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 تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية في جامعة املرقب

 حميد رجب السويح                       ***

 ** محمد مسعود عبد الرازق             

 * محمد مفتاح جابر                                                                                                          

 مقدمة البحث :

 إنتاجي  يتميي  البيد ن  املييادي  شيى  في  الايجياي  والتطيوير التغييي  في  املتميي  دوره العياي  التعليي  ييدد  لكي      

 لتحقيي  مميي   نوعيي  ومخرجاتي  اا  مدخالتي  تكيو   ن  والبيد والكيي،  الكي  في  والجيود  والنوعيي  باملسيتو  

 .وتنميت  املجتمع العلمي وخدم  والبحث التدريس ف  املتمثل  املنشود  الجامعي  ألاهداف

 في  ألداء العياملي  واملسيتمر اليدور  التقيوي  مي  البيد العياي  التعليي  في  املنشيود التطيوير إيي  وللوصيو      

 وهياا الهيدف الاو  لكيع عن ير يشير     ألاخيي   اصيبح آلاوني  في  التعليي  ن  سييما ال التعليميي  املدسسيا 

 عضيو نداء تقيوي  والتقدم   ولعيع التنمي  تحقي  ف  الفعا  ودوره البشر   العن ر إعداد نهمي  مد  يعكس

فاعليتي    وزيياد  ألاداء تحسيي  في  مي  نهميي  لي  بهيا   ومليا الاهتميام ينبغي  الىيي املجياال  نهي  مي  التيدريس هيئي 

 الوحييد  الوسييل  تدريسيها  وهيو في  وألاسياليب املعتميد  ومضياميهها ومحتوياتهيا العلميي  املياد  تطيوير وفي 

 لغرض  املحق  النحو عل  يت  ألاداء ن  م  للتحق 

ي  التعلي  ف  نوعي  جود  تحق  وبالتاي       
ّ
 علي  مي  الوويوف عليهه  واملطبي  بي  القياممي  مي  كيع العاي   ويمك

 هيئي  عضيو تزوييد ييت  خيال  التقيوي  فمي  .معالجتهيا فييت  الضيع، تعزيزهيا  وميوان  فييت  القيو  ميوان 

 النوعيي  فيالجود  نفسي   نداءه وتطيوير مسيتو   لرفيع تحفيزه الىيي إلايجابيي   الراجعي  بالتغايي  التيدريس

 املحير  وهيو الجيود  تحقيي  في  فعيا  باعتباره عن ير التدريس هيئ  عضو جود  تتطلب النظام هاا ملخرجا 

 .واوع ملموس إي  والخطط ألاهداف نقع ف  ألاساس ي

 مشكلة البحث :  

  ويلعب وإلادار   املعل  وهو العاي  التعلي  ف  مدسسا  ألاساسي  الركي   هو التدريس هيئ  عضو ن       
 
 دورا

 
 
  نساسيا

 
  والك التعلي  الجامع  جود  تحقي  ف  وحيويا

 
 جيوهر تمثيع ومسيدوليا  ندوار م  ب  يناط ملا استنادا

 التيدريس هيئي  عضيو تقيوي  كيا  خاص  ليالك يشكع الجامع  والتعلي  عام التعلي  يشكع ف  الجود  مجاال 

 .الجامع  التعلي  نهداف لتحقي  غاي  ألاهمي  ف  نمر

 يتوليو  املسيدولي  ممي  سيواء الكثيي  تشيغع الىيي املوضيوعا  نهي  مي  التعليي  جيود  ويعتبي  موضيو       

 ن  يمكي  مخرجيا  تعليميي  تحقيي  تضيم  التعليي  جيود  فضيما  التعليي    بيممر املهتميي  مي  نو التعليميي 

  التعليي  جيود  تحسيي  التنميي   فمصيبح عمليي  في  بفاعليي  تسيه 
 
 والدراسيا  البحيو  نساسييا ججيراء هيدفا

 ن  علي  التمكييد بيع التعلي  تقدي  يقت ر عل  ل  الحاضر الووت ف  التعليمي  للنظ  الكبي  التحد  أل  والك

 التنمي  معدال  وارتفا  الحيا  لجود  مدشر ف  التعلي  النوعي  فالجود  عالي   بجود  يقدم ن  يجب التعلي 

 .للمجتمع لتحقي  التقدم فاعل  ندا  وه  املستدام   البشري 

 يعض نعضاء ن  الجامع  التعلي  تحسي  تواج  الىي إلاشكاليا  م  ن    )م  ( 2009محمد شحات  ويشي      

 التيدريس نعضياء هيئي  ن  يفتي   اعتقياد هنيا  ون  تدريسيه   نرامي  تحسيي  إيي  يحتياجو   التيدريس هيئي 

 هيئي  بمعضياء تبيدن مشيكال  التيدريس تحسيي  صيعوب  مي  يزييد مما ون  كمعلمي   التدريب إي  حاج  ف  ليسو
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 تنشييط ال حييث بالجامعيا  تيرتبط  ومشيكال  التيدريس  يشيم  ومعتقيداته  واتجاهياته  ننفسيه  التيدريس

 (44.                                     ( 7:التدريس لعملي 

 يعضيو تتعلي  مشيكال  الجيامع  التعليي  مشيكال  مي  ومي  خيال  عميع البياحثي  في  هيدا املجيا  الحظيوا ن 

