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 تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب
 ليتن(ز عمر المختار البيضاء، األسمرية اإلسالمية  :)دراسة على عينة من جامعتي

 *د. راف اهلل بوشعرايه الدرسي      
   **دـــــــــــأبوسيف أحم ةأ. تجديد      
 

 ملخص البحث:
 ،معد عمر املختل إىل التعرف على مستتتتتتتتتتعض ء اي ءعاتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي    لاد ا  ا   ل ثيهدف البح  

ف إىل معرفد الفروق يف و هد وكلاد العلعم  لجللمعد األمسريد اإلستتتتتتتتت ماد جلا  مر و هد ، ر ا يه ، كمل يهد
تمد البلحثلن يف  ذا واع (،ستتتت مت)ا ناجل  ، ال لادحبمستتتتعض ء اي  ءعاتتتلي  اآلد التد ي   عر، ر الط   

لبد ، مت اختال  عا د ( اللبلً وال1952ن  :ت عن جمتمع البحث مروقد ، (امل هج العصتتتتتتتتتتتتتتف  التحلال نالبحث 
واستتتتتتتتتخدمت  ،اللبدو ( اللبلً 180ل)ت العا د ن% ، حاث  10 :البحث  للطريقد العشتتتتتتتتعاقاد الطبقاد   ستتتتتتتتبد

 تعصل البحث إىل ال تلقج ا تاد :و االستبل،د كأ اة جلمع البال،لت، 

  ريد  زلا ( كلن إجيل الً  ش ل إن تقعمي الط   ألعالي  اآلد التد ي  ن لمعد عمر املختل   للباالي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت األمس
 علم.

 لمعيت نعمر املختل  ال تع د فروق ذات  اللد إحصتتتتتتتتلقاد يف مستتتتتتتتتعض تقعمي الط   ألعاتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  ج
 ست مت)ا اجل  .حب للباالي، واألمسريد  زلا ( 

  عيت نعمر املختل  تع د فروق ذات  اللد إحصتتتتتتتتتتتلقاد يف مستتتتتتتتتتتتعض تقعمي الط   ألعاتتتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  جلم
 ست مت)ا ال لاد ولصلحل كلاد ا  ا .حب (  للباالي، واألمسريد  زلا

 ال لملت املفتلحاد: األ اي، ءعالي  اآلد التد ي ، التقعمي.

 

  

                                                           
  لمعد عمر املختل . -ا  ا  ستلذ مسلعد  قسه اإل شل  وعله ال ف ، كلادء  *

 اجللمعد األمسريد اإلس ماد. -كلاد ا  ا   حملضر  قسه الرت اد وعله ال ف ، **
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 مقدمة:
ن ع اليت يهته يل البلحثعن الرت عيععلت ضتتتتاآلد التد ي  يف اجللمعلت مر املع معضتتتتعو تقعمي ء اي ءعاتتتتلي   ديع

اال ت لج يف املؤستتتتتتتستتتتتتتد التعلاماد، و ع ءحد الع لصتتتتتتتر اليت يف ءغلت  ول العلمل، فعاتتتتتتتع  اآلد التد ي   ع حمع  
ءي مؤستتتتستتتتد تعلاماد يعتمد  ن جنلحإو ع ة املخر لت، و  تتاتتتتلفر ل  تقلي  للعملاد التعلاماد، وصتتتتعالً إىل التماز

 د و ع ة ءعالي  اآلد التد ي  يل إىل حد كبا.يعلى كفل
ستتتلستتتاد وء ه لمعد وحتقاق ء دافهل، فهع الركازة األاملستتتؤول على ت فاذ   يد اجل ع يعد عاتتتع  اآلد التد ي  و 

عاتتتتتتتتتع  اأة التد ي   ع مقالم اجللمعد مر حاث لمعد    معال  اجملتمع وتطع ه، و ن اجلإمقعملت اجللمعد، إذ 
 ، م2013: فلعحن تطع  ل و،شتتتتتتتتتلاهل، و،صتتتتتتتتتل يف ال هليد إىل ء،جمل مقالم للعلمعد واجملتمع معلً على حد ستتتتتتتتتعاي

التقعمي الذايت، وتقعمي   ستتتلي األقستتتلم و لك عديد مر األستتتللات لتقعكجمل كتقعمي الزم ي لجمل، ن   إ(، حاث 2: ص
إن تقعمي الط   أل اي ءعاتتتتتتتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  يستتتتتتتتتتتتتتتخدم يف مع ه اجللمعلت و  ،لجمل، وتقعمي الط   كذلك

فف   ،التعلاه العليل(، و ع ءحد ء ه املعليا املستخدمد يف Kelly,2012واملعل د العلال على مستعض العلمل ن
  ع املعاتتتتتل  العحاتتتتتد للح ه على فتتتتتلعلاتتتتتد وء اي املعلم  يف  تتتتتذه املؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلت د عض اجلتتتتتلمعتتتتتلت يعتتتتت

