال عند مسخىي دالنت  (**)

أن معامالت االرتباط بين مجاالت بطاقة المالحظة وبين  (20)    يالحظ من الجدول 
المجاالت والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة كانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 مما يشير إلى أن ىذه المجاالت مرتبطة مع بعضيا البعض ومرتبطة أيضًا مع الدرجة (0.01)
الكمية، وأنيا تقيس ما وضعت لقياسو، أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو وىذا يؤكد 

 .  صدق االتساق الداخميمبطاقة المالحظة
 :ثبات بطاقة المالحظة .4

   تم حساب ثبات بطاقة المالحظة باستخراج نسبة اتفاق المالحظينعمى نفس العينة 
زمالئيا من طمبة  (2)عضوًا تدريسيًا، إذ طمبت الباحثة من  (15)االستطالعية السابقة 
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 =15)الماجستيرفي كمية التربية بجامعة دمشق القيام بمالحظة أداء أعضاء ىيئة التدريس 
. في كمية التربية بجامعة دمشق في أثناء الحصة الدراسية في فترة زمنية واحدة (عضوًا تدريسياً 

بعد ذلك .حيث يبدأ المالحظون معًا وينتيوا معن عند مالحظة أداء كل عضو تدريسي
قامتالباحثة بحساب عدد مرات االتفاق وعدد مرات االختالف بينيم عمى كل بطاقة مالحظة لكل 

 لحساب نسبة اتفاق (3)(Cooper)عضو تدريسي، ثم معالجة النتائج باستخدام معادلة كوبر
 .المالحظين عمى بطاقة المالحظة،والجدول اآلتي يوضح ذلك

في بطاقة  (ةأفراد العينة االستطالعي)نسبة اتفاق المالحظين عمى أداء أعضاء هيئة التدريس (21)جدول 
 المالحظة

عدد مرات  ةعدد أفراد العينة االستطالعي
 االتفاق

ػذد يشاث 

 االختالف

يؼبيم اتفبق 

انًالحظين 

1 55 8 87.30 

2 53 10 84.12 

3 54 9 85.71 

4 52 11 82.53 

5 56 7 88.88 

6 57 6 90.47 

7 59 4 93.65 

8 60 3 95.23 

9 54 9 85.71 

10 59 4 93.65 

11 53 10 84.12 

12 56 7 88.88 

13 59 4 93.65 

14 60 13 95.23 

15 57 6 90.47 

 89.30 - - انًتىسظ

قل معامل أو (95.23)كان بين المالحظين  أن أعمى معامل اتفاق (21)يتضح من الجدول 
حيث وىو معامل اتفاق مرتفع  (89.30)ومتوسط معامل االتفاق  (82.53)كان بينيما اتفاق 

                                                           

 ×  100       
عددالمالحظين مرات اتفاق المالحظين

عدد مرات اتفاق المالحظين+عدد مرات اختالف 
= نسبت احفاق انمالحظين       - 

3 
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فأكثر لتدل عمى ( %85)مستوى الثبات بداللة نسبة االتفاق التي يجب أن تكون " حدد كوبر 
 .(62-61، 1984، المفتي)"أداة المالحظةارتفاع ثبات 

  ويتضح مما سبق أن بطاقة مالحظة األداء تتصف بدرجة جيد ومقبولة من الصدق والثبات 
 (.6الممحق رقم،).تجعميا صالحة لالستخدام كأداة لمدراسة الحالية

 :  كيفية تصحيح بطاقة المالحظة- 5
بندًا مع سمم تقدير خماسي  يبين درجة  (63) تألفت بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية من 

 2= درجات، ضعيف3= درجات،  متوسط4=  درجات، جيد5= جيد جدًا ): توفر األداء وىي
حيث تطمب الباحثة من طالبيناثنين من زمالئيا من . ( درجة واحدة1= درجات، ضعيف جداً 

ويقوم كل . طمبة الماجستير مراقبة أداء عضو ىيئة التدريسفي كمية التربية في نفس الوقت
 وبعد ذلك .مالحظ بإعطاء عضو ىيئة التدريسالدرجة التي يستحقيا عمى بنود بطاقة المالحظة

تستخرج عالمة عضو ىيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة من خالل جمع الدراجات التي 
ونتيجة لذلك . (2)اعطاىا المالحظ األول والدرجات التي اعطاىا المالحظ الثاني وتقسيميا عمى 

× 63)فأن أعمى عالمة يمكن أن يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس في بطاقة المالحظة ىي 

وأقل عالمة يمكن أن يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس في بطاقة المالحظة .  درجة(315= 5
 لتحديد مستوى أداء عضو ىيئة التدريس يكما تم اعتماد المعيار اآلت. درجة(1=1×63)ىي 

 .عمى بطاقة المالحظة
نتائج معيار تحديد درجة أداء عضو هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من وجهة نظر ( 22)جدول

 طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق 
يستىي تمذيش أداء ػضى هيئت انتذسيس أثنبء انشتبي انحسببي انًتىسظ 

 انحصت انذساسيت في بطبلت انًالحظت

يشتفؼت  4-5

يتىسطت  2-3.99

 ينخفضت 1-1.99

 
 : جمتمع البحث-4-3

تمثل مجتمع البحث الحالي بجميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق 
عضوًا تدريسيًا ممن يحممون درجة الدكتوراه،وكذلك بجميع طمبة السنة (116)والبالغ عددىم 

طالبًا وطالبة، حسب إحصائيات  (1593)الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق والبالغ عددىم 
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 وىو العام الذي ُطبق فيو البحث (2015-2014)دليل كمية التربية بجامعة دمشق لمعام الدراسي 
 .وفيما يمي وصف لمخصائص الديمغرافية لمجتمع لمبحث

. فئة أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشقالمجتمع األصمي ل- أوالً 
 الخصائص الديمغرافية لممجتمع األصمي ألعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق (23)جدول 

ألسبو انكهيت 

ػذ سنىاث انخبشة انًشتبت انؼهًيت االختصبص 

 انًجًىع
اننسبت 

 استبرنفسي تشبىي  انًئىيت
استبر 

 يسبػذ
 يذسس

ألم ين 

5 

 سنىاث

-6ين 

10 

سنىاث 

أكثش 

 11ين 

سنت 

ينبهج وطشائك 

تذسيس 
32  11 9 12 8 9 15 32 

28% 

 %28 32 9 11 12 15 10 7 32 ػهى اننفس 

 %4 5 2 2 1 2 1 2  5تشبيت خبصت 

 %5 6 3 2 1 3 1 2  6تشبيت انطفم 

 %13 15 7 4 4 6 4 5 15 االسشبد اننفسي 

 %7 8 3 3 2 5 2 1 8 ليبس وتمىيى 

 %8 10 5 3 2 3 3 4  10أصىل تشبيت 

 %7 8 4 2 2 3 2 3  8تشبيت يمبسنت 

 انًجًىع

61 55 35 32 49 32 36 48 

116 

 

100% 53% 47% 30% 28% 42% 28% 31% 41% 

116 116 116 
. فئة طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشقالمجتمع األصمي ل- ثانياً 

 الخصائص الديمغرافية لممجتمع األصمي لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق (24)     جدول 
اننسبت  انًجًىع انجنساالختصبص ألسبو انكهيت 

 اإلنبث انزكىسنفسي تشبىي  انًئىيت

 %19 303 214 89 - 303ينبهج وطشائك تذسيس 

 %11 171 135 36 171 -ػهى اننفس 

 %4 65 56 9 - 65تشبيت خبصت 

 %1 21 21 - - 21 سيبض االطفبل

 %11 168 145 23 168 -االسشبد اننفسي 

 %54 865 755 110 - 865 يؼهى صف

 المجموع والنسبة المئوية
1254 339 267 1326 

1593 100% 78% 22% 17% 83% 

1593 1593 

بمغ تدريسىيئةالأن العدد الكمي لمجتمع البحث من أعضاء ( 24()23)يالحظ من الجدولين 
طالبًا وطالبة من  (1593) من الطمبة بمغالعدد الكمي لمجتمع البحثعضوًا تدريسيًا، و (116)

 .طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
 :البحثعينة  -4-4
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ألن نتائجو التي سينتيي إلييا , يمثل اختيار عينة البحث إحدى أىم خطوات البحث الميداني   "
حتى يتوافر إمكان تعميم نتائجيا عمى , ترتكز ارتكازًا كميًا عمى خصائص العينة ومدى تمثيميا لو

 .(92, 1990, عز)"أفراد المجتمع األصمي الذي ُسِحبت منو
طالبًا وطالبة من طمبة (319)لتحقيق أىداف البحث الحالي سحبت عينة عشوائية طبقية بمغت

 الخاص من أفراد المجتمع األصمي (%20)، بنسبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
بعض ليو إذىب وىي نسبة مناسبة وفقًالما .بطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق

أن تكون كحد أدنى  يجب في البحوث الوصفية لممجتمعاتة أن نسبة أفراد العينة المالئمينمنالباحث
لمجتمع ال يتجاوز بضعة  (%10)من أفراد مجتمع صغير ال يتجاوز بضع مئات، و (50%)

, عودة وممكاوي)( 247،ص2007،ممحم)" لمجتمع ال يتجاوز عشرات اآلالف (%5)آالف، و
إلى أسموب العينة العشوائية الطبقية في سحب ومن مبررات لجوء الباحثة (.168ص , 1992

عينة الطمبة ىو أن عدد أفراد مجتمع البحثمطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق 
وىذا ما أشار إليو  (الخ..ذكور إناث/ نفسي/تربوي)غير متجانس بالنسبة لممتغيرات المدروسة 

من أننا عندما نواجو مجتمعًا غير متجانسًا، فإنو من المفضل المجوء إلى ،(2002)الصيرفي
والعشوائية كما يشير حمصي . (195، 2002 الصيرفي،)الطبقية أسموب العينة العشوائية 

، تعني أن يكون لكل أفراد الجماعة حظوظًا متساوية في أن يجري اختيارىم من بين (1991)
أما . أفراد العينة، وأن ال يؤثر اختيار أي فرد بأي صورة من الصور في اختيار أي فرد آخر

نفسي، / ذكور، إناث)الطبقية فتعني أن يتم بموجبيا تقسيم المجتمع إلى طبقات أو فئات كـــــ
وأن يكون عدد األفراد الذين يمثمون كل طبقة في العينة المسحوبةمطابقًا لنسبة ىذه  (الخ. تربوي

 . (117-116، 1991 حمصي،)األصميالطبقة في المجتمع 
ممن يمارسون عمميم ، عضوًا تدريسياً (58)بمغتكذلك قامت الباحثةبسحب عينة مقصودة 

والعينة ، الخاص بأعضاء ىيئة التدريسمن أفراد المجتمع األصمي (%50)بنسبة التدريسي 
مقصودة ىي من العينات التي تحدد مسبقًا مواصفات وخصائص األفراد الذين يجب أن تتضّمنيم 
نما  العينة، وبذلك ال تكون المشكمة في الحصول عمى عدد كاٍف من أفراد المجتمع األصمي، وا 

الزراد )المشكمة تكمن في الحصول عمى أفراد ليم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض البحث
 (.72، ص1986ويحيى، 
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 .وفيما يمي نوضح اإلجراءات التي تم اتباعيا في سحب عينة البحث
تحديد عدد طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق من حيث الجنس والتخصص  -

 .وتحديد نسبتيم إلى المجتمع األصمي
 تحديد عدد أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة دمشق من حيث التخصص  -

 .والمرتبة العممية  وسنوات الخبرة وتحديد نسبتيم إلى المجتمع األصمي
 من أفراد (%20)تحديد نسبة عينة طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق بـــــ -

 .المجتمع األصمي الخاص بطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
 من أفراد المجتمع األصمي الخاص (%50)تحديد نسبة عينة أعضاء ىيئة التدريس بـــــ -

 .بأعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق
عضوًا (58)بمغتطالبًا وطالبة،وعينة مقصودة  (319)بمغت سحب عينة عشوائية طبقية  -

تدريسيًا مع مراعاة أن يكون نسبة كل فئة في العينة المسحوبة مطابقًالنسبة الفئة نفسيا في 
 .والجداول اآلتية تبين توزع أفراد عينة البحث عمى المتغيرات المدروسة، المجتمع األصمي

.  طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشقعينة البحث من- أوالً 
 توزع أفراد عينة البحث من طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى المتغيرات المدروسة (25)جدول 

اننسبت  انًجًىع انجنساالختصبص  متغيرات البحث

 اإلنبث انزكىسنفسي تشبىي  انًئىيت

أفشاد ػينت طهبت انسنت 

انشابؼت في كهيت انتشبيت 

 بجبيؼت ديشك

249 70 54 265 

319 100% 78% 22% 17% 83% 

 319 319 انًجًىع

. عينة البحث منأعضاءهيئةالتدريسفيكميةالتربيةبجامعةدمشق- ثانياً 
 توزع أفراد عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق عمى المتغيرات المدروسة  (26)     جدول 

ألسبو انكهيت 

ػذ سنىاث انخبشة انًشتبت انؼهًيت االختصبص 

 % انًجًىع
 استبرنفسي تشبىي 

استبر 

 يسبػذ
 يذسس

ألم ين 

5 

 سنىاث

-6ين 

10 

سنىاث 

أكثش 

 11ين 

سنت 

أفشاد ػينت 

أػضبء هيئت 

 انتذسيس 

31 27 18 16 24 16 18 24 

58 

 

100% 53% 47% 30% 28% 42% 28% 31% 41% 

58 58 58 
طالبًا وطالبة  (319)لعينة البحث من الطمبة بمغالعدد الكمي أن (26( )25)يالحظ من الجدولين 

 من أعضاء لعينة البحثأن العدد الكمي من طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق
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عضوًا تدريسيًا، من أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة  (58) بمغ تدريسىيئةال
 .دمشق

: إجراءاتتنفيذالبحث -4-5
:  البحث الحالي القيام في الخطوات اآلتيةإجراءاتتمثمت 

بالعودةإلىاألدبياتالتربويةالمتعمقةبأداء أعضاء ىيئة ( لمدراسة الحالية ) كتابةاإلطارالنظري.1
. التدريس،واستعراضالدراساتالسابقةالعربية واألجنبية القريبةمنالبحثالحالية

استبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس الموجية لممدرسين في كمية التربية )إعدادأدوات البحث. 2
بجامعة دمشق، واستبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية 

وبطاقة المالحظة لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة 
من وجية نظرأفراد أداء أعضاء ىيئة التدريس والتحققمنصدقيا وثباتيا،واستخداميمالتعّرف(دمشق

 .(أعضاء ىيئة التدريس، وطمبة السنة الرابعة)عينة البحث 
بجميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية  تحديدمجتمعالبحث وعينتو،إذحددالمجتمعاألصميممبحث.3

 عضوًا تدريسيًا، ممن يحممون درجة الدكتوراه، (116)التربية بجامعة دمشق والبالغ عددىم 
طالبًا  (1593)وكذلك بجميع طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق والبالغ عددىم 

%( 20)من أعضاء ىيئة التدريس، و%(50)ثم سحبت منيم عينة عشوائية طبقية بنسبةوطالبة، 
 .طالبًا وطالبة (319)عضوًا تدريسيًا، و (58)وبالتالي بمغت عينة البحث. من طمبة السنة الرابعة

 بعد االنتياء من سحب عينة البحث قامت الباحثة بتطبيق أدواتيا فيالفترةالواقعةبين. 4
 :عمى النحو اآلتي(10/12/2014ولغاية 5/11/2014)
 الموجية لممدرسين في كمية (اتيالتقويم الذ)استبانة تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريستطبيق-أ

 .عضواً  (58)التربية بجامعة دمشق عمى عينة أعضاء ىيئة التدريس والبالغ عددىم
تطبيقاستبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس الموجية لطمبة السنة الرابعة في كمية التربية، عمى -ب

 .طالبًا وطالبة (319)عينة الطمبة والبالغة
بتدريب أثنين من زمالئيا من طمبة الماجستير عمى قامت الباحث: تطبيق بطاقة المالحظة-ج

تطبيق بطاقة المالحظة والتعرف عمى بنودىا جميعًا وذلك لتوحيد قرار التقويم بين المقومين 
 عضوًا (30)ثم قام المقومون الثالثة بمالحظة أداء  (الباحثة واثنين من طمبة الماجستير)الثالثة
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وجرى تقدير  (اختيروا من أفراد عينة البحث األساسية)تدريسيًا في كمية التربية بجامعة دمشق 
 فيالفترةالواقعةبينوكل ىذه األدوات طبقت أدائيم عن طريق بطاقة المالحظة التي أعدتيا الباحثة

 في أثناء الحصة أداء أعضاء ىيئة التدريس،وذلكمتعّرف(10/12/2014ولغاية5/11/2014)
 .الدراسية من وجية نظر أفراد عينة البحث

إن من أبرز الصعوبات التي واجيتيا الباحثة في أثناء :الصعوبات التي واجهت تطبيق البحث-5
 :تطبيق أدوات البحث ما يمي

  صعوبة التطبيق عمى أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في جامعة دمشق والتعامل
 .وعدم تعاون البعض منيم , معيم نتيجة ضيق عمميم

   عدم جدية الطمبة في اإلجابة عمى بعض االستبانات أو ترك أسئمة بدون اإلجابة عمييا
 .األمر الذي جعل الباحثة تمغي بعض االستبانات وتعيد تطبيقيا عمى أفراد آخرين

  صعوبة إجراء المالحظة عمى أعضاء ىيئة التدريس من قبل الباحثة لوحدىا مما اضطر
 .إلى االستعانة ببعض الباحثيناآلخرين لممساعدة في إجرائيا

  عدم القدرة عمى إجراء المالحظة عمى جميع أفراد العينة من أعضاء الييئة التدريسية
 .األمر الذي جعل الباحثة تطبقيا عمى األفراد المتاحين من العينة األساسية

بعد االنتياء من التطبيق تم إجراءالمعالجاتاإلحصائيةلمبياناتالتيتمالحصولعمييامنقبألعضاء 
ىيئة التدريس، وطمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق 

ومناقشةنتائجالبحثفيضوءالواقعالميدانيالذيأحاطبجميعمراحإلعدادأدوات البحث 
وتنفيذىاوتطبيقيا،وفيضوءالمقارنةمعنتائجالدراساتالسابقةومن ثم 
في أداء أعضاء ىيئة التدريسالتوصإللىمجموعةمنالمقترحاتالتي يمكن أن تفيد فيمجال تطوير 

 .أثناء الحصة الدراسية في كمية التربية بجامعة دمشق
 : املعامالت اإلحصائية املستخذمة يف حتليل نتائج البحث-4-6

     اعتمدت الباحثة في الدراسةالسيكومترية ألدواتالبحث وفي تحميل نتائج أسئمة البحث 
، كما استخدمت األساليب والطرائق االحصائية (Spss)وفرضياتو عمى البرنامج الحاسوبي 

بعدما تأكدت من أن توزع درجات أفراد عينة البحث عمى أدواتالبحث  (البارومترية)المعممية 
 :حيث استخدمت الباحثة ما يمي. توزعًا طبيعياً 
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 .معامل االرتباط بيرسون -
 . معادلة ألفا كرونباخ -
 .التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية -
 .لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات البحث الثنائية (T- test)إختبار ت ستودنت  -
 .إختبارمان وتيني لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات البحث الثنائية لمعينات الصغيرة -
 .تحميل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات البحث الثالثية -
 . لتوضيح نتائج البحث عن طريق الرسوم البيانية(Excel)البرنامج  -
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل اخلبمس 
 وتفسريهب البحثنتبئج 

 .البحث وتفسريهبنتبئج أسئلة  -5-1
 . وتفسيرهانتائج السؤال األول-5-1-1
 . وتفسيرهانتائج السؤال الثاني-5-1-2
 الثالث وتفسيرهانتائج السؤال -5-1-3
 وتفسريهب فرضيبت البحثنتبئج  -5-2
 .الفرضية األولى وتفسيرهانتائج - 5-2-1
 .الفرضية الثانية وتفسيرهانتائج - 5-2-2
 .الفرضية الثالثة وتفسيرهانتائج - 5-2-3
 .الفرضية الرابعة وتفسيرهانتائج - 5-2-4
 .وتفسيرها الفرضية الخامسة نتائج- 5-2-5

 مقرتحبت البحث -5-3
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     تمييد
     يتناول الفصل الخامس لمدراسة الحالية المعالجة اإلحصائية ألسئمة البحث وفرضياتو ثم 
مناقشتيا وتفسيرىا في ضوء الواقع الميداني لمبحث الحالي وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، 
كما يتضمن ىذا الفصل تقديم مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تغني البحث في مجال 

تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية في كمية التربية بجامعة دمشق، وفيما 
 . يمي عرض مفصل لنتائج أسئمة البحث وفرضياتو وتفسيرىا

 : نتائج أسئمة البحث وتفسيرها–5-1
 أثناء الحصة التدريس هيئة أعضاء أداء درجة ما :نتائج السؤال األول وتفسيرها- 5-1-1

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم؟ في كمية التربية بجامعة دمشق منالدراسية 

   لإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
ودرجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

أنفسيم في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء اعضاء ىيئة 
التدريس ومجاالتيا الفرعية ثم تحديد درجة األداء من خالل مقارنتيا بالمعيار الذي وضع في 

 .، ثم ترتيب ىذه المجاالت من األكثر إلى األقل، والجدول اآلتي يوضح ذلك(9)الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس اثناء الحصة  (27)الجدول

 الدراسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتها الفرعية
مجاالت 
 االستبانة

االستبانة ومجاالتيا 
 الفرعية

ػذد 

 اٌجٕٛد

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة أداء أعضاء 
 الترتيب ىيئة التدريس

اٌزخط١و ٌٍؾقخ  1

 اٌذسع١خ
 3 متوسطة 1.119 2.95 13

فٟ اٌزذس٠ظح اٌّٙبس 2  4 متوسطة 0.917 2.70 19 

اٌؼاللخ اٌغ١ذح ِغ  3

 اٌطٍجخ
  5 متوسطة 0.838 2.54 13

رم٠ُٛ رؾق١ً  4

 اٌطٍجخ
 2 متوسطة 1.204 3.18 14

اعزخذاَ هشائك  5

رذس٠ظ اٌّبدح 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
 6 متوسطة 0.725 2.35 7

اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب  6

 اٌزؼ١ٍُ
 7 متوسطة 0.663 2.31 9

 1 متوسطة 1.282 3.25 8 اعزخذاَ األعئٍخ 7

  متوسطة 0.917 2.78 83 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
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 أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية الستبانة أداء (27)   يالحظ من خالل نتائج الجدول 
 وىو يشير إلى أن درجة أداء  (2.78)أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية بمغ 

أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية من وجية نظرىم كانت متوسطة، وبالرجوع إلى 
ومجال  (3.25)مجاالت االستبانة يالحظ أن المتوسطات الحسابية في مجال استخدام األسئمة 

، ومجال الميارة في التدريس (2.95)، ومجال التخطيط لمحصة الدراسية (3.18)تقويم التحصيل 
، ومجال استخدام طرائق تدريس المادة (2.35) ، ومجال العالقة الجيدة مع الطمبة بمغت(2.70)

،  وجميع ىذه المتوسطات تشير إلى (2.31) ومجال استخدام تكنولوجيا التعميم (2.35)التعميمية 
أن درجة أداء اعضاء ىئية التدريس عمى ىذه المجاالت كانت متوسطة من وجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس أنفسيم، والشكل اآلتي يبين التمثيل البياني لدرجة أداء أعضاء ىئية التدريس في 
أثناء الحصة الدراسية عمى مجاالت االستبانة وفقًا لتقدير أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية 

 .بجامعة دمشق

 
 أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية عمى مجاالت االستبانة وفقًا لتقدير أعضاء التمثيل البياني لدرجة (1)الشكل

 .هيئة التدريس أنفسهم في كمية التربية بجامعة دمشق

     ولمعرفة درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق عمى كل بند من بنود مجاالت االستبانة، قامت 

الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء ىيئة التدريس عمى 
كل بند من بنود مجاالت االستبانة ثم تحديد درجة أدائيم وترتيبيا عمى النحو اآلتي وفق المعيار 

 (.9)الذي وضع في الجدول

0
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1

1.5

2

2.5
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استخدام تكنولوجيا التعليم مجال استخدام طرائق تدريس المادة التعليميةممارسة العالقة الجيدة مع الطلبة ممارسة المهارات في التدريسكيفية التخطيط للحصة الدرسيةتقويم تحصيل الطلبةاستخدام االسئلة  
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 : مجال التخطيط لمحصة الدراسية- أوالً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال  (28)جدول 

 التخطيط لمحصة الدراسية ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

   التخطيط لمحصة الدراسيةبنود مجال
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 13 ِزٛعو 1.402 2.58 .الدرسسير أوضح لمطمبة في البداية خطة  .1

 8 ِزٛعو 1.182 2.93 .أحدد األىداف العامة لمدرس بما يناسب الوقت المتاح .2

أحدد األىداف الخاصة في ضوء األىداف العامة  .3
 .لممقرر

 11 ِزٛعو 1.419 2.67

 12 ِزٛعو 1.321 2.63 .أقوم بجمع المادة العممية حول موضوع الدرس مسبقاً  .4

 2 ِزٛعو 1.442 3.24. أرتب عناصر الدرس بشكل منظم ومترابط .5

 9 ِزٛعو 1.459 2.89 .أحدد استراتيجيات تدريسية مناسبة لمدرس  .6

أتأكد من جاىزية التقنيات والمصادر التعميمية  .7
 .في الدرس قبل البدء لالستخدام 

 10 ِزٛعو 1.616 2.81

منيا  اذكر أسماء الكتب والمراجع التي يمكن االستفادة .8
 .ات المقرر الدراسيفي موضوع

 6 ِزٛعو 1.348 3.06

 5 ِزٛعو 1.456 3.05 .أعمل عمى تحديث المادة العممية التي أقوم بتدريسيا .9

 7 ِزٛعو 1.424 2.93  .أصمم أىدافًا تعميمية تؤكد تنمية ميارات التفكير .10

 3 ِزٛعو 1.286 3.17 .أصمم أىدافًا تعميمية تؤكد الجوانب الميارية  .11

 4 ِزٛعو 1.492 3.13 .أصمم أىداف تعميمية تؤكد الجوانب الوجدانية  .12

 1 ِزٛعو 1.632 3.31 .أعد ممخصا يتضمن المفاىيم واالفكار الرئيسة لمدرس .13
  ِزٛعو 1.119 2.95 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (28)   يالحظ من الجدول 
أعداد ممخصًا يتضمن المفاىيم واألفكار الرئيسة عمى  والذي ينص (13)كانت عمى البند رقم

وىي درجة متوسطة من األداء أما أدنى (. 3.31 )، إذ حصل عمى متوسط حسابي قدرهلمدرس
 والذي ينص عمى (1)درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم كانت عمى البند رقم

  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره.بداية كل درسالدرس لمطمبة في سير ح خطة يضبتوالقيام 

 وىي درجة متوسطة كذلك، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء (.2.58)
 .فييا متوسطة 
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 : المهارة في التدريسمجال- ثانياً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال  (29)جدول 

 المهارة في التدريس ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  بنود مجال الميارة في التدريس
 الحسابية