   التعليمي  باملخرجا  تتعل  نداءه  ومشكال  وتقوي  وإعداده  والبحثي   وواجبات  ومهام  ف  هيئ  التدريس

 واملهني . الفني  وكفاءت 

جامع   –بكلي  الت بي  البدني   التدريس هيئ  عضو جود  نداء ف  معرف  البحث مشكل  ت  تحديد لالك      

 . جامع  املروب -التدريس بكي  الت بي  البدني   هيئ  اعضاء نظر وجه  م  الجامع  التعلي  املروب وكفاء 

 أهداف البحث:

واليييك مييي  خيييال  التعيييرف علييي  جيييود  نداء نعضييياء هيئييي  التيييدريس بكليييي  الت بيييي  البدنيييي  فييي  جامعييي  املرويييب   

 آلات  : 

 جامع  املروب. التعرف عل  مد  اهمي  الجود  ومعايي ها بكلي  الت بي  البدني  - 1

 التعرف عل  مد  تطبي  معايي  الجود  بكلي  الت بي  البدني  جامع  املروب . – 2

 : تساؤالت البحث

 ما واوع جود  نداء اعضاء هيئ  التدريس بكلي  الت بي  البدني  ف  جامع  املروب  -1

   العاي  .ما مد  استخدام عضو هيئ  التدريس بكلي  الت بي  البدني  ملعايي  جود  التعلي -2

 :تعريف املصطلحات

 التقويم :

 ( ن  التقوي   : 2004اكر كع م  نحمد سال   عل  السيد )

"هيييو عمليييي  ت خي يييي  عالجيييي  وواميييي  تسيييتهدف الكشييي، عييي  ميييون  الضيييع، والقيييو  فييي  املييين   والتيييدريس 

                                                                    ( 11:  1)بق د تحسي  عمليىي التعلي  والتعل  وتطويرها بما يحق  الاهداف املنشود  "    

 الجودة في التعليم العالي : 

م( "فيعرفهييا بماهيييا "الدويي  وإلاتقيييا  وتحسييي  ألاداء وتطيييوير معييارف الطيييال   2001عرفهييا خليي، البحيييي   )     

 ( 51: 2)                     ومد  النجاح ف  تحقي  ألاهداف التعليمي "                    

 القراءات النظرية والدراسات السابقة : 

 القراءات النظرية:
ً
 -أوال

 صفات عضو هيئة التدريس

  وفييي  تثقييييي، املجتميييع وتييييدعي      
 
 ويقافييييا

 
 ألهميييي  دور عضييييو هيئييي  التيييدريس فيييي  تطيييور الجامعييي  علميييييا

 
نظيييرا

الييرميس فيي  بنيياء شخ ييي  الطالييب وتوسيييع هفاويي  ومداركيي    القييي  واملبييادت والاتجاهييا  الىييي يتبناهييا  ودوره

 م(كما يل :  1991كا  وال بد م  ن  يتحل  يعد  صفا  نوردها ولي  ) 

 ن  يمتلك واعد  عريض  م  العلوم ألاساسي  والتطبيقي  املتعلق  بتخ   . -

 ن  يكو  لدي  القدر  واملهار  عل  توصيع املعلوم  بمسلو  صحيح وشي . -

   يكو  لدي  الحماس لتطوير اات .ن -

 ( 95: 8ن  يكو  لدي  القدر  عل  مواكب  التغي  السريع ف  التكنولوجيا.                       )  -
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 :الجامعي التعليم جودة أهداف

 م( ف  الات  :  2011حددها هاش  العباد  )       

 وهيو مطليب الع ير سيما  مي  ونني  إسيالم  مبيدن إدارتي  وحسي  العميع وإتقيا  الجيود  ن  علي  التمكييد - 1

 .والت بوي  التعليمي  العملي  جوانب جميع يحتض  ن  يجب وظيف 

 . الجماع  التعاون  العمع روح تنمي  نري  ع  العاملي  نداء تطوير  - 2

 . والفعالي  الفاعلي  عل  والقامم  الشامل  الجود  مفاهي  ترسيخ - 3

 وإلاجيراءا  والتفعييع للبي ام  التوييي  نسياس علي  تقيوم والتعليي  الت بيي  عمليي  في  نوعيي  نقلي  تحقيي   - 4

 .الطلب  بمستويا  والارتقاء والتوجها  واللوامح لألنظم 

 وإيجياد إلاجيراءا  الفاعلي  املتايعي  خيال  مي  التيدريس هيئي  ونعضياء لإلدارييي  ألاداء بمسيتو   الاهتميام  - 1

 - العملييا  – امليدخال  (التعليميي النظيام مكونيا  ننشيط  جمييع علي  الجيود  تركيي  ميع الالزمي  التصيحيحي 

 .)املخرجا 

 .لد  العاملي  الثق  درج  ورفع وووعها وبع ألاخطاء لتالف  الووامي  إلاجراءا  اتخاا - 5

 والطرامي  وتحليلهيا باألسياليب املشيكال  هياه ودراسي  العملي  الواويع في  التعليميي  املشيكال  علي  الوويوف  - 1

 الايجابييا  تعزييز ميع الجيود  نظام الىي تطب  الكليا  ف  تنفياها ومتايع  لها املناسب  الحلو   واوت اح العلمي 

   9: 229) السلبيا .                                             ) تالف  عل  والعمع

 أهداف تقويم أداء عضو هيئة التدريس:

 باآلت : 2009الجناي   عبد الرزاقحددها 

 تقيي  مستو  ألاداء لعضو هيئ  التدريس ومتايع  مستو  التقدم ف  الك. - 1

 متعيدد  ع  نيواي  القيو  في  ألاداء لتعزيزهيا والاسيتفاد  مههيا وإمكانيي  نقلهيا لرخيري  عبي  وسيامع  الكش،- 2

 وتحدد نقاط الضع، لتالفهها ووضع الحلو  لتحقي  الك.

