جـــــــــألزهـــــــــــــــــــ ـ–ـغــــــــــــــــ ـ
عزــــــــــــــــألر ـــر ـ ـــــــــأل ـــه ٌــــــــــأل ـ
ك ٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ق ــــــاـــزأــــــألـتـري ــــــألـٌ ـــ ــــــر ٌ

ـ

ـ
ـ
ـ

ر ـ ــ قرٌزٌـــألرـءـــ ر ٌ ًــرىـــ ألذـــجألزهًـ ك ٌ ًـــ ٌــ
رــ ٌــــ رأٌــرــ ٌألضــ جألزهــــقصىـفًـضرءـزهألٌٌ ـــجرر ـ
ــشألز ـ ـ
An Evaluation Study of the Performance of Teaching at A university
Professor in the Faculties of Education and Physical Education and
Sports at the University of Al-Aqsa In Light of the Overall Quality
Standards
إعـداد الباحث

محمــد أسـامة نايف شبـــير

ـ
إشـــــــــــ ـف ـ
ر.ـع رـــك ٌاـزحزرــ ر ـ
ي ألذـــزأألـتـرط قـــ ر ٌ ـ
ــزشأل كــ ـ
جألزهــــــ ـ–ـغـ ـ

قرز ــذهـــ

ر.ـزحزرـح ٌنـــهجر ي ـ
ـي ألذـــ ر ٌ ـــ ٌألضًـــــــــ
ــز ألعر ـ
جألزهــــقصىـــــغـ ـ

ألــــ كزألالًــز ط أل ـــحصرلـع ىـر جــــزألج ٌ ـفًـــزأألـتـري ألـٌ ـ
ـــ ر ٌ ـزنـك ٌــــ ٌــ جألزهــــــ ـ–ـغـ ـ
ٖٔٗٛىـ ٕٓٔٚ -م


(سورة المجادلة )11 :

أ

اإلهداء
إىل واندي حفظه اهلل وأداو عهٍه ثىب انصحة وانعافٍة
إىل انعٍىن انيت ال متم ين انسهز واندعاء واندتً انغانٍة

إىل إخىانً وأخىاتً األعـــشاء ..حثاً وإعشاساً
إىل كم ين ضحى تديه ين أجم فهسطني احلثٍثة
إىل كم ادلزاتطني عهى ثغىر هذا انىطن احلثٍة
إىل انشاخمني انصاتزٌن يف سجىن االحتالل ..
إىل ين حية اننجاح وانتىفٍق وٌزجى يل اخلري
إنٍكى مجٍعاً أهدي هذا اجلهد ادلتىاضع

انثاحث


ب

شكر وتقدير
وعمَّم البيان ،وخمق اإلنسان ،أىل الثناء والمجد ،والصالة
الحمد هلل رب العالمين ،أعطى المسانَ ،
والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد،،،
فإنني أشكر اهلل العمي القدير أكالن كأخي انر عمى تكفيقو لي بإتماـ ىذا البحث ،فيك – عز كجؿ– أحؽ
بالشكر كالثناء كأكلى بيما ،فالحمد هلل الذم كفقني إلنجاز ىذا الجيد ،فإف أخطأت فمف نفسي ،كالخطأ مف
عادة البشر ،كاف أصبت فمف اهلل كحده ،كما تكفيقي إال مف اهلل تعالى.
كانطالقان مف قكؿ الرسكؿ(" :)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" (ركاه الترمذم) ،أتكجو بخالص الشكر

كالتقدير لمدكتور الفاضل /عبد الكريم محمد لبد ،عمى سعة صدره كغيرتو العممية كحماسو المكقد.

كالشكر لمدكتور الفاضل /محمد حسين العجوري ،فكاف نعـ المكجو كالمرشد ،سائالن اهلل – عز كجؿ -

أف يديـ عمييما مكفكر الصحة كالعافية كأف يجزييما عني خير الجزاء ،إنو سميع مجيب.

كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى كؿ مف الدكتور القدير /ىشام األقرع ،كالى الدكتور الفاضل/

راشد أبو صواوين ،عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة ،كالحكـ عمييا ،كاثرائيما بمالحظاتيما السديدة رغـ
أعبائيما األكاديمية كاإلدارية.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إلى جامعتي جامعة األزىر كعمادة كمية التربية متمثمة بعميدىا

الدكتور /محمد عميان ،كالى أعضاء الييئة التدريسية بقسـ مناىج كطرؽ التدريس ،لما قدمكه مف مساعدة
لي ،ككافة الخبراء المحكميف ألدكات الدراسة.

الدم حفظيما اهلل ككافة األىؿ كاألقارب كاألصدقاء ،ككؿ مف عاكف
كيطيب لي أف أقدـ الشكر الجزيؿ لك َّ

كساىـ في إخراج ىذا الجيد المتكاضع مف طكر التفكير إلى الكاقع العممي لكي يرل النكر.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

انثاحث


ت

ممخص الدراسة
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػكيـ األداء التدريسػػي لػػدل األسػػتاذ الجػػامعي بكميتػػي التربيػػة كالتربيػػة البدنيػػة كالرياضػػة
بجامعة األقصى فػي ضػكء معػايير الجػكدة الشػاممة .كقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،حيػث تػـ

تطبيػؽ الد ارسػة عمػى (ِّٔ) طالبػان كطالبػة مػف طمبػة المسػتكل ال اربػع بكميتػي التربيػة كالتربيػة البدنيػة كالرياضػػة
فػي جامعػة األقصػػى  ،تػـ اسػتخداـ األسػػاليب اإلحصػائية األتيػػة :اختبػار  Tلعينتػيف مسػػتقمتيف ،كاختبػار تحميػػؿ

التبايف األحادم.

كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى النتػػائج التيػػة :أف التقػػديرات التقكيميػػة لػػاداء التدريسػػي لػػدل األسػػتاذ الجػػامعي

بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة مجتمعة (ُٕ، )%ٕٓ.

حيػػث حصػػؿ مجػػاؿ معيػػار تقػػكيـ الطمبػػة كتقػػديـ التوذيػػة الراجعػػة بػػكزف نسػػبي (ٖ ،)%َٖ.يميػػو مجػػاؿ معيػػار
استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية بكزف نسبي (ٕ ،)%ٕٗ.ثػـ مجػاؿ معيػار أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز بػكزف
نسبي (ْ ،)%ٕٔ.ثـ مجاؿ معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية ،بكزف نسبي (ٖ ،)%ٕٓ.ثـ مجاؿ معيار

تنفيذ التدريس في المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي (َ ،)%ٕٓ.كأخيػ انر جػاء مجػاؿ معيػار الػتمكف مػف المحتػكل
العمم ػػي كالمين ػػي لمج ػػاؿ تخصص ػػو ،ب ػػكزف نس ػػبي (ْ.)%ٔٔ.أف التق ػػديرات التقكيمي ػػة ل ػػاداء التدريس ػػي ل ػػدل
األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضػة بجامعػة األقصػى فػي ضػكء معػايير الجػكدة الشػاممة مػف كجيػة

نظػر الطمبػة مجتمعػة (ٕٔ ، )%ّٔ.حيػث حصػؿ مجػاؿ معيػار التخطػيط الجيػد لمعمميػة التعميميػة عمػى كزف

نسبي (ْٔ ،)%ٔٔ.يميػو مجػاؿ معيػار تنفيػذ التػدريس بػكزف نسػبي (َ ،)%ٔٔ.ثػـ مجػاؿ معيػار تقػكيـ الطمبػة
كتقديـ التوذية الراجعة ،بكزف نسبي (ِ ،)%ٔٓ.ثـ مجاؿ معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ

تخصصو ،بػكزف نسػبي (ْ ،)%ْٔ.ثػـ مجػاؿ معيػار أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز فػي المرتبػة قبػؿ األخيػرة بػكزف

نسبي (َْ ،)%ْٔ.كأخي انر جاء مجاؿ معيػار اسػتخداـ الكسػائؿ كالتقنيػات التعميميػة بػكزف نسػبي (ُ. )%َٔ.

أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ إحصػػائيان فػػي اسػػتجابات طمبػػة كميػػة التربيػػة ككميػػة التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػة
تعػػزل لمتويػػرم الجػػنس كعػػدد السػػاعات المنجػزة ،بينمػػا تكجػػد فػػركؽ تعػػزل لمتويػػر عػػدد السػػاعات المنجػزة عمػػى

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة لصالح عدد الساعات أكثر مف َُّ ساعة.

كأكصت الدراسة :بضركرة االىتماـ ببرامج التنمية المينية لتطكير كفايات األداء التدريسي لاستاذ الجامعي
في كميات التربية كالتربية البدنية كالرياضة باألساليب كاألنشطة المختمفة.


ث

Abstract
The study aimed at teaching performance at the university professor calendar
faculties of education and physical education and sports at the University of Al-Aqsa in
the light of the overall quality standards.
Therefore; This researcher has used the descriptive and analytical approach,
where the study was applied to a sample of students from the fourth level in the faculties
of education and physical education and sport in the Al-Aqsa University in the Gaza.
The following statistical methods have been applied:
t, and test T for two independent samples, and test one-way analysis of variance.
The study has concluded, the most importantly are as follows:
- All areas of the calendar for the performance of teaching at the university professor,
Faculty of Education, Al-Aqsa University estimates in light of the overall quality
standards from the perspective of the students came in descending order, where he earned
the area the standard students evaluate and provide feedback relative weight (08.08),
followed by the area of the standard use of tools and techniques of educational relative
weight (97.98), then the field of standard reinforcement and motivation relative weight
methods (94.68), then the field of standard good planning of the educational process, a
relative weight (98.08), then the area of the standard implementation of teaching in the
second to last with a relative weight (98.88) and, finally, came the field of standard
mastery of scientific and professional content of his field, a relative weight (44.68).
- All areas of the calendar for the performance of teaching at a university professor
at the Faculty of Physical Education and Sports Aqsa University estimates in light of the
overall quality standards from the perspective of the students came in descending order,
with the field of standard good planning of the educational process got the relative weight
(44.648), followed by the area of the standard implementation of teaching relative weight
(44.88), then the field of standard students evaluate and provide feedback, relative weight
(48.58), then the field of standard mastery of scientific and professional content of his
field, a relative weight (46.68), then the field of standard reinforcement and motivation
methods in place before last relative weight (46.868), and finally came the field of the
use of standard tools and techniques educational relative weight (48.08).
There were no statistically significant differences in the responses of the students
of the Faculty of Education and the Faculty of Physical Education and Sports due to the
gender variables and the number of hours completed, while there are differences due to
the variable number of hours completed on the criterion of evaluation of students and
providing feedback for the owners of the number of hours more than (038).
- The study has concluded finds, the most important are as follows: Need to focus
on professional development programs to develop competencies teaching performance of
university professor in the faculties of education and physical education and sport various
methods and activities in light of the overall quality standards.
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الفصل األول
مشكمة الدراسة وخمفيتيا
مقدمة الدراسة
تعد المؤسسات التعميمية كخاصة الجامعات العمكد الفقرم لمكعي كالمعرفة كالتقدـ الثقافي لما تقدمو مف

عمـ كاسع كاستشارات عممية كتكاصؿ معرفي لمكاجية تحديات المستقبؿ المتمثمة في الثكرة التكنكلكجية
كالمعمكماتية كالمعرفية كتقع عمى عاتقيا مسئكلية تييئة الكفاءات المينية كترقية المناخ األكاديمي ،كمساندة

الرغبات التعميمية كدفع الكفاءات العممية إلى درجات اإلبداع كاإلتقاف كالكشؼ كاالبتكار بما يعكد عمى
المجتمعات بالنفع ،كعمى العالـ بالماؿ المنشكدة لما تستمزـ عمميات التقكيـ المستمر كالمكضكعي كالكاقعي

السميـ لكؿ مف يعمؿ بالجامعة مف اجؿ النيكض بيا كخدمة المجتمع كتأىيمو عمميان كفكريان كمينيان.

كيعد عضك ىيئة التدريس في الجامعة العنصر األساس في تحقيؽ أىدافيا ،لذا بدأت المحاكالت
ي
تتجو إليو في السنكات األخيرة مف قبؿ الباحثيف كأصحاب القرار في مؤسسات التعميـ العالي في العديد مف

أعدت لو في
دكؿ العالـ؛ الكساب عضك ىيئة التدريس .كما أف ىناؾ العديد مف برامج التطكير
الخاصة ٌ
ٌ
كميات كجامعات لدكؿ مختمفة في العالـ مف أجؿ مساعدتو حيف تقتضي الحاجة لتأدية ميامو في
الجامعة(الخثيمة.)َُُ :َََِ ،

التكسع في األىداؼ كالكظائؼ كالبرامج التعميمية كالبحثية
إف مف سمات التعميـ الجامعي المعاصر
ٌ
التطكر في العمـ كالثقافة كاإلسياـ فييا(جراغ.)ُّٔ:ََِٖ ،
كاإلدارٌية كاالجتماعية ،كمكاكبة
ٌ
كلقد انعكس ىذا التطكر عمى محتكل التعميـ الجامعي كأكجد الحاجة إلى تطكير في برامجيا

األجنبية كالعر ٌبية قامت كتقكـ بعمميات
التعميمية كأداء أعضاء الييئة التدريسية؛ لذا فالعديد مف الجامعات
ٌ
خاصة لمتأىيؿ الميني كاألكاديمي كالبحثي ،لتحقيؽ ىذا
تأىيؿ الييئة التدريسية فييا مف خالؿ برامج
ٌ

الورض(الصاكم. )ٕٕ:َََِ ،

يتحمؿ أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات المسؤكليات المباشرة في تنفيذ كظائؼ الجامعة
كمف ذلؾ ٌ
العممية كالتربكية ،فيـ يؤدكف أدكا انر ككظائؼ تنبثؽ مف كظائؼ جامعاتيـ
باعتبارىـ ركائز الجامعات
ٌ

كالتدريس كالبحث العممي ،كالتأليؼ ،كالترجمة كبناء شخصيات الطمبة عمميان كتربكيان ،كتقديـ االستشارات في

مجاالت تخصصاتيـ ،فضالن عف ذلؾ العمؿ في المجاف داخؿ الجامعة كخارجيا (الحكمي.)ُٔ :ََِْ ،

كالبد أف يبدأ تطكير التعميـ الجامعي مف أعضاء ىيئة التدريس ،فيـ األساس في أم إصالح ،كتطكير
جامعي منشكد كتتكقٌؼ قدرة عضك ىيئة التدريس في أداء كظائفو األساسية مف التدريس ،كالبحث العممي،
كخدمة المجتمع كغيرىا عمى مدل إعداده كتأىيمو عمميان كمينيان (البكر.)ُّ:ََُِ،
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كيرل الباحث أف االرتقاء بالتعميـ الجامعي ضركرة حتمية مف أجؿ رفع شأف الركيزة األساسية التي
تتمثؿ في بناء الطمبة عمميان كتربكيان كمينيان في جميع المجاالت لكي يككف قاد انر عمى خدمة مجتمعو كترقية

مناخو األكاديمي.

كيعد األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي أحد مككنات منظكمة الجكدة الشاممة التي يتـ في ضكئيا

تقكيـ التعميـ الجامعي ،كيضمف قدرتو عمى مكاجية تحديات المستقبؿ المتمثمة في الثكرة التكنكلكجية

كالمعمكماتية كالمعرفية (أبك حرب.)ّٓ :ََِٓ ،

كتمثٌؿ جكدة التعميـ الجامعي اليكـ أىـ التحديات التي تكاجو نظـ التعميـ في جميع دكؿ العالـ الثالث،

السيما أف تقارير المنظمات العالمية تؤكد عمى ضركرة إعادة النظر في فمسفة التعميـ الجامعي مع التركيز
عمى أىمية كضع معايير أفضؿ تحقؽ جكدة مخرجات التعميـ التي يتكقع أف تؤدم إلى تنمية شخصية

اإلنساف لخدمة مجتمعو (السبيعي.)ّٓ:ََُِ ،

كنظ انر ليذه األىمية الكبيرة لتطبيؽ الجكدة الشاممة في التربية كالتعميـ  ،تبنى التعميـ العالي بجامعاتو

ككمياتو كمعاىده ىذا النظاـ .حيث إف ثقافة الجكدة كبرامجيا تؤدم إلى اشتراؾ كؿ فرد كادارة ككحدة عممية

ثـ فإف الجكدة ىي القكة الدافعة المطمكبة
كطمبة كعضك ىيئة تدريس ليصبح جزءان مف ىذا البرنامج  ،كمف ٌ
لدفع نظاـ التعميـ الجامعي دفعان فعاالن ليحقؽ أىدافو كرسالتو المنكطة بو مف المجتمع كاألطراؼ العديدة ذات
االىتماـ بالتعميـ (الحكلي.)ٓ : ََِْ ،

كيرل الباحث أف الجكدة في التعميـ أسمكب استراتيجي يقكـ عمى اإلحساس بالمسئكلية كالتعاكف

المشترؾ لدل األعضاء في القياـ بكاجباتيـ كتطكير أدائيـ التدريسي كفؽ معايير كمبادئ تؤدم إلى تحقيؽ

تميز كتفؽ عاؿ في العممية التعميمية.

كتكمف أىمية اعتماد معايير الجكدة الشاممة في التربية التي تناكلت أداء أعضاء ىيئة التدريس،

لتصنيؼ ىذا األداء في المجاالت التية(الكبيسي:)ْٕ:ََُِ ،

 )0األداء المتعمٌؽ بالطمبة كتشمؿ :التدريس ،كالتقكيـ ،كاإلرشاد كالتكجيو ،كاإلشراؼ عمى بحكث الطمبة
اسية التالية ،كتيسير كتسييؿ عممية التعمـ،
كدراساتيـ سكاء في المرحمة الجامعية األكلى أك المراحؿ الدر ٌ

كاعداد المكاد التعميمية كاألدلة الدراسية.

 )5األداء المتعمٌؽ بالجامعة التي يعمؿ بيا ،كتشمؿ :العمميات اإلدارية بما فييا مف مشاركة في اتخاذ الق اررات
كرسـ السياسات كتخطيط البرامج كالخطط المشاركة في االجتماعات كالمجاف كالييئات المتخصصة في
الجامعة ،كتمثيؿ الجامعة أك كمياتيا في المحافؿ الرسمية أك الشعبية.
 )3أداؤه المتعمٌؽ بالمجتمع المحيط بو ،كتشمؿ :خدمة المؤسسات ذات العالقة في المجتمع المحمي كنشر
الثقافة ،كتقديـ االستشارات ،كاجراء الدراسات كاألبحاث التي تعالج المشكالت التي يعاني منيا المجتمع.
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 )6األداء المتعمٌؽ بنفسو ،كيشمؿ :سعيو نحك رفع مستكل تأىيمو ،كتطكير ذاتو مينيان مف خالؿ االطالع
كالبحث ،كالمشاركة في المؤتمرات ،كتنظيـ الزيارات ،كحضكر حمقات النقاش ،كالدكرات التدريبية ،كتبادؿ
الزيارات مع الزمالء في الجامعات األخرل.
كتعتبر جكدة كمية التربية البدنية كالرياضة ىي جزء في االىتماـ بتربية الطالب عف طريؽ ممارسة

األنشطة الرياضية بيدؼ التنمية الشاممة المتزنة ،كمكاكبة التقدـ العممي في مختمؼ مياديف الحياة ،حيث
تعتبر كمية التربية البدنية كالرياضية حجر الزاكية في إعداد معمـ التربية الرياضية كفؽ مناىج تعمؿ عمى

االرتقاء بتطكر مفيكـ التربية كالتعميـ ،كتيدؼ التربية الرياضية لتحقيؽ النمك المتكامؿ لمطمبة مف الجسمية
كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية كالركحية كالجمالية كاألخالقية ،بما يكفؿ تككيف الشخصية المتزنة المتكاممة،

كافيا مف المياقة الشاممة كالصحة العامة بما يتناسب مع مرحمة نمكىـ كتزكيدىـ
كاكساب الطالب المعمـ نا
قدر ن
بالمعمكمات كالمعارؼ ..لذا كاف مف الضركرم االىتماـ بجكدة كمية التربية البدنية كالرياضة عمى أسس
عممية تضمف تحقيؽ أىدافيا العامة كالخاصة (غازم.)ٖٔ:ََِٕ ،

كيرل الباحث أف الجكدة في التعميـ أسمكب استراتيجي يقكـ عمى اإلحساس بالمسئكلية كالتعاكف

المشترؾ لدل األعضاء في القياـ بكاجباتيـ كتطكير أدائيـ التدريسي كفؽ معايير كمبادئ تؤدم إلى تحقيؽ

تميز كتفؽ عاؿ في العممية التعميمية.

خاصا لدل الفمسطينييف عمى مختمؼ األصعدة (الفردم ،العائمي،
اىتماما
كيمثؿ التعميـ الجامعي
ن
ن
كالمجتمعي كالمؤسسي) ،كقد برز بكضكح اىتماـ الفمسطينييف بالتعميـ العالي خالؿ العقد الماضي رغـ

صعكبة الظركؼ السياسية التي مركا بيا فقد قفزت الجامعات الفمسطينية قفزات نكعية مف حيث عددىا،
كطبيعة ككـ البرامج المطركحة كخبرة ككفاءة أعضاء ىيئة التدريس ..الخ ،كبما أف الجامعات تعتبر مف أىـ

محاضف إعداد كتأىيؿ الككادر البشرية قبؿ كأثناء الخدمة ،كاف البد مف الجامعات مف أف تسعي دائمان إلى
تطكير ككادرىا بشكؿ مستمر كخاصة كاف نكاتجيا التعميمية مرتبطة بتميز كجدارة كخبرة أعضاء ىيئة

التدريس كبمدل اطالعيـ كمكاكبتيـ كانفتاحيـ عمى التطكر التقني كالمعرفي كمدل تمبيتيـ الحتياجات
مجتمعاتيـ(العكضي.)ِٓ:َُِْ ،

كاف أعضاء ىيئة التدريس ىـ عماد العمؿ األكاديمي في الجامعة ألنيـ ىـ الذيف يتحممكف مسئكلية

التدريس في الجامعة ،كىـ المسئكلكف عف اإلرشاد األكاديمي في الجامعة ،كاإلشراؼ عمى الطمبة ،كىـ

الذيف يضعكف المناى ج الدراسية كيحددكف المقررات الدراسية؛ كلذلؾ فإف تقكيـ أعضاء ىيئة التدريس
كخاصة الجانب التدريسي عمؿ في غاية األىمية ،انطالقا مف أف تحقيؽ أىداؼ الجامعة يعتمد في المرتبة

األكلى عمى مدل كفاءة كفاعمية أعضاء ىيئة التدريس العامميف فييا (الوامدم.)ُُِ :ََِْ ،

كيعتبر التدريس الكظيفة األساسية لجميع مؤسسات التعميـ العالي نظ انر ألنو يشوؿ قد انر كبي انر مف كقت

أعضاء ىيئة التدريس كفكرىـ كلو أثره البالغ عمى طالب الجامعة مف حيث تككيف شخصياتيـ كتنمية
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قدراتيـ كمكاىبيـ ،فضالن عف إكسابيـ كثي انر مف المعارؼ كالمعمكمات كالميارات المينية المتخصصة مف
ناحية أخرل(نصار.)ُِ:َُِٓ ،

مما سبؽ يتبيف أىمية االىتماـ باألداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كالتربية البدنية

كالرياضة كاعدادىـ كتنميتيـ يحتؿ مكانة كبيرة؛ ألف عضك ىيئة التدريس يسيـ إسيامان فاعالن كأساسيان في

تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،كاف نجاح التربية في بمكغ أىدافيا التربكية كالتعميمية ،كتحقيؽ دكرىا في
تطكير الحياة ،يتكقفاف عمى مقكمات عديدة ،مثؿ االتجاىات التربكية ألعضاء ىيئة التدريس ،كتكافقيـ

الميني ،كأىـ الدكرات التي يتمقكنيا خالؿ عمميـ ،ككذلؾ األمر تخصصاتيـ إلى جانب التدريبات ،سكاء

أكانت تربكية أك غير تربكية.

كيرل الباحث أف مؤسسات التعميـ الجامعي الفمسطيني مطالبة اليكـ كىي تدخؿ إلى القرف الحادم

كالعشريف االىتماـ بتقييـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي إذا ما أرادت تحسيف نكعية التعميـ المقدـ ،حيث
تمثؿ قضية تقييـ األستاذ الجامعي أحد القضايا المحكرية الميمة التي تندرج تحت أىـ مككف في المنظكمة
التعميمية كىك مككف التقكيـ ،كىي عمى أىميتيا في قياس كتقكيـ كفاءة كفاعمية العممية التعميمية،

كىذا

ما دفع الباحث إلجراء دراسة تقكيمية لاداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية

كالرياضة بجامعة االقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

مشكمة الدراسة:

يعتمد اإلرتقاء بأداء التعميـ الجامعي إلى حد كبير عمى مدل قدرة عضك ىيئة التدريس عمى القياـ

باألدكار المتكقعة منو بأقؿ تكمفة في مدخالتو كعممياتو كمخرجاتو مف خالؿ االستثمار األمثؿ لمخدمات

المادية كالبشرية المتاحة ،كلمكقكؼ عند مدل تحقيقيا ألىدافيا البد مف تقكيـ األداء التدريسي ،خاصة كاف
أم عممية تقكيمية البد ليا أف تستند إلى معايير محددة لمتقكيـ لمعرفة مدل مناسبة اإلجراءات كالطرؽ

ككفاءتيا كفاعميتيا كدرجة تحقيقيا لاىداؼ المنشكدة كىك ما يطمؽ عميو جكدة األداء التدريسي.

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف مف األمكر الميمة لتحقيؽ اإلصالح في العممية التعميمية التعممية،

كالستمرار المؤسسات التعميمية كبقائيا في عصر تزداد فيو المنافسة لتحقيؽ األداء المتميز في الخدمة

التعميمية ،كبما أف كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى تعنى بإعداد العنصر البشرم
(المعمـ) الذم يقع عمى كاىمو إعداد األجياؿ كىي ميمة تؤثر بشكؿ ممحكظ في المجتمع كتطكيره ،مف ىنا

كاف لتقكيـ أداء األستاذ الجامعي دك انر فاعالن كمؤث انر عمى مجريات العممية التعميمية كالتدريسية داخؿ الجامعة

كما تسعى إليو مف أىداؼ عممية كتربكية ،كيؤثر أيضان عمى مخرجات ىذه المؤسسة مف ككادر بشرية
كمدربة تعمؿ عمى النيكض بمجتمعاتيا كمؤسساتيا المختمفة ،كما يعتبر أحد أىـ المؤشرات التي تساعد

األستاذ الجامعي عمى تدارؾ أخطائو كسمبياتو كتدعيـ ما بيذا األداء مف إيجابيات ،كتقكيـ أداء األستاذ

الجامعي يشمؿ سمكؾ كنشاط كانتاج كالقدرة عمى حؿ المشكالت المختمفة كممارسة العممية التعميمية داخؿ
القاعات الدراسية بشكؿ جيد؛ كألىمية األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي لذلؾ يعد الطمبة عنصر
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أساسي في العممية التدريسية فقدر أرم الباحث أف يككف التقكيـ مف كجية نظر الطمبة الذيف ىـ إحدل
مخرجات العممية التعميمية التعممية.

أسئمة الدراسة:
كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما تقويم األداء التدريسي لدى األستاذ الجامعي بكميتي التربية والتربية البدنية والرياضة بجامعة

األقصى في ضوء معايير الجودة الشاممة؟

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .0ما التقديرات التقكيمية لاداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة
بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة؟
 .5ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (  ) α ≥ 8.88بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
لاداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في
ضكء معايير الجكدة الشاممة تبعان لمتوير الجنس؟
 .3ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (  ) α ≥ 8.88بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
لاداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في
ضكء معايير الجكدة الشاممة تبعان لمتوير عدد الساعات المنجزة؟
 .6ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل (  ) α ≥ 8.88بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة
لاداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في
ضكء معايير الجكدة الشاممة تبعان لمتوير التقدير؟

أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة الحالية إلى تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية

كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،مف خالؿ:

 .0التعرؼ إلى التقديرات التقكيمية لاداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية
كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
 .5بياف الفركؽ في تقدير تطبيؽ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية
كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة تبعان لمتوير الجنس.
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 .3معرفة الفركؽ في تقدير تطبيؽ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية
كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة تبعان لمتوير عدد الساعات المنجزة.
 .6الكشؼ عف الفركؽ في تقدير تطبيؽ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية
البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة تبعان لمتوير التقدير.

أىمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي:

ُ .تتناكؿ جزنء ميمان مف العممية التعميمية كىك األداء التدريسي الذم يمتمكو األستاذ الجامعي بكميتي
التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى ،كىذا ربما يفيد دائرة الجكدة في الجامعة كالمسئكليف
في كضع رؤية مستقبمية ألداء األستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى كفؽ معايير الجكدة الشاممة.

ِ .قد تساىـ نتائج الدراسة الحالية في إعطاء تصكر كاضح لمقائميف عمى كميتي التربية كالتربية البدنية
كالرياضة بجامعة األقصى حكؿ كاقع األداء التدريسي الذم يمتمكو األستاذ الجامعي مما قد يسيـ في

تحسيف األداء كتطكيره.

ّ .قد تسيـ إعداد قائمة معيار األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة في تطكير العمؿ في مجاؿ
التدريس الجامعي الذم يمثؿ أحد الركائز التي تقكـ عمييا الجامعة في ضكء المقترحات كالتكصيات

التي تصؿ إلييا الدراسة بناء عمى نتائجيا.

ْ .تزكيد مراكز تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات بالميارات التدريسية الالزمة إلعداد
البرامج كالدكرات كالحقائب التدريبية.

ٓ .تقديـ مؤشرات تطكير ألداء األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى
كمدل تكافر الميارات في ممارساتو التدريسية.

ٔ .ربما يستفيد مف ىذه الدراسة باحثكف جدد.

حدود الدراسة:

تـ تحديد إطار ىذه الدراسة بالحدكد التية:

 )0حد الموضوع :تقتصر الدراسة عمى تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية
البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
 )5الحد المؤسسي :كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى بمحافظات قطاع غزة.
 )3الحد المكاني :محافظات قطاع غزة.
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 )6الحد البشري :طمبة كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة في جامعة األقصى ممف ىـ في المستكل
الرابع كأعضاء ىيئة التدريس بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة في جامعة األقصى .
 )5الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (َُِٓ.)َُِٔ-

مصطمحات الدراسة:

تحقيقان ألغراض الدراسة ،تـ تعريؼ المصطمحات التالية:

 )0تقويم :عممية نظامية تشخيصية عالجية كقائية شاممة كمستمرة تيدؼ إلى إصدار أحكاـ عمى أداء األستاذ
الجامعي مف أجؿ تطكيره عف طريؽ تعزيز جكانب القكة كمعالجة جكانب الضعؼ كالقصكر في األداء
التدريسي ،كيمكف االستفادة مف نتائج التقكيـ في الحكـ عمى جكدة األداء ،فيك يثرم المعارؼ النظرية.
 )5األستاذ الجامعي  :كؿ مف يقكـ بالتدريس لممقررات إلعداد التربكم في التخصصات الثالثة" :مناىج كطرؽ
التدريس ،عمـ النفس ،أصكؿ التربية " ،كحاصؿ عمى درجة الدكتكراه أك الماجستير ،سكاء عمى كادر كمية
التربية أك كميتة التربية البدنية كالتربية الرياضية.
 )3األداء التدريسي  :مجمكعة القدرات كما يسفر عنيا مف المعارؼ كالميارات كاالتجاىات التي يمتمكيا
كيمارسيا األستاذ الجامعي كتمكنو مف أداء عممو كأدكاره كمسؤكلياتو ،كيالحظيا كيقيميا طالبو ،كيمكف أف
يككف ليا تأثير مباشر أك غير مباشر عمى العممية التعميمية.
 )6الجودة  :ىي تكامؿ المالمح كالخصائص لمنتج أك خدمة ما بصكرة تمكف مف تمبية احتياجات كمتطمبات
محددة أك معركفو ضمنا ،أك ىي مجمكعة مف الخصائص كالمميزات لكياف ما تعبر عف قدرتيا عمى تحقيؽ
المتطمبات المحددة أك المتكقعة مف قبؿ المستفيد.
كالجكدة ىي عمؿ األشياء بالطريقة الصحيحة مف المرة األكلي كفي الزمف المحدد كفي كؿ مرة يفيد فييا
عمؿ ىذا الشيء فيي جيد مستمر كمتطكر ييدؼ إلي تحقيؽ التحسيف المستمر.

 )8معايير الجودة الشاممة  :مجمكعة مف المكاصفات كالخصائص المطمكبة كالتي ينبوي تكافرىا كمحددات
أساسية فعالة ،كالتي تستخدـ لمحكـ عمى جكدة األداء التدريسي لاستاذ الجامعي الحاصؿ عمى درجة
الماجستير أك الدكتكراه كتشمؿ (معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية ،كتنفيذ التدريس ،كاستخداـ الكسائؿ
كالتقنيات التعميمية ،كتقكيـ تعميـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة ،كأساليب التعزيز كالتحفيز ،كالتمكف العممي
كالميني ،كمعيار التمكف مف المحتكل العممي لمجاؿ تخصصو.
.
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 )6كمية التربية  :كمية أكاديمية رئيسية لتأىيؿ معمميف في مستكل الدرجة الجامعية األكلى (الماجستير ،اك
الدكتكراه) لممدارس األساسية كالثانكية في فمسطيف في جامعة األقصى ،كتتألؼ الكمية مف ستة أقساـ ىي:
(أساليب التدريس ،تعميـ المرحمة األساسية ،اإلشراؼ التربكم ،عمـ النفس ،أصكؿ تربية ،التكنكلكجيا كالعمكـ
التطبيقية).
 )9كمية التربية البدنية والرياضية  :ىي المؤسسة التربكية المسئكلة عف إعداد كتأىيؿ معمـ التربية الرياضية
كالذم يعتبر أحد صركح البناء التربكم ،كىدفو اإلعداد الشامؿ كالمتكامؿ لمطالب المتخصصيف في مجاؿ
التربية الرياضية الدعامة األساسية في العممية التعميمية.
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الفصـــل الثــاني
اإلطـار النظري

المحور األول :التقويم
المحور الثاني :األداء التدريسي لألستاذ الجامعي
المحور الثالث :معايير الجودة الشام

11

الفصــــــــل الثـــــــــاني
اإلطــار النظـــري
يتناكؿ الباحث في ىذا اإلطار جانبان نظريان لمكضكعات الدراسة الحالية ،حيث سيتطرؽ في المحكر

األكؿ إلى التقكيـ مف حيث تعريؼ التقكيـ (لوةن كاصطالحان) ،كالفرؽ بيف القياس كالتقييـ كالتقكيـ ،كأىمية

التقكيـ التربكم ،ككظائفو ،كأىداؼ تقكيـ أداء األستاذ الجامعي ،كيفية تقكيـ األداء لاستاذ الجامعي ،كطرؽ
تقكيـ األستاذ الجامعي ،كيختتـ الباحث المحكر األكؿ في تناكؿ معكقات تقكيـ أداء األستاذ الجامعي في

المجاؿ الرياضي.