املصتتتتتتتد  األستتتتتتتلستتتتتتت  للمعلعملت املتعلقد  للباآلد  ، فللط    هAlok,2011, Compbell, 2005)ن
تعض التد يستتتتتتت  و ع ة ءستتتتتتتللات الصتتتتتتتفاد، خلصتتتتتتتد ءن الط    ه ءكثر املقام  م طقالً فامل يتعلق  فلعلاد اح

(. وتقعمي الط   يلعت  و اً مهملً يف احلف د على  ع ة 2 :، صم2003، اخلعيل، حستتتتتتتتتتترالتد ي  املتبعد ن
التعلاه وحتستتتتتتا جمل  وذلك  ستتتتتتبت مشتتتتتتل كتهه يف عملالت ضتتتتتتملن اجلع ة الداخلاد، ع وة على ذلك غللبلً مليته 

فللط   هله ءثر كبا مر مث و  واال ت ل  يف عملاد التد ي  والتعله،قبعل  و  ه  عصتتتتتتتتتتتتتفد احع  الرقا  ل  داو 
 Lidice, Saglam, Lidiceيف تشتتتتتتتتتت ال   يد اجللمعلت وتشتتتتتتتتتتعاعهل على ت اا  وحتستتتتتتتتتت  خدمل ل 

كمل ءهنل تعط  اجللمعد وال لاد ،  ادة ل ل ءاراف العملاد التعلامادوالت)ذيد الرا عد مر الط   مف ،(م(2013
كافاد ستتتتتتتتتا عملاد التعله واملعاضتتتتتتتتتاع اليت حتتلع إىل ت)اا، ول   املعلم  االا و على التطع  يف   فرصتتتتتتتتتد ملعرفد

الفصتتتتتتتل الد استتتتتتت  وجملالت القعة والاتتتتتتتع  اليت حتتلع إىل التحستتتتتتت ، و ذا ال ي طبق فق  على املعلم  ذوي 
 ،األ اي املرتفع ستتعف يستتتفادون مر الت)ذيد الرا عد للط   ون ذو ع الاتتعا  فق ، فليقاقد حا املعلماأل اي 

 ,Alauddin); (Jimaa,2013)فه لك  اقملً م لن للتطعير وايصتتتتتتتتتتعل على معلعملت يف غليد األ اد .
Kifle, 2014)  (;Elstad, LejonbergChristophersen, 2017). 

آلد تتفلعل مبلشتتتتتتترة مع ءعاتتتتتتتلي  اآلد ءكثر ف عصتتتتتتتفههيف  ذا البحث على تقعمي الط    وستتتتتتت لق  الاتتتتتتتعي 
ء،جمل مر املتعقع ءن يتأثر  ءي الط    ععامل ذاتاد ، إال ءن  ذا التقعمي يبقى على    د مر األ اد  معالتد ي ، 
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للرفع مر مستتتتتتتعض املخر لت   ستتتتتتت و هد ، ر خرتاي الرت اد، فعملاد التقعمي  ذه ي ب)  ءن تته  صتتتتتتع ة  و يدحب
، ل ،عين  جمل معرفد مستتتتتتتتتتتتتتتعض ء اي ءعاتتتتتتتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  يف  ل،ت إل عر تقعمي األ اي ف، وع د حديث التعلاماد

اريقد تقعكهه للط  ، والستتتتتتتملت الشتتتتتتتخصتتتتتتتاد اليت محلضتتتتتتترة، وكافاد ء اي احلضتتتتتتترة، و اإلعدا  والتحاتتتتتتتا لل
 جتله ا يه. وءخااً املهلم اليت يقعمعن يل يتمتععن يل، 

 مشكلة البحث:
 ك ر حتديد مش لد البحث يف التسل الت ا تاد: 

وكلاد العلعم  لجللمعد األمسريد مر    لاد ا  ا   لمعد عمر املختل  . مل مستتتتتتتعض ء اي ءعاتتتتتتلي  اآلد التد ي 1
 و هد ، ر ا يه؟

 .  ل   لك فروق يف ء اي ءعالي  اآلد التد ي  وفقلً ملت)ا اجل   ألفرا  عا د البحث؟2

 فروق يف ء اي ءعالي  اآلد التد ي  وفقل ملت)ا ال لاد ألفرا  عا د البحث؟.  ل   لك 3

 أهداف البحث:

. التعرف على مستتتتتتتتتعض ء اي ءعاتتتتتتتتلي  اآلد التد ي    لاد ا  ا   لمعد عمر املختل ، وكلاد العلعم  لجللمعد 1
 األمسريد مر و هد ، ر ا يه.