شاد  باألداء املتميي  لعضيو هيئي  التيدريس  واسيتثمار اليك في  جوانيب متعيدد  لخدمي  املجتميع التمشي  وإلا  - 3

 عب  بواب  البحث العلمي وألانشط  العلمي  واملجتمعي  ألاخر .

عملييي  التقييوي  تسيياعد فيي  تييوفي  مدشييرا  وبيانييا  عيي  مسييتو  الانجيياز وضييعف  فيي  جوانييب عديييد  تسييع  - 4

 الجامع  إي  تحقيقها.

ف  توفي  واعد  بيانا  ع  برام  الجامع  بكع تف يالتها وتزود صيانع  القيرار بتغايي  راجعي  عي   تساعد- 1

 كع ما يريدو  م  معلوما  تعتمد ف  ترشيد القرارا  الجامعي .

فكيير  عيي  إلامكانييا  والكفيياءا  املتاحيي  لالسييتفاد  الق ييو  ميي  ناواتهييا وجهودهييا فيي  تحقييي  مهييام  تعطيي - 5

 (22: 3الجامع .                                                                           ) 

 الدراسات السابقة:
ً
 ثانيا

 (4( )5112القرني وآخرون ) دراسة: على- 2

ي  نداء عضو هيئ  التدريس بجامع  امللك سعود" هدفت الدراسي  إيي  تطيوير منظومي  لتقيوي  يعنوا  "تقو   

نداء عضييييييو هيئيييييي  التيييييييدريس فيييييي  جامعييييييي  امللييييييك سيييييييعود تسييييييتند إييييييي  نسيييييييس علمييييييي  وتتسييييييي  بال ييييييدق والثبيييييييا  

ييييي  باجضيييياف  إييييي  بنيييياء ندوا  لقييييياس نداء عضييييو هيئييي  التييييدريس واييييي  بنيييياء واعييييد  بيانييييا  تراكم واملوضيييوعي  



م52/25/5122-52      الم         النشاط الرياض ي والبدني طريق للتنمية والس-تحث شعار –املؤتمر العلمي الدولي ألاول لكلية التربية البدنية   

 

  
  

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   509 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

لتقيوي  نداء عضييو هيئي  التييدريس في  جامعيي  املليك سييعود. تكيو  مجتمييع الدراسي  ميي  كلييا  ومعاهييد جامعيي  

   2845امللييك سييعود متضييمن  نعضيياء هيئيي  التييدريس والطلبيي  حيييث بلييل عييدد نعضيياء هيئيي  التييدريس 
 
عضييوا

ظرييييي  والكليييييا  نالييييب. ووسييييمت كليييييا  الجامعيييي  إييييي  مجمييييوعتي  شييييملت: الكليييييا  الن 50858وعييييدد الطلبيييي  

التطبيقيي  وتيي  اختييار كلييي  مي  كييع مجموعي  شييملت كلييي  الت بيي  وكلييي  الهندسي أ وتيي  اختييار جميييع نعضيياء 

 نالب. 1495عضو  وعدد الطلب   194هيئ  التدريس ف  تلك الكليا  حيث بلل عدده  

 ( 6( ) 5112دراسة :غادة الشربيني ) - 5

 ي ضوء مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية  بعنوان " تقويم أداء املعلم الجامعي ف

 السعودية ". 

 هدفت الدراس  إي  التعرف عل  املعووا  وألادوار املنون  بمعضاء هيئ  التدريس بالجامعا 

 ف  اململك  العربي  السعودي    وإبراز نهمي  تطوير وتنمي  نعضاء هيئ  التدريس نيناء الخدم .

 ن   الوصف  بمدوات  املعروف  للوووف عل  مد  ويام املعل  الجامع واعتمد  الباحث  عل  امل

 باألدوار املنون  ب   واستخدمت الاستبان  ندا  لجمع املعلوما  م  عين  الدراس  البالل عدده 

 عضو هيئ  تدريس. وود نظهر  الدراس  النتام  التالي : 100

 نرق متعدد  لعر  املاد العلمي م  نعضاء هيئ  التدريس يعتمدو  عل   % 82و  42ن   -

 بوضوح ومنطقي .