االنحرافات 
 الترتيب درجة األداء المعيارية

 14 متوسطة 1.402 2.58 . دقيقة استخدم لغة عممية واضحة .14

 2 متوسطة 1.182 2.93 . لمطمبة الدرسأعرض أىداف .15

 10 متوسطة 1.419 2.67 .أعرض األفكار بتسمسل منطقي  .16

 18 متوسطة 0.937 2.41 . أحرص عمى إيصال المعمومات بشكل مشوق .17

  فيأن يكون الصوت واضحًا ومسموعاً عمى أحرص  .18
 .أثناء الدرس

 3 متوسطة 1.188 2.91

 12 متوسطة 1.153 2.60 .متمك القدرة عمى إدارة الحصة الدراسيةا .19

 19 متوسطة 1.151 2.27 . بما يتالءم مع مستوى الطمبةالدرس أنظم أنشطة  .20

 15 متوسطة 0.957 2.56 . المقررأربط موضوع الدرس ببقية موضوعات .21

 13 متوسطة 1.043 2.59 .استخدم أساليب تثير التفكير والتساؤل لدى الطمبة  .22

 مناسبة لمتأكد من استيعاب مراجعةاستخدم أساليب  .23
 .   الطمبة لألفكار المطروحة

 17 متوسطة 0.995 2.51

 5 متوسطة 1.099 2.86 .أشجع الطمبة عمى الحوار والمناقشة  .24

اإلبداع تنمي أحفز الطمبة عمى ممارسة األنشطة التي  .25
 . واالبتكار

 8 متوسطة 1.365 2.82

 المحاضرة خالل الطمبة انتباه استمرارية عمى أحافظ .26

 4 متوسطة 1.285 2.87 .العرضأساليب  بتنويع

 11 متوسطة 1.252 2.63 .بين الطمبة  والفردي أتيح الفرصة لمعمل الجماعي .27

 من أربط محتوى الدرس بما يطبق في الحياة العممية .28
  .خالل االمثمة التطبيقية 

 16 متوسطة 1.392 2.52

 6 متوسطة 1.181 2.84 .ألتزم بالوقت المحدد لمدرس  .29

 9 متوسطة 1.271 2.77  .لمدرسأركز عمى الجانب التطبيقي  .30

 7 متوسطة 1.348 2.83 .أشير إلى النقاط الرئيسة في نياية الدرس  .31

لمموضوع  أحرص عمى أنْن تكون خاتمة الدرس تمييداً  .32
 1 متوسطة 1.286 3.17 .التالي

  متوسطة 0.917 2.70 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي                     

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (29)      يالحظ من الجدول 
لمموضوع  الحرص أنْن تكون خاتمة الدرس تمييداً عمى  والذي ينص (13)كانت عمى البند رقم
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وىي درجة متوسطة من األداء أما أدنى (. 3.17 ) ، إذ حصل عمى متوسط حسابي قدرهالتالي
 والذي ينص عمى (32)درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم كانت عمى البند رقم 

  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره.بما يتالءم مع مستوى الطمبةالدرس  أنشطة القيام بتنظيم

 وىي درجة متوسطة كذلك، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كان األداء فييا (.2.27)
 . متوسطاً 

 :مجال العالقة الجيدة مع الطمبة- ثالثاً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال  (30)جدول 

 العالقة الجيدة مع الطمبة ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  بنود مجال  العالقة الجيدة مع الطمبة
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 5 ِزٛعطخ 1.402 2.58 .أناقش الطمبة في األمور التي تخص دراستيم  .33

 1 ِزٛعطخ 1.262 2.86 .أتعامل مع الطمبة بعدل واحترام  .34

 6 ِزٛعطخ 1.299 2.56 .أثناء  الدرسفي أحترم آراء الطمبة واقتراحاتيم التي تقدم  .35

 12 ِزٛعطخ 0.909 2.34 .أعمل عمى حل مشكالت الطمبة وأتعاون معيم  .36

 8 ِزٛعطخ 0.959 2.48 .أتعامل بجدية مع أخطاء الطمبة  .37

 11 ِزٛعطخ 0.894 2.37 .لرأيي أتقبل اآلراء العممية المعارضة .38

 13 ِزٛعطخ 0.973 2.29 .أىتم بحضور الطمبة وغيابيم  .39

 10 ِزٛعطخ 0.860 2.43 .أىتم بحاجات الطمبة  النفسية واالجتماعية  .40

 7 ِزٛعطخ 0.977 2.50 .أساعد الطمبة عمى زيادة ثقتيم بأنفسيم  .41

ألتزم بمقابمة الطمبة في المواعيد المحددة والتواجد أثناء  .42
 .الساعات المكتبية 

 9 ِزٛعطخ 0.921 2.46

أظير االحترام لشخصية الطمبة بغض النظر عن  .43
 . أو دينيمنجاحيم أو فشميم أو لونيم أو عرقيم

 2 ِزٛعطخ 1.072 2.73

الحوار مع الطمبة أو فيما بينيم يتسم  أن أحرص .44
 .بالموضوعية والديمقراطية

 4 ِزٛعطخ 1.231 2.68

أحرص عمى أن يسود المحاضرة جو اجتماعي قوامو  .45
 .األلفة والثقة 

 3 ِزٛعطخ 1.308 2.72

  ِزٛعطخ 0.838 2.54 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي 

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (30)    يالحظ من الجدول 
، إذ حصل عمى بعدل واحترامعمى التعامل مع الطمبة  والذي ينص  (34)كانت عمى البند رقم 
وىي درجة متوسطة من األداء أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة (. 2.86 )متوسط حسابي قدره
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 بحضور الطمبة االىتمام والذي ينص عمى (39)التدريس من وجية نظرىم كانت عمى البند رقم 
 وىي درجة متوسطة كذلك، كما يالحظ أن (.2.29)  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره.وغيابيم

 . جميع بنود المجال كان األداء فييا متوسطاً 
 : تقويم تحصيل الطمبةمجال- رابعاً 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال تقويم  (31)جدول 
 تحصيل الطمبة ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  رم٠ُٛ رؾق١ً اٌطٍجخبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

أصمم اختبارات تقيس مدى تحقيق أىداف المادة  .46
 14 ِزٛعطخ 1.435 2.63 .التعميمية

 الطمبة أعمل عمى أن تقيس االختبارات مدى فيم .47
 .ىا واستيعابلممادة 

 9 ِزٛعطخ 1.286 3.17

استخدم لغة واضحة دقيقة وعممية في صياغة  .48
 12 ِزٛعطخ 1.474 3.01األسئمة بحيث ال تحتاج الستفسارات من قبل الطمبة  

 13 ِزٛعطخ 1.424 2.93 .   ألتزم الدقة والموضوعية في تقويم أداء الطمبة .49

 (نيائي- بنائي– قبمي  )أصمم أدوات تقويم متنوعة  .50
 2 ِزٛعطخ 1.469 3.35 . بما يتناسب مع أىداف الدرس 

 10 ِزٛعطخ 1.506 3.10 .أعمل عمى أن تتصف االختبارات بالشمولية  .51

 11 ِزٛعطخ 1.658 3.05 .أناقش نتائج االختبار مع الطمبة   .52

 5 ِزٛعطخ 1.394 3.32 ألجأ إلى الدقة والعدل في تصحيح األوراق االمتحانية   .53

 التي األخطاء أحمل و الطمبة إجابات بدراسة أقوم .54

 4 ِزٛعطخ 1.503 3.33 .فييا وقعوا

 7 ِزٛعطخ 1.426 3.29 أتابع الواجبات واألنشطة وأجعل ليا وزنا في التقويم  .55

 3 ِزٛعطخ 1.344 3.34 .أعطي درجات لحضور الطمبة وغيابيم  .56

أحدد في ورقة االختبار زمنو ودرجتو والتعميمات  .57
  .(لالختبار ككل ولكل سؤال من أسئمتو )

 6 ِزٛعطخ 1.503 3.31

أراعي أن تتناسب األسئمة مع الوقت المخصص لكل  .58
 .منيا ومع مستوى الطمبة 

 1 متوسطة 1.613 3.48

أضع العالمة بناًء عمى سمم تصحيح يوضح  .59
 .اإلجابات الصحيحة ودرجة كل منيا

 8 ِزٛعطخ 1.472 3.20

  متوسطة 1.204 3.18 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (31)     يالحظ من الجدول 
أن تتناسب األسئمة مع الوقت المخصص لكل عمى  والذي ينص  (58)كانت عمى البند رقم 
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وىي درجة متوسطة (. 3.48 ) حيث حصل عمى متوسط حسابي قدره،منيا ومع مستوى الطمبة
من األداء أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم كانت عمى البند رقم 

 حيث حصل .اختبارات تقيس مدى تحقيق أىداف المادة التعميمية تصميم الذي ينص عمى (46)
 وىي درجة متوسطة كذلك، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا (.2.63) عمى متوسط حسابي قدره

 .المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة
 :استخدام طرائق التدريس مجال- خامساً 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال  (32)جدول 
 استخدام طرائق تدريس المادة التعميمية ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  اعزخذاَ هشائك رذس٠ظ اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

أنّوع في اختيار طرائق التدريس بحيث تتناسب مع  .60
 .الطمبة وموضوع الدرس

 3 ِزٛعطخ 0.973 2.41

 1 ِزٛعطخ 0.883 2.48 .أطور باستمرار طرائق التدريس المتبعة .61

 5 ِزٛعطخ 0.936 2.29 .الطمبة نشاط أعتمد طرائق تدريس تركز عمى  .62

ـ عصف ذىني )تفكير تدريس تنمي ال طرائقاستخدم  .63
 7 ِزٛعطخ 0.879 2.22 (لخإ ...استقصاء ـ حل مشكالت

 2 ِزٛعطخ 0.959 2.46 .استخدم طرائق التعمم الذاتي  .64

 4 ِزٛعطخ 0.889 2.34 استخدم طرائق تنمي روح العمل التعاوني بين الطمبة   .65

 6 ِزٛعطخ 0.960 2.24 .أّوجو الحوار والنقاش إلثراء الموضوع  .66
  ِزٛعطخ 0.725 2.35                            اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (32)   يالحظ من الجدول 
 إذ حصل عمى ،عمى تطوير طرائق التدريس المتبعة الذي ينص  (61)كانت عمى البند رقم 
وىي درجة متوسطة من األداء أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة (. 2.48 )متوسط حسابي قدره

تدريس  طرائقاستخدم  الذي ينص عمى (63)التدريس من وجية نظرىم كانت عمى البند رقم 
 إذ حصل عمى متوسط حسابي .(لخإ ...ـ استقصاء ـ حل مشكالتعصف ذىني )تفكير تنمي ال

 وىي درجة أداء متوسطة كذلك، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة (.2.22) قدره
 . األداء فييا متوسطة
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 : استخدام تكنولوجيا التعميممجال- سادساً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال  (33)جدول 

 استخدام تكنولوجيا التعميم ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  استخدام تكنولوجيا التعميمبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

وتوظيفيا في تحسين أتقن استخدام التقنيات الحديثة  .67
 .تعمم الطمبة 

 3 متوسطة 0.938 2.43

أنصح الطمبة باالستفادة من البيئة المحيطة في تصميم  .68
 .بعض التقنيات البسيطة

 2 متوسطة 0.880 2.44

  أغراضأنّوع في انتقاء التقنيات بما يتناسب مع .69
 .الدرس

 6 متوسطة 0.913 2.27

أوّجو الطمبة إلى البحث الذاتي عن المصادر التعميمية  .70
   من خالل شبكة األنترنت الداعمة لمموضوع المطروح

 8 متوسطة 0.853 2.20

 5 متوسطة 0.932 2.28 اتأكد من سالمة التقنيات عند استخداميا في الدرس  .71

احرص عمى االعتدال في استخدام التقنية بحيث ال  .72
  .تطغى عمى المحتوى العممي لممادة أو تشغل الطمبة 

 7 متوسطة 0.853 2.21

أجيز موضوعات المقرر في موقع الجامعة في شكل  .73
 9 متوسطة 0.847 2.13 .فالم أو  (بوربوينت)مواد عممية 

لتواصل بيني لالبريد االلكتروني عمى استخدام أشجع  .74
 4 متوسطة 0.943 2.32  .بين الطمبةو

أبقى عمى اتصال مع أعضاء ىيئة التدريس في الدول  .75
 1 متوسطة 0.821 2.50 .المختمفة عبر االنترنت لموقوف عمى المستجدات

  متوسطة 0.663 2.31                            اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (33)    يالحظ من الجدول 
اتصال مع أعضاء ىيئة التدريس في البقاء في عمى  الذي ينص  (75)كانت عمى البند رقم 

  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره،الدول المختمفة عبر االنترنت لموقوف عمى المستجدات

وىي درجة متوسطة من األداء أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية (. 2.50)
موضوعات المقرر في موقع الجامعة تجييز  الذي ينص عمى (73)نظرىم كانت عمى البند رقم 

 وىي درجة (.2.13)  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره.فالمأو (بوربوينت)في شكل مواد عممية 
 .أداء متوسطة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة
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 : استخدام األسئمةمجال- سابعاً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بنود مجال  (34)جدول 

 استخدام األسئمة ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  استخدام األسئمةبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 4 ِزٛعطخ  1.298 3.22 .أنوع في أساليب طرح األسئمة خالل الدرس .76

 7 ِزٛعطخ  1.468 3.13 .أشجع الطمبة عمى طرح األسئمة .77

 6 ِزٛعطخ  1.356 3.14 . أعطي وقتًا لمطمبة لمتفكير قبل اإلجابة .78

 1 ِزٛعطخ  1.284 3.58 .أطرح األسئمة عمى جميع الطمبة بشكل عادل .79

 5 ِزٛعطخ  1.468 3.15 .أستمع باىتمام إلى أسئمة الطمبة واستفساراتيم .80

 8 ِزٛعطخ  1.590 3.12 . أطرح أسئمة واضحة ومحددة عمى فترات خالل الدرس .81

 2 ِزٛعطخ  1.394 3.32 .أتأكد من سماع جميع الطمبة لمسؤال و فيمو  .82

 3 ِزٛعطخ  1.503 3.31 . أعمل عمى أن تكون اإلجابات فردية و ليست جماعية .83
  متوسطة 1.282 3.25                         اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم   (34)    يالحظ من الجدول 
 إذ ،األسئمة عمى جميع الطمبة بشكل عادلطرح  عمى الذي ينص  (79)كانت عمى البند رقم 

وىي درجة متوسطة من األداء أما أدنى درجة ألداء (. 3.58 )حصل عمى متوسط حسابي قدره
أسئمة  الذي ينص عمى طرح (81)أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظرىم كانت عمى البند رقم 

 وىي (.3.12)  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره.واضحة ومحددة عمى فترات خالل الدرس
 . درجة أداء متوسطة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة

 : مناقشة وتفسير نتائج السؤال األول- 
بينت نتائج السؤال األول أن درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية 

كانت بدرجة متوسطة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أنفسيم عمى االستبانة ككل، وكذلك 
 .بدرجة متوسطة عمى كل مجاالت االستبانة

مثِّل أساسًا من وظائفيم تُ  أعضاء ىيئة التدريس يدركون أن  ويمكن تفسير ذلك بأن معظم 
امعي،  فيم من وجية نظرىم اصبحوا موّجيين تعدَّى التَّدريس ت وظائفيمأنَّ وأسس البناء الجَّ
في شخصيَّات الطُّاّلب من خالل البرامج والنَّشاطات وباحثين ومؤثِّرين , ومرشدين لعممّية الّتعميم

كما ترى الباحثة بأن ىناك وعي لدى عدد غير .  تنفيذىا القيام بيا و عمىونالعمميَّة اّلتي يحرص
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قميل من قبل أعضاء الييئة التَّدريسّية ألىميَّة توظيف جميع الميارات والقدرات في عممية 
وألنَّيا ,  والتقويم واستخدام األسئمة لما ليا من دوٍر إيجابيٍّ عمى الطَّمبةذالتَّخطيط لمتَّدريس والتنفي

وألّنيا الميمَّة التي , المرتكز األساس الّذي يرتكز عميو عضو الييئة التَّدريسّية في عممية التَّدريس
 وكيفيَّة األىداف وضع في ساعدي الّذي الطريق رسماعتاد عمييا األستاذ الجامعي؛ ذلك أّنيا ت

 الييئة عضو عند النَّفسيَّة التَّييئة إلى يؤّدي بدوره وىذا ،والوسائل والتِّقنيَّات قائالّطر بشتَّى تنفيذىا

 وىذا ما يجعمو فعااًل أكثر في تأديتو لدوره التدريسي وىذا يتفق محاضرةلل تأديتو أثناء  فيالتَّدريسّية
( 2008، تيم) (2009السبيعي ) (,2009خميفة ( )2010 إسماعيل )مع ما أشار إليو كل من

  أن ىناك وعي لدى أعضاء الييئة التَّدريسّية بأن ميارةإلى 2006) العمايرة 2005) األسمر(
وىي ,  ٌتعد من صمب عمميِّة التَّدريسالتخطيط لمتدريس، وتنفيذه، وتقويمو واستخدام األسئمة

, األساس الّذي تقوم عميو؛ فيم يعتبرون أنَّ نجاح العمميَّة التَّدريسّية يتوقَّف عمى حسن التَّخطيط
لذلك يولي أعضاء الييئة التَّدريسّية , وأن نجاح التَّنفيذ والتقويم يعتمد عمى حسن التَّخطيط الجيِّد

 .ميارات التخطيط التَّنفيذ والتقويم أىمية كبيرة في عمميم التدريسي
في كمية التربية  من أعضاء ىيئة التَّدريس قسم كبير    كما تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن 

سبق ليم أن وقد  , وعمم النفس التربوي بالمناىج وطرائق التَّدريستخصصوا بجامعة دمشق ممن 
تقانيا كما تؤكد ىذه النتيجة عمى امتالك أعضاء ىيئة , أدركوا ضرورة تجويد العمميَّة التَّدريسّية وا 

التدريس في كمية التربية الميارات والكفايات المينيَّة التَّعميميَّة الالزمة وسعييم إلى تطويرىا 
عيد العمميِّ والمعرفيِّ والتَّربويِّ , باستمرار  .لمواكبة كلِّ ما يستجدُّ عمى الصَّ

    كما ترى الباحثة أن الخبرة المتوسطة والكبيرة لدى أداء أعضاء ىيئة التدريس في مجال 
التَّدريس في كمية التربية بجامعة دمشق قد يرجع إلى مشاركتيم في العديد من المؤتمرات 

طالعيم عمى تجارب الدول العربية وا جنبية وىذا األمر قد أكسبيم الميارات ألوالندوات العممية وا 
والكفايات الضرورة لألداء التدريسي في أثناء الحصة الدراسية، وىذا يتوافق مع نتائج العديد من 

 (.2006جويحات ، والترتوري ،) (Hixon &.lovelace.1992) الدراسات ومنيا
 Marry & Linda , 2003(Naidoo, 2002)).  )(2010اسماعيل،) (1992،السَّيالوي)
(Simon,2003)  2003) , (Millcy , 2007)  Thomas,& Lila). 
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 في أثناء التدريس هيئة أعضاء أداء درجة ما :نتائج السؤال الثاني وتفسيرها -5-1-2
نظر طمبة السنة الرابعة في كمية  وجهة في كمية التربية بجامعة دمشق منالحصة الدراسية 

   ؟التربية بجامعة دمشق
     لإلجابة عن السؤال الثاني قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

المعيارية، ودرجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية من وجية طمبة كمية التربية 
بجامعة دمشق في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة أداء اعضاء ىيئة 
التدريس ومجاالتيا الفرعية الخاصة بالطمبة ثم تحديد درجة األداء من خالل االعتماد عمى 

، ثم ترتيب مجاالت االستبانة من األكثر إلى األقل، (18)المعيار الذي وضع في الجدول 
 .والجدول اآلتي يوضح ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء الحصة  (35)الجدول
 الدراسية من وجهة نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتها الفرعية

مجاالت 
ػذد  االستبانة ومجاالتيا الفرعية االستبانة

 اٌجٕٛد

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة أداء 
أعضاء ىيئة 

 التدريس
 الترتيب

فٟ اٌزذس٠ظح اٌّٙبس 1  6 متوسطة 0.970 2.40 19 

 5 متوسطة 0.836 2.42 14 اٌؼاللخ ِغ اٌطٍجخ 2

 3 متوسطة 0.878 2.55 15 رم٠ُٛ رؾق١ً اٌطٍجخ 3

رذس٠ظ  هشائك اعزخذاَ 4

 اٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ
 2 متوسطة 1.161 2.65 8

اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب  5

 اٌزؼ١ٍُ
 7 متوسطة 0.685 2.24 10

 1 متوسطة 0.955 2.77 9 اعزخذاَ األعئٍخ 6

 4 متوسطة 0.513 2.49 11 اٌقفبد اٌؾخق١خ 7

  متوسطة 0.549 2.48 86 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية الستبانة أداء (35)      يالحظ من خالل نتائج الجدول 
 وىي تشير إلى  (2.48)أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لمطمبة بمغت 

أن درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر طمبة السنة الرابعة 
كانت متوسطة، وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن المتوسطات الحسابية ليا كانت عمى 

استخدام طرائق مجال وفي درجة أداء متوسطة، وىي  (2.77)التوالي في مجال استخدام األسئمة 
درجة أداء متوسطة، وفي مجال تقويم تحصيل الطمبة وىي  (2.65) تدريس المادة التعميمية
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 درجة أداء وىي( 2.49) درجة أداء متوسطة، وفي مجال الصفات الشخصية ، وىي(2.55)
 درجة أداء متوسطة، وفي مجال الميارة  وىي(2.42)متوسطة، وفي مجال العالقة مع الطمبة 

 (2.24) درجة أداء متوسطة، وفي مجال استخدام تكنولوجيا التعميم  وىي(2.40)في التدريس 
وىي درجة أداء متوسطة، والشكل اآلتي يبين التمثيل البياني لدرجة أداء أعضاء ىئية التدريس 
في أثناء الحصة الدراسية عمى مجاالت االستبانة وفقًا لتقدير طمبة السنة الرابعة في كمية التربية 

 .بجامعة دمشق

 
 أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية عمى مجاالت االستبانة وفقًا لتقدير طمبة التمثيل البياني لدرجة (2)الشكل

 .السنة الرابعة  في كمية التربية بجامعة دمشق

     ولمعرفة درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر طمبة 
السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى كل بند من بنود مجاالت االستبانة، قامت 

الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء ىيئة التدريس عمى 
كل بند من بنود مجاالت استبانة أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية الموجية لمطمبة 

عمى  (18)ثم تحديد درجة أدائيم وترتيبيا من خالل الرجوع إلى المعيار الذي وضع في الجدول 
 :النحو اآلتي

 : مجال المهارة في التدريس- أوالً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (36)جدول 

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال المهارة في التدريس 

 الترتيبدرجة االنحرافات المتوسطات    الميارة في التدريسبنود مجال

0
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 األداء المعيارية الحسابية
 15 ِزٛعطخ 1.150 2.17 . دل١مخعزخذَ ٌغخ ػ١ٍّخ ٚامؾخٞ .1

 9 ِزٛعطخ 0.916 2.54 . ٌٍطٍجخ اٌذسط أ٘ذاف٠ؾشػ .2

 13 ِزٛعطخ 1.191 2.33. ػشك األفىبس ثزغٍغً ِٕطمٟ ٞ .3

 18 ِزٛعطخ 1.045 2.23  .اٌّؼٍِٛبد ثؾىً ِؾٛق ٠ٕمً .4

 2 ِزٛعطخ 1.368 2.86 .ِزٍه اٌمذسح ػٍٝ ئداسح اٌؾقخ اٌذساع١خ ٞ .5

 11 ِزٛعطخ 1.227 2.40.  ثّب ٠زالءَ ِغ ِغزٜٛ اٌطٍجخاٌذسط ٔظُ أٔؾطخ ٞ .6

 15 ِزٛعطخ 1.393 2.28 . اٌّمشس سثو ِٛمٛع اٌذسط ثجم١خ ِٛمٛػبدٞ .7

 5 ِزٛعطخ 1.179 2.63 .عزخذَ أعب١ٌت رض١ش اٌزفى١ش ٚاٌزغبؤي ٌذٜ اٌطٍجخ ٞ .8

عزخذَ أعب١ٌت رم٠ُٛ ِٕبعجخ ٌٍزأوذ ِٓ اعز١ؼبة ٞ .9

 .اٌطٍجخ ٌألفىبس اٌّطشٚؽخ
 6 ِزٛعطخ 1.314 2.62

 10 ِزٛعطخ 1.209 2.46 .ؽغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾٛاس ٚإٌّبلؾخ ٞ .10

ّٟٔ اٌّٙبساد اٌؼم١ٍخ ػٕذ اٌطٍجخ ِٓ خالي هشػ ٞ .11

ثؼل األعئٍخ اٌزٟ رزطٍت اعزخذاَ هشق رفى١ش 

ئدسان ػاللبد - ػقف رٕٟ٘)  اٌّغزٜٛػب١ٌخ

 (ٌخئ...ـ

 4 ِزٛعطخ 1.087 2.76

 3 ِزٛعطخ 1.360 2.79 .ساػٟ ١ِٛي اٌطٍجخ ٚاعزؼذادارُٙ ٞ .12

ِّبسعخ األٔؾطخ اٌزٟ رّٕٟ ؽفض اٌطٍجخ ػٍٝ ٞ .13

 .اإلثذاع ٚاالثزىبس
 1 ِزٛعطخ 1.612 3.01

 17 ِزٛعطخ 1.150 2.16. ث١ٓ اٌطٍجخٚاٌفشدٞ ر١ؼ اٌفشفخ ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ ٞ .14
 سثو ِؾزٜٛ اٌذسط ثّب ٠طجك فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخٞ .15

 .ِٓ خالي األِضٍخ اٌزطج١م١خ 
 8 ِزٛعطخ 0.916 2.54

 12 ِزٛعطخ 1.191 2.34 .سوض ػٍٝ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍّبدح ٞ .16
رٕغ١ُ  )غ١ش اٌٍفظ١خ ٚاٌٍفظ١خ  عزخذَ اٌز١ٍّؾبدٞ .17

   .(أٌخ ...ؽشوبد اٌغغذ - ٔجشح اٌقٛد
 19 ِزٛعطخ 0.867 2.15

 7 ِزٛعطخ 1.223 2.60  .٠ؾ١ش ئٌٝ إٌمبه اٌشئ١غخ فٟ ٔٙب٠خ اٌذسط .18
 رزؼٍك ِض١شح ثمن١خِٛمٛع اٌذسط  خزُٞ .19

 . اٌزب١ٌخ اٌّؾبمشح ثّٛمٛع
 14 ِزٛعطخ 1.085 2.29

 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي
  ِزٛعطخ 0.970 2.40

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (36)    يالحظ من الجدول 
عمى  والذي ينص (13)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

، إذ حصل عمى متوسط حسابي تحفيز الطمبة عمى ممارسة األنشطة التي تنمي اإلبداع واالبتكار
وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من (. 3.01 )قدره

 والذي ينص (17)وجية طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم 
إذ (  الخ. الجسدحركات - تنغيم  نبرة الصوت)استخدام التمميحات المفظية وغير المفظية عمى 

 وىي درجة أداء متوسطة، كما يالحظ أن جميع البنود (.2.15) حصل عمى متوسط حسابي قدره
 . كان األداء فييا متوسطاً 
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 :مجال العالقة مع الطمبة- ثانياً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (37)جدول 

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال العالقة مع الطمبة

المتوسطات  بنود مجال  العالقة مع الطمبة
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 13 متوسطة 1.392 2.28 .ٔبلؼ اٌطٍجخ فٟ األِٛس اٌزٟ رخـ دساعزُٙ ٞ .20

 7 متوسطة 1.179 2.62 .رؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ثؼذي ٚاؽزشاَ ٞ .21

 4 متوسطة 1.387 2.71 . ِغ اٌطٍجخئٔغب١ٔخ٘زُ ثالبِخ ػاللبد ٞ .22
أصٕبء  فٟ ؽزشَ آساء اٌطٍجخ ٚالزشاؽبرُٙ اٌزٟ رمذَ ٞ .23

 .اٌذسط
 8 متوسطة 1.308 2.57

 3 متوسطة 1.163 2.85 . ِؼُٙ ثبٌزؼبْٚ ػًّ ػٍٝ ؽً ِؾىالد اٌطٍجخٞ .24

 2 متوسطة 1.411 2.90 .رؼبًِ ثغذ٠خ ِغ أخطبء اٌطٍجخٞ .25

 1 متوسطة 1.628 3.11 .ٌٖشأٞ رمجً ا٢ساء اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ اٌّؼبسمخٞ .26