 الي  اآلد التد ي  وفقل ملت)ا اجل   ألفرا  عا د البحث..التعرف على  اللد الفروق اإلحصلقاد يف ء اي ءع2

 .التعرف على  اللد الفروق اإلحصلقاد يف ء اي ءعالي  اآلد التد ي  وفقل ملت)ا ال لاد ألفرا  عا د البحث.3

 أهمية البحث:
 أواًل: األهمية النظرية:

 يستمد  ذا البحث ء اتجمل مر اباعد املعضعو والعا د املستهدفد. .1
لقلد الد استتتتتتتلت يف  ذا اجمللل وخلصتتتتتتتد الد استتتتتتتلت احلاد، فاعترت  ذا البحث إضتتتتتتتلفد مهمد يف جملل تقعمي  ، راً  .2

 ءعالي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط  .
 معرفد  عا،ت القعة والاع  يف اجلعا،ت األ اقاد ألعالي  اآلد التد ي  اجللمعا . .3
لمهه، وإ تتتداي ء اي ه حعل اجلعا،تتتت األ اقاتتتد حمتتتلولتتتد ال شتتتتتتتتتتتتتت  عر متتتدض مقتتتد ة الط   على إعطتتتلي ءح تتت .4

 والشخصاد واملعرفاد ألعالي  اآلد التد ي .



  
 

 

 أ. تجديده أبوسيف أحمد /د. راف اهلل بوشعرايه الدرسي  تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
78 

 ثانياً: األهمية التطبيقية:
قد تستتتتلعد ،تلقج  ذا البحث وتعصتتتتالتجمل املستتتتؤول   لجللمعلت  لالذ  عض القرا ات اخللصتتتتد  أ اي ءعاتتتتلي  اآلد  .1

 التد ي .
 .يعترت  ذا البحث ت)ذيد  ا عد هلهك ر ءن يفاد  ذا البحث ءعالي  اآلد التد ي  ء،فسهه  حاث  .2
، ومدض قد  ه ءعاتتتتتتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  مر خ ل ،تلقج  ذا البحث ك ر إعل ة ال  ر يف  رامج إعدا  وتأ ال .3

 على معاكبد التطع  العلم  والت  علع  .
 البلحث  إل راي حبعث م ملد هلذا البحث يف كلالت و لمعلت ءخرض.قد يفت   ذا البحث اجمللل ءملم  .4
 اخلروع  بعض التعصالت واملقرتحلت. .5

 حدود البحث:

 ، ا   كلاد العلعم/ اجللمعد األمسريد.كلاد ا  ا  /  لمعد عمر املختل حدو   شريد: ا     .1
 عم / اجللمعد األمسريد اإلس ماد  زلا .حدو  م ل،اد: كلاد ا  ا  /  لمعد عمر املختل   للباالي، كلاد العل .2

 م. 2019 -2018حدو  جمل،اد: العلم اجللمع    .3

 مصطلحات البحث:
و قد لتقدير مدض كفليد األشتتتتتتتتتتتتتالي   ع عملاد إصتتتتتتتتتتتتتدا  ح ه ل)ر  مل على قامد األف ل  واألعملل  التقويم: .1

 .(40 :ص ،م2000فعللاتهل.ن ملحه،
التقااه  ويقصتد  جمل التعديل ءو التحست ، إىل  ل،ت تقدير القامد مر حاث ويعرف  أ،جمل: عملاد ءعه وءمشل مر 

 (.19:ص ،م2003 م س ،ن ال ه وال ا .
عاتتتتتتع صتتتتتتعل على معلعملت عر معضتتتتتتعو مع  نعملاد ال)ر  م هل اي ويعرف الباحثان التقويم إجرائياً بأنه:

يرات كماد وء لد كافاد تستتهه يف االذ  اآلد التد ي (  طريقد علماد إلصتتدا  ح ه علاجمل  )ر  التعصتتل إىل تقد
 القرا  األفال،  )ر  التحس  والتعديل.

و،قصتتتتتد  للتقعمي يف  ذا البحث: الد  د اليت يتحصتتتتتل علاهل ءعاتتتتتلي  اآلد التد ي    لًي على استتتتتتعل لت ءفرا  
 العا د.

عر الفر  مر ستتتلعك لف   ءو مهل ي، يستتتت د إىل خلفاد معرفاد وو دا،اد معا د، و ذا األ اي  مليصتتتد " األداء: .2
 :ي عن عتتل ًة على مستتتتتتتتتتتتتتتعض مع ، ي هر م تتجمل قتتد تتتجمل ءو عتتدم قتتد تتتجمل على ء اي عمتتل متتل  .ن اللقتتل  واجلمتتل

 .(12 :، صم1999
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 تقويم أداء عضو هيئة التدريس: .3
 اآلد التد ي  ومل يقعم  جمل  اخل القلعد الد استتتتتاد وخل  هل مر  يقصتتتتتد  جمل البلحثلن: إصتتتتتدا  اي ه على عاتتتتتع

وءستتتتتللات التقعمي للط  ، وكذلك اي ه  ،استتتتترتاتاعالت التد ي و ء اي احلضتتتتترة، و حاث اإلعدا  والتحاتتتتتا، 
 مر و هد ، ر ا  جمل. ،فر لديجمل مر مسلت شخصادايتع  على مل

 عضو هيئة التدريس: .4
  ءّي كل،ت  تبتجمل العلماد نءستتتتتلذ، ءستتتتتلذ مشتتتتل ك، ءستتتتتلذ مستتتتلعد،  ع الشتتتتخذ الذي يبلشتتتتر تد ي  الط 

 حملضر، حملضر مسلعد(.