 م  نفراد العين  عل  ناه  يستخدمو  التقنيا  الحديث  ف  عر  % 82و  54و نكد نيضا  -

بييييماه  يتييييايعو  الجديييييد فيييي  مجييييا  التخ يييي  ميييي  خييييال  % 93و 9املحاضيييير  . باجضيييياف  إييييي  الييييك نشييييار نحييييو 

   وإلانت نت والكتب الحديث .وسامع متعدد  مهها املجال  والدوريا  العلمي

ن  تقويمه  للطال  ال يقت ر عل  اختبار نعما  السن  واختبار اهاي  الف ع الدراس ي % 12و  22نكد نحو  -

ميييي  العينيييي  إييييي  كييييواه  يحرصييييو  عليييي  تطييييوير  % 89و 2ولكيييي  التقييييوي  يييييت  نينيييياء املحاضيييير    كمييييا نشييييار نحييييو 

   نوحع تماري  نو تطبيقا  عملي  نو عمع نبحا  علمي .نسلو  التقوي  والك ع  نري  نسئل  موضوعي

 نشار نفراد العين  إي  تعدد نولويا  عمع عضو هيئ  التدريس وجاء ترتيبها عل  النحو التاي : -

إلاشيييراف عليييي   –إلارشييياد  -البحيييث العلميييي -التيييدريس رماسييي  وسييي  نو نشييياط نو سيييي  الاختبييييارا  نو الكنتييي و  

 الرسامع العلمي .

 إجراءات البحث :    

في  ضيوء نهيداف البحيث اسيتخدم البياحثي  املين   الوصيف  بمسيلوب  املسيط  ملالممتي  نبيعي  منهج البحث :  

 البحث .

 مجاالت البحث :  

  الخمس -املجا  املكان  :)الجغراف (:كلي  الت بي  البدني  جامع  املروب 

 البدني   اعضاء هيئ  التدريس.املجا  البشر  : الخب اء واملتخ  و  ف  كلي  الت بي   

  (  اي  2018/  4/ 11املجا  الزمني: ت  نجراء البحث ف  الفت   الزمني  م)م 

 م(.  2018/ 20/10)
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 مجتمع البحث :  

 13نشتمع مجتمع البحث عل  اعضاء هيئ  التدريس بكليي  الت بيي  البدنيي  جامعي  املرويب والبيالل عيدده  ) 

 .(عضو هيئ  تدريس بالكلي 

 عينة البحث : 

( 13تمثلت عين  البحث في  اعضياء هيئي  التيدريس بكليي  الت بيي  البدنيي  جامعي  املرويب  والبيالل عيدده  )    

( للعينيييييي   9( للعينيييييي  الاساسييييييي  و) 4عضييييييو هيئيييييي  تييييييدريس  وتيييييي  اختييييييياره  بطريقيييييي  الح يييييير الشييييييامع مييييييهه  )

 الاستطالعي .

 أدوات جمع البيانات :  

 ت  اتبا  الخطوا  التالي  لت مي  الاستبيا      

 املسح املرجع  للمراجع العلمي  املرتبط  بموضو  البحث. - 1

 املقابال  ال خ ي  مع املتخ  ي  ف  كلي  الت بي  البدني  . – 2

 تحديد املحاور الاساسي  لالستبيا  وعرضها عل  الخب اء املوجودي  بالكلي  . – 3

 ولقد واف  الخب اء عل  املحاور التالي  : 

 ( عبارا  .8) مرحل  التخطيط للمحاضر املحور ألاو  : 

 ( عبارا  .20) نداء عضو هيئ  التدريس نيناء تنفيا املحاضر املحور الثان  : 

 ( عبارا  .10) نداء عضو هيئ  التدريس عملي  التقوي املحور الثالث : 

كييع محييور وتيي  عرضييها عليي  الخبيي اء واملحكمييي  ونصييبح الاسييتبيا  فيي  صييورت   تيي  تحديييد العبييارا  تحييت – 4

 ( عبار  . 38(وعدد العبارا  ) 3الههامي  حيث بلل عدد املحاور )

 الدراسة الاستطالعية:

( ميييي  اعضيييياء هيئيييي  التييييدريس بكلييييي  الت بييييي   4وييييام البيييياحثي  بيييياجراء دراسيييي  اسييييتطالعي  عليييي  عينيييي  ووامهييييا )

املروييييب ميييي  مجتمييييع البحييييث وخييييارد العينيييي  الاساسييييي     هييييدف ميييي  خاللهييييا عليييي  مييييد  تقبييييع البدنييييي  جامعيييي  

 املبحويي  لألدا  املستخدم  لجمع بيانا  البحث .

 تطبيق أداة البحث:

 للتطبيي  تي  تطبيقي  علي  العيني  
 
 وويابال

 
يعد ن  وام البياحثي  بياجراء املعيامال  العلميي  للبحيث ونصيبح معيدا

 هيئ  التدريس بكلي  الت بي  البدني  جامع  املروب  .  الاساسي  م  اعضاء

 إلاجراءات الاحصائية : 

خدمت مههييا  spssاسيتخدم البياحثي  الحقيبي  الاح يامي  للعليوم الاجتماعييي  ) ( لتحلييع بيانيا  البحيث  واسيتت

 ألاساليب الاح امي  التالي : 

 التكرار . – 1

 النسب  املئوي . -2

 املتوسط الحساي  . – 3

 الانحراف املعيار  ومعامع الفا لكربنا .  – 4

 عرض ومناقشة النتائج :    
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 (1جدول رقم )

 التكرار والنسبة المئوية ودرجة العبارة والوزن النسبي في أداء عضو هيئة التدريس

 (.11مرحلة التخطيط للمحاضرة )ن = 

 