 12 متوسطة 1.269 2.31 .٘زُ ثؾنٛس اٌطٍجخ ٚغ١بثُٙٞ .27

 6 متوسطة 1.033 2.65 .٘زُ ثؾبعبد اٌطٍجخ  إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٞ .28

 10 متوسطة 1.289 2.44 .عبػذ اٌطٍجخ ػٍٝ ص٠بدح صمزُٙ ثأٔفغُٙ ٞ .29
  ٌزضَ ثّمبثٍخ اٌطٍجخ فٟ اٌّٛاػ١ذ اٌّؾذدح ٚاٌزٛاعذٞ .30

 .أصٕبء اٌغبػبد اٌّىزج١خ 
 14 متوسطة 1.034 2.27

ظٙش االؽزشاَ ٌؾخق١خ اٌطٍجخ ثغل إٌظش ػٓ ٞ .31

د٠ُٕٙ أٚ أٚ ٌُٛٔٙ أٚ أٚ عٕغُٙ ٔغبؽُٙ أٚ فؾٍُٙ 

 .ػشلُٙ
 5 متوسطة 1.342 2.66

 ػًّ ػٍٝ أْ ٠ز١ّض اٌؾٛاس ِغ اٌطٍجخ أٚ ف١ّب ث١ُٕٙٞ .32

 .ثبٌّٛمٛػ١خ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ 
 9 متوسطة 1.298 2.47

ؽشؿ ػٍٝ أْ ٠غٛد اٌّؾبمشح عٛ اعزّبػٟ ٞ .33

 .لٛاِٗ األٌفخ ٚاٌضمخ
 11 متوسطة 1.170 2.38

  متوسطة 0.836 2.42 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (37)    يالحظ من الجدول 
عمى أن  والذي ينص (26)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

 إذ حصل عمى متوسط ،لرأيو يتقبل عضو ىيئة التدريس اآلراء العممية المتنوعة المعارضة
وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة (. 3.11 )حسابي قدره

 (30)التدريس من وجية طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم 
يمتزم عضو ىيئة بمقابمة الطمبة في المواعيد المحددة والتواجد أثناء والذي ينص عمى أن 

 وىي درجة أداء متوسطة، كما (.2.27) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره  ،الساعات المكتبية
 .يالحظ أن البنود كان األداء فييا متوسطاً 

 : تقويم تحصيل الطمبةمجال- ثالثاً 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (38)جدول 
 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال تقويم تحصيل الطمبة

المتوسطات  رم٠ُٛ رؾق١ً اٌطٍجخبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

ػًّ ػٍٝ أْ رم١ظ االخزجبساد ِذٜ فُٙ اٌطٍجخ  ٞ .34

 .ثٙبٌٍّبدح ٚاعز١ؼب
 12 متوسطة 1.053 2.40

ثؾ١ش ال ٠قٛؽ أعئٍزٗ ثٍغخ ٚامؾخ ٚدل١مخ  .35

. رؾزبط العزفغبساد ِٓ لجً اٌطٍجخ 
 10 متوسطة 1.446 2.52

ئػبدح أٚساق ٠مذَ رغز٠خ ساعؼخ ِٓ خالي  .36

 .ثؼذ رقؾ١ؾٙب االخزجبساد ٌٍطٍجخ 
 1 متوسطة 1.294 2.84

 3 متوسطة 1.397 2.75 .ٌزضَ اٌذلخ ٚاٌّٛمٛػ١خ فٟ رم٠ُٛ أداء اٌطٍجخٞ .37
 ِمب١ٌخ) االخزجبساد أعئٍخ ٠ٕٛع فٟ .38

 (اٌخ...ِٛمٛػ١خ
 2 متوسطة 1.490 2.80

 9 متوسطة 1.232 2.55 .ػًّ ػٍٝ أْ رزقف االخزجبساد ثبٌؾ١ٌّٛخ ٞ .39

 5 متوسطة 1.246 2.73 .ٔبلؼ ٔزبئظ االخزجبس ِغ اٌطٍجخ ٞ .40

 4 متوسطة 1.509 2.74 . ثذلخ ٚػذاٌخفؾؼ األٚساق االِزؾب١ٔخ ٞ .41

 15 متوسطة 1.040 2.19 .ػًّ ػٍٝ ٔمذ اٌطٍجخ  ثطش٠مخ ثٕبءح ٞ .42
عؼً ٌٙب ٚصٔب فٟ ٞربثغ اٌٛاعجبد ٚاألٔؾطخ ٚٞ .43

 .اٌزم٠ُٛ 
 8 متوسطة 1.102 2.56

 13 متوسطة 1.158 2.31 .ػطٟ دسعبد ٌؾنٛس اٌطٍجخ ٚ غ١بثُٙ ٞ .44

 14 متوسطة 1.231 2.25 .٠ؾش اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ  .45
ؽذد فٟ ٚسلخ االخزجبس صِٕٗ ٚدسعزٗ ٞ .46

ٌالخزجبس وىً ٌٚىً عإاي ِٓ )ٚاٌزؼ١ٍّبد 

  .(أعئٍزٗ 
 7 متوسطة 1.278 2.57

ساػٟ أْ رزٕبعت األعئٍخ ِغ اٌٛلذ اٌّخقـ ٞ .47

 .ٌىً ِٕٙب ِٚغ ِغزٜٛ اٌطٍجخ 
 6 متوسطة 1.336 2.65

ضع العالمة المستحقة عن أسئمة االختبار بناًء ي .48
عمى سمم تصحيح يوضح اإلجابات الصحيحة 

 .ودرجة كل منيا
 11 متوسطة 1.426 2.47

  متوسطة 0.878 2.55 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (38)    يالحظ من الجدول 
عمى أن  والذي ينص (36)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

 ،يقدم عضو ىيئة التدريس تغذية راجعة من خالل إعادة أوراق االختبارات لمطمبة بعد تصحيحيا
وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ( 2.84 )إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره

ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت 
 الطمبة عمى التقويم الذاتي،   عضو ىيئة التدريسيحث والذي ينص عمى أن (45)عمى البند رقم 
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 وىي درجة أداء متوسطة أيضًا، كما يالحظ أن (.2.25) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره
 .البنود كان األداء فييا متوسطاً 

 :استخدام طرائق التدريس مجال- رابعاً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (39)جدول 

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال استخدام طرائق التدريس

المتوسطات  رذس٠ظ اياعزخذاَ هشائك بنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

ع فٟ اخز١بس هشائك اٌزذس٠ظ ثؾ١ش رزٕبعت ٞ .49 ّٛ ٔ

 .ِغ اٌطٍجخ ِٚٛمٛع اٌذسط
 8 متوسطة 1.307 2.46

 7 متوسطة 1.260 2.47 .ػزّذ هشائك رذس٠ظ رشوض ػٍٝ اٌطٍجخ ٞ .50
خزبس هشائك رذس٠ظ رّٕٟ ٌذٜ اٌطٍجخ ؽت ٞ .51

 1 متوسطة 1.433 2.90 .االوزؾبف ٚاٌجؾش

ػقف )رفى١ش رذس٠ظ رّٕٟ ايق ابرخذَ هش٠ظ .52

 5 متوسطة 1.393 2.58 (ٌخئ ...ـ ؽً ِؾىالدرٕٟ٘ 

 6 متوسطة 1.500 2.52 .عزخذَ هشائك اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٞ .53
عزخذَ هشائك رّٕٟ سٚػ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ث١ٓ ٞ .54

 2 متوسطة 1.322 2.80 اٌطٍجخ

عٗ اٌؾٛاس ٚإٌمبػ إلصشاءٞ .55  3 متوسطة 1.408 2.79  . ِٛمٛع اٌذسطّٚ
 أصٕبء  فٟؽذد أدٚاس اٌطٍجخ داخً اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟٞ .56

 4 متوسطة 1.340 2.68 . اٌذسط 

  متوسطة 1.161 2.65                            اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (39)   يالحظ من الجدول 
عمى أن  والذي ينص (51)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

 إذ حصل ،يختار عضو ىيئة التدريس طرائق تدريس تنمي لدى الطمبة حب االكتشاف والبحث
وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ( 2.90 )عمى متوسط حسابي قدره

ىيئة التدريس من وجية طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم 
في اختيار طرائق التدريس بحيث تتناسب عضو ىيئة التدريس الذي ينص عمى أن ينوع  (49)

 وىي درجة أداء (.2.46) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره مع الطمبة وموضوع الدرس، 
 .منخفضة، كما يالحظ أن جميع البنود كان األداء فييا متوسطاً 

 : استخدام تكنولوجيا التعميممجال- خامساً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (40)جدول 

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال استخدام تكنولوجيا التعميم
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المتوسطات  استخدام تكنولوجيا التعميمبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 1 متوسطة 1.284 2.59 . رمٓ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخٞ .57

ٔقؼ اٌطٍجخ ثبالعزفبدح ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ فٟ ٞ .58

 2 متوسطة 1.352 2.46 .رق١ُّ ثؼل اٌزم١ٕبد اٌجغ١طخ

ع فٟ أزمبء اٌزم١ٕبد ثّب ٠زٕبعت ِغ ِٛمٛع ٞ .59 ّٛ ٔ

 3 متوسطة 1.194 2.32 .اٌذسط

٠خزبس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رخذَ أوضش ِٓ غشك  .60

 .فٟ اٌذسط 
 6 متوسطة 1.046 2.22

 5 متوسطة 1.277 2.23 ٠زأوذ ِٓ عالِخ اٌزم١ٕبد ػٕذ اعزخذاِٙب فٟ اٌذسط  .61

 4 متوسطة 1.491 2.26 ٠ّٕٟ ِٙبساد اٌطٍجخ ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ  .62

ؽشؿ ػٍٝ االػزذاي فٟ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ثؾ١ش ال ٞ .63

 10 منخفضة 0.944 1.77 رطغٝ ػٍٝ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّبدح أٚ رؾغً اٌطٍجخ 

ّٚعٗ اٌطٍجخ ئٌٝ اٌجؾش اٌزارٟ ػٓ اٌّقبدس ٞ .64

 ِٓ خالي اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌذاػّخ ٌٍّٛمٛع اٌّطشٚػ

 . ؽجىخ االٔزشٔذ 
 7 متوسطة 1.018 2.21

عٙض ِٛمٛػبد اٌّمشس فٟ ِٛلغ اٌغبِؼخ فٟ ٞ .65

 8 متوسطة 1.122 2.16 .ٚ افالَ  (ثٛسث٠ٕٛذ )ؽىً ِٛاد ػ١ٍّخ 

 ٚ ث١ٓ اٌطٍجخ ػٓ هش٠ك اٌجش٠ذ ث١ٕٗ ؽغغ اٌزٛافًٞ .66

 9 متوسطة 0.885 2.14 .االٌىزشٟٚٔ

 - متوسطة 0.685 2.24                            اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (40)      يالحظ من الجدول 
عمى  والذي ينص (57) طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره،يتقن عضو ىيئة التدريس استخدام التقنيات الحديثةأن 

وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية ( 2.59)
أن عمى الذي ينص  (63)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم 

عمى االعتدال في استخدام التقنية بحيث ال تطغى عمى المحتوى عضو ىيئة التدريس يحرص 
 وىي درجة أداء (.1.77) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره العممي لممادة أو تشغل الطمبة، 

 .منخفضة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة
 
 

 : استخدام األسئمةمجال- سادساً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (41)جدول 

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال استخدام األسئمة
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المتوسطات  استخدام األسئمةبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 3 متوسطة 1.061 2.78 .٠ٕٛع فٟ اعب١ٌت هشػ األعئٍخ خالي اٌذسط  .67

 1 متوسطة 1.163 2.81 .ؽغغ اٌطٍجخ ػٍٝ هشػ األعئٍخ ٞ .68

 9 متوسطة 1.090 2.67 .ػطٟ ٚلزبً ٌٍطٍجخ ٌٍزفى١ش لجً اإلعبثخٞ .69
  هشػ أعئٍخِٓ خاليساػٟ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٞ .70

 2 متوسطة 1.213 2.80 . ػٍٝ اٌطٍجخِزٕٛػخ اٌّغز٠ٛبد 

 7 متوسطة 1.123 2.74 .هشػ األعئٍخ ػٍٝ ع١ّغ اٌطٍجخ ثؾىً ػبدي ٞ .71

 4 متوسطة 1.223 2.77 .عزّغ ثب٘زّبَ ئٌٝ أعئٍخ اٌطٍجخ ٚاعزفغبسارُٙ ٞ .72
هشػ أعئٍخ ٚامؾخ ِٚؾذدح ػٍٝ فزشاد خالي ٞ .73

 5 متوسطة 1.153 2.76 .اٌذسط

 6 متوسطة 1.293 2.75 .٠زأوذ ِٓ عّبع ع١ّغ اٌطٍجخ ٌٍغإاي ٚ فّٙٗ .74
٠ؼًّ ػٍٝ اْ رىْٛ اإلعبثبد فشد٠خ ٚ ١ٌغذ  .75

 .عّبػ١خ
 8 متوسطة 1.090 2.70

  متوسطة 0.955 2.77                         اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (41)      يالحظ من الجدول 
أن عمى  الذي ينص (68) طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

  إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره، عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى طرح األسئمةيشجع

وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية ( 2.81)
أن عمى الذي ينص  (69)طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم 

 إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره يعطي عضو ىيئة التدريس وقتًا لمطمبة لمتفكير قبل اإلجابة، 

 وىي درجة أداء متوسطة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا (.2.67)
 .متوسطة

 : الصفات الشخصيةمجال- سابعاً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة  (42)جدول 

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى بنود مجال الصفات الشخصية

المتوسطات  الصفات الشخصيةبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 6 متوسطة 0.938 2.35 .٠مَٛ ثزمذ٠ُ ٔفغٗ ٌٍطٍجخ فٟ ثذا٠خ اٌفقً .76

 9 متوسطة 1.067 2.31 .٠ؾشؿ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ فٛرٗ ِغّٛػبً ٌٍطالة .77

 10 متوسطة 0.900 2.13 .٠ّزبص ثمٛح اٌؾخق١خ  .78

 7 متوسطة 0.956 2.33 .٠ٙزُ ثّظٙشٖ اٌؾخقٟ  .79

 8 متوسطة 0.944 2.20 .٠غزخذَ اٌّٛمٛػ١خ فٟ أؽىبِٗ ػٍٝ اٌذٚاَ .80

 11 متوسطة 0.954 2.08 .٠غّغ ث١ٓ اٌؾضَ ٚا١ٌٍٓ  .81
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 5 متوسطة 1.132 3.01 .٠زّزغ ثبٌطاللخ اٌٍفظ١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش  .82

 1 متوسطة 1.021 3.47 .٠زّزغ ثبٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد اٌقبئجخ  .83

 3 متوسطة 1.088 3.32 .٠ظٙش ؽّبعٗ ٌٍّبدح اٌزٟ ٠ذسعٙب  .84

 2 متوسطة 1.093 3.39 .٠ؾزشَ إٌظبَ  اٌّؼزّذ  .85

 4 متوسطة 0.710 3.06 .ٌزضَ ثبٌٛلذ اٌّؾذد ٌٍّؾبمشحٞ .86
  متوسطة 0.513 2.48                         اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر  (42)    يالحظ من الجدول 
أن عمى  الذي ينص (83) طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم

 إذ حصل عمى متوسط حسابي يتمتع عضو ىيئة التدريس بالقدرة عمى اتخاذ القرارات الصائبة،
وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس من ( 3.47 )قدره

الذي ينص  (81)وجية طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت عمى البند رقم 
 إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره ، يجمع عضو ىيئة التدريس بين الحزم والمينأن عمى 

 وىي درجة أداء متوسطة، كما يالحظ أن أداء أعضاء ىيئة التدريس عمى جميع البنود (.2.08)
 . كانت متوسطة

 : مناقشة وتفسير نتائج السؤال الثاني- 
    بينت نتائج السؤال الثاني أن درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من 

وجية نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق كانت بدرجة متوسطة عمى 
 . االستبانة ككل، وكذلك بدرجة متوسطة عمى جميع مجاالت االستبانة

 إلى أن طمبة السنة الرابعة في كمية التربية يرون أن أداء أعضاء ىيئة     ويمكن تفسير ذلك
التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق ذوو كفاءة ليست قميمة؛ إذ جاءت تقديراتيم بدرجة 

القدرة عمى توصيل المعمومات، واحترام الطَّمبة، وأن لدييم ميارات متوسطة لجميع أداءاتيم، 
 إثارة الدَّافعيَّةوالقدرة عمى عدم التَّحيز، واإلخالص في التَّدريس، ومن المادَّة العممية، والتمكن 

المرح والبشاشة، وإعطاء الطَّالب الحريَّة في التَّعبير، واالتِّزان االنفعالي، والتَّواضع و، لمتعمم
والميارات الكافية السِّمعة األكاديميَّة الجيِّدة بين طمبة الّجامعة، و ،ضبط القاعة الدَّرسّيةوميارات 

 تنمية روح اإلبداعور الطَّمبة بالفائدة من المحاضرات، اشع وا  تحديد خطة المساق ومتطَّمباتو،في 
في أنَّ عضو ىيئة التَّدريس لذا ترى الباحثة  . بالّجوانب التَّطبيقيَّةولدييم االىتمام، لدى الطمبة

 الشَّخصيَّة، والمعرفيَّة، واألدائيَّة اّلتي تمكِّنو من أداء كمية التربية بجامعة دمشق لديو الميارات



 نتبئج البحث وتفسريهب:                                               الفصل اخلبمس

 

 
117 

 

والتي تمكنو من أن يكون المثال الجيد لمطمبة، ولكن يتطمب بفاعميٍَّة، وظائف والميارات السابقة ال
 . منو االىتمام األكثر ليكون بدرجة أداء عالية من وجية نظر الطمبة

 الوقت ازدادت في عضو ىيئة التَّدريس المعاصروظيفة أنَّ أىّميِّة كما ترى الباحثة إلى      
، لذا لم يعد قاصرًا عمى زيادة المعرفة بل تعدَّاىا لممساىمة في تغيَّر النِّظام التَّربويإذ , الرىن

يالحظ أن معظم أعضاء ىيئة التدريس يمتمكون الميارة الكافية في التدريس واستخدام االساليب 
 .التدريسية الحديثة السعي الدائم لمحاولة تطويرىا

كما ترى الباحثة أن المحاوالت المستمرة ألعضاء الييئة التَّدريسّية في تطوير أدائيم في       
وأن  أثناء الحصة الدراسية يعود إلى وعييم إلى أنَّ ىذه الميارات من صمب عمميِّة التَّدريس،

فاعمية أي عمل وقدرتو عمى تحقيق األىداف المنشودة يتطمب وجود ميارات تدريسية في أدائيم 
في أثناء الحصة الدراسية، وىذا يتوافق مع توجيات العديد من الدراسات ومنيا دراسة كل 

أبو نوَّار و زميميا، ) ،(2004,شاىين )  (Earle ,2000) (Marry & Linda , 2003)من
1990)، (Simon,2003) 2003) , (Millcy , 2007)  Thomas,& Lila), ( ،احمد واحمد
( 2004، اليحيوي )دراسة    كما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات ومنيا.(2012
. المقبول من أقل التدريسية التدريسية لممارساتيم الييئة أعضاء تقدير تبيَن من نتائجيا أنَ  التي

 تدني إلى "فيو التدريس وأساليب الجامعي التعميم حول والعربية اإلنسانية التنمية كما أشار تقرير
 المعمول لممعايير وفقاً %( 60 )دون إلى العربية الجامعات غالبية لدى التعميم جودة مؤشرات

 في الرئيسة أىم العوامل أحد التدريسية الييئة ألعضاء التدريسي األداء ضعف كان وقد بيا،
 كما أشارت نتائج كل (.2003، العربية الدول اإلقميمي لميونسكو في المكتب )التعميم جودة تدني
 إلى ضعف أداء أعضاء ىيئة (2001 المغيدي،) ،(2004 كّساب) Millcy) .2003)من 

 . التدريس في الجامعات
بقدرة  بعيد حد إلى تتأثر التعميم     كما ترى الباحثة أن معظم طمبة السنة الرابعة يرون أن جودة

 الفكرية مياراتيم تنمية عمى قدرتيم ثم ومن احتياجاتيم، عمى إدراك أعضاء ىيئة التدريس
 وىذا يصل إلى حد .تخصصيم مجال فيون عميو يحصل الذي لمتطور المستمرة ومتابعتيم

الدرجة المتوسطة لدى الكثير من أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق، فمعظم 
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية ييتمون بدرجة ال باس بيا بحاجات الطمبة ويتيحون ليم 
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المجال في اشراكيم في العممية التعميمية وىذا األمر يجعل الطمبة يشكمون اتجاىات مقبولة 
أبو نوَّار و ) ،(2004, شاىين وايجابية تجاه مدرسييم، وىذا يتوافق مع نتائج دراسة كل من

 . (Simon,2003) ،(1990زميميا، 
 في أثناء التدريس هيئة أعضاء أداء درجة ما: نتائج السؤال الثالث وتفسيرها-5-1-3

 في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا لتقديرات المالحظين؟الحصة الدراسية 

    لإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة مع أثنين من زمالئيا من طمبة الماجستير بمالحظة 
اختيروا من أفراد عينة البحث ) عضوًا تدريسيًا في كمية التربية بجامعة دمشق (30)أداء 

ثم تقدير أدائيم عن طريق بطاقة المالحظة التي اعدتيا الباحثة ليذا السبب بعد ذلك  (األساسية
قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة أداء أعضاء ىيئة 
التدريس في أثناء الحصة الدراسية عمى الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ومجاالتيا الفرعية، ثم 

ثم ترتيب  (22)تحديد درجة األداء من خالل الرجوع إلى المعيار الذي وضع في الجدول 
 .مجاالت بطاقة المالحظة من األكثر أداًء إلى األقل ، والجدول اآلتي يوضح ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس في أثناء الحصة  (43)الجدول
 الدراسية عمى الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ومجاالتها الفرعية

بطاقة 
 المالحظة

بطاقة المالحظة 
 ومجاالتيا الفرعية

ػذد 

 اٌجٕٛد

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة أداء أعضاء 
 الترتيب ىيئة التدريس

فٟ اٌزذس٠ظح اٌّٙبس 1  5 ِزٛعطخ 0.534 2.18 16 
 2 ِزٛعطخ 0.561 2.27 9 اٌؼاللخ ِغ اٌطٍجخ 2
رم٠ُٛ رؾق١ً  3

 اٌطٍجخ
8 

 4 ِزٛعطخ 0.413 2.19

اعزخذاَ هشائك  4

رذس٠ظ اٌّبدح 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

7 
 1 ِزٛعطخ 0.471 2.65

اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب  5

 اٌزؼ١ٍُ
7 

 3 ِزٛعطخ 0.423 2.25

 7 ِزٛعطخ 0.724 2.11 8 اعزخذاَ األعئٍخ 6

 6 ِزٛعطخ 0.512 2.15 8 اٌقفبد اٌؾخق١خ 7

  ِزٛعطخ 0.433 2.24 63 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لبطاقة (43)      يالحظ من خالل نتائج الجدول 
 وىي تشير إلى أن درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة  (2.24)المالحظة بمغت 

الدراسية من وجية نظر المالحظين كانت متوسطة، وبالرجوع إلى مجاالت بطاقة المالحظة 
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استخدام طرائق تدريس المادة حسابية ليا كانت عمى التوالي في مجال يالحظ أن المتوسطات ال
درجة وىي  (2.27)مجال العالقة مع الطمبة وفي درجة أداء متوسطة، وىي  (2.65) التعميمية

 درجة أداء متوسطة، وفي ، وىي(2.25)أداء متوسطة، وفي مجال استخدام تكنولوجيا التعميم 
 مجال الميارة في التدريس درجة أداء متوسطة، وفي وىي( 2.19)مجال تقويم تحصيل الطمبة 

 درجة أداء  وىي(2.15) درجة أداء متوسطة، وفي مجال الصفات الشخصية وىي( 2.18)
 درجة أداء متوسطة، والشكل اآلتي يبين  وىي(2.11)متوسطة، وفي مجال استخدام األسئمة 

التمثيل البياني لدرجة أداء أعضاء ىئية التدريس أثناء الحصة الدراسية عمى مجاالت بطاقة 
 .المالحظة وفقًا لتقديرات المالحظين

 
 أداء أعضاء هيئة التدريس أثناء الحصة الدراسية عمى مجاالت بطاقة المالحظة وفقًا لتقديرات التمثيل البياني لدرجة (3)الشكل

 .المالحظين

     ولمعرفة درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية من وجية نظر 
المالحظين عمى كل بند من بنود مجاالت بطاقة المالحظة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء ىيئة التدريس عمى كل بند من بنود مجاالت 

بطاقة المالحظة ثم تحديد درجة أدائيم من خالل الرجوع إلى المعيار الذي وضع في 
 :وترتيبيا عمى النحو اآلتي (22)الجدول

 : مجال المهارة في التدريس- أوالً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (44)جدول 

 الخاصة بمجال المهارة في التدريس ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

0

0.5

1

1.5

2
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التعليمية
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   الميارة في التدريسبنود مجال
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 15 ِٕخفنخ 0.961 1.81 . دل١مخ عزخذَ ٌغخ ػ١ٍّخ ٚامؾخٞ .1

 5 ِزٛعطخ 0.749 2.31. ػشك األفىبس ثزغٍغً ِٕطمٟ ٞ .2

 10 ِزٛعطخ 1.093 2.10  . اٌّؼٍِٛبد ثؾىً ِؾٛق٠ٕمً .3

 13 ِٕخفنخ 0.850 1.96 . ٠ذ٠ش اٌّؾبمشح ثارمبْ .4

 3 ِزٛعطخ 1.250 2.43.   ثّب ٠زالءَ ِغ ِغزٜٛ اٌطٍجخاٌذسط  أٔؾطخ ٠ؼشك .5

 12 ِزٛعطخ 0.909 2.00 . اٌّمشس سثو ِٛمٛع اٌذسط ثجم١خ ِٛمٛػبدٞ .6

 14 ِٕخفنخ 1.085 1.83 .عزخذَ أعب١ٌت رض١ش اٌزفى١ش ٚاٌزغبؤي ٌذٜ اٌطٍجخ ٞ .7

عزخذَ أعب١ٌت رم٠ُٛ ِٕبعجخ ٌٍزأوذ ِٓ اعز١ؼبة اٌطٍجخ ٞ .8

 8 ِزٛعطخ 0.980 2.26 .   ٌألفىبس اٌّطشٚؽخ

 7 ِزٛعطخ 1.172 2.27 .ؽغغ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾٛاس ٚإٌّبلؾخ ٞ .9

اعزخذاَ هشق رفى١ش ةّٟٔ اٌّٙبساد اٌؼم١ٍخ ػٕذ اٌطٍجخ ٞ .10

 11 ِزٛعطخ 0.944 2.06   (ٌخئ...اعزٕزبط - ػقف رٕٟ٘)ػب١ٌخ 

 4 ِزٛعطخ 0.855 2.40 .ث١ٓ اٌطٍجخ ٚ اٌفشدٞ ر١ؼ اٌفشفخ ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ ٞ .11

 ِٓ سثو ِؾزٜٛ اٌذسط ثّب ٠طجك فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخٞ .12

 2 ِزٛعطخ 1.279 2.53  .خالي األِضٍخ اٌزطج١م١خ 

 1 ِزٛعطخ 1.692 2.76 .سوض ػٍٝ اٌغبٔت اٌزطج١مٟ ٌٍّبدح ٞ .13
رٕغ١ُ  ٔجشح ) اٌٍفظ١خ غ١شعزخذَ اٌز١ٍّؾبد اٌٍفظ١خ ٚٞ .14

