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  :مقدمة الدراسة
شهدت العقود الثالثة األخيرة اهتماما متزايد بتقويم األداء األكاديمي بالجامعات، خاصة في ظل               

  .األخذ بنظام االعتماد وضمان الجودة في مجال التعليم
اد منظومة العملية التعليمية من طالب وأعضاء هيئـة تـدريس           وقد شمل هذا التقويم جميع أبع       

ومناهج وأنشطة وإداريين وغيرهم، بيد أن االهتمام األكبر انصب حول تقويم األداء األكاديمى ألعضاء              
هيئة التدريس على اعتبار أنهم يشكلون البعد الرئيسى فى هذه المنظومة، وعلى أساس الـدور األهـم                 

 إلـى حـد     –يق أهداف الجامعة، واستنادا إلى أن جودة أى كلية جامعية تقاس            الذى يضطلعون به لتحق   
 بكفاءة هيئة التدريس بها، وأن نوع التعليم الذى تقدمه الكلية لطالبها يعتمد إلى حد بعيـد علـى         –كبير  

  )١(.صفات وكفايات وأصالة هيئة التدريس بها
األداء األكـاديمى ألعـضاء هيئـة       لذلك فقد تعددت البحوث والدراسات التى اهتمت بتقـويم            

  )٢(.التدريس من أجل تطوير دور الجامعات فى تحقيق التنمية المجتمعية
 والتى أشارت إلى أن الجانب الوحيد الذى )٣("Linda Hort 1988"ومن هذه الدراسات دراسة   

ء األكـاديمى   حصل على نتائج إيجابية فى مستوى األداء واإلنتاجية هو الجانب المتعلـق بتقـويم األدا              
 والتى قـدمت عـدة محكـات    )٤("Y. Uctuy & G. Koksal 2003"ألعضاء هيئة التدريس ودراسة 

مقاالتـه المنـشورة، ورئاسـته      : يمكن التعويل عليها لقياس األداء األكاديمى ألستاذ الجامعة من أهمها         
ـ            سية ومـشاركته فـى     لتحرير مجلة علمية، أو اشتراكه فى هيئة تحريرها، ونشاطاته البحثية، والتدري

  .وغيرها... اإلدارة الجامعية
 والتى تناولت بعض المؤشرات التى يمكن االعتماد عليهـا          )٥("١٩٩٧إسماعيل دياب   "ودراسة    

لتحديد جودة األداء التدريسى، وأوصت بضرورة تقويم جميع جهود أعضاء هيئة التدريس فـى مجـال       
البحوث والدراسات والمشاريع البحثية، وتطبيقها من      اإلدارة الجامعية واإلشراف على الطالب، وإجراء       

  .أجل تطوير العملية التدريسية والتعليمية بالجامعة
وبالرغم من تعدد وظائف عضو هيئة التدريس، والمنبثقة في األساس مـن وظـائف الجامعـة       

ذرية في  والتي من أهمها البحث والتدريس وخدمة المجتمع، وبرغم ما طرأ على الجامعة من تغيرات ج              
مفهومها ووظائفها استجابة لما طرأ على المجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسـية وثقافيـة               
وغيرها، فال يزال التدريس أكثر وظائف الجامعة أهمية، ومن ثم، فال تـزال وظيفـة التـدريس هـي               

نه إذا أعطى للمسئولين    إ"الوظيفة األبرز لعضو هيئة التدريس وهو ما عبر عنه أحد الباحثين حينما قال              
عن تطوير التعليم الجامعي في العالم الحر اليوم مجاال واحدا فقط كي يعطوه كـل اهتمـامهم، فـإنهم                   

   )٦(".سيختارون تطوير المعلم والتدريس الجامعي
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          إن التدريس الجامعي يسهم بقدر كبير في البحوث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ويـزودهم              

 ويفتح أمامهم آفاق جديدة ومبتكرة للبحث العلمي وذلك عن طريق ما يحدث بينهم وبـين                بخبرات شتى 
  .الطالب من مناقشات وحوارات

هذا ومن المتوقع زيادة االهتمام بالوظيفة التدريسية للجامعة، ومن ثم زيادة االهتمـام بـاألداء                 
  :التدريسى لعضو هيئة التدريس، وذلك العتبارات عدة من أهمها

 ى ظاهرة خصخصة التعليم الجامعى، ومن ثم تزايد االتجاه نحو تحميل المتعلم تكاليف تعليمـه               تنام
أو الجزء األكبر منها، وما دام المتعلم سوف يتحمل تكاليف تعليمه، فسوف يبحث عن األفضل فـى   

  .التعليم واألجود فى التدريس
         وهذا يفرض على نظـم      –العولمة   بفعل   –اتساع دائرة المنافسة ومجالها بين األفراد والمؤسسات 

التعليم ضرورة إعداد أفراد قادرين على التنافس ليس على المستوى المحلى فحسب، بـل وعلـى                
المستوى العالمى فى األساس، وهذا يقتضى ضرورة التركيز أكثـر علـى الوظيفـة التدريـسية                

ين علـى أداء أدوارهـم       بأفراد قادر  – بمفهومه الكوكبى    –للجامعة، على النحو الذى يمد المجتمع       
 .على أكمل وجه

               االتجاه نحو تدويل التعليم العالي، تلك الظاهرة اآلخذة في االنتشار بفعل التطـور فـي تكنولوجيـا
المعلومات واالتصال، إذ لم يعد األمر يقتصر على إمكانية انتقال الطالب للجامعات فـي موطنهـا              

للطالب في بالدهم، أو االلتحاق بهـذه الجامعـات         األصلي، بل تعداه إلى إمكانية انتقال الجامعات        
وطالما أن المؤسسات يمكن أن تنتقل لألفراد، مثلمـا كـان األفـراد     )٧(.وفق نظام التعليم عن بعد

ينتقلون إليها وال يزالون، فسوف يؤدى ذلك إلى وجود بدائل عديدة يختارون من بينهـا، وسـوف                 
 معيارهم عند اختيار هذه     – في الغالب    – تدريسا هو    يكون معيار أفضل الجامعات تعليما، وأجودها     

 .الجامعة أو تلك

                 تزايد االتجاه نحو التقييم على أساس المعايير، والذى سوف يجعل الجامعات مسئولة عن تعلم كـل
 فمن حق المجتمـع أن      )٨(.الطالب وتحقيق مستويات أداء متميزة تتسم بجودة عالية ونوعية رفيعة         

ت التعليمية تقوم بدورها الذى أنشئت من أجله ومن حق أوليـاء األمـور أن               يتأكد من أن المؤسسا   
يشعرون بالثقة فى المؤسسة التعليمية التى تتولى تعليم أبنائهم، وأن يتأكدوا أن مـا ينفقونـه علـى           

 وهذا يتوقف بدرجة كبيرة علـى  )٩(.تعليم أبنائهم ينتهى بهم إلى تعليم على مستوى المعايير العالمية       
 .األداء التدريسىجودة 

                ،حرص المؤسسات التعليمية على الحصول على شهادات الجودة العالميـة فـى األداء الجـامعى
، وهـذا يعنـى   Academic Accreditation أو شهادة االعتماد األكـاديمى  ISOكشهادة األيزو 

ـ       ا الـشروط،  إخضاع الجامعة لرقابة الجهة المانحة لشهادة الجودة للتأكد من أن الجامعة يتحقق فيه
والمعايير التى تضعها الجهة المانحة، وفى المقابل تحرص الجامعة على الوفـاء بهـذه الـشروط                
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والمعايير ضمانا لحصولها على اعتماداتها المالية، وقد أدى ذلك إلى تأكيد الجامعات بـشكل أكبـر     

 )١٠(.على جانب التدريس

 –شأة الجامعة وكان مـن أهـم وظائفهـا    معنى ذلك أن االهتمام باألداء التدريسى الذى ارتبط بن        
 يبالغ فيعرف الجامعة على أنها مكان لتدريس المعرفة، ونشرها ولـيس            )١١(للدرجة التى جعلت البعض   

 قد بدأ يعود مرة أخرى من أهم وظائفها وبالتالى من أهم وظائف أعـضاء هيئـة       –الكتشافها وتوليدها   
يسى فى معظم الجامعات التى قطعت شوطا كبيـرا فـى           ومن ثم فقد احتل تقويم األداء التدر      . التدريس

 مكانا محوريا ومهما بين مجـاالت األداء األخـرى،          –مضمار التقدم فى مجال تقويم األداء الجامعى        
خاصة فى الواليات المتحدة األمريكية، ومعظم الدول األوربية، وكذلك فـى بعـض الـدول العربيـة                 

  )١٢(.وخاصة األردن ودول الخليج العربى
       وبالرغم من ذلك، فال يزال تقويم األداء التدريسي ال يلقى االهتمام المطلوب، أو القبول المناسب               

وربما يرجـع ذلـك إلـى       . من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية عامة، والمصرية خاصة         
وثة، ونظرة المجتمـع إلـى   الثقافة السائدة في أوساطنا الجامعية، وأنماط التفكير السائدة والعادات المور        

  )١٣(.المعلم الجامعي وخصوصا الدور الذي يقوم به بشكل عام
( وفى المقابل يحظى تقويم األداء التدريسي باهتمام وقبول كبيرين من قبل أعضاء هيئة التدريس               

ولين ب"في معظم الجامعات األمريكية واألوربية وهو ما أكدته دراسات عديدة، كدراسة            ) التقويم الذاتي   
 والتـي  )١٥("Fairweather 1996فيـروذر  " ودراسة )١٤(" Fledman & Paulsen 1995وفليدمان 

توصلت كل منها إلى أن أكثر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات األمريكية يميلون للتدريس أكثـر مـن                
 هيئـة   ميلهم للبحث العلمي وأنهم يفضلون أن يكون لإلبداع في التدريس األولوية في تقـويم أعـضاء               

كمـا توصـلت    . التدريس، على اإلنتاجية في البحث العلمي، خصوصا عند النظر في أهليته للترقيـة            
 أستاذا جامعيا ٣٣٧٨٥من جملة % ٧٢,٨إلى أن " Michael Paulsen 2002مايكل بولسين "دراسة 

 األسـاتذة   كلية تميل اهتماماتهم بشدة نحو التدريس بالرغم من وجود أدلة مؤكدة تشير إلى أن         ٣٧٨من  
  )١٦(.الذين يقضون وقتا أقل في التدريس ووفقا أكبر في البحث العلمي يتقاضون مرتبات أعلى

  
  
  

  :الدراسات السابقة
انطالقا من األهمية المتزايدة لألداء التدريس، فقد كان محور اهتمام كثير من الدراسات والبحوث              

  :لدراسات إلىخاصة خالل العقود الثالثة األخيرة، ويمكن تقسيم هذه ا
  .دراسات تناولت ما ينبغي أن يكون عليه األداء التدريسي * 
  .دراسات تناولت واقع األداء التدريسي * 
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 - أما الدراسات التي اهتمت بما ينبغي أن يكون عليه األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس              
ى أن التدريس الفعال ينبغي أن  والتي أكدت عل)١٧("P.Seldin 1998سيلدن . ب" دراسة -فمن أمثلتها 

يظهر فيه عمق معرفة عضو هيئة التدريس بمادته، وامتالكه لطرق عرض واضحة، وقدرتـه علـى                
 )١٨("E. Cashin 1988كاشـن  . إ"ودراسـة  . االتصال بطالبه وإثارة دافعيتهم، وعدالته في تقـويمهم 

ن خالل تمكن عضو هيئـة التـدريس     والتي أشارت إلى أن األداء التدريسي الفعال يمكن الحكم عليه م          
. من مادته، وقدرته على تنظيم المقررات الدراسية وتطويرها، وأسـاليب تدريـسه وعالقتـه بطالبـه     

:  على ثالثة مقومـات هـي  )١٩("A. Tncker, R. Bryan 1991براين . تاكر، ر. أ"وركزت دراسة 
، تنمية التفكير الناقد لطالبه وقـدرتهم       االرتباط بين ما ينقله عضو هيئة التدريس لطالبه وأهداف المادة         

 معايير )٢٠("L. Taylor 1994تايلور . ل"وحددت دراسة . المهنياإلبداعية، والتزامه بمعايير السلوك 
حب المادة، جعلها شيقة، مراعاة الفروق الفردية، اسـتخدام طـرق        : األداء التدريسي في العشرة التالية    

حترامهم، تشجيع استقاللية الطالب، استخدام معايير تقويم مالئمة        تدريس واضحة، االهتمام بالطالب وا    
أما دراسـة  . واستخدام تغذية راجعة عالية الجودة، تقبل نقد الطالب لتدريسهم، وتشجيع إيجابية الطالب     

 فقد حددت جوانب التدريس الجيـد  )٢١("J. Dorfman, J. Broden 1994دورفمان .برودن، وج . ج"
إلمام األستاذ بمادته وإعداده لمحاضراته، وقدرته على جذب انتباه الطـالب وإثـارة   : يةفي الثمانية التال 

تفكيرهم، ومدى قدرته على شرح المادة، ومدى تحمسه لهـا، ومـدى احترامـه للطـالب وتنظيمـه                  
  .للمحاضرات وقدرته على ربط المعلومات بعضها ببعض وشمولية امتحاناته لموضوعات المقرر

 مقومات التدريس الفعال من وجهـة نظـر الطـالب           )٢٢("١٩٩٦يخة المسند   ش" وحددت دراسة   
  :وأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر في الخمسة التالية

أساليب التدريس، االهتمام بالطالب والتفاعل معهم، تقييم الطالب وموضوع االمتحان، الـصفات            
 .Cباتـشن وآخـرين   . ك"الشخصية لعضو هيئة التدريس، البحث وتطوير الذات وأكـدت دراسـة   

Bachen. et al 1999")على أن األداء التدريسى الجيد يجب أن يتصف صاحبه بالتمكن من المادة )٢٣ 
العلمية، والقدرة على ضبط حجرة الدراسة، والتفاعل مع الطالب، والتحلى بـروح الدعابـة والمـرح              

 ثالثة معايير )٢٤("C. Conle 1999كونل . ك"وتبنى استراتيجيات تغذية مرتدة مناسبة، وقدمت دراسة 
المعرفة المتعمقة بالمادة التى يدرسها، والتخطيط المالئم للمقرر الدراسـى          : لألداء التدريسى الفعال هى   

 فقـد  )٢٥("R. Arreola 2000اريـوال  . ر"وتوصيل األفكار والحقائق للطالب بوضوح، أما دراسـة  
ضاء هيئة التدريس أنفسهم فى تعريف كل بعـد         اعتمدت على صحائف العمل واالستبيانات وإشراك أع      

خبرة عضو هيئة التدريس بمحتوى المـادة  : من أبعاد التدريس، وقد أسفر ذلك عن األبعاد الثالثة التالية  
 لخدمات تطـوير    UNSWمنظمة  "أما دراسة   . التى يدرسها، تصميم المادة المتعلمة، توصيلها للطالب      

 معياراً ٢٤ فقد وضعت )٢٦("Organisation and Staff development Services 2005األعضاء 
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تنمية الثقة بين عضو هيئة التدريس وطالبه، استخدام طرق تـدريس          : لألداء التدريسى الجيد من أهمها    

تدعم التعلم المتمركز حول الطالب، صياغة أهداف تعليمية واضحة، استخدام طرق تقييم تهـدف إلـى    
 مالئمة فى تقييم الطالب، اإلسهام فى تطوير المناهج، تشجيع وتحفيز           التحسن المستمر، استخدام معايير   

  .الطالب تقديم تغذية مرتدة عالية الجودة
  

دراسـة  :  فمن أهمهـا   أما الدراسات التى اهتمت بواقع األداء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس         
التمكن من  : مارسة هى  والتى توصلت إلى أن أكثر أبعاد التدريس الجامعى م         )٢٧("١٩٨٦حمدى ياسين   "

المادة التعليمية، وتنظيم العمل ودقة المواعيد، ثم احترام آراء الطالب، فالعدالة فى التقويم، وذلك مـن                
وجهة نظر عينة من المعيدين، والمدرسين المساعدين، وحملة الدكتوراه من كليتـى البنـات تربـوى                

 إلـى أن أكثـر      )٢٨("١٩٨٩ن حـسان    حـس "وتوصلت دراسة   . جامعة عين شمس، وكلية التربية ببنها     
الـتمكن  : الجوانب التربوية ممارسة من وجهة نظر عينة من طالب كلية التربية جامعة أم القرى كـان   

من المادة العليمة، فتقويم الطالب، ثم العالقة مع الطالب وأخيرا مشاركة أعضاء هيئة التـدريس فـى                 
  .األنشطة الطالبية
 فقد توصـلت إلـى أن   )٢٩("R. Smith, P. Kraton 1992ن كرانتو. سميث، ب. ر"أما دراسة 

 حول تقييمهم لجوانـب     – باختالف المستوى الدراسي وحجم الفصل       –هناك اختالف في آراء الطالب      
قدرة أعضاء هيئة التدريس على تنظيم المادة، ورغبتهم في التـدريس، وخلـق   : األداء التدريسي التالية  