 ت
عبارات محور أداء عضو هيئةة التةدريس 

 في مرحلة التخطيط للمحاضرة

 اإلحصائيات

 تكرار متدرج اإلجابات و النسبة المئوية

درجة 

 العبارة

الوزن 

 النسبي

% 
 % نعم

إلى 

 حد ما
 % ال %

تقوم بتجهيز خطة شاملة للمقرر  للر لير   1

 قبل تر يسه
01 9.67 2 0.61 1 969 35.00 47691 

تحرد للمرلجع وللكتب للمنايبة للت  يحتاج  2

 لليها
4 .06. . 546. 0 161 34.00 49604 

تعمررل ىلررف ترروتير محتررو  للمقررر  للطلبررة  1

 من أول محاضرة
7 .762 5 2560 0 969 34.00 49604 

4 
 تحرد للمقر  مولده وأنشطته ومرلجعه

4 .06. . 546. 1 161 34.00 49604 

تحرررررد بزطرررررة لمنيررررة جررررررول ل نشرررررطة  5

 ولالختبا لت للاللمة للمقر 
4 .06. . 546. 1 161 34.00 49604 

تقررروم بتح رررير للنشرررطة لكرررل محاضررررة  6

 مسبقا  
00 416. 0 969 0 969 36.00 72651 

ت رررع بعرررين لالىتبرررا  للمكانرررات للماديرررة  7

 للطلبة ىنر وضع متطلبات للمقر 
7 .762 1 5164 1 161 35.00 47691 

8 
تقرررروم بتجهيررررز للقاىررررة للر ليررررية بكاتررررة 

للويرررررالل وللتجهيرررررزلت للاللمرررررة لتن يررررر  

 للمحاضرة

0 969 01 9.67 2 0.61 25.00 .1601 

 % 81.18 النسبة المئوية عن أداء عضو هيئة التدريس في مرحلة التخطيط للمحاضرة

 

( والخييييييييييياص بمحيييييييييييور نداء عضيييييييييييو هيئييييييييييي  التيييييييييييدريس فييييييييييي  عمليييييييييييي  التقيييييييييييوي  ن  واويييييييييييع 1مييييييييييي  خيييييييييييال  الجيييييييييييدو  )

جامعيييييييي  املرويييييييب تراوحييييييييت درجييييييييا  عباراتيييييييي  جيييييييود  نداء نعضيييييييياء هيئيييييييي  التيييييييدريس بكلييييييييي  الت بييييييييي  البدنيييييييي  فيييييييي  

(  حيييييييييييييييييييث ت ييييييييييييييييييدر  % 92.30 - % 54.10(  وبييييييييييييييييييموزا  نسييييييييييييييييييبي  مييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييي  )35.00 – 21.00مييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييي     )

( بمهميييييييييييي  نسيييييييييييبي  1  4  3  2(  وتسييييييييييياو  العبيييييييييييارا  )% 92.30( بمهميييييييييييي  نسيييييييييييبي  بلغيييييييييييت )5العبيييييييييييار  روييييييييييي  )

( بلغيييييييييييييييت نهميتهيييييييييييييييا 8والعبيييييييييييييييار  روييييييييييييييي  )(  % 89.14( بمهميييييييييييييييي  نسيييييييييييييييبي  )1  1(  والعبيييييييييييييييار  )% 81.18بلغيييييييييييييييت )

(  ومييييييييييييي  نفيييييييييييييس الجيييييييييييييدو  نالحييييييييييييي  ن  النسيييييييييييييب  املئويييييييييييييي  فييييييييييييي  اسيييييييييييييتخدام عضيييييييييييييو هيئييييييييييييي  % 54.10النسيييييييييييييبي  )

(.%83.18التيييييييييدريس بكليييييييييي  الت بيييييييييي  البدنيييييييييي  ملعيييييييييايي  جيييييييييود  التعليييييييييي  العييييييييياي  عييييييييي  عمليييييييييي  التقيييييييييوي  بلغيييييييييت )
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النسةةةةةبي فةةةةةي أداء عضةةةةةو هيئةةةةةة ( التكةةةةةرار والنسةةةةةبة المئويةةةةةة ودرجةةةةةة العبةةةةةارة والةةةةةوزن 2جةةةةةدول رقةةةةةم )

 (.11التدريس أثناء تنفيذ المحاضرة )ن = 
 

 عبارات محور أداء عضو هيئة التدريس أثناء تنفيذ المحاضرة ت

 اإلحصائيات

 تكرار متدرج اإلجابات و النسبة المئوية
درجةةةةةةةةةةةةةةة 

 العبارة

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزن 

 % نعم % النسبي
إلى حد 

 ما
 % ال %

1 
 تستمر وقت المحاضرة مند أول دقيقة  حتى الخروج منها بدون هدر 

6 46.2 6 46.2 1 7.7 31.00 77.47 

2 
 تسمح بدخول الطلبة المتأخرين وتهتم بالغياب 

7 51.8 4 1..8 2 15.4 31.00 77.47 

1 
 تستخدم أسلوب تهيئة لتلقي المحاضرة بتشويق 

1. 76.7 1 21.1 . ... 36.00 72.1. 

4 
 إلمامك بمفاهيم المقرر وتمكنك من تدريسه بفاعليه 

11 84.6 2 15.4 . ... 37.00 74.88 

5 
 تربط أفكار المحاضرة الجديدة بخبرات الطلبة السابقة 

11 84.6 2 15.4 . ... 37.00 74.88 

6 
 توازن في الشرح بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقرر

1. 76.7 1 21.1 . ... 36.00 72.1. 