كيعرض المحكر الثاني مف ىذا اإلطار األداء التدريسي لاستاذ الجامعي ،كيتناكؿ ذلؾ مف حيث مفيكـ

التدريس األداء التدريسي ،كأىمية التدريس الجامعي ،كخصائصو ،كأساليبو ،كيختتـ المحكر بتناكؿ عناصر

األداء التدريسي في المجاؿ الرياضي.

كيعرض الباحث في المحكر الثالث معايير الجكدة الشاممة مف حيث مفيكـ الجكدة مف منظكر إسالمي،

كمفيكـ الجكدة في التعميـ ،كأىمية الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي ،كمبادئيا ،كمبرراتيا ،كمعاييرىا في
التعميـ الجامعي ،كيختتـ المحكر الثالث كاألخير بتناكؿ معايير الجكدة في األداء التدريسي لاستاذ

الجامعي.

المحور األول :التقويم

إف عممية التقكيـ عممية قديمة قدـ اإلنساف نفسو ،كىي مسايرة لجميع األنشطة اإلنسانية المختمفة ،فمقد

استخدـ اإلنساف التقكيـ منذ القدـ في إصدار األحكاـ عمى قيمة األشياء كالمكاقؼ المختمفة مف أجؿ تحسيف
نمط حياتو.

لقد امتد تاريخ التقكيـ عند المسمميف إلى بداية عصر البعثة النبكية الشريفة ،حيث أشار القرآف الكريـ
َّ
كف( التكبة ،آية.)َُٓ:
إلى ذلؾ بقكلو تعالى  ىكيق ًؿ ٍ
سكليوي ىكاٍل يم ٍؤ ًم ين ى
اع ىمميكا فى ىس ىي ىرل الموي ىع ىممى يك ٍـ ىكىر ي
كبدأ التقكيـ يظير بصكرة أكضح في عصر الخمفاء الراشديف ،فيذا الخميفة األكؿ أبك بكر الصديؽ رضي

كلست بخيركـ،
اهلل عنو يقكؿ في أكؿ خطاب لو بعد تكليو الخالفة "أما بعد ،أييا الناس :فإني قد كليت عميكـ
ي
فإف أحسنت فأعينكني ،كاف أسأت فقكمكني" (النككم ،ب.ت.)ٖٓ:

كحديثان تيعد نشأة التقكيـ التربكم امتدادنا لالمتحانات التي بدأ العمؿ بيا في العممية التعميمية الحديثة
لتحديد درجة التبايف في تحصيؿ الطمبة ،ثـ ظير مفيكـ التقكيـ الشامؿ في بداية القرف

العشريف(الديب.)ُٕٖ:ََِٕ،

يعد األستاذ الجامعي ىك المكجو كالمنظـ كالمرشد لمعممية التربكية التعميمية األكاديمية مف أجؿ تحقيؽ

األىداؼ كاإلعداد التخصصي كاألكاديمي بما تتضمنو مف مفاىيـ ككفايات كاتجاىات كقيـ أخالقية كأساليب
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سمككية ،لذلؾ يعتبر تقكيـ األستاذ الجامعي أحد المجاالت اليامة لمتقكيـ ،كتنبع ىذه األىمية مف أىمية دكر
األستاذ الجامعي في اإلعداد الجامعي لمطالب المعمـ ،كاألستاذ الجامعي يحتاج إلى تقكيـ مستمر لتحسيف
مستكل األداء لديو ،كمف ىذا المنطمؽ صارت الحاجة ماسة إلى تقكيـ أداء األستاذ الجامعي لتنمية جميع

إمكاناتو بتكفير فرص كثيرة كىامة لمتعمـ المستمر لتحقيؽ التفكؽ كاالمتياز في أدائو(الحريرم،

ََِٖ.)ُّّ:

تعريف التقويم (لغة – اصطالحاً):
تعرف التقويم لغة:

جاء مصطمح التقكيـ في القرآف الكريـ بمعنى التعديؿ كاالستقامة(الشككاني ،ب.ت )ِٔٔ:في قكلو
تعالى( :لَقَ ْد َخمَ ْق َنا ِْ
س ِن تَ ْق ِو ٍيم) (سكرة التيف ،آية.)ْ:
نس َ
ان ًفي أ ْ
َح َ
اإل َ
كيقصد بالتقكيـ لوكيان كما جاء في قامكس لساف العرب " بياف قيمة الشيء  ،كما يعني" تعديؿ

كتصحيح ما اعكج"  ،فإذا قاؿ شخص أنو (قى َّكىـ) المتاع فيعني ذلؾ أنو ثى ٌمنو ،كجعؿ لو قيمة معمكمة ،كاذا
قاؿ أنو( (قى َّكىـ) الوصف فيعني ذلؾ أنو عدلو ،كصححو ،كجعمو مستقيمان (ابف منظكر.)ََٓ:ُِٗٗ ،

كمما سبؽ فإف التقكيـ لوةن يأتي بمعنييف :المعنى األكؿ :إعطاء قيمة لمشيء كالمعنى الثاني :تعديؿ أك

استقامة كاذا قمنا بدمج ىذيف المعنييف نجد أف التقكيـ إصدار أحكاـ كمية عمى الشيء ثـ تعديؿ ما أعكج
منو.

ــزهأى ـالصطالحًــ قرٌا :ـ
تكجد تعريفات عديدة لمصطمح التقكيـ فيمكف تعريؼ التقكيـ بأنو" تقدير قيمة شيء معيف" ،كيختمؼ

مفيكـ التقكيـ باختالؼ فمسفة الشخص الذم يزاكلو ،فالبعض يرل أف التقكيـ التربكم مجرد امتحاف يخضع
لو المتعمـ في مادة دراسية معينة لتحديد مستكاه في تمؾ المادة ،كىذه ىي الرؤية الضيقة لمفيكـ التقكم،
كفيما يمي يعرض الباحث ألىـ تعريفات التقكيـ.

عرفو البطاينة (ََِٕ )َُٕ:بأنو ":عممية إصدار أحكاـ كالكصكؿ إلى ق اررات ،بالنسبة إلى قيمة خبرة

مف الخبرات ،مف خالؿ التعرؼ عمى نكاحي القكة كالعؼ فييا كعمى ضكء األىداؼ التربكية المقبكلة ،بقصد

تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ".

كفي مجاؿ التقكيـ ييعرؼ التقكيـ التربكم بأنو" :عممية إصالح كتعديؿ ،كىك العممية التي يتـ مف خالليا
تشخيص جكانب القصكر ككصؼ العالج الالزـ لتعديؿ جكانب الضعؼ ،كىك العممية التي يتـ مف خالليا
اكتشاؼ مكاطف القكة في العممية التربكية كتعزيزىا ،كالتقكيـ عممية مستمرة شاممة لكؿ العناصر التي تتداخؿ
كتتشابؾ فيما بينيا لكؿ أركاف العممية التربكية كذلؾ بوية تحقيؽ األىداؼ المرجكة" (الحريرم.)ُِ:ََِٖ،

كما كيعرفو حبيب (ََِِ )ٗ:بأنو" :عممية مستمرة كشاممة كال تقؼ عند مجرد إعطاء درجة أك تقدير

كانما ترتبط بإصدار أحكاـ عمى ضكء أىداؼ أك معايير محددة".
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كيعرفو زيتكف (ََُِ )ْْٕ:بأنو" :عممية منظمة يتـ فييا إصدار حكـ عمى منظكمة تربكية ما أك أحد
مككناتيا أك عناصرىا ،بوية إصدار ق اررات تربكية تتعمؽ بإدخاؿ تحسينات أك تعديالت عمى تمؾ المنظكمة

أك عمى مككناتيا أك عناصرىا".

كتعرفو أبك عالـ (ََُِ )ٗٔ:أنو" :عممية إصدار حكـ عمى الشيء أك الشخص في ضكء درجة
القياس ،كفي ضكء األىداؼ المحددة كفي ضكء المعمكمات األخرل التي يتـ الحصكؿ عمييا مف مصادر

مختمفة".

كما عرؼ سالـ كسيد (ََِْ )ُٔ:بأنو ":عممية نظامية ترمي غمى تحديد مدل تحقيؽ العممية التربكية

ألىدافيا ،أم تحديد القكة كنكاحي الضعؼ في كؿ مككنات المنظكمة التربكية حتى يتـ عالج نكاحي
الضعؼ كتعزيز نكاحي القكة".

مما سبؽ فإف التقكيـ التربكم يحتؿ مكانة بارزة جديرة بالدراسة كالبحث كالتحميؿ فمف خالؿ التقكيـ سيتـ

تحديد الصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التقدـ نحك أىداؼ العممية التربكية التعميمية بيدؼ

تحسيف تمؾ أداء العمميات التعميمية كتطكيرىا ،فيك يمثؿ قاعدة األساس ألم خطكة تطكيرية أك تحسينية

لكاقع العممية التربكية.

كيخمص الباحث مف التعريفات السابقة أف عممية التقكيـ ىي:

 .0عممية تشخيص مستمرة لتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ في األداء في ضكء إطار مرجعي عاـ.
 .5يعد التقكيـ عممية منظمة لجمع البيانات كتحميميا..
 .3عممية إصدار ق اررات كاقتراح في مراقبة األداء لتصحيح مسار العممية التعميمية.

الفرق بين القياس والتقييم والتقويم:

القياس التربكم :عممية إعطاء الصفة الرقمية فقط دكف إصدار أم حكـ عمى الشيء المقاس ،أك

تشخيص الحالة كطرح العالج الالزـ (الحريرم.)ُْ:ََِٕ،

التقييـ أك التقدير :ىك تحديد قيمة الشيء ،كىك عممية إصدار حكـ عمى قيمة الشيء أم ينطكم عمى

شؽ تشخيصي فقط ،كالتقييـ في المجاؿ التعميمي ىك العممية التي يمكف مف خالليا تقدير قيمة مدخالت
كعمميات كمخرجات أم نظاـ تعميمي كاصدار الحكـ عمى مدل جكدة كفاعمية ىذا النظاـ ،كتشخيص

مكاطف القكة كالقصكر في أم عنصر مف عناصر النظاـ ،كقد يتـ ذلؾ مف خالؿ عمميات قياس أك
بدكنيا(الحكميُِْٓ،ق.)ُْ:
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أىمية التقويم:

تبرز أىمية التقكيـ في العممية التعميمية فيما يمكف أف يحققو مف أىداؼ ككظائؼ ،كلمتعرؼ إلى أىمية

التقكيـ في العممية التعميمية بصكرة أكثر تفصيالن يجب تحديد مكقع التقكيـ في منظكمة التعميـ عمكمان،
كمكقعو في منظكمة التدريس ،كمكقعو في منظكمة المنيج ،إلى جانب بياف أىدافو ككظائفو.

كيفيد التقكيـ التربكم أيضان اإلدارة التربكية في اتخاذ الق اررات اإلدارية اليامة التي تتعمؽ بكؿ عناصر

منظكمة التربية (طمكس.)ّْ:ََِِ،

يساعد التقكيـ األستاذ الجامعي عمى إدراؾ مدل تحقيقو لاىداؼ التي يقصد إنجازىا مف خالؿ تدريسو،

كفي ضكء نتائج التقكيـ يمكنو أف يعدؿ تدريسو كيطكره نحك األفضؿ (ابف ذىيبة.)ّٔ:ََِٗ،

في ضكء ما سبؽ يتضح أف لمتقكيـ التربكم أىمية تزداد عندما يككف الحديث عف األداء التدريسي بكؿ

عناصره كمياراتو كمتطمباتو ككفايات األستاذ الجامعي ،فالحاجة إلى تقكيـ مستمر نظ انر لمتويرات كالتطكرات

في العممية التعميمية في ضكء التويرات العصرية كالمستحدثات التكنكلكجية التي يمر بيا النظاـ التربكم

الفمسطيني؛ لتحديد مدل مالئمة كفاعمية األداء التدريسي في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة كمف ثـ اتخاذ
الخطكات المناسبة لالرتقاء بيذا األداء ،كبصفة عامة فإف أىمية التقكيـ التربكم تكمف في الكظائؼ

العظيمة التي يؤدييا التقكيـ.

وظائف التقويم:

إف الكظيفة الرئيسة لمتقكيـ تتمثؿ في تكفير التوذية الراجعة الالزمة لممحافظة عمى اتزاف العممية

التعميمية كاستمرار نمائيا ،كيمكف تحديد كظائؼ التقكيـ في عمميتي التعميـ كالتعمـ (الخياط ،كعبد
الرحيـ( ،)َُِ:ََِٔ،الزيكد كعمياف ،)ُٖ:ََِِ،في:

 .0تمكيف َّ
صناع الق اررات مف اتخاذ ق اررات مناسبة حكؿ التطكير التربكم بكجو عاـ ،كتطكير المناىج بشكؿ

خاص مف خالؿ ما يزكدىـ بو مف معمكمات عف مستكل األداء الحالي ،كالظركؼ ،كاإلمكانات المتاحة
لممدرسة ،كمدل تكافر الطاقات البشرية المدربة ،كغير ذلؾ مف المعمكمات التي يحتاجكف إلييا في صنع
الق اررات التي تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية كتطكيرىا.
 .5المساعدة في الحكـ عمى قيمة األىداؼ التعميمية ،فاألىداؼ عند صياغتيا تككف بمثابة فركض تحتاج
إلى عممية تقكيـ تبيف مدل صدقيا أك خطئيا ،مما يؤدم إلى اإلبقاء عمى األىداؼ الصالحة كاستثناء
األىداؼ غير الصالحة ،كال يخفى أف تقكيـ األىداؼ يساعد في الحيمكلة دكف نشكء فجكة بيف التكقع
كاإلنجاز ،أك بيف ما يطمع إليو المنيج كالنتائج الفعمية.
 .3تزكيد أكلياء األمكر بمعمكمات دقيقة عف مدل تفاىـ أبنائيـ ،كعف الصعكبات التي يكاجيكنيا.
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 .6تعرؼ نكاحي القكة كالضعؼ في تحصيؿ التالميذ ،ليعمؿ عمى تدعيـ نقاط القكة ،كيسعى لعالج
الضعؼ كتالفيو.
 .8الحكـ عمى مدل فاعمية التجارب التربكية قبؿ تطبيقيا عمى نطاؽ كاسع مما يساعد في ضبط التكمفة،
كفي الحيمكلة دكف إىدار الكقت كالجيد.
 .4تمكيف المعمميف مف اكتشاؼ مدل فاعمية جيكدىـ التعميمية في إحداث نتائج التعمـ المرغكب فيو ،عف
طريؽ تحديد األىداؼ الخاصة بالمكاد التي يقكمكف بتدريسيا كقياس مدل تحققيا ،كتحديد مكاضع الضعؼ
عند طالبيـ ،فيعممكف عمى تعديؿ أساليبيـ التعميمية في ضكء ذلؾ.
 .9تكفير معمكمات كافية كصحيحة عف الفرد أك مجمكعة األفراد الذيف يتخذ بشأنيـ قرار يتعمؽ بتعميميـ مف
الناحيتيف الكمية كالكيفية ،ككذلؾ تكفير معمكمات تفيد في تكضيح الطريقة التي يعامؿ بيا الفرد في أم
مجاؿ محدد كالتدريس ،أك التدريب ،أك العالج.
تقويم أداء األستاذ الجامعي:
تتطمب عممية التقكيـ في جكىرىا ضركرة الحصكؿ عمى بيانات أك معمكمات عف أداء األستاذ الجامعي
كمقارنتيا في ضكء معايير تحدد عمييا مستكيات مقبكلة لاداء المرغكب فيو ،ثـ إصدار حكـ عمى نكعية

األداء كمستكاه تمييدان إلمكانية التطكير أك التحسيف المستقبمية ،كقد حدد الصراؼ (ََِّ )ّْ:أف التقكيـ
ييدؼ إلى تحقيؽ أغراض مرغكبة متعددة أىميا:

 .0التقكيـ مؤشر جيد لقياس أداء األستاذ الجامعي كفاعمية تدريسو كالحكـ عمييا ألغراض كق اررات إدارية

تربكية تتعمؽ بالنقؿ كالترفيع كالترقية.
 .5يقدـ التقكيـ مخرجات ميمة ألغراض البحث كالتقصي في التدريس كالمناىج بحثان كتخطيطان ،كتعديالن،
كتطكي انر سكاء بسكاء.
 .3التقكيـ عممية تشخيصية كقائية عالجية ،تعطي األستاذ الجامعي توذية راجعة عف أدائو التعميمي
التعممي كفاعمية تدريسو (أىداؼ كمحتكل كطريقة) ،كبيذا يتـ تعزيز عناصر القكة في العممية التدريسية
كاقرارىا كمكافأتيا ،كيتـ معالجة عناصر الضعؼ (الثورات) فييا لتحسيف التدريس كرفع نكعيتو.
ْ .تحديد مقدار ما تحقؽ مف األىداؼ التعميمية كالتربكية المنشكدة.
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كيرل عيسى (ََِْ )ّٖ:أف عممية التقكيـ تتطمب في جكىرىا الحصكؿ عمى بيانات أك معمكمات عف
أداء األستاذ ،كمقارنتيا في ضكء معايير تتحدد عمييا مستكيات مقبكلة لاداء المرغكب فيو ،ثـ إصدار حكـ
عمى نكعية األداء ،كمستكاه تمييدان التخاذ القرار المناسب.

كالق اررات التربكية في ىذا المجاؿ عديدة منيا التعميمية التي تتعمؽ بمختمؼ جكانب العممية التعميمية،

كمنيا اإلرشادية لتكجيو األستاذ كارشاده مينيان ،كمنيا أكاديمية كادارية تتعمؽ بالترقية ،أك المكافأة عمى

أساسا بأىداؼ تقكيـ أداء
إنجاز ،أك تطكير ،أك لالختيار ضمف بعثات خارجية ،كىذه الق اررات ترتبط
ن
األستاذ الجامعي كىي:
 .0تحسيف نكعية التعميـ المقدـ لمطمبة باعتباره أحد مككنات العممية التعميمية ،كذلؾ مف خالؿ تحديد نكعية

التويرات المطمكبة مف المعمـ إلمكانية التطكير ،أك التحسيف المدرسي سكاء كانت في طريقة التدريس أك
بيئة التعميـ ،أك في مصادر التعميـ.
 .5تشخيص االحتجاجات الفردية لممحاضريف مف خالؿ تحديد جكانب القكة ،كالضعؼ في األداء التدريسي،
كتكفير التوذية الراجعة لكيفية تكجيو الطمبة نحك التعميـ الفاعؿ ،كىك ما يمكف اعتباره تقكيمان لاداء
األكاديمي.
 .3تكفير معمكمات يمكف أف تؤدم إلى تعديؿ ،أك تطكير مسئكليات األستاذ الجامعي ،أك كضعو في كظيفة
اضافية أخرل.
 .6تكفير معمكمات ،أك بيانات تساىـ في مكافأة األداء المتميز ،أك الترقية لكظائؼ قيادية ،أك مياـ تدريبية،
أك بعثات خارجية.
 .8تنمية ميارات ،كمعمكمات األستاذ الجامعي المينية إلمكاف مساىمتو بفاعمية في عمميات التطكير
المستقبمية أك التحديث المستمر لمنظكمة المساقات الدراسية.
كما ذكر العكضي(َُِٓ )ُِ:بعض األىداؼ األخرل منيا:

 .4تقكيـ سياسات كمصادر اختيار األستاذ الجامعي ،فإف تقكيـ األستاذ الجامعي يكضح بجالء ما إذا كانت
مصادر اختيارىـ سميمة ،أك ما إذا كانت الطرؽ التي تـ اختيارىـ كفقيا مناسبة ،كبالتالي يمكف التعديؿ أك
التويير.
 .9تخطيط المسار الكظيفي ،كذلؾ بالكشؼ عف المكظفيف الذيف يمكف أف يتكلكا المناصب القيادية أك
كظائؼ أعمى كبالتالي يتـ رسـ المسار الكظيفي ليـ.
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 .0الكشؼ عف االحتياجات التدريبية :فإف تقكيـ األستاذ الجامعي سيكشؼ عف نكاحي القصكر في مياراتيـ
كقدراتيـ األمر الذم يساعد المؤسسة التعميمية.
 .7رفع الركح المعنكية لاستاذ الجامعي :فمف خالؿ التقكيـ يتـ تكريـ المتميزيف المنتجيف كيتـ تطكير كفاءة
البعض األمر الذم يشيع الركح المعنكية المرتفعة لدل األستاذ الجامعي.
كذكر عبد الحميـ(ََِٓ )َِْ:أىدافان أخرل منيا:

 .08يزكد األستاذ الجامعي بالمعمكمات التي تساعدىـ في الحكـ عمى مدل جكدة األداء.
ُُ .يقدـ أساسيات لتحميؿ مصادر المشكالت التي تكاجو أداء األستاذ الجامعي ،ككيؼ يمكنو اتخاذ

إجراءات تصحيحية كعالجية لتمؾ المشكالت.

 .05يقدـ لاستاذ الجامعي منظكمة أسس معرفية بما ىك متكقع منيـ ،كما الذم ينبوي أف يقكمكا بو لتحقيؽ
ىذه التكقعات.
 .03يزكد األستاذ الجامعي بقاعدة بيانات لتصحيح األخطاء في أدائيـ ،كعالج المشكالت التي يكاجيكنيا.
 .06يقدـ أسس عمؿ لاستاذ الجامعي ،بحيث يركز عمى تقكيـ األداء بيدؼ التحسيف.
كيرل الباحث بأف التقكيـ عممية ضركرية لاستاذ الجامعي كالمؤسسة التعميمية ،كما أنو ضركرم ألم

عمؿ تعميمي أك إنتاجي أك خدمي لمكقكؼ عمى مدل ما يتحقؽ مف األىداؼ المتكخاة كالمتكقعة ،كبأف

الكظيفة األساسية لمتقكيـ ىي تحديد جدكل أك قيمة أداء أك برنامج ما ،أما الكظائؼ التفصيمية لمتقكيـ فمبنية
عمى ىذه الكظيفة األساسية ،كأف التقكيـ الجيد يتطمب كجكد معايير كمستكيات لمحكـ عمى جكدة األداء.

كيفية تقويم األداء لألستاذ الجامعي:

إف تقكيـ أداء األستاذ الجامعي عممية جكىرية لضماف جكدة التعميـ الجامعي ،كتحقيؽ الفاعمية كالتميز

المطمكب في تعمـ الطمبة كالفاعمية ىنا تشير إلى مقدار التقدـ الذم يحققو الطمبة مف تعمـ خالؿ اإلعداد
األكاديمي كالتربكم التخصصي في المكاقؼ التعميمية داخؿ المحاضرة كخارجيا ،كالذم تظير آثاره في

مخرجات التعميـ الكمية كالنكعية .كيعتبر تقكيـ أداء األستاذ الجامعي عممية حرجة في حياة األستاذ
الجامعي المينية ،كاليدؼ األساسي منيا تحسيف نكعية التدريس الذم قد ينعكس أثره إيجابيان عمى أداء

الطمبة أثناء المكاقؼ التعميمية (كىبي ،)ٕٓٓ:ََِِ،كتتطمب إجراءات التقكيـ مالحظة أداء األستاذ

الجامعي أثناء مكاقؼ التدريس؛ لتحديد مدل فاعميتو لكي يمكف التمييز بيف األستاذ الجامعي األكثر فاعمية
كالخر األقؿ فاعمية.

يتـ تقكيـ أداء األستاذ الجامعي فيما يتضمف ما يمي:
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أ .تقييـ جميع األعماؿ التي يقكـ بيا األستاذ الجامعي داخؿ المحاضرة كخارجيا كليا تأثير عمى تيسير
كاتماـ عممية التعميـ ،بإعطائو قيمة رقمية ككصفية ،كمف ثـ تعزيز الصفات اإليجابية ،كتعديؿ السمككيات
السمبية ،كالتومب عمى المعكقات.
ب .الكقكؼ عمى مدل قياـ األستاذ الجامعي بمياراتو بكفاءة في مجاؿ طرؽ التدريس ،كمدعمات العممية
التعميمية لتحقيؽ الناتج التعميمي ،كعالج بعض الصعكبات التي تكاجو المعمـ لمقياـ بتمؾ الميارات.
(القمبيزم)ِْ:ََِٗ،
ج .الممارسات التنظيمية التي تيدؼ إلى تقييـ األستاذ الجامعي ألغراض كأىداؼ محددة كمتفؽ عمييا،
كتستمزـ ىذه جمع البيانات كمراجعتيا حكؿ سمككيات األستاذ الجامعي في الكقت الحاضر كالماضي.

(الوريب كآخركف)َِِ:ََِْ ،

د .قياس مدل تقدـ األستاذ الجامعي في انجاز المياـ المككمة إليو ،كفؽ متطمبات كظيفتو المينية ،في
ضكء بعض المعايير أك المحكات التي تشير إلى مستكل أدائو" (الصوير.)ِٖ:ََِٖ،

كيرل جام (ِّ )Gay,ُُٗٗ:أف تقكيـ أداء األستاذ الجامعي يتـ في ضكء كظيفتاف أساسيتاف
ضمف األىداؼ المتكقعة:

 -األولى :تتطمب إصدار أحكاـ في نياية كؿ عاـ عف مدل فاعمية األستاذ الجامعي في أدائو الجامعي،

كقد يترتب عمى ىذه األحكاـ ق اررات إدارية مثؿ تجديد تعيينو أك ترقيتو أك فصمو مف عممو إذا كاف أداء
األستاذ الجامعي ضعيفان.

 -الثانية :يككف فييا التقكيـ مرحميان ،بحيث يمكف أف يسيـ في تحسيف فاعمية األداء أثناء مكاقؼ

التدريس كذلؾ مف خالؿ تحديد جكانب القكة كالضعؼ في أداء األستاذ الجامعي كتكفير التوذية الراجعة
لتصحيح المسار.

كيتـ التقكيـ في كثير مف الدكؿ عمى أساس مالحظة أداء األستاذ الجامعي ،كينتيي غالبان بتقدير رقمي

لمستكل األداء أك مسميات كصفية مثؿ( :ممتاز – جيد جدان – متكسط).

يتضح مما سبؽ أف تقكيـ أداء األستاذ الجامعي عممية :مخططة كمنظمة كىادفة ،تعاكنية يتـ عف
طريقيا تجكيد أساليب التدريس لتحقيؽ األىداؼ التي تكضع بالتكافؽ ،.تطكيرية تيدؼ إلى تطكير أداء
األستاذ الجامعي مف خالؿ معرفة نقاط القكة في أدائو كتعزيزىا كنقاط الضعؼ في أدائو كاصالحيا.

كيستخمص الباحث أف تقكيـ أداء األستاذ الجامعي تحدد بأنيا" مجمكعة مف العمميات المخططة

كالمنظمة اليادفة لرفع مستكل األداء التدريسي لاستاذ الجامعي كمية التربية البدنية كالرياضية عف طريؽ

تحديد مجمكعة مف المكاصفات كالخصائص المطمكبة كالتي ينبوي تكافرىا كمحددات أساسية فعالة ،كالتي
تستخدـ لمحكـ عمى جكدة األداء التدريسي لاستاذ الجامعي لتنفيذىا في مدة زمنية".
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طرق تقويم األستاذ الجامعي:

يرل الوامدم (ََُِ )ُٓ:أف مف أبرز طرؽ تقكيـ األستاذ الجامعي ما يمي:

 .0المالحظة في أثناء العمؿ.
 .5تقدير الطمبة.
 .3حقيبة انجاز األستاذ الجامعي (البكرتفكليك).
 .6تقديرات الزمالء.
 .8التقدير الذاتي.
 .4نتائج تحصيؿ الطمبة.
 .9التقكيـ عف طريؽ مقابمة األستاذ الجامعي.
كقد أكرد أبك مراحيؿ (ََِْ )ُٔ:بعض طرؽ التقكيـ:

 .0االختبارات :كىي عبارة عف أسئمة شفكية بور الكصكؿ غمى تقكيـ األداء.
 .5المقابمة :كىي مكاجية شخصية مف أجؿ التعرؼ عمى مدل اكتساب المعارؼ كالمعارؼ كاالتجاىات،
كىي أسئمة معدة مسبقان.
 .3االستبانة :كىي عبارة عف استمارة تحكم مجمكعة مف الفقرات التي تحتاج إلى إجابة عنيا كيقكـ
بإعدادىا الخبراء.
 .6تحميؿ المشكالت :ىك أسمكب يعني بدراسة مشكمة معينة كأخذ االنطباع حكؿ كيفية عالجيا.
 .8التقارير :كىي الدراسة المتأنية لمتقارير كالسجالت لبياف نقاط الضعؼ التي يمكف عالجيا.
يرل الباحث أنو ال يكجد طريقة يمثٌمى لتقكيـ األستاذ الجامعي ألف عمؿ األستاذ الجامعي متداخؿ فيك
عالئقي كأكاديمي كنفسي ،ىكذا تككف طرؽ كأدكات التقكيـ ال تصمح إال لاىداؼ التي كضعت مف أجميا،
كمف ىنا كانت أدكات التقكيـ كثيرة كمتنكعة لتكاجو المجاالت المختمفة ،كفي الدراسة الحالية فإنيا تيتـ في
تقكيـ األستاذ الجامعي في ضكء األداء التدريسي لو ،ككما يمكف االستعانة بأكثر مف طريقة كأداة في عممية

التقكيـ.
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يمكف تصنيؼ معكقات تقكيـ األداء إلى أربعة أصناؼ (عبد الباقي ،)َّٗ:َََِ،ك(أبك
دؼ:)ّٔ:ََِِ،

بم ًعد التقرير :كتتضمف معكقات منيا :التحيز أك التفضيؿ الشخصي ،الشدة أك الميف،
 .0معكقات متعمقة ي
الحياد أك الكسطية ،تأثير اليالة ،اإلحساس بجماعة معينة ،خطأ الحداثة.

 .5معكقات متعمقة بنظاـ التقكيـ :كتتضمف معكقات منيا :ال تكجد معدالت كمعايير لاداء ،استخداـ
طريقة لم تقييـ ال تتناسب مع جميع الكظائؼ ،صعكبة تحديد جميع العناصر ذات التأثير في أداء
المكظؼ ،ضعؼ كفاءة نماذج التقييـ ،صعكبة تحديد أكزاف مقبكلة لكؿ عنصر مف عناصر التقييـ ،اتجاه
بع المؤسسات إلى السرية في التقارير ،ال تتكافر أكصاؼ كظيفية.
ّ .معكقات متعمقة بإدارة نظاـ التقكيـ :كتتضمف معكقات منيا :نقص النشرات الدكرية ،قمة المساىمة في
تدريب الرؤساء المباشريف ،قمة المتابعة.

ْ .معكقات متعمقة بالمرؤكس :كتتضمف معكقات منيا :عدـ المعرفة بما مطمكب منو ،كعدـ القدرة عمى
أداء العمؿ ،عدـ اىتماـ المرؤكس بنتائج التقييـ.
عالقة األداء بالتقويم:

يعرؼ مصطفى (ََِِ )ْ:األداء بأنو" :عممية استراتيجية متكاممة تييئ نجاحان مستم انر مف خالؿ

تحسيف أداء العامميف كتطكير فرص كنكعية إسياميـ فرادل كضمف فرؽ عمؿ".

كيرل الحجار (ََِْ )ٖٓ:أف األداء ":ىك الكسيمة التي تضمف مف خالليا المسير التأكد مف أف

الجيكد التي يبذليا العاممكف كالنتائج التي يحققكنيا تحقؽ أىداؼ المنظمة".
عناصر األداء:
ذكرىا جابر (ََِِ ،)َُِ:كىي كالتالي:

 .0تخطيط األداء ،كيتضمف :تحديد األىداؼ ،كتحديد األداء الحالي ،تحديد األداء المطمكب ،تحميؿ
المعايير.
 .5تنظيـ األداء ،كيتضمف :المسؤكليات كالمياـ ،قنكات االتصاؿ ،المكائح كالقكانيف.
 .3تكجيو األداء ،كيتضمف :تبسيط اإلجراءات ،اإلرشاد ،التوذية العكسية ،تصحيح األخطاء ،مالحظة
التقدـ.
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 .6تقييـ األداء ،كيتضمف :القصكر في األداء ،الميارات المتكفرة ،الميارات المستيدفة ،العدالة كالرضا،
بيانات اتخاذ الق اررات المرتبط باألفراد ،مراقبة كتكثيؽ األداء ،مكافأة السمكؾ اإليجابي كالتقدـ نحك األىداؼ
لمكصكؿ إلى تحسيف أداء األفراد كالمنظمة.
كيرل الباحث مما سبؽ لتقكيـ األداء أف تقكيـ األداء يمثؿ العمكد الفقرم ليا مف حيث إنو بدكف تقكيـ
األداء ال تستطيع أم مؤسسة التأكد مف أف الخطكات التي تسير بيا سميمة كصحيحة.

المحور الثاني :األداء التدريسي لألستاذ الجامعي

يعتبر األداء التدريسي مف أىـ الكظائؼ التي يقكـ بيا عضك ىيئة التدريس في الجامعة ،كيحتاج ىذا

األداء إلى عممية تقكيـ مستمرة كشاممة كمكضكعية كعادلة ،لمتأكد مف فاعمية ىذا األداء مف جية كلتطكيره
مف جية ثانية ،كبما أف عممية التقكيـ تسيـ إسيامان فاعالن في تحسيف العممية التربكية كتطكيرىا بما تقدمو
مف معمكمات عف أداء عضك ىيئة التدريس تساعد المسئكليف المعنييف في اتخاذ ق اررات مبنية عمى أسس

عممية كمكضكعية فيما يتعمؽ بالكضع الكظيفي لعضك ىيئة التدريس ،إضافة إلى تنمية قدراتو بما يحقؽ
تحسيف األداء األكاديمي ،كيختمؼ مفيكـ األداء التدريسي بحسب اختالؼ كجية النظر إليو كما يقدميا

الباحث فيما يمي:

األداء :ىك نشاط يقكـ بو المعمـ معب انر بو عف مدل امتالكو لمميارات التدريسية الالزمة في صكرة

سمككيات.

يعرفو الحجار (ََِْ )َٖ:بأنو" قدرة تعميمية نكعية كيطمؽ عمييا القدرة الفنية ،كتشمؿ عمى كؿ ما
يقكلو أك يعمِّمو المعمـ في المكقؼ التعميمي".
كيعرؼ عمر كالجرجاكم (ََِٔ )ٕٓٓ:تقكيـ األداء لممعمـ بأنو" عممية جكىرية لضماف جكدة التعميـ

المدرسي ،كتحقيؽ الفاعمية المطمكبة في تعمـ الطالب ،كالفاعمية ىنا تشير إلى مقدار التقدـ الذم يحققو

الطالب مف تعمـ خالؿ المكاقؼ التعميمية داخؿ الفصؿ كخارجو ،كالذم تظير آثاره في مخرجات التعميـ
الكمية كالنكعية".

كيعتبر تقكيـ أداء المعمـ عممية حرجة في حياة المعمـ المينية كاليدؼ األساسي منيا تحسيف نكعية

التدريس الذم قد ينعكس أثره إيجابيان عمى أداء الطالب أثناء المكاقؼ التعميمية ،كتتطمب إجراءات التقكيـ

مالحظة أداء المعمـ أثناء مكاقؼ التدريس؛ لتحديد مدل فاعميتو لكي يمكف التمييز بيف المعمـ األكثر فاعمية
كالخر األقؿ فاعمية.