  .طالب على المناقشة والحوار، وطرق تقييمهم لتعلم الطالبمناخ تعليمي مناسب، وتشجيعهم ال
 فقد توصلت إلى أن معظم كفايات أعضاء هيئة التـدريس        )٣٠("١٩٩٤إبراهيم الشامي   "أما دراسة   

المتعلقة بالتفاعل مع الطالب وأساليب التدريس، والصفات الشخصية لم تتوفر بدرجة كافية في أدائهـم               
 عينة من طالب وأعضاء هيئـة التـدريس بجامعـة الملـك فيـصل           التدريسي، وذلك من وجهة نظر    

  .باألحساء
 إلـى أن أعـضاء هيئـة        )٣١("١٩٩٧عبد الرحمن عوض، وسمير إبراهيم      "وقد توصلت دراسة    

التدريس يمارسون مهارات تهيئة الطالب، وأسلوب التدريس والتفاعل مـع الطـالب وإدارة الوقـت                
وفـى الوقـت    .  وجهة نظر عينة من طالب جامعة األزهر       وتقويم الطالب بدرجة متوسطة، وذلك من     

نفسه فقد اتفقت عينة الطالب على أن هذه المهارات مهمة بدرجة كبيرة، كذلك فقد توصـلت الدراسـة               
إلى أن ثمة ارتباط موجب بين ترتيب مهارات التدريس الخمسة بحـسب واقـع ممارسـتها وأهميـة                  

  .ممارستها
إلى وجود عالقة عكـسية  " W. Read et al 2001آخرين ريد و. و"كذلك فقد توصلت دراسة 

. ك"وحاولت دراسـة  . بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس لألداء التدريسي وتقدير الطالب لنفس األداء       
 التعرف على فاعليـة تقـويم الطـالب لـألداء     )٣٣("C. Dommeyer. et al 2002دومير وآخرين 
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٧
، وتوصلت إلـى أن    Onlineالتقليدية وطريقة الخط الساخن     التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالطريقة      

  .طريقة التقويم عن طريق الخط الساخن أقل سرية كما أنها تحتاج وقت أكبر وسجالت أكثر
 فقد استهدفت التعرف )٣٤("L. Holmes & L. Smith 2003سميث . هولمز، ل. ل"أما دراسة 

س لتعلم الطالب، وتوصلت إلى عدة نتائج مـن         على وجهة نظر الطالب في تقويم أعضاء هيئة التدري        
  .نقص العدالة في تقدير الدرجات، وضعت التغذية المرتدة التي يتلقونها من أساتذتهم: أهمها

 اهتمـت بهـذا   *وباإلضافة إلى الدراسات التي اهتمت باألداء التدريسي هناك دراسـات أخـرى   
سة خصائص األسـتاذ الجـامعي المتميـز        الجانب ولكن بطريقة غير مباشرة من خالل اهتمامها بدرا        

  .وصفاته بصفة عامة ومن بينها صفاته وخصائصه التدريسية
  

  :ولعل فحص الدراسات السابقة يمكننا من الوقوف على المالحظات التالية
                 تزايد االهتمام بتقويم األداء األكاديمي بصفة عامة، واألداء التدريسي بصفة خاصة في كـل مـن

 .واألمريكية، وبالتالي تعددت الدراسات المتخصصة في هذا المجالالجامعات األوربية 

               أن االهتمام بتقويم األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في الجامعات العربية، مازال في مراحلـه
 .األولى، وال تزال الدراسات في هذا المجال ليست محدودة 

        ريس بالجامعات المصرية، فال يزال التدريس      قلة االهتمام بتقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التد
الجامعي في الجامعات المصرية يعتمد إلى حد كبير على االجتهاد الفردي، فـضال عـن شـيوع                 

 )٣٥(.األساليب التقليدية في عملية التدريس

         بالرغم من أنهـم  – باعتبارهم جماعة مهنية     –ندرة االهتمام بالتقويم الذاتى ألعضاء هيئة التدريس 
 .در على تقويم أدائهم، كما أنهم أوعى بنقاط القوة ومواطن الضعف فى هذا األداءاألق

               وبصفة عامة فقد استفادت الدراسة الراهنة من هذه الدراسات فى التنظير لألداء التدريسى، وتحديد
 .جوانبه، وإعداد أداة الدراسة، وفى تفسير نتائجها

 
 :تحديد مشكلة الدراسة

هتمام العالمي بتقويم األداء األكاديمي ألعضاء هيئـة التـدريس بـصفة        على الرغم من تزايد اال    
عامة، واألداء التدريسي بصفة خاصة، فال يزال تقويم أدائهم ال يحظى باالهتمـام الكـافي، وال يلقـى             
القبول المناسب في جامعاتنا، كما أنه موضع جدل ومحل شك كبيرين، خاصة الجانب التدريسي منـه،                

 –وأبعاده، وكيفية تقويمه، ومصادر هذا التقويم، هذا فضال عن أن هذا األداء يـتم            من حيث خصائصه    
 بعيـدا عـن المعالجـات       – بعـد    – بشكل شخصي ووفق اجتهادات فردية كما ال يزال          –في الغالب   

إضافة إلى شكوى كثير مـن الطـالب     ) ٣٦(.التقويمية الموضوعية للكشف عن أوجه القصور ومعالجتها      
 التدريسي لبعض أعضاء هيئة التـدريس، وانـصراف بعـضهم عـن أداء بعـض                من ضعف األداء  

  .محاضراتهم، أو تأديتها بصورة شكلية ال تراعى ما ينبغي أن يكون عليه األداء التدريسي الفعال
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٨
ولما كان تقويم األداء التدريسي يتطلب تنويعا في مصادره ما بين تقويم عمداء الكليات، ورؤساء               

لزمالء، وتقويم الطالب، والتقويم الذاتي، وغيرها من مصادر التقـويم، فـإن تقـويم              األقسام، وتقويم ا  
أعضاء هيئة التدريس ألنفسهم يحتل مكانة مهمة بين هذه المصادر، خاصة إذا كان الهدف منه تطـوير         

مـاد  وتتزايد هذه األهمية خاصة في ظل األخذ بنظام االعت        . وتنمية هذا األداء، وليس الترقية أو التثبيت      
  .وضمان الجودة والذي يقتضي قدرة المؤسسة بجميع مدخالتها على تقويم ذاتها

وفضال عن ذلك فإنه من الصعب على أعضاء هيئة التدريس الشك فى نزاهة المعلومات التى يتم                
التوصل إليها طالما كانوا هم مصدرها، ومن ثم فاحتماالت الثقة فيها أكبر من احتماالت الشك، هذا من                 

، ومن ناحية أخرى فإنه من الضرورى الوقوف على آراء أعضاء هيئة التـدريس عـن أدائهـم                ناحية
ليندال "وتحليلها والوقوف على ما يواجهونه من مشكالت بهدف تقديم حلول مناسبة حيالها، حيث يشير               

ة إلى أنه ال مفر من تقويم أعضاء هيئة التدريس ألنفسهم فتلك سمة متأصـل " Lyndal Taylorتاليور 
 من وجهة نظره    –فيهم، يمارسونها سواء عن وعى أو بغير وعى، فأعضاء هيئة التدريس المحترفون             

 بل اعتبر كـل     )٣٧(. يجب أن يراقبوا باستمرار فاعلية تدريسهم وأن يتحملوا مسئولية البحث عن ذلك            –
 J. Ory, L. Braskampأورى . براسـكامب، ج . ل" و)٣٨("R. Arreola 2000أريـوال  . ر"مـن  

تلك اآلراء أساس نظام التقويم الناجح لهم، وهو مـا يتطلـب   " P. Seldin 1999سيلدن . ب"و" 1994
  )٤١(.ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تقويم أنفسهم ذاتيا 

  
  :ومن هنا فقد سعت الدراسة الراهنة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية

لمنوفية فيما يتعلق باألهمية التى يخلعونها على بعـض   ما آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة ا       -١
  جوانب أدائهم األكاديمى ودرجة ممارستهم لها؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين درجة األهمية التى يخلعها أعضاء هيئـة التـدريس علـى              -٢
 بعض جوانب أدائهم األكاديمى ودرجة ممارستهم لها؟

يتعلق بدرجـة أهميـة بعـض جوانـب أدائهـم           هل تختلف آراء أعضاء هيئة التدريس فيما         -٣
النـوع، اإلعـداد، الرتبـة األكاديميـة، مكـان      :( األكاديمي باختالف خصائصهم الشخصية    

 ؟) الحصول على الدكتوراه 

هل تختلف آراء أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدرجة ممارستهم لـبعض جوانـب أدائهـم      -٤
، اإلعـداد، الرتبـة األكاديميـة، مكـان     النـوع :( األكاديمي باختالف خصائصهم الشخصية    

 ؟) الحصول على الدكتوراه 

  :أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الراهنة إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية فيما يتعلـق          

 ودرجـة   – خاصة التدريسي منه     –بدرجة األهمية التي يخلعونها على بعض جوانب األداء األكاديمي          
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م لها بغية تقويم أدائهم وتقديم مجموعة من التوصيات، والمقترحات لتطوير هـذا األداء، بمـا             ممارسته

  .يمكن أن يساهم في تنمية أدائهم، والمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة

  :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الفئة التي تستهدفها، وهي فئة أعضاء هيئة التدريس، التي يقع                

  .ليها العبء األكبر في تحقيق أهداف الجامعةع
كما تنبع أهميتها هذه الدراسة كذلك من أهمية الموضوع نفسه، وهو األداء التدريـسي ألعـضاء       
هيئة التدريس، فبالرغم من أن المكانة التي يبلغها عضو هيئة التدريس في الجامعـة والمجتمـع إنمـا                  

البحثية وخدمة المجتمع، إال أن الجانب األكبـر مـن هـذه            يبلغها من خالل أدائه ألدواره التدريسية و      
المكانة واألكثر إشعاعا وانتشارا وتداوال على األلسنة، واألرفع صوتا حمال لـشهرته وذيـوع صـيته                
بشكل عام وعند طالبه بشكل خاص إنما يأتي من قدرته على التدريس، وبذل الجهد فـي تنميـة هـذه          

  )٤٢(.القدرة
ض ألحد الموضوعات التي لم تلق االهتمام الكافي على مستوى جامعاتنـا،            إضافة إلى أنها تتعر   

سواء على المستوى النظري أو الميداني، بالرغم من أن الميدان في حاجة إلى دراسات عديدة، خاصة                
في ظل الجدل المثار حول تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس، في الجامعات المصرية، هذا               

نتائج هذه الدراسة قد تسهم في تنمية وتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة التـدريس،              فضال عن أن    
  .كما قد تساعد في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية المهنية لهؤالء األعضاء

 من خـالل مـسح آراء   –ومما يزيد من أهمية هذه الدراسة اعتمادها على أسلوب التقويم الذاتي            
 الذي يعد أحـد  –ة أهمية وممارسة بعض جوانب األداء التدريسي لهم أعضاء هيئة التدريس حول درج   

  .أهم دعائم وإجراءات نظام االعتماد وضمان الجودة في التعليم

  :حدود الدراسة
تقتصر الدراسة فى تناولها لألداء األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس على جانب األداء التدريـسى            

االستعداد للتدريس، تهيئة   : سى على الجوانب الخمسة التالية وهى     منه، وتقتصر فى تناولها لألداء التدري     
  .الطالب للتدريس أساليب التدريس التفاعل مع الطالب، تقويم الطالب

هذا وقد تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعـة المنوفيـة خـالل                  
  . م٢٠٠٣/٢٠٠٤الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 
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  :منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة الراهنة على المنهج الوصفي مستعينة بمسح آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة             
المنوفية فيما يتعلق بدرجة أهمية ودرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لبعض جوانب األداء التدريسي              

  .ومقارنة وتحليل آرائهم وفقا لبعض خصائصهم الشخصية
  

  :ي للدراسةاإلطار النظر
  
   :األداء األكاديمي) ١

يقال أدى الـشيء قـام   . يطلق األداء في اللغة العربية ليدل على فعل شيء أو القيام به أو قضائه   
 ويطلـق فـي اإلنجليزيـة ليـدل لفظهـا      )٤٣(.به، وأدى الدين قضاه، وأدى الـصالة أقامهـا لوقتهـا    

Performance         يحتاج مهارة أو تنفيذ جزء من عمل         على القدرة على فعل شيء ما خصوصا إذا كان 
  )٤٤(.أو نشاط ما بطريقة معينة

 ومـن هـؤالء     Achievement واإلنجاز   Performanceواصطالحا يعادل البعض بين األداء      
فى نظرته لألداء علـى أنـه سـلوك يتـسم     " A. Reberآرثر ريبر "الذى يوافقه " شاكر عبد الحميد"

درا مناسبا من التدريب واالستعداد والتهيؤ حتى يـصل المـرء     بالمهارة فى مجال معين، وهو يتطلب ق      
إلى مرحلة التمكن أو الكفاءة، وهذا يقتضى ضرورة سيطرة الفرد على األدوات واألساليب والوسـائل               

  )٤٥(.والمهارات التى يتم من خاللها هذا األداء
ز يشير إلى مستوى ما من      هذا وال يميل الباحثان إلى ترادف المعنى بين األداء واإلنجاز، فاإلنجا          

األداء وليس إلى األداء، فمن المهم أن نفرق بين ما يصدر عن الفرد من سلوك فى سبيل تحقيق أهداف                   
معينة قد يتحقق بعضها أو كلها أو ال يتحقق شيء منها، وبين مستوى هذا األداء بحسب القـدر الـذى                    

اء إنجازا، فاإلنجاز يعنى أداء الشيء تامـا       يتحقق من هذه األهداف، فإذا تحققت جميع األهداف عد األد         
  .أو االنتهاء منه بنجاح

ومن هنا يمكن القول بأن األداء هو كل سلوك يصدر عن الفرد مستندا إلـى خلفيـة معرفيـة                   
  .وقيمية معينة إلتمام عمل ما، فى ضوء ما تقتضيه وظيفته من أهداف وغايات

قة التي تحدد من خاللها كيفية قيام عضو هيئة         وفي ضوء ذلك يعرف األداء األكاديمي بأنه الطري       
التدريس بمهامه الجامعية بهدف إثراء المعرفة من خالل البحث، ونقلها من خالل التدريس، ومن خالل               

  )٤٦(.خدمته وتنميته لمجتمعه
 التي تمت في هـذا المجـال، يمكـن          **من خالل هذا التعريف، واعتمادا على بعض الدراسات       

ما يقوم به عضو هيئة التدريس من مهام ونشاطات داخل جامعتـه،            : اديمي على أنه  تعريف األداء األك  
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ومن ثم يعد األداء التدريسي أحد جوانب األداء        . أو خارجها لتحقيق أهداف الجامعة وتوقعات المجتمع      

  .األكاديمي لعضو هيئة التدريس بالجامعة

   : مفهومه ومقوماته–األداء التدريسي ) ٢

  
  : التدريسي مفهوم األداء* 

إذا أخذنا في االعتبار أن األداء هو كل سلوك يصدر من الفرد إلتمام عمل ما، وأن التدريس هو                  
كل موقف أو نشاط تعليمي يجمع بين عضو هيئة التدريس وطالبه، وأن تقويم األداء التدريسي ينبغـي                 

ـ                ران والرؤسـاء   أن يتم عن طريق وجهات النظر والمدركات الحسية التـي يحملهـا الطـالب واألق
؛ فإنه يمكن القـول بـأن األداء        )٤٧(والخريجون وغيرهم ممن شهدوا بالفعل أداء أعضاء هيئة التدريس        

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس هو كل ما يقوم به عضو هيئة التدريس من مهام ومـسئوليات داخـل     
ؤه أو طالبـه إلحـداث      قاعات المحاضرات أو في أي موقف أو نشاط تعليمي، ويراها أقرانه أو رؤسا            

  .تغيرات مرغوبة في شخصية طالبه وذلك في ضوء أهداف وتوقعات جامعته ومجتمعه
  
  

  :جوانب األداء التدريسي ومقوماته* 
ال تزال بعد وظيفة التدريس أكثر وظائف عضو هيئة التدريس إثارة للجدل، خاصـة إذا تعلـق                 

  :احثان إلى عدة عوامل من أهمها فيما يرى الب–ولعل ذلك راجع . األمر بمسألة تقويمه
أن جهود عضو هيئة التدريس البحثية أو إسهاماته في خدمة المجتمع غالبا ما تنتهي إلى نتـائج         -

ملموسة يمكن قياسها، بينما األمر في مسألة التدريس على خالف ذلك، فنتائج األداء التـدريس               
ظهـره الطـالب مـن معـارف        ليست محددة تحديداً تاماً فمن الصعوبة بمكان أن تنسب ما ي          