7 
 تهتم بالطالب المتميز في الجانب العملي وتعزز من قدراته الرياضية 

7 67.2 4 1..8 . ... 35.00 87.74 

8 
 توضح العالقة بين المقررات الدراسية 

1. 76.7 1 21.1 . ... 36.00 72.1. 

7 
 تضع أمثلة وتشبيهات الزمة لشرح المحاضرة 

7 67.2 4 1..8 . ... 35.00 87.74 

1. 
 توجه الطلبة إلى االستفادة من مكتبة الكلية 

12 72.1 1 7.7 . ... 37.00 74.88 

11 
 توفر للطلبة فرص البحث وتساعدهم على اكتساب مهارة جديدة

1. 76.7 1 21.1 . ... 36.00 62.1. 

12 
 توجه األسئلة أثناء سير المحاضرة وبدون تحيز 

11 84.6 2 15.4 . ... 37.00 74.88 

11 
 األسئلة التي تحفز الطلبة على التفكير والبحث على الجديدتطرح 

11 1.. . ... . ... 39.00 1.. 

14 
 تحرص على تقدم تغدية راجعة إلجابات الطلبة 

7 67.2 4 1..8 . ... 35.00 87.74 

15 
 تستخدم طرق وأساليب تدريس مناسبة لطبيعة المقرر 

7 67.2 4 1..8 . ... 35.00 87.74 

تراعةةي الفةةروق الفرديةةة بةةين الطلبةةة وتضةةمن مشةةاركتهم أثنةةاء  ةةرح  16

 المحاضرة 

11 84.6 2 15.4 . ... 37.00 74.88 

17 
 تحدد المصادر والمراجع التي تساعدهم على أعداد مشاريع التخرج 

6 46.2 7 51.8 . ... 32.00 82..6 

18 
 تستخدم الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس المحاضرة 

5 18.5 7 51.8 1 7.7 30.00 76.72 

تسةةخر إمكانةةات البيئةةة المحليةةة المتاحةةة بالكليةةة فةةي إعةةداد الوسةةائل  17

 التعليمية المناسبة 

7 51.8 6 46.2 . ... 33.00 84.61 

تشةةةجع الطلبةةةة علةةةى اسةةةتخدام األنترنةةةت للحصةةةول علةةةى المعلومةةةات  .2

 والمعارف المرتبطة بالمادة العلمية  

11 84.6 1 7.7 1 7.7 36.00 72.1. 

 % 87.88 النسبة المئوية عن أداء عضو هيئة التدريس أثناء تنفيذ المحاضرة

 

( والخاص بمحور نداء عضو هيئ  التدريس نينياء تنفييا املحاضير  ن  واويع جيود  2م  خال  الجدو  )       

 – 31.00نداء نعضاء هيئ  التدريس بكلي  الت بي  البدني  ف  جامع  املروب تراوحت درجا  عباراتي  ميا بيي  )

( بمهمييييي  نسيييييبي  13عبيييييار  رويييي  )(  حيييييث ت ييييدر  ال% 94.88 - % 19.49(  وبييييموزا  نسييييبي  مييييا بيييييي  )31.00
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(  والعبيييارا  روييي  % 94.88( بمهميييي  نسيييبي  بلغيييت )15  12  10  1  4(  وتسييياو  العبيييارا  )% 100بلغيييت )

( بمهمييي  نسييبي  بلغييت 11  14  9  1(  والعبييارا  رويي  )% 92.30( بمهمييي  نسييبي  بلغييت )20  11  8  5  3)

(  % 82.05( بمهميييي  نسيييبي  )11(  والعبيييار  روييي  )% 84.51) ( بمهميييي  نسيييبي 19(   والعبييار  روييي  )% 89.14)

(  ومييييييي  نفيييييييس الجيييييييدو  نالحييييييي  ن  النسيييييييب  املئويييييييي  فييييييي  % 19.49( بمهميييييييي  نسيييييييبي  بلغيييييييت )2  1والعبيييييييارتي  )

اسيييييتخدام عضيييييو هيئييييي  التيييييدريس بكليييييي  الت بيييييي  البدنيييييي  ملعيييييايي  جيييييود  التعليييييي  العييييياي  عييييي  نداء عضيييييو هيئييييي  

 (.% 89.88ملحاضر  بلغت )تنفيا ا التدريس نيناء

 ( التكرار والنسبة املئوية ودرجة العبارة والوزن النسبي في أداء عضو هيئة التدريس2جدول رقم )

 (.22عملية التقويم )ن = 

 

 عبارات محور أداء عضو هيئة التدريس لعملية التقويم ت

 اإلحصائيات

 تكرار متدرج اإلجابات و النسبة المئوية
درجة 

 العبارة

الوزن 

 النسبي

% 
 % نعم

إلى حد 

 ما
 % ال %

0 
تحرد أياليب للتقويم للت  يوف تستزرمها من أول 

 71644 37.00 161 1 0.61 2 .416 00 محاضرة

2 
 تلتزم بمولىير لالختبا لت للمحردة ت  تقويم للكلية

4 .06. . 546. 1 161 34.00 49604 

5 
للمها   وللمعرت  تحرص ت  للتقويم ىلف قياس للجانب 

 .4261 32.00 161 1 564. 9 1.62 . وللوجرلن 

1 
تجهز تقويما  شامال  لجميع للمحاضرلت دون ح ف أي جزء 

 49604 34.00 969 0 2560 5 762. 7 من للمقر 

. 
ت ع أيئلة متر جة ت  للصعوبة مع للتركيز ىلف 

 97617 31.00 969 0 1.62 . 1.62 . للمستويات للعليا

 47691 35.00 969 0 0.61 2 9.67 01 تكتب نموذجا لإلجابة ىن جميع أيئلة لالختبا  .

