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تقىيم أداء أعضاء هيأة التذريس يف اجلامعت من وجهت نظر
الطلبت(دراست ميذانيت يف جامعت دياىل)

أ.م.د.حاتم جاسم عزٌز

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

ملخص البحث :
هدؾ البحث الحالً الى بناء أداة لتموٌم أداء أعضاء هٌأة التدرٌس فً جامعة
دٌالى من وجهة نظر طلبة الدراسات العلٌا وتموٌم أدائهم من خالل تلن األداة
ولتحمٌك ذلن لام الباحث ببناء اداته من بعد االطالع على األدبٌات والدراسات
السابمة وتكونت األداة من خمسة مجاالت تضم ( )24فمرة بشكلها النهائً وذلن بعد
عرضها على مجموعة من الخبراء الستخراج الصدق ومن ثم أستخرج الباحث
ثبات االداة ولد لام الباحث بحصر عٌنة البحث والتً تكونت من طلبة الدراسات
العلٌا فً جامعة دٌالى وكان مجموع العٌنة ( )57طالبا ً وطالبة موزعٌن على ستة
كلٌات علمٌة وأنسانٌة ولد استعمل الباحث الوسائل اإلحصائٌة الالزمة وتوصل الى
مجموعة من النتائج من أهمها هو تسجٌل ضعؾ واضح فً أداء التدرٌسٌٌن من
وجهة نظر الطلبة وفً المجاالت كافة اال بأستثناء بعض الفمرات التً سجلت
لصالح التدرٌسٌٌن اذ تبٌن من خالل البحث أن هنالن ضعؾ فً مجال أداء
المحاضرة فلم ٌتحمك من هذا المجال اال أربعة فمرات بعضها كان بمستوى متوسط
كما أن مجال اإلعداد والتحضٌر تناصفت فٌه الفمرات المتحممة من ؼٌرها ولم
ٌتحمك فً مجال اإلعداد لالمتحانات وإعطاء الدرجات اال فمرتان وكانتا بمستوى
متوسط فً حٌن لم ٌتحمك فً مجال السمات الشخصٌة اال فمرة واحده أما مجال
مهام عضو هٌأة التدرٌس فمد تحممت منه اربعة فمرات واوعز الباحث هذا الضعؾ
الى الظروؾ االستثنائٌة التً ٌمر بها البلد وخاصتا ً محافظة دٌالى مما أنعكس سلبا ً
على أداء التدرٌسً ولدم فً نهاٌة البحث مجموعة من الممترحات والتوصٌات.
)(A Field study at Diyala University
The Summary of research :
The aim of this research is to construct an instrument for
evaluation the performance of the university teaching members
from the students point of view and from the postgraduate
students point of view .To achieve this, the researcher
constructed atoll a after examining the previous study. The tool
consists of five fields including forty two items of final from
after verifying by a group of experts. So after verification ,the
researcher mode his researcher sample which consists of
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postgraduate students at Diyala University. The total sample was
seventy five male and female students of six scientific and
literary collages. And to a chive his goals , the researcher used
the necessary statistic ads.
The researcher concluded a group of results that the clear
weakness of teacher performance was the most important one
from the students point of view and in every field, So there is
clearly weakness in the teaching performance. Only four items
are achieved but some are at medium degree. In preparation
field ,it shared halves with other items. The Field of
Examination preparatory and Marking only two items are
chinned at the medium degree. the Field of personal
characteristic only one item is achieved. Four items are achieved
at the field of the duty of teaching members. the researcher
added that the weakness is due to the exceptional circumstances
of our country in general and of Diyala governorate in particular
have reflected greatly at the teachers performance lastly ,the
researcher has submitted several recommendations and
suggestions.
مشكلت البحث :
لمد أصبح تموٌم أعضاء الهٌأة التدرٌسٌة فً الجامعات والمعاهد العلٌا أمرا ً
مألوفا ً فً جمٌع دول العالم المتمدم ،ولكن للما ٌأخذ محله فً مؤسسات التعلٌم العالً
فً دول العالم الثالث (ما عدا فً حالة السنة التجرٌبٌة أو فً مناسبات الترلٌات)،
وٌعتمد بأن هذا اإلحجام والعزوؾ عن تمٌٌم أداء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة مردّه إلى
اإلٌمان العمٌك بأن األساتذة األكادٌمٌٌن ٌنبؽً أال ٌتعرضوا أو ٌُخضعوا للتمٌٌم،
فلألستاذ الجامعً الحرٌة المطلمة (التملٌدٌة) أن ٌموم بأداء الواجب التدرٌسً
بالطرٌمة والكٌفٌة التً ٌعتمد بأنها مناسبة ...وٌبدو أن هذا الوضع المتوارث فً
طرٌمه إلى التؽٌٌر سوا ًء أراد األكادٌمٌون أو لم ٌُردوا اذ تشهد الجامعات فً كثٌر
من العالم الثالث تؽٌٌرات كثٌرة محاولة منها لمواكبة دول العالم المتمدمة  ،فضالً
عن كون المؤسسات التربوٌة ستكون مؤسسات استهالكٌة وتكلؾ الدولة الكثٌر من
الموارد المادٌة ،وعلٌه ال بد ان تكون مخرجاتها لادرة على تؽطٌه التكالٌؾ المتحممة
لهم وهذا ال ٌتم اال من خالل المراجعة الدورٌة لكل عنصر من عناصر العملٌة
التعلٌمٌة وذلن من خالل التموٌم وبٌان نماط الموة والضعؾ فٌه اال اننا ما زلنا نعتمد
الطرٌمة التملٌدٌة فً تموٌم الهٌئة التدرٌسٌة ولالؼراض السالفة الذكر–الترلٌة -مما
ٌجعل التدرٌسً فً مأمن وركون وعدم التطور وعلٌه جاءت هذه الدراسة لتشرن
المحور المهم (الطلبة) فً العملٌة التعلٌمٌة فً بٌان رأٌه وذلن لكونه على تماس
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مباشر  .وتمٌٌم الطلبة له مساهمة اٌجابٌة فً تطوٌر أداء األستاذ الجامعً وفً
المساعدة على اتخاذ المرار بالنسبة للجهات المسؤولة خاصة اذا كان الطلبة هم من
طلبة الدراسات العلٌا.
أهميت البحث :
تعد عملٌة التموٌم ضرورٌة بوصفها جزءا َ ال ٌتجزأ من عملٌة تطوٌر المطاع
التربوي فً المجتمع ،وبضمنها الجامعات والكلٌات التابعة لها .وبدون هذه العملٌة،
ال ٌمكن التعرؾ على مدى تحمٌك أهداؾ تلن الجامعات فً رفع المستوى العلمً
وتحمٌك الرصانة العلمٌة .حٌث من المعلوم أن كل نشاط تموم به وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً ال ٌخلو من وجود هدؾ أو مجموعة أهداؾ محددة له سلفا،
وأن تموٌم أنشطة وأعمال تلن الجامعات ؼاٌته معرفة مدى تحوٌل الخطط النظرٌة
إلى والع ملموس ،ومدى نجاح تلن الخطط أو اإلخفالات التً تتعرض لها لوضع
المعالجات لها على أساس علمً من خالل فرٌك التموٌم.كما ٌرتكز تمدم الدول
المختلفة الٌوم على ارتفاع مستوى التنمٌة لخرٌجٌها الجامعٌٌن ومدى كسبهم
للمعارؾ األساسٌة التً تمكنهم من تنمٌة مهاراتهم فً سوق العمل وتطوٌرها بالشكل
المناسب والتً تساهم فً تنمٌة مجتمعهم واحتالله مرتبة متمدمة بٌن الدول األخرى،
ولهذا فإن تموٌم التعلٌم الجامعً أصبح ضرورة حتمٌة الٌوم والذي بدوره ٌعتمد على
تموٌم كفاءة األستاذ الجامعً المنوط به إعداد الكوادر البشرٌة التً تنهض بمسٌر ة
التنمٌة فً المجتمع وتساهم فٌها بشكل فعال ،ومن أهم المؤشرات على كفاءة األستاذ
الجامعً هو األداء التدرٌسً الذي ٌموم به ؛ باعتباره من أهم المدخالت فً التعلٌم
الجامعً،كما لد ٌعتبر المؤثر األلوى فً إحداث التؽٌرات المنشودة لدى الطلبة
الجامعٌٌن وهو خرٌج متمٌز لادر على المنافسة فً سوق العمل والمشاركة فً تنمٌة
المجتمع.وألهمٌة الدور الذي ٌموم به األستاذ الجامعً ؛ صار من الضروري اتخاذ
أسالٌب محددة لتموٌمه وتحدٌد األدوات والمصادر التً ٌمكن من خاللها الحصول
على معلومات عنه ٌعتمد علٌها فً تمٌٌم أدائه التدرٌسً داخل الجامعة ،و تشٌر
بعض الدراسات إلى أن أكثر المصادر التً ٌمكن من خاللها الحكم على كفاءة
وفاعلٌة أداء عضو هٌئة التدرٌس هم الطلبة ،وذلن ألنهم األكثر تعرضا ً ألدائه وهم
المستفٌدون بالدرجة األولى من ذلن األداء ،كما أنهم أكثر األشخاص إطالعا
ومعاٌشة لما ٌدور فً لاعات الدراسة من فعالٌات وممارسات تدرٌسٌة.