ومهارات وقيم واتجاهات إلى األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس فثمة عوامل أخرى تـتحكم             
  .في ذلك

أن ثمة تغيرات عديدة وشاملة فى أدوار عضو هيئة التدريس، ومن بينها أدواره التدريسية، كما                -
 .ات وتخصصاتها وأقسامهاأنها تتباين بتباين المجتمعات والبيئات والثقافات، بل والجامع

أن األداء التدريسي المتوقع من عضو هيئة التدريس يختلف باختالف رؤى كل مـن أعـضاء                 -
هيئة التدريس أنفسهم، وطالبهم، وزمالئهم، ورؤسائهم وغيـرهم ممـن لهـم صـلة بـالتعليم         

 .الجامعي
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ي هذا المجال   على الرغم من كل ما سبق فإنه من الممكن واعتمادا على ما توفر من دراسات ف               

الوقوف على أهم جوانب ومقومات األداء التدريسي الفعال التي يمكن في ضوئها الحكـم علـى مـدى      
  :جودة أو كفاءة عضو هيئة التدريس على النحو التالي

  
  :االستعداد للتدريس) أ

يتوقف نجاح عضو هيئة التدريس في أدائه التدريسي على مدى استعداده لعملية التدريس، فـإلى               
نب ضرورة توافر المقومات العلمية لدى عضو هيئة التدريس، يجب أن تتوفر لديه مقومات أخـرى                جا

 إذ ينبغي على عضو هيئة التدريس أن يكون متمكنا من مادة تخصصه             )٤٨(.شخصية ومهنية واجتماعية  
اسـب منهـا   بفروعها المختلفة، ملما بالطرق واألساليب التدريسية بكافة أنواعها حتى يمكنه اختيار المن          

  .لطبيعة المادة المراد تدريسها واألهداف المراد تحقيقها، وطبيعة وخصائص طالبه
وأن يكون على وعى بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم ولديه مقدرة كبيرة على استخدامها، خاصة              

ايد ألعـداد   تكنولوجيا التعليم القائمة على استخدام الحاسب اآللى وذلك لتوافقها مع النمو السريع والمتز            
 دراسة من دراسات    ٢٥٤الطالب، وقدرتها على خفض الوقت الالزم للتدريس، فقد وجد أنه بعد تحليل             

بعد استخدام الحاسب   % ٣٠التقويم فى المستوى الجامعى، أن معدل الوقت المدخر فى التدريس قد بلغ             
ه، والتزامـه بوقتهـا،      هذا فضال عن ضرورة إعداده الجيد لمحاضـرات        )٤٩(.اآللى فى عملية التدريس   

  )٥٠(.واستثمارها فيما يفيد طالبه
ويرتبط باالستعداد للتدريس عدة خصائص وسمات يجب أن يتحلى بها عـضو هيئـة التـدريس         
كاعتزازه بمهنته، واهتمامه بمظهره وملبسه، والتزامه بالمبادئ واألخالق الكريمة حتى يكـون قـدوة              

  )٥١(.لطالبه
 – فيما يـرى الباحثـان   –ية معينة فى أعضاء هيئة التدريس      فتوافر خصائص شخصية واجتماع   

تيسر وتسهل لهم عمليات التواصل والتفاعل مع الطالب وتزيد من فرص قبولهم لدى طالبهم، وتنمـى                
  .لديهم اتجاهات موجبة نحو الدراسة بصفة عامة، والمادة المتعلمة بصفة خاصة

اط قوى بين تقويم الطالب لشخصية المعلـم        وتأكيدا لذلك فقد أظهرت دراسات عديدة وجود ارتب       
الجامعى، وبين قدراته التدريسية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين متوسط تقويم شخـصية أعـضاء     

  )٥٢(.هيئة التدريس والمتوسط العام لتقويم التدريس

  

  

  :تهيئة الطالب لدراسة المقرر) ب
سية للتدريس الفعـال، فتهيئـة الطـالب        تعتبر تهيئة الطالب لدراسة المقرر من المقومات األسا       

  )٥٣(.لدراسة المقرر تجعلهم أكثر اهتماما بالمادة الدراسية، وأكثر استمتاعا بدراستها
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ويستطيع عضو هيئة التدريس ذلك، إذا هو أعطى طالبه في البداية خطوطا عريضة تبـصرهم               

أن يقود طالبه من خالله إلـى       بالميدان الذي يسعون إلى اكتشافه فهذه الخطوط العريضة تساعده على           
شرح الميدان وربط أجزائه بعضها ببعض ليكون بناء كامل من المعرفة على أسـاس هـذه الخطـوط              
األولى، ثم عليه أن يعود فيقسم مخططه العريض إلى مجموعة من اللقاءات والمحاضرات والمناقشات              

ما يقود الطالب خطـوة خطـوة       يضع لكل منها مخططا عريضا يوجه من خالله طالبه إلى متابعته، ك           
  )٥٤(.إلى متابعة كل لقاء وكل محاضرة وكل مناقشة

ويستطيع عضو هيئة التدريس بلوغ ذلك ، إذا هو قام بتعريف الطالب بطبيعة المقـرر وأهدافـه     
وعالقاته بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب، وكيف يمكن مذاكرته وما الذي ينبغـي حفظـه أو                

  )٥٥(. وما سبل تطبيـق ما يدرسونه في الحياة العملية فهمه ولماذا ؟ ،
كما يستطيع ذلك أيضا إذا هو بصر طالبه بأهم أساليب وأدوات التقويم التي يستخدمها في تقـويم       
طالبه، وحدد لهم أدوارهم أثناء دراستهم للمقرر، وأمدهم بأسماء المراجع والمصادر المختلفـة التـي               

عابه بدال من االعتماد على مصدر واحد للمعرفة سـواء كـان الكتـاب              تعينهم على فهم المقرر واستي    
المقرر أو أستاذ المادة، ألن ذلك ال ينسجم واالتجاهات العالمية الحديثة في التعليم والتي تؤكـد علـى                  
الطرق واألساليب التي تشجع على المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والبحث الموقف، والتـي تقتـضي               

 صوب المكتبات وشبكات المعلومات ومصادر المعرفة المختلفة، بما يمكنهم من إجـراء             توجيه الطالب 
  )٥٦(.بحوثهم بأنفسهم واستخالص نتائجها وتفسيرها

  :أساليب التدريس) ج
يعتبر اختيار وتحديد أساليب التدريس المناسبة مقوم أساسى من مقومات األداء التدريسى ومهمة             

  .ريس أثناء أدائه لهرئيسية من مهام عضو هيئة التد
فإذا كان من المهم أن يحسن عضو هيئة التدريس االستعداد للتدريس، وإذا كان مـن المهـم أن                  
يهيئ طالبه لدراسة المادة التي يقوم بتدريسها التهيئة المناسبة، فإنه من المهم أيضا أن يـستطيع تنفيـذ          

المرغوب من األهداف، وهذا يتطلـب      الخطط واألنشطة التعليمية التي تناسب حاجات الطالب، وتحقق         
تنويع طرق وأساليب التدريس، واستخدام وسائل تعليمية متطورة ومتنوعـة، واإلجابـة علـى أسـئلة             
الطالب واستفساراتهم، ومناقشة الطـالب فـي أحـدث المـستجدات العلميـة، وتفـسير النظريـات                 

 وإتاحة الفرصة للطـالب     )٥٧(والمصطلحات بشكل واضح وبسيط، واستخدام لغة سليمة للتواصل معهم        
  )٥٨(.للمشاركة بمعارفهم وخبراتهم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم

هذا فضال عن ضرورة بذله جهد كبير في عملية التدريس، فعضو هيئـة التـدريس المتميـز ال             
بمعـايير  يسمح لنشاطه وحماسه وانتباهه بالفتور في العمل، حتى يظل تدريسه دائما حيا وحقيقيا، فيهتم             

 فثمة ارتباط قوى بين حماس عضو هيئـة         )٥٩(.اإللقاء خاصة ما يصحبه من حركات ملمحية وانفعالية       
التدريس في أدائه التدريسي ومستوى تعلم الطالب، وهذا ما توصل إليه أحد أعضاء هيئـة التـدريس،             
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عتاد فـي التـدريس،     حينما قام بتدريس مقرر علم النفس على مرتين، المرة األولى استخدم أسلوبه الم            

ولكنه في المرة الثانية بذل جهدا كبيرا لكي يكون تدريسه أكثر حيوية، مضيفا إيماءات باليـد ومغيـرا                  
  )٦٠(.نبرة صوته، وقد حصل على نتائج مذهلة وارتفعت تقديرات الطالب في المرة الثانية

  :التفاعل مع الطالب) د
س الفعال على أهمية وضرورة تفاعل عـضو     التي أجريت في مجال التدري     )٦١(أجمعت الدراسات 

  .هيئة التدريس مع طالبه، باعتباره أحد أهم مقومات التدريس الفعال
فعضو هيئة التدريس الجيد يجب أن يكون قادرا على حفز طالبه جميعـا إلـى الـتعلم الـذاتي                   

ـ       ، كما يجب أن يعودهم االعتماد على أنفـسهم       . وتوجيههم لذلك  شاعرهم ويتـابعهم دائمـا ويهـتم بم
ويحرص على تنمية االتجاهات العلمية عندهم، كالموضـوعية واألمانـة          ، ومشكالتهم وتقدمهم العلمي    

 )٦٢(.العلمية والتفتح الذهني وحب المعرفة والسعي في طلبها والتروي في إصـدار األحكـام وغيرهـا            
إلى الصرامة وفرض   مهيمنا على حجرة الدراسة هيمنة الحكيم الهادئ المتزن البشوش، الذي ال يحتاج             

السيطرة، بقدر ما يحتاج إلى القدرة على ضبط سلوك طالبه وتوجيـه حركـة تفكيـرهم، واالحتفـاظ             
 مشاركا لهم في أنـشطتهم معايـشا لقـاءاتهم ونـدواتهم            )٦٣(.بالمناقشة بعيدا عن الشرود أو الغموض     

للتـدريس والـتعلم الـذي      وحفالتهم ورحالتهم ومسابقاتهم، ففي هذه المشاركة والمعايشة فرص ذهبية          
  )٦٤(.يلعب فيه أسلوب القدوة دورا كبيرا في تربية طالبه

  :تقويم تعليم الطالب) هـ
يعتبر تقويم تقدم الطالب أحد أهم خصائص األداء التدريسي الفعال وأحد أهـم مقوماتـه، فهـو                 

 الحكم على ما إذا     األساس في عملية تطوير األداء التدريسي وهو األساس الذي يمكن االعتماد عليه في            
  .كانت أهداف التدريس قد تحققت أم ال

ومن ثم، فإنه ينبغي على أعضاء هيئة التدريس أن يستخدموا طرقا وأسـاليب تقـويم متنوعـة                 
، وأن تشمل اختباراتهم الجوانب األساسية للمقرر، وأن تراعى الفروق الفردية بـين       )٦٥(ومالئمة وعادلة 

ص لها، وأن ترتبط ارتباطا مباشرا بالمحاضرات أو بما تم توجيـه            الطالب، وأن تناسب الوقت المخص    
، وأن يعتمدوا على استراتيجيات تحقق تغذية مرتجعة عالية الجـودة           )٦٦(الطالب إليه من كتب ومصادر    

 فمن واجب عضو هيئة التدريس االضطالع علـى كـل           )٦٧(.تمكنه من إصالح وتعديل طرق تدريسه     
من أعمالهم قراءة فاحصة مدققة، فيها حرص وتقبـل حتـى يمكـن             نشاطات طالبه وقراءة كل عمل      

متابعة الطالب وتوجيههم التوجيه األمثل، وعند رصد الخطأ ينبغي أن يسجل الحل الصحيح أو التوجيه               
الذي يمكن الطالب من الوصول إلى هذا الحل، وأن تكـون تعليقاتـه علـى هـذا العمـل واضـحة                     

  )٦٨(.ومفهومه

  :بناء أداة الدراسة
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  :اعتمد الباحثان على االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وقد مر إعدادها بالمراحل التالية

  :تحديد جوانب األداء التدريسى وذلك من خالل -١
اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة باألداء التدريسى ألعضاء هيئـة التـدريس               ) أ 

  .وانبه ومقوماته وطرق تقويمهوتحليل ما ورد فى األدب التربوى عن مفهومه وج
إجراء مقابالت مع مجموعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس للتعرف منهم على أهم جوانب               ) ب 

 .األداء التدريسى الجامعى الفعال وعناصر كل جانب منها

خبرة الباحثين بالتدريس الجامعى، والتى قاما خاللها بالتدريس لمختلـف التخصـصات وفـى                )ج 
 .المختلفةالسنوات الدراسية 

  :ومن خالل ذلك تم تحديد الجوانب التالية لألداء التدريسى وهى
 .التفاعل مع الطالب، تقويم الطالب، االستعداد للتدريس، تهيئة الطالب للتدريس، أساليب التدريس

 عبارة لكل جانـب  ١٥بناء صورة أولية لعبارات كل جانب من جوانب األداء التدريسى بواقع             -٢
: ة السابقة، وتم تحديد فئات االستجابة فى ثالثة بدائل لدرجة األهمية وهـى   من الجوانب الخمس  

 .كبيرة، متوسطة، قليلة: كبيرة، متوسطة، قليلة، وثالثة أيضا لدرجة الممارسة

كذلك تضمنت األداة جزء يتعلق ببعض البيانات الشخصية للمستجيب كالنوع، ونوع اإلعـداد،             
  .على درجة الدكتوراهوالرتبة األكاديمية، ومكان الحصول 

عرض الباحثان األداة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة التربيـة وعلـم الـنفس                 -٣
والمناهج وطرق التدريس للتعرف على مالحظتهم حول مدى شمول محاورها لجوانـب األداء       
التدريسي، وكفاية عبارات كل جانب، ومدى ارتباط كل عبارة بمحورهـا، ودرجـة دقـة و                

 .ل عبارةوضوح ك

ة وفق مالحظات األساتذة المحكمين حيث تم حذف بعض         دافى ضوء ذلك تم تعديل عبارات األ       -٤
) ٥٠(العبارات وإضافة البعض اآلخر، وبذلك أصبحت األداة فى صورتها النهائية تتكون مـن     

 :يعبارة توزعت على الجوانب الخمسة على النحو التال

 ١٠إلى    ١  وتمثله العبارات من    االستعداد للتدريس 

 ٢٠إلى    ١١  وتمثله العبارات من  تهيئة الطالب للتدريس 

 ٣٠إلى    ٢١  ويمثله العبارات من    سـأساليب التدري 

 ٤٠إلى    ٣١  ويمثله العبارات من    التفاعل مع الطالب 

 ٥٠إلى    ٤١  ويمثله العبارات من    م الطالبــتقوي 

عضو هيئة تدريس مـن     ) ٤٥(امها  تم حساب ثبات األداة بطريقة إعادة االختبار على عينة قو          -٥
أعضاء هيئة تدريس عند التطبيق الثانى، وقد تراوحت المـدة          ) ١٠(كليات مختلفة، وقد تخلف     

 معـامالت االرتبـاط   جاءتوقد  يوما، ٣٠ إلى ٢٠بين التطبيق األول والتطبيق الثانى ما بين     
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بة للمجاالت الخمـسة     بالنس ٠,٩٢،  ٠,٨١بين درجات كل من التطبيقين األول والثانى ما بين          

 مما يشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة عالية من          ٠,٠١وجميع هذه المعامالت دالة عند مستوى       
 .الثبات

للتحقق من صدق األداة قام الباحثان بعرض جوانبها مقرونة بالعبارات الخاصـة بهـا علـى                 -٦
ح العبـارات  مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية، وطلبا منهم الحكم على مـدى وضـو       

 .ودرجة انتمائها لمحورها ومدى شمولها وكفايتها لقياس ما وضعت من أجله

وقد أكد المحكمون على أن معظم العبارات تعبر عن الجوانب المختلفة لألداء التدريسى، كمـا               
تم حساب صدق االتساق الداخلى لألداة عن طريق حساب معامالت االرتباط بين متوسـطات              

التدريس فى كل عبارة ومتوسطات درجاتهم الكلية على الجانـب الـذى            درجات أعضاء هيئة    
، ٠,٧٩تنتمى إليه، وقد تراوحت معامالت االرتباط بالنسبة لجميع جوانب األداء التدريسى بين             

  . وهذه النتائج تشير إلى أن األداة صادقة وصالحة للتطبيق٠,٩١
 

   :المجتمع األصلي وعينة الدراسة
لي الذي اشتقت منه عينة الدراسة  من أعضاء هيئـة التـدريس بجامعـة                يتألف المجتمع األص  

االختيار المبـدئي علـى     وقع  وقد  . عضوا) ١٤١٢ ( والذي بلغ  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ للعام الجامعي    المنوفية
 اسـتمارة   )٢٤٥( وقد حصل الباحثان علـى       ،بطريقة عشوائية طبقية  تم اختيارهم    عضوا منهم    )٣٢٠(