9 
ت ع للر جات وتق معايير ولضحة تحرد مستو  للدلء 

 .4261 32.00 969 0 .546 . 564. 9 للجير

4 
 تكتب مالحظات ىلف و قة للجابة ليست ير منها للطالب

4 .06. 5 2560 2 0.61 32.00 4261. 

7 
 تمكن للطلبة من مرلجعة إجاباتهم ومناقشتهم حولها

7 .762 5 2560 0 969 34.00 49604 

 72651 36.00 161 1 2560 5 9.67 01 تحت ظ بالنتالج ىقب ىملية للتقويم 01

 % 86.41 النسبة المئوية عن أداء عضو هيئة التدريس في عملية التقويم

 

( والخييييييياص بمحييييييييور نداء عضييييييييو هيئييييييي  التييييييييدريس فيييييييي  عمليييييييي  التقييييييييوي  ن  واوييييييييع 3مييييييي  خييييييييال  الجييييييييدو  )       

جيييييييود  نداء نعضيييييييياء هيئيييييييي  التيييييييدريس بكلييييييييي  الت بييييييييي  البدنيييييييي  فيييييييي  جامعيييييييي  املرويييييييب تراوحييييييييت درجييييييييا  عباراتيييييييي  

(  حيييييييييييييييييييث ت ييييييييييييييييييدر  % 94.88 - % 19.49(  وبييييييييييييييييييموزا  نسييييييييييييييييييبي  مييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييي  )31.00 – 31.00مييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييي     )

(  % 92.30( بمهميييييييييييييييييي  نسيييييييييييييييييبي  )10(  والعبيييييييييييييييييار  )% 94.88( بمهميييييييييييييييييي  نسيييييييييييييييييبي  بلغيييييييييييييييييت )1بيييييييييييييييييار  روييييييييييييييييي  )الع

( بمهميييييييييييي  نسيييييييييييبي  9  4  2(  وتسييييييييييياو  العبيييييييييييارا  )% 89.14( بلغيييييييييييت نهميتهيييييييييييا النسيييييييييييبي  )5والعبيييييييييييار  روييييييييييي  )

( 1(  والعبييييييييييييييييييييار  رويييييييييييييييييييي  )% 82.01( بمهمييييييييييييييييييييي  نسييييييييييييييييييييبي  بلغييييييييييييييييييييت )8  1  3(  و العبييييييييييييييييييييارا  )% 81.18بلغيييييييييييييييييييت )

(  ومييييييييييي  نفيييييييييييس الجيييييييييييدو  نالحييييييييييي  ن  النسيييييييييييب  املئويييييييييييي  فييييييييييي  اسيييييييييييتخدام % 19.49نهميتهيييييييييييا النسيييييييييييبي  )بلغيييييييييييت 
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  عملييييييييي  التقييييييييوي  بلغييييييييت عضييييييييو هيئيييييييي  التييييييييدريس بكلييييييييي  الت بييييييييي  البدنييييييييي  ملعييييييييايي  جييييييييود  التعلييييييييي  العيييييييياي  عيييييييي

(85.41 %.) 

 الاستنتاجات والتوصيات 

 : الاستنتاجات 
ً
 أوال

التقييوي  للمحاضييير  ( ن  واوييع جييود  الاداء لعضيييو  -التنفيييا  -اظهيير  النتييام  فييي  املحييور الييثال  ) التخطييييط 

( وبهيياه % 89.88 – 83.18هيئيي  التييدريس بكلييي  الت بييي  البدنييي  جامعيي  املروييب كانييت بنسييب  تتيي اوح مييا بييي  ) 

ف  التخطيط والتنفيا والتقوي  للمحاضر   النتام  يعتب  نداء عضو هيئ  التدريس مطاب  ملعايي  جود  الاداء

 :التالي  النتام  إي  الدراس  توصلت ومناوشتها البيانا  ويعد تحليع

 ( م  املبحويي  يدكدو  عدم توفر إلامكانيا  املتمثل  ف :10%)  - 1

سييياعد علييي  القاعيييا  الدراسيييي  الكافيييي   واملعاميييع املجهيييز   واملكتبييي  املتخ  ييي   وبيئييي  جامعيييي  ممتييياز  ت -ن 

 إلابدا  والابتكار.