كيعرفو أبك نمرة (ََِّ )ُِ:بأنو" ما يصدر عف الفرد مف سمكؾ لفظي أك ميارم ،كىك يستند إلى

خمفية معرفية ككجدانية معينة ،كىذا األداء يككف عادة عمى مستكل معيف ،يظير منو قدرتو أك عدـ قدرتو
عمى أداء عمؿ ما".
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كيعرفو الجنيدؿ (ََِٔ " )ِٕ:األداء التدريسي بأنيا الممارسة التي تؤدم أثناء عممية التعميـ داخؿ
حجرة الدراسة بقصد التأثير المباشر عمى أداء التمميذ لتعديمو ،كبالتالي تيسير حدكث التعمـ".

كيعرؼ (المؤتمر السنكم الرابع عشر لك ازرة التربية كالتعميـ بالبحريف )ََِٕ ،األداء التدريسي بأنو

"الكيفية التي يتـ بيا أداء عمؿ مف قبؿ كاحد أك أكثر مف المعمميف كالمعممات ،كالتي يالحظ بأنيا تعطي
نتائج أفضؿ ،كتؤدم إلى تحسيف نكعية العمؿ كاالرتقاء بمستكل مخرجات العممية التربكية".

كيعرؼ منصكر (ُٕٗٗ )ِّ:تقكيـ األداء بأنو عممية الحصكؿ عمى حقائؽ كبيانات محددة مف شأنيا

أف تساعد عمى تحميؿ كفيـ كتقكيـ أداء الفرد كسمككو في فترة زمنية محددة كتقدير مدل كفاءتو الفنية
كالعممية لمنيكض بأعباء المسئكليات كالكاجبات المتعمقة بعممو في الحاضر كالمستقبؿ".

كمف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف األداء  -بشكؿ عاـ  -تعني قدرة األستاذ الجامعي عمى القياـ

بأداء العمؿ بسرعة كبدقة .كىي تتميز بعدة خصائص منيا أنيا قائمة امتالكو لمميارات التدريسية كالتأثير
في سمكؾ الطالب كأداه أثناء المكاقؼ التعميمية كبالتالي تحسيف كتطكير العممية التعميمية ،كيتبني الباحث

تعريؼ المؤتمر السنكم الرابع عشر لك ازرة التربية كالتعميـ بدكلة البحريف لاداء التدريسي حيث أنو المالئـ

ليذه الدراسة.

مفيوم التدريس:

التدريس" ىك مجمكعة مف النشاطات التي يقكـ بيا المعمـ في مكقؼ تعميمي لمساعدة تالميذه في

الكصكؿ إلى أىداؼ تربكية محددة ،كلكي تنجح عممية التدريس البد لممعمـ مف تكفير االمكانات كالكسائؿ

التي يستخدميا بطرؽ كأساليب متبعة لمكصكؿ إلى أىدافو" (خزعمي كمؤمني.)ٕٕ:ََُِ ،

التدريس نشاط تعميمي يقكـ بو المعمـ داخؿ فصمو كىك عممية معقدة متشابكة لكف المعمـ ىك دعامتيا

كركيزتيا األساسية ،كلـ يعد التدريس مجرد تمقيف معارؼ كمعمكمات كنظريات كقيـ بؿ أصبح التدريس مينة

ليا خططيا كليا فعاليتيا كليا صعكباتيا ،لقد أصبح مف أىـ أعماؿ المعمـ الفاعؿ ىك التخطيط كمف ضمف
أعماؿ التخطيط تحديد األىداؼ كاتخاذ الق اررات كالتفكير االبتكارم كمف الميارات التي يجب أف يتصؼ بيا

ميارة التعامؿ مع الخريف (أبك الييجا.)َُٕ:ََِٔ ،

كيعرؼ التدريس بأنو كسيمة اتصاؿ تربكم ىادؼ يخطط كيكجو مف المعمـ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ كالتعميـ

لدل المتعمـ (الفتالكم.)ُٕ:ََِّ،

كيعرفو الكندرم (ََِٔ )َٔ:بأنو مجمكعة مف السمككيات كاألداءات كاإلجراءات التي يجب أف

يجيدىا المعمـ ألداء أدكاره التدريسية كالتربكية ،بما يحقؽ األىداؼ المنشكدة مف العممية التربكية التعميمية،

مف غرس قيـ كاتجاىات مرغكبة في الطالب مف خالؿ مجاالت التدريس المختمفة.

كيستخمص الباحث مما سبؽ أف التدريس ىك العمؿ الرئيسي لاستاذ الجامعي في المكقؼ التعميمي،
كىك عممية حياة كتفاىـ بيف األستاذ كالطالب مف جية ،كبينيما كبيف المعرفة بمصادرىا المختمفة مف جية

أخرل ،كاذا أراد األستاذ الجامعي أف يككف ناجحان في التدريس البد لو مف إتقاف ميارات التدريس.
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األداء التدريسي:

يعتبر األداء التدريسي مف الركائز األساسية التي يجب أف يمـ بيا االستاذ الجامعي في المكقؼ

التعميمي أك خارجو ،فاإللماـ بيا يؤمف التفاعؿ في قاعات التدريس كما يؤمف عرض المادة التعميمية بشكؿ
متسمسؿ كمنطقي كبما يتناسب مع الخبرات الضركرية لمتفاعؿ مع البيئة التعميمية بشكؿ
أكسع(اليكيدم.)ُٕ:ََِِ،

كيعد األداء التدريسي مف جكانب التعمـ اليامة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ ،فإتقاف المعمـ لميارات مادتو،

كتمكنو مف التركيز عمييا مف مقكمات نجاحو في أداء عممو ،كتقدير كفاءتو ،كقدرة الطالب عمى إدراؾ

ميارات المكاد المختمفة التي يدرسيا لتزكده بحصيمة عممية كخبرة ،كتؤكد قدرتو عمى استيعاب كأداء ىذه

المكاد ،كتساعده عمى التفاعؿ بسيكلة مع مكاقؼ الحياة (الزىراني.)ُِ:ََِْ ،

كيعرؼ زيتكف (ََُِ )ٓٓ:األداء التدريسي بأنو مجمكعة مف السمككيات التي يمكف تحديدىا إجرائيان،

كتعتبر ضركرية لمقياـ بعمميات التدريس ،كيظيرىا االستاذ الجامعي في نشاطو ،كتعاممو مع الطالب ،كالتي

يمكف مالحظتيا كيتميز ىذا األداء السمككي بالدقة كالسرعة التي تتناسب مع المكقؼ التعميمي.

كيعرفيا حمادة (ََِِ )ُّٖ:أنيا مجمكعة السمككيات التي يصدرىا المعمـ في نشاطو التعميمي داخؿ

حجرة الدراسة ،كيعبر عنيا في شكؿ استجابات عقمية أك لفظية أك حركية أك حسية أك عاطفية متماسكة،
كتتككف مف ميارات كاتجاىات كقيـ معينة تيسر نمك التالميذ نمكان متكامالن كتؤدم بدرجة مناسبة مف الدقة

كالسرعة كاإلتقاف بما يضمف تحقؽ األىداؼ المنشكدة مف التدريس.

يعد التدريس أحد المناشط التربكية المقصكدة ،كالتي تحدث بصفة دكرية مف قبؿ األستاذ الجامعي في

القاعات التدريسية عمى اختالؼ مستكياتيا ،لذا فإف ىذا التدريس يجب أف يككف عصريان ،كمتطك انر مع
تطكر الفكر التربكم ،كتطكر كافة مناشط كمؤسسات التعميـ العالي ،كفيما يمي سنقكـ بتحميؿ مفرداتو عمى

النحك التالي:

 -1تعريف األداء التدريسي:
لتعريؼ مصطمح األداء التدريسي ال بد لنا مف تقسيمو إلى شقيو كىما( :األداء – التدريسي) كمف ثـ
تع ريؼ مصطمح األداء التدريسي مف خالؿ تعريؼ شقيو بكجو عاـ كمصطمح كاحد يتألؼ مف شقيف ىما

األداء كالتدريسي.

أ.ـتعريف األداء:
عرؼ عفانة (ََِِ )ُٓ:األداء عمى أنو السمكؾ المرئي الظاىر الذم يمكف مالحظتو كتقديره

كتقكيمو.
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كيعرؼ بأنو ما يفعمو الفرد (طالب ،أك عضك ىيئة تدريس ،أك أحد العامميف بالمدرسة) استجابة لميمة
معينة فرضت عميو كفقان لمجمكعة القكاعد كالقكانيف المنظمة ،أك مف قبؿ الخركف (الرؤساء أك المعمميف)،
أك قاـ بيا مف ذاتو (فرج.)ّّ:ََِِ ،
ب.ـتعريف مصطمح التدريسي:
كممة التدريسي مأخكذة مف كممة التدريس كالتدريس في الموة مأخكذ مف الفعؿ درس قاؿ ابف منظكر "
كدرس الكتاب يدرسو درسان كدراسةن ،مف ذلؾ كأنو عائدة حتى انقاذ لحفظو كقد قرمء بيما كليقكلكا درست"

(ابف منظكر ،د.ت.)ٕٗ:

كيعرفو قنديؿ (ََِْ )َُ:بأنو" مكقؼ مخطط يستيدؼ تحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكبة عمى المدل

القريب ،كما يستيدؼ إحداث مظاىر متنكعة لمتربية عمى المدل البعيد).

كما عرؼ التدريس بأنو جمع الق اررات كاألنشطة المتعمقة بتنفيذ المنياج بما في ذلؾ عمميتي التعميـ

كاإلرشاد المستخدميف لمتأثير عمى المتعمـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تعميمية مرغكبة(أبك لبدة

كآخركف.)ُُ:ُُْٕ،

كعرفة جماؿ كآخركف (ََِٔ )ٖٓ:أنو ":سمكؾ أك جيد مبذكؿ مف قبؿ المعمـ لتحقيؽ االىداؼ

المنشكدة كفقان لمجمكعة القكاعد كالقكانيف المنظمة لعممو( التخطيط كاإلعداد ،كتنفيذ التدريس ،كتقكيـ األداء

لممتعمميف ،كما يرتبط بذلؾ مف مسؤكليات مينية)".

كيكضح الركيشد كآخركف(ََِِ )ِٖ:بأف األداء التدريسي يتضمف ثالث عمميات رئيسية ىي:
التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ ،كتتطمب كؿ عممية أف يجيد المعمـ القياـ بميارات معينة ،فعممية تخطيط الدرس
تتضمف عددان مف الميارات ىي:
 .0تحديد بيانات الدرس.
 .5أىداؼ الدرس.
 .3محتكل الدرس كتنظيمو.
 .6الكسائؿ التعميمية.
 .8التمييد لمدرس.
 .4طريقة التدريس.
 .9التقكيـ.
أما عممية تنفيذ كتقكيـ الدرس فتضمف الميارات التالية:
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 .0التييئة كاثارة الدافعية.
 .5عرض الدرس.
 .3استخداـ كتكجيو األسئمة الصفية.
 .6التعزيز.
 .8استخداـ الكسائؿ التعميمية.
 .4إدارة الفصؿ كالنشاط المصاحب.
كيرل الباحث مما سبؽ بأف األداء التدريسي ىي قدرة االستاذ الجامعي عمى القياـ بمياـ العممية
التدريسية بكفاءة كستحددىا أداة المالحظة الخاصة بالدراسة.

أىمية التدريس الجامعي:

يمكف تمخيص أىمية التدريس الجامعي لمطالب مف حيث أنو (الكبيسي:)ٗ:ََُِ،

 .0لو أثر بالغ عمى التحصيؿ العممي كالمعرفي كالنمك الفكرم االجتماعي كاألخالقي لطالب الجامعة.
عاليا حسب ما يتفؽ مع متطمبات قطاعات اإلنتاج المختمفة
مينيا
 .5إعداد الطالب
ن
متخصصا ن
إعدادا ن
ن

مف القكل العاممة.

 .3لمتدريس الجامعي أىمية بالوة حيث يتـ مف خاللو التفاعؿ الفكرم كالمعرفي بيف طالب الجامعة
كأعضاء ىيئة التدريس سكاء داخؿ أك خارج قاعات الدراسة.
ْ .يساعد التدريس الجامعي الفعاؿ الطالب كيؼ يفكركف كيستخدمكف عقكليـ.
ٓ .التدريس الجامعي الفعاؿ يساعد عمى تنمية قدرات الطالب العقمية كالفكرية.

ٔ .يساىـ التدريس الجيد في إكساب طالب الجامعة القيـ كالمبادئ األخالقية الحميدة ،ككذلؾ االتجاىات

اإليجابية.

ٕ .يساىـ التعميـ الجامعي في المساعدة عمى نضج الطالب االجتماعي.

ٖ .يساعد التدريس الجامعي الفعاؿ الطالب عمى التعبير عف الراء كاألفكار بكؿ صراحة مكضكعية.

خصائص األداء التدريسي:

يكضح زيتكف (ََُِ )ِٓ:أىـ خصائص األداء التدريسي في ضكء الميارات التالية:
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 .0تككف الميارة عادة مف خميط مف االستجابات ،أك السمككيات العقمية كاالجتماعية كالحركية ،كقد قسـ
ميارات األداء التدريسي كصنفت حسب ىذه السمككيات ،فكانت منيا ميارات معرفية كميارات حركية،
كميارات اجتماعية.
 .5يعبر األداء التدريسي عف القدرة عمى أداء عمؿ أك عممية معينة ،كىذا العمؿ يتككف في الوالب مف
مجمكعة مف األداءات كالعمميات الصويرة التي تتـ بشكؿ متسمسؿ كمتناسب.
 .3ينمي األداء التدريسي لمفرد كيتحسف مف خالؿ عممية التدريب كالممارسة.
 .6يتأسس األداء التدريسي عمى المعرفة أك المعمكمات غير أف المعرفة كحدىا ال تكفي إلتقاف االستاذ
الميارة.
ٓ .يتـ تقييـ األداء التدريسي عادة بكؿ مف معيارم الدقة في القياـ بالعمؿ ،كالسرعة في اإلنجاز معان ،كما
قد يقيـ األداء بمعيار ثالث كىك قدرة االستاذ عمى تكييؼ أدائو التدريسي بحسب المكقؼ الحياتي

المكحد فيو.

أساليب تحديد األداء التدريسي:

 .0استطالع رأم األطراؼ المعنية ،زمالء ،أك عمداء ،أك أساتذة في الكميات  ،كسؤاليـ عف األداء
التدريسي التي يظنكف أنيا يجب أف يتكافر عند االستاذ الجامعي.
 .5مالحظة االستاذ الجامعي ذم خبرة ،عمى أف تككف ىذه المالحظة في مكقؼ العمؿ كاشتقاؽ األداء
التدريسي الالزـ لاستاذ الجامعي حتى يككنكا مثمو.
 .3تحميؿ عممية التدريس ،كذلؾ بأف يحمؿ الباحث ما يتكفر في الجك التعميمي مف ظركؼ نفسية تيسر
لمتعمـ أف يحدث.
 .6االقتباس مف قكائـ أخرل حددت مف قبؿ الكفايات التربكية الالزمة ،كعمى الباحث في مثؿ ىذه الحالة
أف يطمع عمى ما أخرجتو الييئات كالمؤسسات مقتبسان منيا أك مدمجان ليا (الخطيب.)َُ:ََِٓ،

تحميل األداء التدريسي:

قد أكضح أبك نمرة (ََِّ )ٖٔ:بأف تحميؿ األداء التدريسي ،ىك تحديد الكيفية كالميارات التي تعمؿ

بيا عمؿ ما ،كتحديد العمؿ الذم يتـ.
أىداؼ تحميؿ األداء التدريسي:
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 .0اكتشاؼ جكانب الصعكبة في أداء بعض أجزاء األداء.
 .5اتخاذ إجراءات معينة؛ لتحسيف أداء األداء.
 .3اكتشاؼ أفضؿ األساليب؛ ألداء عمؿ معيف.
أىمية تحميؿ األداء التدريسي :

مالحظة السمكؾ ،كالحكـ عميو.
 .0إيجاد معايير مكضكعية؛ لمحكـ عمى صحة األداء ،أك عدـ صحتو.
 .5الحكـ عمى مدل كفاءة األساليب المستخدمة في التدريس.
 .3إيجاد أداة مكضكعية؛ لمالحظة السمكؾ ،كتسجيمو.
 .6اكتشاؼ نكاحي الضعؼ ،كنكاحي القكة في أداء االستاذ؛ تمييدان لرفع المستكل ،كعالج نكاحي الضعؼ.

مصادر تحميل األداء التدريسي:

 .0أعضاء ىيئة التدريس.

 .5األفراد الذم يؤدكف األداء التدريسي بالكفاءة المطمكبة.
 .3الميتمكف باألداء التدريسي مكضكع التحميؿ.
متطمبات تحميل األداء التدريسي:
 .0تجميع المعمكمات كالبيانات الالزمة؛ لتحميؿ األداءات.
 .5تجميع المعمكمات ،كالبيانات المتعمقة بكيفية األداء التدريسي (أبك دقة كآخريف.)ُِ:ََِٓ ،

عناصر األداء التدريسي:

 .0عنصر اإلحساس  :ففي المراحؿ األكلى مف تعمـ اإلنساف لميارة ما فإنو يقكـ بمالحظة أدائية كتتبعيو
بكاسطة العيف ،كالتي تعتبر حاسة أساسية لمحكـ عمى األداء .كىذا يستدعي مف أعضاء ىيئة التدريس
اختيار القدر المناسب كاألساسي مف مككنات األداء التدريسي ،كحذؼ ما ىك غير ضركرم ،كاالىتماـ
بالكسائؿ التي تيساعد عمى تكجيو انتباه الطالب ،مما يسيؿ عممية إدراكو لمككنات العممية التعميمية،

كبالتالي سرعة اكتسابو.
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 .5عنصر الدقة :إف أداء األستاذ الجامعي ألداء تدريسي ما يتميز بالسيكلة كسالسة الحركة كالثقة كعدـ
التردد ،كقدرتو عمى تكقع المكاقؼ الطارئة كاستعداده ليا.
 .3عنصر الزمف :يشمؿ األستاذ الجامعي ألداء تدريسي بسيط أك لحركة مف مككنات األداء جانبيف ىما :
زمف الرجع كالزمف المطمكب لتنفيذه الحركة ،كمما يساعد عمى سرعة أداء تدريسي ما ،تنسيؽ األدكات
كتعرؼ المعمكمات المرتبطة بالميارة قبؿ أدائيا (الجبازم.)ّٔ:ََِٕ،

طبيعة األداء التدريسي:

 .0أف يعتمد األداء التدريسي عمى الممارسة بشكؿ فعاؿ ،مع ضركرة التدريب عمييا مف كقت لخر.
 .5أف يتصؼ األداء التدريسي بأداء ميارة فرعية كاحدة كليس عدة ميارات.
 .3أف يككف ىناؾ تناسؽ بيف الميارات الفرعية مع بعضيا البعض ،كأال يككف ىناؾ اختالؼ حتى

تشكؿ الميارات الفرعية ميارة رئيسة ليا.
 .6أف تككف مرتبطة ارتباطان مباش انر بالمادة العممية التي يقكـ األستاذ الجامعي بتدريسيا.
 .8أف تككف الميارة التدريسية مرنة كقابمة لمتويير كالتبديؿ حسب التطكرات التي قد تط أر عمى األىداؼ
التعميمية (البصيص.)ُْ:َُُِ،
 .4تتميز ميارات العمؿ داخؿ قاعة الدراسة بالعمكمية ،كيرجع ذلؾ إلى أف كظائؼ األستاذ الجامعي
تكاد تككف كاحدة في كؿ المكاقؼ التعميمية.
 .9إف كفاءة االداء التدريسي بشكؿ عاـ تكتسب مف خالؿ ثالثة أمكر ىي:
 اإلعداد الميني كاألكاديمي لاستاذ الجامعي قبؿ الخدـ كأثناء الخدمة.
 الممارسة كاكتساب الخبرات.
 قياـ األستاذ الجامعي بالتدريس كمكاكبة التويرات الحديثة كاتقانيا (العكضي.)ْٕ:َُِّ،
كيرل الباحث بأف األستاذ الجامعي أف يصؿ إلى المستكل المناسب مف إتقانو لبعض جكانب األداء

التدريسي لبعض الميارات التدريسية.
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المحور الثالث :معايير الجودة الشاممة
مفيوم الجودة:

يستخدـ مصطمح الجكدة عادة عند عامة الناس بمفيكـ (النكعية الجيدة) ،أك (الخامة األصمية) كيقصد

بيا الكيؼ عكس الكـ ،كما تستخدـ بمفيكـ درجة االمتياز ،أك صفة متأصمة ،أك متميزة.

الجكدة لوة مف أجاد " أم أتى بالجيد مف قكؿ ،أك عمؿ" ،كأجاد الشيء :صيرة جيدان (المعجـ الكسيط،

جكده بمعنى صار جيدان ،كأجاد أم أتى بالجيد مف القكؿ،
ُ ،)ُْٓ/كالجيد :نقيض الردمء ،كجاد الشيء ٌ
كالفعؿ (ابف منظكر.)ِٕ:ُْٗٗ ،
ككرد في المعجـ الكجيز (جاد) جكدة :صار جيدان ،فيك جيد .ك(أجاد) أتى بالجيد مف قكؿ أك عمؿ،

كيقاؿ :أجاد الشيء ،كفيو صيرة جيدان (مجمع الموة العربية.)ُِٓ:َُٖٗ،

أما اصطالحا فيناك العديد من التعريفات التي يمكن تقديميا من خالل اآلتي:
عرفيا الدرادكة (ََِٔ )ُٕ:بأنيا" :عبارة عف مجمكعة مف الصفات ،كالخصائص التي يتميز بيا
المنتج ،أك الخدمة ،كالتي تؤدم إلى تمبية حاجات المستيمكيف ،كالعمالء سكاء مف حيث تصميـ المنتج ،أك

تصنيعو ،أك قدرتو عمى األداء في سبيؿ الكصكؿ إلى إرضاء ىؤالء العمالء ،كاسعادىـ".

كتعرؼ الجكدة بأنيا المطابقة لمتطمبات أك مكاصفات معينة ،بينما يعرفيا المعيد األمريكي لممعايير

 American National Standards Instituteبأنيا جممة مف السمات كالخصائص لممنتج أك الخدمة

التي تجعمو قاد انر عمى الكفاء باحتياجات معينة (البيالكم كآخركف.)ُِ:ََِٔ ،

كتعرؼ بأنيا" :معايير عالمية لمقياس ،كاالعتراؼ ،كاالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى الى ثقافة اإلتقاف،

كالتميز ،كاعتبار المستقبؿ ىدفان تسعى إليو ،كاالنتقاؿ مف تكريس الماضي ،كالنظرة الماضية إلى المستقبؿ

الذم تعيش فيو األجياؿ" (الزكاكم.)ّْ:ََِّ،
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كتعرؼ بأنيا" :الكفاءة ،كالفاعمية معان ،كذلؾ ألف الكفاءة تعني االستخداـ األمثؿ لإلمكانيات المتاحة مف

أجؿ الحصكؿ عمى نكاتج جديدة ،كالفاعمية في أبسط معانييا تعني تحقيؽ األىداؼ ،كالمخرجات" (عميمات

كالقطيش. )ُٔ:ََِٕ ،

كقد عرؼ العقيمي(ََِٗ )ُٕ:بأنيا" :إنتاج المنظمة لسمعة ،أك تقديـ خدمة بمستكل و
عاؿ مف الجكدة

المتميزة ،تككف قادرة مف خالليا عمى الكفاء بحاجات ،كرغبات عمالئيا ،بالشكؿ الذم يتفؽ مع تطمعاتيـ،

كتحقيؽ الرضا ،كالسعادة لدييـ ،ك يتـ ذلؾ مف خالؿ مقاييس مكضكعة سمفان إلنتاج السمعة ،أك تقديـ

الخدمة ،كايجاد صفة التميز فييا".

كيرل إبراىيـ (ََِّ )ٗٔ:أف الجكدة ىي "مقابمة تكقعات العميؿ ،كتجاكزىا إلى أحسف منيا ،كبالتالي

يقكـ المستفيد بتحديد ماىية الجكدة المطمكبة ،كالتي تمبي رغباتو ،كتحقؽ رضاه ،كىنا يكمف التحدم،

كالصعكبة في إرضاء جميع المستفيديف ،كالذيف تختمؼ أىكاؤىـ ،كرغباتيـ ،كليـ شخصيات مختمفة،
كينتمكف لطبقات اجتماعية مختمفة".

كعرفتيا اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ (َُُِ) بأنيا" :تكامؿ المالمح ،كالخصائص لمنتج ،أك خدمة ما

بصكرة تمكف مف تمبية احتجاجات ،كمتطمبات محددة ،أك معركفة ضمنان".

كيرل الباحث مف خالؿ التعريفات السابقة لمجكدة أنو ميما اختمفت ،كتعددت التعريفات فإف الجكدة

عبارة عف:

 .0مجمكعة مف الصفات ،كالخصائص التي يتميز بيا المنتج ،أك الخدمة ،كالتي تؤدم إلى تمبية حاجات

المستيمكيف ،كالعمالء.
 .5الكفاءة ،كالفاعمية تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ ،كالمخرجات.
 .3مجمكعة معايير ،كاجراءات متفؽ عمييا لتحقيؽ تكقعات العمالء.
 .6أداء العمؿ بشكؿ صحيح مف المرة األكلى.

الجودة من منظور إسالمي:

إف مفيكـ الجكدة مكجكد في كؿ تعاليـ اإلسالـ بكؿ مضامينو ،كىك مطمب إلرضاء اهلل عز كجؿ ،كمف

ثـ إرضاء الخريف ،فالجكدة منياج أساس لممسمـ ،دعا إليو الديف اإلسالمي الحنيؼ ،فاهلل  يقكؿ الذم

كر( الممؾ ،آية ،)ِ:كقد حثنا نبينا
الع ًز ييز ى
ىخمى ى
الح ىياةى ليًٍبمي ىك يك ٍـ أُّىي يك ٍـ أ ٍ
الم ٍك ى
ىح ىس يف ىع ىم نال ،ي
ت ،ك ى
كى ىك ى
الوفي ي
ؽ ى
المصطفى  عمى اإلتقاف في العمؿ ،حيث قاؿ في الحديث الشريؼ" :إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمالن
أف يتقنو"(البييقي، ُٖٗٗ ،ج ْ.)ّّْ:

أما مفيكـ الجكدة مف المنظكر اإلسالمي ،فمـ يأتي نص لفظي بيا في القرآف الكريـ ،أك السنة النبكية،

كما كرد في القرآف الكريـ حكؿ مفيكـ مماثؿ الجكدة ،فقد كرد مصطمح "اإلتقاف" مصداقان لقكلو   ي
ص ٍنعى
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و ً
ً ًَّ
اهلل الذم أىتٍقى ىف يك َّؿ ىش ٍيء إنوي
الكماؿ في العمؿ ،كالذم لف

ً
كف( النمؿ ،آية ،)ٖٖ:كيتضح مف الية الكريمة أف اإلتقاف ىك
بما تى ٍف ىعمي ى
ىخبيهر ى
يبموو أحد مف البشر.

كقد عرؼ خميؿ (ََِٔ )ْٓ:الجكدة في التعميـ مف المنظكر اإلسالمي :ىي ترجمة احتياجات كتكقعات
المستفيديف مف العممية التعميمية الداخمييف كالخارجييف إلى مجمكعة خصائص محددة تككف أساسان في

تص ميـ الخدمات التعميمية كطريقة أداء العمؿ في المؤسسة التعميمية مف أجؿ تمبية احتياجات كتكقعات
المستفيديف كتحقيؽ رضى المستفيديف عف الخدمات التعميمية التي تقدميا المؤسسة كالتي تعبر عف مدل

استيفاء المدخالت كالعمميات كالمخرجات في المؤسسة التعميمية لمستكيات محددة يمكف قياس مدل تحقؽ

الجكدة في ىذه المؤسسات عف طريقيا.

فاإلسالـ ديف الجكدة ألنو يحض عمى جكدة العمؿ كأقر بمفيكـ اإلتقاف ،كىك أبعد كأكثر دقة ،ككضكحان

مف مفيكـ الجكدة ،إذا ما أخذنا بعيف االعتبار معايير اإلتقاف في النظاـ التربكم المعاصر حيث يقضي
مفيكـ اإلتقاف أداء العمؿ ،كفؽ معايير عالية الدقة ،كاإلحكاـ ،بحيث يتحقؽ العمؿ بنتائجو بأعمى درجة
ممكنة ،كتحقيؽ اإلتقاف يتطمب المعرفة ،كاإلحساس بالمسؤكلية ،كتعميـ ركحية العمؿ الجماعي كالمسائمة

كالمحاسبة (رياف.)ُٖٖ:ََِِ،

كيرل الباحث أنو اذا أمعنا النظر في مفاىيـ الجكدة ،كمتطمباتيا في العصر الحاضر ،فيي لـ تذىب

كثي انر لمحد الذم ذىب إليو اإلسالـ في مجاؿ المعرفة ،كىك يمثؿ ثقافة الجكدة ،كالمسؤكلية ،كالمساءلة،
كالمحاسبة ،كدرجة أداء العمؿ ،كاتقانو ،كقد أتى اإلسالـ بكؿ ىذه المبادئ ،كالمفاىيـ الشاممة لكافة مجاالت

العمؿ قبؿ أف انتشار مفيكـ الجكدة.

مفيوم الجودة في التعميم:

الجكدة في التعميـ ىي منتج عقؿ كجيد إنساني ،كعممية استيفاء النظاـ التعميمي لممعايير ،كالمستكيات

المتفؽ عمييا لكفاءة النظاـ التعميمي ،كفاعميتو بمختمؼ عناصره (المدخالت ،العمميات ،المخرجات ،البيئة)
بما يحقؽ أعمى مستكل مف القيمة ،كالكفاءة ،كالفاعمية لكؿ مف أىداؼ النظاـ ،كتكقعات طالبي الخدمة

التعميمية (الطمبة ،المجتمع) (الخميسي.)ٓ:ََِٔ ،

كيعرفيا الزاكم (ََِّ )ّْ:بأنيا ":معايير عممية لمقياس كاالعتراؼ كاالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى

إلى ثقافة اإلتقاف كالتميز".

كيمكف تعريؼ الجكدة عمى أنيا معيار أك ىدؼ أك مجمكعة متطمبات ،كالجكدة ىي ىدؼ يمكف قياسو،

كليس إحساسان مبيمان بالصالحية ،إنيا جيد متكاصؿ مف أجؿ التطكير ،كليست درجة محددة لالمتياز،
فالجكدة معيار لمكماؿ نقرر عف طرقو ما إذا كنا قد أدينا ما عزمنا عميو في الكقت المحدد كبالكيفية التي

قررنا أنيا تالءـ احتياجات عمالئنا أـ ال ،فإذا كانكا سعداء بالطريقة التي قدمت بيا الخدمات كاألعماؿ

فيمكف القكؿ إننا حققنا أىداؼ الجكدة (حكالة.)َُٖ: ََِٓ،
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كعرفيا مصطفى(ََِِ )ّ:بأنيا" :ترجمة احتياجات ،كتكقعات طالب الخدمة ،أك المستفيديف بشأف
الخدمة إلى خصائص محددة ،تككف أساسان لتصميـ الخدمة التربكية ،كتقديميا لطالبيا بما يكافؽ تكقعاتيـ،
كفي التعميـ تعني التزاـ المؤسسة التعميمية بإنجاز مؤشرات ،كمعايير حقيقة متعارؼ عمييا مثؿ معدالت

الترفيع ،كمعدالت تكمفة التعميـ.

كتعرؼ الجكدة الشاممة في التعميـ بأنيا" :فمسفة شاممة لمحياة تنعكس بمفاىيميا عمى العمؿ في

المؤسسات التربكية ،بجميع أفرادىا ،كجميع أحكاليا ،كأكقاتيا ،بحيث تحدد أسمكبان في الممارسة اإلدارية
يرمي لمكصكؿ إلى التحسيف المستمر لعمميات التعميـ ،كالتعمـ ،كتطكير مخرجات التعميـ عمى أساس مف

األىداؼ الكاضحة ،كقيـ أخالقيات العمؿ األصمية ،كالترشيد في استيالؾ الكقت ،كالجيد ،كالمكارد المالية،
بما يضمف رضا المشاركيف في العممية التعميمية مف طمبة.

كعرفيا العاجز ،كنشكاف (ََِٕ )ٓ:بأنيا" مجمكعة العكامؿ ،كالظركؼ التي يييئيا النظاـ التعميمي مف

أجؿ إتقاف العمؿ ،كالتميز ،مف خالؿ تييئة المناخ التربكم المالئـ لمكصكؿ إلى بناء جيؿ قادر عمى مكاكبة
ركب الحضارة ،كاالستفادة منيا في أحداث التنمية الشاممة ،كصنع حضارة أمتو".

كتعرؼ الجكدة في التعميـ بأنيا" مدخؿ ميـ لتطكير التعميـ ،تقكـ عمى مجمكعة مف المبادئ التي يمكف

لإلدارة أف تتبناىا مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ أداء ممكف ،كيعتمد عمى استخداـ عدد مف األدكات الكمية،
كالنكعية لقياس مدل التحسيف في الجكدة" (ِٕٖ.) Schade، ََِّ:

كيرل عميمات (ََِْ )ْْ:مف تنكع تعاريؼ الجكدة في التعميـ ،أنيا تضـ ثالثة جكانب أساسية:
 جكدة التصميـ) :(Design a qualityكتعني تحديد المكاصفات ،كالخصائص التي ينبوي أف تراعيلمتخطيط لمعمؿ.
 جكدة األداء) :(Performance a qualityكىنا يشير أف مفيكـ الجكدة الشاممة في التعميـ إلىمعنييف مترابطيف؛ أحدىما كاقعي ،كالخر حسي ،فالتزاـ المؤسسة التعميمية بإنجاز مؤشرات ،كمعايير
حقيقة متعارؼ عمييا مثؿ :معدالت الترفيع ،كمعدالت الكفاءة الداخمية الكمية ،كمعدالت تكمفة التعميـ
يشير لممعنى الكاقعي ،أما المعنى الحسي لمجكدة فيرتكز عمى مشاعر ،كأحاسيس متمقي الخدمة التعميمية
كالطالب.
كيرل الباحث أف الجكدة في التعميـ أسمكب استراتيجي يقكـ عمى اإلحساس بالمسئكلية كالتعاكف
المشترؾ لدل األعضاء في القياـ بكاجباتيـ كتطكير أدائيـ التدريسي كفؽ معايير كمبادئ تؤدم إلى تحقيؽ

تميز كتفؽ عاؿ في العممية التعميمية.
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أىمية الجودة الشاممة في التعميم الجامعي:

إف مف أىـ األسباب لتطبيؽ الجكدة في التعميـ الجامعي:

 .0ضبط المشكالت كاإلقالؿ منيا ،ككضع الحمكؿ المناسبة ليا.
 .5المساىمة في اتخذا الق اررات بسيكلة كيسر.
 .3زيادة انتماء األعضاء بالمؤسسة التعميمية كبأىدافيا كتنمية الشعكر باالنتماء.
 .6تمكيف اإلدارة مف تحميؿ المشكالت بالطرؽ العممية الصحيحة ،كالتعامؿ معيا مف خالؿ اإلجراءات
التصحيحية مف أجؿ منع حدكثيا مستقبالن.
 .8تكفير جك مف التفاىـ ،كالتعاكف ،كالعالقات اإلنسانية السميمة بيف جميع أعضاء ىيئة التدريس.
 .4تطبيؽ نظاـ الجكدة يمنح الجامعة االحتراـ ،كالتقدير المحمي ،كالعالمي (الحريرم.)ِّ:ََِٖ،
 .9االرتقاء بمستكل الطمبة في جميع اإلعداد األكاديمي كالتخصصي كالميني.
 .0زيادة الكعي ،كاالنتماء نحك المؤسسة مف قبؿ الطالب ،كالمجتمع المحمي (البطاينة.)ّٓ:ََِٕ،
 .7االرتقاء بالمستكل المعرفي ،كالثقافي ،كالميارل ،كالنفسي ،كاالجتماعي لمطمبة.
 .08رفع كفاءة ،كمستكل أداء أعضاء ىيئة التدريس.
 .00رفع مستكل الكعي ،كاإلدراؾ لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كالطالب تجاه عمميات التعميـ ،كالتعمـ
لتطكير كتحسيف المخرجات التعميمية بما يتماشى مع السياسات ،كاألنظمة ،كارضاء جميع المستفيديف.
 .05تحقيؽ نقمة نكعية في التعميـ.
 .03التحفيز عمى التميز كاظيار اإلبداع.
 .06تقكية الكالء لمعمؿ في إدارة المؤسسة التعميمية.
 .08إيجاد بيئة داعمة لمتطكير المستمر (العكضي.)ُٕ:َُِْ،
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كيرل الباحث أف الجكدة نظامان يتبع أساليب مدكنة بشكؿ إجراءات كق اررات لذلؾ فيي تنظر إلى ما يقدـ

خدمات في إطار جيكد أداء األعضاء يسيـ في تحسيف الركح المعنكية كتنمية اإلحساس بالفخر كاالعتزاز

مما يككف حاف انز ليـ عمى اإلبداع كاالبتكار.