 من العينة المختارة، وهى نسبة مقبولة بالنظر إلى طبيعـة           )%٧٦,٦(سبة   بن صالحة للتحليل اإلحصائي  
مجتمع أعضاء هيئة التدريس محل الدراسة، وبذلك تكون نسبة العينة في صورتها النهائية وقد بلغـت               

  . من المجتمع األصلي)%١٧,٤(  
  
  
  
  
  
  
  

  :يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيراتها) ١(وفيما يلي جدول 
  

 والرتبـة األكاديميـة،     ،يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الجنس، ونوع اإلعـداد         ) ١(جدول  
  .ومكان الحصول على الدكتوراه



  

-١٧-  

١٧

مكان الحصول على   الرتبة األكاديمية  نوع اإلعداد  النوع
  الدكتوراه

غير   تربوي  أنثى  ذكر
  تربوي

أستاذ   أستاذ
  مساعد

  خارج  داخل  مدرس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٥,٩  ٣٩  ٨٤,١  ٢٠٦  ٦٧,٣  ١٦٥  ٢٢  ٥٤  ١٠,٦  ٢٦  ٧١,٤  ١٧٥  ٢٨,٦  ٧٠  ٢٢  ٥٤  ٧٨  ١٩١  

  :المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة
  :لمعالجة بيانات الدراسة إحصائيا قام الباحثان باإلجراءات التالية

 )١،  ٢،  ٣(ت  تم إعطاء الدرجا  حيث  تحويل االستجابات اللفظية ألفراد العينة إلى استجابات رقمية          )١
 وذلك بالنسبة لدرجة األهمية، وكـذلك بالنـسبة   ، على الترتيب  )كبيرة، متوسطة، قليلة  (لالستجابات  
  .لدرجة األداء

 لحـساب التكـرارات   Statistical Package For Social Science (SPSS)استخدام برنامج  )٢
األداة وكذلك لكل محـور     والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والوزنية لكل عبارة من عبارات          

 للتعرف على داللة الفروق بين درجة أهمية كـل       t-test" ت"من محاورها، كما تم استخدام اختبار       
 .جانب من جوانب األداء التدريسى التى شملتها الدارسة، ودرجة ممارستها

ـ         ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادى االتجاه        )٣ ة  للوقوف على مدى تباين آراء أعـضاء هيئ
التدريس حول درجة أهمية ودرجة ممارستهم لبعض جوانب األداء التدريسى وفق متغيرات النوع،             

 .نوع اإلعداد، الرتبة األكاديمية، مكان الحصول على الدكتوراه

 :  استخدم الباحثان للحكم على درجة األهمية ودرجة الممارسة المعايير التالية )٤

جانـب اعتبـر    لتدريسى والمهام الفرعية المتضمنة فى كل        جوانب األداء ا   ةأهميبالنسبة لدرجة   ) أ
 :الباحثان أن درجة أهمية الجانب أو العبارة

  .٣ إلى أقل من ٢,٤ أو العبارة من جانبإذا كان المتوسط النسبي لل  جداً ةمهم -
 ٢,٤ إلى أقل من ٢ أو العبارة من جانبإذا كان المتوسط النسبي لل  مهمة -

 ٢ إلى أقل من ١,٥ أو العبارة من جانبنسبي للإذا كان المتوسط ال  طةمتوس -

  ١,٥أقل من   أو العبارةجانبإذا كان المتوسط النسبي لل   لةقلي -
ممارسة أعضاء هيئة التدريس لبعض جوانب األداء التدريسى أو المهام الفرعية           بالنسبة لدرجة   ) ب

  :اعتبر الباحثان أن درجة ممارسة الجانب أو العبارة ،التى يتضمنها
  ٣ إلى أقل من ٢,٤ أو العبارة من للجانبإذا كان المتوسط النسبى    جدا رةكبي -
 ٢,٤ إلى أقل من ٢ أو العبارة من للجانبإذا كان المتوسط النسبى    كبيرة -

 ٢,٤ إلى أقل من ١,٥ أو العبارة من للجانبإذا كان المتوسط النسبى   متوسطة -
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  ١,٥أقل من  أو العبارة للجانبإذا كان المتوسط النسبي    قليلة -

  
  :نتائج الدراسة وتفسيرها

أسفر التحليل اإلحصائى للبيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من تطبيـق أداة الدراسـة               
  :على أفراد العينة عن النتائج التالية

التـي  هميـة   األرجـة   يما يتعلق بد  النتائج الخاصة بالسؤال األول والمتعلق بآراء أفراد العينة ف         -١
 . ودرجة ممارستهم لهايبعض جوانب األداء التدريس على يخلعونها

  
  : وسيتم عرض النتائج الخاصة بهذا السؤال وفق مستويين

   . الخمسييتعلق بجوانب األداء التدريس  :األول
  . يتعلق بعبارات كل جانب من هذه الجوانب:والثانى

د العينة في درجـة أهميـة       ففيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالمستوى األول المرتبط بآراء أفرا        
 شملتها الدراسة ودرجة ممارستهم لها، فيمكن توضيحها مـن خـالل            يجوانب التدريس الخمس الت   

  :الجدول التالي
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة فى درجـة            ) ٢(جدول رقم   
  .أهمية جوانب األداء التدريسى ودرجة ممارستها

  درجة الممارسة  درجة األهمية
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  م

  
االستجا

  بة
  

                  
ــب  جوان

            األداء

سبي  %  ك  %  ك  %  ك
ط الن

توس
الم

  
تيب

التر
سبي  %  ك  %  ك  %  ك  
ط الن

توس
الم

  
تيب

التر
  

االستعداد   ١
  للتدريس

١  ٢,٣٤  ١١,٤  ٢٨٠  ٤٣,٢  ١٠٥٨  ٤٥,٤  ١١١٢  ٢  ٢,٨  ٠,٨  ١٨  ١٧,٢  ٤٢٢  ٨٢  ٢٠١٠  

تهيئة   ٢
  الطالب

٤  ١,٩٦  ٢٨,٨  ٧٦٠  ٤٦,٧  ١١٤٥  ٢٤,٤  ٥٩٩  ١  ٢,٩  ٣,٨  ٩٢  ٣٢,٢  ٧٨٩  ٦٤  ١٥٦٩  

أساليب   ٣
  التدريس

٣  ١,٩٨  ٢٦,٤  ٦٤٧  ٤٨,٩  ١١٩٩  ٢٤,٧  ٦٠٤  ٤  ٢,٦٦  ٣,٦  ٨٧  ٢٧  ٦٦٢  ٦٩,٤  ١٧٠١  
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٤  
التفاعل 

مع 
  الطالب 

٥  ١,٩٣  ٣٢,٨  ٨,٣  ٤١,٣  ١٠١٣  ٢٥,٩  ٦٣٤  ٥  ٢,٦٥  ٢,٧  ٦٥  ٣٠,١  ٧٣٨  ٦٧,٢  ١٦٤٧  

تقويم   ٥
  الطالب

٢  ٢,١٦  ٢٢,٧  ٥٥٥  ٣٩,١  ٩٥٨  ٣٨,٢  ٩٣٧  ٣  ٢,٦٥  ٢,٦  ٦٣  ٢١  ٥١٥  ٧٦,٤  ١٨٧٢  

    ٢,٠٧  ٢٤,٤  ٢٩٩١  ٤٣,٩  ٥٣٧٢  ٣١,٧  ٣٨٨٦    ٢,٨  ٢,٧  ٣٢٥  ٢٥,٥  ٣١٢٦  ٧١,٨  ٨٧٩٩  المجموع  ٦
  

جوانب التدريس التي تناولتها الدراسة     أن أفراد العينة يرون أن كل       ) ٢(يتضح من الجدول السابق رقم      
على درجة كبيرة جدا من األهمية، حيث تراوحت المتوسطات النسبية لجوانب األداء التدريـسي بـين                

وهى قيمة تدل على أنهـا علـى        ) ٢,٨(كما كان المتوسط النسبي لمجموع تلك الجوانب        . ٢,٦٥،  ٢,٩
  .درجة كبيرة جدا من األهمية

دا إلى أن األداء التدريسي أصبح أحد االهتمامات البحثيـة واألكاديميـة            ويمكن تفسير ذلك استنا   
لكثير من الدراسات، التي تنطلق إما من اهتمامات فردية ألعـضاء هيئـة التـدريس والبـاحثين، أو                  

، واالهتمام القومي بتحسين تعليم     )٦٩(اهتمامات فريقية من خالل الندوات أو المؤتمرات أو الفرق البحثية         
 واالهتمام المتزايد من قبل المسئولين عن التعليم العالي، ومطالبة أعضاء هيئة التدريس بتقويم              الطالب،

أكثر دقة وعدال، واستجابة لرغبات الطالب والمنظمات غيرالحكومية وأولياء أمور الطالب في تعلـيم              
  )٧٠(.أكثر جودة

 حول التدريس فى الجامعة،     هذا باإلضافة إلى ما تعقده الجامعات من دورات وحلقات بحثية تدور          
وما يتاح فيها ألعضاء هيئة التدريس من فرص لالحتكاك بكثير من األساتذة ذوى الخبرة العاليـة فـى       

 كل ذلك وغيره يزيد من وعى أعضاء هيئـة التـدريس بأهميـة جوانـب األداء      )٧١(التدريس الجامعى 
  .التدريسى

همية من وجهة نظر أفراد العينة، الجانب       كما يتضح من الجدول نفسه أن أكثر جوانب التدريس أ         
الخاص بتهيئة الطالب لدراسة المقرر، فى حين جاء جانب التفاعل مع الطالب فى المرتبـة الخامـسة             

  .واألخيرة
ولعل ذلك يوضح أن أعضاء هيئة التدريس يؤكدون على أهمية أن يقوم عضو هيئـة التـدريس                 

ملية التدريس، كما يجب عليه أن يعرف الطالب بطبيعة         بتهيئة طالبه لدراسة المقرر قبل الدخول في ع       
المقرر وأهدافه وعالقته بغيره من المقررات األخرى، وبجوانب الحياة اليومية، مع إرشاد الطالب إلى              
المراجع التي تعينهم على فهم موضوعات المقرر، وتبصيرهم باألدوار والمهام التي ينبغي أن يقومـوا               

  .ذا المقرر واستيعابهبها حتى يمكنهم من فهم ه
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على ضرورة تقديم عضو هيئة التدريس مخطط كامـل         " ١٩٩٩محمود الناقة   "ويدعم ذلك تأكيد    

للمقرر في بداية الفصل الدراسي، يعرض فيه علـى طالبـه تـصورا شـامال لجوانبـه، وأبعـاده،                   
ها الطـالب   وموضوعاته، ومحتواه، ومراجعه وأهدافه، وأن يجهز قائمة بالموضوعات التي سيكتب في          

كذلك يجب عليه أن يقـدم  . دراساتهم وأبحاثهم الميدانية منها أو العملية مع بيان كيفية إعدادها وإنجازها    
نفسه في اللقاء األول لطالبه، ويعطيهم فكرة عما سوف يتعامل به معهم، وعما يجب أن يتعـاملوا بـه                

  )٧٢(.معه وذلك في حب وموضوعية دون تهديد أو وعيد
 للتفاعل بين الطالب فرغم تأكيد أفراد العينة على أهميته بدرجة  كبيرة إال أنـه قـد                  أما بالنسبة 

احتل المرتبة األخيرة بين الجوانب الخمسة لألداء التدريسى وهو ما يمكن تفسيره استنادا إلى أن بعض                
ـ                  ات أعضاء هيئة التدريس قد اعتادوا قلة التفاعل مع الطالب بسبب كثرة أعداد الطـالب داخـل قاع

  .المحاضرات
              وفيما يتعلق باستجابات أفراد العينة حول درجة ممارستهم لجوانب أدائهـم التدريـسي فتـشير

النتائج إلى أنهم يمارسون معظم هذه الجوانب بدرجة متوسطة حيث بلـغ المتوسـط النـسبي                
، )١,٩٦(لجوانب تهيئة الطالب لدراسة المقرر، والتفاعل مع الطـالب، وأسـاليب التـدريس              

على الترتيب، ويمارسون جانبي االستعداد للتدريس، وتقويم الطالب بدرجة         ) ١,٩٦(،  )١,٩٣(
على الترتيب، بينما بلغ المتوسط النسبي لمجمـوع     ) ٢,١٦(،  )٢,٣٤(كبيرة، بمتوسط نسبى بلغ     

وهى قيمة تدل على أن أفراد العينة يمارسون جوانب أدائهم التدريـسي            ) ٢,٠٧(تلك الجوانب   
  .بدرجة كبيرة

ويرى الباحثان أن هذه نتيجة طبيعة حيث يصعب على عضو هيئة التـدريس أن يقـوم بعمليـة                  
التدريس بدون اإللمام بالموضوعات التي يقوم بتدريسها، واإلطالع على الجديد فيها، إضـافة إلـى أن          

يقـم بهـذه    تقويم الطالب يعد من األمور الملموسة والتي يمكن أن يحاسب عليها إداريا وقانونيا إذا لم                
  .العملية بطريقة واضحة إضافة إلى ما تشكله عملية التقويم من أهمية كبيرة في عملية التدريس

وبالنسبة للنتائج المتعلقة بجوانب تهيئة الطالب للتدريس، وأسـاليب التـدريس، والتفاعـل مـع               
ن تضخم فـي عـدد    الطالب، فيمكن تفسيرها استنادا إلى ما يشهده التعليم الجامعي في الوقت الحالي م            

إضافة إلى زيـادة    ، الطالب وزيادة الكثافة الطالبية داخل قاعات الدرس، وحتى أثناء التدريبات العملية          
العبء التدريسي واإلداري لمعظم أعضاء هيئة التدريس، والسعي وراء إشباع حاجات ومطالب الحيـاة     

  .اليومية، وهو ما يطلق عليه صراع وتناقضات الدور
ير هذه النتائج استنادا إلى قصور اإلمكانات المادية بالجامعـة والتـى تحـول دون    كما يمكن تفس 

 – خاصة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة        –استخدام أعضاء هيئة التدريس لبعض أساليب التدريس        
فالقاعات فى الغالب غير مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة، وال توجد األجهزة التى تكفى جميـع الطـالب،                

  .إضافة إلى قلة دراية بعض أعضاء هيئة التدريس بكيفية استخدام هذه األجهزة
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محمـد  "، و   )٧٣("١٩٩١محمـود أحمـد محمـود       "ويدعم ذلك ما توصلت إليه دراسة كل مـن          

، والتي أكدت كل منهـا      )٧٦("٢٠٠١على نصار   "، و   )٧٥("١٩٩٤عنتر لطفي   "، و )٧٤("١٩٩١الشطالوي  
المعوقات التي تحول دون أداء أعضاء هيئـة التـدريس ألدوارهـم            على وجود عديد من المشكالت و     

 ودراسـة  )٧٧("E. Thorsen 1996ثورزين . إ"التدريسية على الوجه المنشود، وما أشارت إليه دراسة 
 من أن ضغوط العمل بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس      )٧٨("٢٠٠٠محمد المصيلحي وفرغلي عبد الحميد      "

  . ممارستهم ألدوارهمتؤثر بشكل سلبي على درجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وفيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالمستوى الثانى والمتعلق بآراء أفراد العينة فى درجة أهمية ودرجـة               
 :ممارستهم لعبارات كل جانب من جوانب أدائهم التدريسي الخمس فتوضحها الجداول التالية

          خلعونها على عبـارات جانـب االسـتعداد        ففيما يتعلق بآراء أفراد العينة في درجة األهمية التي ي
 :للتدريس ودرجة ممارستهم لها فيوضحها الجدول التالي 

 
يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة في درجـة            ) ٣(جدول رقم   

  .أهمية ودرجة ممارستهم لعبارات جانب االستعداد للتدريس
  درجة الممارسة  درجة األهمية

  م  ةقليل  متوسطة  كبيرة  ةقليل  متوسطة  كبيرة

  االستجابة  
  

                                        
سبي  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة   

 الن
سط

متو
ال

  
يب

ترت
ال

سبي  %  ك  %  ك  %  ك  
 الن

سط
متو

ال
  

يب
ترت

ال
  

١  
اإللمام الجيد  
بالموضوعات 
التـــــي 

٢  ٢,٥٣  ١,٦  ٤  ٤٣,٧  ١٠٧  ٥٤,٧  ١٣٤  ١  ٢,٩  ٠  ٠  ١٠,٢  ٢٥  ٨٩,٨  ٢٢٠  



  