 16 ِٕخفنخ 0.961 1.80    .(أٌخ ...ؽشوبد اٌغغذ - اٌقٛد

 6 ِزٛعطخ 0.749 2.30 .٠ؾ١ش ئٌٝ إٌمبه اٌشئ١غخ فٟ ٔٙب٠خ اٌذسط  .15
 ثّٛمٛع رزؼٍك ِض١شح ثمن١خ اٌذسط اٌؾبٌٟ خزُٞ .16

 9 ِزٛعطخ 1.093 2.11 .اٌزبٌٟدسط اي

  ِزٛعطخ 0.534 2.18 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (44)   يالحظ من الجدول 
عمى الجانب  عضو ىيئة التدريس تركيزعمى  الذي ينص (13) المالحظين كانت عمى البند رقم

وىي درجة متوسطة من األداء، أما ( 2.76 ) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره،التطبيقي لممادة
 (14)أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات المالحظين كانت عمى البند رقم 

تنغيم  نبرة )يستخدم عضو ىيئة التدريس التمميحات المفظية وغير المفظية أن عمى الذي ينص 
 وىي درجة أداء (.1.80) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره ،(لخإ...حركات الجسد- الصوت

 البنود ءمنخفضة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة باستثنا
 .الذي كانت فيو نسبة األداء منخفضة (14-7-4-1)رقم 
 :مجال العالقة مع الطمبة- ثانياً 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (45)جدول 
 الخاصة بمجال العالقة مع الطمبة ثم تحديد  درجة أدائهم وترتيبها
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المتوسطات  بنود مجال  العالقة مع الطمبة
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 6 ِزٛعطخ 0.833 2.16 .رؼبًِ ِغ اٌطٍجخ ثؼذي ٚاؽزشاَ ٞ .17
 2 ِزٛعطخ 1.137 2.50 .٘زُ ثالبِخ ػاللبد ؽغٕخ ِغ اٌطٍجخٞ .18
 أصٕبء   فٟؽزشَ آساء اٌطٍجخ ٚالزشاؽبرُٙ اٌزٟ رمذَٞ .19

 8 ِٕخفنخ 0.827 1.93 .اٌذسط

 9 ِٕخفنخ 1.085 1.83 .رؼبًِ ثغذ٠خ ِغ أخطبء اٌطٍجخ ٞ .20
 4 ِزٛعطخ 0.889 2.36 .ٖرمجً ا٢ساء اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ اٌّؼبسمخ ٌشأٞٞ .21
 5 ِزٛعطخ 1.172 2.26 .٘زُ ثؾنٛس اٌطٍجخ ٚغ١بثُٙ ٞ .22
ظٙش االؽزشاَ ٌؾخق١خ اٌطٍجخ ثغل إٌظش ػٓ ٞ .23

 7 ِزٛعطخ 0.944 2.06 .ٔغبؽُٙ أٚ فؾٍُٙ أٚ ٌُٛٔٙ أٚ ػشلُٙ

 ػًّ ػٍٝ أْ ٠ز١ّض اٌؾٛاس ِغ اٌطٍجخ أٚ ف١ّب ث١ُٕٙٞ .24

 3 ِزٛعطخ 0.776 2.46 .ثبٌّٛمٛػ١خ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ  

ؽشؿ ػٍٝ أْ ٠غٛد اٌّؾبمشح عٛ اعزّبػٟ لٛاِٗ ٞ .25

 1 ِزٛعطخ 1.398 2.90 .األٌفخ ٚاٌضمخ ٚاالؽزشاَ اٌّزجبدي 

  ِزٛعطخ 0.561 2.27 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (45)  يالحظ من الجدول 
يحرص عضو ىيئة التدريس أن يسود أن  عمى الذي ينص (25) المالحظين كانت عمى البند رقم

 إذ حصل عمى متوسط حسابي ،المحاضرة جو اجتماعي قوامو األلفة والثقة واالحترام المتبادل
وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا ( 2.90 )قدره

عضو ىيئة التدريس يحترم عمى أن الذي ينص  (19)لتقديرات المالحظين كانت عمى البند رقم 
  (1.93) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره آراء الطمبة واقتراحاتيم التي تقدم في أثناء الدرس،

وىي درجة أداء منخفضة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة 
 .الذي كانت فيو نسبة األداء منخفضة (20-19)باستثناء البندين 

 : تقويم تحصيل الطمبةمجال- ثالثاً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (46)جدول 

 الخاصة بمجال تقويم تحصيل الطمبة ثم تحديد  درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  رم٠ُٛ رؾق١ً اٌطٍجخبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 1 ِزٛعطخ 1.595 2.73 .   ٌزضَ اٌذلخ ٚاٌّٛمٛػ١خ فٟ رم٠ُٛ أداء اٌطٍجخٞ .26

 8 متوسطة 0.982 2.00 .ٔبلؼ ٔزبئظ االخزجبس ِغ اٌطٍجخ ٞ .27

 2 متوسطة 0.723 2.40 .ػًّ ػٍٝ ٔمذ اٌطٍجخ  ثطش٠مخ ثٕبءح ٞ .28

عؼً ٌٙب ٚصٔب فٟ اٌزم٠ُٛ ٞربثغ اٌٛاعجبد ٚاألٔؾطخ ٚٞ .29

 3 متوسطة 1.072 2.23  .

 5 متوسطة 0.833 2.16 .ػطٟ دسعبد ٌؾنٛس اٌطٍجخ ٚ غ١بثُٙ ٞ .30
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 4 متوسطة 1.085 2.17 ؽذد ٚلزبً ٌزٛم١ؼ ئعبثبد االخزجبس اٌغبِنخ ٌٍطٍجخ ٞ .31

 (لجٍٟ ،ثٕبئٟ ، ٔٙبئٟ )٠غزخذَ أعب١ٌت رم٠ُٛ ِزٕٛػخ  .32

 7 متوسطة 0.850 2.03 .ٌٍزأوذ ِٓ اعز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍذسط 

 6 متوسطة 0.949 2.15 .٠مذَ رغز٠خ ساعؼخ  ٌزؼض٠ض رؼٍُ اٌطٍجخ  .33

  متوسطة 0.413 2.19 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (46)     يالحظ من الجدول 
الدقة عضو ىيئة التدريس يمتزم أن  عمى الذي ينص (26) المالحظين كانت عمى البند رقم

وىي درجة ( 2.73 ) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره،والموضوعية في تقويم أداء الطمبة
متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات المالحظين كانت 

 يناقش عضو ىيئة التدريس نتائج االختبار مع الطمبة،عمى أن الذي ينص  (27)عمى البند رقم 
 وىي درجة أداء متوسطة ، كما يالحظ أن جميع (2.00) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره

 .بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة
 :استخدام طرائق التدريس مجال- رابعاً 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (47)جدول 
 الخاصة بمجال استخدام طرائق التدريس ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  رذس٠ظ اياعزخذاَ هشائك بنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

ع فٟ اخز١بس هشائك اٌزذس٠ظ ثؾ١ش رزٕبعت ِغ ٞ .34 ّٛ ٔ

 6 ِزٛعطخ 0.776 2.53  .اٌطٍجخ ِٚٛمٛع اٌذسط

 7 ِزٛعطخ 1.033 2.36 .٠شوض ػٍٝ االٌمبء أصٕبء اٌذسط  .35

 4 ِزٛعطخ 0.794 2.70 .ػزّذ هشائك رذس٠ظ رشوض ػٍٝ اٌطٍجخ ٞ .36

٠غزخذَ هشائك رذس٠ظ رزٕبعت ِغ االِىب١ٔبد  .37

 2 ِزٛعطخ 0.886 2.80 .اٌّزٛافشح 

 5 ِزٛعطخ 0.723 2.60 .عزخذَ هشائك رّٕٟ سٚػ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ث١ٓ اٌطٍجخ ٞ .38

عٗ اٌؾٛاس ٚإٌمبػ إلصشاءٞ .39  3 ِزٛعطخ 0.739 2.73  . ِٛمٛع اٌذسطّٚ

 أصٕبءفٟ ؽذد أدٚاس اٌطٍجخ داخً اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ٞ .40

 1 ِزٛعطخ 1.019 2.83 . اٌذسط 

  ِزٛعطخ 0.471 2.65                            اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (47)        يالحظ من الجدول 
يحدد عضو ىيئة التدريس أدوار أن  عمى الذي ينص (40) المالحظين كانت عمى البند رقم

( 2.83 )إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره ،الطمبة داخل الموقف التعميمي في أثناء الدرس

وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات 
يركز عضو ىيئة التدريس عمى عمى أن الذي ينص  (35)المالحظين كانت عمى البند رقم 
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 وىي درجة أداء متوسطة، كما (2.36) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره االلقاء أثناء الدرس،
 .يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة 

 : استخدام تكنولوجيا التعميممجال- خامساً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (48)جدول 

 الخاصة بمجال استخدام تكنولوجيا التعميم ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  استخدام تكنولوجيا التعميمبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 1 متوسطة 1.416 2.83 . رمٓ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخٞ .41
ٔقؼ اٌطٍجخ ثبالعزفبدح ِٓ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ فٟ رق١ُّ ٞ .42

 4 متوسطة 0.949 2.16 .ثؼل اٌزم١ٕبد اٌجغ١طخ

ع فٟ أزمبء اٌزم١ٕبد ثّب ٠زٕبعت ِغ ِٛمٛع ٞ .43 ّٛ ٔ

 2 متوسطة 0.674 2.60 .اٌذسط

 5 متوسطة 1.093 2.10 . ٠زأوذ ِٓ عالِخ اٌزم١ٕبد ػٕذ اعزخذاِٙب فٟ اٌذسط  .44
ؽشؿ ػٍٝ االػزذاي فٟ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ثؾ١ش ال ٞ .45

 6 منخفضة 00.850 1.96  .رطغٝ ػٍٝ اٌّؾزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍّبدح أٚ رؾغً اٌطٍجخ 

ّٚعٗ اٌطٍجخ ئٌٝ اٌجؾش اٌزارٟ ػٓ اٌّقبدس اٌزؼ١ّ١ٍخ ٞ .46

 3 متوسطة 1.095 2.20   ِٓ خالي ؽجىخ األٔزشٔذ اٌذاػّخ ٌٍّٛمٛع اٌّطشٚػ

 ٚ ث١ٓ اٌطٍجخ ػٓ هش٠ك اٌجش٠ذ ث١ٕٗؽغغ اٌزٛافً ٞ .47

 7 منخفضة 0.827 1.93 .االٌىزشٟٚٔ

   0.423 2.25                            اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (48)    يالحظ من الجدول 
يتقن عضو ىيئة التدريس استخدام أن  عمى الذي ينص (41) المالحظين كانت عمى البند رقم

وىي درجة متوسطة من األداء، ( 2.83 )إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره التقنيات الحديثة،
 (47)أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات المالحظين كانت عمى البند رقم 

 عضو ىيئة التدريس التواصل بينو وبين الطمبة عن طريق البريد عمى تشجيعالذي ينص 
 وىي درجة أداء منخفضة، كما يالحظ (1.93) إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره االلكتروني،

الذي كان  (47-45)أن جميع بنود ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة باستثناء البندين 
 .فيو نسبة األداء فييما منخفضة

 : استخدام األسئمةمجال- سادساً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (49)جدول 

 الخاصة بمجال استخدام األسئمة ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  استخدام األسئمةبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء
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 7 ِٕخفنخ 1.085 1.83 .٠ٕٛع فٟ اعب١ٌت هشػ األعئٍخ خالي اٌذسط  .48

 6 ِزٛعطخ 0.830 2.00 .ؽغغ اٌطٍجخ ػٍٝ هشػ األعئٍخ ٞ .49

 1 ِزٛعطخ 1.224 2.46 . ػطٟ ٚلزبً ٌٍطٍجخ ٌٍزفى١ش لجً اإلعبثخٞ .50

 4 ِزٛعطخ 0.889 2.03 .هشػ األعئٍخ ػٍٝ ع١ّغ اٌطٍجخ ثؾىً ػبدي ٞ .51

 8 ِٕخفنخ 1.085 1.82 .عزّغ ثب٘زّبَ ئٌٝ أعئٍخ اٌطٍجخ ٚاعزفغبسارُٙ ٞ .52

هشػ أعئٍخ ٚامؾخ ِٚؾذدح ػٍٝ فزشاد خالي ٞ .53

 2 ِزٛعطخ 0.952 2.31 . اٌذسط

 3 ِزٛعطخ 1.149 2.30 .٠زأوذ ِٓ عّبع ع١ّغ اٌطٍجخ ٌٍغإاي ٚ فّٙٗ .54

 5 ِزٛعطخ 0.874 2.16  .٠ؼًّ ػٍٝ اْ رىْٛ اإلعبثبد فشد٠خ ٚ ١ٌغذ عّبػ١خ .55

  ِزٛعطخ 0.724 2.11                         اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي

أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (49)    يالحظ من الجدول 
يعطي عضو ىيئة التدريس وقتًا أن  عمى الذي ينص (50) المالحظين كانت عمى البند رقم

وىي درجة متوسطة من ( 2.46 )إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره لمطمبة لمتفكير قبل اإلجابة،
األداء، أما أدنى درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات المالحظين كانت عمى البند رقم 

إذ  يستمع عضو ىيئة التدريس باىتمام إلى أسئمة الطمبة واستفساراتيمأن عمى الذي ينص  (52)
 وىي درجة أداء منخفضة، كما يالحظ أن جميع بنود (1.82) حصل عمى متوسط حسابي قدره

 المذين كانت نسبة األداء (52-48)ىذا المجال كانت نسبة األداء فييا متوسطة، باستثناء البندين 
 . فييما منخفضة

 : الصفات الشخصيةمجال- سابعاً 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عمى بطاقة المالحظة  (50)جدول 

 الخاصة بمجال الصفات الشخصية ثم تحديد درجة أدائهم وترتيبها

المتوسطات  الصفات الشخصيةبنود مجال 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الترتيب األداء

 3 ِزٛعطخ 0.855 2.40 .٠ؾشؿ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ فٛرٗ ِغّٛػبً ٌٍطالة .56

 2 ِزٛعطخ 1.279 2.53 .٠ّزبص ثمٛح اٌؾخق١خ  .57

 1 ِزٛعطخ 1.695 2.76 .٠ٙزُ ثّظٙشٖ اٌؾخقٟ  .58

 4 ِزٛعطخ 0.944 2.06 .٠غّغ ث١ٓ اٌؾضَ ٚا١ٌٍٓ  .59

 6 ِٕخفنخ 0.907 1.93 .٠زّزغ ثبٌطاللخ اٌٍفظ١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش  .60

 5 ِزٛعطخ 0.808 2.03 .٠ظٙش ؽّبعٗ ٌٍّبدح اٌزٟ ٠ذسعٙب  .61

 7 ِٕخفنخ 1.028 1.90  .٠ؾزشَ إٌظبَ  اٌّؼزّذ  .62

 8 ِٕخفنخ 0.668 1.63 .ٌزضَ ثبٌٛلذ اٌّؾذد ٌٍّؾبمشح ٞ .63

  ِزٛعطخ 0.515 2.15                         اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي
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أن أعمى درجة أداء لدى أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات  (50)    يالحظ من الجدول 
بمظيره  عضو ىيئة التدريس ييتمأن  عمى الذي ينص (58) المالحظين كانت عمى البند رقم

وىي درجة متوسطة من األداء، أما أدنى ( 2.76 )إذ حصل عمى متوسط حسابي قدره ،الشخصي
الذي  (63)درجة ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقديرات المالحظين كانت عمى البند رقم 

إذ حصل عمى متوسط بالوقت المحدد لممحاضرة  عضو ىيئة التدريس أن يمتزمعمى ينص 
 وىي درجة أداء منخفضة، كما يالحظ أن جميع بنود ىذا المجال كانت (1.63) حسابي قدره

 .الذي كانت فيو نسبة األداء منخفضة (63-62-60)نسبة األداء فييا متوسطة، باستثناء البنود 
 : مناقشة نتائج السؤال الثالث وتفسيرها- 

     بينت نتائج السؤال الثالث أن درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية 
من وجية نظر المالحظين كانت بدرجة متوسطة عمى بطاقة المالحظة ككل، وكذلك بدرجة 
متوسطة عمى جميع مجاالت بطاقة المالحظة، وتعزو الباحثة ذلك إلى اىتمام أعضاء ىيئة 

ويتفق ذلك . التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق بتطوير مياراتيم التدريسية واعدادىم الجيد
 الرُّكن األساسيُّ لحسن أداء عضو ىيئة التَّدريس ُيعدُّ  بأن( 1992)مرسي   عميومع ما يؤكد

إنَّ إعداد وتدريب أعضاء الييئة التَّدريسيَّة في معظم و, مؤسسة التَّعميم العالي لمياميا ووظائفيا
وال ُيسمح , دول العالم ُيعدُّ شرطًا ضرورّيًا لمعمل بمينة التَّعميم وتقوم عميو ىيئات قوميَّة ورسميَّة

لعضو الييئة التَّدريسيَّة بممارسة المينة ما لم يحصل عمى المؤىِّل اّلذي ُيجيز لو االنخراط في 
امعات األمريكيَّة اإلشارة إلى أنَّ السَّبب ومن . مينة التَّعميم الكتابات اّلتي تردَّدت حديثًا في نقد الجَّ

زيادة  في بلالرَّئيس في كفاءة التَّدريس في الجامعات األمريكيَّة ليس في األعداد الكبيرة لمطُّاّلب، 
عدادىم الجيدخبرة أعضاء ىيئات التَّدريس   مؤسَّسات التَّعميم إلى أن (2004)كما يشير عمي .وا 

 ,بأساليٍب مختمفةٍ أداء أعضاء ىيئة التدريس بدرجاٍت متفاوتٍة لمتَّغمُّب عمى قصور تعمل العالي 
ومن بين ىذه األساليب ما ُيالحظ اآلن عمى المستوى العالمي نحو االىتمام باختيار أعضاء 

 والعمل عمى تكوينيم ,ىيئة التَّدريس السيما في الدُّول المتقدِّمة، وذلك بُحسن اختيار المعيدين
نَّ النِّظام المعمول إ إذ, تكوينًا جيِّدًا باعتبارىم المرحمة األولى في إعداد أعضاء الييئة التَّدريسيَّة

 ويفترض ىذا النِّظام أنَّ مثل ىذا ,بو حاليًَّا في اختيار المعيدين يعتمد أساسًا عمى التَّفوُّق العممي
التَّفوُّق العمميَّ مع الحصول عمى درجٍة عمميٍَّة عميا ىما أساس االنضمام لعضوّية ىيئات التَّدريس 
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امعة أن تؤدي وظائفياإذ .في مؤسَّسات التَّعميم العالي  وتحّقق أىدافيا بصورٍة فّعالٍة , ال يمكن لمجَّ
امعات إلى تحديد أدوار ومسؤوليَّات ,ر القوى البشرّية المؤّىمةافبمعزٍل عن تو  لذلك َتعمد الجَّ

وبالتالي  , بصورٍة فرديٍَّة أو جماعيَّةٍ وظائفيمأعضاء ىيئة التَّدريس فييا، ويتوقَّع منيم أن يؤدُّوا 
 .فأن أي ميارة تظير في أداء أعضاء ىيئة التدريس تعود سببيا إلعدادىم الجيد

 :  نتائج فرضيات البحث وتفسيرها–5-2
ي ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط :نتائج الفرضية األولى وتفسيرها-5-2-1

 في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة أعضاء الهيئة التدريسيةدرجات 
واقع أداء أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير االختصاص ألعضاء هيئة 

 .(تربوي/ نفسي)التدريس

 لمعينات المستقمة، حيث حسبت (T. test)    لإلجابة عن ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
أعضاء ىيئة التدريس عمى الدرجة الكمية الستبانة أعضاء ىيئة الفروق بين متوسطات درجات 

  .(51)كما ىو موضح في الجدول التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير التخصص 
عمى الدرجة الستبانة أعضاء هيئة  داللة الفروق بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس (51)جدول 

 التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير تخصص أعضاء هيئة التدريس
االستبانة 
 ومجاالتها

 n اٌزخقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ح.د (T)قيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

و١ف١خ اٌزخط١و 

.ٌٍؾقخ اٌذسع١خ  

 15.146 39.32 31 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.628 56 0.487

 14.063 37.44 27 ٔفغٟ

ِّبسعخ اٌّٙبساد فٟ 

 اٌزذس٠ظ

 19.167 53.22 31 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.406 56 0.838

 15.299 49.37 27 ٔفغٟ

 ِّبسعخ اٌؼاللخ

 اٌغ١ذح ِغ اٌطٍجخ

 11.624 33.58 31 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.696 56 0.393

 10.206 32.44 27 ٔفغٟ

رم٠ُٛ رؾق١ً 

.اٌطٍجخ  

 16.817 45.70 31 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.580 56 0.557

 17.129 43.22 27 ٔفغٟ
اعزخذاَ هشائك 

 رذس٠ظ اٌّبدح

.اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 5.396 16.45 31 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.982 56 0.022

 4.790 16.48 27 ٔفغٟ

اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب 

 .اٌزؼ١ٍُ

 6.290 21.03 31 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.747 56 0.324

 5.679 20.51 27 ٔفغٟ

     اعزخذاَ األعئٍخ
 10.588 26.54 31 رشثٛٞ

 غ١ش داي 0.667 56 0.433
 10.023 25.37 27 ٔفغٟ

 80.458 235.87 31 رشثٛٞ الدرجة الكمية
 غ١ش داي 0.587 56 0.546

 71.967 224.85 27 ٔفغٟ
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الستبانة واقع أعضاء ىيئة   الكميةلمدرجة (T.Test)بأن قيمة  (51)يالحظ من الجدول    
 من مستوى أكبر وىي (0.587) بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا ،(0.546)بمغت التدريس 

 بين متوسطات  احصائياً ة دالوىذا يشير إلى عدم وجود فروق (0.05)  االفتراضي لياداللةال
واقع أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لمتغير درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية الستبانة 

وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن جميع القيم االحتمالية . (نفسي/ تربوي)التخصص
 وىذا يشير إلى عدم  (0.05)ٌٙب لمجاالت االستبانة كانت أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

يبين التمثيل البياني  (4)بين أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لمتغير التخصص والشكل وجود فروق 
ألداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا آلراء أعضاء ىيئة التدريس أنفسيم عمى الدرجة الكمية لالستبانة 

  .ومجاالتيا الفرعية

 
عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع اداء أعضاء هيئة  التمثيل البياني ألداء اعضاء هيئة التدريس( 4) لشكلا

 لمتغير التخصصالتدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا 

، عدم وجود فروق واضحة بين أداء (4)      يالحظ من خالل تتبع التمثيل البياني في الشكل 
. أعضاء ىيئة التدريس عمى الدرجة الكمية الستبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية

فروق ذات داللة احصائية بين  بعدم وجود: وىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية التي تقول
 في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية أعضاء الهيئة التدريسيةي درجات متوسط

الستبانة واقع أداء أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير االختصاص ألعضاء 
 وترى الباحثة ىذه النتيجة بأنيا منطقية فأعضاء ىيئة التدريس .(تربوي/ نفسي)هيئة التدريس

بوجو عام في كمية التربية بجامعة دمشق سواء أكانت اختصاصاتيم تربوية أو نفسية بحاجة إلى 
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االىتمام بالتدريب وواجباتو واالطالع المستمر عمى المستحدثات التربوية والتقنية في ميدان 
وربما يرجع ذلك لعوامل كثيرة قد تكون ذاتية أو خارجية متعمقة بالبيئة ، االختصاص والتدريس

التنظيمية لمجامعة، كما أن تواجد أعضاء ىيئة التدريس في مبنى كمية واحدة وخضوعيم لنفس 
القواعد واألنظمة الجامعية يقمل الفروق بينيم بشكل واضح في طريقة أدائيم في أثناء الحصة 

وقد يكون السَّبب في ذلك أنَّ عضو ىيئة التَّدريس ميما كان اختصاصو مطالٌب الدراسية، 
وفي حال غياب ىذه , بميماٍت وأعماٍل وكفاياٍت تؤىِّمو لقيامو بميمَّتو وعممو عمى قدٍر من الكفاءة

الكفايات فمن يستحقُّ عضو ىيئة التَّدريس أن يكون عضوًا لمتَّدريس لعدم كفاءتو وعدم قدرتو عمى 
 , (2005)  األسمر,(2001 المغيدي)قيامو بعممو المطموب منو، وىذا يتفق مع توجيات كل من 

2007)  Thomas &Lila)   التي بينت أن متغير التخصص لمن يكن لو أثر واضح في إظيار
 .الفروق في أداء أعضاء ىيئة التدريس

 اتال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط: نتائج الفرضية الثالثة وتفسيرها-5-2-2
 في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة أعضاء الهيئة التدريسيةدرجات 

أداء أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير المرتبة العممية ألعضاء هيئة 
  .التدريس

لمتحقق من ىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات     
الدرجة الكمية  عمى مراتبيم العمميةأعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق باختالف 

   (.52)كما ىو موضح في الجدول . الستبانة أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس باختالف مراتبهم  (52)الجدول 
 الدرجة الكمية الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعيةالعممية عمى 

المرتبة العممية ألعضاء ىيئة  االستبانة ومجاالتيا
 التدريس

 اٌؼذد
اٌّزٛعو 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

كيفية التخطيط لمحصة 
.الدرسية  

 15.636 50.44 18 أعزبر

 7.268 42.18 16 أعزبر ِغبػذ

 7.055 26.95 24 ِذسط

 ممارسة الميارات في التدريس
 15.670 64.55 18 أعزبر

 8.835 58.93 16 أعزبر ِغبػذ

 10.802 36.58 24 ِذسط

 ممارسة العالقة
 الجيدة مع الطمبة

 6.947 42.44 18 أعزبر

 0.834 38.18 16 أعزبر ِغبػذ

 7.546 22.58 24 ِذسط
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 تقويم تحصيل الطمبة
 9.371 64.05 18 أعزبر

 8.090 45.56 16 أعزبر ِغبػذ

 7.355 29.25 24 ِذسط

استخدام طرائق تدريس المادة 
 التعميمية

 3.078 20.22 18 أعزبر

 2.315 19.18 16 أعزبر ِغبػذ

 3.852 11.83 24 ِذسط

 .استخدام تكنولوجيا التعميم
 2.734 26.22 18 أعزبر

 2.872 22.37 16 أعزبر ِغبػذ

 5.010 15.66 24 ِذسط

 استخدام األسئمة
 5.466 38.33 18 أعزبر

 3.774 26.12 16 أعزبر ِغبػذ

 4.400 16.66 24 ِذسط

 الدرجة الكمية
 49.643 306.27 18 أعزبر

 30.384 252.56 16 أعزبر ِغبػذ

 43.183 159.54 24 ِذسط

وجود فروق واضحة بين المتوسطات الحسابية الستجابات أعضاء  (52)   يتضح من الجدول 
الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة ىيئة التدريس باختالف مراتبيم العممية عمى 

 .يوضح التمثيل البياني ليذه الفروق( 5)والشكل , التدريس ومجاالتيا الفرعية

 

عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء هيئة  التمثيل البياني ألداء اعضاء هيئة التدريس( 5) لشكلا
 لمتغير المرتبة العمميةالتدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا 

 وجود فروق بين إجابات أعضاء ىيئة التدريس (5) والشكل (52)يالحظ من خالل الجدول     
 ولمكشف عن الداللة الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية،وفقًا لمراتبيم العممية عمى 

 (.53)اإلحصائية ليذه الفروق، استخدم تحميل التباين األحادي، كما ىو موًضح في الجدول 
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بكمية التربية  أعضاء هيئة التدريس الستجابات المرتبة العمميةنتائج تحميل التباين ألثر متغير  (53)الجدول 
 الدرجة الكمية الستبانة أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعيةبجامعة دمشق عمى 

مصدر التببين  االستببنة
مجموع 

المربعبت 
 د ح

متوسط 

المربعبت 
القرار الداللة  (ف)

لمحصة  التخطيط
 .الدرسية

 2991.252 2 5982.505ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

26.99 
0.000 

 
 110.797 55 6093.840داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 12076.345اٌىٍٟ 

الميارات في 
 التدريس

 4646.504 2 9293.009ث١ٓ اٌّغّٛػبد 
31.82 

 

0.000 

 
 145.986 55 8029.215داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 17322.224اٌىٍٟ 

 العالقة
 مع الطمبة

 2320.065 2 4640.130ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

59. 
0.000 

 
 38.922 55 2140.715داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 6780.845اٌىٍٟ 

تقويم تحصيل 
 الطمبة

 6241.481 2 12482.963ث١ٓ اٌّغّٛػبد 
92.29 

 

0.000 

 
 67.625 55 3719.382داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 16202.345اٌىٍٟ 

استخدام طرائق 
تدريس ال  

 443.775 2 887.549ث١ٓ اٌّغّٛػبد 
41.87 

 

0.000 

 
 10.598 55 582.882داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 1470.431اٌىٍٟ 

استخدام 
 تكنولوجيا التعميم 

 600.661 2 1201.323ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

39. 89 
0.000 

 
 15.058 55 828.194داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 2029.517اٌىٍٟ 

 استخدام األسئمة
 2414.458 2 4828.917ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

113.7 

 

0.000 

 
 21.220 55 1167.083داخً اٌّغّٛػبد  داي

  57 5996.000اٌىٍٟ 

 الدرجة الكمية
ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

231987.61

4 
2 115993.80 

 داي 0.000 64.68
 1793.336 55 98633.507داخً اٌّغّٛػبد 

  57 330621.121اٌىٍٟ 

 وجود فروق ذات داللة احصائية في إجابات أعضاء ىيئة التدريس تعزى (53)   يبين الجدول 
 ىذه الفروق جية، ولمكشف عن الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعيةلمراتبيم العممية عمى 

لممقارنات البعدية لمعينات المتجانسة كما موضح في الجدول  (شيفيو)تًم استخراج نتائج اختبار 
(54).     