 ( م  املبحويي  يدكدو  ن  نعضاء هيئ  التدريس بدرج  عالي  م  الكفاء . 81.8%)   - 2

 معظ  نعضاء هيئ  التدريس يدكدو  نهمي  العمع الجماع  وتباد  آلاراء وألافكار.  - 3

 عل  والح و   واملخرجا  ألاداء وتحسي  تطوير إي  تدد  الشامل  الجود  إدار  تطبي  إ  - 4

 الاعتمادي 

 ومشارك  العليا إلادار  مدازر  مع واحد فري  ف  العمع تتطلب الشامل  الجود  إدار  إ  - 1

 .والعاملي  والطال  التدريس هيئ  نعضاء

 نجع م  التعليمي  املدسسا  تسع  مبتكر  حديث  تقني  مجرد ليست الشامل  الجود  إ   - 6

 .مراعاتها يجب الجوانب م  مجموع  ه  وإنما علهها  الح و  

 :التوصيات
ً
 :  ثانيا

  العياي  التعليي  مخرجيا  وتحسيي  تطيوير عمليي  في  الرميسي  العناصير نحيد هيو التيدريس هيئي  عضيو
 
إيي   وصيوال

 نه  يمت  وفيما .لتنفيا الك الالزم  الخطط ووضع التدريس هيئ  نعضاء بتقوي  الاهتمام ينبغ  لالك التمي  

 : توصيا  هاا البحث 

 العالوي  اا  ألانيراف جمييع ومشيارك  معيني  جهي  علي  اوت يارها يعيدم التقيوي  عمليي  في  املوضيوعي  - 1

 التيدريس هيئي  عضيو ايي  إضياف  الواحيد  القسي  في  وزميالء وعمييد وسي  ورمييس نلبي  مي  بالعملي  التدريسي 

 .نفس 

ا نفس  تقوي  ف  والتنفيا التخطيط ف  التدريس هيئ  عضو اشرا  خال  م  املشارك  مبدن اعتماد - 2  .ااتي 

 القيو  نقياط بتعزييز مههيا ليسيتفيد الههاميي   وبالتوصييا  الراجعي  بالتغايي  التيدريس هيئي  عضيو تزوييد - 3

يا تكيو   ن  التعليميي  املدسسي  وعلي  .الضيع، ومعالجي  نقياط  السيبع وتيوفي  وإلارشياد النصيح تقيدي  في  لي  عون 

 .وموضوع  علمي يشكع الضع، نقاط ملعالج الالزم  

 ألعضاء التعليمي  العملي  ف  الجود  مجا  ف  املتخ    التدريبي  الب ام  م  مجموع  تنفيا - 4

 والت بو   ألاكاديمي ندائه  تطوير نجع م  بالكلي  والعاملي  التدريس هيئ 
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 علي  سيبيع الدراسيا  تليك ومي  العياي  التعليي  في  الجيود  إدار  حيو   املسيتقبلي  الدراسا  م  املزيد إجراء - 1

 :الات   املثا 

  .املستدام  التنمي  تحقي  ف  ودرها العلمي البحث جود  -

  التدريس هيئ  ألعضاء الالزم  الكفايا  تنمي  -
 
  .ألاكاديمي والاعتماد الجود  ملعايي  وفقا

  ألاداء لت وي  التدريس هيئ  نعضاء تدريب -
 
  .ألاكاديمي والاعتماد الجود  ملعايي  وفقا

  الدراسي  املناه  تطوير -
 
 .ألاكاديمي والاعتماد الجود  ملعايي  وفقا

 

 املراجع
للتقويم ت  للمنظومة للتعليميرة ، مكتبرة للرشرير ،     للريرا  ،  أحمر محمر يالم ،ىلف أحمر للسير      1

 م6  2111للمملكة للعربية للسعودية ،

 

 إدل ة لالىتماد للمهن  لىرلد للمعلم بالجامعات  خلف محمر للبحيري                    2

للعربية للمرتتمر للقروم  للسرنوي لليران  ىشرر لمركرز  تطروير 

للتعلرريم للجررامع ، تطرروير أدلء للجامعررات للعربيررة ترر  ضرروء 

 م  6 .111معايير للجودة للشاملة ولالىتماد،  للقاهرة  ،

 

تقررويم لالدلء للتر يسرر  لى رراء هيئررة للتررر يع ترر  للجامعررة  ىبرللرللق للشنين للجناب               1

ولنعكايرراته ترر  جررودة للتعلرريم للعررال  ،بحررم  مقرررم للرر  مررتتمر 

 م 6   2117للجودة ، جامعة للكوتة ،

 

  يعود، لملكبجامعة ل للتر يع هيئة ى و أدلء تقويم           يعر للقرن  ،وأخرون بن ىل  4

 للريا   للرلبع، ،للعرب  ىشر لليان  للسنوي للقوم  للمتتمر

 م6 .211يعود،  جامعة للملك.

 

 م 077.6أياليب للتر يع للجامع  ىمان، دل  للشروق،  ىايش محمود ليتون                     5

 للعرال   للتعلريم ضوء متيسرات ت  للجامع  للمعلم أدلء تقويم                    للشربين  حمزة غادة 6

 هيئة تنمية أى اء لنروة مقرم بحم للسعودية، للعربية بالمملكة

 "وللتطروير للتحرريات  "للعرال  للتعلريم متيسرات تر  للتر يع

 م6 2111لل ترة، ت 

 

 للتعليم للجامع  وللتقويم للجامع  بين للنظرية وللتطبيق6  محمر حسن شحاته                    7

 م 6 2117للقاهرة: مكتبة للرل  للعربية للكتاب  

 

أيررتاذ للجامعررة للرررو  وللمما يررة ابررين للولقررع وللمرر مون   ،   تا وق ىبره قلية                     8

 م6  0779للقاهرة ،دل  لهرلء للشرق ، 

 

دل  لليررالو ي للتعلرريم للجررامع  مررن من ررو  إدل ي ، ىمرران ،  هاشم تولي للعبادي                7

 م6 2100للعلمية للنشر وللتوليع ، 

 

 
 