مبادئ الجودة في التعميم الجامعي:

حدد منصكر (ََِٓ )ٖٔ:عدة قيـ رئيسة ،تعبر عف الجكدة في التعميـ الجامعي ،كىي:

ُ .المشاركة :تأتي عف طريؽ تحمؿ الطالب ،كالباء ،كرجاؿ األعماؿ المسؤكلية بامتالكيـ لميارات
الجكدة ،ك حؿ المشكالت.

ِ.المبادأة :تشير إلى أف ىيئة التدريس ،كاإلدارة يجب أف يخمقكا ألنفسيـ قيـ جكدة محددة داخؿ المؤسسة،
كذلؾ بالتخمي عف األساليب الركتينية داخؿ المؤسسة.

 .3التطوير المستمر :كذلؾ لتحقيؽ تدعيـ قيـ التربية لدل الطالب مف خالؿ التفاعؿ المستمر ،كالعمؿ
عمى تحقيؽ التكازف ،كاالستوالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة مف خالؿ التخطيط ،كالتقكيـ المستمر.
ْ.سرعة رد الفعل :يقصد بيا االستجابة السريعة لمتطمبات العممية التعميمية مف خالؿ تحسيف زمف
االستجابة ،كما يتطمبو مف مراجعة العمميات ،كاألىداؼ ،كاألنشطة ،مف خالؿ عمميات القياس المستمر

الذم يؤدم إلى تحسيف الجكدة ،إذ تمثؿ عممية رد الفعؿ أىمية كبيرة في تحقيؽ الرضا.

ٓ.الرؤية االستراتيجية :لدل كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس ،كرؤساء األقساـ ،كالعمادة ،كترجمتيا إلى

خطط مستقبمة ،إذ ال تقتصر عمى فئة معينة في المؤسسة التعميمية ،بؿ تشمؿ جميع أعضاء المؤسسة ،أم

أف كؿ شخص بمثابة" رائد جكدة".

ٔ.المنفعة ،والتعاون":مع سائر المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع مف خالؿ تبادؿ المنافع بيف المؤسسة

التربكية ،كمؤسسات المجتمع المدني" (منصكر.)ٖٔ:ََِٓ،

مبررات الجودة الشاممة في التعميم الجامعي:

اىتـ الباحثكف بالجكدة في التربية كالتعميـ اىتمامان بالوان؛ لتحسيف ،كتطكير العمؿ التربكم ،كالتعميمي

بصفة عامة ،لذلؾ أصبح منيج الجكدة مطمبان أساسيان في ظؿ ثكرة المعمكمات ،كتطكير العممية التربكية

كالتعميمية لعدة جكانب ،أىميا التي (عميمات( ،)ُِ:ََِْ،البيالكم ،كآخركف( ،)ُٓ:ََِٔ،

ِ:(Naidoo,ََِِ:p:

 .0ظيكر الحاجة في المجتمع الجامعي إلى التكامؿ كاالنسجاـ بيف مستكياتو المختمفة (ىيئة التدريس
كاإلدارة التعميمية المحمية أك المركزية ،كالطالب).
ِ .ضعؼ التعاكف بيف المجتمع الجامعي كالمحمي.
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ّ .ظيكر مالمح الضعؼ في مخرجات التعميـ العالي كالحاجة إلى نظاـ جيد لممحافظة عمى جكدة
المخرجات.

ْ .حاجة ا لجامعة إلى مساحة أكثر مف الحرية في اتخ اذ القرار ،كتد عيـ تمكيؿ مشركعاتيا المختمفة.
ٓ .الحاجة إلى ترشيد العمالة كاإلتقاف في الجامعة.

ٔ .الحاجة إلى مصداقية المستفيديف حكؿ إنتاجية الجامعة كقدرتيا.
ٕ .الحاجة إلى تعزيز ثقافة الجامعة مؤيدة لمتطكير كالتحديث.

ٖ .حاجة مجتمع ا لجامعة إلى إيجاد السبؿ لمتكصؿ إلى معرفة حقيقية لتطكير األداء كاإلنتاجية فيو.

َُ .عدـ تكافر األعداد الكافية مف أساتذة الجامعات المؤىميف في مختمؼ التخصصات مقابؿ ارتفاع نسبة
المدرسيف مف حديثي العيد في التدريس كىذه الفئة تفتقر إلى الميارات ك الخبرات الالزمة لممارسة أدكارىا
بصكرة فعالة.

ُُ .النمك المعرفي في جميع التخصصات كالمجاالت مما يتطمب ضركرة متابعة عضك ىيئة التدريس

لمتطكرات العممية في مجاؿ تخصصو باعتبار ىذا األمر ضركرة لتحسيف الكفاءات التدريسية.
ُِ .قناعة أساتذة الجامعات بأىمية النمك الميني بحيث يتمكنكف مف أداء أدكارىـ بفاعمية.

ُّ .تزايد أعداد الطمبة في مؤسسات التعميـ العالي خالؿ العقكد اؿ ثالثة الماضية في مختمؼ أنحاء

العالـ  ،مما أدل إلى تزايد الطمب عمى أعضاء الييئات التدريسية بمختمؼ مؤىالتيـ ك تخصصاتيـ.

تحديا يكاجو
ُْ .تحدم جكدة النكعية في التعميـ العالي ،فتحقيؽ جكدة النكعية في التعميـ أصبح يشكؿ ن
مسؤكلي مؤسسات التعميـ العالي.

معايير الجودة الشاممة في التعميم الجامعي:

أصبحت معايير الجكدة مقكمان رئيسان مف مقكمات معظـ المنظمات المعاصرة ،كىي الف حديث الكسط

التربكم في معظـ أنظمة التعميـ في كثير مف بمداف العالـ ،ال سيما المتقدمة منيا ،كىي محكر اىتماـ
المختصيف في التربية ،كالتعميـ عامة.
المعايير :يشيد العالـ المعاصر اىتمامان متزايدان بمعايير الجكدة في العمؿ ،كبخاصة في مياديف العمـ
التربكم ،كيأتي ذلؾ مف اقتناع كامؿ بأف جكدة التعميـ تككف في كجكد معايير محددة كدقيقة تصؿ في

طمكحيا كدقتيا إلى درجة تكضيح ما يجب تعممو كاكتسابو كالمستكل المطمكب لمكصكؿ إليو في كؿ مجاؿ

مف المجاالت المرتبطة بالعممية التعميمية.

كالمعايير بكجو عاـ تحكم داخميا مستكيات معيارية ،كمقاييس تقدير ألداء المعمـ ترتبط بصالحية

المعمـ ،لمقياـ بأدكاره عمى مستكل المادة الدراسية كنقاط أخرل عامة ترتبط بالعممية التعميمية .ثـ إف ىناؾ
العديد مف الدراسات ككجيات النظر حكؿ المعايير كدكر المعمـ الذم يؤدل عمى أكمؿ كجو باكتساب المعمـ
الثقة في ذاتو كتطكير أدائو إلى األفضؿ كمعرفتو بمعايير مادة تخصصو كتكظيفيا في التدريس باستخداـ
أساليب حديثة في التدريس كالتقكيـ (بطيخ.)ْْٕ:ََِٓ،
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المعيار ىك" المرجعيات ،أك المكاصفات القياسية ،كالمستكيات التي يجب تكافرىا في جميع مككنات
منظكمة التعميـ ،كتصاغ في مكجيات سمككية تساعد في قياس مخرجات التعميـ ،كالعمميات المرتبطة

بإنتاجيا" ،كىك أيضان" تمؾ السمات ،كالشركط التي يجب تكافرىا في أنظمة التعميـ بمراحؿ التعميـ المختمفة،

كتتناكؿ جكدة األداء التدريسي ،كجكدة التقكيـ ،كجكدة المعمميف ،كجكدة المخرجات ،كتمبيتيا حاجة

المستفيديف مف النظاـ التعميمي" (الصراؼ.)ُٕ:ََِّ،

كقد عرؼ زيتكف (ََِْ )ُُٓ:المعايير بأنيا ":تمؾ العبارات التي يمكف مف خالليا تحديد المستكل

المالئـ كالمرغكب مف إتقاف المحتكل كالميارات ك األداءات كفرص التعمـ كمعايير إعداد المعمـ)".

كأيضان يعرؼ الناقة (ََِٗ )ُٕ:المعايير" بأنيا تعنى مجمكعة مف المكجيات كالقكاعد كالمبادئ يمكف

الحكـ في ضكئيا عمى األداء ،أم ىي القيـ التي نستخدميا في التقدير ،كبذا تككف كصفان لمالمح األداء
كمككناتو كشركطو كمستكاه".

كيعرفيا عمي (ََِِ )َُِ:بأنيا ":تمؾ المكاصفات ،كالشركط التي ينبوي تكافرىا في نظاـ التعميـ،

كالتي تتمثؿ في جكدة اإلدارة ،كمنيا األداء التدريسي  ،كجكدة األستاذة المعمميف بحيث تؤدم إلى مخرجات

تتصؼ بالجكدة ،كتعمؿ عمى تمبية احتياجات المستفيديف".

في ضكء ما سبؽ يعرؼ الباحث معايير الجكدة الشاممة اجرائيان بأنيا :مجمكعة العبارات التي تصؼ ما

يجب أف يصؿ إليو األستاذ الجامعي في كميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة االقصى حتى يحكـ

عمى أدائيـ التدريسي بالجكدة.

مف خالؿ االطالع عمى المراجع ،كالدراسات السابقة التي تناكلت معايير الجكدة الشاممة ،كمنيا دراسة

(معمار ،)ََِٗ،ك(الزناتي  ،)َُِِ،ك(العممي )ََِٔ،يستخمص الباحث بعضان مف معايير الجكدة
الشاممة لاداء التدريسي لاستاذ الجامعي عمى النحك التي:
ُ .معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.
ِ .تنفيذ التدريس.

ّ .استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

ْ .تقكيـ تعميـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.
ٓ .أساليب التعزيز كالتحفيز.
ٔ .التمكف العممي كالميني.

ٕ .معيار التمكف مف المحتكل العممي لمجاؿ تخصصو.
كيرل الباحث أف معيار الماـ كتمكف األستاذ الجامعي مف المحتكل العممي لمجاؿ تخصصو تتحدد في

ضكء مؤشرات جكدة األداء التدريسي مف حيث :اتقاف محتكيات كميارات تخصصو المختمفة  ،الربط بيف
أجزاء محتكل التخصص بيسر كسيكلة ،التعامؿ مع المادة العممية باألساليب الحديثة كفقان لطبيعة المكقؼ
كالمتمقيف.
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مما سبؽ يتضح أف كفاءة التدريس الجامعي أحد مككنات منظكمة الجكدة الشاممة التي يتـ في ضكئيا
تقكيـ التعميـ الجامعي ،كيضمف قدرتو عمى مكاجية تحديات المستقبؿ المتمثمة في الثكرة التكنكلكجية

كالمعمكماتية كالمعرفية ،كأف نجاح عممية التربية يتكقؼ عمى تكافر العديد مف العناصر التي تتككف منيا

عممية التعميـ كالتعمـ ،كأنو عمى الرغـ مف أىمية العناصر المختمفة مثؿ :المناىج كالمباني جيدة التجييز

كالكسائؿ المعينة كاإلدارة الناجحة فيي ال تعادؿ دكر األستاذ الجامعي الجيد الكفي القادر عمى القياـ بأدائو

التدريسي بطريقة فعالة .كاألستاذ الجامعي الناجح ىك القادر عمى ترجمة األىداؼ إلى مكاقؼ تعميمية ثـ

تنفيذىا كاختيار الكسائؿ المناسبة كاألىـ مف ىذا كمو ىك تحقيؽ مؤشرات الجكدة الشاممة لممؤسسة التعميمية.
كلما كاف لعضك ىيئة التدريس الجامعي ،العنصر األساسي كالجكىرم في العممية التعميمية ألنو يقكد
العمؿ التربكم كالتعميمي ،كيتعامؿ مع الطالب مباشرة فيؤثر في تككينيـ العممي كاالجتماعي ،كيعمؿ عمى

تقدـ المؤسسات كتطكيرىا كحمؿ أعباء رسالتيا العممية كالعممية مف خالؿ األداء التدريسي كتحقيؽ أىدافو،

كفي ضكء ذلؾ يجب االىتماـ باألداء التدريسي لاستاذ الجامعي ألف األستاذ الجامعي يسيـ إسيامان فاعالن
كأساسيان في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،كألف التدريس يعتبر الكظيفة األساسية لجميع مؤسسات التعميـ

العالي نظ انر ألنو يشوؿ قد انر كبي انر مف كقت أعضاء ىيئة التدريس كفكرىـ كلو أثره البالغ عمى طالب

الجامعة مف حيث تككيف شخصياتيـ كتنمية قدراتيـ كمكاىبيـ ،فضالن عف إكسابيـ كثي انر مف المعارؼ
كالمعمكمات كالميارات المينية المتخصصة مف ناحية أخرل.
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الفصــــل الثــــالث

الدراسات السابقة
المحور األول :األداء التدريسي لألساتذة الجامعيين
التعميق عمى دراسات المحور األول

المحور الثاني :تقويم أداء أساتذة التربية البدنية والرياضية
التعميق عمى دراسات المحور الثاني

المحور الثالث :األداء التدريسي وفق معايير الجودة الشاممة
التعميق عمى دراسات المحور الثالث

تعميق عام عمى الدراسات السابقة
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الفصــــــــل الثالث
الدراســـــــــــــــات

السابقــــــــــة ـ

يع ػػرض الباح ػػث مجمكع ػػة الد ارس ػػات الس ػػابقة ،ذات العالق ػػة بمكض ػػكع البحػ ػث الح ػػالي كالت ػػي تمك ػػف م ػػف

الحصكؿ عمييا ،كالتي ليا عالقة بمكضكع الدراسة؛ كتـ اختيار الدراسات التي تفيد الباحث في دراستو كذلؾ
مػػف خػػالؿ مػػدل االسػػتفادة منيػػا فػػي اإلج ػراءات كتصػػميـ األدكات ،كاختيػػار عينػػة الد ارسػػة ،ككػػذلؾ االسػػتفادة

منيا في تفسير النتائج .كتـ عرض الد ارسػات السػابقة كفقػان لمتػدرج التػاريخي مػف األحػدث لاقػدـ ،كقػد قسػميا

الباحث إلى المحاكر األساسية التالية:

المحور األول :الدراسات التي تناكلت األداء التدريسي لاساتذة الجامعييف

المحور الثاني :الدراسات التي تناكلت تقكيـ أداء أساتذة التربية البدنية كالرياضية

المحور الثالث :الدراسات التي تناكلت األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة

أوالً :دراسات المحور األول :الدراسات التي تناولت األداء التدريسي لألساتذة الجامعيين
 )1دراسة األسمر(ٕ٘ٓٓ) ،بعنوان  ":كفايات أداء عضوات ىيئة التـدريس بجامعـة أم القـرى مـن وجيـة
نظر

الطالبات".

ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى مػدل ممارسػة عضػكات ىيئػة التػدريس لكفايػات األداء بمحاكرىػا األربعػة:

الشخصػية ،كالتدريسػية ،كادارة الصػؼ ،كالتقػكيـ ،مػف كجيػة نظػر طالبػات مرحمػة البكػالكريكس بجامعػة أـ
القػرل المتكقػع تخػرجيف ،كاسػتخدمت الباحثػة المػنيج الكصػفي التحميمػي لد ارسػتيا كقػد أجابػت عينػة الد ارسػة
البػالغ عػددىا (ّٕٓ) طالبػة عمػى أداتيػا المككنػة مػف جػزأيف :البيانػات األكليػة ،كمقيػاس متػدرج مػف خمػس

درجػات لقيػاس كاقػع ممارسػات عضػكات ىيئػة التػدريس لكفايػات األداء ،تضػمنت فق ارتػو أىػـ كفايػات األداء

المطمػكب تكافرىػا لػدل عضػكات ىيئػة التػدريس بالجامعػات ،كصػنفت فقراتيػا (ِٔ) إلػى أربعػة محػاكر:

(الشخصية ،كالتدريسية ،كادارة الصؼ ،كالتقكيـ).

ككانػت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :أف عضػكات ىيئػة التػدريس بجامعػة أـ القػرل يمارسػف كفايػات األداء

بمحاكرىا األربعة بدرجة متكسطة ،كأف ىناؾ فركقػان دالػة إحصػائيان بػيف اسػتجابات أفػراد عينػة الد ارسػة حيػاؿ

كاقع ممارسة عضكات ىيئة التدريس لكفايات األداء ،كعمى كجو التحديد الكفايات( :الشخصػية ،كالتدريسػية،
كادارة الصػؼ ،كالتقػكيـ) تبعػان الخػتالؼ الكميػات ،ككجػكد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف كاقػع

ممارسػة عضػكات ىيئػة التػدريس لمحػاكر كفايػات األداء كبعضػيا بعضػان .كتكصػي الد ارسػة بضػركرة التركيػز
عمى دكرات إعداد أعضاء ىيئة التدريس.

 )2دراسة سكر والخزندار (ٕ٘ٓٓ) ،بعنوان  ":مستويات معيارية مقترحة لكفايات األداء الالزمة لممعمم
لمواجية مستجدات

العصر".
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ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ الكفايػات التػي ترفػع مػف مسػتكل أداء المعمػـ كتمكنػو مػف مكاجيػة العصػر
بمسػتجداتو كمتوي ارتػو المتعػددة ،إعػداد قائمػة مػف المسػتكيات المعياريػة المالئمػة لمحكػـ عمػى مػدل امػتالؾ

المعمـ لتمؾ الكفايات .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كقد بموت عينة البحث )َٔ( فردان مف

الخبػراء كالميتمػيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي كميػات التربيػة بوػزة كالمشػرفيف التربػكييف عمػى الطمبػة

المعمميف بكمية التربية بجامعػة األقصػى بوػزة .كقػد اسػتخدـ الباحثػاف اسػتبياف مفتػكح كجػو لعينػة مػف الخبػراء
الميتميف مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية كالمشرفيف

التربػكييف لتحديػد كفايػات األداء الالزمػة لممعمػـ لمكاجيػة مسػتجدات العصػر كاقتػراح مسػتكيات معياريػة

مالئمة ليا ،استبياف ضـ الكفايات كالمعايير المقترحة التي تػـ جمعيػا كترتيبيػا مػف االسػتبياف المفتػكح كجػو
لنفس أعضاء العينة مف الخبراء لتحديد درجة أىمية كؿ مف الكفايات كمستكياتيا المعيارية المقترحة.

ككانت أبرز نتائج ىذه الد ارسة :كضع (َِ) كفاية فرعية تعتبر بمثابة مستكيات معيارية لكفاية المعرفة

العمميػة كتكظيفيػا لخدمػة البيئػة كالمجتمػع ،ك(ُّ) كفايػة فرعيػة تعتبػر بمثابػة مسػتكيات معياريػة لكفايػة

المشػاركة التفاعميػة كالتكاصػؿ خػالؿ عمميػة التػدريس ،ك(ٗ) كفايػات فرعيػة تعتبػر بمثابػة مسػتكيات معياريػة
لكفاية استخداـ كتكظيؼ مصادر المعرفة ،ك(َِ) كفاية فرعية تعتبر بمثابة مستكيات معياريػة لكفايػة إدارة

الصؼ القائمة عمى أساس قيادية المعمػـ كاحتػراـ المػتعمـ تفعيػؿ دكره فػي العمميػة التعميميػة المتعػددة ،ك(ُّ)

كفاية فرعية تعتبر بمثابة مستكيات معيارية لكفاية التقكيـ متعدد األغراض كاألبعاد .ـ

المينيـة المتطمّبـة لألسـتاذ الجـامعي مـن وجيـة نظـر
 )3دراسة الحكمـي (ٕٗٓٓ) ،بعنـوان  ":الكفـاءات
ّ

طالبو وعالقتيا ببعض

المتغيرات".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أكثر الكفاءات المينية تفضيالن لدل األستاذ الجامعي مف كجية نظر الطمبة

بجامعػة أـ القػرل فػرع الطػائؼ ،كمػا ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف المتويػرات التػي يمكػف أف يكػكف ليػا تػأثير فػي
األحكػاـ الصػادرة مػف الطمبػة عمػى الكفػاءة المينيػة المتطمبػة لمعممػييـ .كاسػتخدمت الد ارسػة المػنيج الكصػفي

كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف )َُِ( طػالب مػف طمبػة كميتػي التربيػة كالعمػكـ بجامعػة أـ القػرل فػي
التحميميٌ ،
الطائؼ بالمستكل األكؿ كالمستكل األخير .كاسػتخدمت فػي الد ارسػة قائمػة الكفػاءات المينيػة كالمشػتممة عمػى

(ٔ) كفاءات رئيسة ك )ٕٓ( كفاءة فرعية.
ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة:

 تتمحكر الكفاءات المينية المتطمبة لاستاذ الجامعي مف كجية نظر الطمبة حكؿ ست كفاءات رئيسيةػانية ،كاألنشػطة كالتقػكيـ ،كالػتمكف العممػي
ىػي( :الشخصػية ،كاإلعػداد لممحاضػرة كتنفيػذىا ،كالعالقػات اإلنس ٌ
كالنمك الميني ،كأساليب الحفز كالتعزيز).

 تكجػد فػركؽ فػي درجػات تفضػيؿ طمبػة الجامعػة لمكفػاءات المينيػة المتطمبػة لاسػتاذ الجػامعي ،كتميػؿجميعيا إلى ضركرة تكافر متطمبات قائمة الكفاءات لاستاذ الجامعي.
41

 تكجػد فػركؽ بػيف طمبػة الكميػات النظريػة كالكميػات العمميػة فػي متكسػطات درجػات تفضػيؿ الكفػاءاتالمينية (اإلعداد لممحاضرة كتنفيذىا ،كأساليب الحفز كالتعزيز) لصالح الكميػات العمميػة ،أمػا بقيػة الكفػاءات
مكضع الدراسة فال تكجد فييا فركؽ بيف نكعي الكميات.
 ال تكجد فركؽ بيف كجيات نظػر طمبػة المسػتكل األكؿ كاألخيػر بالجامعػة فػي درجػة تفضػيؿ الكفػاءاتالمينية لاستاذ الجامعي.
 )4دراســـة (ســـيمون)  ،)ٕٖٓٓ( Simon,بعنـــوان  ":تقـــويم الكفـــاءة والفاعميـــة التدريســـية لألســـاتذة
الجامعيين من وجية نظر طالب المؤسسات التربوية

العميا".

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تق ػػكيـ الكف ػػاءة كالفاعمي ػػة التدريس ػػية لاس ػػاتذة الج ػػامعييف م ػػف كجي ػػة نظ ػػر ط ػػالب
المؤسسات التربكية العميا ،كقد استخدمت الدراسة المػنيج الكصػفي التحميمػي فػي تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ اسػتبياف

مكػػكف مػػف ثمػػاني أسػػئمة بوػػرض التعػػرؼ عمػػى آراء عينػػة مػػف الطػػالب الفاعميػػة التدريسػػية لعػػدد (ٕ) مػػف

األسػػاتذة المتفػػاكتكف فػػي حيػػث الكفػػاءة كالفاعميػػة التدريسػػية (كفق ػان لمتقػػارير الرسػػمية الخاصػػة بتقػػكيـ مسػػتكل
أدائيػػـ) الػػذيف يقكمػػكف بتػػدريس بعػػض المقػػررات العمميػػة ليػػـ كىػػك مقػػرر ( )MISكىػػك مختصػػر لمقػػرر إدارة

نظـ المعمكمات  Management Information Systemsعمى مدار ثالث فصكؿ دراسية متتاليػة ،كقػد
تضػػمنت األسػػئمة بعػػض الجكانػػب الخاصػػة بػػأداء أسػػتاذ المقػػرر مثػػؿ :القػػدرة عمػػى التكاصػػؿ ،االتجػػاه نحػػك

الدارسيف ،غ ازرة ككفاءة المادة العممية ،الميارات التدريسية ،العدؿ كالمكضكعية  ،المركنة.

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :عدـ كجكد فركؽ دالػة بػيف أراء الطػالب فػي جكانػب األداء التػي حػددتيا

فقرات االستبياف في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم.
ـ

 )5دراسة شحاتو (ٕٔٓٓ) ،بعنوان  ":الكفاءات المينية األدائية لعضو ىيئة التدريس ،والمشكالت التي
تواجو العممية التعميمية التقويمية".
ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى الكفػػاءات المينيػػة األدائيػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس ،كالمشػػكالت التػػي تكاجػػو
العمميػػة التعميميػػة التقكيميػػة ،كالعكامػػؿ التػػي تسػػاعد فػػي تطػػكير التػػدريس ،كالتقػػكيـ الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر
الطالبات كأعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية لمبنات بالرياض ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمػي

لدراستو .كما استخدـ االستبانة كأداة لدراستو استطمع فييا رأم (َُِ) عضك ىيئة تدريس ،ك(َّٓ) طالبػة

جامعية.

ككانػػت أبػػرز نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة :أف الػػتمكف مػػف المػػادة العمميػػة ،كالتمسػػؾ باالنضػػباط كالنظػػاـ ،كتعزيػػز

كتعدد
كتقبؿ األفكار الجديدةٌ ،
اإلجابة كتكفير الدافعية لمتعمـ ،كاحتراـ الطالبات كالتفاعؿ مع كجيات نظرىفٌ ،
الشخصية التي يجب تكفرىا في عضك ىيئة التدريس .في حيف أف تقبؿ قيـ التعاكف فػي
الراء ،مف السمات
ٌ
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التعمـ كتشجيع الطالبات عمى المشاركة كالعناية بميارات التعمـ الذاتي ،كاتاحة مناخ تعميمي تسكده العالقات
اإلنسانية ،مف السمات التي ظيرت في آخر اىتمامات الطالبات كأعضاء ىيئة التدريس.
 )6دراسـة (سـوزان يـونج ،وديـل شـاو)  ،)ٕٓٓٓ( Suzanne Young & Dale G.Shawبعنـوان":
االتجاىات التربوية وعوامل فاعمية التدريس في الكميات الجامعية بجامعة (كمورادو)

الشمالية".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى كشػػؼ االتجاىػػات التربكيػػة كعكامػػؿ فاعميػػة التػػدريس فػػي الكميػػات الجامعيػػة بجامعػػة

(كمكرادك ) الشمالية ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كقاـ الباحثاف بتصميـ استبانة مككنة
مف (ِٓ) عبارة كأداة لجمع المعمكمات الخاصة بالدراسة ،طبقت عمى عينة مككنة مف (ُِٗ) طالبػا لبيػاف
مدل فاعمية أعضاء ىيئة التدريس في تقديـ المقررات التي يدرسكنيا كاختيار أفضميـ لكؿ مقرر دراسي.

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :أف أفضؿ أعضاء ىيئة التدريس ىـ القادركف عمى إعطاء قيمة عمميػة

ككظيفيػػة لممقػػررات التػػي يقكمػػكف بتدريسػػيا كيعممػػكف عمػػى زيػػادة دافعيػػة طالبيػػـ كحماسػػيـ لمعمميػػة التعميميػػة،
كما أف ىناؾ فئة مف أعضػاء ىيئػة التػدريس يكاجيػكف مشػكمة التكاصػؿ كالتفاعػؿ مػع الطػالب ممػا يقمػؿ مػف

فاعمية تدريسيـ لممقررات ،أما الفئة األخيرة مف أعضاء ىيئة التدريس فيـ الذيف يكاجيكف مشكمة عدـ القدرة

عمى تنظيـ محتػكل المقػرر الد ارسػي بمػا يػتالءـ مػع بيئػة الػتعمـ فػي الصػؼ الد ارسػي كالػذيف مػازالكا يعتمػدكف
الطرؽ التقميدية في التدريس كال يستخدمكف التقنيات التربكية المناسبة.
ـ

المثالية كما يراىا الطمبة في جامعـة
الفعمية و
التدريسية
 )7دراسة الخثيمة (ٕٓٓٓ) ،بعنوان " :الميارات
ّ
ّ
ّ

الممك سعود".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد الميػػارات التدريسػػية الفعميػػة كالمثاليػػة كمػػا ت ارىػػا طالبػػات جامعػػة الممػػؾ سػػعكد

بالرياض ،كالى تطكير الميػارات ،كأنمػاط المحاضػرات كالتنظػيـ ،كبنػاء المحاضػرة ،كمسػتكل األداء كاإللقػاء،
ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،اش ػػتممت عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى (ُِٖ) طالبػ ػان كطالبػ ػة م ػػف مختم ػػؼ

الكميات.

كأىـ ما تكصمت إليػو الد ارسػة مػف نتػائج :أف األسػتاذ الجػامعي ال يصػؿ فػي مسػتكل أدائػو لدرجػة الكفايػة

األكاديمية ،كالتكاصؿ مع الطمبة .فاالعتماد عمى
يسية ك
ٌ
المتكقعة ،كأنو بحاجة لتطكير ميارات األساليب التدر ٌ
أسمكب إلقػاء المحاضػرات ،كشػرح الكتػب كالمػالزـ ،كتقػديـ خطٌػة متكاممػة لمفػردات المقػرر ،كتكزيػع الػدرجات
فػػي بدايػػة الفصػػؿ الد ارسػػي ،كرب ػػط المحتػػكل بأىػػداؼ المقػػرر ،كاالعتم ػػاد عمػػى أسػػمكب الحفػػظ كاالس ػػترجاع

كاالختبارات التحريرٌية في تقكيـ الطمبة مف الميارات المثالية التي تمارس بنسبة عالية .في حيف أف اكتشاؼ
قدرات الطالبات مف خالؿ الميارات التدريسية كالتشجيع عمى التفكير اإلبداعي ،كالتعبير الصػادؽ ،كعػرض
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المحاضػ ػرات بش ػػيء م ػػف الفاعمي ػػة ،كالتح ػػدم لعق ػػكؿ الطالب ػػات ،كم ارع ػػاة الف ػػركؽ الفردي ػػة ،كتق ػػديـ اإلرش ػػاد
األكاديمي كمما سنحت الفرصة.

كفػي ضػػكء مػػا تكصػػمت إليػػو الد ارسػة مػػف نتػػائج ،تػػـ كضػػع عػدد مػػف التكصػػيات أىميػػا :تطػػكير الميػػارات

المثالية التي يجب أف يمارسيا األستاذ الجامعي ،مثؿ :زيادة عدد ساعات اإلرشاد أثنػاء السػاعات المكتبيػة،

كتفيـ ظركؼ الطالبات فػي حػاؿ التػأخير أك الويػاب ،كتنميػة التعمػيـ الػذاتي ،كاالعتمػاد عمػى الػنفس ،كاتاحػة

الفرصة لمطالبات لتقكيـ أنفسيف أكالن ،ثـ لتقكيـ األستاذ.

التعقيب عمى دراسات المحور األول:
 .1بالنسبة لألىداف التي سعت إلييا الدراسات:
ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ إلى الكفايات المتطمبة في األداء التدريسي عمى محاكر :الشخصية،

كالتدريسػية ،كادارة الصػؼ ،كالتقػكيـ ،ك(اإلعػداد لممحاضػرة كتنفيػذىا ،كأسػاليب الحفػز كالتعزيػز) ،كمػف ىػذه

الدراسات :دراسة األسمر (ََِٓ) ،كدراسة الحكمي (ََِْ) .بينما ىدفت بعض الدراسات إلى تحديد أىـ

الكفايات التي ترفع مػف مسػتكل أداء المعمػـ كتمكنػو مػف مكاجيػة الػع العصػر بمسػتجداتو كمتوي ارتػو المتعػددة،
كد ارس ػػة س ػػكر كالخزن ػػدار (ََِٓ) ،بينم ػػا ى ػػدفت د ارس ػػة  ،)ََِّ( Simon,إل ػػى تق ػػكيـ الكف ػػاءة كالفاعمي ػػة

التدريسية لاساتذة الجامعييف (كفقان لمتقارير الرسمية الخاصة بتقكيـ مستكل أدائيـ).

كىػدفت د ارسػة  ،)َََِ( Suzanne Young & Dale G.Shawإلػى الكشػؼ عػف االتجاىػػات

التربكية كعكامؿ فاعمية التدريس في الكميات الجامعية ،كىدفت دراسة شػحاتو(ََُِ) إلػى تحديػد المشػكالت
التي تكاجو العممية التعميمية التقكيمية ،كالعكامؿ التي تساعد في تطكير التدريس ،كالتقػكيـ الجػامعي ،كىػدفت

د ارس ػػة الخثيم ػػة (َََِ) إل ػػى تحدي ػػد المي ػػارات التدريس ػػية الفعمي ػػة كالمثالي ػػة ىيئ ػػة الت ػػدريس ،ككيفي ػػة تط ػػكير
الميارات ،كأنماط المحاضرات كالتنظيـ ،كبناء المحاضرة ،كمستكل األداء كاإللقاء.
أما الدراسة الحالية تيدؼ إلى تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية

كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .2بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:

اعتمدت أغمب الدراسات عمى المنيج الكصفي التحميمي لمناسػبتو لمكضػكعات الد ارسػات مػف ىػذا النػكع،

كمف الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمػي ،د ارسػة األسػمر (ََِٓ) ،كد ارسػة إبػراىيـ الحكمػي
(ََِْ) ،كد ارسػػة سػػكر الخزنػػدار (ََِٓ) ،كد ارسػػة سػػيمكف  ،)ََِّ( Simon,كد ارسػػة

 ،)َََِ( Young & Dale G.Shawكدراسة شحاتو (ََُِ) ،كدراسة الخثيمة (َََِ).