-٢٢-  

٢٢
  يدرسونها

٢  

اإلطالع على  
الجديد فـي   
ــادة  مـــ

  تخصصهم

٩  ٢,٢٦  ١٣,٥  ٣٣  ٤٧,٣  ١١٦  ٣٩,٢  ٩٦  ٢  ٢,٨٧  ٠  ٠  ١٢,٧  ٣١  ٨٧,٣  ٢١٤  

اإلعداد الجيد    ٣
  للمحاضرات

٤  ٢,٤٣  ٩,٤  ٢٣  ٣٨  ٩٣  ٥٢,٧  ١٢٩  ٥  ٢,٨٦  ٠  ٠  ١٤,٣  ٣٥  ٨٥,٧  ٢١٠  

٤  
ــزام  االلتــ
بمواعيـــد 

  المحاضرات
٦  ٢,٣٥  ٩  ٢٢  ٤٧,٣  ١١٦  ٤٣,٧  ١٠٧  ٦  ٢,٨٣  ٠,٨  ٢  ١٥,٥  ٣٨  ٨٣,٧  ٢٠٥  

٥  
استثمار وقت  
ــرة  المحاض
  فيما هو مفيد

٨  ٢,٢٧  ١٢,٧  ٣١  ٤٧,٣  ١١٦  ٤٠  ٩٨  ٧  ٢,٧٨  ١,٦  ٤  ١٩,٢  ٤٧  ٧٩,٢  ١٩٤  

٦  

الوقوف على  
أحدث وسائل  
تكنولوجيــا 

  التعليم

١٠  ١,٣٧  ٤٠,٨  ١٠٠  ٤٤,٩  ١١٠  ١٤,٣  ٣٥  ١٠  ٢,٦٩  ٢  ٥  ٢٧  ٦٧  ٧٠  ١٧٣  

٧  
إظهــــار 

ــزاز ا العتـ
  بمهنتهم

١  ٢,٦٦  ٢,٩  ٧  ٢٨,٢  ٦٩  ٦٩  ١٦٩  ٨  ٢,٧٥  ١,٦  ٤  ٢٢  ٥٤  ٧٦,٣  ١٨٧  

٨  
االهتمـــام  
بمظهـــرهم 

  وملبسهم
٣  ٢,٤٩  ٣,٧  ٩  ٤٣,٧  ١٠٧  ٥٢,٧  ١٢٩  ٩  ٢,٧٢  ٠,٤  ١  ٢٦,٩  ٦٦  ٧٢,٧  ١٧٨  

٩  
ــوعي  الــ
بأحدث طرق  

  التدريس
٧  ٢,٢٩  ١٠,٦  ٢٦  ٤٩,٤  ١٢١  ٤٠  ٩٨  ٣  ٢,٨٧  ٠,٨  ٢  ١١  ٢٧  ٨٨,٢  ٢١٦  

١٠  

ــدوة  القــ
ــسنة  الحــ
للطالب داخل  

  الجامعة

٥  ٢,٣٨  ١٠,٢  ٢٥  ٤٢  ١٠٣  ٤٧,٨  ١١٧  ٤  ٢,٨٦  ٠  ٠  ١٣,١  ٣٢  ٨٦,٩  ٢١٣  
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٢٣
  

أن أفراد العينة يـرون أن جميـع العبـارات الخاصـة بجانـب              ) ٣(ويتضح من الجدول السابق رقم      
  .االستعـداد للتدريس مهمة بدرجة كبيرة، وهو ما يتفق وينسجم مع النتيجة العـامة

من نفس الجدول كذلك، أن أكثر هذه العبارات أهمية من وجهة نظر أفراد العينة تلـك  كما يتضح  
العبارات المتعلقة باإللمام الجيد بالموضوعات التى يدرسونها، واإلطالع على الجديد فى تخصـصهم،             

  .وكذلك الوعى بأحدث طرق التدريس التى تناسب هذه الموضوعات
 الصعب االستعداد لتدريس مقـرر مـن المقـررات، دون           ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أنه من      

اإللمام بموضوعاته أو اإلطالع المستمر على الجديد فيه، ومعرفة أحدث طـرق التـدريس المناسـبة                
  .لتدريسه

هذا باإلضافة إلى أن عضو هيئة التدريس يصب جل اهتمامه فى مجـال تخصـصه، ويحـاول                 
إليه النظريات العلمية، منذ أن كان طالبا بالجامعة، وحتى         اإلحاطة بأبعاده المختلفة، وأحدث ما توصلت       

  .ما بعد حصوله على الدكتوراه
 )٧٩("١٩٩٦عبـد الـصمد األغبـري       "ويدعم ذلك ما توصلت إليه دراسات عديدة منها دراسـة           

  )٨٠("R. Arreola 2000أريوال . ر"ودراسة 
عبـارات جانـب االسـتعداد      أن أفراد العينة يرون أن جميع       ) ٣(ويتضح من نفس الجدول رقم      

للتدريس تمارس بدرجة كبيرة، بخالف عبارة واحدة وهى المتعلقة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية             
، وهذا يعنى أنهـا تمـارس بدرجـة     )١,٧٣( عملية التدريس، فقد حصلت على متوسط نسبى قدره          فى

ويمكن أن يعزى ذلك إلى قلة اإلمكانات والتجهيزات الالزمة السـتخدام هـذه الوسـائل، أو             . متوسطة
  .ضعف إلمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالمهارات الالزمة الستخدامها

لعينة فى درجة األهمية التى يخلعونها على عبـارات جانـب تهيئـة         وفيما يتعلق بآراء أفراد ا    
  :الطالب لدراسة المقرر فيوضحها الجدول التالي
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٢٤
يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة فى درجـة            ) ٤(جدول رقم   

  .أهمية ودرجة ممارستهم لعبارات جانب تهيئة الطالب لدراسة المقرر
  درجة الممارسة  درجة األهمية

  م  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

     االستجابة
  

                                
سبي  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة 

ط الن
توس

الم
  

تيب
التر

سبي  %  ك  %  ك  %  ك  
ط الن

توس
الم

  
تيب

التر
  

ــالب   ١١ ــف الط تعري
  بطبيعة المقرر

١  ٢,٢٩  ٨,٢  ٢٠  ٥٤,٧  ١٣٤  ٣٧,١  ٩١  ١  ٢,٧٤  ٠  ٠  ٢٥,٧  ٦٣  ٧٤,٣  ١٨٢  

ــداف   ١٢ توضــيح أه
  المقرر

٣  ٢,١  ١٨,٨  ٤٦  ٥٢,٢  ١٢٨  ٢٩  ٧١  ٢  ٢,٧٣  ١,٢  ٣  ٢٤,٩  ٦١  ٧٣,٩  ١٨١  

١٣  
ــة  ــيح عالق توض
ــبعض  ــرر ب المق

  جوانب الحياة
٨  ١,٨٤  ٣٣,١  ٨١  ٤٩,٤  ١٢١  ١٧,٦  ٤٣  ٦  ٢,٥٨  ٤,١  ١٠  ٣٣,٥  ٨٢  ٦٢,٤  ١٥٣  

١٤  

توضــيح العالقــة 
بـــين المقـــرر 

ــررات و المقـــ
  األخرى

٧  ١,٨٥  ٣٤,٧  ٨٥  ٤٥,٣  ١١١  ٢٠  ٤٩  ٧  ٢,٥٥  ٤,١  ١٠  ٣٧,١  ٩١  ٥٨,٨  ٤٤  

١٥  
إرشادات الطـالب   
ــصادر   ــى الم إل

  المعينة
٥  ١,٩١  ٣٢,٧  ٨٠  ٤٤,١  ١٠٨  ٢٣,٣  ٥٧  ٥  ٢,٦  ٤,١  ١٠  ٣١,٤  ٧٧  ٦٤,٥  ١٥٨  

١٦  
تحديــــد األدوار 
المطلوبة من كـل    

  طالب
١٠  ١,٧٥  ٤١,٢  ١٠١  ٤٢,٩  ١٠٥  ١٥,٩  ٣٩  ٩  ٢,٤٥  ٥,٣  ١٣  ٤٤,١  ١٠٨  ٥٠,٦  ١٢٤  

١٧  
ــالب  ــف الط تعري
بأساليب التقـويم   

  المستخدمة
٩  ١,٨٢  ٣٨,٨  ٩٥  ٤٠,٤  ٩٩  ٢٠,٨  ٥١  ١٠  ٢,٤٤  ٦,٥  ١٦  ٤٢,٤  ١٠٤  ٥١  ١٢٥  

١٨  
توضيح االرتبـاط   
بين موضـوعات   

  المقرر
٢  ٢,١٣  ١٩,٢  ٤٧  ٤٨,٦  ١١٩  ٣٢,٢  ٧٩  ٣  ٢,٧٢  ٢,٩  ٧  ٢٢,٤  ٥٥  ٧٤,٧  ١٨٣  

ــالب   ١٩ ــصير الط   ٦  ١,٩  ٣٢,٧  ٨٠  ٤٤,٥  ١٠٩  ٢٢,٩  ٥٦  ٨  ٢,٥٤  ٦,١  ١٥  ٣٣,٩  ٨٣  ٦٠  ١٤٧تب
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٢٥
ــذ ــة م اكرة بكيفي

  المقرر

٢٠  
مساعدة الطـالب   
على تطبيـق مـا     

  يدرسونه
٤  ١,٩٧  ٢٩  ٧١  ٤٥,٣  ١١١  ٢٥,٧  ٦٣  ٤  ٢,٦٧  ٣,٣  ٨  ٢٦,٥  ٦٥  ٧٠,٢  ١٧٢  

  
ب أن أفراد العينة يرون أن جميع عبارات جانـب تهيئـة الطـال            ) ٤(ويتضح من الجدول السابق رقم      

  ).٢,٤(لدراسة المقرر مهمة جدا، حيث جاء المتوسط النسبي لكل العبارات أكبر من 
      ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن تعريف الطالب بطبيعة المقرر وأهدافه وكيفية التعامـل معـه                

ور وكيفية مذاكرته، وتحديد األنشطة، والتطبيقات الالزمة، وسبل التقويم المناسبة، وحجـم ونـوع الـد          
  . وغيرها، تعين عضو هيئة التدريس على القيام بالتدريس بكفاءة عالية... المطلوب من كل طالب

كما يتضح من نفس الجدول كذلك أن معظم المهام التدريسية التى تعبر عنها عبارات جانب تهيئة                
 الطالب لدراسة المقرر تمارس من وجهة نظر أفراد العينة بدرجة متوسـطة، حيـث تراوحـت قـيم                 

  .وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة العامة). ١,٩٧(، )١,٧٥(المتوسطات النسبية لها بين 
وقد يرجع ذلك إلى أن بعض هذه العبارات كتحديد األدوار المطلوبة من الطالب أثنـاء دراسـة                 

مثـل أسـلوب    :  من خالل طرق التدريس شائعة االسـتخدام       – في الغالب    –المقرر يصعب ممارستها    
ضافة إلى تعود الطالب على الكتاب المقرر، وأحيانا الملخـصات واألسـئلة واألجوبـة،              المحاضرة، إ 

  .وعدم ارتباط المقرر بالواقع المعاش، أو بغيره من المقررات األخرى
كما يتضح من نفس الجدول أن المهام التدريسية التى تعبر عنها العبـارات الخاصـة بتعريـف                 

ه لهم، واالرتباط بين موضـوعاته تمـارس بدرجـة كبيـرة            الطالب بطبيعية المقرر، وتوضيح أهداف    
ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن هذه المهام مـن          . على الترتيب ) ٢,١٣،  ٢,١،  ٢,٢٩(بمتوسط نسبى   

  .اليسير ممارستها حتى فى ظل األعداد الكبيرة، وندرة وسائل تكنولوجيا التعليم
درجة ممارسة المهام التى تعكسها كل عبارة       وفيما يتعلق بآراء أفراد العينة فى درجة أهمية و        

  :من عبارات جانب أساليب التدريس، فيمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي
  

  
  
  
  
  



  

-٢٦-  

٢٦
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة فى درجـة            ) ٥(جدول رقم   
  :أهمية ودرجة ممارستهم لعبارات جانب أساليب التدريس

  درجة الممارسة  درجة األهمية
  م  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  االستجابة
  

                               
سبي  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة

ط الن
توس

الم
  

تيب
التر

سبي  %  ك  %  ك  %  ك  
ط الن

توس
الم

  
تيب

التر
  

بذل جهد كبيـر      ٢١
  في التدريس

١  ٢,٢  ١٦,٣  ٤٠  ٤٦,٩  ١١٥  ٣٦,٧  ٩٠  ١  ٢,٧٥  ٣٦,٧  ٩٠  ٤٦,٩  ١١٥  ١٦,٣  ٤٠  

٢٢  
مناقشة الطـالب   
في المـستجدات   

  العلمية
٧  ١,٨٩  ٣٥,٥  ٨٧  ٣٩,٦  ٩٧  ٢٤,٩  ٦١  ٤  ٢,٧٢  ٢٤,٩  ٦١  ٣٩,٦  ٩٧  ٣٥,٥  ٨٧  

٢٣  
ــى  ــة عل اإلجاب
استفــــسارات 

  الطالب
٢  ٢,١٦  ١٨,٤  ٤٥  ٤٦,٩  ١١٥  ٣٤,٧  ٨٥  ٣  ٢,٧٣  ٣٤,٧  ٨٥  ٤٦,٩  ١١٥  ١٨,٤  ٤٥  

استخدام وسـائل     ٢٤
  يمية متنوعةتعل

٩  ١,٧٨  ٣٦,٧  ٩٠  ٤٨,٦  ١١٩  ١٤,٧  ٣٦  ٨  ٢,٦  ١٤,٧  ٣٦  ٤٨,٦  ١١٩  ٣٦,٧  ٩٠  

ــروح   ٢٥ ــي ب التحل
  الدعابة والمرح

٦  ١,٩٥  ٢٦,٥  ٦٥  ٥٢,٢  ١٢٨  ٢١,٢  ٥٢  ١٠  ٢,٤٨  ٢١,٢  ٥٢  ٥٢,٢  ١٢٨  ٢٦,٥  ٦٥  

ــرق    ٢٦ ــع ط تنوي
  التدريس

٥  ٢,٠٤  ٢٠,٨  ٥١  ٥٤,٧  ١٣٤  ٢٤,٥  ٦٠  ٥  ٢,٦٩  ٢٤,٥  ٦٠  ٥٤,٧  ١٣٤  ٢٠,٨  ٥١  

٢٧  
ــة  ــتخدام لغ اس
سليمة للتواصـل   

  مع الطالب
٣  ٢,١٣  ١٥,٩  ٣٩  ٥٤,٧  ١٣٤  ٢٩,٤  ٧٢  ٢  ٢,٧٥  ٢٩,٤  ٧٢  ٥٤,٧  ١٣٤  ١٥,٩  ٣٩  

٢٨  
إتاحة الفرصـة   
ــالب  للطــــ

  للمشاركة
٨  ١,٧٩  ٣٨  ٩٣  ٤٥,٣  ١١١  ١٦,٧  ٤١  ٧  ٢,٦٢  ١٦,٧  ٤١  ٤٥,٣  ١١١  ٣٨  ٩٣  

ــرص   ٢٩ ــة ف إتاح
  التعلم الذاتي

١٠  ١,٧٥  ٤١,٦  ١٠٢  ٤١,٦  ١٠٢  ١٦,٧  ٤١  ٩  ٢,٥٧  ١٦,٧  ٤١  ٤١,٦  ١٠٢  ٤١,٦  ١٠٢  

  ٤  ٢,١٣  ١٤,٣  ٣٥  ٥٨,٨  ١٤٤  ٢٦,٩  ٦٦  ٦  ٢,٦٨  ٢٦,٩  ٦٦  ٥٨,٨  ١٤٤  ١٤,٣  ٣٥تفسير النظريات    ٣٠
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٢٧
والمـــصطلحات 

  العلمية
  

أن أفراد العينة يرون أن جميع المهام التي تعكسها عبارات جانب           ) ٥(ويتضح من الجدول السابق رقم      
ة كبيرة جدا، وهذا يتفق مع النتيجة العامة لدرجة أهميـة جانـب أسـاليب          أساليب التدريس مهمة بدرج   

استخدام لغـة سـليمة للتواصـل مـع         "، و "بذل جهد كبير في التدريس    "وقد جاءت العبارات    . التدريس
في المراتب الثالث األولى، في هذا الجانب مـن         " اإلجابة على أسئلة الطالب واستفساراتهم    "و" الطالب

  .يةحيث درجة األهم
وقد يرجع ذلك إلى أن القيام بالمهام األخرى فى عملية التدريس تتوقف بدرجة كبيرة على الجهد                

نـشاط لغـوى ال     "المبذول فى عملية التدريس، وعلى اللغة المستخدمة فى عملية التدريس، فالتدريس            
 دون نقاش    ومن الصعوبة بمكان أن يحدث     )٨١("يمكن أن يتم دون استخدام لغة صحيحة سليمة وواضحة        

أو حوار يتم فيه اإلجابة على أسئلة الطالب واستفساراتهم ويزيل كثيرا من مواطن اللبس والغمـوض                 
لديهم، ويزيد من إيجابيتهم ويخلق جوا من التفاعل، كما أنه أساس لحرية الطالب وسبيل من أهم سـبل            