 الدراسات السابقة:

(:  دفت  ذه الد استتتتتتد إىل تقعمي ء اي األستتتتتتتلذ اجللمع  يف ضتتتتتتعي ال فليلت امله اد م2008: اجلبع ي  استتتتتتد ن -1
( 100ن : ل ل، ت ع،ت عا د الد استتد مروالصتتفلت الشتتخصتتاد مر و هد ، ر البد الد استتلت العلال يف  لمعد 

، وتعصلت إىل ال تلقج ا تاد: حصعل جملالت التخطا  بال،لتاللبلً واللبد، واستخدمت االستبل،د ء اة جلمع ال
املل ة  على مستتعض ضتعا  ع د التد يستا ، إال ءن جملل والتقعمي، والع قلت اإل،ستل،اد للد م واراقق التد ي 
 كلن مبستعض  اد.  خصادالعلماد والصفلت الش

(:  دفت إىل التعرف على تقااه الطلبد أل اي عاتتتتتع  اآلد التد ي  يف كلاد الصتتتتتادلد م2012 :ستتتتتعاد  استتتتتد ن -2
، ومت التعصل ء اة جلمع البال،لت( اللبلً واللبد، واستخدمت االستبل،د 160جلمعد  ل ل،  ل)ت عا د الد اسد ن

التأكاد على اللعلن و ، لت يف ،قلط الاتتتع  يف ء اقهه  ت تر عيدإىل ضتتترو ة إشتتتراك ءعاتتتلي  اآلد التد ي   دو ا
، وتعفا العستتتتلقل حاث وضتتتتعح األ داف و  طهل  للعاقعالعلماد يف األقستتتتلم  اتتتترو ة مرا عد تصتتتتماه املقر  مر 

 د.والتتأكاد على األسلتذة  ارو ة ت لا  الط     تل د التقل ير والبحعث العلما التعلاماد، وتطعير امل تبد،
 اي الط   يف األ اي التد يس  ألعالي  اآلد التد ي  آ:  دفت إىل التعرف على (م2015 :  اسد ن  را ات -3

،ت  قستتتتتتتته الريلضتتتتتتتتالت يف كلاد ا  ا  والعلعم جلمعد ستتتتتتتتلملن  ر عبدالعزيز، والععامل املؤثرة يف التقااه، وت ع 
جملالت الد استتتتتتد تاعهل تؤثر  د  د عللاد يف وقد تعصتتتتتتلت الد استتتتتتد إىل ءن  ،( اللبلً 148عا د الد استتتتتتد مر ن

، يف ح   لي جملل التقعمي يف املرتبد األوىل تقااه الط   أل اي ءعاتتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  يف القستتتتتتتتتته، حاث  لي
عملالت التعاصتتتتتتتتتتتتتتتل والستتتتتتتتتتتتتتملت  جملل عملالت األ اي التد يستتتتتتتتتتتتتت  يف املرتبد الثل،اد، و لملرتبد األخاة  لي جملل

ت ال تلقج إىل تأثر تقااه الط   أل اي ءعالي  اآلد التد ي  يف القسه مبت)اات الد اسد: ، كمل ءشل  الشخصاد
مععد تقدمي و املستتتتتتتتعض الد استتتتتتت  للطللت، و املقر  الد استتتتتتت ، و الرتبد األكل كاد، و   ستتتتتتتاد العاتتتتتتتع،  :مر حاث

 وتاعهل كل،ت  الد إحصلقالً. ،استبل،د التقعمي



  
 

 

 أ. تجديده أبوسيف أحمد /د. راف اهلل بوشعرايه الدرسي  تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب
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 دفت إىل التعرف على مستتتتتتتتتعض  ع ة ء اي عاتتتتتتتتع  اآلد التد ي ، مر (: م2016ر ي  استتتتتتتتد ن البهالال وآخر  -4
مت استتتتتتتتتتتتتخدام و ( اللبلً واللبد، 500 ل)ت العا د نو خ ل و هد ، ر الطلبد جلمعد ارا ل  / كلاد اهل دستتتتتتتتتتتتد، 

تعصتتتتتتلت الد استتتتتتد إىل و ع  فروق     ع ة ء اي عاتتتتتتع  اآلد التد ي  جلمعد و االستتتتتتتبل،د ء اة جلمع البال،لت، 
، واملستتتتتتتتتتتعض املطلع  مر  ع ة ء ايه يف جملل واحد فق  مر    جملالت مر  هد   / كلاد اهل دستتتتتتتتتتدارا ل