Suzanne

كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات السػػابقة التػػي اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كالػػذم يػػتـ مػػف

خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة (تقكيـ األداء التدريسي لػدل األسػتاذ الجػامعي بكميتػي التربيػة كالتربيػة
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البدنيػػة كالرياضػػة بجامعػػة األقصػػى فػػي ضػػكء معػػايير الجػػكدة الشػػاممة) كتحميػػؿ بيانتيػػا كبيػػاف العالقػػة بػػيف
مككناتيا كالراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا ،كالثار التي تحدثيا.
 .3بالنسبة لعينة الدراسة:
بعػػض الد ارسػػات طبقػػت عمػػى عينػػات عش ػكائية مػػف الطمبػػة كد ارسػػة األسػػمر (ََِٓ) ،كد ارسػػة الحكمػػي

(ََِْ) ،كد ارسػػة  ،)ََِّ( Simonكد ارسػػة ،)َََِ( Suzanne Young & Dale G.Shaw
كد ارس ػػة الخثيم ػػة (َََِ).بينم ػػا طبق ػػت د ارس ػػة س ػػكر كالخزن ػػدار (ََِٓ) عم ػػى ث ػػالث عين ػػات لمد ارس ػػة ى ػػـ

أعضػاء ىيئػة التػدريس بكميػة التربيػة ،ىيئػة كالمشػرفيف التربػكييف كالطمبػة المعممػيف.كبعض الد ارسػات طبقػت
عمػػى عينتػػاف طبقيتػػاف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بكميػػات المعممػػيف كمػػف الطمبػػة مػػف تمػػؾ الكميػػات كد ارسػػة

شحاتو (ََُِ).

كتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض تمؾ الدراسات في اختيار عينة الدراسة مف الطمبػة فػي كميػة التريػة كمػف

ىـ في المستكل الرابع.

 .4بالنسبة ألدوات الدراسة:
معظـ الدراسات السابقة استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات ،رغـ اختالؼ المتويرات ،كمنيػا :د ارسػة

األسػ ػ ػػمر (ََِٓ) ،كد ارسػ ػ ػػة سػ ػ ػػكر كالخزنػ ػ ػػدار (ََِٓ) ،كد ارسػ ػ ػػة الحكمػ ػ ػػي (ََِْ) ،كد ارسػ ػ ػػة Simon

(ََِّ) ،كدراسة شحاتو (ََُِ) ،كد ارسػة  ،)َََِ( Suzanne Young & Dale G.Shawكد ارسػة
الخثيمة (َََِ).أما الدراسة الحالية اسػتخدمت اسػتبانتاف ،األكلػى :مكجيػة لمطمبػة فػي كميػة التربيػة كالثانيػة:
مكجية لمطمبة في كمية التربية البدنية كالرياضة في جامعة األقصى بوزة.

المحور الثاني :تقويم أداء أساتذة التربية البدنية والرياضية
 )1دراسة خميفة (ٕ٘ٔٓ)  ،بعنوان  ":تقويم برنامج إعداد معمم التربية البدنية بكميات التربية بميبيا".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػكيـ برنػػامج اعػػداد معمػػـ التربيػػة البدنيػػة بكميػػات التربيػػة بميبيػػا كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى:

الكاق ػػع الح ػػالي لبرن ػػامج إع ػػداد معم ػػـ التربي ػػة البدني ػػة بكمي ػػات التربي ػػة بميبي ػػا م ػػف كجي ػػة نظ ػػر أعض ػػاء ىيئ ػػة
التػدريس ،كمػف كجيػػة نظػر الطالػػب المعمػـ .كاسػػتخدـ الباحػث المػػنيج الكصػفي باألسػػمكب المسػحي لمالئمتػػو

لطبيعػػة البحػػث ،طبػػؽ البحػػث عمػػى العينػػة العمديػػة كالتػػي اشػػتممت عمػػى طػػالب السػػنة الرابعػػة كاعضػػاء ىيئػػة
التدريس بقسـ التربية البدنية بكميات التربية بميبيا.

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :نسبة كبيرة مف أىداؼ البرنامج لـ تتحقؽ رغـ اىميتو ،ال تكجد سياسػة

قب ػػكؿ كاض ػػحة بقس ػػـ التربي ػػة البدني ػػة ،ع ػػدد المق ػػررات الد ارس ػػية غي ػػر كافي ػػة ف ػػي إع ػػداد المعم ػػـ ،ال تكظ ػػؼ
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التكنكلكجيػا الػتعمـ فػي العمميػة التعميميػة ،أف التػدريب الميػداني بصػكرتيا الحاليػة غيػر صػالح ألعػداد المعمػػـ،
يعتمد المعمـ عمى استخداـ اساليب التقكيـ التقميدية (الحفظ كالتمقيف).
ـ

)2

دراسة مسمار وصالح (ٖٕٔٓ) ،بعنوان  ":دور التعميم في التربية الرياضية في المجتمع األردني

من وجية نظر

متخصصييا".

ىػدفت الد ارسػة لمتعػرؼ عمػى دكر التعمػيـ فػي التربيػة الرياضػية فػي المجتمػع األردنػي مػف كجيػة نظػر

متخصصػيو ،كقػاـ الباحثػاف بإعػداد كتصػميـ اسػتبانة لتحقيػؽ األىػداؼ المبتوػاة ،كاسػتخدمت الد ارسػة المػنيج
ػردان ،مكزعػة عمػى جميػع أعضػاء ىيئػات التػدريس
الكصػفي التحميمػي ،كتػـ اختيػار عينػة قكاميػا (ِٕٔ) ف ن
كطػالب السػنة الرابعػة فػي آليػات التربيػة الرياضػية فػي الجامعػات األردنيػة ،كمشػرفي التربيػة الرياضػية فػي
مػديريات التربيػة كالتعمػيـ ،كمعممػي كمعممػات التربيػة الرياضػية فػي مػدارس المممكػة :الحككميػة كالخاصػة
كككالة الوكث الدكلية.

ككانػت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :أف تقػديرات أفػراد العينػة حػكؿ دكر التربيػة الرياضػية جػاءت بدرجػة

متكسػطة عمػى جميػع المجػاالت ،كجػاء مجػاؿ الثقافػة الصػحية الجسػدية فػي المرتبػة األكلػى ،كمجػاؿ القػيـ

معنكيا لصالح المراكز الكظيفية(عضك ىيئة تدريس
األخالقية في المرتبة األخيرة .كتقديرات أفراد العينة دالة
ن
معنكيا
معنكيا لمتوير الجنس ،مع كجكد فركؽ دالة
ياضية) ،كال كجكد لفركؽ دالة
جامعي ،كمشرؼ تربية ر ٌ
ن
ن
تعزل لمتوير المؤىؿ العممي األعمى ،كالخبرة األطكؿ ،كجية العمؿ في القطاع الخاص كككالة الوكث.

كأكصت الدراسة ببياف دكر التربية الرياض ٌػية المجتمعػي كالتركيػز عميػو ،كضػركرة االىتمػاـ بػدرس التربيػة
الرياضية كمعمميا ،كاعطاء ىذا التخصص االىتماـ المناسب كالمطمكب كالتشجيع عمى دراستو كالعمؿ بو.
ـ

 )3دراسة حسانين (ٕٕٔٓ) ،بعنوان  ":برنامج تأىيل وارشاد لترقي معممـي التربيـة الرياضـية بالمرحمـة
الثانوية".
ىدفت الد ارسػة إلػى إعػداد برنػامج تأىيػؿ كارشػاد مقتػرح لترقػي المعمػـ المسػاعد لمتربيػة الرياضػية بالمرحمػة
الثانكيػة؛ لتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كقػد تػـ اختيػار عينػة البحػث
الخبػ ػراء ف ػػي مج ػػاؿ التربي ػػة كالتربي ػػة الرياض ػػية كالبػ ػرامج كع ػػددىـ (ُٖ) خبي ػػر كالمعم ػػـ المس ػػاعد ف ػػي التربي ػػة

الرياضػػية بالمرحمػػة الثانكيػػة بمحافظ ػة أسػػيكط كعػػددىـ (َّ) معمػػـ كمػػكجيي التربيػػة الرياضػػية كعػػددىـ (ٓ)
مكجييف.

ككانت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :ارتفػاع نسػب المعػامالت العمميػة ألىػداؼ ،كطػرؽ تنفيػذ ،كطػرؽ تقػكيـ،

كتصميـ برنامج لتأىيؿ كارشاد معممي التربية الرياضية في المرحمة الثانكية،

كمف أبرز تكصيات الدراسة :ضركرة استخداـ البرنامج المقترح لمتأىيػؿ كاإلرشػاد عنػد الترقػي إلػي كظيفػة
معمػػـ تربيػػة رياضػػية بمرحمػػة التعمػػيـ الثػػانكم ،كأف تتبنػػي األكاديميػػة المينيػػة لممعممػػيف بالتنسػػيؽ مػػع كميػػات
التربية الرياضية تنفيذ البرنامج المقترح عمي معممي التربية الرياضية بمرحمة التعميـ الثانكم.
ـ
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)4

دراسـة حمـدان(ٕٔٔٓ) ،بعنـوان  ":مـدى مواكبـة كميـة التربيـة البدنيـة والرياضـة فـي جامعـة

األقصى/غزة لمعايير الجودة

العالمية".

ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى الكقػكؼ عنػد مكاصػفات كميػة التربيػة البدنيػة كالرياضػة فػي ضػكء معػايير

الجػكدة العالميػة ،كمػا ي ارىػا أعضػاء ىيئػة التػدريس كطمبػة كميػة التربيػة البدنيػة كالرياضػية بجامعػة األقصػى
كالرؤية المستقبمية الكاجب تبنييا لمنيكض بكمية التربية البدنية كالرياضة في ضكء معايير الجػكدة العالميػة،

اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كمجتمػع الد ارسػة مػف الييئػة التدريسػية بكميػة التربيػة البدنيػة
كعػددىـ (ِٓ) ،كطمبػة الكميػة المسػتكم ال اربػع كعػددىـ (َُْ) ،تمثمػت أداه الد ارسػة فػي اسػتبانتيف األكلػى

مطبقة عمي الييئة التدريسية كتشمؿ (سياسات الجكدة ،التزاـ اإلدارة العميا ،التكجو بالعميؿ الطالب ،مشاركة

العػامميف فػي عمميػات التحسػف ،تػكافر نظػاـ معمكمػات ،تػكافر نظػاـ لمتػدريب) ،كالثانيػة مطبقػة عمػى الطمبػة
تتمثػؿ كتشػمؿ معػايير تتعمػؽ (بأىػداؼ الكميػة ،بمحتػكل الكميػة ،بطػرؽ التػدريس بالكميػة ،بكسػائؿ التقػكيـ

بالكميػة ،بػاإلدارة التعميميػة بالكميػة ،بتقنيػات الػتعمـ بالكميػة ،بالمنشػئات بالكميػة ،بأعضػاء الييئػة التعميميػة

بالكمية ،بقبكؿ الطمبة بالكمية).

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :ضركرة مكاكبة التويرات العالمية كتحقيؽ متطمبات الجكدة بكمية التربية

البدنيػة كالرياضػة لمنيػكض بيػا عمػي مسػتكم الػكطف كخاصػة بالكػادر التعميمػي كالمنشػتت الرياضػية كقبػكؿ
الطمبة ،كتنفيذ برامج تدريبية لمقيادات تتضمف مفاىيـ كفمسفة كاستراتيجيات الجكدة ككيفية تطبيقيا.

 )5دراسة  ،)ٕٓٓٚ( Dominique Banvilleبعنـوان  ":تـأثير التكامـل بـين معـايير الييئـة القوميـة
األمريكية لمتربية البدنية والرياضة /والمجمس الوطني األمريكي ( (NCATE/NASPEعمـي تقيـيم أداء
المعمم" .ـ

ىػدفت الد ارسػة إلػى معرفػة األىميػة التػي أعطاىػا المعممػكف لمتربيػة البدنيػة كالرياضػة لممعػايير المختمفػة
أثنػاء الفصػؿ الد ارسػي كقػد تػـ إجػراء تعػديالت عمػى شػكؿ التقػارير حتػى تتكامػؿ المعػايير بشػكؿ أفضػؿ؛

كييدؼ العمػؿ إلػى د ارسػة تػأثير تكامػؿ المعػايير عمػى تقػارير تقيػيـ أداء المعمػـ كاسػتخدمت الد ارسػة التحميػؿ

المقارف.

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :أف المعيػاريف ال اربػع (اإلدارة كالحػافز) ،كالسػادس (التخطػيط كالتعميمػات)

مف معايير  NASPEلممعمـ المبتدئ كالمعاكف ،كانا عمى غير أىمية بقية المعايير مما يعنى الحاجة التي
تكضيح أكبر ليذه المعايير كخمؽ قنػكات اتصػاؿ أفضػؿ مػف أجػؿ كضػعيا فػي أىميتيػا المفركضػة مػف قبػؿ

المعمميف.

 )6دراسـة الحـاج ( ،)ٕٓٓٙبعنـوان  ":تقـويم تـدريس مدرسـي التربيـة البدنيـة و الرياضـية بـالتعميم
المتوسط".
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ىػدفت الد ارسػة إلػى كجيػة نظػر المػدرس ،المكجػو ،كالتمميػذ لطريقػة تػدريس المػدرس التربيػة البدنيػة
كالرياضػية فػي المرحمػة المتكسػطة .اسػتخدمت الد ارسػة المػنيج المسػحي ،تككنػت العينػة مػف مجمكعػة مػف

مدرسي التربية البدنية في التعميـ المتكسط ككذا مكجيك التربية البدنية كالرياضية ،كما شممت الد ارسػة عمػى
مجمكعة مف التالميذ .وقاـ الباحث بتكزيع استبياف عمى مدرسي التربية البدنية كالرياضية بالتعميـ المتكسط،
ككذلؾ قاـ بإجراء مقابالت شخصية مع المكجييف ،باإلضػافة إلػى ذلػؾ كزع اسػتبياف عمػى التالميػذ ،كطبػؽ

استمارة المشاىدة ألندرسكف.

ككانت أبرز نتائج ىػذه الد ارسػة :طريقػة تػدريس مػدرس التربيػة البدنيػة كالرياضػية تعػكؽ مشػاركة التالميػذ

الحماسػية خػالؿ الػدرس كىػذا حسػب ككجيػات نظػر التالميػذ ،إف طريقػة التػدريس مػدرس التربيػة البدنيػة

كالرياضػية بػالتعميـ المتكسػط ال تنمػي قػدرات التالميػذ كال تحػثيـ عمػى المشػاركة الفعالػة ،إف مػدرس التربيػة

البدنية كالرياضية بالتعميـ المتكسط ال يستعمؿ االختبارات النظرية في تقيـ الجانب المعرفي لدل تالمذتو.

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
 .1بالنسبة لألىداف التي سعت إلييا الدراسات:
ىػدفت بعػض الد ارسػات إلػى التعػرؼ إلػى قيػاس المتعػة المتػكافرة فػي دركس التربيػة الرياضػية باسػتخداـ
أساليب تدريس مختمفة ،كمف ىذه الدراسات :دراسة ذياب (َُِٓ).

بينما ىدفت بعض الدراسات إلى تقكيـ برنامج اعداد معمـ التربية البدنية بكميػات التربيػة ،كد ارسػة خميفػة

(َُِٓ) ،كدراسة الحاج (ََِٔ) ،كدراسة أميف (ََِّ) ،بينما ىدفت دراسة الحديدم ،كدىش (َُِّ)،
كدراسة  ،)َََِ( Roweإلى التعرؼ إلى الحاجات التدريبية لمعممات التربية الرياضية.

كىدفت دراسة مسمار كصالح (َُِّ) ،إلى الكشؼ عف الدراسة لمتعرؼ عمػى دكر التعمػيـ فػي التربيػة

الرياضػية ،كىػدفت د ارسػة سػيار (ََِْ) ،إلػى التعػرؼ إلػى كاقػع تػدريب معممػي التربيػة الرياضػية أثنػاء

الخدمػػة ،كىػػدفت د ارسػػة حسػػانيف (َُِِ) ،إلػػى إعػػداد برنػػامج تأىيػػؿ كارشػػاد مقتػػرح لترقػػي المعمػػـ المسػػاعد
لمتربية الرياضية ،كمف جية أخرل ىدفت دراسة حمػداف (َُُِ) إلػى الكقػكؼ عنػد مكاصػفات كميػة التربيػة

البدنية كالرياضة في ضكء معايير الجكدة العالمية.

كىدفت دراسة عكدات ،كخصػاكنة (ََِٗ) ،لمتعػرؼ عػف المشػكالت المينيػة التػي تكاجػو م ٌػدرس التربيػة

الرياض ٌػية فػي الم ٌػدارس الحككميػة ،كىػدفت د ارسػة ابػف ذىبيػة (ََِٗ) إلػى معرفػة مػدل مسػاىمة طريقػة
المقاربة بالكفاءات في الرفع مف مستكل أداء مدرس التربية البدنية كالرياضية بالمرحمة الثانكيػة ،بينمػا ىػدفت

د ارسػة  ،)ََِٕ( Dominique Banvilleإلػى معرفػة األىميػة التػي أعطاىػا المعممػكف لمتربيػة البدنيػة
كالرياضة لممعايير المختمفة أثناء الفصؿ الد ارسي.

أما الدراسة الحالية تيدؼ إلى تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية

كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .2بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:
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اعتمدت بعض الدراسات عمى المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لمكضػكعات الد ارسػات مػف ىػذا النػكع،
كمف الدراسات التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمػي ،د ارسػة خميفػة (َُِٓ) ،كد ارسػة الحديػدم ،كدىػش

(َُِّ) ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة مس ػ ػ ػ ػػمار كص ػ ػ ػ ػػالح (َُِّ) ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػػيار (ََِْ) ،كد ارس ػ ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػ ػػيف (ََِّ)،
اس ػػتخدمت بع ػػض الد ارس ػػات الم ػػنيج المس ػػحي كد ارس ػػة ذي ػػاب (َُِٓ) ،كد ارس ػػة الح ػػاج (ََِٔ) ،كبع ػػض

الد ارسػػات اسػػتخدمت المػػنيج التحميػػؿ المقػػارف كد ارسػػة  ،)ََِٕ( Dominique Banvilleكتتفػػؽ الد ارسػػة
الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،كالذم يتـ مف خاللو كصؼ الظػاىرة

مكض ػػكع الد ارس ػػة (تق ػػكيـ األداء التدريس ػػي ل ػػدل األس ػػتاذ الج ػػامعي بكميت ػػي التربي ػػة كالتربي ػػة البدني ػػة كالرياض ػػة
بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .3بالنسبة لعينة الدراسة:
بعػض الد ارسػػات طبقػػت عمػػى عينػػات مػػف الطمبػة كد ارسػػة ذيػػاب (َُِٓ) ،كد ارسػػة أبػػك جػػامع (ََُِ)،

كدرسػػة مسػػمار ،كصػػالح (َُِّ) ،كد ارسػػة
كد ارسػػة أمػػيف (ََِّ).بينمػػا طبقػػت د ارسػػة خميفػػة (َُِٓ) ،ا
حمػػداف (َُُِ) ،كد ارسػػة بػػف ذىبيػػة (ََِٗ) ،ك د ارسػػة الحػػاج (ََِٔ) ،عمػػى عينتػػاف مػػف أعضػػاء ىيئػػة
التػػػدريس ،كالطمبػ ػػة .كبعػ ػػض الد ارسػ ػػات طبقػ ػػت عمػ ػػى معممػ ػػي التربيػ ػػة الرياضػ ػػية كد ارسػ ػػة الحديػ ػػدم ،كدىػ ػػش

(َُِّ) ،كدراسة سيار (ََِْ) .كبعض الدراسات طبقت عمى أكثر مػف عينػة كد ارسػة حسػانيف (َُِِ)
كىـ خبير ،كالمعمـ المساعد في التربية الرياضية ،كمكجيي التربية الرياضية.

كتتفؽ الدراسة الحالية مع بعض تمؾ الدراسات في اختيار عينة الدراسة مف الطمبة في كمية التربية كمػف

ىـ في المستكل الرابع.

 .4بالنسبة ألدوات الدراسة:
معظـ الدراسات السابقة استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات ،رغـ اختالؼ المتويرات ،كمنيػا :د ارسػة

الحديدم ،كدىش (َُِّ) ، ،كدراسة سيار (ََِْ).

أما الدراسة الحالية استخدمت استبانتاف ،األكلى :مكجية لمطمبة في كمية التربيػة كالثانيػة :مكجيػة لمطمبػة
في كمية التربية البدنية كالرياضة في جامعة األقصى بوزة.
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المحور الثالث :األداء التدريسي وفق معايير الجودة الشاممة
 )1دراســة خميفــة وآخــرون (ٕٗٔٓ) ،بعن ـوان  ":جــودة األداء التدريســي لألســتاذ الجــامعي فــي ضــوء
متطمبات ضمان الجودة من وجية نظر الطمبة".
ىدفت الدراسة إلى استقصاء جكدة األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في ضػكء متطمبػات ضػماف الجػكدة
مػػف كجيػػة نظػػر طمبػػة جامعػػة الشػػرؽ األكسػػط فػػي األردف ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي

معتم ػػدة عم ػػى أداة االس ػػتبانة ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػدافيا ،اش ػػتممت عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى (ُُّ) طالبػ ػان كطالب ػػة م ػػف

مختمؼ الكميات العممية كاإلنسانية تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية.

كأىػـ مػا تكصػػمت إليػو الد ارسػة مػػف نتػائج :كجػكد مسػػتكل جػكدة مرتفػع لمجػػاالت األداء التدريسػي لاسػػتاذ

الجػػامعي ككػػؿ ،كلكػػؿ مجػػاؿ عمػػى حػػدة ،كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي ميػػارات األداء التدريسػػي لاسػػتاذ

الجامعي ككؿ ،كعمى ميارات كؿ مجاؿ عمى حدة ،تعزل لممستكل الدراسي كلصالح طمبػة الماجسػتير ،عػدـ
كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػي مج ػػاالت مي ػػارات األس ػػتاذ الج ػػامعي كك ػػؿ ،كعم ػػى مي ػػارات التنفي ػػذ ،كالتق ػػكيـ ،كاالتص ػػاؿ

كالتكاصػػؿ ،ككجػػدت فػػركؽ فػػي مجػػاالت ميػػارات التخطػػيط لتػػدريس المػػادة تعػػزل لمجػػنس كلصػػالح الطالبػػات،
ككجكد فركؽ في جميع مجاالت ميارات األداء التدريسي ،كفي الميارات ككػؿ تعػزل لمتويػر الكميػة كلصػالح

الكميات اإلنسانية.

كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ،تػـ كضػع عػدد مػف التكصػيات أىميػا :رفػع سػكية اإلرشػاد

األكاديمي كالتربكم لطمبة مرحمة البكالكريكس لتعريفيـ بمياـ األستاذ الجامعي كزيادة كعييـ بمتطمبات أدائػو

التدريسػي فػي ضػكء معػايير ضػماف الجػكدة ،التأكيػد عمػى أعضػاء ىيئػة التػدريس بضػركرة اسػتعراض الخطٌػة

اسية لممادة في بداية الفصؿ الدراسي كمناقشة الطمبة بمحتكاىا كاإلجابة عف استفساراتيـ بخصكصيا.
الدر ٌ

 )2دراسـة محمـد (ٕٗٔٓ) ،بعنـوان  ":درجـة تطبيـق إدارة الجـودة الشـاممة فـي كميـة التربيـة الرياضـية
بجامعة

صنعاء".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في كمية التربية الرياضية بجامعة صػنعاء،

ككذلؾ التعرؼ إلى الفركؽ في درجة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعان

لمتويرات (الجنس ،كالرتبة األكاديمية ،كسنكات الخبرة) ،كالتعرؼ إلػى الفػركؽ فػي درجػة تطبيػؽ إدارة الجػكدة
الش ػػاممة فػ ػػي كمي ػػة التربيػ ػػة الرياض ػػية بجامعػ ػػة صػػػنعاء م ػػف كجي ػػة نظ ػػر أعضػػػاء ىيئ ػػة التػػػدريس كالطمبػػػة،

كاسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (َُِ) فػػردان مػػف أعضػػاء ىيئػػة

الت ػػدريس كالطمب ػػة ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث اس ػػتبياف لجم ػػع البيان ػػات مك ػػكف م ػػف أربع ػػة أبع ػػاد ( متطمب ػػات الج ػػكدة
الشاممة ،كالنظاـ اإلدارم ،كالنظاـ التعميمي ،كالنظاـ التفني).

ككانػت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :أف كميػة التربيػة الرياضػية بجامعػة صػنعاء تطبػؽ إدارة الجػكدة الشػاممة

بمتكسػػط مرتفػػع (ٓٗ ،)ِ.كلػػـ يكػػف ىنػػاؾ فركق ػان دالػػة إحصػػائيان فػػي درجػػة التطبيػػؽ تعػػزل لمتوي ػرات(الجنس،
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كالرتبة األكاديميػة ،كسػنكات الخبػرة) ،مػف كجيػة نظػر أعضػاء ىيئػة التػدريس ،كأيضػان عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة

إحصائيان بيف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة.

الدرس ػػة بض ػػركرة تبن ػػي كمي ػػة التربي ػػة الرياض ػػية بجامع ػػة ص ػػنعاء اس ػػتراتيجية كاض ػػحو كمح ػػددة
كأكص ػػت ا

لتطبيػؽ معػايير إدارة الجػكدة الشػاممة فييػا ،كاشػراؾ جميػػع أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي عمميػة التخطػػيط إلدارة
الجػػكدة الشػػاممة كاالسػػتفادة مػػف تجػػاربيـ كخب ػراتيـ كمػػؤىالتيـ بوػػض النظػػر عػػف الجػػنس كالرتبػػة األكاديميػػة

كسنكات الخبرة.

 )3دراسة المطيري (ٖٕٔٓ) ،بعنوان ":درجة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في أقسام التربيـة البدنيـة مـن
وجية نظر الموجيين الفنيين ومديري المدارس الثانوية في دولة

الكويت".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلػى الكشػؼ عػف درجػة تطبيػؽ إدارة الجػكدة الشػاممة فػي أقسػاـ التربيػة البدنيػة مػف
كجيػػة نظػػر المػػكجييف الفنيػػيف كمػػديرم المػػدارس الثانكيػػة فػػي دكلػػة الككيػػت .كتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي،

كاختيار العينة بالطريقة العنقكدية تككنت مف عدة مناطؽ ،ككاف عدد المكجييف (ُِ) مكجيان كمكجية كعدد

المديريف (ٕٔ) مدي انر كمديرة ،كقاـ الباحث بتطكير استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

ككانت أبرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :أف درجػة تطبيػؽ معػايير إدارة الجػكدة الشػاممة فػي أقسػاـ التربيػة البدنيػة

مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية في دكلة الككيػت كانػت بدرجػة مرتفعػة ،كمػف كجيػة نظػر المػكجييف
كانت بدرجة مرتفعة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي درجػة تطبيػؽ معػايير إدارة الجػكدة الشػاممة

فػػي أقسػػاـ التربيػػة البدنيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػكجييف الفنيػػيف فػػي دكلػػة الككيػػت ،تبعػان لمتويػػر الجػػنس كالعمػػر
كالمؤىؿ العممي كالخبرة.

كأكصت الدراسة أف تعمؿ الػك ازرة عمػى إكسػاب المعممػيف الميػارات الالزمػة كالتػي يػتـ مػف خالليػا تطػكير

مادة التربية البدنية.

 )4دراسـة الزنـاتي (ٕٕٔٓ) ،بعنـوان  ":تقـويم برنـامج تـدريب معممـي العمـوم أثنـاء الخدمـة بالمـدارس
الحكومية في ضوء معايير الجودة

الشاممة".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل تكافر معايير الجكدة الشاممة في برنامج تدريب معممي العمكـ بالمدارس

الحككمية في محافظات غزة .لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كمف أدكاتو
عمؿ قائمة بمعايير الجكدة الشاممة ،كعمؿ بطاقة مالحظة.

ككانت أبرز نتائج ىذه الد ارسػة لػـ تتحقػؽ معػايير الجػكدة الشػاممة فػي جميػع محػاكر البرنػامج التػدريبي

األربعة ،حيث لـ تصؿ إلى المستكل المطمكب الذم حدده الباحث بنسبة َٖ ،%كاف ىناؾ قصك انر اكضحان

في جكدة األداء التدريسي لمعممي العمكـ ،كالذيف شارككا في البرنامج التدريبي اختصاص عمكـ في الجانب

العممي ،حيث أظيرت النتائج أف جميع العبارات كانت مقبكلة مف حيث جكدة األداء.
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كمف أبرز تكصػيات الد ارسػة :العمػؿ عمػى تطػكير البػرامج التدريبيػة فػي ضػكء معػايير الجػكدة مػف حيػث
تصميـ ،كتخطيط ،كتنفيذ البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العمػكـ مػف نقطػة االنطػالؽ فػي تحديػد األىػداؼ،
كالمحتكل حتى تنتيي بعممية التقكيـ ،كالمتابعة ،كالتوذية الراجعة؛ كي تككف نتائجو ىدفان لمجميع ،مما يزيػد

مف فاعمية البرنامج .أف يراعي القائمكف عمى برامج إعػداد كتػدريب معممػي العمػكـ تنػكع ،ك شػمكؿ ،كتكامػؿ
البرامج التدريبية بحيث تتناسب ،كالحاجات المختمفة لفئات المعمميف ،كالمعممات أثناء الخدمة.

 )5دراسة رمضان (ٕٕٔٓ) ،بعنوان  ":معـايير مقترحـة لتقـويم أداء معمـم التربيـة الرياضـية فـي ضـوء
متطمبات الجودة واالعتماد في

التعميم".

ىدفت الدراسة إلى اقتراح المعايير التي يمكف االعتماد عمييػا فػي تقيػيـ أداء معمػـ التربيػة الرياضػية فػي
ضػكء متطمبػات الجػكدة كاالعتمػاد فػي التعمػيـ ،كأىػـ المؤشػرات التػي يمكػف أف تحقػؽ كػؿ معيػار مػف ىػذه

المعايير .استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمػى ،كاسػتخدمت الباحثػة أسػمكب" دلفػام "بجكالتػو الثالثػة

لمكقػكؼ عمػي قائمػة المعػايير التػي يمكػف االعتمػاد عمييػا فػي تقيػيـ أداء معمػـ التربيػة الرياضػية فػي ضػكء
متطمبػات الجػكدة كاالعتمػاد فػي التعمػيـ ،كشػممت الد ارسػة الميدانيػة أراء )ٖٓ( خبيػر مػف أعضػاء ىيئػة

التػدريس القػائميف عمػى إعػداد معمػـ التربيػة الرياضػية ممػف لػدييـ خبػرة بػنظـ جػكدة التعمػيـ ،مػكزعيف عمػى
كميػات التربيػة الرياضػية بجميكريػة مصػر العربيػة فػي نطػاؽ سػت محافظػات ،ككػذلؾ )ٖٓ( مػف مػكجيي
التربية الرياضية في ست إدارات تعميمية في نطاؽ محافظتيف.

ككانػت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :التكصػؿ لقائمػة بالمعػايير التػي يمكػف االعتمػاد عمييػا فػي تقيػيـ أداء

معمـ التربية الرياضية في ضكء متطمبات الجكدة كاالعتماد في التعميـ كأىـ المؤشرات التي يمكف أف تحققو،
كذلؾ اتفاؽ آراء مكجيي التربية الرياضية عمى قابمية جميع المعػايير لمتطبيػؽ كقػدرة معمػـ التربيػة الرياضػية
عمى تطبيقيا لمنيكض بنفسو كبرنامجو كأىدافو.
 )6دراسة موسى والعتيبي (ٕٕٔٓ) ،بعنوان  ":تطوير أداء أعضـاء ىيئـة التـدريس بجامعـة نجـران وفقـاً
لمعايير الجودة واالعتماد

األكاديمي".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تطػػكير أداء أعض ػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة نج ػراف كفق ػان لمعػػايير الجػػكدة كاالعتمػػاد

األكػاديمي ،كاعتمػدت الد ارسػة عمػى المػنيج الكصػفي التحميمػي كاالسػتبانة كػأداة لجمػع المعمكمػات حػكؿ كاقػع
أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة نج ػراف كمتطمبػػات تطػػكير أدائيػػـ ،حيػػث حػػددت الد ارسػػة مجػػاالت أداء

أعضاء ىيئة التدريس في ( التعميـ  ،البحث العممي  ،خدمة المجتمع  ،الجكانب اإلداريػة كالتنميػة المينيػة)،
كضػػمنت تمػػؾ المجػػاالت فػػي (ِٕ) عبػػارة غطػػت محػػاكر االسػػتبانة األربعػػة ،كقػػد بمػػغ إجمػػالي عػػدد أعضػػاء
ىيئة التدريس الذيف تـ تطبيؽ االستبانة عمييـ (َُٓ) عضكان.

ككانت أبرز نتائج ىذه الد ارسػة :أف درجػة الممارسػة فػي مجػاؿ التعمػيـ جػاءت التكػ اررات بػيف (ٓٗ-%

ّٔ ،)%كأف درجػػة الممارسػػة فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي جػػاءت التك ػ اررات بػػيف (ٖ ،)%ّّ.ّ -%ّْ.كأف
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درجة الممارسة فػي مجػاؿ خدمػة المجتمػع جػاءت التكػ اررات بػيف (ُ ،)%ٔ.ٕ -%ّٖ.كأف درجػة الممارسػة
في مجػاؿ الجكانػب اإلداريػة كالتنميػة المينيػة جػاءت التكػ اررات بػيف (ّ ،)%ُٕ.ُ -%ّْ.تكجػد فػركؽ فػي
درجة الممارسػة الكميػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس الخػتالؼ الدرجػة العمميػة لصػالح الدرجػة العمميػة األعمػى ،ال
تكجػػد فػػركؽ فػػي درجػػة الممارسػػة الخػػتالؼ التخصػػص ،كالجػػنس ،متويػػر الػػدكرات التدريبيػػة ،كقػػدمت الد ارسػػة

تصػػك انر لتط ػػكير أداء أعض ػػاء ىيئ ػػة التػػدريس ف ػػي مج ػػاالت األداء المختمف ػػة كفق ػان لمع ػػايير الج ػػكدة كاالعتم ػػاد

األكاديمي.
ـ

 )7دراسـة البصـيص(ٕٔٔٓ) ،بعنـوان  ":ضـمان جـودة األداء التدريسـي فـي التعمـيم الجـامعي :تطـوير
الكفايات األدائية لممعمّم عمى ضوء معايير

الجودة".

ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى معػايير ضػماف جػكدة األداء التدريسػي فػي التعمػيـ الجػامعي ،كالكفايػات

التدريسػية الالزمػة لعضػك ىيئػة التػدريس؛ لمقيػاـ بػأدكاره المختمفػة بمػا يضػمف جػكدة المخرجػات ،كالنيػكض
بالتميز كالفاعمية ،كما تيدؼ إلى تقديـ
المتعددة ،كلتحقيؽ تعميـ تٌسـ
بمستكل المتعمٌميف كبقدراتيـ كطاقاتيـ
ٌ
ٌ
األدائية لممعمٌـ في ضكء معػايير الجػكدة؛ كلتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ اتبػاع
تصكر مقترح لتطكير الكفايات
ٌ
ٌ

المنيج الكصفي التحميمي ،عف طريؽ مراجعة البحػكث كالد ارسػات ذات الصػمة؛ لبيػاف كاقػع األداء التدريسػي

األدائيػة الالزمػة لعضػك ىيئػة التػدريس فػي التعمػيـ
فػي الجامعػة ،كتحديػد معػايير جػكدة األداء كالكفايػات
ٌ
الجامعي.

العامػة بمػا يتناسػب
تصكر مقترح لتطكير كفايػات المعمٌػـ
ٌ
األدائيػة ٌ
ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :تقديـ ٌ
التعميمي.
العممية
مع معايير الجكدة المرتبطة بمدخالت كعمميات كمخرجات
ِّ
ٌ
 )8دراسة السبيعي(ٕٓٔٓ) ،بعنوان  ":واقع ممارسة عضـوات ىيئـة التـدريس لميـارات تـدريس العمـوم
في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجية نظر طالبات كمية العموم

التطبيقية".

ىدفت الدراسة إلى كاقع ممارسة عضكات ىيئة التدريس لميارات تدريس العمكـ في ضكء معايير الجػكدة

الشػاممة مػف كجيػة نظػر طالبػات كميػة العمػكـ التطبيقيػة (الكيميػاء ،األحيػاء ،الفيزيػاء) بجامعػة أـ القػرل،

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ تصميـ استبانة اشتممت عمى أربعة محاكر

تتنػاكؿ ميػارات تػدريس العمػكـ فػي ضػكء معػايير الجػكدة الشػاممة ،المحػكر األكؿ ارتػبط بطػرؽ التػدريس
كاستراتيجياتو كاشتمؿ عمى )ّٕ( معيا انر ،كالمحكر الثػاني ارتػبط بكسػائؿ التعمػيـ كتقنياتػو كاشػتمؿ عمػى )ٔ(

معايير ،كالمحكر الثالث ارتبط بالتفاعؿ كاالتصاؿ كاشتمؿ عمى )ُِ( معيا انر ،كالمحكر الرابع ارتبط بالتقكيـ
كاشػتمؿ عمػى )ٗ( معػايير ،كبموػت بنػكد االسػتبانة )ّٕ( معيػا انر .كبعػد التأكػد مػف صػدؽ االسػتبانة كثباتيػا

طبقت عمى عينة بمغ قكاميا )ُٖٗٗ(
ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة:

طالبة.
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 مارسػػت عض ػكات ىيئػػة التػػدريس بأقسػػاـ العمػػكـ ميػػارات تػػدريس العمػػكـ بدرجػػة ضػػعيفة فػػي ضػػكء معػػاييرالجكدة الشاممة ،مف كجية نظر طالبات كمية العمكـ التطبيقية ،كىذا معناه أف ممارسة عضكات
 ىيئة التدريس لمميارات التدريسية لـ يبمغ المستكل المقبكؿ الذم حددتو السبيعي كىك (َٓ ،)%ٖٕ.األمرالذم يشير إلى أف مستكل أداء عضكات ىيئة التدريس فػي أقسػاـ العمػكـ فػي الميػارات التدريسػية انخفػض
عف مستكل الجكدة الشاممة.
 ىنالؾ اختالؼ في درجة ممارسة عضكات ىيئة التدريس لميػارات تػدريس العمػكـ ،كجميعيػا كانػت لصػالحعضكات ىيئة التدريس في قسـ األحياء.
 )9دراسـة عيسـى والناقـة(ٕٓٔٓ) ،بعنـوان  ":تقـويم الكفـاءات المينيـة التـي يمتمكيـا أعضـاء ىيئـة
اإلسالمية من وجية نظر طمبتيم وفق معايير
التدريس في كمية التربية بالجامعة
ّ

الجودة".

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف تحديد الكفاءات المينية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس في كميػة التربيػة
اإلسالمية مف كجية نظر طمبتيـ كفؽ معايير الجكدة ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المنيج الكصفي
بالجامعة
ٌ
التحميمػػي ،تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى عينػػة عشػكائية مػػف طمبػػة الجامعػػة اإلسػػالمية كبمػػغ عػػددىـ (ِْٔ) طالبػان
كطالبة.

ككانػت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :لإلجابػة عػف السػؤاؿ األكؿ تػـ إعػداد خمسػة معػايير أساسػية لمكفػاءات

ػانية ،الػتمكف العممػي كالمينػي،
المينية التػي يمتمكيػا فػي ضػكء معػايير الجػكدة" :الشخصػية كالعالقػات اإلنس ٌ
أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز ،التخطػيط كالتنفيػذ لممحاضػرة ،تفعيػؿ األنشػطة كأسػاليب التقػكيـ" ،كتشػتمؿ عمػى

(ُٔ) معيػػا انر فرعي ػان .كمػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثػػاني تبػ ٌػيف أف بعػػد الشخصػػية كالعالقػػات اإلنسػػانية
حصػؿ عمػى المرتبػة األكلػى ،كبعػد الػتمكف العممػي كالمينػػي حصػؿ عمػى المرتبػة الثانيػة ،كمػف خػالؿ د ارسػػتو
متويرات الدراسة اتضح أنػو ال تكجػد فػركؽ تبعػان لمتويػر الجػنس كالتخصػص كالمسػتكل بالنسػبة لمطالػب ،أمػا
الف ػػرض المتعم ػػؽ بتخص ػػص المحاض ػػر تب ػ ٌػيف أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ف ػػي مج ػػاؿ الشخص ػػية كالعالق ػػات اإلنس ػػانية،
كمجػػاؿ تفعيػػؿ األنشػػطة كأسػػاليب التقػػكيـ لتخص ػػص المحاضػػر التػػابع لمقسػػـ (منػػاىج كرؽ التػػدريس ،كعم ػػـ
النفس) كلصالح المحاضر في قسـ المناىج كطرؽ التدريس بكمية التربية بالجامعة اإلسالمية.

 )11دراســة أحمــد(ٕٓٔٓ) ،بعن ـوان  ":اكتســاب متطمبــات جــودة التكــوين فــي النظــام الجديــد  LMNفــي
معاىد التربية البدنية والرياضية دراسة مقارنة بين جامعة وىران وجامعة

مستغانم".

ىػدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى معرفػة جػكدة التكػكيف فػي التربيػة البدنيػة كالرياضػية فػي ظػؿ تطبيػؽ النظػاـ

الجديػد ؿ ـ د ،كمعرفػة إف جػكدة التكػكيف فػي التربيػة البدنيػة كالرياضػية تعػزل بػاختالؼ االختصػاص ،تػـ
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اسػتخداـ المػنيج الكصػفي ،كتككنػت عينػة الد ارسػة (َُِ) طالػب مػف طمبػة مػف جميػع التخصصػات ،تػـ
استخداـ االستبانة ككسيمة لجمع البيانات كالمعمكمات المرتبطة بالدراسة حيث تـ بناء االستبانة لقياس جكدة
التككيف في التربية البدنية كالرياضية مككنة (َٔ) فقرة مكزعة عمى خمسة محاكر.

ككانت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :بكجػكد فػركؽ فػي قػيـ المتكسػطات الحسػابية بػيف طمبػة الماجسػتير فػي

التربيػة البدنيػة كالرياضػية المتخػرجيف مػف جامعػة مسػتوانـ كطمبػة التربيػة البدنيػة كالرياضػية المتخػرجيف مػف
جامعػة كىػراف لصػالح األكلػى أم المتخػرجيف مػف جامعػة مسػتوانـ ،كىنػاؾ فػركؽ بػيف طمبػة التربيػة البدنيػة

كالرياضية المتخرجيف مف جامعة مستوانـ كطمبة التػدريب الرياضػي المتخػرجيف مػف جامعػة مسػتوانـ كػذلؾ

كىي لصالح طمبة التربية البدنية كالرياضية ،ككذلؾ نالحظ عند مقارنتنا بيف طمبة التربيػة البدنيػة كالرياضػية
المتخػرجيف مػف جامعػة كىػراف كطمبػة التػدريب الرياضػي المتخػرجيف مػف جامعػة مسػتوانـ أف ىنػاؾ فػركؽ

لصالح طمبة التدريب الرياضي ،كتكصػي الد ارسػة التركيػز عمػى تكحيػد منػاىج التكػكيف فػي الجػامعتيف حتػى
تككف مكحدة كتخدـ التككيف بشكؿ خاص.
 )11دراسة دياب(ٕٓٔٓ) ،بعنوان  ":مدى تطبيق إدارة الجودة الشاممة في كميات عموم الرياضة والتربية

البدنية في الجامعات

الميبية" .ـ

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ مدل تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في كميات عمكـ الرياضة كالتربية البدنية في

الجامعات الميبية مػف كجيتػي نظػر كػؿ مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس كالطمبػة إلػى معرفػة أثػر متويػر الجامعػة
كالدرجػة األكاديميػة كسػنكات الخبػرة فػي مػدل التطبيػؽ مػف كجيػة نظػر طمبػة كميػات عمػكـ الرياضػة كالتربيػة

البدنيػة فػي الجامعػات الميبيػة ،اسػتخدمت المػنيج الكصػفي التحميمػي ككانػت أداتيػا االسػتبانة كضػمت سػبعة

أبعاد كىى( :الكعي باإلدارة ،الجكدة الشاممة ،النظاـ اإلدارم ،النظػاـ االجتمػاعي ،النظػاـ التعميمػي ،النظػاـ

التقني ،النظاـ الخدمي) ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف (ٕٓ) عضػك ىيئػة تػدريس (ّّّ) طالػب كطالبػة مػف

كميات عمكـ الرياضة بالجامعات (جامعة الفاتح ،جامعة السػابع مػف ابريػؿ ،جامعػة قػار يػكنس) تػـ اختيػارىـ
بالطريقة العشكائية.

ككانت أبرز نتائج ىذه الدراسة :درجة متكسطة إلدارة الجكدة الشاممة في كميات عمكـ الرياضة كالتربية

البدنيػة فػي الجامعػات الميبيػة مػف كجيتػي نظػر أعضػاء ىيئػة التػدريس كالطمبػة عمػى جميػع األبعػاد ليػذه

الد ارسػة ،كأكصػى الباحػث بضػركرة أف تتبنػى كميػات عمػكـ الرياضػة كالتربيػة البدنيػة فػي الجامعػات الميبيػة

استراتيجيات كاضحة كمحدده لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة فييػا لتػتمكف مػف تطػكير كتحسػيف مسػتكل أدائيػا
كخدماتيا كمخرجاتيا كمكاكبة التوير المتسارع في العممية التعميمية لضماف المنافسة في السكؽ.
ـ

 )12دراسة الحريشـي وكعكـي (ٕٓٔٓ) ،بعنـوان  ":تقـويم تجربـة تنميـة عضـو ىيئـة التـدريس فـي ضـوء
الجودة الشاممة بكمية التربية لمبنات بمدينة

الرياض".
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ىدفت الدراسة إلى تقكيـ تجربة تنمية عضك ىيئة التدريس في ضكء الجكدة الشاممة بكمية التربية لمبنػات
بقسػمييا األدبػي كالعممػي ليمػا تجربػة فػي تنميػة كتػدريب أعضػاء ىيئػة التػدريس بعػدة طػرؽ كأسػاليب متنكعػة

بمدينة الرياض .كاتبعػت الباحثتػاف فػي الد ارسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كقػد بموػت عينػة البحػث )ُِٓ(
عضك ىيئة تدريس.

ككانػت أبػرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :أف بػرامج التنميػة المينيػة لمنسػكبي الكميػات مػف معيػدات كمحاضػرات

كأعضاء ىيئة تدريس يككف اإلقباؿ عمييا مرتفعان مف قبؿ أعضاء الييئة اإلدارية كالتعميمية في الكمية كيندر

ف ػػي بػ ػرامج أخ ػػرل ،ىن ػػاؾ تن ػػكع ف ػػي البػ ػرامج التدريبي ػػة ،ي ػػتـ د ارس ػػة االحتياج ػػات التدريبي ػػة م ػػف قب ػػؿ المجن ػػة

االستشػػارية فػػي الكميػػة كالتػػي ترفػػع لكحػػدة التػػدريب كالتطػػكير مرئياتيػػا ،أف أفػراد العينػػة اختػػاركا أىميػػة تطبيػػؽ
كافة بنكد المعايير المقترحة في الد ارسػة بدرجػة كبيػرة عمػى نسػبة (ٖٓ ،)%حصػمت أسػاليب الجػكدة الشػاممة

المقترحة عمى درجة كبيرة مف األىمية حيػث حصػمت المناقشػة كالحػكار عمػى أعمػى نسػبة كىػي (ّ،)%ٖٗ.
ثـ يمييا :اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية كاعداد الحقيبة التدريبية كالتعميـ بالحاسب اللي كالتعميـ االلكتركنػي

(ِٖ ،)%أمػػا تطػػكير الميػػارات التعميميػػة كالمعالجػػات اإلحصػػائية لنتػػائج البحػػكث كاعػػداد الرسػػائؿ العمميػػة ،
كأس ػػاليب ال ػػتعمـ النش ػػط كال ػػتعمـ اإلب ػػداعي كالمي ػػارات اإلداري ػػة كلػ ػكائح البح ػػث العمم ػػي فحص ػػمت عم ػػى نس ػػبة

(ٔ.)%ٕٖ.

كمػػف أبػػرز تكصػػيات الد ارسػػة :أف يػػتـ تعػػديؿ ب ػرامج إعػػداد المعمػػـ لتتضػػمف عمػػى أسػػمكب التنميػػة المينيػػة
الذاتيػػة ،كالتػػدريب االلكتركنػػي ،كايجػػاد إدارة أك قسػػـ فػػي الجامعػػة ييػػتـ بتصػػميـ الب ػرامج الحمقػػات التدريبيػػة،
كأىميػػة تحفيػػز أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس عمػػى االلتحػػاؽ بالػػدكرات كالبػرامج المقامػػة فػػي الجامعػػة منيػػا اسػػتخداـ
التقان ػػة كت ػػدريبيـ عم ػػى كيفي ػػة تطبيقي ػػا ،كتمك ػػيف أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس م ػػف حض ػػكر الم ػػؤتمرات كالن ػػدكات
كالمقاءات العممية.

 )13دراسة الكبيسـي(ٕٓٔٓ) ،بعنـوان  ":واقـع جـودة التـدريس الجـامعي مـن وجيـة نظـر أعضـاء ىيئـة
التدريس في جامعة األنبار وسبل االرتقاء

بو".

ىػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى كاقػػع جػػكدة التػػدريس الجػػامعي مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي

جامعة األنبار ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المنيج الكصفي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميػع أعضػاء ىيئػة
التػدريس فػي جامعػة األنبػار مػف حممػة شػيادة الػدكتكراه كالمقػب األكاديمي(الرتبػة العمميػة) ،كالبػالغ عػددىـ
)َِّ(مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػة مػكزعيف عمػى )َِ( كميػة عمميػة كانسػانية ،بموػت عينػة

الدراسة )ُٔ( عضك ىيئػة تػدريس كبنسػبة (َِ )%مػف مجتمػع الد ارسػة .اسػتخدمت الد ارسػة اسػتبانة تككنػت
مف أربعة مجاالت كبكاقع (ْٔ) فقرة.

ككانت أبرز نتػائج ىػذه الد ارسػة :أف المتكسػط الحسػابي العػاـ ىػك )ُْٕ( لجػكدة التػدريس الجػامعي أم

بنسػبة(ِْ )%ٕٓ.كىػك أعمػى مػف الكسػط الفرضػي البػالغ (ُِٖ) بنسػبة (َٓ ،)%إال أف ىػذه النسػبة ال

ترتقي إلى نسبة الػتم ٌكف الػذم حػدد فػي أغمػب أدبيػات المكضػكع ب (َٖ )%فػأكثر ،كاسػتنتجت الد ارسػة أف
55

ىنػاؾ انخفػاض فػي مسػتكل جػكدة التػدريس الجػامعي ،كقػد يعػزل ذلػؾ إلػى أف بعػض أعضػاء ىيئػة التػدريس
العممية لـ يتمقكا إعدادان تربكيان كافيان.
لمفركع
ٌ
ـ

التعقيب عمى دراسات المحور الثالث:
 .1بالنسبة لألىداف التي سعت إلييا الدراسات:
ى ػػدفت بع ػػض الد ارس ػػات إل ػػى استقص ػػاء ج ػػكدة األداء التدريس ػػي لاس ػػتاذ الج ػػامعي ف ػػي ض ػػكء متطمب ػػات

ضػػماف الجػػكدة  ،كمػػف ىػػذه الد ارسػػات :د ارسػػة خميفػػة كآخػػركف (َُِْ) .بينمػػا ىػػدفت بعػػض الد ارسػػات إلػػى
التعرؼ إلى درجة تطبيػؽ إدارة الجػكدة الشػاممة فػي كميػة التربيػة الرياضػية ،كد ارسػة محمػد (َُِْ) ،كد ارسػة

المطيرم (َُِّ) .كىدفت دراسة الزناتي (َُِِ) ،كدراسة الكبيسي(ََُِ)،إلى الكشؼ عف مدل تكافر
معايير الجكدة الشاممة ككاقع تطبيقيا.

كىػدفت د ارسػة رمضػاف (َُِِ) ،كد ارسػة مكسػى كالعتيبػي (َُِِ) ،إلػى اقتػراح المعػايير التػي يمكػف

االعتماد عمييا في تقييـ أداء معمـ التربيػة الرياضػية فػي ضػكء متطمبػات الجػكدة كاالعتمػاد فػي التعمػيـ ،كمػف
جية أخرل ىدفت دراسة السبيعي(ََُِ) إلى الكشؼ عػف كاقػع ممارسػة عضػكات ىيئػة التػدريس لميػارات
تدريس العمكـ في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

كىػدفت د ارسػة عيسػى كالناقػة(ََُِ)،كفػي الكشػؼ عػف معرفػة جػكدة التكػكيف فػي التربيػة البدنيػة

كالرياضية في ظؿ تطبيؽ النظاـ الجدم كانت دراسة أحمد(ََُِ).

كىػدفت د ارسػة ديػاب(ََُِ) ،لمتعػرؼ مػدل تطبيػؽ إدارة الجػكدة الشػاممة فػي كميػات عمػكـ الرياضػة

كالتربية البدنية  ،كىدفت دراسة البصيص(َُُِ) ،إلى التعرؼ إلػى معػايير ضػماف جػكدة األداء التدريسػي

في التعميـ الجامعي ،كالكفايات التدريسية الالزمة لعضك ىيئة التدريس،

بينما ىدفت دراسة الحريشي ككعكي (ََُِ) ،إلى تقكيـ تجربة تنميػة عضػك ىيئػة التػدريس فػي ضػكء

الجكدة الشاممة بكمية التربية.

أمػػا الد ارسػػة الحاليػػة تيػػدؼ إلػػى تقػػكيـ األداء التدريسػػي لػػدل األسػػتاذ الجػػامعي بكميتػػي التربيػػة كالتربيػػة

البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .2بالنسبة لمنيج الدراسات السابقة:
اعتمدت بعض الدراسات عمى المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لمكضػكعات الد ارسػات مػف ىػذا النػكع،
كمػف الد ارسػات التػي اسػتخدمت المػنيج الكصػػفي التحميمػي ،كد ارسػة خميفػة كآخػركف (َُِْ) ،كد ارسػة محمػػد

(َُِْ) ،كدراسة المطيرم (َُِّ) ،كدراسة الزناتي (َُِِ) ،كدراسة رمضاف (َُِِ) ،كدراسة مكسػى
كالعتيب ػػي (َُِِ) ،كد ارس ػػة الس ػػبيعي(ََُِ) ،كد ارس ػػة عيس ػػى كالناق ػػة(ََُِ) ،كد ارس ػػة أحم ػػد(ََُِ)،

كد ارس ػ ػ ػػة دي ػ ػ ػػاب(ََُِ) ،كد ارس ػ ػ ػػة البص ػ ػ ػػيص(َُُِ) ،كد ارس ػ ػ ػػة الحريش ػ ػ ػػي ككعك ػ ػ ػػي (ََُِ) ،كد ارس ػ ػ ػػة

الكبيسي(ََُِ).
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كتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات السػػابقة التػػي اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كالػػذم يػػتـ مػػف

خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة (تقكيـ األداء التدريسي لػدل األسػتاذ الجػامعي بكميتػي التربيػة كالتربيػة
البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة).
 .3بالنسبة لعينة الدراسة:
بع ػػض الد ارس ػػات طبق ػػت عم ػػى عين ػػات م ػػف الطمب ػػة كد ارس ػػة د ارس ػػة خميف ػػة كآخ ػػركف (َُِْ) ،كد ارس ػػة

السبيعي(ََُِ) ،كدراسة عيسى كالناقة(ََُِ) ،كدراسة أحمد(ََُِ).

كطبقػ ػت بع ػػض الد ارس ػػات عم ػػى أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس كد ارس ػػة مكس ػػى كالعتيب ػػي (َُِِ) ،كد ارس ػػة

الحريشػ ػػي ككعكػ ػػي (ََُِ) ،كد ارسػ ػػة الكبيسػ ػػي(ََُِ) ،بينمػ ػػا طبقػ ػػت د ارسػ ػػة محمػ ػػد (َُِْ) ،كد ارسػ ػػة

دياب(ََُِ) ،عمى عينتاف مف أعضاء ىيئة التدريس ،كالطمبة.

كبعض الدراسات طبقػت عمػى المػكجييف كالمػدراء كد ارسػة المطيػرم (َُِّ).كتتفػؽ الد ارسػة الحاليػة مػع

بعض تمؾ الدراسات في اختيار عينة الدراسة مف الطمبة في كمية التربية كمف ىـ في المستكل الرابع.
 .4بالنسبة ألدوات الدراسة:

معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة اس ػػتخدمت أداة االس ػػتبانة لجم ػػع البيان ػػات ،كمني ػػا :كد ارس ػػة مكس ػػى كالعتيب ػػي

(َُِِ) ،كدراسة الحريشي ككعكي (ََُِ) ،كدراسة الكبيسػي(ََُِ) ،كد ارسػة الفػكاؿ (ََِٗ) ،كد ارسػة
ديػ ػػاب (ََِٖ) ،كد ارسػ ػػة محمػ ػػد (َُِْ) ،كد ارسػ ػػة ديػ ػػاب(ََُِ) ،كد ارسػ ػػة المطيػ ػػرم (َُِّ) ،كد ارسػ ػػة

رمض ػػاف (َُِِ) .أم ػػا الد ارس ػػة الحالي ػػة اس ػػتخدمت اس ػػتبانتاف ،األكل ػػى :مكجي ػػة لمطمب ػػة ف ػػي كمي ػػة التربي ػػة
كالثانية :مكجية لمطمبة في كمية التربية البدنية كالرياضة في جامعة األقصى بوزة.

تعميق عام عمى الدراسات السابقة:

معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة اس ػػتخدمت الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كاس ػػتخدمت االس ػػتبانة ك ػػأداة لمد ارس ػػة،

كاتفقت معظـ الدراسات أىمية االىتمػاـ الكػافي قػدرة عضػك ىيئػة التػدريس عمػى القيػاـ بػاألدكار المتكقعػة منػو
بأقؿ تكمفة في مدخالتو كعممياتو كمخرجاتو مف خالؿ االستثمار األمثؿ لمخػدمات الماديػة كالبشػرية المتاحػة،

كعمػػى أىميػػة تقػػكيـ األداء التدريسػػي ،خاصػػة كاف أم عمميػػة تقكيميػػة البػػد ليػػا أف تسػػتند إلػػى معػػايير محػػددة

لمتقكيـ لمعرفة مدل مناسبة اإلجراءات كالطرؽ ككفاءتيا كفاعميتيا كدرجة تحقيقيا لاىداؼ المنشكدة كىك ما
يطمػػؽ عميػػو جػػكدة األداء التدريسػػية ،كأكعػػزت الد ارسػػات السػػابقة إلػػى أىميػػة تقػػكيـ األسػػتاذ الجػػامعي كأحػػد

القضايا المحكرية الميمة التي تندرج تحت أىـ مككف في المنظكمة التعميمية كىػك مكػكف التقػكيـ ،كىػي عمػى

أىميتيا في قياس كتقكيـ كفاءة كفاعمية العممية التعميمية.

قامت بعض الدراسات في كضع تصكرات مقترحة لمعديد مف الكفايػات كالميػارات التدريسػية بشػكؿ عػاـ،

فػ ػػي حػ ػػيف أف بعػ ػػض الد ارسػ ػػات ركػ ػػزت عمػ ػػى األداء التدريسػ ػػي لاسػ ػػاتذة الجػ ػػامعييف بمػ ػػا يشػ ػػتمؿ محػ ػػاكر:
الشخصػية ،كالتدريسػية ،كادارة الصػؼ ،كالتقػكيـ ،كبعػض الد ارسػات تناكلػت محػاكر :الشخصػية ،كاإلعػداد
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اإلنسانية ،كاألنشطة كالتقكيـ ،كالتمكف العممي كالنمك الميني ،كأساليب الحفز
لممحاضرة كتنفيذىا ،كالعالقات
ٌ
كالتعزيز.
بينما اىتمت بعض الدراسات السابقة بتقكيـ أداء أسػاتذة التربيػة البدنيػة كالرياضػية مػف حيػث :كاقػع أداء

معممػي التربيػة الرياضػية أثنػاء الخدمػة ،كالحاجػات التدريبيػة لمعممػي التربيػة الرياضػية ،كتقػديـ مقتػرح إعػداد
برنامج تأىيؿ كارشاد لترقي معممي التربية الرياضية ،كالكشؼ عف المعكقات كالمشكالت المينية التي تكاجو

معممي التربية الرياضية أثناء الخدمة

تختم ػػؼ الد ارس ػػة الحالي ػػة ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة فيم ػػا تي ػػدؼ إل ػػى تق ػػكيـ األداء التدريس ػػي ل ػػدل األس ػػتاذ

الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
مدى استفاد الباحث من الدراسات السابقة:

 .0يسػتفيد الباحػػث مػف الد ارسػػات السػابقة فػػي تحديػد الجكانػػب التػي قػػد تسػبب قصػػكر فػي األداء التدريسػػي
لاسػػاتذة الجػػامعييف كفػػي كميػػات التربيػػة كالتربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية خاصػػة ،مػػف خػػالؿ مػػا قدمتػػو بعػػض
الدراسات السابقة عف نقاط الضعؼ في األداء التدريسي.
.5

كيستفيد الباحث في التعػرؼ عمػى األطػر النظريػة لمد ارسػات السػابقة بتػدعيـ الخمفيػة المعرفيػة لمباحػث

بتقكيـ األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة.
 .3يستفيد الباحث مف الدراسات التي اىتمت بتقكيـ أداء أساتذة التربية البدنية كالرياضية.
 .6ساعدت الدراسات السابقة في تحديد األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة.
 .8تمػػت االسػػتفادة مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي بنػػاء االسػػتبانة ،كمػػا تػػـ االسػػتفادة منيػػا فػػي بنػػاء اإلطػػار
النظرم.
 .4يستفيد الباحث االطالع عمى الخطكات كاإلجراءات التػي اتبعتيػا تمػؾ الد ارسػات ككيفيػة تصػميـ أدكات
الدراسة.
 .9يستفيد الباحث مف الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي ستؤكؿ ليا الدراسة الحالية تفسي انر عمميان.
 .0تحديد مكضع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة مف خالؿ تكضيح نقاط االتفاؽ كاالختالؼ.

58

أىم ما تتميز بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .0تحديػد األداء التدريسػي كفػؽ معػايير الجػكدة الشػاممة لاسػتاذ الجػامعي مػف خػالؿ اسػتخداـ اسػتبانات
مكجية لمطمبة في كمية التربية كالتربية البدنية كالرياضية كمف ىـ في المستكل الرابع.
 .5تركز الدراسة الحالية عمى تحديد األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة ،كحسب اطػالع الباحػث
ما يندر مف الدراسات التي ركزت عمى تقكيـ األداء التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة في فمسطيف.
 .3اىتمػػت الد ارسػػة الحاليػػة بتقػػكيـ األداء التدريسػػي لػػدل األسػػتاذ الجػػامعي بكميتػػي التربيػػة كالتربيػػة البدنيػػة
كالرياضة بجامعػة األقصػى فػي ضػكء معػايير الجػكدة الشػاممة كذلػؾ لمػا لمكضػكع الد ارسػة مػف أىميػة كػكف
ىذا المكضػكع حػديث العيػد فػي النظػاـ التعميمػي الفمسػطيني ،فػال بػد أف يطػكر األسػتاذ الجػامعي مػف أداءه
التدريسي كفؽ معايير الجكدة الشاممة كالمستجدات العالمية.

ـ
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مجتمع الدراسة

عينة الدراسة

أدوات الدراسة

تصحيح أدوات الدراسة
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمييد:
تعد منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة ،كعف

طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي يتـ
تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى

تحقيقيا.

حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة

كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي

استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

منيجية الدراسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ مف خاللو

كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كالعالقة بيف مككناتيا كالراء التي تطرح حكليا كالعمميات

التي تتضمنيا كالثار التي تحدثيا.

كيعرؼ المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة ،أك

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة ،كيقدـ بيانات عف خصائص
معينة في الكاقع كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا

كيحمميا" (الحمداني )ََُ:ََِٔ ،حيث تيدؼ ىذه الدراسة لتقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي
بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كىي دراسة

ميدانية عمى طمبة كطالبات كمية التربية كالتربية البدنية كالرياضة المستكل الرابع في جامعة األقصى.

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 .0المصـــادر الثانويـــة :حيػػث اتج ػػو الباحػػث فػػي معالج ػػة اإلطػػار النظ ػػرم لمد ارسػػة إل ػػي مصػػادر البيان ػػات
الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة ،كالػدكريات كالمقػاالت كالتقػارير،
كاألبحػػاث كالد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت مكضػػكع الدارسػػة ،كالبحػػث كالمطالعػػة فػػي مكاقػػع اإلنترنػػت
المختمفة.
 .5المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع البيانات األكلية

مف خالؿ تكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث كحصر كتجميع المعمكمات الالزمة في مكضكع
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الدراسة ،كمف ثـ تفريويا كتحميميا إحصائيان كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة باستخداـ برنامج
 SPSSبيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.

مجتمع الدراسة:

كبناء عمى مشكمة الدراسة
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث،
ن
كأىدافيا فقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة في جامعة
األقصى في قطاع غزة في المستكل الرابع ،كيبمغ تعدادىـ (ِٕٗٗ) طالب كطالبة في الفصؿ الدراسي

الثاني مف العاـ الجامعي ََُُِِْٓ/ـ،كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ (ُ).
جدول رقم (ٔ)

توزيع مجتمع الدراسة بكميتي التربية والتربية البدنية والرياضة في جامعة األقصى
م

ٔ.

الكمية
كمية التربية

المستوى الرابع

اإلجمالي

النسبة المئوية

طالب

ُٓٔ

ٕ%ِّ.

طالبات

َِٖٖ

ّ%ٕٔ.

ٕٖٜٚ

ٓٓٔ%

طالب

ِْ

َٕ%

طالبات

ُٖ

َّ%

ٓٙ

ٓٓٔ%

اإلجمالي
ٕ.

كمية التربية البدنية والرياضة
اإلجمالي

المصدر :عمادة القبكؿ كالتسجيؿ في جامعة األقصى ،بيانات غير منشكرة ،ابريؿ َُِٓ

عينة الدراسة:

قاـ الباحث بتكزيع االستبانة عمى عينة مف طمبة المستكل الرابع بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة

في جامعة األقصى في قطاع غزة ،كبعد االنتياء مف عممية جمع البيانات كاسترداد االستبيانات التي تـ
تكزيعيا تـ استرداد (ِّٔ) استبانة صالحة كمالئمة لوايات التحميؿ اإلحصائي ،أم أنيا مستكفية كامؿ

العناصر األساسية لمتحميؿ ،حيث بموت كمية التربية (ِٔٔ) طالبان كطالبة بينما بموت كمية التربية البدنية

كالرياضة (ِٔ) طالبان كطالبة

كبػذلؾ تككف نسبة العينة مف مجتمع الدراسة األصمي (ٔ ، )%ُُ.كتعتبر

ىذه النسبة جيدة ،كيمكف االعتماد عمييا في استكماؿ إجراءات الدراسة ،ككفقان (َََِ ،)Sekaran,ك(أبك

ناىية )ِْ:َََِ،فإنو يعتبر نسبة استجابة (َُ )%مناسبة ألغراض الدراسة لمجتمع يتككف مف الالؼ.
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وصف عينة الدراسة:

قاـ الباحث بدراسة تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المتويرات الديمكغرافية ،كقاـ بحساب التك اررات

كالنسب المئكية ألفراد العينة كفقان لممتويرات التالية (الجنس ،عدد الساعات المنجزة ،التقدير) ،كالجداكؿ

التالية تكضح ذلؾ.

 -1توزيع العينة تبعاً لمتغير الجنس:
جدول رقم (ٕ)
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس
م

الكمية

ٔ.

كمية التربية

الجنس

اإلجمالي

النسبة المئوية

ذككر

ُٗ

ٗ%ِٕ.

إناث

ُٕٓ

ٕ%ّٓ.

ٕٙٙ

٘%ٛٔ.

ذككر

ِْ

ٖ%ُِ.

إناث

ُٖ

ٔ%ٓ.

المجموع

ٓٙ

٘%ٔٛ.

اإلجمالي

ٖٕٙ

ٓٓٔ%

المجموع
كمية التربية البدنية والرياضة
ٕ.

 -2توزيع العينة تبعاً لمتغير عدد الساعات المنجزة:
جدول رقم (ٖ)
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير عدد الساعات المنجزة
م

الكمية

ٔ.

كمية التربية

كمية التربية البدنية
ٕ.

والرياضة

فئات الساعات المنجزة

اإلجمالي

النسبة المئوية

مفََُ ساعة إلى ُُْ ساعة

ٖٗ

ّ%ِٕ.

مفُُٓ ساعة إلىُِٗ ساعة

ْٗ

ٗ%ِٖ.

أكثر مف َُّ ساعة

ّٖ

ْ%ِٓ.

مفََُ ساعة إلى ُُْ ساعة

ِٕ

ّ%ٖ.

مفُُٓ ساعة إلىُِٗ ساعة

ُٖ

ٓ%ٓ.

أكثر مف َُّ ساعة

ُٓ

ٔ%ْ.

ٖٕٙ

ٓٓٔ%

اإلجمالي
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 -3توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير التقدير:
جدول رقم (ٗ)
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير التقدير
م

الكمية

ٔ.

كمية التربية

ٕ.