يس لـيس مجـرد نقـل    ممارستها، وطريقة فعالة للتخلص من صب المعرفة فى عقول الطالب، فالتدر    
  )٨٢(.المعرفة وصبها فى عقول الطالب

ويتضح من نفس الجدول كذلك أن أفراد العينة يرون أن أعضاء هيئة التدريس يمارسون معظـم               
العبارات الخاصة بجانب أساليب التدريس بدرجة متوسطة، ويمكن تفسير ذلك في ضوء واقع التعلـيم               

 في ظل األعداد الكبيـرة وقـصور اإلمكانـات    –دريس الجامعى الذى يصعب فيه على عضو هيئة الت      
 استخدام أساليب كثيرة مثل مناقشة الطالب في أحدث المستجدات العلمية، واستخدام وسـائل              -المادية  

تعليمية متعددة، وإتاحة فرص التعلم الذاتي للطالب، إضافة إلى اعتقاد كثير من أعضاء هيئة التـدريس       
  .رح يعد خروج عن التقاليد الجامعية ويقلل من مكانة األستاذ بين طالبهأن التحلي بروح الدعابة والم

كما يتضح من الجدول نفسه أن أفراد العينة يرون أن أعضاء هيئة التدريس يمارسـون بدرجـة               
كبيرة المهام المتعلقة باستخدام لغة سليمة للتواصل مع الطالب، وتفـسير النظريـات العلميـة بـشكل                 

وتعد هذه النتيجة طبيعيـة مـن       . تدريس، وبذل جهد كبير في عملية التدريس        واضح، وتنويع طرق ال   
وجهة نظر الباحثين؛ ألن هذه المهام تعتبر العمود الفقري لعملية التدريس وبدون ممارسـتها بدرجـة                

  .كبيرة يصعب االدعاء بأن عضو هيئة التدريس يؤدى وظيفته التدريسية
جة أهمية ودرجة ممارستهم للعبارات الخاصـة بجانـب         وفيما يتعلق بآراء أفراد العينة في در      

  :التفاعل مع الطالب فيوضح نتائجها الجدول التالي
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٢٨
يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة فيما يتعلـق  ) ٦(جدول رقم   

  .ب ودرجة ممارستهم لهابدرجة األهمية التى يخلعونها على العبارات الخاصة بجانب التفاعل مع الطال
وفيما   درجة الممارسة  الممارسةدرجة 

يتعلق بآراء  
  الستجابةا

سط   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  
متو

ال
سبي

الن
يب  

ترت
ال

سط   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  
متو

ال
سبي

الن
يب  

ترت
ال
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٢٩
يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أفراد العينة فيما يتعلـق  ) ٦(جدول رقم   

  .ب ودرجة ممارستهم لهابدرجة األهمية التى يخلعونها على العبارات الخاصة بجانب التفاعل مع الطال
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٣٠
أفراد العينة  

جـة  في در 
ــة  أهميــ
ــة  ودرجـ
ممارســتهم 
للعبــارات  
ــة  الخاصـ
بجانــــب 
التفاعل مع  
ــالب  الطـ
ــح  فيوضـ
ــا  نتائجهـ
ــدول  الجـ

  :التالي
جدول رقـم   

يوضح ) ٦(
ــرارات  التك
ــسب  والنـ
المئويـــة 
والمتوسطات 
ــسابية  الحـ
آلراء أفراد  
العينة فيمـا   
يتعلق بدرجة  
األهمية التى  
يخلعونهـــا 
علـــــى 
العبـــارات 
ــة  الخاصـ
بجانــــب 
التفاعل مـع   

ــال ب الطـ
ودرجـــة 
ــتهم  ممارس

                                                  
  العبارة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
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٣١

٣١  
ــرام  احتـ

راء آ
  الطالب

٣  ٢,٠٥  ٢٥,٧  ٦٣  ٤٣,٣  ١٠٦  ٣١  ٧٦  ٢  ٢,٧٣  ١,٦  ٤  ٢٣,٧  ٥٨  ٧٤,٧  ١٨٣  

٣٢  
تـــشجيع 
ــز  وتحفي

  الطالب
٢  ٢,٠٨  ٢٠,٤  ٥٠  ٥١  ١٢٥  ٢٨,٦  ٧٠  ٣  ٢,٧٣  ١,٦  ٤  ٢٤,١  ٥٩  ٧٤,٣  ١٨٢  

٣٣  

ــل  تقبــ
اآلراء 

ــة  المخالف
  لهم

٦  ١,٩٢  ٣١  ٧٦  ٤٦,١  ١١٣  ٢٢,٩  ٥٦  ٤  ٢,٦٦  ٣,٣  ٨  ٢٧,٣  ٦٧  ٦٩,٤  ١٧٠  

٣٤  

تخصيص 
ء مـن   جز

ــتهم  وقـ
إلرشـــاد 
ــة  وتوعي

  الطالب

٨  ١,٧٩  ٤٢,٩  ١٠٥  ٣٥,١  ٨٦  ٢٢  ٥٤  ٥  ٢,٦٤  ٢,٩  ٧  ٣٠,٦  ٧٥  ٦٦,٥  ١٦٣  

٣٥  

ــاعة  إشـ
ــة  األلفـ
بيـــنهم 
وبــــين 

  الطالب

٤  ١,٩٨  ٢٦,٩  ٦٦  ٤٨,٢  ١١٨  ٢٤,٩  ٦١  ٦  ٢,٦٤  ١,٢  ٣  ٣٣,٩  ٨٣  ٦٤,٩  ١٥٩  

٣٦  

ــساعدة  م
الطالب في  
حل بعض  
مشكالتهم 
  االجتماعية

٩  ١,٧٨  ٣٧,٦  ٩٢  ٤٦,٥  ١١٤  ١٥,٩  ٣٩  ٨  ٢,٦١  ٢  ٥  ٣٥,٥  ٨٧  ٦٢,٤  ١٥٣  

٣٧  

ــيم  تنظـ
ــض  بعـ
ــرحالت  ال
واالشتراك 

١٠  ١,٧٦  ٤٦,٩  ١١٥  ٣٠,٦  ٧٥  ٢٢,٤  ٥٥  ١٠  ٢,٤٩  ٥,٣  ١٣  ٤٠,٤  ٩٩  ٥٤,٣  ١٣٣  
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٣٢
  فيها

٣٨  
تقبل تقويم  
الطـــالب 

  لتدريسهم
٧  ١,٨٥  ٤٠,٤  ٩٩  ٣٤,٣  ٨٤  ٢٥,٣  ٦٢  ٧  ٢,٦٢  ٢  ٥  ٣٤,٣  ٨٤  ٦٣,٧  ١٥٦  

٣٩  

ــوفير  تـ
الهــدوء  
أثنــــاء 

  الشرح

١  ٢,١٤  ٢٤,٥  ٦٠  ٣٦,٧  ٩٠  ٣٨,٨  ٩٥  ١  ٢,٧٤  ٢,٤  ٦  ٢٠,٨  ٥١  ٧٦,٨  ١٨٨  

٤٠  

ــرف  التع
ــى  علــ
الطـــالب 
والتحــدث 
معهـــم 
ــارج  خـ
ــات  قاعـ

  الدرس

٥  ١,٩٦  ٣١,٤  ٧٧  ٤١,٦  ١٠٢  ٢٦,٩  ٦٦  ٩  ٢,٦١  ٤,١  ١٠  ٣٠,٦  ٧٥  ٦٥,٣  ١٦٠  

  
التفاعل مع الطالب   أن أفراد العينة يرون أن جميع عبارات جانب         ) ٦(ويتضح من الجدول السابق رقم      

، وتـشجيع  "، واحترام آراء الطالب"توفير الهدوء أثناء الشرح  "مهمة بدرجة كبيرة، وإن جاءت عبارات       
  .في المراتب الثالث األولى" الطالب وتحفيزهم على مواصلة البحث والدراسة

ثنـاء  وقد يرجع ذلك إلى أن ضبط قاعة المحاضرة ونظامها وما يترتب عليه من توفير الهدوء أ               
الشرح يسهم بدرجة كبيرة فى تحقيق أهداف العملية التعليمية، من خالل توفير فرص للعمل واإلنجـاز                

 هذا فضال عن أن احترام الطالب وتـشجيعهم         )٨٣(.لكل الطالب، وإشباع لحاجاتهم النفسية واالجتماعية     
ـ    ية لحقـوق اإلنـسان،   وحثهم على مواصلة البحث والدراسة بات مطلباً تفرضه المبادئ العامة األساس

وهذا االحترام يتطلب مراعاة ما لدى الطالب من معارف، واحترام قدرتهم على النقد واإلبـداع، بـل                 
  )٨٤(.واستثارة هذه القدرات

أن أفراد العينة يمارسون معظم عبارات جانب التفاعل مـع          ) ٦(ويتضح من الجدول السابق رقم      
، ١,٩٨،  ١,٧٦لنسبى لعبارات هذا الجانب مـا بـين         الطالب بدرجة متوسطة، حيث تراوح المتوسط ا      

وهى نتيجة تتفق مع النتائج الخاصة بجانب التفاعل مع الطالب والتى أشارت إلـى أن أفـراد العينـة                   
  .يمارسون هذا الجانب بصفة عامة بدرجة متوسطة
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٣٣
، "توفير الهـدوء أثنـاء الـشرح      "كما يتضح من نفس الجدول أن أفراد العينة يمارسون عبارات           

بدرجة كبيـرة حيـث جـاء       " واحترام آراء الطالب  "،  "وتشجيع الطالب على مواصلة البحث والدراسة     
  .على الترتيب) ٢,٠٥(، )٢,٠٨(، )٢,١٤(المتوسط النسبى لها 

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن أداء هذه المهام يتوقف على شخصية عـضو هيئـة التـدريس          
  .عانيه التعليم الجامعى من مشكالتومدى فهمه ألدواره بغض النظر عن ما ي

وفيما يتعلق بآراء أعضاء هيئة التدريس فى درجة أهمية ودرجة ممارسة عبارات جانب تقويم              
  :الطالب فالجدول التالى يوضح ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية آلراء أعضاء هيئة التـدريس           ) ٧(جدول رقم   
  . ودرجة ممارستهم عبارات جانب تقويم الطالبفي درجة أهمية

  درجة الممارسة  األهميةدرجة 
  م  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  االستجابة
  

                                     
سبي  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة 

ط الن
توس

الم
  

تيب
التر

سبي  %  ك  %  ك  %  ك  
ط الن

توس
الم

  
تيب

التر
  

تخدام طرق تقويم   اس  ٤١
  متنوعة 

٧  ١,٨٩  ٣٤,٧  ٨٥  ٤١,٢  ١٠١  ٢٤,١  ٥٩  ١٠  ٢,٥٣  ٥,٣  ١٣  ٣١  ٧٦  ٦٣,٧  ١٥٦  

ــستمر   ٤٢ ــويم الم التق
  لتعلم الطالب

٨  ١,٨٦  ٣٧,١  ٩١  ٤٠  ٩٨  ٤٢,٩  ٥٦  ٨  ٢,٦٧  ٢,٩  ١٧  ٢٧,٣  ٦٧  ٦٩,٨  ١٧١  

٤٣  
االستفادة من نتـائج    
التقــويم لتعــديل  

  أساليب التدريس
٩  ١,٨٦  ٣٧,٦  ٩٢  ٣٨,٨  ٩٥  ٢٣,٧  ٥٨  ٧  ٢,٧١  ٠,٨  ٢  ٢٧,٨  ٦٨  ٧١,٤  ١٧٥  

عرض نتائج التقويم     ٤٤
  على الطالب

١٠  ١,٨٥  ٤٠  ٩٨  ٣٤,٧  ٨٥  ٢٥,٣  ٦٢  ٩  ٢,٦٥  ٤,١  ١٠  ٢٦,٥  ٦٥  ٦٩,٤  ١٧٠  



  

-٣٤-  

٣٤

شمول االختبـارات     ٤٥
  لجوانب المقرر

٥  ٢,٣٣  ١٦,٣  ٤٠  ٣٣,٩  ٨٣  ٤٩,٨  ١٢٢  ٥  ٢,٧٥  ٠,٨  ٢  ٢٣,٧  ٥٨  ٧٥,٥  ١٨٥  

٤٦  
ــوى   ــاط محت ارتب

ــد  ــويم بأه اف التق
  المقرر

٤  ٢,٣٦  ١١,٤  ٢٨  ٤١,٢  ١٠١  ٤٧,٣  ١١٦  ٣  ٢,٨  ٢,٤  ٦  ٥١,١  ٣٧  ٨٢,٤  ٢٠٢  

٤٧  
ــوى   ــاط محت ارتب
ــتم  ــا ي التقــويم بم

  تدريسه
٣  ٢,٣٦  ٩,٤  ٢٣  ٤٥,٣  ١١١  ٤٥,٣  ١١١  ٦  ٢,٧٣  ٤,٩  ١٢  ١٦,٧  ٤١  ٧٨,٤  ١٩٢  

٤٨  
مناســبة أســئلة  
ــت   ــار للوق االختب

  المخصص
١  ٢,٤٢  ٨,٢  ٢٠  ٤١,٦  ١٠٢  ٥٠,٢  ١٢٣  ٢  ٢,٨٤  ١,٦  ٤  ١٢,٢  ٣٠  ٨٦,١  ٢١١  

العدل والموضوعية    ٤٩
  في تقدير الدرجات

٢  ٢,٤٠  ١١,٤  ٢٨  ٣٧,٦  ٩٢  ٥١  ١٢٥  ١  ٢,٨٧  ٠,٨  ٢  ١١,٨  ٢٩  ٨٧,٣  ٢١٤  

ــروق   ٥٠ ــاة الف مراع
  الفردية بين الطالب

٦  ٢,٢٢  ٢٠,٤  ٥٠  ٣٦,٧  ٩٠  ٤٢,٩  ١٠٥  ٤  ٢,٧٨  ٢  ٥  ١٨  ٤٤  ٨٠  ١٩٦  

  
عينة يرون أن جميع عبارات جانب تقويم أعضاء هيئـة   أن أفراد ال  ) ٧(ويتضح من الجدول السابق رقم      

" التدريس للطالب مهمة بدرجة كبيرة جدا، وإن احتلت عبارات العدل والموضوعية في تقويم الطـالب              
فـي المراتـب   " ارتباط محتوى التقويم بأهداف المقرر"و" مناسبة أسئلة االختبار للوقت المخصص لها   "و

ما يمكن تفسيره استنادا إلى أن هذه الخصائص الثالث أساسية في أي            الثالث األولى على الترتيب وهو      
  .عملية تقويم

كذلك، أن أفراد العينة يرون أن أعـضاء هيئـة التـدريس            ) ٧(ويتضح من الجدول السابق رقم      
يمارسون بعض المهام المرتبطة بجانب تقويم الطالب بدرجة كبيـرة وهـى تلـك المتعلقـة بـشمول                

لمقرر، وارتباط محتوى التقويم بأهداف المقرر، وبما تم تدرسه بالفعل، ومناسـبة            االختبارات لجوانب ا  
أسئلة االختبارات للوقت المخصص لها، ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب والعدل والموضوعية فى             

، ويمكن تفسير ذلـك اسـتنادا       ٢,٢٤،  ٢,٣٣تقدير الدرجات، حيث تراوحت متوسطاتها النسبية ما بين         
ن هذه األمور تمثل الحد األدنى للقيام بعملية التقويم، وهى من األمور التى ال يمكن أن تتم عمليـة    إلى أ 

  .التقويم بدونها
التقـويم  "كما يتضح من نفس الجدول أن أفراد العينة يرون أن أعضاء هيئة التدريس يمارسـون         

يها وتعديل أساليب الـشرح     المستمر، وتنويع طرق التدريس، وعرض نتائج التقويم ومناقشة الطالب ف         
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٣٥
، ويمكن تفسير ذلك استنادا     ١,٨٩،  ١,٨٥بدرجة متوسطة، حيث تراوحت متوسطاتها ما بين        " وفقا لذلك 

إلى أن ممارسة تلك المهام تتطلب جهدا ووقتا كبيرين قد ال تتوافر لكثير من أعضاء هيئة التدريس في                  
وافر في ظـل نظـام الفـصلين الدراسـيين          ظل ما تتطلبه تلك الممارسة من وقت، إجراءات قد ال تت          

  .بصورته الحالية في الجامعات المصرية
 النتائج الخاصة بالسؤال الثانى والمتعلقة بوجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات                -٢

درجات آراء أفراد العينة فى درجة أهمية جوانب األداء التدريس التـى شـملتها الدراسـة ودرجـة         
  .ممارستهم لها

 للتعرف على داللة الفروق بين متوسـطات  t. test" ت" سبيل تحقيق ذلك استخدم الباحثان اختبار وفى
درجات آراء أفراد العينة في درجة أهمية جوانب األداء التدريسي ودرجة ممارسـتهم لهـا والجـدول              