 دجملالت مر ضتتتتتمر  ستتتتت دء  عوفق ملت)ا اجل  ، ءمل ملخيذ مت)ا ستتتتت د الد استتتتتد جملات االستتتتتتبالن ف لن يف 
 الد اساد(املقر ات و القد ات الشخصاد، و التفلعل والتعلمل، و واإلعدا ،  ،التخطا جملالت ن

(:  دفت إىل تقااه األ اي التد يستتتت  ألعاتتتتلي  اآلد التد ي  يف كلاد الرت اد جلمعد م2017 :  استتتتد ن عالصتتتترة -5
ستتتتتتتت مت)ا التخصتتتتتتتذ حباجلعف مر و هد ، ر الطللبلت، وكذلك التعرف على  اللد الفروق يف    د التقااه 

تعصتتتلت و استتتتخدمت االستتتتبل،د جلمع البال،لت، و ( اللبد، 126ن :والستتت د الد استتتاد، ت ع،ت عا د الد استتتد مر
، وءن  ي  يف كلاد الرت اد كلن متعسطلً الد اسد إىل ءن املتعس  ايسليب لعاقع األ اي التد يس  ألعالي  اآلد التد

ويف  الطللبلت، يف املرتبد الثل،اد جملل التأثا  لي يف املرتبد األوىل، ويفقد  ُعد التعله والتعلاه كلن  د  د كباة، و 
تع د فروق ذات  اللد  املرتبد األخاة  لي جملل تعظا  ءستتتتتتتتللات القالم والتقعمي، كمل ءشتتتتتتتتل ت ال تلقج  أ،جمل ال

 إحصلقاد تعزض ملت)ا التخصذ والس د الد اساد.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 ساته   ل م لقشد الد اسلت السل قد وفقلً للب ع  ا تاد: 

 ال تلقج.و األ اة املستخدمد، و العا د، و سلت، األ داف، تل يخ إ راي  ذه الد ا

 تاريخ إجراء هذه الدراسات:  -1
 (.2017تتت  2008لقد امتدت  ذه الد اسلت خ ل الس عات ن     

 من حيث األهداف:  -2
تقااه  ءهنل اشرتكت يف التعرف على مستعض، إال وت ععت  لل سبد للد اسلت السل قدلقد تعد ت األ داف   

اجل  ، ست مت)ا نحبذلك البحث يف الفروق وتقعمي ء اي ءعالي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط  ، وك
والبحث ايليل يهدف إىل التعرف على مستعض تقعمي ء اي  ،الس د الد اساد(و ملستعض الد اس ، او التخصذ، و 

 ال لاد(.و ناجل  ،  ست مت)احب ءعالي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط  ، وكذلك التعرف على الفروق

 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
81 

 من حيث العينة:   -3
  على الط   ستتتعاي كل،عا يف مرحلد اللاستتتل، لقد ابقت الد استتتلت الستتتل قد اليت حصتتتل علاهل البلحثلن      

والب للع يعم، ءو ا   الد استتتتتتتتلت العلال، مر اجل ستتتتتتتت  الذكع  واإل،لث، ءمل البحث ايليل فقد كل،ت العا د 
و د تبلير يف ءحعلم  ا   اللاستتتتتل،  والب للع يعم   لايت ا  ا  والعلعم، ومر حاث حعه العا د فقد مر

، و لغ حعه ءكرت عا د (2008ن :( يف   استتتتتتتتتتتتد اجلبع ي100د ن، حاث كلن حعه ءصتتتتتتتتتتتت)ر عا  ذه العا لت
اللبلً  (180(. ءمل البحث ايليل فلقد  ل)ت عا د البحث ن2016ن :( يف   استتتتتتتتتتتتتتتد البهالال وآخرون500ن

 واللبد.

 من حيث األداة:  -4
 استخدام االستبل،د ءيالً. ة جلمع البال،لت، والبحث ايليلء ا تاع الد اسلت السل قد استخدمت االستبل،د 

 من حيث النتائج:  -5
مر خ ل عر  الد استتتلت الستتتل قد اليت ت لولت البحث يف تقعمي ء اي ءعاتتتلي  اآلد التد ي ، تعصتتتلت إىل     

وءحال،ل  ،ستتتتتتتتتتت و هد ، ر الط  حب،تلقج متبلي د    املتعستتتتتتتتتت  واجلاد، وقد و دت فروق يف  عض املت)اات 
يليل فلقد تعصتتتتتتل إىل ءن مستتتتتتتعض األ اي كلن إجيل الً ءخرض مل تع د فروق يف و هد ، ر الط  ، ءمل البحث ا

تع د فروق يف ح  مر و هد ، ر الطلبد، وء،جمل التع د فروق يف و هد ، ر الط   مر حاث مت)ا اجل  ، 
 ولصلحل كلاد ا  ا . ،ست مت)ا ال لادحب

 :ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج
 يف اجلعا،ت التللاد: لقد استفل  البلحثلن مر الد اسلت السل قد