(الخزندار)50024007،
ولمد أكدت الكثٌر من الدراسات والمؤتمرات والندوات علىى ضىرورة التمىوٌم
الىىدوري ألداء األسىىتاذ الجىىامعً ألجىىل االرتفىىاع بمسىىتوى المخرجىىات التعلٌمٌىىة ولىىد
تكىىون واحىىده مىىن وسىىائل التمىىوٌم الطلبىىة ،ففىىً برٌطانٌىىا فىىً العىىام 5897م أوصىىى
تمرٌر( )Jarret Reportبضرورة تبنً الجامعات البرٌطانٌة تثمٌن األداء (أي تموٌم
وتمٌىىٌم أعضىىاء هٌئىىة التىىدرٌس) واسىىتخدام مؤشىىرات األداء .وفىىً مىىارس مىىن العىىام
5895م بعىىد مىىداوالت اسىىتمرت ردح ىا ً مىىن الزمىىان توصىىل اتحىىاد أسىىاتذة الجامعىىات
البرٌطانٌىىة وهٌ ىأة مستشىىاري السىىلطات الجامعٌىىة إلىىى تولٌىىع اتفالٌىىة تتعلىىك بىىالنواحً
المالٌة تحدٌدا ً الرواتب ( )Salary Agreementوكان من بٌن بنود هذه االتفالٌىة أن
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تتبنى كل جامعة أسلوب لتثمٌن (تموٌم) أعضىاء هٌأتهىا التدرٌسىٌة ٌو ّجىه نحو((2تنمٌىة
لدرات الهٌئة التدرٌسىٌة ومسىاعدتهم فىً تحسىٌن أدائهىم وٌعمىك مفهىوم المهنٌىة لىدٌهم
وٌتٌح فرص الترلً وبالتالً ٌسهم فً ترفٌع وترلٌة أداء الجامعة.))...
وفً عام  1946تم التصوٌت فً جامعة مٌتشجان علً ضرورة تمٌٌم الطالب
لألستاذ الجامعً فً جمٌع المسالات ،وفً عام  1947تم جمع أول بٌانات لدراستها
.وفً عام  1949كلؾ والبرت ماكٌتشً) (Wilbert Mckeachieمع مساعد بحث
لتجمٌع بٌانات تمٌٌم الطلبة لألساتذة وتحلٌلها وفً تلن األثناء تم اعتماد عملٌة التمٌٌم
فً عدد من الجامعات األخرى فً كل من جامعات ( :هارفارد وواشنطن
وبوردو).فً عام  1951تم مراجعة برنامج تمٌٌم األساتذة ،وكانت التوصٌات أن
ٌستمر البرنامج وأن ٌتم تمٌٌم األساتذة بواسطة الطلبة(.الخزندار)500 24007،
إن الدول الٌوم بمختلؾ فلسفاتها تسعى إلى تطوٌر برامج جامعاتها الن ذلن ٌعد
بداٌة اإلصالح الطبٌعً ألحوال الكلٌات التابعة لتلن الجامعات ،والتً تشهد تؽٌرات
فً رسالتها وأهدافها ووظائفها ،نتٌجة للتطورات العلمٌة والثمافٌة واالجتماعٌة مما
ٌستدعً مراجعة المناهج ومتعلماتها ،والكوادر البشرٌة وكل من له صلة بتلن
الكلٌات .لذلن فهنان حاجة ماسة إلجراء التموٌم من ولت الخر النه ومن خالل
نتائجه تتم إعادة النظر فٌما تمدمه تلن الكلٌات من برامج ومدى مالءمة الفلسفة التً
تموم علٌها والرسالة التً ٌجب أن تؤدٌها فً ظل مرحلة تارٌخٌة تشهد تؽٌرات
سٌاسٌة واجتماعٌة والتصادٌة وتكنولوجٌة كبٌرة ومتسارعة.وتعد الهٌأة التدرٌسٌة
فً أي جامعة او مؤسسة تربوٌة االداة الفاعلة الً ٌمكن من خاللها تنفٌذ تلن
البرامج التربوٌة وعلٌه البد من تموٌم ادائهم من فترة الخرى لؽرض الولوؾ على
المستوى الذي هم علٌه وبالتالً أعداد البرامج التطوٌرٌة التً تكمنهم من تحمٌك
البرامج التربوٌه فً المؤسسة التً ٌعملون بها.
وهكذا وعالوة على ما تمدم ,فأن أهمٌة البحث الحالً تتجسد فً الجوانب اآلتٌة
 .5اهمٌة التموٌم وخاصة بالنسبة لالستاذ الجامعً كونه ممدمة ضرورٌة  ،بل
واساسٌة الي عملٌة تطوٌرٌة فً التعلٌم الجامعً .
 .4عملٌة تموٌم أداء أعضاء هٌأة التدرٌس عملٌة مفٌدة ألعضاء هذه الهٌئة
أنفسهم فضالً عن تطوٌر وتحسٌن الطرق والمبادئ التربوٌة التً
ٌستخدمونها ،وذلن من خالل التعرؾ على مواطن الموة والضعؾ  ،بما
ٌحمك أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة وبما ٌساعد على تحمٌك ؼاٌاتها العلٌا.
 .3تأكٌد وزارة التعلٌم العىالً والبحىث العلمىً علىى ضىرورة توجٌىه الدراسىات
فىىً التربٌىىة وعىىنلم الىىنفس واالجتمىىاع والفلسىىفة  ،لىىندراسة الوضىىع التربىىنوي
واألخاللً فً الجنامعات والمعناهد (رحٌم.)45 25894 ،
 .2تلبٌة حاجة جامعة دٌالى إلى أجراء دراسة علمٌة تكشؾ عن أداء أعضاء
هٌئة التدرٌس بالجامعة خاصة وان الجامعة تسعى جاهدة إلى تجوٌد
مخرجاتها التعلٌمٌة مما ٌتطلب الولوؾ على المعولات واإلمكانٌات المتاحة
لها من الكفاءات .
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 .7اإلشارة إلى مشكالت جدٌرة بالبحث والتمصً ،والتً لد تظهر من خالل
أجراء هذه الدراسة ،مما ٌؤدي إلى تتابع وتكامل المعرفة فً هذا المجال.
أهذاف الذراست :
تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى
 .5بناء اداة لتموٌم اداء أعضاء هٌأة التدرٌس من وجهة نظر الطلبة.
 .4تموٌم أداء أعضاء الهٌأة التدرٌسٌة فً جامعة دٌالى من خالل وجهة نظر طلبة
الدراسات العلٌا.
حذود الذراست :
 .5التصرت هذه الدراسة على طلبة الدراسات العلٌا (الماجستٌر والدكتوراه)
والذي بلػ عددهم الكلً (ٌ ) 472مثلون (  ) 9كلٌة من جامعة دٌالى .
 .4تم تطبٌك الدراسة فً الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً (- 4055
.)4054
 .3التصر التموٌم على خمسة مجاالت هً (مجال االعداد والتحضٌر  ،مجال
أداء المحاضرة  ،اعداد االمتحانات واعطاء الدرجات  ،مجال السمات
الشخصٌة ،مجال مهام عضو هٌأة التدرٌس)
 .2التصر التموٌم على التدرٌسٌٌن الذٌن ٌلمون محاضراتهم على طلبة الدراسات
العلٌا فمط فً جامعة دٌالى للعام الدراسً 4054-4055م
حتذيذ املصطلحاث :
التقوٌم) :( Evaluation
ولوم الشًء
لوم  ،بمعنى لد ر لٌمتهّ ،
التموٌم فً اللؽة  2التموٌم من أصل ّ
وزنه( .ابن منظور،ب.ت )700 2وفً التربٌة لوم المدرس أداء الطلبة أي أعطاه
لٌمه ووزناً،والمصد من ذلن معرفة إلى أي مدى استفاد الطلبة من العملٌة
التعلٌمٌة وما مدى التؽٌرات التً حدثت فً سلوكهم نتٌجة التعلم وٌعرؾ (الحٌلة)
التموٌم بأنه (عملٌة منهجٌة ,منظمة ,مخططة ,تتضمن إصدار األحكام على
السلون أو الفكر( ,أو الوجدان) أو الوالع الممٌس ,وذلن بعد موازنة المواصفات,
والحمائك لذلن السلون (أو الوالع) التً تم التوصل إلٌها عن طرٌك المٌاس مع
معٌار جرى تحدٌده بدلة ,ووضوح) (الحٌله)20425888،
فً حٌن عرفت (الؽرٌب) التموٌم بأنه عملٌة إصدار حكم على أداء المعلم فً ضوء
إطار مرجعً عام ,ومحاولة إرجاع المصور فً األداء إلى أسبابه.
(الؽرٌب)525889،
األداء(:( Performance
تعنً كلمة "أداء" فً لاموس المنجد ,إٌصال الشًء إلى المرسل إلٌه ,وتربوٌا ً
تعنً وسٌلة التعبٌر عن امتالن المعلم للمهارات التدرٌسٌة تعبٌرا ً سلوكٌا ً
ولد عرؾ اللمانً والجمل األداء بأنه (ما ٌصدر عن الفرد من سلون لفظً أو
مهاري ٌ ،ستند الى خلفٌة معرفٌة ووجدانٌة معٌنة  ،وهذا األداء ٌكون عادة على
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مستوى معٌن ٌ ،ظهر منه لدرته أو عدم لدرته على أداء عمل ما)( اللمانً
والجمل)54 25888 ،
األداء التدرٌسً ()Teaching Performance
ٌعرؾ()smartاألداء التدرٌسً الجامعً بأنه (العاللة بٌن األنشطة التعلٌمٌة التً
ٌموم بها األساتذة الجامعٌون (العملٌات التدرٌسٌة) والتؽٌٌر التعلٌمً الحاصل
والذي ٌظهر على سلون الطلبة كمظهر لنتائج التدرٌس))smart:1991,136(.