 لممقارنات البعدية لدى أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة  شيفيهنتائج اختبار (54)الجدول 
 دمشق تبعًا لمراتبهم العممية عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتها الفرعية

 المرتبة العلمية ألعضبء هيئة التدريس االعزجبٔخ ِٚغبالرٙب
اٌفشق ث١ٓ 

اٌّزٛعطبد 
اٌذالٌخ 

لمحصة  التخطيط
 .الدرسية

 أعزبر
 0.083 8.25694 أعزبر ِغبػذ

23.48611 ِذسط
*
 0.000 

15.22917 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 
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 أعزبر الميارات في التدريس
 0.406 5.61806 أعزبر ِغبػذ

27.97222 ِذسط
*
 0.000 

22.35417 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

 العالقة
 مع الطمبة

 أعزبر
 0.149 4.25694 أعزبر ِغبػذ

19.86111 ِذسط
*
 0.000 

15.60417 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

 أعزبر تقويم تحصيل الطمبة
18.49306 أعزبر ِغبػذ

*
 0.000 

34.80556 ِذسط
*
 0.000 

16.31250 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

استخدام طرائق 
تدريسال  

 أعزبر
 0.654 1.03472 أعزبر ِغبػذ

8.38889 ِذسط
*
 0.000 

7.35417 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

استخدام تكنولوجيا 
 التعميم

 أعزبر
3.84722 أعزبر ِغبػذ

*
 0.021 

10.55556 ِذسط
*
 0.000 

6.70833 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

 أعزبر استخدام األسئمة
12.20833 أعزبر ِغبػذ

*
 0.000 

21.66667 ِذسط
*
 0.000 

9.45833 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

      اٌذسعخ اٌى١ٍخ
 أعزبر

53.71528 أعزبر ِغبػذ
*
 0.000 

146.73611 ِذسط
*
 0.000 

93.02083 ِذسط أعزبر ِغبػذ
*

 0.000 

 0.05دال عند مستوى الداللة *    

وجود فروق ذات داللة احصائية في إجابات أعضاء ىيئة التدريس ( 54)يالحظ من الجدول    
الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا تعزى لمراتبيم العممية عمى 

الفرعية لصالح أعضاء ىيئة التدريس ذوي المرتبة األعمى، أي كمما زادت المرتبة العممية 
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى مجموعة . ألعضاء ىيئة التدريس زاد أدائيم أثناء الحصة الدراسية

فرصة أكثر من االستاذ المساعد أو المدرس أسباب لعل أىميا ىي أن االستاذ الجامعي لديو 
لممشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والمحمية ذات الصمة بتخصصو األكاديمي التي تتيح 

 اذ يسيل عميو ذلك االطالع عمى .لو تبادل الخبرات مع زمالء لو عاممين في نفس تخصصو
أخر المستجدات في ميدان تخصصو وتبادل األفكار واآلراء مع ىؤالء المتخصصين مما ينعكس 

 كّساب  حيث أثبت الباحثونايجابيًا عمى عممو التدريسي وعمى عالقتو مع الطمبة الذين يدرسيم، 
إلى وجود عالقة إيجابية بين زيادة مرات االتصال واالحتكاك  (2004 )اليحيويوغنيم و ،(2004)

 تيمو (1995) الغامدي  وتتفق ىذه النتيجة مع توجيات كل من.العممي وارتفاع االنتاجية العممية
 في سورية بجامعة البعث (2009)إال أنيا اختمفت مع دراسة خميفة ، (2007)بشارة  و(2008)
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التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى توافر كفايات العمل التدريسي لدى 
 المغيدي  وكذلك اختمفت مع دراسة كل من.أعضاء الييئة التدريسية تعزى لمتغير المرتبة العممية

   (.2010 )إسماعيل و(2001)
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط : نتائج الفرضية الثالثة وتفسيرها-5-2-3

 في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة أعضاء الهيئة التدريسيةدرجات 
 .سنوات الخبرة واقع أداء أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير

لمتحقق من ىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات     
 عمى عدد سنوات الخبرة لدييمأعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق باختالف 
كما ىو موضح في الجدول . الدرجة الكمية الستبانة أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية

(55.)   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس باختالف عدد  (55)الجدول 
 الدرجة الكمية الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعيةسنوات الخبرة لديهم عمى 

 ألعضاء عدد سنوات الخبرة االستبانة ومجاالتيا
 ىيئة التدريس

 اٌؼذد
اٌّزٛعو 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

كيفية التخطيط لمحصة 
.الدرسية  

 5.196 23.25 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 6.220 37.88 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 14.203 49.00 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

 ممارسة الميارات في التدريس
 8.338 31.06 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 8.532 53.27 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 14.406 63.62 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

 ممارسة العالقة
 الجيدة مع الطمبة

 2.821 17.68 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 3.382 35.55 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 6.247 41.41 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

 تقويم تحصيل الطمبة
 5.186 25.31 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 6.884 40.88 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 11.437 60.12 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

استخدام طرائق تدريس المادة 
 التعميمية

 2.676 9.68 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 2.478 17.44 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 2.658 20.25 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

 .استخدام تكنولوجيا التعميم
 3.623 12.93 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 1.984 20.94 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 2.535 25.91 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

 3.119 14.50 16  عٕٛاد5ألً ِٓ  استخدام األسئمة

 4.032 23.44 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 
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 7.027 35.58 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

 الدرجة الكمية
 26.897 134.43 16  عٕٛاد5ألً ِٓ 

 29.510 229.44 18  عٕٛاد10- 6ِٓ 

 48.720 295.91 24  عٕٛاد10أوضش ِٓ 

وجود فروق واضحة بين المتوسطات الحسابية الستجابات أعضاء  (55)     يتضح من الجدول 
الدرجة الكمية الستبانة واقع أعضاء ىيئة التدريس باختالف عدد سنوات خبرتيم التدريسية عمى 

 .يوضح التمثيل البياني ليذه الفروق( 6)والشكل , ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية

 

عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء هيئة  التمثيل البياني ألداء اعضاء هيئة التدريس( 6) لشكلا
 لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسيةالتدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا 

 وجود فروق بين إجابات أعضاء ىيئة التدريس (6) والشكل (55)يالحظ من خالل الجدول      
الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لعدد سنوات خبرتيم التدريسية عمى 

 ولمكشف عن الداللة اإلحصائية ليذه الفروق، تًم استخدام تحميل التباين ومجاالتيا الفرعية،
 (.58)األحادي، كما ىو موًضح في الجدول 

 أعضاء هيئة التدريس الستجابات عدد سنوات الخبرة التدريسيةنتائج تحميل التباين ألثر متغير  (56)الجدول 
 الدرجة الكمية الستبانة أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعيةبكمية التربية بجامعة دمشق عمى 

مصدر التببين  االستببنة
مجموع 

المربعبت 
 د ح

متوسط 

المربعبت 
القرار الداللة  (ف)

لمحصة  التخطيط
 .الدرسية

 3186.784 2 6373.567ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

 103.687 55 5702.778داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.000 30.73

  57 12076.345اٌىٍٟ 

 5134.025 2 10268.051ث١ٓ اٌّغّٛػبد الميارات في 
 داي 0.000 40.02

 128.258 55 7054.174داخً اٌّغّٛػبد 
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  57 17322.224اٌىٍٟ  التدريس

 العالقة
 مع الطمبة

 2784.565 2 5569.130ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

 22.031 55 1211.715داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.000 .126

  57 6780.845اٌىٍٟ 

تقويم تحصيل 
 الطمبة

 5992.252 2 11984.505ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

 76.688 55 4217.840داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.00 78.13

  57 16202.345اٌىٍٟ 

استخدام طرائق 
تدريس ال  

 548.025 2 1096.049ث١ٓ اٌّغّٛػبد 
80.51 

 
 6.807 55 374.382داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.000

  57 1470.431اٌىٍٟ 

استخدام 
 تكنولوجيا التعميم 

 808.901 2 1617.802ث١ٓ اٌّغّٛػبد 
108.0 

 
 7.486 55 411.715داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.000

  57 2029.517اٌىٍٟ 

 استخدام األسئمة
 2218.861 2 4437.722ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

 28.332 55 1558.278داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.000 78.31

  57 5996.000اٌىٍٟ 

 الدرجة الكمية
 125184.45 2 250368.90ث١ٓ اٌّغّٛػبد 

85.79 

 
 1459.131 55 80252.215داخً اٌّغّٛػبد  داي 0.000

  57 330621.121اٌىٍٟ 

 وجود فروق ذات داللة احصائية في إجابات أعضاء ىيئة التدريس تعزى (56)   ويبين الجدول 
، الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعيةلسنوات خبراتيم التدريسية عمى 

لممقارنات البعدية لمعينات  (شيفيو) ىذه الفروق تًم استخراج نتائج اختبار جيةولمكشف عن 
   .(57)المتجانسة كما موضح في الجدول 

نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية لدى أعضاء هيئة التدريس في كمية التربية بجامعة  (57)الجدول 
 دمشق تبعًا لعدد سنوات الخبرة التدريسية عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتها الفرعية

 المرتبة العلمية ألعضبء هيئة التدريس االعزجبٔخ ِٚغبالرٙب
اٌفشق ث١ٓ 

اٌّزٛعطبد 
اٌذالٌخ 

لمحصة  التخطيط
 .الدرسية

  عٕٛاد5ألً ِٓ 
-14.63889-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.001 

-25.75000-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-11.11111-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

  عٕٛاد5ألً ِٓ  الميارات في التدريس
-22.21528-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.000 

-32.56250-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-10.34722-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

 العالقة
 مع الطمبة

  عٕٛاد5ألً ِٓ 
-17.86806-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.000 

-23.72917-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-5.86111-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

  عٕٛاد5ألً ِٓ  تقويم تحصيل الطمبة
-15.57639-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.000 

-34.81250-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-19.23611-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

-7.75694-  عٕٛاد10-6ِٓ   عٕٛاد5ألً ِٓ استخدام طرائق 
*
 0.000 
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تدريس ال -10.56250-  عٕٛاد10أوضش ِٓ  
*
 0.000 

-2.80556-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.005 

استخدام تكنولوجيا 
 التعميم 

  عٕٛاد5ألً ِٓ 
-8.00694-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.000 

-12.97917-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-4.97222-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

  عٕٛاد5ألً ِٓ  استخدام األسئمة
-8.94444-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.000 

-21.08333-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-12.13889-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

  عٕٛاد5ألً ِٓ  الدرجة الكمية
-95.00694-  عٕٛاد6-10ِٓ 

*
 0.000 

-161.47917-  عٕٛاد10أوضش ِٓ 
*
 0.000 

-66.47222-  عٕٛاد10أوضش ِٓ   عٕٛاد6-10ِٓ 
*

 0.000 

 0.05دال عند مستوى الداللة *    

وجود فروق ذات داللة احصائية في إجابات أعضاء ىيئة ( 57)يالحظ من الجدول رقم        
الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة التدريس تعزى لسنوات خبراتيم التدريسية عمى 

التدريس ومجاالتيا الفرعية لصالح أعضاء ىيئة التدريس ذوي سنوات الخبرة التدريسية األكثر، 
أي كمما زادت عدد سنوات الخبرة التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس زاد أدائيم في أثناء الحصة 

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن طول الخبرة التدريسية لعضو الييئة التدريسية .  الدراسية
جعمتو يكتسب الميارات واالمكانيات الكافية لمتعامل مع الطمبة، كما أن طبيعة الترفع الوظيفي 
ألعضاء الييئة التدريسية تتطمب مجموعة من الشروط لعل أىميا مقدار نشره لمبحوث العممية 
ومدى اشرافو عمى رسائل الماجستير والدكتوراه، ومدى مشاركتو في المؤتمرات المحمية والدولية 

ومدى سنوات عممو التدريسي في الجامعة، كل ىذه األمور وغيرىا تساعد عضو الييئة التدريسية 
عضو إلى أن  (2005)غزيوات الكما يشير في اكتساب الميارة الكافية لتطوير أدائو التدريسي، 

الميارات ، البدَّ من امتالكو لمجموعة من بفعاليٍَّة من القيام بدوره حتى يتمكن الييئة التَّدريسيَّة 
وكيفية التعامل الجيد  الشَّخصيَّة المياراتو, والتَّقويم  التَّخطيط والتّنفيذميارات؛ من مثل التدريسية
كما يتطمب  , ء الخدمةأثنافي  والتدريب اإلعدادبرامج  وىذا يتطّمب مزيدًا من االىتمام بمع الطمبة

 .فترة زمنية كافية تساعد عضو الييئة التدريسية عمى صقل ىذه الميارات لديو
ي توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطال  :نتائج الفرضية الرابعة وتفسيرها-5-2-4

 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع  طمبةدرجات
  .أداء أعضاء هيئة التدريس الموجهة لمطبة ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير الجنس



 نتبئج البحث وتفسريهب:                                               الفصل اخلبمس

 

 
136 

 

 لمعينات المستقمة، فحسبت الفروق (T. test)    لإلجابة عن ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية بين متوسطات درجات 

كما ىو موضح في الجدول الستبانة أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير الجنس 
(58).  

عمى  داللة الفروق بين متوسطات درجات طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق (58)جدول 
 الدرجة الستبانة أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير الجنس

االستبانة 
 ومجاالتها

 n اٌغٕظ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 ح.د
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 فٟ اٌّٙبسح

.اٌزذس٠ظ  

 25.046 43.50 54 روٛس
 غ١ش داي 0.342 317 0.952

 16.807 46.12 265 ئٔبس

 اٌؼاللخ

 ِغ اٌطٍجخ

 12.349 33.50 54 روٛس
 غ١ش داي 0.774 317 0.288

 11.594 34.00 265 ئٔبس

رم٠ُٛ رؾق١ً 

.اٌطٍجخ  

 15.142 38.85 54 روٛس
 غ١ش داي 0.766 317 0.298

 12.770 38.26 265 ئٔبس
اعزخذاَ هشائك 

 رذس٠ظ اٌّبدح

.اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 9.938 23.94 54 روٛس
 داي 0.019 317 2.359

 9.076 20.69 265 ئٔبس

اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب 

.اٌزؼ١ٍُ  

 7.543 24.00 54 روٛس
 غ١ش داي 0.071 317 1.808

 6.682 22.15 265 ئٔبس

 اعزخذاَ األعئٍخ
 8.963 27.18 54 روٛس

 داي 0.039 317 2.077
 8.469 24.53 265 ئٔبس

اٌقفبد 

 اٌؾخق١خ

 6.116 26.59 54 روٛس
 غ١ش داي 0.277 317 1.088

 5.543 27.50 265 ئٔبس

 72.383 217.57 54 روٛس الدرجة الكمية
 غ١ش داي 0.544 317 0.608

 40.483 213.27 265 ئٔبس

الستبانة واقع أداء أعضاء ىيئة   الكميةلمدرجة (T)بأن قيمة  (58)يالحظ من الجدول رقم      
 أكبر وىي (0.544) بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا ،(0.608)بمغت التدريس الموجية لمطمبة 

 بين  احصائياً ة دالفروق وىذا يشير إلى عدم وجود (0.05)  االفتراضي لياداللةالمن مستوى 
.  وفقًا لمتغير الجنسمتوسطات درجات طمبة السنة الرابعة عمى الدرجة الكمية لالستبانة 

 الميارة في التدريس، ومجاللمجال وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن القيم االحتمالية 
العالقة مع الطمبة، ومجال تقويم تحصيل الطمبة، ومجال استخدام التكنولوجيا التعميمية، ومجال 

يشير أيضًا إلى عدم  وىذا (0.05) ٌٙب كبر من مستوى الداللة االفتراضي أالصفات الشخصية،
 بين متوسطات درجات طمبة السنة الرابعة عمى ىذه المجاالت وفقًا  احصائياً ة دالوجود فروق
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 فكانت القيمة االحتمالية استخدام طرائق التدريس، واستخدام األسئمة، يأما مجاللمتغير الجنس، 
بين طمبة  وىذا يشير إلى وجود فروق (0.05)ليما  من مستوى الداللة االفتراضي صغرليما أ

( 7)السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا لمتغير الجنس عمى ىذين المجالين والشكل 
يبين التمثيل البياني لتقدير درجة أداء أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر طمبة السنة الرابعة 

  .في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتيا الفرعية

 

التمثيل البياني لتقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طمبة السنة الرابعة في ( 7) لشكلا
 لمتغير الجنسوفقًا  كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتها الفرعية

، عدم وجود فروق واضحة بين طمبة (7)   يالحظ من خالل تتبع التمثيل البيانية في الشكل 
السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق في درجة تقديرىم ألداء أعضاء ىيئة التدريس في 
أثناء الحصة الدراسية عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أعضاء ىيئة التدريس الموجية لمطمبة 

فروق ذات داللة بعدم : وىذا يجعمنا نقبل الفرضية الصفرية التي تقول. ومجاالتيا الفرعية
 السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة  طمبةي درجاتاحصائية بين متوسط

الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء هيئة التدريس الموجهة لمطبة ومجاالتها الفرعية وفقًا 
 استخدام طرائق التدريس واستخدام األسئمة التي كانت الفروق  باستثناء مجاليلمتغير الجنس

تقارب وجيات النظر لدى طمبة إلى  وتعزو الباحثة سبب ذلك .فيهما لصالح الطمبة الذكور
السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق في تقدير أداء أعضاء الييئة التَّدريسّية في  أثناء 

دراكيم ألىميَّة الدور الذي يقوم فيو أعضاء ىيئة التدريس سواٌء أكانوا طمبة , الحصة الدراسية وا 
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 كما أن طمبة السنة الرابعة الذكور واإلناث يتمقون المحاضرات في قاعات واحدة .ذكورًا أم إناثاً 
ويمارسون نشاطاتيم مع أعضاء ىيئة التدريس سويًا ويخضعون لعممية تقويم واحد لذا من 

المتوقع أن ال تختمف نتيجة تقدير أداء أعضاء ىيئة  التدريس في أثناء الحصة الدراسية وفقًا 
 (2004 ) اليحيويو غنيم ،(2004 )كّسابلجنس الطالب وىذا يتوافق مع نتائج دراسة كل من 

 (2006) .العمايرة
توجد فروق ذات داللة احصائية بين ال  :نتائج الفرضية الخامسة وتفسيرها-5-2-5

السنة الرابعة في كمية التربية عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء  طمبة ي درجاتمتوسط
 .(تربوي/ نفسي)أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير االختصاص

 لمعينات المستقمة، حيث حسبت (T. test)    لإلجابة عن ىذه الفرضية تم استخدام اختبار 
طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الفروق بين متوسطات درجات 

كما ىو موضح الكمية الستبانة أعضاء ىيئة التدريس ومجاالتيا الفرعية وفقًا لمتغير التخصص 
  .(59)في الجدول 

عمى  داللة الفروق بين متوسطات درجات طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق (59)جدول 
 الدرجة الستبانة أعضاء هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير التخصص

االستبانة 
 ومجاالتها

 n اٌغٕظ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 ح.د
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 فٟ اٌّٙبسح

.اٌزذس٠ظ  

 17.458 45.52 249 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.806 317 0.246

 21.703 46.15 70 ٔفغٟ

 ِّبسعخ اٌؼاللخ

 ِغ اٌطٍجخ

 11.852 33.92 249 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.988 317 0.015

 11.268 33.90 70 ٔفغٟ

رم٠ُٛ رؾق١ً 

.اٌطٍجخ  

 13.167 38.18 249 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.641 317 0.467

 13.288 39.01 70 ٔفغٟ
اعزخذاَ هشائك 

 رذس٠ظ اٌّبدح

.اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 9.063 20.82 249 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.110 317 1.604

 9.974 22.81 70 ٔفغٟ

اعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب 

.اٌزؼ١ٍُ  

 6.430 22.24 249 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.285 317 1.071

 8.208 23.24 70 ٔفغٟ

 اعزخذاَ األعئٍخ
 8.423 24.51 249 رشثٛٞ

 غ١ش داي 0.067 317 1.837
 9.063 26.64 70 ٔفغٟ

اٌقفبد 

 اٌؾخق١خ

 5.682 27.40 249 رشثٛٞ
 غ١ش داي 0.760 317 0.306

 5.548 27.14 70 ٔفغٟ

 42.51 212.6 249 رشثٛٞ الدرجة الكمية
 غ١ش داي 0.324 317 0.989

 61.46 218.9 70 ٔفغٟ
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الستبانة واقع أعضاء ىيئة   الكميةلمدرجة (T.Test)بأن قيمة  (59)يالحظ من الجدول    
 أكبر وىي (0.324) بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا ،(0.989)بمغت التدريس الموجية لمطمبة 

 بين  احصائياً ة دالوىذا يشير إلى عدم وجود فروق (0.05)  االفتراضي لياداللةالمن مستوى 
واقع أعضاء متوسطات درجات طمبة السنة الرابعة في كمية التربية عمى الدرجة الكمية الستبانة 

ىيئة التدريس الموجية لمطمبة وفقًا لمتغير التخصص، وبالرجوع إلى مجاالت االستبانة يالحظ أن 
  (0.05)ٌٙب جميع القيم االحتمالية لمجاالت االستبانة كانت أكبر من مستوى الداللة االفتراضي 

بين طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق وفقًا وىذا يشير إلى عدم وجود فروق 
 يبين التمثيل البياني ألداء أعضاء ىيئة (8)لمتغير التخصص عمى مجاالت االستبانة والشكل 

التدريس وفقًا لتقدير طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية 
  .لالستبانة ومجاالتيا الفرعية

 

التمثيل البياني لتقدير درجة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طمبة السنة الرابعة في ( 8) لشكلا
 لمتغير التخصصوفقًا  كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية لالستبانة ومجاالتها الفرعية

، عدم وجود فروق واضحة بين أداء (8)   يالحظ من خالل تتبع الفروق البيانية في الشكل 
أعضاء ىيئة التدريس وفقًا لتقدير طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة 

وىذا يجعمنا نقبل . الكمية الستبانة أداء أعضاء ىيئة التدريس الموجية لمطمبة ومجاالتيا الفرعية
 طمبة ي درجاتفروق ذات داللة احصائية بين متوسطبعدم وجود : الفرضية الصفرية التي تقول

السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة دمشق عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع أداء أعضاء 
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 وتعزو الباحثة ىذه .(تربوي/ نفسي)هيئة التدريس ومجاالتها الفرعية وفقًا لمتغير االختصاص
النتيجة إلى أن طمبة السنة الرابعة في كمية التربية سواء كان اختصاصيم تربوي أو نفسي 
يدركون تمامًا ما يقوم بو أعضاء ىيئة التدريس في أثناء الحصة الدراسية وما يقدمونو من 
نشطات تعميمية وتقويمية، كما ال بد من اإلشارة أن مما ساعد أكثر عمى تقميل الفروق بين 

الطمبة النفسيين والتربويين ىو أن أعضاء ىيئة التدريس الذين يقومون بتدريسيم يممكون مؤىالت 
. تربوية ونفسية لذلك كانت نتائج تقدير الطمبة باختالف تخصصيم متشابية وال يوجد فروق بينيا

 Thomas  (2007 ,(2001 المغيدي) (2005) األسمرمن  وىذا يتفق مع توجيات كل

&Lila)  التي بينت أن متغير التخصص لمن يكن لو أثر واضح في إظيار الفروق في أداء
 .أعضاء ىيئة التدريس وطمبتيم

 :مقترحات البحث- 5-3
   في ضوء ما أسفر عنو البحث الحالي من نتائج ميدانية يمكن تحديد مجموعة من المقترحات 

التي يمكن أن تكون ذات فائدة في مجال تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة 
 .الدراسية في كمية التربية بجامعة دمشق ومنيا

لتنمية وتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية  الدَّورات التَّدريبيَّة وورش العمل إجراء -
إذ تمكِّنيم ىذه الّدورات من متابعة ما يستجد من تطّورات عممية ومعرفية ، بجامعة دمشق

، مساعدتيم عمى تطوير مياراتيم وامكاناتيم، وبالتَّالي وتكنولوجية تتعمق بميدان تخصصيم
بيمجعميمو  . أكثر فعاليَّة مع ُطالَّ
فتح المجال أمام أعضاء ىيئة التدريس والسيما من يممك خبرة قمية في مجال التدريس لممشاركة  -

في الفعاليات والندوات والمؤتمرات المحمية والعربية والدولية لتطوير خبراتيم وامكاناتيم ونقل ما 
 .يكتسبونو من خبرات إلى ميدان عمميم

تقديم حوافز ماديَّة ومعنويَّة مجزية لممتميِّزين من أعضاء الييئة التَّدريسّية في عمميم التَّدريسي  -
امعات  . وفتح المجال أماميم لنشر منجزاتيم البحثيةفي الجَّ

  خطَّة جديدة لتشكيل اتِّجاىاٍت إيجابيٍَّة عند أعضاء ىيئة التَّدريس نحو استخدام التِّكنولوجيةوضع -
في ميدانيم التدريسي  التِّكنولوجية التَّعميميَّة يَّةىيئة التَّدريسالأعضاء لقمة استخدام  نظًرا التعميمية

يد  . وما قد يؤدي استخدام ىذه األدوات إلى اختصارا الوقت وتوفيرًا لمجُّ
العمل عمى وضع دليل عمل يوضح المعايير المطموبة لجودة العمل التدريسي لدى أعضاء ىيئة  -

 .التدريس في كمية التربية بجامعة دمشق
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االىتمام أكثر بطرائق إعداد أعضاء ىيئة التدريس سواء قبل الخدمة أو في أثنائيا بما يتناسب  -
 .ومعاير الجودة العالمية