 وء اتجمل.ومش لد يف صالغد ع عان البحث  االسهلم .1

 .عضعو البحثاملتعلقد مب  عديد املعلعملت واملرا ع  تزويد البلحث .2

 . تهلوم لقش كافاد عر  ال تلقج .3

 منهج البحث وإجراءاته:
 أل،جمل يت يم مع اباعد البحث وء دافجمل.  استخدم البلحثلن امل هج العصف  منهج البحث:

ت عن جمتمع البحث مر تاع ا   كلاد ا  ا  جلمعد عمر املختل  الباالي، وا   كلاد  مجتمع البحث:
 ( اللبلً واللبد.1952العلعم  لجللمعد األمسريد اإلس ماد  زلا ، حاث  لغ عد  ه ن
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(، ويذا  لغ عد  ءفرا  %10ن :عاقاد الطبقاد   ستتتتبد اختال مت اختال  عا د البحث  للطريقد العشتتتت عينة البحث:
استتتتتتتتمل ة لعدم استتتتتتتتافلي ل للشتتتتتتتروط مر حاث عدم استتتتتتتت ملل  15ومت استتتتتتتتبعل   ،( اللبلً واللبد195العا د ن

( اللت واللبد 180ن :حاث ت ع،ت العا د يف صتتتتتتتتع  ل ال هلقاد مر ،املستتتتتتتتتعات إل ل تجمل على فقرات املقالم
 مر  لمعيت عمر املختل  نكلاد ا  ا  تتت الباالي( واجللمعد األمسريد نكلاد العلعم تتت جلا (.

 أداة البحث:

 :مت االعتمل  على مقالم تقعمي ء اي ءعاتتلي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط   إعدا  نحلمت  لستته عزيز
اخلصتتتتتلقذ الستتتتتا عمرتيد نالصتتتتتدق والثبلت( أل اة وللتحقق مر  ،(113:، ص2012 :( العراق نعزيز2012

 البحث قلم البلحثلن  لإل رايات ا تاد:

 صدق المحكمين:

ح م  مر ءسلتذة قسه اإل شل  وعله ال ف  إل داي آ اقهه 
ُ
مدض  عرمت عر  املقالم على جممععد مر امل

رات ل ل  عد مر ء عل  املقالم م يمد املقالم لعا د البحث، ومدض م لستتتتتتتتتتتتتتبد فقراتجمل، وكذلك مدض ا،تملي الفق
%( 80ن :وذلك التفلقهه   ستتبد  وا،تملي ل للمقالم  شتت ل علم، و  لًي على اقرتاحل ه مت االحتفلب  للفقرات

 على م يمد الفقرات وص حاتهل.

 صدق االتساق الداخلي: 
رة والد  د كل فقللتحقق مر االتستتتتتتتتتتتتلق الداخل  أل اة البحث قلم البلحثلن حبستتتتتتتتتتتتل  معلمل اال تبلط     

، 0.49ن :ن معلم ت اال تبلط    الفقرات والد  د ال لاد للمقالم قد تراوحت   إال لاد للمقالم، حاث 
وكتل،تت  ،مل ت ر  التد( 19، 5ن :متلعتدا الفقرتتلن  قه 0.05وكتل،تت تاعهتل  التد ع تد مستتتتتتتتتتتتتتتعض  ،(0.90و

 (.286.، 126ن :معلم ت اال تبلط على ال حع التليل

 .0.97 :وكل،ت قامد ن ( تسلوي (ءلفل كرو،بلخنمعلمل كمل مت التحقق مر ثبلت األ اة  لستخراع 

 اإلحصائية: المعالجة
وللعصعل إىل ،تلقج البحث مت استخدام ،  (SPSS)مت حتلال  ال،لت االستبل،د  لستخدام الرت،لمج اإلحصلق 

 :العسلقل اإلحصلقاد ا تاد

 الفرض ، واالحنرافلت املعال يد. املتعسطلت ايسل اد واملتعس  .1

 ومعلمل اال تبلط. ،اختبل  ءلفلكرو،بلخ .2
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 االختبل  التلق  للعا د العاحدة. .3

 االختبل  التلق  لعا ت  مستقلت . .4

 عرض النتائج ومناقشتها:
 التساؤل األول: 

مل مستتتعض ء اي ءعاتتلي  اآلد التد ي    لاد ا  ا   لمعد عمر املختل ، وكلاد العلعم  لجللمعد األمسريد مر  
 و هد ، ر ا يه؟

ول  ل د على  ذا التستتتتتتتتل ل قلم البلحثلن  لستتتتتتتتتخدام اختبل   ت  لعا د واحدة يستتتتتتتتل   اللد الفروق    
 البحث.املتعس  الفرض  للمقالم واملتعس  ايسليب لعا د 

 ( نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة والمتوسطات واالنحرافات:1جدول )

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الحسابي

 المقياس ن

 180 147.69 58 30.44 179 179  الد
مستوى 
 األداء

   املتعستتتت  ايستتتتليب  0.0001إحصتتتتلقاد ع د مستتتتتعض  ( و ع  فروق ذات  اللد 1يتب  مر اجلدول ن
للعا د والعستتتتتت  الفرضتتتتتت  لصتتتتتتلحل املتعستتتتتت  ايستتتتتتليب لد  لت ءفرا  العا د، و ع مل يشتتتتتتا إىل ءن تقعمي الط   

كلن إجيل الً لدض عا د البحث، وك ر تفسا ،   للباالي تتتتتتتتتتتتتتتت األمسريد  زلا ( ألعالي  اآلد التد ي  نعمر املختل 
اعد  للعع  الذي يتحلى  جمل ءعاتتتتلي  اآلد التد ي  وإ  اكهه  طرق التد ي  وارق التقعمي وكافاد إعدا   ذه ال ت

 االمتحل،لت وكذلك ا تملمهه  لمل هر الشخص .