كما عرفته (الجفري) بأنه كل ما ٌموم به عضو هٌئة التدرٌس من أنشطة ،
وعملٌات ،وإجراءات  ،وسلوكٌات تعلٌمٌة تتعلك بعملٌة التدرٌس داخل الصؾ
الدراسً وخارجه (.الجفري)557 2 4004،
كما عرفه (السٌد علً) بأنه (الطرٌمة التً ٌتحدد من خاللها كٌفٌة تحمٌك نشاط
من لبل عضو هٌأة التدرٌس بهدؾ اثراء المعرفة ونملها ورعاٌة الطالب وتنمٌة
المجتمع)(.السٌد علً)3324007،
تقوٌم أداء المعلم ):(Teacher Evaluation
وٌمصد به إصدار الحكم على سلوكٌات المعلم وما ٌموم به داخل الفصل من
حٌث إدارته للفصل واستخدامه ألسالٌب التموٌم وكفاٌات الشرح والتدرٌس
المتوفرة فٌه ،ولدرته على طرح االسئلة والمنالشة داخل
الفصل(.عٌد)9524007،
أو هو إجراء دوري تنفذه السلطة التعلٌمٌة بمصد االطمئنان إلى أن المعلم ٌؤدى
عمله عند مستوى ال ٌمل عما تحدده المعاٌٌر التربوٌة التً تمررها السلطة
التعلٌمٌة .ومن المعتاد فً كل لسم علمً بأن ٌموم رئٌس كل لسم أكادٌمً جامعً
(  ) Chair departmentفً كل فصل دراسً بتموٌم أداء كل عضو هٌئة
تدرٌس بالمسمٌ .تمحور تموٌم عضو هٌئة التدرٌس حول نشاطه التدرٌسً،
وأعماله البحثٌة ،وإسهامه فً خدمة المجتمع .فً كثٌر من الجامعات ٌعطى
للطالب صوت فً تمٌٌم أداء عضو هٌئة التدرٌس.
وٌوجد نمطان من تموٌم أداء المعلم 2تكوٌنً (  ،) Formativeونهائً
(ٌ .) Summativeستهدؾ التموٌم التكوٌنً تمدٌم المساعدة المهنٌة للمعلم لٌحمك
أفضل أداء تدرٌسً ممكن  ،فً حٌن ٌستهدؾ التموٌم النهائً الحكم على أداء
المعلم  ،وفً ضوء نتائج التموٌم النهائً تتخذ السلطة التعلٌمٌة لرارا باستبعاد
المعلم من مهنة التدرٌس ،أو اعطائه فرصة لتطوٌر مستوى أدائه.
دراساث سابقت :
أجرٌت العدٌد من الدراسات حول تموٌم األداء التدرٌسً فً مراحل التعلٌم
كافة من وجهة نظر التدرٌسٌٌن والطلبة وسٌموم الباحث بعرض بعض الدراسات
ذات العاللة بموضوع بحثه.
 .1دراسة دمحم محمود زوٌن ،امٌرة جابر هاشم() 2002
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هدفت الدراسة إلى تموٌم برامج الدراسات العلٌا بجامعة الكوفة ،و تكونت عٌنة
الدراسة من ( )59عضوا ً من هٌأة تدرٌس فً الدراسات العلٌا ،و( )570طالبا
وطالبة فً كلٌات الطب والعلوم والزراعة والتربٌة للبنات واالداب والفمه واالدارة
وااللت صاد ،والذٌن اتموا اعداد رسائلهم العلمٌة والذٌن هم فً المراحل االخٌرة من
مرحلة انهاء الدراسة ،واتبع المنهج الوصفً التحلٌلً ،واستخدمت استبانتٌن لتموٌم
برامج الدراسات العلٌا من وجهة نظر اعضاء هٌأة التدرٌس وطلبة الدراسات العلٌا،
واظهرت النتائج ان مستوى برامج الدراسات العلٌا بجامعة الكوفة كان متوسط فً
كثٌر من مجاالته ،وضعٌؾ فً مجاالت اخرى ،وٌحتاج الى تطوٌر وتحسٌن ،كما
بٌنت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن اعضاء هٌأة التدرٌس فً مجال
التسهٌالت التعلٌمٌة والبحثٌة لصالح التخصصات العلمٌة وفً مجال النظام االداري
للدراسات العلٌا لصالح من هم برتبة استاذ،واسالٌب التدرٌس لصالح التخصص
االنسانً ،وكذلن وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن الطلبة فً مجاالت
التسهٌالت التعلٌمٌة والبحثٌة لصالح الطلبة الذكور من ذوي التخصص العلمً وفً
مجالً معرفتهم بأهداؾ برنامج الدراسات العلٌا والمرحلة التحضٌرٌة لصالح طلبة
الدكتوراه ،وفً مجال ما لبل المبول لصالح الطلبة الذكور من الماجستٌر ،وتم
عرض عدد من التوصٌات لتطوٌر برامج الدراسات العلٌا.
.4دراسة الجبوري،حسٌن دمحم ()2002
هدفت الدراسة الى تموٌم أداء االستاذ الجامعً فً ضوء الكفاٌات المهنٌة
والصف ات الشخصٌة من وجهة نظر طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة بابل  ،ولتحمٌك
ذلن وضعت أستبانة مكونه من عدة مجاالت وتم أستخراج الصدق والثبات لها
طبمت على عٌنه مكونه من ( )500طالب وطالبه من الدراسات العلٌا وطلب منهم
االجابة على فمراتها المكونه من محورٌن هما 2محور الكفاٌات المهنٌة وعدد
فمراتها()30فمرة وتضم ستة مجاالت ومحور الصفات الشخصٌة وعدد
فمراته()54فمرة.ولمعالجة بٌانات البحث حسبت التكرارات والنسب المئوٌة
واالوساط الحسابٌة المرجحة واالوزان المئوٌة،أظهرت النتائج حصول مجاالت
التخطٌط للدرس وطرائك التدرٌس والتموٌم بمستوى ضعٌؾ عند التدرٌسٌٌن اال ان
مجال المادة العلمٌة كان بمستوى جٌد اما مجال العاللات االنسانٌة فمد حصل على
مستوى ضعٌؾ هواٌضا ً اما محور الصفات الشخصٌة فمدحصل على مستوى جٌد.
.3دراسة عٌد ،غادة خالد ()2005
هدفت هذه الدراسة الى معرفة الفروق بٌن التموٌم الذاتً  ،وتموٌم كل من رئٌس
المسم العلمً والطلبة الداء المعلم .باالضافة الى دراسة اثر بعض المتؽٌرات2جنس
المعلم  ،جنسٌة المعلم  ،سنوات الخبرة  ،المؤهل العلمً  ،التخصص  ،نظام التعلٌم
 ،ولؽة المدرسة فً تموٌم ؟أداء المعلم.والكشؾ عن العاللة بٌن تموٌم الطلبة ألداء
المعلمٌن وبعض المتؽٌرات  2جنس الطالب  ،جنسٌة الطالب  ،الصؾ الدراسً ،
المنطمة التعلٌمٌة  ،ونظام التعلٌم الثانوي  .تكونت عٌنة الدراسة من مجموعة من
رؤساء االلسام العلمٌة  ،والمعلمٌن  ،والطلبة بالمرحلة الثانوٌة بدولة الكوٌت .
ولامت الباحثة بأعداد استبانة من ثالثة صور مختلفة الصٌاؼة ومتشابهة فً
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المضمون لتناسب التطبٌك ،وذلن لمٌاس أداء المعلم فً جوانب عدٌدة هً  2كفاٌات
الشرح والتدرٌس  ،السمات الشخصٌة  ،طرح األسئلة والمنالشة داخل الصؾ ،
التموٌم  ،وادارة الفصل  .تكونت االستبانة فً صورتها النهائٌة من ( )74عبارة
وفما ً لممٌاس لٌكرت الخماسً  .وباستخدام اختبار ( )t-Testوتحلٌل التباٌن واختبار
شٌفٌه لممارنات المتعددة ومعامالت االرتباط  .أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة احصائٌة فً متوسطات تموٌم الطلبة وتموٌم كل من رئٌس المسم العلمً
والتموٌم الذاتً ألداء المعلم  ،وعدم اختالؾ تموٌم أداء المعلم باختالؾ الجنس ،
الجنسٌة  ،سنوات الخبرة  ،والمؤهل العلمً والتخصص ونظام التعلٌم ولؽة المدرسة
 ،كما بٌنت نتائج الدراسة أٌضا ً اختالؾ تموٌم الطلبة ألداء المعلم بأختالؾ الصؾ
الدراسً  ،والمنطمة التعلٌمٌة  ،ونظام التعلٌم الحكومً  ،والجنس  ،والجنسٌة.