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام الطرائق الحديثة في التدريس والتي تعمل عمى زيادة  -
 .التفاعل والتواصل االجتماعي بينيم وبين طمبتيم
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 . البحثمقدمة-  أوًال 
 ىيئة أعضاء إعحاح عمى بعيح ححٍد  إلى يتوقف وظائفيا، تحقيق في فشميا أو الجامعة نجاح     إنَن 

 عمى تنعكس التي الميمة المتغيرات من الجامعة في التحريسي فاألحاء وكفاءتيم، التحريس وتأىيميم
 جوحة ونوعيتو عمى الجامعي التعميم مخرجات أحاء جوحة وتتوقف. ومخرجاتو الجامعي التعميم جوحة

والنحوات , وىذا ما أشارت إليو المؤتمرات. التحريسية الييئة أعضاء بيا يضطمع التي التحريس إجراءات
في "   في التعميم العالي التقميحيةعميم غيرلتأنماط ا"ت نحوة كحأإذ , ة العربية منيا والعالميةيبورالتّت 

عمى و, أعضاء الييئة التحريسية في تحسين جوحة التعميم العالي عمى أىمية حور (2003)عام  حمشق
 أعضاء ىيئة التحريس بالمعرفة الكافية لألحوار المطموبة تزوحتي لضرورة إعحاح الحورات التحريبية ا

التحريس  أثناء قياميم بعممية التحريس وتزويحىم بالميارات التي تمكنيم من اختيار طرائقفي منيم 
 ىيئة عضو أحاء تقويم في األساليب التي يمكن استخحاميا من العحيح ىناك في الحقيقة. الفعال

 وىم األعضاء ىؤإء من قرباَن  أكثرىم ىم الطمبة أنَن  إإَن  ،(الخ... والخارجي والطمبة الذاتي)التحريس 
ىذا  عن واعتقاحاتيم بآرائيم األخذ من فالبح ، معيم حائم اتصال وعمى جيوحىم من المستفيحة الفئة
 ىيئة أعضاء قبل من المتبعة التحريس إلجراءات الطمبة ولكن عمى الرغم من أنَن تقويم. األحاء

 وقح الكافي، اإىتمام تمق لم إإَن إْنيا  التعممية،/التعميمية العممية لنجاح ضرورية عممية تعحُد  التحريس
 حتى من أو زمالئيم قبل من سواء التقويم ليذا التحريس ىيئة أعضاء بعض تقبل عحم إلى ذلك يعوح

 التحريس، ىيئة أعضاء يمارسيا التي التحريس إجراءات بيا تتمتع التي األىمية إلى وبالنظر. طمبتيم
أعضاء الييئة أنفسيم وطمبتيم في كمية  يراىا كما اإلجراءات ىذه معرفة عمى الوقوف من إبح كان

 .حمشق بجامعة التربية
.مشكمة البحث -ثانياًال   
ل الحالي، القرن وتححيات المتسارعة العالمية التغيرات ظل    في  من التحريس ىيئة عضو حور تحوَن
وأكاحيميًا  مينياً  ويتطور كي ينمو لمتطورات، حائم ومواكب ومتحرب متعمم إلى لممعرفة فقط، ناقل

 التحكم في رائحاً  حوراً  يمعب التغيرات، إسيما وأنو ىذه ظل في المعيوح حوره أحاء من ويتمكن
 األمر الذي يتطمب منو اإلتزام العصر، حاجات مع يتناسب بما ومستوى تأىيمييا، التعميم بمخرجات
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تسعى  حمشق بجامعة التربية كمية وبما أن. الجوحة من عالية بحرجة التحريس إجراءات بممارسة
 اإلجراءات بمكان تعرف واقع األىمية كان من لتطبيق معايير الجوحة في أنشطتيا التحريسية،

 حعم من الطمبة يتمقاه ما قيمة قاعات الحراسة ألنَن  حاخل أعضاء ىيئة التحريس يمارسيا التحريسية التي
 . عالية وجوحة فاعمية ذو الجامعي التعميم يجعل ما ىو أساتذتيم قبل من الحراسة قاعات في أكاحيمي

 ومحى تطبيقيا خالل ، بيذه اإلجراءاتحمشق جامعة في التَّحريسيَّة الييئة أعضاءولمعرفة محى قيام 
 منطالبًا وطالبة، ( 60 )من مؤلفة مجموعة آلراء أولياً  استطالعاً الحصة الحراسية، فقح أجرت الباحثة 

، آراؤىم تباينت وقحمجموعة من األسئمة،  تضمنت معيم؛ مقابمةٍد  إجراء طريق عنطالب كمية التربية 
 وقمة ممارستيم لألحوار , تحني مستوى أحاء أعضاء ىيئة التحريسعمى أجمع قحمنيم ( %87 )أنَن  إإَن 

 ومن خالل ما أشارت اليو الحراسات واألبحاث السابقة وما تم  المطموبة منيم خالل الحصة الحراسية،
 :مالحظتو في الواقع الميحاني جاء الشعور بمشكمة البحث والتي يمكن تححيحىا بالسؤال الرئيس اآلتي

 كما يراها  ثناء الحصة الدراسية  tdدمشق بجامعة التربية التدريس في كمية هيئة     ما أاقع  داء
  عضاء الهيئة التدريسية أالطمبة؟ 

. هداف البحث– ثالثاًال   
في كمية التربية بجامعة  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاء إلى حرجة التعرف .1

 . وجية نظر أعضاء ىيئة التحريس في كمية التربية بجامعة حمشق حمشق من

في كمية التربية بجامعة  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاء إلى حرجة التعرف .2
 .نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة حمشق وجية حمشق من

في كمية التربية بجامعة  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاء حرجةإلى  التعرف .3
 .حمشق وفقًا لتقحيرات المالحظين

في كمية  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء الكشف عن الفروق في حرجة أحاء .4
سنوات الخبرة ألعضاء ىيئة التربية بجامعة حمشق وفقًا لمتغيرات اإختصاص والحرجة العممية و

         . التحريس

 كمية في الحراسية الحصة في أثناء التحريس ىيئة أعضاء في أحاء حرجة الفروق عن الكشف .5
اإختصاص الذي يحرسو طالب السنة الرابعة  حمشق وفقًا لمتغيرات الجنس ونوع بجامعة التربية

 .الذين يجيبون عمى اإستبانة (يتربوي، نفس)في كمية التربية بجامعة حمشق 
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 . سئمة البحث- رابعاًال 
في كمية التربية بجامعة حمشق  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاء حرجة ما .1

 وجية نظر أعضاء ىيئة التحريس أنفسيم؟ من

في كمية التربية بجامعة حمشق  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاء حرجة ما .2
 ؟نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة حمشق وجية من

في كمية التربية بجامعة حمشق  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاء حرجة ما .3
 وفقًا لتقحيرات المالحظين؟

في كمية التربية  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء متوسطات أحاء  الفروق فيما .4
وجية نظر أعضاء ىيئة التحريس في كمية التربية بجامعة حمشق وفقًا  بجامعة حمشق من

 ؟سنوات الخبرة لمتغيرات اإختصاص والحرجة العممية و

في كمية التربية  في أثناء الحصة الحراسية التحريس ىيئة أعضاء أحاءمتوسطات  ما الفروق في .5
وجية نظر طمبة السنة الرابعة في كمية التربية بجامعة حمشق وفقًا لمتغيري  بجامعة حمشق من

 الجنس وتخصص الطمبة؟

.فرضيات البحث-  امساًال   
 (.0.05) الحإلة مستوى عنح تم اختبار الفرضيات اآلتية         

 في كمية أعضاء الييئة التحريسيةي حرجات إ توجح فروق ذات حإلة احصائية بين متوسط .1
التربية عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا 

 .(تربوي/ نفسي)لمتغير اإختصاص

 في كمية أعضاء الييئة التحريسيةحرجات  اتإ توجح فروق ذات حإلة احصائية بين متوسط .2
التربية عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا 

  .لمتغير الحرجة العممية
 في كمية أعضاء الييئة التحريسية حرجات  اتإ توجح فروق ذات حإلة احصائية بين متوسط .3

التربية عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا 
 .سنوات الخبرة لمتغير
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 السنة الرابعة في كمية التربية  طمبةي حرجاتتوجح فروق ذات حإلة احصائية بين متوسطإ  .4
عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

 . الجنس

السنة الرابعة في كمية التربية  طمبة ي حرجاتتوجح فروق ذات حإلة احصائية بين متوسطإ  .5
عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

 .(تربوي/ نفسي)اإختصاص

. مجتمع البحث أعينته-سادساًال   
ممن يحممون حرجة جميع أعضاء الييئة التحريسية لمبحث عمى المجتمع األصمي يشتمل  

 ( 2015-2014)لعام الحراسي  بجامعة حمشق من االذين يقومون بالتحريس في كمية التربية الحكتوراه 

كذلك عمى جميع طمبة السنة الرابعة يشتمل عضوًا تحريسيًا من كال الجنسين، و( 116) والبالغ عححىم
لتحقيق أىحاف البحث الحالي و .طالبًا وطالبة (1593)والبالغ عححىمبجامعة حمشق في كمية التربية 
 الخاص من أفراح المجتمع األصمي (%50)، بنسبة عضوًا تحريسياً  (58)  بمغتمقصوحةسحبت عينة 

طالبًا وطالبة من طمبة السنة  (319) سحبت عينة عشوائية طبقية بمغت، كما بأعضاء ىيئة التحريس
 الخاص بطمبة السنة من أفراح المجتمع األصمي (%20)، بنسبة الرابعة في كمية التربية بجامعة حمشق
 . الرابعة في كمية التربية بجامعة حمشق

.منهج البحث أ دأاته- سابعاًال     
المنظم لوصف ظاىرة  أحح أشكال التحميل والتفسير العممي" المنيج الوصفي التحميمي ألنو اتبع      

عن الظاىرة أو المشكمة  أو مشكمة محححة وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة
خضاعيا لمحراسة الحقيقة البحث الحالي المتمثل بالتعرف عمى لتحقيق ىحف و .وتصنيفيا وتحميميا وا 

حرجة أحاء أعضاء ىيئة التحريس في كمية التربية بجامعة حمشق في أثناء الحصة الحراسية،  قامت 
 : الباحثة بإعحاح األحوات اآلتية والتحقق من خصائصيا السيكومترية

استبانة تقحير حرجة أحاء أعضاء ىيئة التحريس بكمية التربية بجامعة حمشق في أثناء الحصة  .1
 . الحراسية الموجية ألعضاء ىيئة التحريس أنفسيم

استبانة تقحير حرجة أحاء أعضاء ىيئة التحريس في أثناء الحصة الحراسية الموجية لطمبة السنة  .2
 . الرابعة في الكمية التربية بجامعة حمشق
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بطاقة مالحظة لتقحير حرجة أحاء أعضاء ىيئة التحريس في كمية التربية بجامعة حمشق في أثناء  .3
 . الحصة الحراسية

 .نتائج البحث- ثامناًال 
في كمية التربية أثناء الحصة الحراسية في  التحريس ىيئة أعضاء أحاء وجوح حرجة متوسطة في .1

 مجال فيحاء أعمى نسبة إذ كانت أوجية نظر أعضاء ىيئة التحريس أنفسيم،  بجامعة حمشق من
مجال في مجال التخطيط لمحصة الحراسية، ثم في مجال تقويم التحصيل، ثم في استخحام األسئمة، ثم 

مجال استخحام في مجال استخحام طرائق تحريس الماحة التعميمية،  ثم في الميارة في التحريس، ثم 
. تكنولوجيا التعميم

  وجوح حرجة متوسطة في أحاء أعضاء ىيئة التحريس في أثناء الحصة الحراسية من وجية نظر .2
استخحام طرائق مجال في في مجال استخحام األسئمة، ثم حاء أعمى نسبة طمبة السنة الرابعة، إذ كانت أ

مجال الصفات الشخصية، ثم في ، ثم في مجال تقويم تحصيل الطمبة، ثم في تحريس الماحة التعميمية
 .مجال العالقة مع الطمبة، ثم في مجال الميارة في التحريس، ثم في مجال استخحام تكنولوجيا التعميم

 وجوح حرجة متوسطة في أحاء أعضاء ىيئة التحريس في أثناء الحصة الحراسية من وجية نظر .3
مجال ، ثم في استخحام طرائق تحريس الماحة التعميميةفي مجال حاء أعمى نسبة المالحظين، إذ كانت أ

مجال تقويم تحصيل الطمبة، ثم في العالقة مع الطمبة، ثم في مجال استخحام تكنولوجيا التعميم، ثم في 
 . ، ثم في مجال الصفات الشخصية، ثم في مجال استخحام األسئمةمجال الميارة في التحريس

 في كمية أعضاء الييئة التحريسيةي حرجات فروق ذات حإلة احصائية بين متوسط عحم وجوح .4
التربية بجامعة حمشق عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية 

 .(تربوي/ نفسي)وفقًا لمتغير اإختصاص ألعضاء ىيئة التحريس
 في كمية التربية أعضاء الييئة التحريسيةحرجات  اتفروق ذات حإلة احصائية بين متوسطوجوح . 5

بجامعة حمشق عمى الحرجة الكمية إستبانة أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا لمتغير 
 .المرتبة العممية ألعضاء ىيئة التحريس، لصالح المرتبة العممية األعمى
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 في كمية التربية أعضاء الييئة التحريسية حرجات  اتفروق ذات حإلة احصائية بين متوسطوجوح  .6
بجامعة حمشق عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا 

 .سنوات الخبرة، لصالح ذوي سنوات الخبرة األكثر لمتغير
 السنة الرابعة في كمية التربية  طمبةي حرجاتفروق ذات حإلة احصائية بين متوسطعحم وجوح . 7

بجامعة حمشق عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس الموجية لمطبة ومجاإتيا 
 .الفرعية وفقًا لمتغير الجنس

السنة الرابعة في كمية التربية  طمبة ي حرجاتفروق ذات حإلة احصائية بين متوسطعحم وجوح . 8
عمى الحرجة الكمية إستبانة واقع أحاء أعضاء ىيئة التحريس ومجاإتيا الفرعية وفقًا لمتغير 

 .(تربوي/ نفسي)اإختصاص
. مقترحات البحث- تاسعاًال 

 :    في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تححيح مجموعة من المقترحات وىي
لتنمية وتطوير أحاء أعضاء ىيئة التحريس في كمية التربية  الحَّورات التَّحريبيَّة وورش العمل إجراء -

إذ تمكِّنيم ىذه الحّتورات من متابعة ما يستجح من تطوّترات عممية ومعرفية ، بجامعة حمشق
، مساعحتيم عمى تطوير مياراتيم وامكاناتيم، وبالتَّالي وتكنولوجية تتعمق بميحان تخصصيم

بيمجعميمو  . أكثر فعاليَّة مع طُدالَّ
فتح المجال أمام أعضاء ىيئة التحريس وخصوصًا من يممك خبرة قمية في مجال التحريس  -

لممشاركة في الفعاليات والنحوات والمؤتمرات المحمية والعربية والحولية لتطوير خبراتيم وامكاناتيم 
 .ونقل ما يكتسبونو من خبرات إلى ميحان عمميم

تقحيم حوافز ماحيَّة ومعنويَّة مجزية لممتميِّزين من أعضاء الييئة التَّحريسيّتة في عمميم التَّحريسي في  -
امعات  . وفتح المجال أماميم لنشر منجزاتيم البحثيةالجَّ

  خطَّة جحيحة لتشكيل اتِّجاىاتٍد إيجابيَّةٍد عنح أعضاء ىيئة التَّحريس نحو استخحام التِّكنولوجيةوضع -
في ميحانيم التحريسي  التِّكنولوجية التَّعميميَّة يَّةىيئة التَّحريسالأعضاء لقمة استخحام  نظًرا التعميمية

يح  .وما قح يؤحي استخحام ىذه اإحوات إلى اختصارا الوقت وتوفيرًا لمجُّ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
         مراجع البحث   

  : املراجع العربية- أوًال 
 :  املراجع اوجنبية- ثايثًال 
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 املالحق
 قبئمت بأمسبء احملكمني ألدواث البحث( 1)امللحق  -

الصىرة األوليت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس املىجهت ( 2)امللحق  -
 .ألعضبء هيئت التدريس يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق

الصىرة األوليت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس املىجهت ( 3)امللحق  -
 .لطلبت السنت الرابعت يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق

الصىرة النهبئيت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس ( 4)امللحق  -
 .املىجهت ألعضبء هيئت التدريس يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق

 الصىرة النهبئيت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس (5)امللحق  -
 .املىجهت لطلبت السنت الرابعت يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق

الصىرة النهبئيت لبطبقت مالحظت  أداء عضى هيئت التدريس ( 6)امللحق  -
 أثنبء احملبضرة يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق
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 (1)                                            امللحق  

.قبئمت بأمسبء السبدة احملكمني ألدواث البحث  
االختصاص العام  االسم م

 المكان الوظيفة والدقيق

 د ساـ عمار.أ 1
طرائؽ تدريس المغة 

 العربية
أستاذ في قسـ المناىج 

 كطرائؽ التدريس
 جامعة دمشؽ

 د محمد خير الفّكاؿ.أ 2
طرائؽ تدريس المغة 

 الفرنسية
أستاذ في قسـ المناىج 

 كطرائؽ التدريس
 جامعة دمشؽ

د محمد كحيد . أ  3
 صياـ

 تقنيات التعميـ
أستاذ مساعد في  قسـ 
 المناىج كطرائؽ التدريس

 جامعة دمشؽ

 تقنيات التعميـ د فكاز العبد اهلل.أ 4
أستاذ مساعد في  قسـ 
 المناىج كطرائؽ التدريس

 جامعة دمشؽ

أستاذ مساعد في  قسـ  طرائؽ تدريس التاريخ د جماؿ سميماف.أ 5
 جامعة دمشق المناىج كطرائؽ التدريس

 جامعة دمشؽ استاد في اإلدارة التربكية تربية مقارنة د محمد حالؽ.أ 6
 جامعة دمشؽ أستاذة في  قسـ عمـ النفس عمـ النفس التربكم أمينة رزؽ. د.أ 7

 آصؼ يكسؼ. د.أ 8
طرائؽ تدريس العمـك 

 السياسية
استاذ في قسـ المناىج 

 جامعة دمشؽ كطرائؽ التدريس

 جامعة دمشق أستاذ في قسـ القياس كالتقكيـ إحصاء د رمضاف  دركيش.أ 9

 عمـ النفس التربكم حسف عماد. د 10
استاذ مساعد في قسـ عمـ 

 النفس
 جامعة دمشؽ

 ابتساـ فارس. د 11
مناىج كطرائؽ تدريس عمـ 

 النفس
مدرسة في قسـ المناىج 

 كطرائؽ التدريس
 جامعة دمشؽ

 رنا قكشحة. د 12
قياس )القياس كالتقكيـ 
 (قدرات عقمية

مدرسة في قسـ القياس 
 كالتقكيـ

 جامعة دمشؽ

 طرائؽ تدريس العمـك خمكد الجزائرم. د 13
مدرسة في قسـ المناىج 

 جامعة دمشؽ كطرائؽ التدريس

قائـ باألعماؿ في قسـ  طرائؽ التدريس أميف الشيخ محمد. د 14
 المناىج كطرائؽ التدريس

 جامعة دمشؽ

.  رتبت األسماء حسب االختصاص والمرتبة العممية- 
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 (2)امللحق رقم 
الصىرة األوليت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس أثنبء احلصت الدراسيت املىجهت 

 ألعضبء هيئت التدريس يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق
 

عضو الهيئة الّتدريسّية المحترمة        الّسيدة الدكتورة                  -
  عضو الهيئة الّتدريسّية المحترم       السيد الدكتور                    -

... تحّية طيبة وبعد 
بعنكاف , تقـك الباحثة بإعداد بحث عممي لنيؿ درجة الماجستير بالمناىج كطرائؽ التدريس        

 التدريسية الييئة أعضاء يراىا كما أثناء الحصة الدراسية التدريس ىيئة أعضاء أداء كاقع: ""
. طاىر سمكـ: بإشراؼ األستاذ الدكتكر ".كطمبتيـ
 أثناء الحصة الجامعي أدائومساعدة عضك الييئة التدريسية بتقكيـ  كييدؼ البحث إلى      

 كمعرفة كميةباؿ التربكية التعميمية العممية تطكير في أىمية مف ذلؾ في لما ،(المحاضرة)الدراسية 
.  كفاعمية بكفاية بو المنكط بالدكر قيامو دكف كيحكؿ أداءه يعرقؿإذا كاف ىناؾ ما  ما

قامت , بتقكيـ األداءاألبحاث السابقة المتعمقة اطالع الباحثة عمى بعض المراجع ككبعد     
 كؿ استبانة سبعة تتضمفبإعداد استبانتيف  أحداىما لعضك ىيئة التدريس ك األخرل لمطمبة، ك 

 .محاكر رئيسة حيث يندرج تحت كؿ محكر عدد مف البنكد 
آممة ن , أضع بيف أيديكـ استبانتي البحث, العممي ك في المجاؿ التربكملخبرتكـ الكاسعةكنظران     

في الحقؿ الذم يمّثؿ رأيكـ ( ×)ككضع إشارة , كمكضكعية بدقة تبانتيفقراءة االسمف سيادتكـ 
: ما يمي بحيث يتـ تحديد , بيذه البنكد كاالستمارة ككؿ

 ىؿ العبارات مصاغة بمغة كاضحة . 

 ىؿ تنتمي كؿ عبارة إلى المجاؿ الذم كضعت لو. 

 ىؿ يمكف إضافة عبارات جديدة أك حذؼ عبارات ال ضركرة ليا . 

  ىؿ المجاالت تكفي لتغطية أداء أعضاء الييئة التدريسية؟ أـ تكجد مجاالت آخرل يمكف
 .ودعمه العممي البحث خدمة في جهودكم ومقّدرة تعاونكم، شاكرة....          إضافتيا؟  
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 معمومات عامة

        .....مدرس.....          أستاذ مساعد .....       أستاذ :الدرجة العممية
  ..............فأقؿ سنكات 5  : سنوات الخبرة 

 ........سنكات 10 إلى 6                   مف
 ......... سنكات 10 مف                   أكثر
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    .أشجع االتصاؿ اإليجابي بيف الطمبة   .56
ألتـز بمقابمة الطمبة في المكاعيد المحددة كالتكاجد أثناء الساعات   .57

 .المكتبية 
   

أظير االحتراـ لشخصية الطمبة بغض النظر عف نجاحيـ أك   .58
 .فشميـ أك لكنيـ أك عرقيـ

   

    .أعمؿ عمى أف يتميز جك المحاضرة بالديمقراطية في الحكار  .59
أحرص عمى أف يسكد المحاضرة جك اجتماعي قكامو األلفة   .60

 .كالثقة كاالحتراـ المتبادؿ 
   

    .أعمؿ عمى أف يتميز جك المحاضرة بالمكضكعية   .61
    بنود أخرى تود إضافتها 

     
المجال 

 الرابع
    .تقويم التحصيل الطالب

    . أحدد مكعد االختبارات آخذان بعيف االعتبار رغبة الطمبة  .62
    .أصمـ اختبارات تقيس مدل تحقيؽ أىداؼ المقرر المنشكدة   .63
استخدـ لغة كاضحة دقيقة عممية في صياغة األسئمة بحيث ال   .64

 .تحتاج الستفسارات مف قبؿ الطمبة 
   

   أعمؿ عمى أف تقيس االختبارات مدل فيـ كاستيعاب الطمبة    .65
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 .لممادة 
    .أعمؿ عمى إعادة أكراؽ االختبارات لمطمبة في الكقت المناسب   .66
    . أعمؿ عمى تقكيـ أداء الطمبة بدقة كعدؿ  .67
    .اعتمد عمى األسئمة المقالية   .68
    .اعتمد عمى األسئمة المكضكعية   .69
    .أعمؿ عمى أف تتصؼ االختبارات بالشمكلية   .70
    .أناقش نتائج االختبار مع الطمبة   .71
    .اعد االختبارات بعناية كدقة   .72
    . ألجأ إلى الدقة كالعدؿ في تصحيح األكراؽ االمتحانية   .73
    .أعمؿ عمى نقد الطمبة  بطريقة بناءة   .74
    .أتابع الكاجبات كاألنشطة كأجعؿ ليا كزنا في التقكيـ    .75
    .أعطي درجات لحضكر الطمبة ك غيابيـ   .76
    .أعمؿ عمى أف تتناسب أسئمة االختبارات مع الكقت المحدد   .77
    .أكثر مف عدد االختبارات   .78
    .أحدد سمـ تصحيح كاضح لالختبارات  .79
لالختبار ككؿ )أحدد في كرقة االختبار زمنو كدرجتو كالتعميمات   .80

  .(كلكؿ سؤاؿ مف أسئمتو 
   

أراعي في زمف االختبار أف تتناسب األسئمة مع الكقت   .81
 .المخصص لكؿ منيا كمع مستكل الطمبة 

   

أضع العالمة المستحقة عف أسئمة االختبار بناءن عمى سمـ   .82
 .تصحيح يكضح اإلجابات الصحيحة كدرجة كؿ منيا

   

    .أحدد كقتان لتكضيح إجابات االختبار الغامضة لمطمبة   .83
    بنود أخرى تود إضافتها 

     
المجال 
 الخامس

 .طرائق تدريس المقرر
 

   

    .استخدـ طرائؽ تدريس مناسبة لمكضكع الدرس   .84
أنّكع في اختيار طرائؽ التدريس بحيث تتناسب مع الطمبة   .85

 .كمكضكع الدرس
   

    .أطكر باستمرار طرائؽ التدريس المتبعة  .86
     . طرائؽ تدريس تركز عمى الطمبةأعتمد  .87
    .اختار طرائؽ تدريس تنمي لدل الطمبة حب االكتشاؼ كالبحث  .88
    .استخدـ طرائؽ تدريس تنمي ميارات التفكير العميا   .89
    . استخدـ طرائؽ مشكقة الطمبة  .90



165 
 

    .استخدـ طرائؽ التعمـ الذاتي   .91
    استخدـ طرائؽ تنمي ركح العمؿ التعاكني بيف الطمبة    .92
    .أّكجو الحكار كالنقاش إلثراء المكضكع   .93
    "أحدد أدكار الطمبة داخؿ المكقؼ التعميمي أثناء المحاضرة   .94

    بنود أخرى تود إضافتها 
     

المجال 
 السادس 

     .   وسائل و تكنولوجيا التعميم

    . الحديثة التقنيات استخداـ تقفأ  .95
    .أصمـ تقنيات تتصؼ بالبساطة كالكضكح كالدقة   .96
    .أعد التقنيات البسيطة باالستفادة مف البيئة المحيطة  .97
    .استخدـ التكنكلكجيا كمصادر التعمـ الحديثة لتحسيف تعّمـ الطمبة  .98
    . المناسبة لتحقيؽ أىداؼ المقررالتقنيات الحديثةاّكظؼ   .99

    .أنّكع في انتقاء التقنيات بما يتناسب مع مكضكع المخاضرة  .100
أنّكع في اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة التي تخدـ أكثر مف   .101

 .غرض في التدريس 
   

    .أتأكد مف صيانة التقنيات قبؿ كؿ استخداـ  .102
أكّجو الطمبة إلى البحث الذاتي عف المصادر التعميمية الداعمة   .103

 .لممحاضرة 
   

    .  أبيف الغرض مف التقنية المستخدمة اثناء المحاضرة  .104
أّكضح مصطمحات التقنية ليفيـ الطمبة كيؼ تعمؿ قبؿ تكظيفيا   .105

 .في المحاضرة 
   

احرص عمى االعتداؿ في استخداـ التقنية بحيث ال تطغى عمى   .106
 .المحتكل العممي لممادة أك تشغؿ الطمبة 

   

    .أتأكد مف أف الطمبة يتفاعمكف مع التقنية   .107
    .أنمي ميارات الطمبة باستخداميـ التقنيات أك إعدادىا  .108
أستخدـ الكسائؿ التعميمية في الكقت المناسب ك الجزء   .109

 .المخصص مف المحاضرة 
   

    .أراعي مدة عرضيا ك حجبيا بما يخدـ المكقؼ التعميمي   .110
    .أشجع استخداـ ك إنتاج تكنكلكجيا العممية التعميمية   .111
    .االلكتركني البريد عبر المراسمة عممية تقفأ  .112
أجيز مكضكعات المقرر في مكقع الجامعة في شكؿ مكاد عممية   .113

 .ك افالـ  (بكربكينت )
   

    .أشجع التكاصؿ بينو ك بيف الطمبة عف طريؽ البريد االلكتركني   .114
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أبقى عمى اتصاؿ مع أعضاء ىيئة التدريس في الدكؿ المختمفة   .115
 .عبر االنترنت 

   

أحث الطمبة عمى استخداـ مكقع الكمية باألنترنت في العممية   .116
 .التعميمية 

   

أحث الطمبة عمى استخداـ االنترنت لمحصكؿ عمى المعمكمات ك   .117
 .المعارؼ المتعمقة بالمادة العممية 

   

    .أتابع أنشطة الطمبة ك مناقشاتيـ عبر شبكة االنترنت   .118
    بنود أخرى تود إضافتها 

     
المجال 
 السابع 

    . صوغ األسئمة 

    .أشجع الطمبة عمى طرح األسئمة   .119
    . أعطي كقتان لمطمبة لمتفكير قبؿ اإلجابة  .120
    .أراعي الفركؽ الفردية عند طرح األسئمة عمى الطمبة   .121
    .أطرح األسئمة عمى جميع الطمبة بشكؿ عادؿ   .122
أستخدـ تقنيات االتصاؿ المفظية الفعالة لدعـ التفاعؿ ضمف   .123

 .المحاضرة
   

    . أطرح أسئمة كاضحة كمحددة  .124
    .أطرح أسئمة متنكعة المستكيات    .125
    .أطرح أسئمة عمى فترات خالؿ المحاضرة   .126

    بنود أخرى تود إضافتها 
     

 :مالحظات عامة

........................................................................... 