  



  
 

 

 أ. تجديده أبوسيف أحمد /د. راف اهلل بوشعرايه الدرسي  تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
84 

 :التساؤل الثاني

  ل   لك فروق يف ء اي ءعالي  اآلد التد ي  وفقلً ملت)ا اجل   ألفرا  عا د البحث؟

 قلم البلحثلن حبستتل  الفرق    متعستتط     لت الذكع  واإل،لث على مقالمول  ل د على  ذا التستتل ل 
  لستخدام اختبل   ت  لعا ت  مستقلت .  تقعمي ء اي ءعالي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط  

 على المقياس ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث2جدول )

 التقويم
قيمة  االنحراف المعياري المتوسط

 "ت"
 

 إناث ذكور إناث ذكور الداللة
 غا  الد 837. 6.80 6.44 30.58 30.37 االعداد والتحضير
 غا  الد 642. 6.18 6.27 25.09 25.53 أداء المحاضرة

 غا  الد 193. 7.36 8.73 33.57 32.00 إعداد االمتحانات
السمات 
 الشخصية

 غا  الد 780. 7.24 7.39 29.56 29.25

مهام عضو هيئة 
 التدريس

 غا  الد 733. 7.45 6.58 29.41 29.78

 غا  الد 781. 30.48 30.58 148.22 146.94 الدرجة الكلية

( ء،جمل ال تع د فروق  الد إحصتتتلقالً    متعستتتط     لت الذكع  واإل،لث على مقالم 2يتاتتت  مر  دول ن
و ليت ، للد  د ال لاد، وكذلك  لل ستتتتتتبد ل  عل تقعمي ءعاتتتتتتلي  اأة التد ي  مر و هد ، ر الط    لل ستتتتتتبد 
(، وك ر إ  تتلو عتتدم و ع  الفروق    2016،  تتذه ال تاعتتد ةتلفتتد مع ،تاعتتد   استتتتتتتتتتتتتتتتد ن البهالاتتل وآخرون

ن وارق ع املعلم : لل ستتتبد للعملاد التعلاماد مر حاث،فستتتهل الط   والطللبلت إىل ءهنه يتعرضتتتعن إىل ال روف 
، ويتلقعن احلضتتتتترات يف وقت واحد مر هلفستتتتت، القلعد الد استتتتتادهنه  جيلستتتتتعن يف إ حاث،تد يستتتتتهه وتقاامهه 

 ،ععلً مل. لُ  ه  وتقعكهه ألعالي  اآلد التد ي  متقل    سعف ت عن آ اجمل، ومر مث ،فساملعله 
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 التساؤل الثالث:

  ل   لك فروق يف ء اي ءعالي  اآلد التد ي  وفقل ملت)ا ال لاد ألفرا  عا د البحث؟ 

ول  ل د على  ذا التستتل ل قلم البلحثلن حبستتل  الفرق    متعستتط     لت ءعاتتلي  اآلد التد ي  جلمعد 
 لستتتتتتتخدام  تقعمي ء اي ءعاتتتتتتلي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط  عمر املختل  واجللمعد األمسريد على مقالم 

 اختبل   ت  لعا ت  مستقلت . 

جات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار والجامعة ( داللة الفروق بين متوسطي در 3جدول )
 األسمرية على المقياس

 التقويم
قيمة  االنحراف المعياري المتوسط

 "ت"
 

 العلوم اآلداب العلوم اآلداب الداللة
اإلعداد 
 والتحضير

  الد 5.791 7.32268 4.89538 27.5802 32.8788

أداء 
 المحاضرة

  الد 3.337 7.04551 5.07184 23.6173 26.6364

إعداد 
 االمتحانات

  الد 4.914 8.78405 6.27584 29.8765 35.4040

السمات 
 الشخصية

  الد 4.894 7.62725 6.16351 26.6667 31.6970

مهام عضو 
 هيئة التدريس

  الد 13 7.42975 5.66456 26.4568 32.1212

  الد 5.860 33.46917 22.46702 134.1975 158.7374 الدرجة الكلية

( ء،جمل تع د فروق  الد إحصتتتلقالً    متعستتتط  كلاد ا  ا ، والعلعم على مقالم تقعمي 3يتاتتت  مر  دول ن
ءعالي  اآلد التد ي  مر و هد ، ر الط    لل سبد للد  د ال لاد للمقالم، وكذلك  لل سبد ل  عل ، ولصلحل 