 .4الشربٌنى ،غادة حمزة دمحم ()2004
هدؾ البحث إلى تموٌم أداء المعلم الجامعً فً ضوء مؤسسات التعلٌم العالً
بالمملكة العربٌة السعودٌة من خالل اإلجابة على السؤال األتً 2إلى أي حد ٌتوافك
أداء عضو هٌئة التدرٌس مع أهداؾ مؤسسات التعلٌم العالً بالمملكة العربٌة
السعودٌة ؟ ولد استعمل الباحث المنهج الوصفً ولتحمٌك ذلن لام الباحث بأعداد
أستبانة مكونة من ( )48فمرة موزعة على المجاالت (التدرٌس ،والبحث العلمً،
وخدمة المجتمع ،واإلرشاد األكادٌمً ،والدور اإلداري)  .استخرج لها الصدق
والثبات وبعد ذلن تم عرضها على عٌنة البحث والتً تكونت من بعض اعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التربٌة بجامعة الملن خالد،وكان من أهم النتائج التً
توصلت الٌها الدراسة انه أشار نحو 5و%98من أفراد العٌنة انهم ٌطورون
محاضرتهم من ولت ألخر فً حٌن أشار نحو 8و%50بأنهم ال ٌتمكنون من ذلن
والسبب انهم ممٌدون بالتوصٌؾ الذي ٌرد إلٌهم من الوكالة،فً حٌن أكد نحو
77و% 57أن تموٌمهم للطالب ال ٌمتصر على اختبار أعمال السنة واختبار نهاٌة
الفصل الدراسً ولكن التموٌم ٌتم أثناء المحاضرة ،كما أكد نحو 5و %98من أفراد
العٌنة على انهم ال ٌساهمون فً أعداد برامج أو دورات عامة البناء المجتمع من
المتعلمٌن وؼٌر المتعلمٌن ،كما بٌن نحو 59و%59انهم ال ٌشاركون فً األنشطة
الالمنهجٌة فً حٌن أشار نحو 95و%45انهم ٌشاركون بندوات أو محاضرات أو
باإلشراؾ على أحد مجاالت النشاط  ،وأوضح %90من أفراد العٌنة أن الطالب ال
ٌلجأون إلٌهم فً حل مشكالتهم بٌنما أشار نحو  %40إلى أن الطالب ٌلجأون إلٌهم
فً حل مشكالتهم والتً من بٌنها المشكالت األكادٌمٌة واالجتماعٌة .لدمت الباحثة
مجموعة من التوصٌات والممترحات من أهمها ضرورة إلامة دورات تدرٌبٌة
ألعضاء هٌئة التدرٌس للتعرؾ على عملٌات ومهارات اإلرشاد التربوي
واألكادٌمً ،تهٌئة المناخ النفسً واالجتماعً ألعضاء هٌئة التدرٌس على نحو
ٌضمن لٌامهم بالوظائؾ واألدوار المنوطة بهم ،وتوفٌر المراجع والكتب وخدمة
اإلنترنت بالجامعات لمساعدة عضو هٌئة التدرٌس على المٌام بالبحوث العلمٌة.
 .5برقعان ،أحمد دمحم وعلً أحمد الربٌع()2003
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هدؾ البحث إلى تموٌم الممارسات التدرٌسٌة فً الممررات التربوٌة من وجهة نظر
الطالب " دراسة مٌدانٌة بكلٌة التربٌة – المكال  " .من خالل اإلجابة عن األسئلة
اآلتٌة:
ما درجة الممارسات التدرٌسٌة فً الممررات التربوٌة من وجهة نظر
الطالب؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة لدرجة الممارسات التدرٌسٌة بٌن الطالب تعزى
لمتؽٌر المستوى الدراسً(الثانً  -الثالث  -الرابع ) ؟
هل ٌوجد فرق دال إحصائٌا ً لدرجة الممارسات التدرٌسٌة بٌن الطالب ٌعزى لمتؽٌر
الجنس(ذكر – أنثى) ؟
هل ٌوجد فرق دال إحصائٌا ً لدرجة الممارسات التدرٌسٌة بٌن الطالب تعزى لمتؽٌر
التخصص ( آداب – علوم) ؟
وبعد تحلٌل فمرات االستبانة التً تم تطبٌمها على (  )375طالبا وطالبة كانت أهم
النتائج بالنسبة
للسؤال األول على الشكل التالً  :حازت الفمرات التالٌة على ثمة الطالب وبدرجة
عالٌة أهمها  ( :مرتبة ترتٌبا ً تنازلٌا ً ) ترحٌب األستاذ بأسئلة الطلبة  ،والتزامه
بمواعٌده مع الطلبة  ،ومساواته بالمعاملة بٌن الطالب  ،وبذله جهودا كبٌرة لجعل
المادة العلمٌة واضحة  ،وٌشجع على الرجوع إلٌه عند الحاجة  ...إن وسائل التموٌم ال
تؽطً أهداؾ محتوى المساق  ،وأن أسئلة االمتحانات ؼٌر واضحة .أما بالنسبة
للسؤال الثانً فمد كانت النتٌجة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مجموعات
الطالب تعزى لمتؽٌر المستوى الدراسً  ،و كانت الفروق لصالح المستوى الرابع.
وتوصلت الدراسة إلى أنه ال ٌوجد فرق دال إحصائٌا ً لدرجة الممارسات التدرٌسٌة
بٌن الطالب والطالبات  .كما أنه ال ٌوجد فرق دال إحصائٌا ً لدرجة الممارسات
اإلحصائٌة بٌن تخصصات ( آداب ،علوم ).
وعلٌه اوصى الباحثان بضرورة توضٌح األهداؾ والخطة الدراسٌة فً المحاضرة
األولى لتدرٌس المادة  ،وأن ٌتم تنوٌع مصادر التموٌم وأن ال تمتصر على االمتحانات
فمط  ،وأن تصاغ أسئلة االمتحانات بشكل واضح ومحدد
.6دراسة صابر ،ملكة حسٌن ()1224
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على آراء طالبات كلٌة التربٌة للبنات بجدة الفرلة
الرابعة – وطالبات الدبلوم العام حول بعض جوانب التدرٌس فً مادة المناهج
وعاللتها بالتحصٌل .شملت العٌنة( )505طالبة من طالبات الفرلة الرابعة والدبلوم
العام وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود ارتباط دال إحصائٌا بٌن آراء طالبات كلٌة
التربٌة بجدة الفرق الرابعة – المسم العلمً للخصائص الشخصٌة لألستاذ الجامعً
كما تمثلها عبارات الممٌاس ودرجة تحصٌلهن  ،والى أنه ال ٌوجد ارتباط دال
إحصائٌا بٌن آراء طالبات الفرلة الرابعة المسم العلمً للخصائص المهنٌة لألستاذ
الجامعً كما تمثلها عبارات الممٌاس ودرجة تحصٌلهن فً مادة المناهج  ،والى أنه ال
ٌوجد ارتباط دال إحصائٌا بٌن آراء طالبات الفرلة الرابعة من المسم العلمً فً
طرٌمة تدرٌس األستاذ الجامعً كما تمثلها عبارات الممٌاس ودرجة تحصٌلهن  ،والى
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وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن آراء الطالبات الفرلة الرابعة– المسم العلمً فٌما
ٌتعلك بطرٌمة تمٌٌم األستاذ الجامعً كما تمثلها عبارات الممٌاس ودرجة تحصٌلهن ،
والى وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن متوسط درجات الممٌاس بصفة عامة لطالبات
الفرلة الرابعة – المسم العلمً وطالبات الدبلوم العام فً التربٌة.
منهجٌة الدراسة وإجراءاتها:
استعمل الباحث المىنهج الوصىفً التحلٌلىً كونىه ٌعىد مىن أفضىل المنىاهج التىً تحمىك
النتائج المطلوبه فً مثل هكذا نوع من الدراسات .
مجتمع البحث :
تحدٌىىد مجتمىىع البحىىث مىىن الخطىىوات المهمىىة فىىً البحىىوث التربوٌىىة والنفسىىٌة
وهىىذه الخطىىوة تتطلىىب دلىىة بالؽىىة اذ علٌهىىا ٌتولىىؾ اجىىراء البحىىث وتصىىمٌم أدواتىىه
تكون مجتمع الدراسه من جمٌع طلبىة الدراسىات العلٌىا بجامعىة
وكفاٌة نتائجه وعلٌه ّ
دٌالى والبىالػ عىددهم ( )483طالبىا ً وطالبىة  ،و المشىاركون فىً برنىامج الدراسىات
العلٌا (الماجستٌر ،الدكتوراه) موزعٌن علىى ( )4كلٌىات هىً العلوم،التربٌىة للعلىوم
اإلنسانٌة  ،التربٌة للعلوم الصرفة  ،التربٌة األساسٌة،التربٌة الرٌاضىٌة،الزراعة ،
للعام الدراسىً ( )4054 -4055وهىم ٌمثلىون طلبىة الكورسىات فمىط للعىام -4055
 4054ولد تم أستثناء الطلبة اللذٌن هم فىً مرحلىة البحىث وذلىن لتؽٌىر الكثٌىر مىن
التدرٌسٌٌن فضالً عن أن بعضهم أكمل دراسته على ٌد أسىاتذه مىن جامعىات أخىرى
مثل جامعة بؽداد والمستنصرٌة،فضالً عن عىدم تواجىدهم فىً الجامعىة بشىكل مىنظم
ممىىا ٌصىىىعب علىىىى الباحىىىث توزٌىىىع االسىىتبانة علىىىٌهم وبمىىىا أن الدراسىىىة تمىىىت فىىىً
الكورس الثانً فمد تم ترلٌن بعض الطلبة من لبىل الجامعىة وبىذلن أصىبح المجمىوع
الكلً للبحث ( )490طالبا ً وطالبة .وكما هو مبٌن فً الجدول األتً2

جدول ()1
ٌبٌن أعداد طلبة الماجستٌر والدكتوراه فً جامعة دٌالى
للعام الدراسً 2012-2011
الدكتوراه
الماجستٌر
عدد
الكلٌة
اناث
ذكور
الطلبة ذكور اناث
9
54
30
32
99
التربٌة األساسٌة
9
45
24
58
570
التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
57
4
45
التربٌة للعلوم الصرفة
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التربٌة الرٌاضٌة
العلوم
الزراعة
المجموع
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57
55
9
483

53
3
4
525

4
9
4
88

35

54

ٌتبىىىٌن مىىىن الجىىىدول أعىىىاله أن بعىىىض الكلٌىىىات تمتصىىىر الدراسىىىة فٌهىىىا علىىىى
الماجستٌر فمط ولٌس هنان طلبة دكتوراه فً حٌن ألتصرت دراسىة الىدكتوراه علىى
كلٌتٌن فمط هما (التربٌة األساسىٌة ،والتربٌىة للعلىوم اإلنسىانٌة )وعلٌىة ارتىى الباحىث
ان تمتصر الدراسة فمىط علىى طلبىة الماجسىتٌر لضىمان توزٌىع العٌنىة بشىكل عىادل
وبذلن ٌكون مجتمع البحث بعد أستبعاد طلبىة الىدكتوراه والبىالػ عىددهم ( )73طالبىا ً
وطالبة لد بلػ ( )445طالبا ً وطالبة وبما أن الدراسة لد أجرٌت فً الكىورس الثىانً
فمد تبٌن أن هنالن بعض الطلبىة تىم تىرلٌن لٌىودهم ولىد بلىػ مجمىوع الطلبىة المرلنىه
لٌىىودهم فىىً عمىىوم الكلٌىىات محىىل البحىىث لىىد بلىىػ ( )40طالب ىا ً وطالبىىة وبىىذلن ٌكىىون
مجتمع البحث االصلً لد بلػ ( )405طالبا ً وطالبة من طلبة الماجستٌر.