  :التالي يوضح ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

وداللة الفروق بـين متوسـطات      " ت"يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة      ) ٨(جدول رقم   
درجات آراء أفراد العينة في درجة أهمية بعض جوانب األداء التدريسي ودرجـة ممارسـتهم               

  .لها
  

  جوانب األداء التدريس   م  درجة الممارسة  درجة األهمية
  ع  م  ع  م

  الداللة ومستواها  "ت"

  ١٥,٧٧  ٤,٠٣  ٢٣,٤  ٢,٥  ٢٨,١  االستعداد للتدريس  ١
  ٢٣,٧٧  ٥,٢  ١٩,٦  ٣,٦  ٢٨,٩  تهيئة الطالب لدراسة المقرر  ٢
  ١٩,٢١  ٤,٧  ١٩,٨  ٣,٤  ٢٦,٦  أساليب التدريس  ٣
  ١٨,٩٤  ٥,٣  ١٩,٣  ٣,٥  ٢٦,٥  التفاعل مع الطالب  ٤
  ١٥,٣٨  ٥,٠٣  ٢١,٣  ٣,١  ٢٧,٤  التقويم  ٥
  ٢١,٤٠  ٢١,٠٤  ١٠٣,٧  ١٣,٥  ١٣٧,٥  المجموع  ٦

د م
 عن

ـة
دال

ى 
ستو

٠,٠
١
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٣٦
  ٢,٥٨ = ٠,٠١، لدرجة الحرجة عند مستوى الداللة ٢٤٣= درجة الحرية        

  
أن ثمة فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسـطات درجـات آراء            ) ٨(ويتضح من الجدول السابق رقم      

  .أفراد العينة في درجة أهمية جوانب األداء التدريسي التي شملتها الدراسة، ودرجة ممارستها
 الرغم من وعى أعضاء هيئة التدريس بأهميـة جوانـب           ويمكن تفسير ذلك استناداً إلى أنه على       -

  :األداء التدريسي فإن ثمة معوقات تحول دون قيامهم بهذا األداء على الوجه المنشود ومن أهمها
طبيعة إعدادهم التي تتمركز حول الجانب البحثى، دون أن يحظى الجانب التدريـسي باإلعـداد                -

 التغذية المرتدة الكافية والمناسبة لتنميـة وتحـسين   الالزم، ودون أن يتلقى أعضاء هيئة التدريس      
 وفق ما يـذكر     -فال تزال الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس        . هذا الجانب من األداء   

 بعيدة عن المعالجات التقويمية الموضوعية للكـشف عـن أوجـه القـصور              -" السيد الخميسي "
  )٨٥(.وعالجها

ء أعضاء هيئة التدريس والذى يركز بصفة أساسية على الجانـب       النظام المأخوذ به عند تقويم أدا      -
عبـد المجيـد    "البحثى ومن ثم فإنه يحظى بالنصيب األكبر من اهتمامهم، ويدعم ذلك ما ذكـره               

 معنيون بالبحث أكثر من عنـايتهم       - وبخاصة صغارهم    -من أن أعضاء هيئة التدريس      " شيحة
 كبيرا فى عنايتهم بالبحـث أكثـر مـن عنـايتهم            بالتدريس وكبير الظن أن لنظام ترقيتهم دخال      

 تـستخدم عـضو   –" ضياء زاهر" وفق ما يذكر –، هذا على الرغم من أن الجامعة    )٨٦(بالتدريس
هيئة التدريس لكى يدرس، ثم تقيمه على أساس بحوثه، وهذا يخلق لديه نوعا من الصراع، فهـو             

هام التدريسية، كما أن عليه أن يجرى أبحاثه        مطالب بأن يلبى التزاماته تجاه جامعته بأن يقوم بالم        
 )٨٧(وينشرها حتى يحصل على الترقية

الظروف التي يعانى منها التعليم الجامعي والمتمثلة في الزيادة المطردة والكبيـرة فـي أعـداد                 -
الطالب الملتحقين بالجامعات بما ال يتناسب واإلمكانات البشرية والماديـة المتاحـة، لدرجـة أن      

، ٣٢١ :١ هيئة التدريس لكل طالب بلغ في بعض الكليات النظرية مثل كلية الحقوق              معدل عضو 
 وهو ما يشكل عبئاً على أعضاء هيئة التدريس، وكذلك على اإلمكانـات        ٢٦٩: ١وكلية التجارة     

 هذا فضال عن أن األخـذ بنظـام الفـصلين        )٨٨(المتاحة ومن ثم انخفاض درجة األداء التدريسي      
م كليات الجامعات المصرية يؤدى إلى إهدار كثيراً من الوقـت المخـصص             الدراسيين في معظ  

 )٨٩(.للدراسة خاصة المقررات التي لها أربع ساعات تدريس أسبوعيا

 النتائج الخاصة بالسؤال الثالث والمتعلقة بمدى اختالف آراء أفراد العينة حـول درجـة أهميـة          -٣
النوع، نوع اإلعـداد، الرتبـة األكاديميـة،        : ةجوانب األداء التدريسي باختالف خصائصهم الشخصي     

  .ومكان الحصول على الدكتوراه
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٣٧
 وقـد   ANOVAوفى سبيل اإلجابة على هذا التساؤل استخدم الباحثان تحليل التباين أحادى االتجاه             * 

  :أسفر هذا التحليل عن النتائج التالية
 األداء التدريسي باختالف متغيـر      فيما يتعلق باختالف آراء أفراد العينة حول درجة أهمية جوانب         ) أ

  :فيوضحها الجدول التالي) أنثى/ ذكر(النوع 
وداللتها اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول درجـة أهميـة جوانـب    ) ف(يوضح قيمة ) ٩(جدول رقم   

  ).أنثى/ ذكر(األداء التدريسي وفق متغير النوع 
  جوانب األداء

  التدريسي
  درجات  مصدر التباين

  الحرية
 مجموع متوسط

  المربعات
  الداللة   ف

  ومستواها
  االستعداد للتدريس  ٣,٣٩  ١  ٣,٣٩بين المجموعات 

  ٦,١  ٢٤٣  ١٤٨٢,٤٣داخل المجموعات 
  غير دالة  ٠,٥٥٦

  تهيئة الطالب  ١,٣٤  ١  ١,٣٤بين 
  ١٣,٠٤  ٢٤٣  ٣١٦٩,١داخل 

  غير دالة  ٠,١٠٣

  أساليب التدريس  ٢١,٧٥  ١  ٢١,٧٥بين 
  ١١,٥٨  ٢٤٣  ٢٨١٣,٦خل دا

  غير دالة  ١,٨٧٩

  التفاعل بين الطالب  ٤,٨٧  ١  ٤,٨٧بين 
  ١١,٩٤  ٢٤٣  ٢٩٠١,٩داخل 

  غير دالة  ٠,٤٠٨

  التقويم  ٠,١٢٤  ١  ٠,١٢٤بين 
  ٩,٥  ٢٤٣  ٢٣٠٧,٨داخل 

  غير دالة  ٠,٠١٣

  المجموع  ١٠٤,٤٦  ١  ١٠٤,٤٦بين 
  ١٨١,٥١٦  ٢٤٣  ٤٤١٠٨,٣٤داخل 

  غير دالة  ٠,٥٧٥

   ٦,٦٣ = ٠,٠١د مستوى النسبة الحرجة عن
  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد العينة حول            ) ٩(ويتضح من الجدول السابق رقم      
، وهو ما يمكن تفسيره استنادا إلى أنه ال         )أنثى/ ذكر(جوانب األداء التدريسي الخمسة وفق متغير النوع        
التدريس من الجنسين وكذلك فـي بـرامج التنميـة    توجد اختالفات في عملية اإلعداد بين أعضاء هيئة  

  .المهنية لهؤالء األعضاء
وفيما يتعلق بتباين آراء أفراد العينة حول درجة أهمية جوانب األداء التدريسي وفق متغير نـوع         ) ب

  :فيمكن أن يتضح ذلك من خالل الجدول التالي) غير تربوي/ تربوي(اإلعداد 
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٣٨
) غير تربـوي / تربوي(اللتها اإلحصائية آلراء فئتي أفراد العينة       ود) ف(يوضح قيمة   ) ١٠(جدول رقم   

  .حول درجة أهمية جوانب األداء التدريسي
جوانب األداء 

  التدريسي
درجات   مصدر التباين

  الحرية
متوسط مجموع 

  المربعات
  الداللة ومستواها  ف

  االستعداد للتدريس  ٢٤,٣  ١  ٢٤,٣بين 
  ٦,٠١  ٢٤٣  ١٤٦١,٥٢ داخل

غير دالة عند مستوى   ٤,٠٤
٠,٠١  

  تهيئة الطالب  ١٥٨,٩٣  ١  ١٥٨,٩بين 
  ١٢,٣٩  ٢٤٣  ٣٠١١,٥داخل 

  ٠,٠١دالة عند مستوى   ١٢,٨٢

  أساليب التدريس  ٨٤,١٣  ١  ٨٤,١بين 
  ١١,٣٢  ٢٤٣  ٢٧٥١,٢داخل 

  ٠,٠١دالة عند مستوى   ٧,٤٣

التفاعل بين   ٢٣,١٢  ١  ٢٣,١٢بين 
  ١١,٨٧  ٢٤٣  ٢٨٨٣,٦٨داخل   الطالب

  غير دالة  ١,٩٥

  التقويم  ٢٤,٧  ١  ٢٤,٧بين 
  ٩,٤٠  ٢٤٣  ٢٢٨٣,٢٣داخل 

  غير دالة  ٢,٦٣

  المجموع  ١٣٣١,٢٨  ١  ١٣٣١,٢٨بين 
  ١٧٦,٤٧  ٢٤٣  ٤٢٨٨١,٥داخل 

  ٠,٠١دالة عند مستوى   ٧,٥٤

   ٦,٦٣ = ٠,٠١النسبة الحرجة عند مستوى 
  

ين آراء أعضاء هيئة التدريس مـن       وجود فروق دالة إحصائيا ب    ) ١٠(ويتضح من الجدول السابق رقم      
تهيئة الطالب لدراسـة    : التربويين ومن غير التربويين حول درجة أهمية األداء التدريسي ككل وجانبي          

  .المقرر، وأساليب التدريس
وقد يرجع ذلك إلى أن جانبي تهيئة الطالب لدراسة المقرر، وكذلك أساليب التدريس من جوانـب      

أكبر في نطاق تخصص التربويين، ومن ثم فهم أوعى بها من غيرهم من             األداء التدريسي تقع بصورة     
غير التربويين، حيث يقومون بتدريس مقررات تدور حول ذلك كما يحتكون بأساتذة لهـم فـي نفـس                  

  .األمر الذي يزيد من وعيهم بأهمية هذه الجوانب، التخصص
التفاعـل مـع الطـالب، وتقـويم        االستعداد للتدريس،   : أما بالنسبة للجوانب الثالثة األخرى وهى      -

فلم تبلغ الفروق بين التربويين وغير التربويين مستوى الداللة، وربما يرجع ذلك إلـى أن               ، الطالب
الوعي بأهمية هذه الجوانب ال يتوقف على التخصص وحسب وإنما يعتمد على عدة عوامل أخرى               

  .قد تتشابه لدى كل مجموعة من المجموعتين
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٣٩
/ أسـتاذ مـساعد   / أسـتاذ ( فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فئات العينة          وفيما يتعلق بوجود  ) ج

  :حول درجة أهمية جوانب األداء التدريسي فالجدول التالي يوضح ذلك) مدرس
  

حـول  ) مـدرس / أستاذ مساعد / أستاذ(وداللتها آلراء فئات العينة     ) ف(يوضح قيمة   ) ١١(جدول رقم   
  .درجة أهمية جوانب األداء التدريسي

وانب األداء ج
  التدريسي

درجات   مصدر التباين
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

  الداللة ومستواها  ف

  االستعداد للتدريس  ٣٢,٢٦  ٢  ٦٤,٥١بين 
  ٥,٨٧  ٢٤٢  ١٤٢١,٣١داخل 

٥,٤٩  

  تهيئة الطالب  ٩٢,٧٣  ٢  ١٨٥,٤٦بين 
  ١٢,٣٤  ٢٤٢  ٢٩٨٤,٩٩داخل 

٧,٥٢  

  أساليب التدريس  ٥٩,٣٢  ٢  ١١٨,٦٤بين 
  ١١,٢٣  ٢٤٢  ٢٧١٦,٧٣داخل 

٥,٣  

التفاعل بين   ٩٢,٨٥  ٢  ١٨٥,٧٠بين 
  ١١,٢٤  ٢٤٢  ٢٧٢١,١داخل   الطالب

٨,٣  

  التقويم  ٥٠,٩٢  ٢  ١٠١,٨٥بين 
  ٩,١٢  ٢٤٢  ٢٢٠٦,١داخل 

٥,٦  

  ١٤١٢,٠٩  ٢  ٢٨٢٤,١٨بين 
داخل   المجموع

٤١٣٨٨,٦٣  
١٧١,٠٣  ٢٤٢  

٨,٣  

ى 
ستو

د م
 عن

الة
د

٠,
٠١

  

   ٤,٦١ = ٠,٠١رجة عند مستوى النسبة الح
  

/ أسـتاذ (وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فئات العينة          ) ١١(ويتضح من الجدول السابق رقم      
حول درجة أهمية جوانب األداء التدريسي، ويمكن تفسير ذلـك اسـتنادا إلـى              ) مدرس/ أستاذ مساعد 

ادت خبرة عضو هيئة التدريس في التـدريس   اختالف الخبرة التدريسية لدى هذه الفئات الثالث، فكلما ز        
الجامعي، زاد وعيه بضروريات األداء التدريسي الفعال، كنتيجة لمروره بمواقـف تدريـسية متعـددة،     

  )٩٠(.وهذا بدوره يزيد من وعيه بأهمية هذه الجوانب
يـة  وفيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فئتى أفراد العينة حـول درجـة أهم                 )د

) خارج الوطن / داخل الوطن (جوانب األداء التدريسي وفق متغير مكان الحصول على درجة الدكتوراه           
   :فيوضحها الجدول التالي
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٤٠
وداللتها اإلحصائية آلراء فئتي أفراد العينة حـول درجـة أهميـة            ) ف(يوضح قيمة   ) ١٢(جدول رقم   

خـارج  / داخـل الـوطن   (راه  جوانب األداء التدريسي وفق متغير مكان الحصول على الدكتو        
  ).الوطن

  جوانب األداء
  التدريسي

  مصدر
  التباين

  درجات
  الحرية

  متوسط مجموع
  المربعات

  الداللة  ف
  ومستواها

  االستعداد للتدريس  ٣,١٠٧  ١  ٣,١٠٧بين 
  ٦,١٠٢  ٢٤٣  ١٤٨٢,٧١داخل 

٠,٥٠٩  

  تهيئة الطالب  ٠,٢٧١  ١  ٠,٢٧١بين 
  ١٣,٠٤٦  ٢٤٣  ٣١٧٠,١٨داخل 

٠,٠٢١  

  أساليب التدريس  ٠,٥٠٧  ١  ٠,٥٠٧بين 
  ١١,٦٦٦  ٢٤٣  ٢٨٣٤,٨٦داخل 

٠,٠٤٣  

  التفاعل مع الطالب  ١٩,٣٢٢  ١  ١٩,٣٢بين 
  ١١,٨٨٣  ٢٤٣  ٢٨٨٧,٤٨داخل 

١,٦٢٦  

  التقويم  ٧,٧٧١  ١  ٧,٧٧١بين 
  ٩,٤٦٦  ٢٤٣  ٢٣٠٠,١٦داخل 

٠,٨٢١  

  المجموع  ١,١٦١  ١  ١,١٦١بين 
  ١٨١,٩٤١  ٢٤٣  ٤٤٢١١,٦٤داخل 

ـة  ٠,٠٠٦
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
 دال

ـر
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
يـ

غ
  

  ٦,٦٣ = ٠,٠١النسبة الحرجة عند مستوى 
  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين آراء فئتـي أفـراد      ) ١٢(ويتضح من الجدول السابق رقم      
ن العينة حول درجة أهمية جوانب األداء التدريسي الخمسة واألداء التدريسي ككل وفـق متغيـر مكـا                

وقد يرجع ذلك إلى أن عملية اإلعداد تركز في         ). خارج الوطن / داخل الوطن (الحصول على الدكتوراه    
األساس على إعداد عضو هيئة التدريس ألداء وظيفته البحثية، سواء تم ذلك اإلعداد داخـل الـوطن أم     

  .خارجه
بين آراء أفراد العينة حول      النتائج الخاصة بالسؤال الرابع والمتعلقة بوجود فروق دالة إحصائياً           -٤

النـوع،  : درجة ممارسة جوانب األداء التدريسي التي شملتها الدراسة باختالف خصائصهم الشخصية     
  .ونوع اإلعداد والرتبة األكاديمية ومكان الحصول على درجة الدكتوراه