كمية التربية البدنية والرياضة

التقدير

اإلجمالي

النسبة المئوية

ممتاز

ٔٓ

ِ%ُٕ.

جيد جداً

ُْٔ

ٕ%ْْ.

جيد

ْٕ

ْ%ُْ.

مقبول

ُٕ

ّ%ٓ.

ممتاز

ُٗ

ٖ%ٓ.

جيد جداً

ُِ

ٓ%ٔ.

جيد

ُّ

ٗ%ّ.

مقبول

ٕ

ِ%ِ.

ٖٕٙ

ٓٓٔ%

اإلجمالي

أدوات الدراسة:

تـ إعداد استبانتيف ،األكلى :لتقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية في ضكء معايير

الجكدة الشاممة ،كاالستبانة الثانية :لتقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية

كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كقد اتبع الباحث الخطكات التية لبناء أدكات
الدراسة:

 مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في بناء أدكات الدراسةكصياغة فقراتيا.
 إعداد أدكات الدراسة في صكرتيا األكلية. عرض أدكات الدراسة عمى المحكميف مف المشرفيف مف أجؿ اختبار مدل مالئمتيا لجمع البيانات. القياـ بالتعديالت في ضكء مقترحات كمالحظات األساتذة المشرفيف. كبعػد القيػػاـ بػالخطكات السػػابقة أصػػبحت أدكات الد ارسػة جػػاىزة فػي صػػكرتيا األكليػػة ،انظػر المالحػػؽ رقػػـ(ُ) .)ِ( ،
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 تػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى مجمكعػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية (األزىػػر،األقصػى ،القػدس المفتكحػة ،اإلسػالمية) كالػذيف قػامكا بػدكرىـ بتقػديـ النصػح كاإلرشػاد كتعػديؿ كحػذؼ مػا
يمزـ ،كالمحمؽ رقـ (ّ) يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 اشتممت أدكات الدراسة عمى قسمييف رئيسيف ىما: القسم األول :التعرؼ عمى البيانات الشخصية لمطالب (الجنس ،عدد الساعات المنجزة ،التقدير).
 القسم الثاني :كىك القسـ الذم يعبر عف مجاالت كمتويرات الدراسة المتعمقة بتقكيـ األداء التدريسي
لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير
الجكدة الشاممة.
وفيما يمي اجراءات تصحيح أدوات الدراسة:
يكضح الباحث فيما يمي إجراءات إعداد أدكات الدراسة كطرؽ تصحيحيا.

( )1االستبانة األولى (كمية التربية):
كتيدؼ االستبانة إلى تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في

صممت ىذه األداة ،كالمتككنة مف (َُٖ) فقرات
ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة .كقد ي
ك (ٕ) مجاالت كأصبحت مككنة مف (ٕٓ) فقرة ،مكزعة عمى ستة مجاالت:
 المجال األول :يناقش معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية ،كيتككف مف (ٖ) فقرات.
 المجال الثاني :يناقش معيار تنفيذ التدريس ،كيتككف مف (ُِ) فقرة.
 المجال الثالث :يناقش معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ،كيتككف مف (ٗ) فقرات.
 المجال الرابع :يناقش معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة ،كيتككف مف (ٗ) فقرات.
 المجال الخامس :يناقش معيار أساليب التعزيز كالتحفيز ،كيتككف مف (َُ) فقرات.
 المجـــال الســـادس :ينػػاقش معيػػار الػػتمكف مػػف المحتػػكل العممػػي كالمينػػي لمجػػاؿ تخصصػػو ،كيتكػػكف
مف(ٗ) فقرات.

أ -ـصدق االستبانة األولى (كمية التربية):
صػػدؽ االسػػتبانة يعنػػي " أف يقػػيس االسػػتبياف مػػا كضػػع لقياسػػو" (الجرجػػاكم .)َُٓ :ََُِ،كمػػا يقصػػد

بالصػػدؽ "شػػمكؿ االستقصػػاء لكػػؿ العناصػػر التػػي يجػػب أف تػػدخؿ فػػي التحميػػؿ مػػف ناحيػػة ،ككضػػكح فقراتيػػا
كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات كآخركف.)ََُِ ،
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وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

-1صرقـــزحكزٌن :ـ
يستخدـ أسمكب رأم المحكميف ،بيدؼ التأكد مف مدل صالحية االستبانة كمالءمتيا ألغراض الدراسة،

كيتـ ذلؾ مف خالؿ عرض أداة الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة كالمختصيف بالمكضكع قيد
الدراسة ،كيطمب منيـ إبداء الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ كصالحية كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كمدل
مالءمتيا لقياس ما كضعت لقياسو ككصؼ المكضكع الذم أعدت مف أجؿ الدراسة فيو ،كبناءان عميو تـ

إتباع ىذا األسمكب كعرضت االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف بعض الجامعات في قطاع غزة،
باإلضافة لخبراء تخصصييف في مكضكع الدراسة ،حيث قدـ السادة المحكميف العديد مف التعديالت عمى

أداة الدراسة ،كاستجاب الباحث ليذه التعديالت ،كقاـ بإعادة صياغة االستبانة في ضكء المالحظات التي
صممت ىذه األداة ،كالمتككنة مف (َُٖ) فقرات ك (ٕ) مجاالت حتى أخذت
قدميا المحكمكف ،كقد ي
االستبانة شكميا النيائي كأصبحت مككنة مف (ٕٓ) فقرة ،مكزعة عمى ستة مجاالت :أنظر الممحؽ رقـ

(ْ).

-2صرقــال ألقـــرـخ ًـ(:)Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية
ىذه الفقرة ،كتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ قكاميا

ـ

(ّٔ) ،كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة ،كالدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو كما يمي

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال األول:يكضح جدكؿ رقـ (ٓ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ :معيار التخطيط الجيد
لمعممية التعميمية كالدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ:
جدول رقم (٘)
معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول والدرجة الكمية لممجال
م

معامل االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة
()Sig.

ُ.

يحسف إدارة المحاضرة حتى يتـ كؿ شيء كما خطط لو.

ََٖٔ.

َََ*َ.

ِ.

يجيز ما يمزـ مف تقنيات كمصادر تعميمية يستخدميا في المحاضرة.

َّٔٓ.

َََ*َ.

ّ.

يكزع مكضكعات المقرر عمى الخطة الفصمية تكزيعان مناسبان.

َُٕٓ.

َََ*َ.

ْ.

يحدد استراتيجية تدريسية مناسبة لكؿ محاضرة.

َُُٔ.

َََ*َ.

ٓ.

يراجع خطة المادة باستمرار كيعدؿ ما يحتاج إلى تعديؿ.

َٖٖٔ.

َََ*َ.
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ٔ.

يحدد في بداية الفصؿ الدراسي متطمبات المقرر (امتحانات ،قراءات،

ٕ.

يختار مكضكعات المقرر الضركرية كاألكثر أىمية في مجاؿ

ٖ.

يحدد لمطالب المكضكعات التي سيقدميا ليـ في المحاضرة القادمة.

أكراؽ عمؿ).

التخصص.

َٕٖٔ.

َََ*َ.

ََٖٔ.

َََ*َ.

َٕٕٔ.

َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ٓ) أف جميع الفقرات في المجاؿ األكؿ دالة إحصائيان بمعنى كجكد عالقة بيف

كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ األكؿ
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.
صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الثاني:

-

يكضح جدكؿ رقـ (ٔ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني :معيار تنفيذ التدريس

كالدرجة الكمية لممجاؿ الثاني:

جدول رقم ()ٙ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكمية لممجال
معامل االرتباط

مستوى الداللة ()Sig.

م
ُ.

يتابع حضكر الطمبة كغيابيـ.

ََٖٔ.

َََ*َ.

ِ.

يكمؼ الطمبة بأنشطة تعممية فردية ،أك جماعية.

َٖٕٓ.

َََ*َ.

ّ.

يعرض المكضكع بشكؿ منطقي كمتدرج نحك النقطة الختامية.

َٗٔٓ.

َََ*َ.

ْ.

يجيب عف أسئمة الطمبة برحابة صدر.

َُْٔ.

َََ*َ.

ٓ.

يقدـ المعمكمات أثناء المحاضرة بشكؿ مبسط ككاضح.

َٕٕٓ.

َََ*َ.

ٔ.

يحافظ عمى ىدكئو في المكاقؼ الصعبة.

َِّٓ.

َََ*َ.

ٕ.

يثير انتباه الطمبة بأساليب متعددة أثناء المحاضرة.

َٖٓٔ.

َََ*َ.

ٖ.

يعطي لمطمبة فرصان متساكية في المشاركة أثناء المحاضرة.

ََْٔ.

َََ*َ.

ٗ.

يختـ المحاضرة في نقاط تمخيصيو مترابطة.

َِّٔ.

َََ*َ.

َُ.

يتعامؿ مع المحتكل التعميمي بأساليب مختمفة كفقان لطبيعة الطمبة.

َْٖٓ.

َََ*َ.

ُُ.

ينتقؿ في تناكلو لعناصر المحاضرة مف السيؿ إلى الصعب.

َْٔٔ.

َََ*َ.

ََْٕ.

َََ*َ.

ُِ.

الفقرة

يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيكية في

األنشطة المتنكعة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ٔ) أف جميػػع الفقػرات فػػي المجػػاؿ الثػػاني دالػػة إحصػػائيان بمعنػػى كجػػكد عالقػػة

بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثػاني
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.
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 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الثالث:يكضح جدكؿ رقـ (ٕ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث :معيار استخداـ الكسائؿ

كالتقنيات التعميمية كالدرجة الكمية لممجاؿ الثالث:

جدول رقم ()ٚ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثالث والدرجة الكمية لممجال
معامل االرتباط

مستوى الداللة ()Sig.

م
ُ.

يصمـ كسائؿ تقنية تتناسب مع األىداؼ.

َْٖٔ.

َََ*َ.

ِ.

يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في ضكء اإلمكانات المتكافرة.

َٕٓٓ.

َََ*َ.

ّ.

يخصص الكقت المناسب الستخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعممية.

َٕٖٔ.

َََ*َ.

ْ.

يكظؼ عنصر التشكيؽ عند استخدامو لمكسائؿ التعميمية.

َُٕٕ.

َََ*َ.

ٓ.

يربط الكسائؿ التعميمية كفؽ ما تتضمنو متطمبات المساؽ التدريسي.

َِْٓ.

َََ*َ.

ٔ.

يكظؼ التقنيات الحديثة حسب متطمبات األىداؼ.

َٗٗٔ.

َََ*َ.

َُٕٔ.

َََ*َ.

َٔٗٓ.

َََ*َ.

َٔٗٔ.

َََ*َ.

ٕ.
ٖ.
ٗ.

الفقرة

يستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ(الفيس بكؾ كتكيتر ك..

غيرىا) بما يخدـ األىداؼ.

يكظؼ المحتكل اإللكتركني لتحقيؽ أىداؼ المساؽ التدريسي.
يختار (الصكر كاالصكات كالفيديكىات) المناسبة لدعـ محتكل

المقرر.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضػح مػف الجػػدكؿ رقػـ (ٕ) أف جميػػع الفقػرات فػػي المجػاؿ الثالػث دالػػة إحصػائيان بمعنػػى كجػكد عالقػػة

بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثالث
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الرابع:يكضح جدكؿ رقـ (ٖ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع :معيار تقكيـ الطمبة

كتقديـ التوذية الراجعة كالدرجة الكمية لممجاؿ الرابع:

جدول رقم ()ٛ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الرابع والدرجة الكمية لممجال
م

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة ()Sig.

ُ.

يكمؼ الطمبة بكاجبات كتابية حكؿ مضمكف المقرر كجزء مف التقييـ.

َْٖٔ.

َََ*َ.
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َّٕٔ.

َََ*َ.

ِ.

َٖٗٓ.

َََ*َ.

ْ.

يضع درجات الطمبة كفقان ألدائيـ في االمتحانات دكف تمييز.

ََٕٔ.

َََ*َ.

ٓ.

يكظؼ التوذية الراجعة في تحسيف العممية التعميمية.

َٖٕٕ.

َََ*َ.

ٔ.

يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار.

َٗٔٓ.

َََ*َ.

ٕ.

يتابع الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا كزننا في التقكيـ.

َُْٔ.

َََ*َ.

ٗ.

يقدـ اإلجابات النمكذجية ألسئمة االختبارات الدكرية.

َُِٕ.

َََ*َ.

ّ.

ٖ.

ييتـ بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة.
يكتب التعميقات عمى أكراؽ الكاجبات لمطمبة بطريقة تحسف مف
أدائيـ.

يعمف نتيجة االختبارات كاألعماؿ التحريرية في الكقت المناسب.

َََ*َ.

َُْٔ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ٖ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الرابع دالة إحصائيان بمعنى كجكد عالقة بيف

كػػؿ ىػػذه الفقػرات مػػع المجػػاؿ التػػي تنتمػػي ليػػا ممػػا يعػػزز مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػرات المجػػاؿ ال اربػػع
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الخامس:يكضح جدكؿ رقـ (ٗ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس :معيار أساليب

التعزيز كالتحفيز كالدرجة الكمية لممجاؿ الخامس:

جدول رقم ()ٜ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الخامس والدرجة الكمية لممجال
م

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة ()Sig.

ُ.

يشجع الطمبة عمى تكضيح أفكارىـ كالثناء عمييـ.

425.0

َََ*َ.

ِ.

يكظؼ قيمة احتراـ الرأم الخر لتعزيز أسمكب الحكار بيف الطمبة.

42705

َََ*َ.

ّ.

يصوي باىتماـ لراء الطمبة أثناء الحديث.

42600

َََ*َ.

ْ.

يطبؽ نظـ تعزيز متنكعة في أثناء المحاضرة.

427.0

َََ*َ.

ٓ.

يبدم إعجابان كتقدي انر بإنجازات الطمبة داخؿ المحاضرة.

427..

َََ*َ.

ٔ.

يبدل اىتمامان لمادتو مف خالؿ تفاعمو مع طالبو.

427.0

َََ*َ.

ٕ.

يصوي إلجابات الطمبة الخاطئة كيقكـ بتصحيحيا كمناقشيا.

4270.

َََ*َ.

ٖ.

يدرس بأسمكب يشجع الطمبة عمى االستمرار في التعمـ.

427.0

َََ*َ.

ٗ.

يثير اىتماـ الطمبة نحك المحتكل التعميمي.

42.00

َََ*َ.

َُ.

يستخدـ مداخؿ تدريسية متعددة تتناسب مع ميكؿ كدكافع الطمبة.

42.56

َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.
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يتضح مف الجدكؿ رقـ (ٗ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الخػامس دالػة إحصػائيان بمعنػى كجػكد عالقػة

بػػيف كػػؿ ىػػذه الفق ػرات مػػع المجػػاؿ التػػي تنتمػػي ليػػا ممػػا يعػػزز مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات المجػػاؿ

الخامس كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال السادس:يكضح جدكؿ رقـ (َُ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس :معيار التمكف مف
المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو كالدرجة الكمية لممجاؿ السادس:
جدول رقم (ٓٔ)
معامالت االرتباط بين فقرات المجال السادس والدرجة الكمية لممجال
معامل االرتباط

مستوى الداللة ()Sig.

الفقرة

م
ُ.

يفسر المحتكل التعميمي بمنتيى اإلتقاف كالكفاءة.

4260.

َََ*َ.

ِ.

يربط المحتكل التعميمي بالبيئة المحيطة.

42705

َََ*َ.

ّ.

يربط محتكل المقرر الذم يقدمو متفقان مع التقدـ العممي.

42600

َََ*َ.

ْ.

يبدك كاسع االطالع عمى العمـ كالمعرفة في مجاؿ تخصصو.

427.0

َََ*َ.

ٓ.

يربط أجزاء المحتكل الدراسي أثناء تدريسو.

427..

َََ*َ.

ٔ.

لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقكـ بتدريسو لمطالب.

427.0

َََ*َ.

ٕ.

يقدـ خبرات متنكعة متمركزة حكؿ مجاؿ التخصص.

4.70.

َََ*َ.

ٖ.

يصمـ خطة لمتدريس في ضكء احتياجات الطالب.

427.0

َََ*َ.

ٗ.

يفسر القكاعد العممية كالنظريات المتعمقة بمكضكع التخصص.

42.00

َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (َُ) أف جميػػع الفق ػرات فػػي المجػػاؿ الخػػامس دالػػة إحصػػائيان بمعنػػى كجػػكد

عالقة بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ

الخامس كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.
ٖ -الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،فقد قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية الستبانة تقكيـ
األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة

في الجدكؿ التالي:

جدول (ٔٔ)
يوضح ارتباط مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لو
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معامل االرتباط

القيمة االحتمالية )(Sig.

م
ُ.

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.

َْٕٔ.

َََ*َ.

ِ.

معيار تنفيذ التدريس.

َُِٕ.

َََ*َ.

ّ.

معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

َِٕٔ.

َََ*َ.

ْ.

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

َُٖٔ.

َََ*َ.

ٓ.

معيار أساليب التعزيز كالتحفيز.

َِْٔ.

َََ*َ.

َِْٕ.

َََ*َ.

ٔ.

المجاالت

معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني
لمجاؿ تخصصو.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُُ) أف معامالت االرتباط لمجاالت االستبانة الستة حققت ارتباطات دالة

مع الدرجة الكمية ،يككف الباحث قد تحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي الستبانة تقكيـ األداء التدريسي لدل
األستاذ الجامعي بكمية التربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.

ب -ثبات االستبانة (:)Reliability

يقصد بثبات االستبانة ىك "أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية".

(الجرجاكم)ٕٗ:ََُِ،

ثبات االستبانة أم أف تعطي النتائج نفسيا تقريبان إذا ما أعيد تطبيقيا عمى أفراد العينة في نفس

الظركؼ مرة أخرل ،كتـ التأكد مف ثبات االستبياف باستخداـ طريقتيف كىما :طريقة التجزئة النصفيةSplit-

 ،Half Coefficientكطريقة ألفا كركنباخ .Cornbrash’s Alpha
كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:
ـ

 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ تقسيـ فقرات االستبانة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية في ضكء معايير

الجكدة الشاممة المعمميف (مجمكع الفقرات = ٕٓ فقرة) ،إلى عبارات فردية كأخرل زكجية كتـ إيجاد معامؿ

ارتباط بيرسكف بيف معدؿ الفقرات الفردية الرتبة ،كمعدؿ الفقرات الزكجية الرتبة لكؿ فقرة مف فقرات
االستبانة ،كقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح

) (Spearman-Brown Coefficientكقد استخدـ معامؿ جكتماف في حالة أف يككف عدد الفقرات

الفردية ال يساكم عدد األسئمة الزكجية في المجاؿ.
جدول رقم (ٕٔ)
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي االستبانة
معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

المجاالت

م
ُ.

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.

َٕٖٗ.

َّٔٗ.

ِ.

معيار تنفيذ التدريس.

َْٕٕ.

َٖٓٓ.

ّ.

معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

َُّٖ.

َٖٓٗ.
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ْ.

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

َُٖٔ.

َٖٖٗ.

ٓ.

معيار أساليب التعزيز كالتحفيز.

َٖٗٔ.

َُٖٓ.

ََُٖ.

َٖٓ.

ٕٓ.ٜٚ

ٗٓ.ٛٛ

معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ

ٔ.

تخصصو.

الدرجة ككل

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لالستبانة (ِٕٗ ،)َ.كمعامؿ الثبات المعدؿ (ْٖٖ،)َ.
كىك معامؿ ثبات مرتفع كداؿ إحصائيان عند مستكل داللة )َٓ.)َ.

 -2ط ٌقــيـفألـك رأ ألخـ:Cornbrash’s Alpha Coefficient
استخدـ الباحث طريقة (ألفا كركنباخ ) لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية ،كذلؾ إليجاد معامؿ

ثبات االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ (ألفا كركنباخ ) لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ

لالستبانة ككؿ .جدكؿ(ُّ) يكضح ذلؾ.

جدول رقم (ٖٔ)
يوضح معامالت االرتباط باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

المجال

م
ُ.

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.

ٖ

َِٖٔ.

ِ.

معيار تنفيذ التدريس.

ُِ

ََُٗ.

ّ.

معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

ٗ

َِّٖ.

ْ.

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

ٗ

َُٖٓ.

ٓ.

معيار أساليب التعزيز كالتحفيز.

َُ

ََُٖ.

ٔ.

معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ

ٗ

َُٖٔ.

٘ٚ

ٖٛٔٓ.

تخصصو.

الدرجة ككل

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (ُّ) أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ كتتراكح
بيف (َُٖ )َ.َُٗ ،َ.لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة .كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات

االستبانة كانت (ُّٖ.)َ.

كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات االستبانة؛ مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة

كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كتككف االستبانة في صكرتيا النيائية ممحؽ (ّ).

( )2االستبانة الثانية (كمية التربية البدنية والرياضة):
كتيدؼ االستبانة إلى تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة في

صممت ىذه األداة ،كالمتككنة مف (ََُ)
ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة .كقد ي
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فقرات ك (ٕ) مجاالت حتى أخذت االستبانة شكميا النيائي كأصبحت مككنة مف (ٕٓ) فقرة ،مكزعة عمى
ستة مجاالت:
 المجال األول :يناقش معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية ،كيتككف مف (ٗ) فقرات.
 المجال الثاني :يناقش معيار تنفيذ التدريس ،كيتككف مف (ُُ) فقرة.
 المجال الثالث :يناقش معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ،كيتككف مف (ٗ) فقرات.
 المجال الرابع :يناقش معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة ،كيتككف مف (ٗ) فقرات.
 المجال الخامس :يناقش معيار أساليب التعزيز كالتحفيز ،كيتككف مف (َُ) فقرات.
 المجـــال الســـادس :ينػػاقش معيػػار الػػتمكف مػػف المحتػػكل العممػػي كالمينػػي لمجػػاؿ تخصصػػو ،كيتكػػكف
مف(ٗ) فقرات.
ـي -ـصرقـاالستبانة الثانية (كمية التربية البدنية والرياضة):
تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 -1صدق المحكمين:
تـ عرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف مف بعض الجامعات في قطاع غزة ،باإلضافة لخبراء
متخصصيف في مكضكع الدراسة ،حيث قدـ السادة المحكميف العديد مف التعديالت عمى أداة الدراسة،

كاستجاب الباحث ليذه التعديالت ،كقاـ بإعادة صياغة االستبانة في ضكء المالحظات التي قدميا

صممت ىذه األداة ،كالمتككنة مف (ََُ) فقرات ك (ٕ) مجاالت حتى أخذت االستبانة
المحكمكف ،كقد ي
شكميا النيائي كأصبحت مككنة مف (ٕٓ) فقرة ،مكزعة عمى ستة مجاالت حتى أخذت االستبانة شكميا
النيائي أنظر الممحؽ رقـ (ٓ).

 -2صدق االتساق الداخمي (:)Internal Validity
تـ حساب معامؿ ارتباط (بيرسكف) ( )Pearsonبيف بيف كؿ فقرة ،كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو ،كما
في الجداكؿ التالية:

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال األول:يكضح جدكؿ رقـ (ُْ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ :معيار التخطيط الجيد
لمعممية التعميمية كالدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ:
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جدول رقم (ٗٔ)
معامالت االرتباط بين فقرات المجال األول والدرجة الكمية لممجال
م

معامل االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة
()Sig.

ُ.

يحسف إدارة األنشطة بحسب ما خطط لو.

ِ.

يراعي مدل تكافر اإلمكانيات كالمنشتت المناسبة عند تنفيذ برنامج

ّ.

يختار األدكات الرياضية المناسبة لاىداؼ.

َْٖٔ.

ْ.

يحدد االستراتيجية التدريسية المناسبة لمتدريب.

ََْٖ.

َََ*َ.

ٓ.

يقكـ بمراجعة الطرؽ كاألساليب المستخدمة في األنشطة الرياضية مف

َِٖٖ.

َََ*َ.

ٔ.

يقكـ بالتحضير لانشطة الرياضية قبؿ مكعدىا بكقت كاؼ.

َّٕٔ.

َََ*َ.

ٕ.

يحدد في بداية الفصؿ متطمبات المقرر (امتحانات ،أكراؽ عمؿ).

َْٖٗ.

َََ*َ.

ٖ.

يختار مكضكعات المقرر الضركرية كاألكثر أىمية في مجاؿ

َِٖٖ.

َََ*َ.

ٗ.

يحدد لمطالب األنشطة الرياضية التي سيقدميا ليـ في المحاضرة

َْٔٗ.

َََ*َ.

النشاط الرياضي.

أجؿ تجنب األخطاء المتكقعة.

التخصص.

القادمة.

َِْٖ.

َََ*َ.

َِٖٖ.

َََ*َ.
َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ.α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُْ) أف جميػع الفقػرات فػي المجػاؿ األكؿ دالػة إحصػائيان بمعنػى كجػكد عالقػة

بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الػداخمي لفقػرات المجػاؿ األكؿ
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.
 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الثاني:يكضح جدكؿ رقـ (ُٓ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني :معيار تنفيذ التدريس

كالدرجة الكمية لممجاؿ الثاني:

جدول رقم (٘ٔ)
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكمية لممجال
معامل االرتباط

م

الفقرة

ُ.

يدرب الطمبة عمى األسس الصحيحة في التعامؿ مع األجيزة كاألدكات

ِ.

يبدأ النشاط الرياضي كينييو في األكقات المحددة لو.

الرياضية.
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مستوى الداللة
()Sig.

ََِٖ.

َََ*َ.

َّٖٖ.

َََ*َ.

ّ.

يقدـ المعمكمات أثناء النشاط الرياضي بشكؿ مبسط ككاضح.

َٖٕٓ.

َََ*َ.

ْ.

يقدـ عناصر النشاط الرياضي بشكؿ منظـ كمترابط.

َْٖٔ.

َََ*َ.

ٓ.

يحافظ عمى ىدكئو في المكاقؼ الصعبة.

ََٖٓ.

َََ*َ.

ٔ.

يحصر األخطاء عند تنفيذ النشاط الرياضي مف أجؿ تجنبيا الحقان.

َُٖٔ.

َََ*َ.

ٕ.

يعرؼ طمبتو بأىداؼ النشاط الرياضي في بدايتو.

َُٕٖ.

َََ*َ.

ٖ.

يعطي لمطمبة فرصان متساكية في المشاركة أثناء التدريب.

َّٕٗ.

َََ*َ.

ٗ.

يكفر اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ النشاط الرياضي.

َّٕٔ.

َََ*َ.

َُ.

يحدد األدكات كاألجيزة الرياضية المناسبة لاىداؼ المراد تحقيقيا.

َٖٗٓ.

َََ*َ.

ُُ.

يكفر عكامؿ األماف عند استخداـ األجيزة كاألدكات الرياضية.

َْٕٔ.

َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُٓ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الثاني دالة إحصائيان بمعنى كجكد عالقة بيف

كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثاني
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.
 -صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الثالث:

يكضح جدكؿ رقـ (ُٔ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث :معيار استخداـ الكسائؿ
كالتقنيات التعميمية كالدرجة الكمية لممجاؿ الثالث:
جدول رقم ()ٔٙ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثالث والدرجة الكمية لممجال
م

معامل االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة
()Sig.

ُ.

يسعى لتكفير التقنيات الحديثة لانشطة الرياضية.

َِٖٔ.

َََ*َ.

ِ.

يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في ضكء اإلمكانات المتكافرة.

َُٖٗ.

َََ*َ.

َُٖٔ.

َََ*َ.

َِٖٔ.

َََ*َ.

َّٕٓ.

َََ*َ.

َّٖٖ.

َََ*َ.

َٖٕٓ.

َََ*َ.

ََٖٔ.

َََ*َ.

ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

يخصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ الكسائؿ الخاصة

باألنشطة الرياضية.

يكظؼ الكسائؿ التعميمية في شرح الميارات التي يصعب تطبيقيا

عمميان.

يكظؼ أدكات األنشطة الحديثة حسب متطمبات األىداؼ.
يستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ(الفيس بكؾ كتكيتر ك..

غيرىا).

يكظؼ البريد اإللكتركني في إرساؿ كاستقباؿ اسئمة الطمبة كتبادؿ

الممفات الرياضية.

ييتـ بالتحديث المستمر لادكات كالكسائؿ المستخدمة في تنفيذ
األنشطة الرياضية.
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ٗ.

يختار (الصكر كاالصكات كالفيديكىات) المناسبة لدعـ تنفيذ األنشطة
الرياضية.

َُٕٖ.

َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُٔ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الثالػث دالػة إحصػائيان بمعنػى كجػكد عالقػة

بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الثالث
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الرابع:يكضح جدكؿ رقـ (ُٕ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع :معيار تقكيـ الطمبة
كتقديـ التوذية الراجعة كالدرجة الكمية لممجاؿ الرابع:
جدول رقم ()ٔٚ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الرابع والدرجة الكمية لممجال
مستوى الداللة

م

الفقرة

معامل االرتباط

ُ.

يخصص جزءان مف درجات الطمبة لممارساتيـ في األنشطة الرياضية.

ََٖٓ.

َََ*َ.

ِ.

يضع درجات الطمبة كفقان ألدائيـ في األنشطة الرياضية دكف تمييز.

َِّٔ.

َََ*َ.

ّ.

يكمؼ الطمبة بكاجبات تدريبية حكؿ مضمكف األنشطة.

َْٖٖ.

َََ*َ.

ْ.

يقكـ بدراسة إجابات الطمبة كيحمؿ أنماط األخطاء التي كقعكا فييا.

َْٕٔ.

َََ*َ.

ٓ.

يكظؼ التوذية الراجعة في تحسيف الممارسات الرياضية.

َْٕٕ.

َََ*َ.

ٔ.

يعمف نتيجة االختبارات كاألعماؿ التدريبية في الكقت المناسب.

َْْٔ.

َََ*َ.

َٕٖٔ.

َََ*َ.

َِٕٔ.

َََ*َ.

َِٖٔ.

َََ*َ.

ٕ.
ٖ.
ٗ.

يعطي فرصة لبعض الطمبة إلعادة تقديـ التمريف ليستفيد مف
المالحظات كتحسيف أداءه.
ينكع في األنشطة الرياضية التي يكمؼ بيا طالبو لمكاجية الفركؽ

الفردية.

يكزع األنشطة الرياضية بشكؿ منتظـ عمى مدار الفصؿ الدراسي.

()Sig.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُٕ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الرابع دالة إحصائيان بمعنى كجكد عالقة بػيف

كػػؿ ىػػذه الفقػرات مػػع المجػػاؿ التػػي تنتمػػي ليػػا ممػػا يعػػزز مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػرات المجػػاؿ ال اربػػع
كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الخامس:يكضح جدكؿ رقـ (ُٖ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس :معيار أساليب

التعزيز كالتحفيز كالدرجة الكمية لممجاؿ الخامس:
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جدول رقم ()ٔٛ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الخامس والدرجة الكمية لممجال
م

معامل االرتباط

الفقرة

مستوى الداللة
()Sig.

ُ.

ينمي اإلبداع لدل الطمبة كيساعدىـ عمى اكتساب ميارات جديدة.

َْٕٕ.

َََ*َ.

ِ.

يستخدـ األسس العممية في تدريب الميارات الرياضية.

َّْٔ.

َََ*َ.

ّ.

يكفر الفرص الداعمة لنمك الطالب العقمي كالبدني كالميارل كالنفسي

َْٔٔ.

َََ*َ.

ْ.

يطبؽ نظـ تعزيز متنكعة أثناء تنفيذ النشاط الرياضي.

َٖٗٓ.

َََ*َ.

ٓ.

يبدم إعجابان كتقدي انر بإنجازات الطمبة أثناء تنفيذ النشاط الرياضي.

ََُٕ.

َََ*َ.

ٔ.

ييتـ بتطكير قدرات كامكانيات الطالب بما يتناسب كطبيعة التمريف.

َْٕٕ.

َََ*َ.

ٕ.

يصوي إلجابات الطمبة الخاطئة كيقكـ بتصحيحيا كمناقشيا.

َِٕٕ.

َََ*َ.

ٖ.

ييتـ بدرجة عالية في تصحيح األخطاء التي يقع فييا طمبتو.

َّٖٕ.

َََ*َ.

ٗ.

أسمكب تدريسو يشجع الطمبة عمى االستمرار في التمريف.

ََٕٗ.

َََ*َ.

َُ.

يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيكية في األنشطة

َِٕٗ.

َََ*َ.

كاالجتماعي.

الرياضية المتنكعة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُٖ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الخامس دالة إحصائيان بمعنى كجكد عالقة

بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ

الخامس كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.

 صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال السادس:يكضح جدكؿ رقـ (ُٗ) معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ السادس :معيار التمكف مف
المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو كالدرجة الكمية لممجاؿ السادس:
جدول رقم ()ٜٔ
معامالت االرتباط بين فقرات المجال السادس والدرجة الكمية لممجال
معامل االرتباط

مستوى الداللة ()Sig.

م

الفقرة

ُ.

يقدـ المعرفة الكافية لحاجات الطمبة عف النشاط الرياضي.

َِٗٔ.

َََ*َ.

ِ.

يؤدم النشاط الرياضي بمنتيى اإلتقاف كالكفاءة.

َُٖٔ.

َََ*َ.

ّ.

يبدك كاسع االطالع في المجاؿ الرياضي.

َْٕٗ.

َََ*َ.

ْ.

يبدك متمكنان مف النظريات العممية في التربية الرياضية.

َٖٕٔ.

َََ*َ.

ٓ.

لديو سعة االطالع بالمجاالت المرتبطة في المجاؿ الرياضي.

َٕٔٗ.

َََ*َ.
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ييصمـ أنشطة اثرائية تتفؽ مع قدرات المكىكبيف رياضيان.

ٔ.

يقدـ نمكذجان مينيان كقياديان يحتذم بو في مجاؿ التربية الرياضية.

ٕ.

يفيـ المحتكل كاألنشطة كالمفاىيـ المرتبطة بتعمـ الطالب األنشطة

ٖ.

الرياضية.

االشتراؾ في الندكات كالدكرات العممية المتعمقة بالتربية الرياضية.

ٗ.

َٕٔٓ.

َََ*َ.

َٕٔٓ.

َََ*َ.

َٖٔٔ.

َََ*َ.

ََٖٓ.

َََ*َ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (ُٗ) أف جميع الفقرات في المجاؿ الخامس دالة إحصائيان بمعنى كجكد عالقة

بيف كؿ ىذه الفقرات مع المجاؿ التي تنتمي ليا مما يعزز مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ

الخامس كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية َٓ.α ≥ َ.
ٖ -الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إلييا ،فقد قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية الستبانة تقكيـ

األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف

كجية نظر الطمبة في الجدكؿ التالي:

جدول (ٕٓ)
يوضح ارتباط مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لو
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية )(Sig.

م
ُ.

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.

َِّٗ.

َََ*َ.

ِ.

معيار تنفيذ التدريس.

َُُٗ.

َََ*َ.

ّ.

معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

ََٔٗ.

َََ*َ.

ْ.

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

َّٗٗ.

َََ*َ.

ٓ.

معيار أساليب التعزيز كالتحفيز.

َّٖٗ.

َََ*َ.