عٌنة الدراسة :
تكونىىت عٌنىىة الدراسىىة م ىن ( )57طالب ىا ً وطالبىىة مىىن طلبىىة الدراسىىات العلٌىىا
والىىذٌن هىىم فىىً مرحلىىة الكورسىىات مىىن مجمىىوع المجتمىىع االصىىلً البىىالػ ( ) 405
طالبا وطالبىه وبىذلن بلؽىة نسىبة العٌنىة ( )%34مىن ضىمنهم عٌنىة الثبىات والتىً تىم
اختٌارهمىىا بطرٌمىىة الطبمٌىىة العشىىوائٌة مىىوزعٌن علىىى (  ) 4كلٌىىات للعىىام الدراسىىً
. 4054/4055
أداة الدراسة :
أعتمىىد الباحىىث علىىى االسىىتبانة كىىأداة لجمىىع المعلومىىات وكانىىت بعنىىوان
استبانة تموٌم اداء اعضىاء هٌىأة التىدرٌس مىن وجهىة نظىر الطلبىة ،إذ تىم بناءهىا وفىك
الخطوات اآلتٌة2
 .0مراجعة الدراسات واألبحاث واألدبٌىات التىً اهتمىت بموضىوع تمىوٌم األداء،
ولد أستفاد الباحث كثٌرا ً من تلن الدراسات وذلن لوفرتها وتنوعها.
 .2حىىددت مجىىاالت وفمىىرات االسىىتبانه بصىىورتهما األولٌىىة  ،اذ بلىىػ عىىدد فمىىرات
االسىىتبانه ( )23فمىىرة ،موزعىىة علىىى ( )7مجىىاالت هىىً ( اإلعىىداد والتحضىىٌر
،أداء المحاضرة،إعداد االمتحانات وإعطاء الدرجات،السمات الشخصٌة،مهام
عضو هٌأة التدرٌس).
الصدق:
ٌشٌر الصدق إلى ما اذا كان ممٌاس معٌن ٌمٌس بالفعىل مىا وضىع لمٌاسىه و ال
ٌمٌس شًء أخر سواه (عبىد الهىادي )54524004،ولىد أعتمىد الباحىث علىى الصىدق
الظاهري ولد تحمك منه من خالل عىرض االسىتبانة علىى مجموعىة مىن الخبىراء فىً
مجال االختصاص لتحدٌد مدى صالحٌتها فً لٌاس ما وضىع مىن أجلىة ولىد حصىلت
فمىىرات االختبىىار جمٌعىىا علىىى الموافمىىة سىىوى بعىىض التعىىدٌالت البسىىٌطة فىىً بعىىض
الفمرات.
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الثبات:
ٌشىىىٌر الثبىىىات إلىىىى االتسىىىاق فالثبىىىات هىىىو أتسىىىاق الىىىدرجات التىىىً ٌحصىىىل علٌهىىىا
األشخاص نفسهم عندما ٌعىاد أختبىارهم باالختبىار نفسىه  ،وبمىا أن الثبىات هىو أتسىاق
فً مجموع درجات االختبار ،لذا فأن هذا االتساق ٌمكن أن ٌكون على نوعٌن هما2
أ .االتسىىاق الخىىارجً الىىذي ٌتحمىىك حٌنمىىا ٌعطىىً االختبىىار نتىىائج ثابتىىه بتكىىرار
تطبٌمه عبر الزمن.
ب .االتسىىاق الىىداخلً والىىذي ٌتحمىىك مىىن كىىون فمىىرات االختبىىار جمٌعهىىا تمىىٌس
المفهىىىىوم نفسىىىىه )Fransella1981:47(.ولىىىىد أعتمىىىىد الباحىىىىث علىىىىى أعىىىىادة
االختبىىار علىىى عٌنىىة حىىددت لهىىذا الؽىىرض بعىىد أسىىبوعٌن مىىن االختبىىار األول
ومن خالل اعتماد معامل ارتباط بٌرسون كانت لٌمة معامىل ارتبىاط بٌرسىون
لحسىىاب الثبىىات لىىدرها( )0،97وهىىً درجىىه جٌىىده وبهىىذا أصىىبحت االسىىتبانة
جاهزة للتطبٌك بشكلها النهائً.
التطبٌق النهائً ألداة البحث:
بعد استخراج الخصائص السٌكومترٌة لألداة أصبحت جاهزة للتطبٌك علىى عٌنىة
البحث التً تم أختٌارها بشكل عشىوائً طبمىً وهىم عٌنىة مىن طلبىة الدراسىات العلٌىا
فً جامعة دٌالى والبالػ عددهم ( )40طالبا ً وطالبة موزعٌن علىى الكلٌىات التىً فٌهىا
دراسىىات علٌىىا والتىىً ٌبلىىػ عىىددها (  )4كلٌىىات (  ) 3كلٌىىات إنسىىانٌة و(  )3كلٌىىات
لالختصاصىىات العلمٌىىة وكمىىا مبىىٌن فىىً الجىىدول السىىابك رلىىم (  ) 5ولىىد تىىم تطبٌىىك
االداة فً نهاٌىة الفصىل الدراسىً الثىانً للعىام الدراسىً  4054-4055وبىذلن ٌكىون
الطلبة لد تعرفوا علىى أسىاتذتهم ولىادرٌن علىى تمٌىٌمهم بشىكل جٌىد لكىً ٌتسىم التمٌىٌم
بالصدق والموضوعٌه وهذا ما أكىد علٌىه الباحىث أثنىاء توزٌىع االسىتبانة علىٌهم ،ولىد
باشىىر الباحىىث بنفسىىه علىىى عملٌىىة التوزٌىىع وتوضىىٌح كىىل فمىىرة مىىن فمراتهىىا وأعطىىاء
الولت الالزم لٌتسنى لهم اإلجابة بشكل دلٌك.
الوسائل اإلحصائٌة2أعتمد الباحث على الوسائل اإلحصائٌة اآلتٌة
 .5النسبة المئوٌة = الجزء/الكل× 500
 .4معامل ارتباط بٌرسىون لحسىاب معامىل االرتبىاط وذلىن لمٌىاس معامىل الثبىات
بطرٌمة أعادة التطبٌك ومن خالل المعادلة االتً2
ن مج س ص ( -مج س) (مج ص)
ر=---------------------------------
[ن مج س(-4مج س)[ ]4ن مج ص(-4مج ص)]4
ن= مجموع األفراد
س= درجات التطبٌك األول
ص= درجات التطبٌك الثانً

(البٌاتً)538 24009 ،
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 .3الوزن المئوي.وذلن لالستفادة منه فً تفسٌر النتائج
الوسط المننننرجح
الوزن المئوي=500X ---------------
الدرجنننة المصوى5
 . 2الوسىىط المرجح2وذلىىن لمٌىىاس مىىدى تحمىىك كىىل فمىىرة مىىن فمىىرات االسىىتبانة مىىن
وجهة نظر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة،وبحسب المعادلة اآلتٌة2
( + )7Xت( + )2 X4ت............+)3 X 3
(ت5
معادلة الحدة(وح)=-----------------------------------
ن
حٌث أن وح = الوسط المرجح
ت =5تكرار األفراد الذٌن اختاروا البدٌل األول
ت =4تكرار األفراد الذٌن اختاروا البدٌل الثانً
ت =3تكرار األفراد الذٌن اختاروا البدٌل الثالث (البٌاتً)82 24009 ،
علمىىا ً إن الباحىىث اسىىتعان بالحاسىىب فىىً استحصىىال النتىىائج مىىن حٌىىث المتوسىىطات
ومعامالت االرتباط والوزن المئوي والوسط المرجح.