              ولإلجابة على هذا التساؤل استخدم الباحثان تحليل التباين أحـادى االتجـاهANOVA ء  آلرا
 :فئات أفراد العينة، وقد أسفر ذلك عن النتائج التالية
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٤١
فيما يتعلق باختالف آراء أفراد العينة حول درجة ممارسة جوانب األداء التدريسي باختالف متغير ) أ

  :فيوضحها الجدول التالي) أنثى/ ذكر(النوع 
ــم   ــدول رق ــة  ) ١٣(ج ــح قيم ــاين آراء  ) ف(يوض ــل تب ــصائية آلراء تحلي ــا اإلح    وداللته

ــر     ــق متغي ــسي وف ــب األداء التدري ــتهم جوان ــة ممارس ــول درج ــة ح ــراد العين   أف
  ).أنثى/ ذكر(النوع 

جوانب 
األداء 
  التدريسي

مصدر 
  التباين

درجات 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

الداللة   ف
  ومستواها

  ٩,١٤  ١  ٩,١٤بين 
االستعداد 
 داخل  للتدريس

٣٩٥٥,٤٥   
١٦,٢٨  ٢٤٣  

٠,٥٦٢  

  ٢٠,٧٩  ١  ٢٠,٧٩بين 
تهيئة 
داخل   الطالب

٦٥٥٣,٤٨  
٢٦,٩٧  ٢٤٣  

٠,٧٧١  

  ١١٤,٦٦  ١  ١١٤,٦٦بين 
أساليب 
داخل   التدريس

٥٢٩٤,٧٩  
٢١,٧٩  ٢٤٣  

٥,٢٦  

  ٤٦,٥١  ١  ٤٦,٥١بين 
التفاعل مع 

داخل   الطالب
٦٨٢٣,٩٢  

٢٨,٠٨  ٢٤٣  
١,٦٦  

  ١٩,٧١  ١  ١٩,٧١بين 
داخل   التقويم

٦١٤٤,٦٨  
٢٥,٢٩  ٢٤٣  

٠,٧٧٩  

  ٨٧٣,٢٥  ١  ٨٧٣,٢٥بين 
داخل   المجموع

١٠٧٢٢٦,٣  
٤٤١,٢٦  ٢٤٣  

١,٩٧  

ـة 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
 دال

ـير
ــ

ــ
غ

  

    ٦,٦٣ = ٠,٠١                  النسبة الحرجة عند مستوى 
  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حـول درجـة ممارسـة    ) ١٣(ويتضح من الجدول السابق رقم   
ويمكن تفسير ذلـك علـى اعتبـار    ) . أنثى/ ذكر(سي الخمسة بحسب متغير النوع  جوانب األداء التدري  



  

-٤٢-  

٤٢
تشابه الظروف التـي يعمل فيها أعضاء هيئة التدريس سواء كانوا ذكورا أم إناثـا، فممارسـة األداء                  

  .التدريسي وجوانبه ال ترتبط بنـوع عضو هيئة التدريس ذكرا كان أم أنثى
اد العينة حول درجة ممارسة جوانب األداء التدريـسي بـاختالف           وفيما يتعلق باختالف آراء أفر    ) ب

  :فيمكن إيضاح ذلك من خالل الجدول التالي) غير تربوي / تربوي ( متغير نوع اإلعداد 
  

وداللتها اإلحصائية آلراء أفراد العينة حول درجة ممارسة جوانـب  ) ف(يوضح قيمة ) ١٤(جدول رقم   
  ).غير تربوي/ تربوي(ع اإلعداد األداء التدريسي باختالف متغير نو

  جوانب األداء
درجات   مصدر التباين  التدريسي

  الحرية

متوسط 
  مجموع
  المربعات

  الداللة ومستواها  ف

االستعداد   ١٣٦,٨٣  ١  ١٣٦,٨٣بين 
  ١٥,٧٥  ٢٤٣   ٣٨٢٧,٧٦داخل   للتدريس

  ٠,٠١دالة عند مستوى   ٨,٦٩

  تهيئة الطالب  ١٠٤,٩٢  ١  ١٠٤,٩٢بين 
  ٢٦,٦٢  ٢٤٣  ٦٤٦٩,٣٥داخل 

ة عند مستوى غير دال  ٣,٩٤
٠,٠١  

  أساليب التدريس  ٤٩,٤٣  ١  ٤٩,٤٣بين 
  ٢٢,٠٦  ٢٤٣  ٥٣٦٠,٠٢داخل 

  غير دالة  ٢,٢٤

التفاعل مع   ١٧٩,٤٢  ١  ١٧٩,٤٢بين 
  ٢٧,٥٤  ٢٤٣  ٦٦٩١,٠١داخل   الطالب

غير دالة عند مستوى   ٦,٥٢
٠,٠١  

  التقويم  ١٩,٣٩٨  ١  ١٩,٣٩٨بين 
  ٢٥,٢٩  ٢٤٣  ٦١٤٤,٩٩داخل 

  ةغير دال  ٠,٧٦٧

  المجموع  ٢١٨٧,٤٤  ١  ٢١٨٧,٤٤بين 
  ٤٣٥,٨٥  ٢٤٣  ١٠٥٩١٢,١داخل 

غير دالة عند مستوى   ٥,٠٢
٠,٠١  

   ٦,٦٣ = ٠,٠١النسبة الحرجة عند مستوى 
  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفـراد العينـة فئتـى             ) ١٤(يتضح من الجدول السابق رقم      
حول درجة ممارسة جوانب االستعداد للتدريس، وقد يرجع ذلك إلى أن أعـضاء             ) بوىغير تر /تربوى(

هيئة التدريس من التربويين لديهم دراية أكبر بالطرق واألساليب التى يمكن عن طريقها االستعداد الجيد               
م بمزيد  لعملية التدريس وذلك بالنظر لطبيعة إعدادهم، وطبيعة المواد التى يقومون بتدريسها، التى تمده            

  .من الخبرات فى هذا المجال



  

-٤٣-  

٤٣
وفيما يتعلق باختالف آراء أفراد العينة حول درجة ممارسة جوانب األداء التدريسي وفق متغيـر               ) ج

  :فيمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي) مدرس / أستاذ مساعد / أستاذ ( الرتبة األكاديمية 
  
  
  
  
  

حصائية آلراء أفراد العينة حـول درجـة ممارسـتهم          وداللتها اإل ) ف(يوضح قيمة   ) ١٥(جدول رقم   
  ).مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ(لجوانب األداء التدريسي وفق متغير الرتبة األكاديمية 

جوانب األداء 
  التدريسي

درجات   مصدر التباين
  الحرية

متوسط مجموع 
  المربعات

الداللة   ف
  ومستواها

  االستعداد للتدريس  ٤١,٦٥  ٢  ٨٣,٣بين 
  ١٦,٠٤  ٢٤٣   ٣٨٨١,٢٩داخل 

٢,٥٩٧  

  تهيئة الطالب  ١٦,٩١  ٢  ٣٣,٨٣بين 
  ٢٧,٠٣  ٢٤٣  ٦٥٤٠,٤٤داخل 

٠,٦٢٦  

  أساليب التدريس  ٤,٩٥  ٢  ٩,٩٠بين 
  ٢٢,٣١  ٢٤٣  ٥٣٩٩,٥٥داخل 

٠,٢٢٢  

  التفاعل مع الطالب  ١,٧٩٧  ٢  ٣,٥٩بين 
  ٢٨,٣٨  ٢٤٣  ٦٨٦٦,٨٣داخل 

٠,٠٦٣  

  التقويم  ٢٦,٧١  ٢  ٥٣,٤٢بين 
  ٢٥,٢٥  ٢٤٣  ٦١١٠,٩٧داخل 

١,٠٥٨  

  المجموع  ١١١,٩٥  ٢  ٢٢٣,٩١بين 
  ٤٤٥,٧٧  ٢٤٣  ١٠٧٨٧٥,٦داخل 

٠,٢٥١  

غير
ـة

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
لـ

 دا
  

  ٤,٦١ = ٠,٠١النسبة الحرجة عند مستوى 
  
 أنه ال توجد فرق ذات داللة إحصائية بين آراء فئات أفراد العينة           ) ١٥(يتضح من الجدول السابق رقم       
، حول درجة ممارسة جوانب األداء التدريسي، ويمكن إرجاع ذلك إلـى            )مدرس/ أستاذ مساعد / أستاذ(

 على أساس األداء في المجـال       -أستاذ مساعد   /  أستاذ -أن عضو هيئة التدريس يبلغ الرتبة األكاديمية        
  .البحثي بصفة رئيسة، أما األداء في جانب التدريس فيحتل مكانة ثانوية في ذلك
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٤٤
وفيمـا يتعلق باختـالف آراء أفراد العينة حول درجة ممارسة جوانـب األداء التدريـسي وفـق            ) د

فيمكن توضيح ذلك من خـالل      ) خارج الوطن / داخل الوطن (متغير مكان الحـصول على الدكتـوراه      
  :الجدول التالي

  
متغيـر مكـان   وداللتها اإلحصائية آلراء فئتي أفراد العينة حـسب  ) ف(يوضح قيمة   ) ١٦(جدول رقم   

  )خارج الوطن/ داخل الوطن(الحصول على الدكتوراه 
جوانب األداء 

  التدريسي
متوسط مجموع   درجات الحرية  مصدر التباين

  المربعات
الداللة   ف

  ومستواها
  ٨,٣٦  ١  ٨,٣٦بين 

االستعداد 
ــل   للتدريس داخــــ

٣٩٥٦,٢٣   
١٦,٢٨  ٢٤٣  

٠,٥١٤  

  ٤١,٨٢  ١  ٤١,٨٢بين 
ــل   تهيئة الطالب داخــــ

٦٥٣٢,٤٥  
٢٦,٨٨  ٢٤٣  

١,٥٥٦  

  ٥٤,١٩  ١  ٥٤,١٩بين 
أساليب 
ــل   التدريس داخــــ

٥٣٥٥,٢٦  
٢٢,٠٤  ٢٤٣  

٢,٤٥٩  

  ٥,٢٣  ١  ٥,٢٣بين 
التفاعل مع 

ــل   الطالب داخــــ
٦٨٦٥,١٩  

٢٨,٢٥  ٢٤٣  
٠,١٨٥  

  ٧٢,٦٥  ١  ٧٢,٦٥بين 
ــل   التقويم داخــــ

٦٠٩١,٧٥  
٢٥,٠٧  ٢٤٣  

٢,٨٩٨  

  ٧٧,٦٨  ١  ٧٧,٦٨بين 
ــل   المجموع داخــــ

١٠٨٠٢١,٨  
٤٤٤,٥٣  ٢٤٣  

٠,١٧٥  

ـة
ــ

ــ
لـ

 دا
ـر

غي
  

   ٦,٦٣ = ٠,٠١النسبة الحرجة عند مستوى 
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٤٥
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فئتـي العينـة             ) ١٦(ويتضح من الجدول السابق رقم      

/ نداخل الوط (حول درجة ممارسة جوانب األداء التدريسي وفق متغير مكان الحصول على الدكتوراه             
  ).خارج الوطن

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن ممارسة جوانب األداء التدريسي ال تـرتبط بـصورة مباشـرة        
بمكان إعداده، فالمهام التدريسية تكاد تكون متشابهة، إضافة إلى تشابه الظروف التي تـواجههم إبـان                

  .ضون لهاأدائهم لواجباتهم التدريسية، فضال عن تقارب الضغوط المهنية التي يتعر
  

  : توصيات الدراسة
  :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يمكن التوصية بما يلي

  .عقد دورات تدريبية وحلقات بحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول التدريس الجامعي .١
ى زيادة معارف   االستفادة من خبرات األساتذة المتخصصين والمهتمين بقضايا التدريس الجامعى، ف          .٢

 . ومهارات أعضاء هيئة التدريس، حول جوانب األداء التدريسي

العمل على توفير اإلمكانات والتجهيزات داخل قاعات التدريس بما يعين عضو هيئة التدريس علـى       .٣
 .استخدام أحدث طرق وأساليب التدريس الجامعي

 المعاونة علـى العـرض الجيـد        عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة         .٤
 .واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فى مجال التدريس الجامعى

البحث عن صيغ جديدة لتنمية مهارات التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس فى ظل األعداد                .٥
 . الكبيرة التى تشهدها الجامعات اآلن

تقديم مخطط كامل للمقرر الذى سـيقومون   توجيه أعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة الحرص على          .٦
أهدافه ومحتواه ومراجعه، والموضوعات التى سيكتب فيهـا        : بتدريسه، فى أول محاضرة، يتضمن    

 .الطالب أبحاثهم الميدانية، والمعملية، مع بيان كيفية إعدادها وإنجازها

 تتناسـب مـع   أن يسعى عضو هيئة التدريس إلى تدريب نفسه على استخدام طرق تدريس متنوعة،       .٧
 .طبيعة الطالب، ومستواهم، واألعداد الكبيرة داخل قاعات التدريس

البحث عن صيغ ونماذج جديدة لتقويم الطالب تمكن عضو هيئة التدريس من تقويم كل عمـل مـن        .٨
أعمال الطالب وقراءته، وكتابة التعليقات المناسبة عليه للطالب حتى يمكنهم من تعـديل معـارفهم               

 .هاتهمومهاراتهم واتجا

االستفادة من التجارب العالمية في مجال تقويم األداء األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس بصفة عامة،               .٩
 . واألداء التدريسي بصفة خاصة

إجراء المزيد من الدراسات حول تقويم األداء التدريسي من وجهة نظـر الطـالب ورؤسـاء                 .١٠
 .التعليميةاألقسام والعمداء وغيرهم ممن لهم صلة وثيقة بالعملية 
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٤٦
  ...واهللا من وراء القصد وهو يهدى السبيل 
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٤٧
  مراجع وهوامش الدراسة

  
المـؤتمر   العمود الفقري للتنمية المهنية ألستاذ الجامعة،    –التدريس الجامعي   . محمود كامل الناقة   .١

التنمية المهنية ألستاذ الجامعـة فـي       "القومي السنوي السادس لمركز تطوير التعليم الجامعي        
  .٤٥، ص ١٩٩٩نوفمبر ) ٢٤ - ٢٣( كلية التربية، جامعة عين شمس،   "معلوماتيةعصر ال

مجلة دراسات فـى    تقييم أداء األستاذ الجامعى فى ضوء معايير الجودة،         . نادية حسن السيد على    .٢
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Technical University, Assessment and Evaluation in Higher Education, 
Vol. 28, No. 3, 2003, pp. 251-262. 

ورقة عمل حول مشروع خطة مقترحة لتطبيق نظام الجودة فـى المجـال   . إسماعيل محمد دياب  .٥
 كلية التجارة   "إدارة الجودة الشاملة فى تطوير التعليم الجامعى      "المؤتمر العلمى الثانى    التعليمى،  

 .٢٠، ص١٩٩٧مايو، ) ١٢-١١(ببنها، جامعة الزقازيق، 

 .٤٥مرجع سابق، ص . محمود كامل الناقة .٦

، مجلة كليـة    العوامل والمالمح والمتطلبات  : االتجاه نحو تدويل التعليم العالى    . سعيد طه محمود   .٧
 .٦٦-٦٥، ص ص ٢٠٠٠، يناير )٣٤(، العدد التربية بالزقازيق

8. Soodak, L. Performance Assessments and Students with Learning 
Problems: Promising Practice or Reform Rhetoric? Reading & Writing 
Quarterly, Vol. 16, issue. 3, Jou/Sep, 2000, p. 257. 

، المؤتمر  إدارة الجودة الشاملة واالعتماد للجامعة ومؤسسات التعليم العالى       . أحمد فاروق محفوظ   .٩
 الجزء األول،   "التعليم الجامعى العربى، آفاق اإلصالح والتطوير     "القومى السنوى الحادى عشر     
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10. Hiltner, A & Loyland, M. The Effectiveness of Annual of Faculty 
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وذلـك  " Cardinal John Henry Newmanجان هنري نيومـان  "من أشهر هؤالء الكاردينال  .١١
 .University Ideaفي مؤلفة فكرة الجامعة 

  :لمزيد من التفصيل
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٤٨
See: 
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 Perkin, H. History of Universities, International Higher Education an 

Encyclopedia, Vol. 1, Garland Publishing Inc., London, 1991, pp. 169-203. 
 William, K. The Service University Movement in the US: Searching for 

Momentum, Journal of Higher Education, Vol. 45, No. 1, 1998, pp. 69-90. 

  :وكذلك أنظر

، المجلة التربوية نشأتها، مفهومها، وظائفها، دراسة وصفية تحليلية،       : الجامعات. مليحان معيض الثبيتي  
 .٢٣٣-٢١١، ص ص ٢٠٠٠، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، )٥٤(، العدد )١٤(المجلد 
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