ستتتتت  ءي حب، وك ر إ  لو  ذه الفروق 0.0001ءعاتتتتلي  اآلد التد ي    لاد ا  ا  ع د مستتتتتعض  اللد  
شلشلت و  إىل ءن عاع  اآلد التد ي    لاد العلعم حيتلع إىل وسلقل تعلاماد معا د كلملعلمل، والعا لت،  البلحث
فر  للش ل املطلع ، يف ح  ءن عاع  اآلد التد ي    لاد ا  ا  قد ي تف  يف  عض ا، اليت قد ال تتع العر 
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لعر  العل يد، و عض الزيل ات املادا،اد  لستتتتتتث لي  عض التخصتتتتتصتتتتتلت. ويُر ع البلحثلن  ذه األحالن  عستتتتتلقل ا
الفروق ءيالً إىل ءن ءعالي  اآلد التد ي    لاد العلعم مع مهه مل يتلقعا ءي إعدا ، ءو مل يد سعا ءث لي مسا ه 

مر ارق التد ي  وعله ال ف  الرت عي ءو  لً العلماد سعاي يف املستعض اجللمع  ءو العليل ناملل ستا والدكتع اه( ءيّ 
، وكافاد ايعا  عله على كافاد التعلمل مع الط  ، ريلت التعله، والقالم والتقعمي و عض املعا  اليت تستتتتتتتتتلعد امل

 ه التد يساد مقل ،د  أعالي  اآلد التد ي    لاد اكفلييف  ،  ذا كلجمل ءثر وال قلش، وكذلك ارق حل املش  ت
مل  علهه على   ايد كلفاد  طرق واستتتتتتترتاتاعالت التد ي ، ، و ع  خيلع إعدا  ه مر  ذه املعا ا  ا  الذي ال

 وءسللات التقعمي، وارق التعاصل مع الط   .

 النتائج العامة للبحث:
   األمسريد  زلا ( كلن إجيل الً  شتتتتتت ل  -ن لمعد عمر املختل   للبااتتتتتتلي إن تقعمي الط   ألعاتتتتتتلي  اآلد التد ي

 علم.
   ال تع د فروق ذات  اللد إحصتتتتتتتتلقاد يف مستتتتتتتتتعض تقعمي الط   ألعاتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  جلمعيت نعمر املختل

 ست مت)ا اجل  .حب للباالي، واألمسريد  زلا ( 
    تع د فروق ذات  اللد إحصتتتتتتتتتتتلقاد يف مستتتتتتتتتتتتعض تقعمي الط   ألعاتتتتتتتتتتتلي  اآلد التد ي  جلمعيت نعمر املختل

 ست مت)ا ال لاد ولصلحل كلاد ا  ا .حب (  للباالي، واألمسريد  زلا

 التوصيات والمقترحات:
مر ،تلقج يقدم البلحثلن جممععد  املعضتتتتتتتتعو ومل تعصتتتتتتتتل إلاجمل البحث عر عد االا و على األ  الت ال  ريد 

 :مر التعصالت واملقرتحلت

 تتمثل يف لجللمعلت اللابادإضلفد  عض املعا  إىل مقر ات وم ل ج إعدا  ءعالي  اآلد التد ي    لالت العلعم   .1
 عله ال ف  اإلجيليب(.و القالم والتقعمي، و ، ريلت التعله، و عله ال ف  الرت عي، و نارق التد ي   العلمد واخللصد ، 

 ضرو ة اال تملم  تعفا املتطلبلت الارو يد وال جمد لتد ي  كل مل ة  للش ل املطلع . .2
 التد ي  ملعاكبد كل مل  ع  ديد وفعلل يف جملل التد ي .إعدا   و ات تأ الاد وتد يباد ألعالي  اآلد  .3
  عن    عد  ءكرت مر كلالت اجللمعت  نعمر املختل ، األمسريد(.تهلذا البحث حباث  دث م ملع إ راي حب .4
 إ راي حبعث على عا لت ءكرت حباث تشمل  لمعلت ءخرض. .5
 ايت.إ راي حبعث لتقعمي ءعالي  اآلد التد ي   طرق ءخرض كللتقعمي الذ .6
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Abstract 
The main purpose of the current study was to explore the performance 
of university teaching staff members at the Faculty of Arts-Omar El-
Mukhtar University, and at the Faculty of Science-AL-Assmaria 
Islamic University from their students’ perspective. It also aimed to 
identify the differences in students' perspective according gender and 
faculty. The present study is based on the descriptive analytical method. 
180 students (male and female) participated in the study. The results 
revealed that the students’ evaluation of the teaching staff members was 
generally positive. However, the results did not show significant 
difference in the evaluation of students according gender. The study 
found that there is significant difference in the students' evaluation 
according faculty, in favor of the Faculty of Arts.                                                  
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