عرض النتائج ومناقشتها :
أسىفر التحلٌىل اإلحصىائً للبٌانىات والمعلومىات التىً تىم الحصىول علٌهىا مىن
تطبٌك أداة الدراسة على أفراد العٌنة عن مجموعة من النتائج والتىً سىٌتعمد الباحىث
بعرضها على وفك أهداؾ البحث2
.5الهدؾ االول  2بناء أداة لتموٌم أداء أعضاء هٌأة التدرٌس من وجهة نظر الطلبة
لتحمٌك هذا الهدؾ اطلع الباحث علىى العدٌىد مىن االدبٌىات والدراسىات وعلٌىه
لىىام بأعىىداد اداة مكونىىة مىىن ( )23فمىىرة موزعىىة علىىى خمسىىة مجىىاالت هىىً (مجىىال
االعداد والتحضٌر  ،مجال اداء المحاضرة  ،مجىال االمتحانىات وأعطىاء الىدرجات ،
مجىىال السىىمات الشخصىىٌة  ،مجىىال مهىىام عضىىو هٌىىأة التىىدرٌس) ولىىد اصىىبحت االداة
جىىاهزة لالسىىتعمال بعىىد بىىالخطوات التىىً ٌىىتم اعىىداد االسىىتبانات المعىىدة لهكىىذا ؼىىرض
4
وذلن بأستخراج الصدق والثبات فضىالً عىن تمىدٌمها الىى متخصىص باللؽىة العربٌىة
لضىىبطها لؽوٌ ىا ً وبىىذلن أصىىبحت االسىىتبانة جىىاهزة للتطبٌىىك النهىىائً ،كمىىا انىىه ٌمكىىن
استعمالها من لبل باحثٌن آخىرٌن بشىكل كلىً – أي بمجاالتهىا كافىة – او بجىزء منهىا
أي اعتماد مجال واحد ومحاولىة لٌاسىة لىدى تدرٌسىٌٌن آخىرٌن كمىا ان هىذه االسىتبانة

َ . 0قصذ بالذرجة القصىي أعلً درجة فٍ الوقُاس الخواسٍ األبعاد(،)1،1،0،2،1وفٍ هذا البحث
تكىى الذرجة القصىي(.)1
. 2قذم الباحث االستبانة الً م.م.هزَن خالذ ههذٌ /تذرَسُة فٍ جاهعة دَالً /قسن اللغة العزبُة لضبطها
لغىَا
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ٌمكن االستفادة منها مىن لبىل رؤسىاء األلسىام لتمىوٌم ًأداء أعضىاء هٌىأة التىدرٌس لهىم
بشكل مفرد او كلً.
 .4الهدؾ الثانً  2تموٌم أداء أعضاء الهٌئىة التدرٌسىٌة فىً جامعىة دٌىالى مىن خىالل
وجهىىة نظىىر طلبىىة الدراسىىات العلٌىىا .بعىىد ان اصىىبحت االداة جىىاهزة للتطبٌىىك النهىىائً
وبعىد ان حىدد الباحىىث العٌنىة التىىً سىٌطبك علٌهىا البحىىث وبعىد ان تىىم التوزٌىع وجمىىع
االستبانات بشكل كلً  ،حدد الباحث الوسىائل االحصىائٌة الالزمىة السىتخراج النتىائج
ولد اعتمىد الباحىث ممٌاسىا ً خماسىٌا (ممٌىاس لٌكىرت) للفصىل فىً مسىتوى االداء لىدى
التدرٌسٌٌن عٌنة البحث الحىالً ولىد أعتمىد الباحىث الوسىط المىرجح والىوزن المئىوي
كأدوات احصائٌة ،وعلٌة اذا ما حصلت الفمىرة علىى وسىط مىرجح ( )3فىأكثر ووزن
مئوي (ٌ )40كون مؤشرا ً على ان مسىتوى االداء لعضىو هٌىأة التىدرٌس جٌىدا ً امىا اذا
حصلت الفمرة على وسط مرجح لٌمته ألل من ( )3ووزن مئوي الل مىن ( )40فٌعىد
مؤشىرا ً علىى أن اداء التدرٌسىً محىل البحىث ضىىعٌؾ فىً هىذه الفمىرة وهكىذا بالنسىىبة
لمتوسط الفمرات لكل مجال من المجاالت الخمسة وعلى اساس ذلن وبعد ان تم جمىع
االجابات وتطبٌك معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي على الفمرات جمٌعهىا ظهىر
أن هنان ( ) 48فمرة مستوى االداء فٌها عند أعضاء هٌأة التىدرٌس متحمىك بمسىتوى
ضىىعٌؾ اذ تراوحىىت االوسىىاط المرجحىىة التىىً حصىىلت علٌهىىا هىىذه الفمىىرات مىىا بىىٌن
( )5,4الى ( ) 4,8اما اوزانها المئوٌة فكانىت مىا بىٌن()0,42الىى ( )0,79فىً حىٌن
ظهر ان هنان (  ) 52فمرة تحمك االداء بمستوي جٌد فما فوق اذ تراوحت االوساط
المرجحة ما بٌن ( )3.5الى ( )2.9فىً حىٌن بلؽىت اوزانهىا المئوٌىة بىٌن ( )0,44و(
 ) 0,84أو كما هو مبٌن بالجدول االتً2

ت
5
4

3

جدول ()2
ٌوضح الوسط المرجح والوزن المئوي والمرتبة لكل فقرة من فقرات االداة
الوسط الوزن
الرتبة
الفمرات
المرجح المئوي
مجال اإلعداد والتحضٌر
0،97 2،4
4
ٌحدد المراجع والمصادر المناسبة للمادة العلمٌة
0،29 4،2
7
توفٌر مصادر التعلم الضرورٌة لدعم العملٌة
التدرٌسٌة من رسوم توضٌحٌة وصور ونماذج
وأشٌاء حمٌمٌة وممتطفات للمراءة مذكرات ،أوراق
،حمائب تعلٌمٌة ،وسائط تعلٌم ذاتً – CDعمل
تعلم عن طرٌك الداتاشو .....الخ.
0،80 2،7
ٌموم بأعداد خطة الممرر مسبما ً لبىل الٌىوم الدراسىً 5
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األول
 2تحدٌىد األهىىداؾ السىلوكٌة الرئٌسىىة التىً ٌسىىعى إلىىى 3
تحمٌمها
 7تتضمن خطة الممرر على جدوله زمنٌىة للنشىاطات 4
واالمتحانات
ٌ 4تم تطوٌر المحاضرات السابمة مما ٌعكس مواكبتىه 2
للتطورات الحاصلة من فصل دراسً ألخر
مجال أداء المحاضره
2
ٌ 5طبك الخطة الموضوعه وٌسٌر بممتضاها
3
ٌ 4ثٌر انتباه الطلبه
 3توظٌىىؾ األسىىئلة المؽلمىىة لفحىىص مسىىتوى المعرفىىة 5
لىىدى الطلبىىة واألسىىئلة الحىىرة للحىىث علىىى التفكٌىىر
وتمٌٌم مستوى االستٌعاب.
 2االهتمىىام بكمٌىىة ونوعٌىىة التؽذٌىىة الراجعىىة للطلبىىة ( 7
كتابة وشفاهة).
9
 7أستعمال طرائك تدرٌس متعددة
ٌ 4عرض المادة العلمٌة فً محاضرته بشكل متسلسل 4
ومنظم
5
ٌ 5بدي عضو هٌئة التدرٌس تمكنا ً فً تدرٌسه للمادة
4
ٌ 9نهً محاضرته فً ولتها المحدد
8
ٌ 8ستفٌد من التمنٌات الحدٌث فً عرض المحاضرة.
ٌ 50هىتم التدرٌسىً بالتطبٌمىات ولىٌس بمعرفىة الحمىائك 50
فمط.
إعداد االمتحانات وإعطاء الدرجات
3
ٌ 5ؽطً فً االختبارات المفردات الممررة
4
 4ال ٌتأثر بالعاللات الشخصٌة فً أعطاء الدرجات
 3تكون األسئلة شاملة لالهىداؾ التعلٌمٌىة كافىة ممتىدة 5
من التذكر مرورا ً بالتطبٌك وأنتهاءا ً بالتموٌم
5
 2تكون األسئلة ؼٌر مكررة مع السنوات السابمة
2
ٌ 7عٌد األوراق االمتحانٌة للطلبة خالل فترة لصٌرة
7
 4تحدد مواعٌد االمتحانات فً بداٌة الفصل الدراسً
4
ٌ 5بٌن للطلبة األسس التً ٌعتمدها فً التصحٌح
9
ٌ 9نالش الطلبة فً اإلجابة عن أسئلة االمتحانات
السمات الشخصٌة
7
 5الدلة فً المواعٌد
4،7
 4لدٌه ثراء لؽوى
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ٌ 3راعً الفروق الفردٌة
ٌ 2متلن مهارة فً التدرٌس
 7لدٌه الحماس للعمل
ٌ 4متلن المهارة فً حفز الطلبة على العمل
 5مظهره الئك وجذاب
ٌ 9طلب من الطلبة تمٌٌم أدائه بشكل دوري
 8االلتزام بنتائج التمٌٌم وتوظٌفها فً تحسٌن وتطىوٌر
أدائه التدرٌسً
مهام عضو هٌئة التدرٌس
ٌ 5ىىتم توزٌىىع الخطىىة علىىى الطلبىىة فىىً الٌىىوم الدراسىىً
األول
ٌ 4عرؾ عن نفسه للطلبة
ٌ 3بلػ الطلبة بولت ومكان المحاضرة
ٌ 2طلب من الطلبة تسجٌل خلفٌاتهم العلمٌة وخبىراتهم
واهتماماتهم لتكون مرجعا ً له
ٌ 7ىىتم أعىىالم الطلبىىة عىىن سىىاعات تواجىىده فىىً مكتبىىه
بالمسم
 4معرفة الطلبة والوعً بالمشكالت الخاصة بهم
 5مساعدة الطلبة فً فهىم واسىتٌعاب موالىع الصىعوبة
فً المادة خارج ساعات التدرٌس الرئٌسة.