........................................................................... 

 ........................................................................... 
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 (3)امللحق رقم 
 الصىرة األوليت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس أثنبء احلصت الدراسيت 

 املىجهت لطلبت السنت الرابعت يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق
 

 :معمومات عامة

 ......إناث ........    ذككر:الجنس 
 

 ...........ػ عمـك إنسانية....... عممي : االختصاص
 

  محاور وبنود  االستبانة-ثانيًا 

التعديل  االنتماء للمجال الصياغة البنود الرقم
غير  واضحة المقترح

 واضحة

ال  ينتمي
 ينتمي

المجال 
 األول

 .المهارة في التدريس/ األداء التدريسي 
 

   

    .يستخدـ لغة عممية كاضحة  .1
    .يستخدـ كممات كألفاظ محددة  .2
    .أىداؼ المقرر لمطمبة (يشرح)يقـك بتكضيح أك   .3
    .يعرض المعمكمات بشكؿ مشكؽ   .4
    .يعرض األفكار بتسمسؿ منطقي   .5
    .يمتمؾ القدرة عمى إدارة المحاضرة   .6
    . ينظـ محاضرات المقرر بما يتالءـ مع مستكل الطمبة  .7
    .يعمؿ عمى تحديث المادة العممية التي يقـك بتدريسيا   .8
    . يربط مكضكع الدرس ببقية مكضكعات المقرر  .9

    .يستمع إلى أسئمة الطمبة كاستفساراتيـ   .10
    .ييتـ باألسئمة التي يثيرىا  الطمبة   .11
    .يستخدـ أساليب تثير التفكير كالتساؤؿ لدل الطمبة   .12
    .  يستخدـ أساليب تقكيمية مناسبة لتأكد مف استيعاب الطمبة   .13
    .يشجع الطمبة عمى الحكار كالمناقشة   .14
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    .يعمؿ عمى تنمية الميارات العقمية لدل الطمبة  .15
    .يراعي ميكؿ الطمبة كاستعداداتيـ   .16
    . يراعي مستكل المادة العممية كقدرات الطمبة  .17
    .يحفز الطمبة عمى اإلبداع كاالبتكار   .18
    .يشجع الطمبة عمى المشاركة اإليجابية في المحاضرة  .19
    .يربط محتكل المقرر بما يطبؽ في الحياة العممية   .20
 أساليب تقكيمية ـيعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس باستخدا  .21

 .متنكعة في المحاضرة
   

    .يستخدـ كفايات تدريسية مناسبة لرفع مستكل األداء  .22
    . يتيح الفرصة لمعمؿ الجماعي بيف الطمبة كتبادؿ الخبرات  .23
    .يتيح الفرصة لمعمؿ الفردم بيف الطمبة   .24
    .يركز عمى الجانب التطبيقي لممادة   .25
    .يستخدـ األمثمة مف الكاقع لتكضيح المقرر   .26
    .يستخدـ التمميحات المفظية ك الغير المفظية   .27

    بنود أخرى تود إضافتها  
     

المجال 
 الثاني

 .العالقة مع الطمبة 
 

   

    .يناقش الطمبة في األمكر التي تخص دراستيـ   .28
    .يتعامؿ مع الطمبة بمكضكعية كعدؿ كاحتراـ   .29
    .ييتـ بإقامة عالقات حسنة مع  طمبتو   .30
    .يحتـر آراء الطمبة كاقتراحاتيـ التي تقدـ خالؿ  المحاضرة  .31
    .يصغي لكؿ مف يتحدث مف الطمبة   .32
    .يعمؿ عمى حؿ مشكالت الطمبة كيتعاكف معيـ   .33
    . يتعامؿ بجدية مع أخطاء الطمبة   .34
    .يتحمى بالصبر حياؿ أخطاء الطمبة   .35
    .يتقبؿ النقد المكضكعي   .36
    .يتقبؿ اآلراء العممية المتنكعة المعارضة   .37
    .يتعامؿ مع الطمبة بأسمكب مرح   .38
    .ييتـ بحضكر الطمبة كغيابيـ   .39
    .ييتـ بحاجات الطمبة  النفسية كاالجتماعية   .40
    .يساعد الطمبة عمى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ   .41
    .يشجع االتصاؿ اإليجابي بيف الطمبة   .42
   يمتـز بمقابمة الطمبة في المكاعيد المحددة كالتكاجد أثناء الساعات   .43
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 .المكتبية 
يظير االحتراـ لشخصية الطمبة بغض النظر عف نجاحيـ أك   .44

 .فشميـ أك لكنيـ أك عرقيـ 
   

    .يعمؿ عمى أف يتميز جك المحاضرة بالديمقراطية في الحكار  .45
يحرص عمى أف يسكد المحاضرة جك اجتماعي قكامو األلفة   .46

 .كالثقة كاالحتراـ المتبادؿ 
   

    .يعمؿ عمى أف يتميز جك المحاضرة بالمكضكعية   .47
    بنود أخرى تود إضافتها 
     

المجال 
 الثالث

    .تقويم التحصيل الطالب

    . يحدد مكعد االختبارات آخذان بعيف االعتبار رغبة الطمبة  .48
    .يصمـ اختبارات تقيس مدل تحقيؽ أىداؼ المقرر المنشكدة   .49
يستخدـ لغة كاضحة دقيقة عممية في صياغة األسئمة بحيث ال   .50

 .تحتاج الستفسارات مف قبؿ الطمبة 
   

يعمؿ عمى أف تقيس االختبارات مدل فيـ كاستيعاب الطمبة    .51
 .لممادة 

   

    .يعمؿ عمى إعادة أكراؽ االختبارات لمطمبة في الكقت المناسب   .52
    . يعمؿ عمى تقكيـ أداء الطمبة بدقة كعدؿ  .53
    .يعتمد عمى األسئمة المقالية   .54
    .يعتمد عمى األسئمة المكضكعية   .55
    .يعمؿ عمى أف تتصؼ االختبارات بالشمكلية   .56
    .يناقش نتائج االختبار مع الطمبة   .57
    .يعد االختبارات بعناية كدقة   .58
    .  يمجأ إلى الدقة كالعدؿ في تصحيح األكراؽ االمتحانية  .59
    .يعمؿ عمى نقد الطمبة  بطريقة بناءة   .60
    .  يتابع الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا كزنا في التقكيـ  .61
    .يعطي درجات لحضكر الطمبة ك غيابيـ   .62
    .يعمؿ عمى أف تتناسب أسئمة االختبارات مع الكقت المحدد   .63
    .يكثر مف عدد االختبارات   .64
    .يحدد سمـ تصحيح كاضح لالختبارات  .65
لالختبار ككؿ )يحدد في كرقة االختبار زمنو كدرجتو كالتعميمات   .66

  .(كلكؿ سؤاؿ مف أسئمتو 
   

   يراعي في زمف االختبار أف تتناسب األسئمة مع الكقت   .67
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 .المخصص لكؿ منيا كمع مستكل الطمبة 
يضع العالمة المستحقة عف أسئمة االختبار بناءن عمى سمـ   .68

 .تصحيح يكضح اإلجابات الصحيحة كدرجة كؿ منيا
   

    .يحدد كقتان لتكضيح إجابات االختبار الغامضة لمطمبة   .69
    بنود أخرى تود إضافتها 
     

المجال 
 الرابع

 .طرائق تدريس المقرر
 

   

    .يستخدـ طرائؽ تدريس مناسبة لمكضكع المحاضرة   .70
ينّكع في اختيار طرائؽ التدريس بحيث تتناسب مع الطمبة   .71

 .كمكضكع الدرس
   

    .يطكر باستمرار طرائؽ التدريس المتبعة  .72
    .يختار طرائؽ تدريس تنمي لدل الطمبة حب االكتشاؼ كالبحث  .73
    .يستخدـ طرائؽ تدريس تنمي ميارات التفكير العميا   .74
    . يستخدـ طرائؽ مشكقة الطمبة  .75
    .يستخدـ طرائؽ التعمـ الذاتي   .76
    يستخدـ طرائؽ تنمي ركح العمؿ التعاكني بيف الطمبة    .77
    .يّكجو الحكار كالنقاش إلثراء المكضكع   .78
    .يحدد أدكار الطمبة داخؿ المكقؼ التعميمي أثناء المحاضرة   .79

    بنود أخرى تود إضافتها 
     

المجال 
 الخامس 

     .   وسائل و تكنولوجيا التعميم

    . الحديثة التقنيات استخداـ يتقف  .80
    .يصمـ تقنيات تتصؼ بالبساطة كالكضكح كالدقة   .81
    .ُيعد التقنيات البسيطة باالستفادة مف البيئة المحيطة  .82
    .يستخدـ التكنكلكجيا كمصادر التعمـ الحديثة لتحسيف تعّمـ الطمبة  .83
    .يّكظؼ التقنية المناسبة لتحقيؽ أىداؼ المقرر   .84
    .ينّكع في انتقاء التقنيات بما يتناسب مع مكضكع المخاضرة  .85
ينّكع في اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة التي تخدـ أكثر مف   .86

 .غرض في التدريس 
   

    .يتأكد مف صيانة التقنيات قبؿ كؿ استخداـ  .87
يكّجو الطمبة إلى البحث الذاتي عف المصادر التعميمية الداعمة   .88

 .لممحاضرة كيناقشيـ فييا 
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    .  يبيف الغرض مف التقنية المستخدمة اثناء المحاضرة  .89
يّكضح مصطمحات التقنية ليفيـ الطمبة كيؼ تعمؿ قبؿ تكظيفيا   .90

 .في المحاضرة 
   

يحرص عمى االعتداؿ في استخداـ التقنية بحيث ال تطغى عمى   .91
 .المحتكل العممي لممادة أك تشغؿ الطمبة 

   

    .يتأكد مف أف الطمبة يتفاعمكف مع التقنية   .92
    .ينمي ميارات الطمبة باستخداميـ التقنيات أك إعدادىا  .93
يستخدـ الكسائؿ التعميمية في الكقت المناسب ك الجزء   .94

 .المخصص مف المحاضرة 
   

    .يراعي مدة عرضيا ك حجبيا بما يخدـ المكقؼ التعميمي   .95
    .يشجع استخداـ ك إنتاج تكنكلكجيا العممية التعميمية   .96
    .االلكتركني البريد عبر المراسمة عممية تقفم  .97
يجيز مكضكعات المقرر في مكقع الجامعة في شكؿ مكاد   .98

 .ك أفالـ  (بكربكينت )عممية 
   

    .يشجع التكاصؿ بينو ك بيف الطمبة عف طريؽ البريد االلكتركني   .99
يبقى عمى اتصاؿ مع أعضاء ىيئة التدريس في الدكؿ المختمفة   .100

 .عبر االنترنت 
   

يحث الطمبة عمى استخداـ مكقع الكمية باألنترنت في العممية   .101
 .التعميمية 

   

يحث الطمبة عمى استخداـ االنترنت لمحصكؿ عمى المعمكمات ك   .102
 .المعارؼ المتعمقة بالمادة العممية 

   

    .يتابع أنشطة الطمبة ك مناقشاتيـ عبر شبكة االنترنت   .103
    بنود أخرى تود إضافتها 
     

المجال 
 السادس

    . صوغ األسئمة 

    .يشجع الطمبة عمى طرح األسئمة   .104
    . يعطي كقتان لمطمبة لمتفكير قبؿ اإلجابة  .105
    يراعي الفركؽ الفردية عند طرح األسئمة عمى الطمبة    .106
    .يطرح األسئمة عمى جميع الطمبة بشكؿ عادؿ   .107
يستخدـ تقنيات االتصاؿ المفظية الفعالة لدعـ التفاعؿ ضمف   .108

 .المحاضرة
   

    . يطرع أسئمة كاضحة كمحددة  .109
    .يطرح أسئمة متنكعة المستكيات    .110
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    .يطرح أسئمة عمى فترات خالؿ المحاضرة   .111
    بنود أخرى تود إضافتها 
     

المجال 
 السابع 

    .الصفات الشخصية 

    . يقـك بتقديـ نفسو لمطمبة في بداية الفصؿ  .112
    .يحرص عمى أف يككف صكتو مسمكعان لمطالب  .113
    .يمتاز بقكة الشخصية   .114
    .ييتـ بمظيره الشخصي   .115
    .يتصؼ بالذكاء كعمؽ التفكير   .116
    .يستخدـ المكضكعية في أحكامو  .117
    .يتصؼ بالصدؽ في أقكالو كأفعالو   .118
    .يجمع بيف الحـز كالميف   .119
    .يتمتع بالطالقة المفظية كالقدرة عمى التعبير   .120
    .مخمص في عممو   .121
    .يدرؾ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو  .122
    .يتمتع بالقدرة عمى اتخاذ القرارات الصائبة   .123
    .يظير حماسو لممادة التي يدرسيا   .124
    .يحتـر النظاـ  المعتمد   .125
    . يحرص عمى عدـ غيابو عف أم محاضرة  .126
    .لتـز بالكقت المحدد لممحاضرة م  .127
    .يتصرؼ بحكمة في المكاقؼ الطارئة   .128
    .يتجنب السمككيات المشتتة النتباه الطمبة اثناء المحاضرة   .129
    .يستغؿ كقت المحاضرة بشكؿ فعمي   .130

    بنود أخرى تود إضافتها 
     

 :مالحظات عامة
........................................................................... 
........................................................................... 
 ........................................................................... 
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 (4)    امللحق رقم 
 الصىرة النهبئيت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس أثنبء احلصت الدراسيت 

 املىجهت ألعضبء اهليئت التدريسيت يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق
 :  عضو هيئة التدريس:  تي/عزيزي

أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة درجة فيما يمي مجمكعة مف العبارات المتعمقة ب    
، المطمكب منؾ أف تقرأ كؿ عبارة جيدان ثـ تضع عالمة  في كمية التربية بجامعة دمشؽالدراسية

()  مكاف اإلجابة التي تعتبرىا تنطبؽ عميؾ، كذلؾ إلى يسار كؿ عبارة، كال تترؾ أية عبارة
 .دكف اإلجابة عنيا، عممان أف إجابتؾ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي

 :معمومات عامة- أوالً 
 ...........   نفسي .............تربكم: االختصاص 

    ......  مدرس......... أستاذ مساعد.......... أستاذ:الدرجة العممية
 ........... سنكات 5 أقؿ مف      :سنوات الخبرة

 ..........سنكات 10 إلى 6                   مف
 ........... سنكات 10 مف                   أكثر

 وبنود  االستبانةمجاالت  –ثانيًا 

 البنود الرقم

 درجة التطبيق عمى أرض الواقع

 موافق
 بشدة

 غير موافق ال رأي لي موافق
غير موافق 

 أبداً 

المجال 
 األول

 تخطيط الحصة الدرسية

     

      .الدرسسير أكضح لمطمبة في البداية خطة   .1

      .أحدد األىداؼ العامة لمدرس بما يناسب الكقت المتاح  .2

      .أحدد األىداؼ الخاصة في ضكء األىداؼ العامة لممقرر  .3

      .أقـك بجمع المادة العممية حكؿ مكضكع الدرس مسبقان   .4

     . أرتب عناصر الدرس بشكؿ منظـ كمترابط  .5

      .أحدد استراتيجيات تدريسية مناسبة لمدرس   .6

أتأكد مف جاىزية التقنيات كالمصادر التعميمية لالستخداـ   .7
 .في الدرس قبؿ البدء 
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منيا في  اذكر أسماء الكتب كالمراجع التي يمكف االستفادة  .8
 .ات المقرر الدراسيمكضكع

     

      . أعمؿ عمى تحديث المادة العممية التي أقـك بتدريسيا  .9

       . أصمـ أىدافان تعميمية تؤكد تنمية ميارات التفكير  .10

      .أصمـ أىدافان تعميمية تؤكد الجكانب الميارية   .11

      .أصمـ أىداؼ تعميمية تؤكد الجكانب الكجدانية   .12

      .أعد ممخصا يتضمف المفاىيـ ك االفكار الرئيسة لمدرس   .13

 المجال
 الثاني 

      .المهارة في التدريس /  األداء التدريسي 

      . دقيقة استخدـ لغة عممية كاضحة  .14

      . لمطمبة الدرسأعرض أىداؼ  .15

      .أعرض األفكار بتسمسؿ منطقي   .16

      . أحرص عمى إيصاؿ المعمكمات بشكؿ مشكؽ  .17

 أثناء  فيأف يككف الصكت كاضحان كمسمكعان عمى أحرص   .18
 .الدرس

     

      .متمؾ القدرة عمى إدارة الحصة الدراسيةا  .19

      . بما يتالءـ مع مستكل الطمبةالدرس أنظـ أنشطة   .20

      . المقررأربط مكضكع الدرس ببقية مكضكعات  .21

      .استخدـ أساليب تثير التفكير كالتساؤؿ لدل الطمبة   .22

 مناسبة لمتأكد مف استيعاب الطمبة مراجعةاستخدـ أساليب   .23
 .   لألفكار المطركحة

     

      .أشجع الطمبة عمى الحكار كالمناقشة   .24

اإلبداع تنمي أحفز الطمبة عمى ممارسة األنشطة التي   .25
 . كاالبتكار

     

 بتنكيع المحاضرة خالؿ الطمبة انتباه استمرارية عمى أحافظ  .26

 .العرضأساليب 

     

      .بيف الطمبة  كالفردم أتيح الفرصة لمعمؿ الجماعي  .27

 مف خالؿ أربط محتكل الدرس بما يطبؽ في الحياة العممية  .28
  .االمثمة التطبيقية 

     

      .ألتـز بالكقت المحدد لمدرس   .29

       .لمدرسأركز عمى الجانب التطبيقي   .30

      .أشير إلى النقاط الرئيسة في نياية الدرس   .31
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لممكضكع  أحرص عمى أْف تككف خاتمة الدرس تمييدان   .32
 .التالي

     

 المجال
 الثالث

      .العالقة مع الطمبة 

      .أناقش الطمبة في األمكر التي تخص دراستيـ   .33

      .أتعامؿ مع الطمبة بعدؿ كاحتراـ   .34

      .أثناء  الدرسفي أحتـر آراء الطمبة كاقتراحاتيـ التي تقدـ   .35

      .أعمؿ عمى حؿ مشكالت الطمبة كأتعاكف معيـ   .36

      .أتعامؿ بجدية مع أخطاء الطمبة   .37

      .لرأيي أتقبؿ اآلراء العممية المعارضة  .38

      .أىتـ بحضكر الطمبة كغيابيـ   .39

      .أىتـ بحاجات الطمبة  النفسية كاالجتماعية   .40

      .أساعد الطمبة عمى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ   .41

ألتـز بمقابمة الطمبة في المكاعيد المحددة كالتكاجد أثناء   .42
 .الساعات المكتبية 

     

أظير االحتراـ لشخصية الطمبة بغض النظر عف نجاحيـ   .43
 . أك دينيـأك فشميـ أك لكنيـ أك عرقيـ

     

الحكار مع الطمبة أك فيما بينيـ يتسـ  أف أحرص  .44
 .بالمكضكعية كالديمقراطية

     

أحرص عمى أف يسكد المحاضرة جك اجتماعي قكامو األلفة   .45
 .كالثقة 

     

المجال 
 الرابع

      .تقويم تحصيل الطمبة 

      .أصمـ اختبارات تقيس مدل تحقيؽ أىداؼ المادة التعميمية  .46

 الطمبة لممادة أعمؿ عمى أف تقيس االختبارات مدل فيـ  .47
 .ىا كاستيعاب

     

استخدـ لغة كاضحة دقيقة كعممية في صياغة األسئمة   .48
. بحيث ال تحتاج الستفسارات مف قبؿ الطمبة 

     

      .   ألتـز الدقة كالمكضكعية في تقكيـ أداء الطمبة  .49

بما  (نيائي- بنائي– قبمي  )أصمـ أدكات تقكيـ متنكعة   .50
 . يتناسب مع أىداؼ الدرس 

     

      .أعمؿ عمى أف تتصؼ االختبارات بالشمكلية   .51
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      .أناقش نتائج االختبار مع الطمبة   .52

      .ألجأ إلى الدقة كالعدؿ في تصحيح األكراؽ االمتحانية    .53

      .فييا كقعكا التي األخطاء أحمؿ ك الطمبة إجابات بدراسة أقـك  .54

       .أتابع الكاجبات كاألنشطة كأجعؿ ليا كزنا في التقكيـ   .55

      .أعطي درجات لحضكر الطمبة كغيابيـ   .56

لالختبار )أحدد في كرقة االختبار زمنو كدرجتو كالتعميمات   .57
  .(ككؿ كلكؿ سؤاؿ مف أسئمتو 

     

أراعي أف تتناسب األسئمة مع الكقت المخصص لكؿ منيا   .58
 .كمع مستكل الطمبة 

     

أضع العالمة بناءن عمى سمـ تصحيح يكضح اإلجابات   .59
 .الصحيحة كدرجة كؿ منيا

     

 المجال
 الخامس

      .طرائق تدريس المادة التعميمية

أنّكع في اختيار طرائؽ التدريس بحيث تتناسب مع الطمبة   .60
 .كمكضكع الدرس

     

      ..أطكر باستمرار طرائؽ التدريس المتبعة  .61

      .الطمبة نشاط أعتمد طرائؽ تدريس تركز عمى   .62

ػ عصؼ ذىني )تفكير تدريس تنمي اؿ طرائؽاستخدـ   .63
 (لخإ ...استقصاء ػ حؿ مشكالت

     

      .استخدـ طرائؽ التعمـ الذاتي   .64

      استخدـ طرائؽ تنمي ركح العمؿ التعاكني بيف الطمبة    .65

      .أّكجو الحكار كالنقاش إلثراء المكضكع   .66

 المجال
 السادس 

       .   وسائل و تكنولوجيا التعميم

كتكظيفيا في تحسيف تعمـ أتقف استخداـ التقنيات الحديثة   .67
 .الطمبة 

     

أنصح الطمبة باالستفادة مف البيئة المحيطة في تصميـ   .68
 .بعض التقنيات البسيطة

     

      . الدرس أغراضأنّكع في انتقاء التقنيات بما يتناسب مع  .69

أكّجو الطمبة إلى البحث الذاتي عف المصادر التعميمية   .70
  . مف خالؿ شبكة األنترنت الداعمة لممكضكع المطركح

     

      . اتأكد مف سالمة التقنيات عند استخداميا في الدرس   .71
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احرص عمى االعتداؿ في استخداـ التقنية بحيث ال تطغى   .72
  .عمى المحتكل العممي لممادة أك تشغؿ الطمبة 

     

أجيز مكضكعات المقرر في مكقع الجامعة في شكؿ مكاد   .73
 .فالـ أك  (بكربكينت)عممية 

     

بيف كلتكاصؿ بيني ؿالبريد االلكتركني عمى استخداـ أشجع   .74
  .الطمبة

     

أبقى عمى اتصاؿ مع أعضاء ىيئة التدريس في الدكؿ   .75
 .المختمفة عبر االنترنت لمكقكؼ عمى المستجدات

     

المجال 
 السابع 

 .استخدام األسئمة
     

      .أنكع في أساليب طرح األسئمة خالؿ الدرس  .76

      .أشجع الطمبة عمى طرح األسئمة  .77

      . أعطي كقتان لمطمبة لمتفكير قبؿ اإلجابة  .78

      .أطرح األسئمة عمى جميع الطمبة بشكؿ عادؿ   .79

      أستمع باىتماـ إلى أسئمة الطمبة كاستفساراتيـ  .80

      . أطرح أسئمة كاضحة كمحددة عمى فترات خالؿ الدرس  .81

      .أتأكد مف سماع جميع الطمبة لمسؤاؿ ك فيمو   .82

      .أعمؿ عمى أف تككف اإلجابات فردية ك ليست جماعية   .83
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 (5)امللحق رقم 
 الصىرة النهبئيت الستببنت أداء أعضبء هيئت التدريس أثنبء احلصت الدراسيت 

 املىجهت لطلبت السنت الرابعت يف كليت الرتبيت جببمعت دمشق
 :  الطالبة/ تي الطالب/عزيزي

أداء أعضاء ىيئة التدريس أثناء الحصة درجة فيما يمي مجمكعة مف العبارات المتعمقة ب       
، المطمكب منؾ أف تقرأ كؿ عبارة جيدان ثـ تضع عالمة  في كمية التربية بجامعة دمشؽالدراسية

()  مكاف اإلجابة التي تعتبرىا تنطبؽ عميؾ، كذلؾ إلى يسار كؿ عبارة، كال تترؾ أية عبارة
 .دكف اإلجابة عنيا، عممان أف إجابتؾ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي

 :معمومات عامة- أوالً 
ذككر                 إناث   : جنسال  

تربكم            نفسي: االختصاص  
:مجاالت وبنود االستبانة- ثانياً   

المجال 
 األول

 .المهارة في التدريس / األداء التدريسي 
ال رأي  موافق موافق بشدة 

 لي
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      . دقيقةستخدـ لغة عممية كاضحةم  .1

      . لمطمبة الدرس أىداؼيشرح  .2

     . عرض األفكار بتسمسؿ منطقي م  .3

       .المعمكمات بشكؿ مشكؽ ينقؿ  .4

      .متمؾ القدرة عمى إدارة الحصة الدراسية م  .5

     .  بما يتالءـ مع مستكل الطمبةالدرس نظـ أنشطة م  .6

      . المقرر ربط مكضكع الدرس ببقية مكضكعاتم  .7

      .ستخدـ أساليب تثير التفكير كالتساؤؿ لدل الطمبة م  .8

9.  
ستخدـ أساليب تقكيـ مناسبة لمتأكد مف استيعاب م

 .الطمبة لألفكار المطركحة
     

      .شجع الطمبة عمى الحكار كالمناقشة م  .10

11.  
نمي الميارات العقمية عند الطمبة مف خالؿ طرح م

 بعض األسئمة التي تتطمب استخداـ طرؽ تفكير عالية
 (لخإ...إدراؾ عالقات ػ- عصؼ ذىني) المستكل