 9تألٌؾ وإعداد كتاب ٌختص بالممرر
 8ابتكار وتطوٌر وإضافة أجزاء جدٌدة للمنهج
ٌ 50بلػ الطلبة مسبما ً بتؽٌٌر ولت المحاضرة
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مىىىن خىىىالل مالحظىىىة الجىىىدول السىىىابك نجىىىد المجىىىال االول (مجىىىال االعىىىداد
والتحضٌر) والذي ٌتكون من ستة فمرات كىان مسىتوى التدرٌسىٌٌن ضىعٌفا ً فىً ثالثىة
منها وثالثة بمستوى جٌد فما فوق فً حىٌن حصىل المجىال الثىانً ( اداء المحاضىرة)
والمتكون من عشرة فمرات كان مستوى التدرٌسٌٌن ضعٌفا ً بنستة منها وجٌدا ً بأربعىة
منها ولد حصلت الفمرة (ٌبدي عضو هٌئة التدرٌس تمكنا ً فً تدرٌسه للمهادة) علىى
المرتبة االولى من حٌث درجة تحممها اذ بلػ الوسىط المىرجح ( ) 2،4وبىوزن مئىوي
( ) 0.84وهً بذلن تكون بمستوى ممتاز مما ٌشٌر الى تمكن أعضاء هٌأة التىدرٌس
للماده التً ٌمومون بتدرٌسها وهذا ناتج مىن الخلفٌىة العلمٌىة التىً ٌمتلكهىا التدرٌسىٌٌن
فضىالً انىىه كىىل ٌىىدرس فىىً مجىىال أختصاصىىه الىىدلٌك فىىً حىىٌن حصىىلت الفمىىرة (ٌهىىتم
التدرٌسىً بالتطبٌمىات ولىٌس بمعرفىة الحمىائك فمىط) علىى وسىط مىرجح لىدره ()5.4
ووزن مئوي ( )0.34وبذلن ٌكون أداء التدرٌسً ضعٌفا ً بها وهنا تأكٌد علىى اهتمىام
التدرٌسٌٌن بالمعرفة فمط دون النظىر الىى أهمٌىة التطبٌمىات العملٌىة التىً تترسىخ مىن
خاللها المعرفة وذلن من خالل ربط النظرٌة بالتطبٌك.اما المجال الثالث وهىو مجىال
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(إعداد االمتحانات وإعطاء الدرجات) والمتكون من ثمان فمىرات تحمىك منهىا فمرتىان
فمىىط وبمسىىتوى لىىىٌس بالعىىالً اذ حصىىلت الفمىىىرة (تكىىون األسىىئلة ؼٌىىىر مكىىررة مىىىع
السنوات السابمة ) على وسط مرجح لدره (  ) 3,4ووزن مئوي ( )0،42وبذلن لىم
ٌؤكد الطلبىة جمىٌعهم علىى عىدم تكىرار االسىئلة اذ لىد ٌمىوم بعىض التدرٌسىٌٌن تكىرار
لىىىىبعض االسىىىىئلة وهىىىىو مؤشىىىىر سىىىىلبً علىىىىى التدرٌسىىىىً اذا تىىىىم التكىىىىرار بشىىىىكل
حرفً،والفمرات االخرى كان مستوى اداء التدرٌسٌٌن فٌهىا ضىعٌؾ مىن وجهىة نظىر
الطلبة وهً ستة فمرات وبذلن ٌكون هذا المجال ؼٌىر متحمىك بشىكل جٌىد وهىذ ٌعنىً
ان هنالن ضعفا ً عند التدرٌسىٌٌن فىً مجىال االعىداد لالمتحانىات وأعطىاء الدرجىة.اما
المجال الرابع وهو مجال (السمات الشخصٌة ) والمتكون من تسعة فمرات فمد تحمىك
منها فمرة واحىدة فمىط وبشىكل ممتىاز وهىً فمىرة (مظهىره الئىك وجىذاب) اذ حصىلت
هىىذه الفمىىرة علىىى وسىىط مىىرجح لىىدره ( )2،5ووزن مئىىوي ( )0،82فىىً حىىٌن كانىىت
الفمرات االخرى جمٌعها بمستوى ضعٌؾ وكانت اوساطها المرجحىة مىا بىٌن ()1،5
و ( )4،8وبذلن ٌكون اداء التدرٌسٌٌن فً هذا المجىال ضىعٌفا ً وبعىض الفمىرات لىٌس
للتدرٌسٌٌن ٌد بها مثل (الدلة فً المواعٌد) نتٌجة الظروؾ ؼٌر المستمرة فىً المدٌنىة
مما ٌنعكس سلبا ً على عدم االلتزام بالولت كما ان هىذه الظىروؾ اثىرت علىى حماسىة
التدرٌسٌٌن على العمىل وبىذلن جىاءت فمىرة (لدٌىه الحمىاس للعمىل) بمسىتوى ضىعٌؾ
وللسب ذاته كان مستوى الفمرة (ٌمتلن المهارة فىً حفىز الطلبىة علىى العمىل) ضىعٌفا ً
فاذا كان التدرٌسً هىو نفسىه ال ٌمتلىن الحىافز كٌىؾ ٌمكىن ان ٌحممىه عنىد طلبتىه .امىا
المجال االخٌر وهو مجال (مهام عضو هٌئة التدرٌس) والمتكون مىن عشىرة فمىرات
فمد تحمك اربعة منها بمستوى جٌد فما فوق وستة بمستوى ضعٌؾ وكان اعلى وسىط
مرجح ووزن مئوي حصىلت علٌىة الفمىرة (ٌبلىػ الطلبىة بولىت ومكىان المحاضىرة) اذ
كان وسطها المرجح ووزنها المئوي ( )4،2و ( )0،84على التوالً والسبب هىو ان
االلسام العلمٌة فً الكلٌات تعتمد نظام الجدول الثابت لكل تدرٌسً وبىذلن تكىون هىذه
الفمىىرة ملزمىىة التحمٌىىك والتطبٌىىك مىىن لبىىل التدرٌسىىً الننىىا فىىً كلٌاتنىىا نعتمىىد اسىىلوب
الحضىىور االجبىىاري للطلبىىة وبالتىىالً ال بىىد مىىن اعالمهىىم بولىىت ومكىىان المحاضىىرة
لٌتسنى لهم الحضور وهذا السبب نفسه ٌنطبك على الفمرة (ٌبلػ الطلبىة مسىبما ً بتؽٌٌىر
ولت المحاضرة) والفمرات االخرى الضعٌفة التحمٌك تشخص خلل فً معرفة عضو
التدرٌس لواجباته ومهامه االخرى مما ٌدعو الباحث الى ضىرورة تعرٌىؾ التدرٌسىً
بهىذه المهىام وكىذلن تمىدٌم التسىهٌالت الالزمىة للتدرٌسىً الداء تلىن المهىام مىن خىالل
توفٌر المكان المالئم لهم الستمبال طلبتهم فضىالً عىن تمىدٌم الحىوافز ودعىم التدرٌسىً
لتىىىألٌؾ الكتىىىب ذات العاللىىىة بأختصاصىىىه ومحاولىىىة اشىىىراكة بالىىىدورات والورشىىىات
التطوٌرٌة داخل وخارج العراق كً ٌتسنى له االطىالع علىى أحىدث مىن توصىل الٌىه
العمل من مناهج ووسائل وتمنٌات.
االستنتاجات :
استنتج الباحث فً ضوء النتائج التً توصل الٌها الى ما ٌأتً2
 .5تذبذب الطلبة فً اعطاء الوصىؾ الحمٌمىً او التمٌىٌم الموضىوعً للتدرٌسىٌٌن
مىىن حٌىىث امىىتالكهم للمهىىارات التىىً حىىددت فىىً مجىىالت البحىىث والسىىبب ان
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بعىىض الطلبىىة ٌتخىىذ احىىد التدرٌسىىٌٌن نموذج ىا ً وٌعمىىم وصىىفه علىىى التدرٌسىىٌٌن
االخرٌن اذا ما كان سلبا ً او اٌجابا ً نتٌجة تأثره بذلن التدرٌسً على الرؼم مىن
تأكٌد الباحث على ضرورة أعتماد المتوسط فً عملٌة الوصؾ ولٌس التعمىٌم
على حالة واحىد ممىا ٌشىٌر الىى وجىود ضىعؾ لىدى بعىض الطلبىة فىً التمىوٌم
نتٌجة ضعؾ اعتماد هذه اآللٌة فً الجامعات.
 .4الحظ الباحث انه لد ٌكون سبب المصور لٌس فىً التدرٌسىً فىً أعتمىاد مىثالً
وسىىىائل تعلٌمٌىىىة او طرائىىىك مختلفىىىة ومتنوعىىىة وذلىىىن نتٌجىىىة افتمىىىار الماعىىىات
الدراسٌة فً الكثٌر من االلسام الى مثىل هىذه التمنٌىات ممىا ٌىنعكس سىلبا ً علىى
اداء التدرٌسً.
 .3الحىىظ الباحىىث ان الكثٌىىر مىىن المكتبىىات ال تتىىوفر فٌهىىا المصىىادر الالزمىىة ممىىا
ٌؤثر على الواجبات التً ٌمكن ان ٌفرضها التدرٌسً على الطلبة.
المقترحات :
ٌمترح الباحث أجراء الدراسات اآلتٌة 2
 إجراء دراسة حول تطوٌر أعضاء هٌأة التدرٌس فً ضوء متطلبىات الجىودة
الشاملة .
 إجراء دراسة تموٌمٌة مماثلة ألعضاء الهٌأة التدرٌسٌة فً الجامعىات العرالٌىة
األخرى وبأعتماد أسالٌب مختلفة فً التموٌم.
 إجراء دراسىة ممارنىة بىٌن تمىوٌم التدرٌسىً مىن لبىل اإلدارة ممثلىة برؤوسىاء
االلسام والعمداء وممرري الدراسات العلٌا وطلبة الدراسات العلٌا.
التوصٌات :
ٌوصً الباحث بما ٌأتً2
 - 5ضرورة أن ٌموم أساتذة المواد بشرح األهداؾ لكل مادة فً المحاضرة األولى
لتدرٌسه  ،وأن ٌبٌن الخطة التً ٌسٌر علٌها خالل الفصل الدراسً.
 - 4أن تحتوي أسئلة االختبارات على أسئلة ؼٌر مباشرة  ،أي أن تتنوع األسئلة
وعدم التركٌز على أسئلة الحفظ والتذكر.
 -3أهمٌة نشر ثمافة التموٌم بٌن أوساط الطلبة ،وذلن الجل أعتماد ارائهم فً تموٌم
أداء أعضاء هٌأة التدرٌس مما ٌؤدي الى تنوٌع أدوات التمٌٌم وعدم ألتصارها على
المسؤول االداري (رئٌس لسم ،وعمٌد الكلٌة) فً التمرٌر السنوي لعضو هٌأة
التدرٌس،الذي ٌرصد النشاط التدرٌسً والبحث العلمً والنشاط المجتمعً للتدرٌسً
خالل العام الدراسً .
 -2توعٌة الطلبة بأهمٌة وجدٌة عملٌة التموٌم من خالل الندوات والنشرات
والمحاضرات.
 -7تدخل الجامعة لمعالجة الثؽرات والسلبٌات لدى بعض التدرٌسٌٌن (من خالل
النماش المباشر واالرشاد والتوجٌه) وتمدٌم تؽذٌة راجعة لهم عن طرٌك الدورات
المبرمجة من مثل (طرائك التدرٌس  ،تكنلوجٌا التعلٌم ،المٌاس والتموٌم).
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 -4اتخاذ االجراءات الجادة فً موضوع تموٌم عضو هٌأة التدرٌس من لبل ادارة
الجامعة بحك من ٌتكرر ضعؾ استجابته للتوجٌهات أو حصوله على درجات تمٌٌم
منخفضة.
 -5أعالم عضو هٌأة التدرٌس بنتائج التمٌٌم التً ٌحصل علٌها تحمٌما ً للفائدة الجل
الن ٌمؾ على نماط لوته وضعفه مع مراعاة السرٌة فً ذلن.
 -9تطبٌك أستبانة تموٌم الطلبة الداء عضو هٌأة التدرٌس عدة مرات ولمجامٌع
مختلفة وتحلٌلها بشكل جٌد لبل أتخاذ االجراءات الالزمة بحك التدرٌسً مع مراعاة
ضرورة تطابك االراء بٌن الطلبة ورئٌس المسم وعمٌد الكلٌة.
 .8اعداد استمارات تموٌم االداء العضاء هٌأة التدرٌس وباالسالٌب كافة(اسلوب
التموٌم الذاتً ،اسلوب تموٌم الطلبة،اسلوب تموٌم أعضاء هٌأة التدرٌس  ،واسلوب
تموٌم رؤوساء االلسام والعمداء) وذلن لٌتسنى تطوٌر مستوى كل تدرٌسً وتحدٌد
االفضل فٌما بٌنهم.
 .50ان تعتمىىد الجامعىىة وسىىائل وأسىىالٌب تمىىوٌم متنوعىىة ال أسىىلوبا ً واحىىدا ً فىىً تمٌىىٌم
وتمىىوٌم عضىىو هٌئىىة التىىدرٌس ألن األسىىلوب اإلداري الوحٌىىد المعتمىىد ال ٌحمىىك
متطلبات الجودة فً التعلٌم العالً.
 .55اعتماد معاٌٌر جودة األداء التدرٌسىً محىور أساسىً فىً مىنح الترلٌىات العلمٌىة
وعدم اعتماد البحث العلمً محورا ً وحٌدا ً لذلن.
 .54تهٌىىأ الماعىىات التدرٌسىىٌٌة الالزمىىة والتىىً ٌجىىب ان تكىىون خاضىىعة للمواصىىفة
ومنسجمة مىع المرحلىة لتخفٌىؾ الضىؽط الحاصىل علىى التدرٌسىًٌ وحثىه علىى
أعتماد التمنٌات الالزمة من خالل توفٌرها له داخل الماعة.
املصادر:
 .5ابن منظىور ،ابىو الفضىل جمىال الىدٌن  ،،لسىان العىرب ،م ، 54بٌىروت 2ب
ت.
 .4برلعىان ،أحمىد  ،وعلىً أحمىد الربٌىع 2تمىوٌم الممارسىات التدرٌسىٌة
للممررات التربوٌة من وجهة نظر الطالب ،حضرموت للدراسات والبحوث  ,السىنة
الثالثة  ,العدد الرابع 4003 ،م.
 .3البٌىىىىاتً  ،عبىىىىد الجبىىىىار توفٌك2االحصىىىىاء وتطبٌماتىىىىه فىىىىً العلىىىىوم التربوٌىىىىة
والنفسٌة،ط،5أثراء للنشر والتوزٌع،االردن4009،م.
 .2الجبوري،حسىٌن 2،تمىوٌم أداء االسىتاذ الجىىامعً فىً ضىوء الكفاٌىات المهنٌىىة
والصىىىىىفات الشخصىىىىىٌة،مجلة جامعىىىىىة بابىىىىىل ،العلىىىىىوم االنسىىىىىانٌة،المجلد ،57العىىىىىدد
4009،،4م.
 .7الجفىىري ،أبتسىىام حسىىٌن 2آراء طالبىىات الدراسىىات العلٌىىا فىىً االداء التدرٌسىىً
ألعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة أم المرى،المجلة التربوٌة،العدد،42الكوٌت.4004 ,
 .4الحٌلة  ،،محمود 2التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة ,دار المسٌرة ،عمىان,
5888م.
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 .5الخزنىىىىدار ،هالىىىىة 2تمٌىىىىٌم الطالىىىىب الداء االسىىىىتاذ الجامعً(تجربىىىىة جامعىىىىة
مشٌجان)،الجودة فً التعلٌم العالً ،المجلد األول  -العدد الثانً  -دٌسمبر .4007
 .9رحٌم ،انور عبد المجٌد  ، 2تموٌم الدراسات العلٌا فً جامعة بؽىداد مىن وجهىة
نظر اساتذتها وطلبتها  ،رسىالة ماجسىتٌر ؼٌىر منشىورة ،جامعىة بؽىداد ،كلٌىة التربٌىة
5894،م.
 .8السىىىىىٌد علىىىىىً ،نادٌىىىىىه2تمٌٌم أداء االسىىىىىتاذ الجىىىىىامعً فىىىىىً ضىىىىىوء معىىىىىاٌٌر
الجودة،دراسىىات فىىً التعلىىٌم العىىالً ،مركىىز تطىىوٌر التعلىىٌم الجىىامعً ،جامعىىة عىىٌن
شمس4007،م.
 .50الشىىربٌنى ،ؼىىادة حمىىزة  2،تمىىوٌم أداء المعلىىم الجىىامعً فىىً ضىىوء مؤسسىىات
التعلىىٌم العىىالً بالمملكىىة العربٌىىة السىىعودٌة ،نىىدوة" تنمٌىىة أعضىىاء هٌئىىة التىىدرٌس فىىً
مؤسسات التعلٌم العالً " التحدٌات والتطوٌر،المملكة العربٌة السعودٌة4002،م.
 .55صىابر  ،ملكىة حسىٌن  2آراء طالبىات كلٌىة التربٌىة للبنىات بجىدة حىول بعىض
جوانب التدرٌس فً مادة المنىاهج وعاللتهىا بالتحصىٌل "  ،دراسىات تربوٌىة ،المجلىد
(العاشر ( ،الجزء5882، 50م.
 .54اللمىىانً ،أحمىىد حسىىٌن  ،وعلىىً أحم ىد الجمىىل 2معجىىم المصىىطلحات التربوٌىىة
المعروفة فً المناهج وطرق التدرٌس  ،ط،4الماهرة،عالم الكتب5888 ،م.
 .53عبد الحافظ عبد الحبٌب 2تموٌم وتمٌٌم أداء أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فىً ضىوء
أهداؾ المؤسسة الجامعٌة  ،كلٌة المعلمٌن بالمنفذة.د.ت.
 .52عبد الهىادي ،نبٌىل 2المٌىاس والتمىوٌم التربىوي وأسىتخدامه فىً مجىال التىدرٌس
الصفً،ط،4دار صفاء للنشر،االردن4004،م.
 .57عٌىىد،ؼاده خالىىد2تموٌم اداء معلمىىً المرحلىىة الثانوٌىىة بدولىىة الكوٌىىت "دراسىىة
ممارنىىة للتمىىوٌم الىىذاتً  ،وتمىىوٌم الطىىالب  ،وتمىىوٌم رئىىٌس المسىىم العلمىىً" ،المجلىىة
التربوٌة،العدد،54الكوٌت4007،م.
 .54الؽرٌب ،رمزٌة 2التمىوٌم والمٌىاس النفسىً والتربىوي ,المىاهرة 2مكتبىة األنجلىو
المصرٌة5889 ,م.
 ،.55محمود زوٌن ،امٌرة جابر هاشم  2تموٌم برامج الدراسات العلٌا بجامعىة
الكوفىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن وجهتىىىىىىىىىً نظىىىىىىىىىر أسىىىىىىىىىاتذتها وطلبتهىىىىىىىىىا ،مجلىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىوم
انسانٌة  WWW.ULUM.NLالسنة السادسة 2العدد 4008 220م.
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