     

      .راعي ميكؿ الطمبة كاستعداداتيـ م  .12
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13.  
اإلبداع ممارسة األنشطة التي تنمي حفز الطمبة عمى م

 .كاالبتكار
     

     . بيف الطمبةكالفردم تيح الفرصة لمعمؿ الجماعي م  .14

15.  
 مف ربط محتكل الدرس بما يطبؽ في الحياة العمميةم

 .خالؿ األمثمة التطبيقية 
     

      .ركز عمى الجانب التطبيقي لممادة م  .16

17.  
تنغيـ  نبرة )غير المفظية كالمفظية  ستخدـ التمميحاتم

   .(ألخ ...حركات الجسد - الصكت
     

       .يشير إلى النقاط الرئيسة في نياية الدرس  .18

19.  
 بمكضكع تتعمؽ مثيرة بقضيةمكضكع الدرس  ختـم

      . التالية المحاضرة

المجال 
 الثاني

ال رأي  موافق موافق بشدة .العالقة مع الطمبة 
 لي

غير 
 موافق

غير موافق 
 ابداً 

      .ناقش الطمبة في األمكر التي تخص دراستيـ م  .20

      .تعامؿ مع الطمبة بعدؿ كاحتراـ م  .21

      . مع الطمبةإنسانيةىتـ بإقامة عالقات م  .22

23.  
أثناء  في حتـر آراء الطمبة كاقتراحاتيـ التي تقدـ م

 .الدرس
     

      . معيـ بالتعاكف عمؿ عمى حؿ مشكالت الطمبةم  .24

      .تعامؿ بجدية مع أخطاء الطمبة م  .25

      .قلرأم تقبؿ اآلراء العممية المتنكعة المعارضةم  .26

      .ىتـ بحضكر الطمبة كغيابيـ م  .27

      .ىتـ بحاجات الطمبة  النفسية كاالجتماعية م  .28

      .ساعد الطمبة عمى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ م  .29

  في لتـز بمقابمة الطمبة في المكاعيد المحددة كالتكاجدم  .30
 .أثناء الساعات المكتبية 

     

31.  
ظير االحتراـ لشخصية الطمبة بغض النظر عف م

دينيـ أك أك لكنيـ أك أك جنسيـ نجاحيـ أك فشميـ 
 .عرقيـ

     

 عمؿ عمى أف يتميز الحكار مع الطمبة أك فيما بينيـم  .32
 .بالمكضكعية كالديمقراطية 
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33.  
حرص عمى أف يسكد المحاضرة جك اجتماعي قكامو م

 .األلفة كالثقة
     

المجال 

 الثالث
ال رأي  موافق موافق بشدة .تقويم تحصيل الطمبة 

 لي
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

34.  
عمؿ عمى أف تقيس االختبارات مدل فيـ الطمبة  م

      .بيالممادة كاستيعا

35.  
بحيث ال تحتاج يصكغ أسئمتو بمغة كاضحة كدقيقة 

     . الستفسارات مف قبؿ الطمبة 

36.  
إعادة أكراؽ االختبارات يقدـ تغذية راجعة مف خالؿ 

 .بعد تصحيحيا لمطمبة 
     

      .لتـز الدقة كالمكضكعية في تقكيـ أداء الطمبةم  .37

      (الخ...مكضكعية مقالية) االختبارات أسئمة ينكع في  .38

      .عمؿ عمى أف تتصؼ االختبارات بالشمكلية م  .39

      .ناقش نتائج االختبار مع الطمبة م  .40

      . بدقة كعدالةصحح األكراؽ االمتحانية م  .41

      .عمؿ عمى نقد الطمبة  بطريقة بناءة م  .42

      .جعؿ ليا كزنا في التقكيـ متابع الكاجبات كاألنشطة كم  .43

      .عطي درجات لحضكر الطمبة ك غيابيـ م  .44

      .يحث الطمبة عمى التقكيـ الذاتي   .45

حدد في كرقة االختبار زمنو كدرجتو كالتعميمات م  .46
  .(لالختبار ككؿ كلكؿ سؤاؿ مف أسئمتو )

     

47.  
راعي أف تتناسب األسئمة مع الكقت المخصص لكؿ م

 .منيا كمع مستكل الطمبة 
     

48.  
ضع العالمة المستحقة عف أسئمة االختبار بناءن عمى م

سمـ تصحيح يكضح اإلجابات الصحيحة كدرجة كؿ 
 .منيا

     

المجال 
ال رأي  موافق موافق بشدة .طرائق تدريس المادة التعميمية الرابع

 لي
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

49.  
نّكع في اختيار طرائؽ التدريس بحيث تتناسب مع م

 .الطمبة كمكضكع الدرس
     

      .عتمد طرائؽ تدريس تركز عمى الطمبة م  .50

51.  
ختار طرائؽ تدريس تنمي لدل الطمبة حب االكتشاؼ م

      .كالبحث
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52.  
ػ عصؼ ذىني )تفكير تدريس تنمي اؿؽ ائتخدـ طريس

 (لخإ ...حؿ مشكالت
     

      .ستخدـ طرائؽ التعمـ الذاتي م  .53

      ستخدـ طرائؽ تنمي ركح العمؿ التعاكني بيف الطمبةم  .54

       . مكضكع الدرسّكجو الحكار كالنقاش إلثراءم  .55

56.  
 أثناء  فيحدد أدكار الطمبة داخؿ المكقؼ التعميميم

 . الدرس 
     

المجال 
ال رأي  موافق موافق بشدة  .وسائل و تكنولوجيا التعميم الخامس

 لي
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      . تقف استخداـ التقنيات الحديثةم  .57

58.  
نصح الطمبة باالستفادة مف البيئة المحيطة في تصميـ م

 .بعض التقنيات البسيطة
     

59.  
نّكع في انتقاء التقنيات بما يتناسب مع مكضكع م

 .الدرس
     

60.  
يختار الكسائؿ التعميمية التي تخدـ أكثر مف غرض في 

      .الدرس 

      .يتأكد مف سالمة التقنيات عند استخداميا في الدرس   .61

      .ينمي ميارات الطمبة عمى استخداـ التقنيات الحديثة   .62

63.  
حرص عمى االعتداؿ في استخداـ التقنية بحيث ال م

 .تطغى عمى المحتكل العممي لممادة أك تشغؿ الطمبة 
     

64.  
كّجو الطمبة إلى البحث الذاتي عف المصادر التعميمية م

  مف خالؿ شبكة االنترنت الداعمة لممكضكع المطركح
 .

     

65.  
جيز مكضكعات المقرر في مكقع الجامعة في شكؿ م

      .ك افالـ  (بكربكينت )مكاد عممية 

66.  
 ك بيف الطمبة عف طريؽ البريد بينو شجع التكاصؿم

      .االلكتركني

المجال 
 موافق موافق بشدة  .استخدام األسئمة السادس

ال رأي 
 لي

غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      .ينكع في اساليب طرح األسئمة خالؿ الدرس   .67

      .شجع الطمبة عمى طرح األسئمة م  .68

      .عطي كقتان لمطمبة لمتفكير قبؿ اإلجابةم  .69

      متنكعة  طرح أسئمةمف خالؿراعي الفركؽ الفردية م  .70
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 . عمى الطمبةالمستكيات 

      .طرح األسئمة عمى جميع الطمبة بشكؿ عادؿ م  .71

      .ستمع باىتماـ إلى أسئمة الطمبة كاستفساراتيـ م  .72

      .طرح أسئمة كاضحة كمحددة عمى فترات خالؿ الدرسم  .73

      .يتأكد مف سماع جميع الطمبة لمسؤاؿ ك فيمو  .74

      .يعمؿ عمى اف تككف اإلجابات فردية ك ليست جماعية  .75
المجال 
ال رأي  موافق موافق بشدة .الصفات الشخصية  السابع

 لي
غير 
 موافق

غير موافق 
 أبداً 

      .يقـك بتقديـ نفسو لمطمبة في بداية الفصؿ  .76

      .يحرص عمى أف يككف صكتو مسمكعان لمطالب  .77

      .يمتاز بقكة الشخصية   .78

      .ييتـ بمظيره الشخصي   .79

      .يستخدـ المكضكعية في أحكامو عمى الدكاـ  .80

      .يجمع بيف الحـز كالميف   .81

      .يتمتع بالطالقة المفظية كالقدرة عمى التعبير   .82

      .يتمتع بالقدرة عمى اتخاذ القرارات الصائبة   .83

      .يظير حماسو لممادة التي يدرسيا   .84

      .يحتـر النظاـ  المعتمد   .85

     لتـز بالكقت المحدد لممحاضرة م  .86
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 ( 6)امللحق رقم
الصىرة النهبئيت لبطبقت مالحظت  أداء عضى هيئت التدريس أثنبء احملبضرة يف 

 كليت الرتبيت جببمعت دمشق
 :املالحظت/ املالحظ: تي/عزيزي -

أداء عضك ىيئة التدريس في أثناء  ىذه البطاقة المحكمة، لمالحظة ةضع الباحثتبيف َيديؾ      
، أرجك منؾ التقيد بتنفيذ تعميمات ىذه البطاقة، عممان أف  في كمية التربية بجامعة دمشؽالمحاضرة

، كذلؾ حرصان عمى أغراض ةنتائج تقييمؾ لألداء ستبقى سرية، كلف يطمع عمييا سكل الباحث
 .كأمانة البحث العممي كأخالقياتو

مف خالؿ مالحظتو أداء عضك ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة دمشؽ     يمكف القياـ بتقدير 
بدرجة جيد جدان ، جيد ،متكسط ، )أثناء المحاضرة، كتحديد مدل تكافر ىذه السمككيات لديو 

ذا قاـ عضك ىيئة التدريس بيذه (ضعيؼ ،ضعيؼ جدا عمى كؿ بند مف بنكد بطاقة المالحظة، كا 
 .في الحقؿ الذم يمثؿ السمكؾ المالحظ (√) إشارة السمككيات كضعت

 : تعليمبث إجراء املالحظت -

 آخر بشيءٍء  اإلنشغاؿ أك المالحظة إجراء أثناء المالِحظ زميمو مع التحدث عدـ. 
 المالحظة إجراء كبعد كأثناء قبؿ التدريس ىيئة عضك مع التحدث عدـ. 
 كبيف كبينؾ التدريس، ىيئة عضك كبيف بينؾ كجكدىا حاؿ في الشخصية العالقات إىماؿ 

 .المالِحظ زميمؾ
 أك متكسط أك جيد أك جدان  جيد )يككف أف فإما منو، التأكد بعد إال األداء تقييـ عدـ 

 ( جدا ضعيؼ أك ضعيؼ
 التدريس ىيئة عضك ألداء تقييمؾ تسجيؿ في الناشؼ األزرؽ القمـ استخداـ .

 :معلىمبث عبمت عن عضى هيئت التدريس -
 نفسي  تربكم : االختصاص 
 مدرس           ستاذ مساعد    ا         أستاذ  : الدرجة العممية
 ت سنكا5أقؿ مف :سنكات الخبرة 
 سنكات 10 إلى 5مف               
 ة سف11أكثر مف              
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 :جمبالث وبنىد بطبقت املالحظت -

المجال 
 األول

 
 .المهارة في التدريس 

 

 درجة توافر األداء التدريسي
جيد 
ضعيف  ضعيف متوسط جيد جداً 

 جداً 

1 
      . دقيقة ستخدـ لغة عممية كاضحةم

     . عرض األفكار بتسمسؿ منطقي م 2

3 
       . المعمكمات بشكؿ مشكؽينقؿ

4 
      . يدير المحاضرة بإتقاف

     .   بما يتالءـ مع مستكل الطمبةالدرس  أنشطة يعرض 5

      . المقرر ربط مكضكع الدرس ببقية مكضكعاتم 6

7 
      .ستخدـ أساليب تثير التفكير كالتساؤؿ لدل الطمبة م

8 

ستخدـ أساليب تقكيـ مناسبة لمتأكد مف استيعاب الطمبة م
 .   لألفكار المطركحة

     

9 
      .شجع الطمبة عمى الحكار كالمناقشة م

10 
استخداـ طرؽ تفكير بنمي الميارات العقمية عند الطمبة م

   (لخإ...استنتاج - عصؼ ذىني)عالية 

     

      .بيف الطمبة ك الفردم تيح الفرصة لمعمؿ الجماعي م 11

12 
 مف خالؿ ربط محتكل الدرس بما يطبؽ في الحياة العمميةم

  .األمثمة التطبيقية 

     

13 
      .ركز عمى الجانب التطبيقي لممادة م

14 

تنغيـ  نبرة ) المفظية غيرستخدـ التمميحات المفظية كم
    .(ألخ ...حركات الجسد - الصكت

     

      .يشير إلى النقاط الرئيسة في نياية الدرس  15

16 
درس اؿ بمكضكع تتعمؽ مثيرة بقضية الدرس الحالي ختـم

 .التالي

     

المجال 
 الثاني 

 .مؤشر العالقة مع الطمبة 
 

 

     

      .تعامؿ مع الطمبة بعدؿ كاحتراـ م 17
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      .ىتـ بإقامة عالقات حسنة مع الطمبةم 18

      . أثناء  الدرس فيحتـر آراء الطمبة كاقتراحاتيـ التي تقدـم 19

      .تعامؿ بجدية مع أخطاء الطمبة م 20

      .قتقبؿ اآلراء العممية المتنكعة المعارضة لرأمم 21

      .ىتـ بحضكر الطمبة كغيابيـ م 22

ظير االحتراـ لشخصية الطمبة بغض النظر عف نجاحيـ م 23
 .أك فشميـ أك لكنيـ أك عرقيـ

     

 عمؿ عمى أف يتميز الحكار مع الطمبة أك فيما بينيـم 24
 .بالمكضكعية كالديمقراطية  

     

حرص عمى أف يسكد المحاضرة جك اجتماعي قكامو األلفة م 25
 .كالثقة كاالحتراـ المتبادؿ 

     

المجال 
 الثالث 

  .تقويم تحصيل الطمبة مؤشر 

     
      .   لتـز الدقة كالمكضكعية في تقكيـ أداء الطمبةم 26

      .ناقش نتائج االختبار مع الطمبة م 27

      .عمؿ عمى نقد الطمبة  بطريقة بناءة م 28

       .جعؿ ليا كزنا في التقكيـ متابع الكاجبات كاألنشطة كم 29

      .عطي درجات لحضكر الطمبة ك غيابيـ م 30

       .حدد كقتان لتكضيح إجابات االختبار الغامضة لمطمبة م 31

 (قبمي ،بنائي ، نيائي )يستخدـ أساليب تقكيـ متنكعة  32
 .لمتأكد مف استيعاب الطمبة لمدرس 

     

      .يقدـ تغذية راجعة  لتعزيز تعمـ الطمبة  33

المجال 
 الرابع 

  .طرائق تدريس المادة التعميميةمؤشر األداء ب

     
نّكع في اختيار طرائؽ التدريس بحيث تتناسب مع الطمبة م 34

  .كمكضكع الدرس
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      .يركز عمى االلقاء أثناء الدرس  35

      .عتمد طرائؽ تدريس تركز عمى الطمبة م 36

      .يستخدـ طرائؽ تدريس تتناسب مع االمكانيات المتكافرة  37

      .ستخدـ طرائؽ تنمي ركح العمؿ التعاكني بيف الطمبة م 38

       . مكضكع الدرسّكجو الحكار كالنقاش إلثراءم 39

        الدرس أثناءفي حدد أدكار الطمبة داخؿ المكقؼ التعميمي م 40

المجال 
 الخامس  

   .  وسائل و تكنولوجيا التعميمب مؤشر األداء 

     
      . تقف استخداـ التقنيات الحديثةم 41

نصح الطمبة باالستفادة مف البيئة المحيطة في تصميـ م 42
 .بعض التقنيات البسيطة

     

      .نّكع في انتقاء التقنيات بما يتناسب مع مكضكع الدرسم 43

       .يتأكد مف سالمة التقنيات عند استخداميا في الدرس  44

حرص عمى االعتداؿ في استخداـ التقنية بحيث ال تطغى م 45
  .عمى المحتكل العممي لممادة أك تشغؿ الطمبة 

     

كّجو الطمبة إلى البحث الذاتي عف المصادر التعميمية م 46
 .  مف خالؿ شبكة األنترنت الداعمة لممكضكع المطركح

     

 ك بيف الطمبة عف طريؽ البريد بينوشجع التكاصؿ م 47
 .االلكتركني

      

المجال 
 السادس 

   .استخدام األسئمة مؤشر

     
      .ينكع في اساليب طرح األسئمة خالؿ الدرس  48

      .شجع الطمبة عمى طرح األسئمة م 49

      . عطي كقتان لمطمبة لمتفكير قبؿ اإلجابةم 50

      .طرح األسئمة عمى جميع الطمبة بشكؿ عادؿ م 51

      .ستمع باىتماـ إلى أسئمة الطمبة كاستفساراتيـ م 52
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      . طرح أسئمة كاضحة كمحددة عمى فترات خالؿ الدرسم 53

      .يتأكد مف سماع جميع الطمبة لمسؤاؿ ك فيمو 54

  .يعمؿ عمى اف تككف اإلجابات فردية ك ليست جماعية 55
 

     

المجال 
 .مؤشر الصفات الشخصية  السابع 

 

     
      .يحرص عمى أف يككف صكتو مسمكعان لمطالب 56

      .يمتاز بقكة الشخصية  57

      .ييتـ بمظيره الشخصي  58

      .يجمع بيف الحـز كالميف  59

      .يتمتع بالطالقة المفظية كالقدرة عمى التعبير  60

      .يظير حماسو لممادة التي يدرسيا  61

       .يحتـر النظاـ  المعتمد  62

      .لتـز بالكقت المحدد لممحاضرة م 63
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Abstract 

1. Introduction to Research: 

    The success or failure of the university to achieve its functions, depends to 

a large extent on the preparation of teaching staff members, qualifying them 

and their competence where the teaching performance at the University is 

one of the important variables that reflect on the quality of university 

education and its outputs. The performance quality of the university 

education outputs depends on the quality of teaching procedures carried out 

by faculty members. This is indicated by the conferences and the educational 

Arabic and world symposiums where the "Patterns of non-traditional 

Education in Higher Education" symposium which was held in Damascus in 

(2003), confirmed the importance of the role of faculty members in 

improving the quality of higher education, and on the necessity to develop 

training courses which provide faculty members with sufficient knowledge 

of the roles required by them during the process of teaching and provide 

them with the skills that enable them to choose the effective teaching 

methods. In fact, there are many methods that can be used in evaluating the 

performance of the faculty member (self, students and external ... etc), but 

the students are the closest to those members and they are the beneficiary 

group from their efforts, and they are in constant contact with them, so their 

opinions and beliefs about this performance must be taken into 

consideration. But despite the fact that the students’ assessment of the 

teaching procedures adopted by the faculty members is essential to the 

success of the teaching/learning process, but it did not receive sufficient 

attention, may be due to lack of acceptance of some faculty members for this 

assessment, whether by their colleagues or even their students. With regard 

to the importance of the teaching procedures practiced by the faculty 

members, it was necessary to stand on the knowledge of these procedures as 

seen by members of the faculty themselves and their students in the College 

of Education in Damascus University. 

 

2- The Research Problem: 



 
III 

 

   In light of the accelerated global changes and the challenges of the current 

century, the role of the faculty member turned from a transferer of 

knowledge only, to an educated, trained and a permanent escort of 

developments, in order to grow and develop professionally and academically 

and be able to play his known role in light of these changes, especially he  

plays a leading role in the control of the education outputs and the 

qualification level, commensurate with the needs of the times, which 

requires a commitment from him to exercise teaching procedures at a high 

degree of quality. As the College of Education at Damascus University is 

seeking to apply the standards of quality in its teaching activities, it was 

important to know the reality of teaching procedures practiced by the faculty 

members in the classrooms because the value of what the students receive 

from academic support in the classrooms by their teachers is what makes the 

university education effective and of high quality. To find out to which 

extent the faculty members at Damascus University carried out these 

procedures, and the extent of their application during the class hour, the 

researcher has conducted a preliminary survey to the opinions of a group of 

60 male and female students from the College of Education by conducting 

an interview with them; included a series of questions. Their opinions 

varied, but 87% of them have unanimously agreed about the low level of the 

faculty members performance, and lack of their exercise of the roles 

required by them during the class hour, and through what indicated by 

previous studies and researches and what has been seen in the reality on the 

ground came a sense of the problem of research which can be identified by 

asking the main following question:     

    What is the reality of the faculty performance in the College of 

Education at Damascus University during class hour as seen by faculty 

members and students? 

3- The Objectives of the Research: 

 To identify the degree of performance of faculty members during class in 

the College of Education at Damascus University from the viewpoint of 

the teaching staff in the College of Education at Damascus University.  
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 To identify the degree of performance of faculty members during class in 

the College of Education at Damascus University from the viewpoint of 

the fourth year students in the College of Education at Damascus 

University. 

 Identify the degree of performance to faculty members during class in the 

College of Education at Damascus University, according to estimates of 

observers. 

 Detect differences in the degree of performance of faculty members 

during class in the College of Education at Damascus University, 

according to the variables of  specialty, the scientific degree and years of 

experience for faculty members. 

 Detect the degree of differences in the performance of faculty members 

during class in the College of Education at Damascus University, 

according to the variables of gender and type of specialty studied by the 

fourth year students in the College of Education at Damascus University 

(educational, Psychological ) who answer the questionnaire. 

4- Research Questions : 

 What is the degree of performance of the faculty members during class 

in the College of Education at Damascus University from the 

viewpoint of the faculty members themselves? 

 What is the degree of performance of the faculty members during class 

in the College of Education at Damascus University from the 

viewpoint of the fourth year students in the College of Education at 

Damascus University? 

 What is the degree of performance of faculty members during class at 

the College of Education at Damascus University, according to 

estimates of observers? 

 Are there any differences in the performance of the faculty members 

during class in the College of Education at Damascus University from 
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the viewpoint of teaching staff in the College of Education at 

Damascus University according to the variables of specialty, scientific 

degree and years of experience? 

 Are there any differences in the performance of the faculty members 

during class in the College of Education at Damascus University from 

the viewpoint of the fourth year students in the College of Education at 

Damascus University, according to the variables of gender and 

specialty of students? 

5. Research Hypotheses : 

The following hypotheses were tested at the significance level (0.05): 

1. There are no differences of statistical significance between the two 

averages scores of faculty members in the College of Education on the 

total score to identify the reality of the performance of faculty members 

and sub-fields, according to the variable of specialty (Psychological / 

Educational). 

2. There are no differences of statistical significance between the averages 

scores of faculty members in the College of Education on the total score 

to identify the reality of the performance of faculty members and sub-

fields, according to a variable of scientific degree. 

3. There are no differences of statistical significance between the average 

scores of faculty members in the College of Education on the total score 

to identify the reality of the performance of faculty members and sub-

fields, according to the variable of years of experience. 

4. There are no differences of statistical significance between the two 

averages scores of the fourth year students in the College of Education on 

the total score to identify the reality of the performance of faculty 

members and sub-fields according to the variable of gender. 

5. There are no differences of statistical significance between the two 

averages scores of the fourth year students in the College of Education on 

the total score to identify the reality of the performance of faculty 
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members and sub-fields, according to the variable of specialty 

(Psychological / Educational). 

6- Research Community and its Sample : 

The original community of the research includes all members of the 

faculty who hold doctorate degree and who teach in the College of 

Education, Damascus University for the academic year (2014-2015) 

totaling 116 teaching members of both genders, and also includes all 

fourth year students in the College of Education, Damascus University 

totaling (1593) students of both genders. In order to achieve the objectives 

of the current research, an intended sample of (58) of the teaching 

members with percentage of (50%) of the original community of the 

faculty members, was drawn. Also a class random sample of (319) 

students from the fourth year students in the College of Education at 

Damascus University, by (20%) of the original community of the 

members of the fourth year students in the Faculty of Education at 

Damascus University was drawn. 

7- Research Methodology and Tools : 

      The descriptive analytical method was followed because it is "one of the 

forms of the organized scientific analysis and interpretation to describe a 

phenomenon or a specific problem and photographed it in quantity by 

collecting rationed data and information about the phenomenon or the 

problem and classified, analyzed and subjected it to an accurate study. In 

order to achieve the goal of the current research represented by the 

identification of the degree of performance of the faculty members in the 

College of Education at Damascus University during class hour, the 

researcher prepared the following tools and verification of psychometric 

characteristics: 

 A questionnaire of assessment of the performance degree of the 

faculty members at the College of Education, Damascus University 

during the class hour, and it is oriented to faculty members 

themselves. 
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 A questionnaire of assessment of the performance degree of the 

faculty members during the class hour, and it is oriented to students in 

the fourth year at the College of Education, Damascus University. 

 A note card to estimate the performance degree of the faculty 

members in the College of Education, Damascus University during 

class hour. 
 

8- Research Results: 

1. There is a medium degree in the performance of faculty members 

during class hour in the College of Education at Damascus University 

from the viewpoint of teaching staff themselves, with the highest 

performance ratio in the use of questions, and then in the field of 

assessment of academic attainments, then in the field of planning to 

the class hour, then in the field of skill in teaching, then in the use of 

teaching methods of educational material, and then in the use of 

educational technology. 

2. There is a low degree in the performance of faculty members during 

class hour from the viewpoint of the fourth year students, with the 

highest performance ratio in the use of questions, and then in the use 

of teaching methods of educational material, and then in the field of 

assessment of student achievement, then in the field of personal 

qualities, then in the field of relationship with the students, and then in 

the field of skill in teaching, then in the use of educational technology. 

3. There is a low degree in the performance of faculty members during 

class hour from the viewpoint of observers, with the highest 

performance ratio in the use of teaching methods of educational 

material, and then in the field of relationship with the students, and 

then in the use of educational technology, then in the field of 

assessment of student achievement, then in the field of skill in 

teaching, then in the field of personal qualities, and then in the use of 

questions. 
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4. There are no differences of statistical significance between the two 

averages scores of faculty members in the College of Education at 

Damascus University on the total score to identify the reality of the 

performance of faculty members and sub-fields according to the 

variable of specialty of the teaching staff (Psychological / 

Educational). 

5. There are differences of statistical significance between the averages 

scores of faculty members in the College of Education on the total 

score to identify the reality of the performance of faculty members 

and sub-fields, according to the variable of scientific degree for the 

teaching staff in favor of the highest scientific degree. 

6. There are differences of statistical significance between the averages 

scores of faculty members in the College of Education on the total 

score to identify the reality of the performance of faculty members 

and sub-fields, according to the variable of years of experience, in 

favor of people with more experience years. 

7. There are no differences of statistical significance between the two 

averages scores of the fourth year students in the College of Education 

at Damascus University differences on the total score to identify the 

reality of the performance of faculty members directed to students and 

sub-fields, according to the variable of gender. 

8. There are no differences of statistical significance between the two 

averages scores of the fourth year students in the College of Education 

on the total score to identify the reality of the performance of faculty 

members and sub-fields, according to the variable of specialty 

(Psychological / Educational). 
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9- Search Proposals : 

   In the light of the current research results, a set of proposals can be 

identified as follows: 

- Conducting training courses and workshops to develop and improve the 

performance of the faculty members in the College of Education at 

Damascus University, where such courses enable them to follow up what is 

new in respect of the scientific, knowledge and technological developments 

related to the field of specialization, and thus help them develop their skills 

and potential, and make them more effective with their students. 

- Opening the way for faculty members, especially those who have little 

experience in the field of teaching to participate in events and seminars, 

local, Arab and international conferences to develop their expertise, their 

potential and transfer the experience they have gained to their field. 

- Providing profitable material and moral incentives for the distinguished 

members of the teaching staff in their teaching in universities and opening 

the way for them to release their research achievements. 

- Developing a new plan for the formation of positive attitudes at the faculty 

members about the use of educational technology due to lack of use of 

educational technology by faculty members in their field of teaching and the 

use of these tools may lead to save time and effort. 

 

 