َْٖٗ.

َََ*َ.

ٔ.

المجاالت

معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ
تخصصو.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة َٓ. α ≥ َ.

يتضح مف الجدكؿ رقـ (َِ) أف معامالت االرتباط لمجاالت االستبانة الستة حققت ارتباطات دالة
مع الدرجة الكمية ،يككف الباحث قد تحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي الستبانة تقكيـ األداء التدريسي لدل

األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
ب -ثبات أداة الدراسة (:)Reliability
ـ

كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ:

 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
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تـ تقسيـ فقرات االستبانة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة
في ضكء معايير الجكدة الشاممة المعمميف (مجمكع الفقرات = ٕٓ فقرة) ،ككانت النتائج كما يمي:
جدول رقم (ٕٔ)
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي االستبانة
معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

المجاالت

م
ُ.

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.

َْْٗ.

َُٕٗ.

ِ.

معيار تنفيذ التدريس.

َّٓٗ.

َٔٔٗ.

ّ.

معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

َّٖٔ.

ََُٗ.

ْ.

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

ََٓٗ.

ََٓٗ.

ٓ.

معيار أساليب التعزيز كالتحفيز.

َّٖٖ.

َُُٗ.

َْٖٓ.

َُِٗ.

٘ٓ.ٛٛ

ٓ.ٜٖٜ

ٔ.

معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني
لمجاؿ تخصصو.

الدرجة ككل

 -2ـط ٌقــيـفألـك رأ ألخـ:Cornbrash’s Alpha Coefficient
استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية ،كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات

االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ككذلؾ لالستبانة ككؿ.

جدكؿ(ِِ) يكضح ذلؾ

جدول رقم (ٕٕ)
معامالت االرتباط باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

م
ُ.

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.

ٗ

َِْٖ.

ِ.

معيار تنفيذ التدريس.

ُُ

َٕٖٓ.

ّ.

معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

ٗ

َِٖٔ.

ْ.

معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

ٗ

ََُٗ.

ٓ.

معيار أساليب التعزيز كالتحفيز.

َُ

َِٖٓ.

ٗ

َُٕٖ.

ٔ.

المجال

معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ
تخصصو.

٘ٚ

الدرجة ككل

ٓ.ٛ٘ٛ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ (ِِ) أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ كتتراكح

بيف (ِْٖ )َ.َُٗ ،َ.لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة .كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات
االستبانة كانت (ٖٖٓ.)َ.
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كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات االستبانة؛ مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كتككف االستبانة في صكرتيا النيائية ممحؽ (ٔ).

المحك المعتمد في الدراسة:
تـ اعتماد مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمككف لإلجابة عمى فقرات القسـ الثاني ،ككانت
اإلجابات عمى كؿ فقرة مككنة مف ٓ إجابات حيث الدرجة )ٓ( تعني بدرجة كبيرة جدان ،كالدرجة )ُ( تعني
بدرجة قميمة جدان حسب جدكؿ رقـ (ِّ).

ِ

جدول رقم (ٖٕ)
درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

الدرجة

ٓ

ْ

ّ

ِ

ُ

ِ

كيتـ االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي كاألكزاف النسبية بشكؿ أساسي لتحديد مستكل مكافقة أفراد

مجتمع الدراسة عمى فقرات كمجاالت االستبانة ،كالجدكؿ رقـ (ِْ) يكضح ذلؾ:
جدول رقم (ٕٗ)
المحك المعتمد في الدراسة
مستوى الموافقة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

الوسط الحسابي

ِٓ-ْ.

ْْ.ِ-ّ.

ّٔ.ْ-ِ.

ِٖ.ٔ-ُ.

ُُ.ٖ-

الوزن النسبي

ْٖ%ََُ-%

ٖٔ%ْٖ-%

ِٓ%ٖٔ-%

ّٔ%ِٓ-%

َِ%ّٔ-%

كىذا يعطي داللة كاضحة عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف (َٖ )ُ.تػدؿ عمػى كجػكد درجػة قميمػة جػدان

مف المكافقة عمى فقرات االستبانة ،أما ما يساكم أك يزيد عف (َِ )ْ.فيدؿ عمى كجكد درجة كبيرة جدان مف

المكافقة ،كىذا التقسيـ تـ تحديده كفؽ مقياس ليكرت الخماسي الذم تـ اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.

كتتػ ػراكح درج ػػات االس ػػتبانة بػػػيف (ٕٓ  ِٖٓ -درج ػػة) ،كت ػػدؿ الدرج ػػة المنخفض ػػة عم ػػى أف المفحػػػكص

انخفػػاض مسػػتكل التقيػػيـ لػػاداء التدريسػػي لػػدل األسػػتاذ الجػػامعي ،بينمػػا تػػدؿ الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى مسػػتكل
مرتفع مف التقييـ لاداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي عمى مجاالت االستبانة مكضكع الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقد قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package

 ،(SPSS) for the Social Sciencesكتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية:
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 .0النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار
فئات متوير ما كتفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسة.
 .5اختبار ألفا كركنباخ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ ىذا
االختبار عمى دراسة العالقة بيف متويريف .كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة
ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت.
 .6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي
الدرجة المتكسطة كىي ّ أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد استخدمو الباحث لمتأكد مف داللة المتكسط
لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .
 .8اختبار  Tفي حالة عينة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات .استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتوير
الذم يشتمؿ عمى مجمكعتيف.
 .4اختبار تحميؿ التبايف األحادم( ) One Way Analysis of Variance - ANOAVلمعرفة ما إذا
كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات .استخدمو الباحث
لمفركؽ التي تعزل لممتوير الذم يشتمؿ عمى ثالث مجمكعات فأكثر.
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ــفصــلـــخـألز

ـ

أ ألئتـــر ـ ــــر ف ٌ ـأل
تمييد

نتائج السؤال األول وتفسيرىا ومناقشتيا

أوالً :النتائج المتعمقة بتطبيق االستبانة األولى (كمية التربية)
ثانياً :النتائج المتعمقة بتطبيق االستبانة الثانية

(كمية التربية البدنية والرياضة)

التوصيــــــات والمقترحات
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الفصل الخامس
نتائج الدراســة وتفسيرىا
تمييد:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتي تـ التكصؿ

إلييا مف خالؿ استجابات أفراد مجتمع الدراسة مف الطمبة بجامعة األقصى بشأف درجة المكافقة عمى كؿ

فقرة مف فقرات أداة الدراسة كذلؾ بيدؼ تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكميتي التربية كالتربية
البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كذلؾ تبعان لمتويرات الدراسة (الجنس،

عدد الساعات المنجزة ،التقدير).لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف أداة الدراسة ،إذ

تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي ) (SPSSكاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة لذلؾ ،لتحقيؽ أىداؼ

الدراسة ،كتفسير النتائج كمناقشتيا ،كمف ثـ تقديـ التكصيات كالمقترحات.

نتائج السؤال األول وتفسيرىا ومناقشتيا:

ينص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى ":ما التقديرات التقويمية لألداء التدريسي لدى األستاذ

الجامعي بكميتي التربية والتربية البدنية والرياضة بجامعة األقصى في ضوء معايير الجودة الشاممة من

وجية نظر الطمبة؟"

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف

النسبية ،إلجابات أفرد العينة لفقرات لكؿ مجاؿ مف مجاالت أدكات الدراسة ،كفيما يمي النتائج الخاصة بكؿ
استبانة.

ترتيب محاور االستبانة األولى (كمية التربية) بشكل عام ترتيباً تنازلياً

يكضح الجدكؿ (ُّ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى جميع فقرات مجاالت االستبانة حسب

أىيمتيا النسبية مرتبة ترتيبان تنازليان.

جدول رقم (ٕ٘)

مجاالت االستبانة األولى من وجية نظر الطمبة مرتبة تنازلياً
االنحراف

األوزان

النسبية

المفظي

ٔ

معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة

ٗٓٗ.

ٖٗٓ.ٜ

ٛٓ.ٛ

كبيرة

ٕ

معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية

ٖ.ٜٛ

ٕٖٓ.ٜ

ٜٚ.ٚ

كبيرة

ٖ

معيار أساليب التعزيز والتحفيز

ٕٖ.ٛ

٘ٓ.ٜٛ

ٗٚٙ.

كبيرة

ٗ

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية

ٖ.ٜٚ

ٓٔٓ.ٜ

ٚ٘.ٛ

كبيرة

٘

معيار تنفيذ التدريس

ٖ٘.ٚ

ٕ٘ٓ.ٜ

ٓٚ٘.

كبيرة

م

المتوسطات

المجال
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المعياري

التقدير

ٙ

معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال

ٕٖٖ.

ٓ.ٛٗٙ

ٗٙٙ.

متوسطة

ٖ٘.ٚٛ

ٓ.ٜٓٚ

ٚ٘.ٚ

كبيرة

تخصصو
الدرجة الكمية

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ُّ) ما يمي:

 المتكسط الحسابي لجميع مجاالت االستبانة يساكم (ٖٕٓ ،)ّ.حيث بمغ الكزف النسبي (ٕ،)%ٕٓ.بمتكسط حسابي (ٖٕٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َٕٗ.)َ.
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات مجاالت االستبانة (كميةالتربية).
 جميع مجاالت التقديرات التقكيمية لاداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصىفي ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة جاءت مرتبة تنازليان ،حيث حصؿ مجاؿ معيار
تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة عمى الترتيب األكؿ ،بمتكسط حسابي (َْ ،)ْ.بكزف نسبي
(ٖ ،)%َٖ.يميو مجاؿ معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ،بمتكسط حسابي (ٖٗ ،)ّ.بكزف
نسبي (ٕ ،)%ٕٗ.ثـ مجاؿ معيار أساليب التعزيز كالتحفيز ،بمتكسط حسابي (ِٖ ،)ّ.بكزف نسبي
(ْ ،)%ٕٔ.ثـ مجاؿ معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية ،بمتكسط حسابي (ٕٗ ،)ّ.بكزف نسبي
(ٖ ،)%ٕٓ.ثـ مجاؿ معيار تنفيذ التدريس في المرتبة قبؿ األخيرة بمتكسط حسابي يساكم (ٕٓ،)ّ.
بكزف نسبي (َ ،)%ٕٓ.كأخي انر جاء مجاؿ معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ
تخصصو ،بمتكسط حسابي يساكم (ِّ)ّ.؛ بكزف نسبي (ْ.)%ٔٔ.

النتائج المتعمقة بتطبيق االستبانة األولى (كمية التربية):
كفيما يمي النتائج المتعمقة بكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.

ٔ -النتائج المتعمقة بالمجال األول " :معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية":
يكضح الجدكؿ (ِٓ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم(ٕ٘)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال األول
م
ٔ

المتوسط

الفقــرة
يحسن إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط لو.
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التقدير

الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

المفظي

ٖٔ.ٖٙ

ٕٕٓٔ.

ٕٕٙٚ.

متوسطة

ٕ

يجيز ما يمزم من تقنيات ومصادر تعميمية يستخدميا في
المحاضرة.

ٖ
ٗ

يوزع موضوعات المقرر عمى الخطة الفصمية توزيعاً مناسباً.
يحدد استراتيجية تدريسية مناسبة لكل محاضرة.

٘

يراجع خطة المادة باستمرار ويعدل ما يحتاج إلى تعديل.

ٙ
ٚ
ٛ

يحدد في بداية الفصل الدراسي متطمبات المقرر (امتحانات،
قراءات ،أوراق عمل).
يختار موضوعات المقرر الضرورية واألكثر أىمية في مجال
التخصص.

يحدد لمطالب الموضوعات التي سيقدميا ليم في المحاضرة

القادمة.

الدرجة الكمية

ٖ.ٜٚٓ

٘ٓٓ.ٜ

ٚٗ.ٔٛ

كبيرة

ٖٖٔ.ٛ

ٓ٘ٓ.ٛ

ٕٚٙ.ٙ

كبيرة

ٖ.ٛٔٙ

ٗٓٓ.ٜ

ٖٖٚٙ.

كبيرة

ٖٗ.ٚٚ

ٖٖٓ.ٜ

ٚ٘.ٜٗ

كبيرة

ٖٖٓ.ٚ

٘ٓ.ٜٜ

ٚٗ.ٓٛ

كبيرة

ٕٖٓ.ٚ

٘ٓ.ٜٜ

ٚٗ.ٓٚ

كبيرة

ٖ.ٜٚٓ

٘ٓٓ.ٜ

ٚٗ.ٔٛ

كبيرة

ٖ.ٜٚ

ٔٓ.ٜ

ٚ٘.ٛ

كبيرة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ِٓ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معاييرالجكدة الشاممة عمى معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة كبيرة،

حيث بمغ الكزف النسبي (ٖ ،)%ٕٓ.بمتكسط حسابي (ٕٗ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ُٗ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يوزع موضوعات المقرر عمى الخطة الفصمية توزيعاً مناسباً"،بكزف نسبي بمغ (ِٔ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ّٖ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َٖٓ ،)َ.كتمتيا في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص عمى" يحدد استراتيجية تدريسية مناسبة لكل محاضرة" بكزف نسبي بمغ
(ّّ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ُٖٔ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َْٗ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة األخيرة
الفقرة التي تنص عمى" يحسن إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء كما خطط لو" ،بكزف نسبي بمغ

(ِِ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ُّٔ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َِِ.)ُ.
كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى نحك

معيار التخطيط لمعممية التعميمية بنسبة كبيرة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي يمتمؾ الميارات كالخبرات الالزمة
لمتخطيط الجيد عمى تحديد األىداؼ ،كتنفيذىا بفعاليتيا ككظيفتيا في نجاح العممية التعميمية كتحسيف أدائيـ

التدريسي كمد الطمبة بالمعارؼ كالميارات المرتبطة بالمقررات التدريسية ،كعمى الرغـ أنيا جاءت كبيرة إال
أف ىناؾ حاجة باستمرار لمتطكير ،كرفع كفايات األستاذ الجامعي حتى يتمكنكا مف مزاكلة مينتيـ بكفاءة

كتميز في ضكء معايير الجكدة الشاممة.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة الحكمي (ََِْ) ،كدراسة شحاتو(ََُِ) ،كدراسة الخثيمة(َََِ) ،نحك

أىمية أف يمتمؾ األستاذ الجامعي الميارات كالخبرات الالزمة لمتخطيط الجيد لمعممية التعميمية.
 -2النتائج المتعمقة بالمجال الثاني ":معيار تنفيذ التدريس":
85

يكضح الجدكؿ (ِٔ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فق ارت ىذا المجاؿ.
جدول رقم()ٕٙ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الثاني
المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

المفظي

ٔ

يتابع حضور الطمبة وغيابيم.

ٖ.ٛٔٙ

ٗٓٓ.ٜ

ٖٖٚٙ.

كبيرة

ٕ

يكمف الطمبة بأنشطة تعممية فردية ،أو جماعية.

ٖٕٕٗ.

ٔٓ.ٜٚ

ٛٗ.ٗٙ

ٖ

يعرض الموضوع بشكل منطقي ومتدرج نحو النقطة الختامية.

ٕٔٔٗ.

ٓ.ٛٛٛ

ٕٕٛٗ.

كبيرة جداً

ٗ

يجيب عن أسئمة الطمبة برحابة صدر.

ٖ.ٚٛٛ

ٓ.ٜٓٙ

ٚ٘.ٚٚ

كبيرة جداً
كبيرة

٘

يقدم المعمومات أثناء المحاضرة بشكل مبسط وواضح.

ٕ.ٜٙٓ

٘ٓٓ.ٜ

ٖ٘.ٛ

قميمة

ٙ

يحافظ عمى ىدوئو في المواقف الصعبة.

ٖٔ.ٜٚ

ٓ٘ٓ.ٛ

ٕٜٗٚ.

كبيرة

ٚ

يثير انتباه الطمبة بأساليب متعددة أثناء المحاضرة.

ٖٓ.٘ٚ

ٔ.ٓٗٛ

ٓٗٚٔ.

كبيرة

ٛ

يعطي لمطمبة فرصاً متساوية في المشاركة أثناء المحاضرة.

ٖٓٓٗ.

ٓٔ.ٓٙ

ٓٓٙٛ.

متوسطة

ٖ.ٜٙٙ

٘ٓ.ٛٙ

ٖٚ.ٖٛ

كبيرة

ٗ.ٕٚٙ

ٕٔٓ.ٜ

ٕ٘ٛ٘.

كبيرة جداً

ٖٗ.٘ٛ

ٖ٘ٓٔ.

ٚٔ.ٙٛ

كبيرة

ٖٔ٘.ٜ

ٓ٘ٓ.ٛ

ٕٜٓٚ.

كبيرة

ٖ٘.ٚ

ٕ٘ٓ.ٜ

ٓٚ٘.

كبيرة

م

ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ

الفقــرة

يختم المحاضرة في نقاط تمخيصيو مترابطة.

يتعامل مع المحتوى التعميمي بأساليب مختمفة وفقاً لطبيعة
الطمبة.

ينتقل في تناولو لعناصر المحاضرة من السيل إلى الصعب.
يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيوية في
األنشطة المتنوعة.

الدرجة الكمية

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ِٔ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معاييرالجكدة الشاممة عمى معيار تنفيذ التدريس مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة كبيرة ،حيث بمغ الكزف

النسبي (َ ،)%ٕٓ.بمتكسط حسابي (ٕٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ِٗ.)َ.

 -أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يكمف الطمبة بأنشطة تعممية فردية ،أو جماعية" ،بكزف نسبي بمغ

(ْٔ ،)%ْٖ.كبمتكسط حسابي(ِِّ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ُٕٗ ،)َ.كتمتيا في المرتبة الثانية الفقرة

التي تنص عمى" يعرض الموضوع بشكل منطقي ومتدرج نحو النقطة الختامية" بكزف نسبي بمغ

(ِِ ،)%ْٖ.كبمتكسط حسابي(ُُِ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ٖٖٖ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة األخيرة
الفقرة التي تنص عمى" يقدم المعمومات أثناء المحاضرة بشكل مبسط وواضح" ،بكزف نسبي بمغ

(ٖ ،)%ّٓ.كبمتكسط حسابي(َٔ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (َٓٗ.)َ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى نحك

معيار تنفيذ التدريس بنسبة كبيرة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي متمكف مف تخصصو ،كينكع في طريقة
86

العرض ،كال يعتمد عمى الطريقة اإللقائية التقميدية ،بؿ تييئة الطالب كاثارتيـ فكريان لمكضكع الدرس،
كاستخداـ طريقة المناقشات الجماعية كاألسئمة ،كالنسبة لمفقرة (ٓ) كالتي تنص عمى " :يقدم المعمومات

أثناء المحاضرة بشكل مبسط وواضح"،

فيي بحاجة إلى التطكير ليصؿ لمستكل أعمى كانتاج األستاذ

الجامعي الحيكم في التدريس مف حيث إدارة الصؼ ،كالمكقؼ التعميمي حتى تصؿ إلى درجة ككبيرة جدان
حيث يطمح الطمبة إلى أعمى مف ذلؾ بكثير.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة األسمر (ََِٓ) ،كدراسة الحكمي(ََِْ) ،كدراسة سكر

كالخزندار(ََِٓ) ،كدراسة ،(ََِّ( Simonكدراسة شحاتو (ََُِ) ،بأىمية تكظيؼ األستاذ الجامعي
أنشطة عمؿ تنفيذية تعزز كفاءة استراتيجيات التدريس المختارة كاالبتعاد عف الطرؽ كاألساليب التقميدية في

التعميـ كالتعمـ.
 -3النتائج المتعمقة بالمجال الثالث ":معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية":
يكضح الجدكؿ (ِٕ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم ()ٕٚ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الثالث
الفقــرة

م
ٔ

يصمم وسائل تقنية تتناسب مع األىداف.

ٕ

يستخدم الوسائل التقنية المناسبة في ضوء اإلمكانات

ٖ

يخصص الوقت المناسب الستخدام الوسائل والتقنيات

ٗ

يوظف عنصر التشويق عند استخدامو لموسائل التعميمية.

٘

يربط الوسائل التعميمية وفق ما تتضمنو متطمبات المساق

ٙ

يوظف التقنيات الحديثة حسب متطمبات األىداف.

ٚ

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل(الفيس بوك وتويتر

ٛ

يوظف

المساق

ٜ

يختار (الصور واالصوات والفيديوىات) المناسبة لدعم محتوى

المتوافرة.
التعممية.

التدريسي.

و ..غيرىا) بما يخدم األىداف.
المحتوى

التدريسي.

اإللكتروني لتحقيق

أىداف

المقرر.

الدرجة الكمية
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المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

المفظي

ٖ.ٕٙٙ

ٕٔٓ.ٜ

ٕٕ٘ٚ.

كبيرة

ٖٗ.٘ٛ

ٖ٘ٓٔ.

ٚٔ.ٙٛ

كبيرة

ٗ.ٕٗٛ

ٓ.ٛٚٛ

ٛٗ.ٜٙ

كبيرة جداً

ٖٕ٘ٗ.

ٓ.ٛٛٚ

ٓٛٗ.ٚ

كبيرة جداً

ٖ.ٜٛٓ

ٕٗٓٔ.

ٚٙ.ٔٛ

كبيرة

ٗ.ٕٜٔ

ٔٓ.ٛٚ

ٛٗ.ٖٛ

كبيرة جداً

ٕٖ.ٜٜ

ٓ.ٜٕٙ

ٜٗٚ.ٛ

كبيرة

ٕٕٖ.ٜ

ٓ.ٜٓٛ

ٗٗٚٛ.

كبيرة

ٗ.ٕٚٙ

ٕٔٓ.ٜ

ٕ٘ٛ٘.

كبيرة جداً

ٖ.ٜٛ

ٓ.٘ٗٚ

ٜٚ.ٚٛ

كبيرة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ِٕ) ما يمي:
 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معاييرالجكدة الشاممة عمى معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة كبيرة،

حيث بمغ الكزف النسبي (ٖٕ ،)%ٕٗ.بمتكسط حسابي (ٖٗ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ْٕٓ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يخصص الوقت المناسب الستخدام الوسائل والتقنيات التعممية"،بكزف نسبي بمغ (ٔٗ ،)%ْٖ.كبمتكسط حسابي(ِْٖ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ٖٕٖ ،)َ.كتمتيا في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص عمى" يوظف عنصر التشويق عند استخدامو لموسائل التعميمية" بكزف نسبي بمغ
(َٕ ،)%ْٖ.كبمتكسط حسابي(ِّٓ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ٕٖٖ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة األخيرة
الفقرة التي تنص عمى" يستخدم الوسائل التقنية المناسبة في ضوء اإلمكانات المتوافرة" ،بكزف نسبي بمغ

(ٖٔ ،)%ُٕ.كبمتكسط حسابي(ْٖٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َّٓ.)ُ.
كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى نحك

معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية بنسبة كبيرة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي ممزـ أف يتقف كيفية
تكظيؼ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية في التدريس في ضكء التطكرات التكنكلكجية كتكظيفيا في العممية
التعميمية ،كما يحسف إنتاجيا كاستخداميا ،كما يأتي ذلؾ في ضكء اعتبار تكنكلكجيا كسائؿ التعميـ انطالقة

جديدة لمتعميـ بدأت في عصر التكنكلكجيا كالمعمكمات ،مف ىنا فإنو ما زاؿ ىناؾ الحاجة أكثر لمعمؿ عمى
تنمية الكفايات التعميمية لاستاذ الجامعي كامكانياتيـ في مجاالت التعميـ التكنكلكجي بما يحقؽ متطمبات

التعميـ الحديث.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة سكر كالخزندار(ََِٓ) ،كدراسة شحاتو (ََُِ) ،كدراسة الخثيمة

(َََِ) ،كدراسة )َََِ(  ،Suzanne Young & Dale G.Shawألىمية استخداـ الكسائؿ كالتقنيات
التعميمية ،لالستفادة منيا في اثارة كتشكيؽ العممية التعميمية كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية.

 -4النتائج المتعمقة بالمجال الرابع ":معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة":
يكضح الجدكؿ (ِٖ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم()ٕٛ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الرابع
م
ٔ
ٕ
ٖ

المتوسط

الفقــرة
يكمف الطمبة بواجبات كتابية حول مضمون المقرر كجزء
من التقييم.

ييتم بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة.
يكتب التعميقات عمى أوراق الواجبات لمطمبة بطريقة تحسن
من أدائيم.
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التقدير

الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

المفظي

ٖ.ٜٓٛ

ٓ.ٜٖٚ

ٚٛ.ٔٙ

كبيرة

ٖ.ٖٜٚ

٘ٓٓ.ٜ

ٚٗ.ٚٛ

كبيرة

ٖ.ٜ٘ٚ

ٗٔٓ.ٜ

ٜٗٔٚ.

كبيرة

ٗ

يضع درجات الطمبة وفقاً ألدائيم في االمتحانات دون

ٗ.ٜٔٔ

٘ٓ.ٚٛ

ٕٛ.ٖٛ

كبيرة جداً

٘

يوظف التغذية الراجعة في تحسين العممية التعميمية.

ٕ٘٘ٗ.

ٓٗٓ.ٛ

ٔٔٛ٘.

ٙ

يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار.

ٖ.ٙٚٙ

ٔ٘ٓ.ٛ

ٕٖ٘ٚ.

كبيرة جداً
كبيرة

ٚ

يتابع الواجبات واألنشطة ويجعل ليا وزًنا في التقويم.

ٕٗٗٗ.

ٓ.ٜٕٛ

ٛٗ.ٛٛ

كبيرة جداً

ٖٗ.ٕٛ

ٓ.ٜٚٛ

ٛ٘.ٙٙ

كبيرة جداً

يقدم اإلجابات النموذجية ألسئمة االختبارات الدورية.

ٗ.ٕٜٔ

٘ٗٓ.ٛ

ٛٗ.ٖٛ

الدرجة الكمية

ٗٓٗ.

ٖٗٓ.ٜ

ٛٓ.ٛ

كبيرة جداً

ٛ
ٜ

تمييز.

يعمن نتيجة االختبارات واألعمال التحريرية في الوقت

المناسب.

كبيرة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ِٕ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معاييرالجكدة الشاممة عمى معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة

كبيرة ،حيث بمغ الكزف النسبي (ٖ ،)%َٖ.بمتكسط حسابي (َْ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ّْٗ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يعمن نتيجة االختبارات واألعمال التحريرية في الوقت المناسب"،بكزف نسبي بمغ (ٔٔ ،)%ٓٓ.كبمتكسط حسابي(ِّٖ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ٖٕٗ ،)َ.كتمتيا في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص عمى" يوظف التغذية الراجعة في تحسين العممية التعميمية" بكزف نسبي بمغ
(ُُ ،)%ٖٓ.كبمتكسط حسابي(ِٓٓ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (َْٖ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة األخيرة
الفقرة التي تنص عمى" ييتم بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة" ،بكزف نسبي بمغ (ٖٕ،)%ْٕ.

كبمتكسط حسابي(ّٕٗ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َٓٗ.)َ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى نحك معيار

معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة بنسبة كبيرة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي لدية ميارات بأساليب
الت قكيـ كينكع باستخداميا في الكقت المناسب سكاء بالتقكيـ أثناء المحاضرة أك االختبارات القصيرة ،أك

النصفية أك التقارير أك اختبارات نياية الفصؿ ،كىذا كما األستاذ الجامعي ييتـ بالمناقشة كالحكار كالتوذية

الراجعة لالرتقاء بالعممية التعميمية كالكقكؼ أكؿ بأكؿ عمى نقاط القكة كتعزيزىا كنقاط الضعؼ كمعالجتيا،

كلكف يبقى االستاذ الجامعي بحاجة لمزيد مف الدركات كاألنشطة في مجاؿ تحديث اساليب التقكيـ بما

يناسب التطكرات الحديثة في القياس كالتقكيـ التربكم.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة األسمر(ََِٓ) ،كدراسة الحكمي (ََِْ) ،كدراسة Suzanne Young
َََِ(  ،)& Dale G.Shawكدراسة شحاتو (ََُِ) ،كدراسة الخثيمة (َََِ) ،في أىمية تقكيـ الطمبة
كتقديـ التوذية الراجعة ،لالستفادة منو في الكقكؼ عمى نقاط القكة كتعزيزىا كنقاط الضعؼ كمعالجتيا.

 -5النتائج المتعمقة بالمجال الخامس ":معيار أساليب التعزيز والتحفيز":
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يكضح الجدكؿ (ِٗ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ

جدول رقم ()ٕٜ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الخامس
الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

المفظي

ٗ.ٕٕٙ

ٓٓ.ٗٚ

ٕ٘ٛٗ.

كبيرة جداً

ٖ.٘ٚٚ

ٓ.ٛٔٙ

ٗ٘ٚٔ.

كبيرة

ٖ

يصغي باىتمام آلراء الطمبة أثناء الحديث.

ٕٖ.٘ٛ

ٕٓٓٔ.

ٗٚٔ.ٙ

كبيرة

ٗ

يطبق نظم تعزيز متنوعة في أثناء المحاضرة.

ٖٔ.ٚٛ

ٓ.ٛٔٛ

ٖٚ٘.ٙ

كبيرة

٘

يبدي إعجاباً وتقدي ارً بإنجازات الطمبة داخل المحاضرة.

ٖٗ.٘ٛ

ٖ٘ٓٔ.

ٚٔ.ٜٙ

كبيرة

ٙ

يبدى اىتماماً لمادتو من خالل تفاعمو مع طالبو.

ٖ.ٖٜٚ

٘ٓٓ.ٜ

ٚٗ.ٚٛ

كبيرة

ٚ

يصغي إلجابات الطمبة الخاطئة ويقوم بتصحيحيا ومناقشيا.

ٖ.ٜٕٙ

ٓ.ٙٙٛ

ٕ٘ٚٛ.

كبيرة

ٛ

يدرس بأسموب يشجع الطمبة عمى االستمرار في التعمم.

ٖ.ٙٔٚ

ٓ.ٕٚٛ

ٖٕ٘ٚ.

كبيرة

ٜ

يثير اىتمام الطمبة نحو المحتوى التعميمي.

ٖ.ٜٛٚ

ٕٓ.ٚٙ

٘ٚٚ.ٜ

كبيرة

ٔٗ.ٕٛ

ٓ.ٛٔٛ

ٖٛ٘.ٙ

كبيرة جداً

ٕٖ.ٛ

٘ٓ.ٜٛ

ٗٚٙ.

كبيرة

م

المتوسط

الفقــرة
يشجع الطمبة عمى توضيح أفكارىم والثناء عمييم.

ٔ

يوظف قيمة احترام الرأي اآلخر لتعزيز أسموب الحوار بين

ٕ

الطمبة.

ٓٔ

يستخدم مداخل تدريسية متعددة تتناسب مع ميول ودوافع

الطمبة.

الدرجة الكمية

التقدير

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ِٗ) ما يمي:
 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معاييرالجكدة الشاممة عمى معيار أساليب التعزيز والتحفيز مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة كبيرة ،حيث بمغ

الكزف النسبي (ْ ،)%ٕٔ.بمتكسط حسابي (ِٖ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ٖٓٗ.)َ.

 -أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يستخدم مداخل تدريسية متعددة تتناسب مع ميول ودوافع

الطمبة" ،بكزف نسبي بمغ (ّٔ ،)%ٖٓ.كبمتكسط حسابي(ُِٖ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ُٖٖ ،)َ.كتمتيا في
المرتبة الثانية الفقرة التي تنص عمى" يشجع الطمبة عمى توضيح أفكارىم والثناء عمييم" بكزف نسبي بمغ

(ِٓ ،)%ْٖ.كبمتكسط حسابي(ِِٔ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (َْٕ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة األخيرة
الفقرة التي تنص عمى" يوظف قيمة احترام الرأي اآلخر لتعزيز أسموب الحوار بين الطمبة " ،بكزف نسبي

بمغ (ْٓ ،)%ُٕ.كبمتكسط حسابي(ٕٓٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ُٖٔ.)َ.
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كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى نحك معيار

معيار أساليب التعزيز والتحفيز بنسبة كبيرة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي لدية اىتماـ بتعزيز تفكير الطمبة
كالتشجيع عمى المعرفة كالتحصيؿ الدراسي ،كيدرس بطريقة تشجع عمى حب المقرر الدراسي ،كيحسف
لالستماع كمناقشة طمبتو ،مما يحقؽ ميكؿ كدكافع طمبتو نحك العممية التعميمية كتمبية احتياجاتيـ ،كلكف

يبقى االستاذ الجامعي بحاجة لمزيد مف االطالع كالنشرات التي تتناكؿ أساليب التعزيز كالتحفيز المناسبة

لطمبة الجامعات.

كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة الحكمي (ََِْ) ،كدراسة شحاتو (ََُِ) ،حيث أف الطالب دكمان

بحاجة لمتعزيز كالتحفيز نحك التعميـ كالتعميـ ،لتحقيؽ إنجاز أفضؿ كتمبية حاجاتو النفسية مف دعـ كتشجيع.
 -6النتائج المتعمقة بالمجال السادس" معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو":
يكضح الجدكؿ (َّ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم(ٖٓ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال السادس
الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

المفظي

ٔ

يفسر المحتوى التعميمي بمنتيى اإلتقان والكفاءة.

ٖٓٗ.ٙ

ٕٔٓ.ٜ

ٕٔٚ.ٛ

ٕ

يربط المحتوى التعميمي بالبيئة المحيطة.

ٕ.٘ٚٙ

ٓ.ٕٙٛ

ٕ٘٘ٔ.

كبيرة جداً
قميمة

ٖ

يربط محتوى المقرر الذي يقدمو متفقاً مع التقدم العممي.

ٖ.ٖٚٙ

ٕٓٓٔ.

ٕ٘ٙٚ.

متوسطة

ٖٓ.ٚٛ

ٖٔ٘ٓ.

ٔٚ٘.ٙ

كبيرة

ٕٖ.ٖٛ

ٓ.ٜٓٙ

ٗٙٚ.ٙ

متوسطة

ٖٔ٘.ٙ

ٗٓٓ.ٛ

ٖٚ.ٜٓ

كبيرة

ٚ

يقدم خبرات متنوعة متمركزة حول مجال التخصص.

ٖٖ٘.ٙ

ٓٔٓ.ٜ

ٕٔٚ.ٚ

كبيرة

ٛ

يصمم خطة لمتدريس في ضوء احتياجات الطالب.

ٕ.ٕ٘ٙ

ٓ.ٕٚٛ

ٕ٘٘ٓ.

كبيرة

ٖ٘.ٖٜ

ٕٓ.ٚٙ

ٓٙٚ.ٜ

متوسطة

ٕٖٖ.

ٓ.ٛٗٙ

ٗٙٙ.

متوسطة

م

ٗ
٘
ٙ

ٜ

المتوسط

الفقــرة

يبدو واسع االطالع عمى العمم والمعرفة في مجال

تخصصو.

يربط أجزاء المحتوى الدراسي أثناء تدريسو.
لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقوم بتدريسو

لمطالب.

يفسر القواعد العممية والنظريات المتعمقة بموضوع
التخصص.

الدرجة الكمية

التقدير

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (َّ) ما يمي:
 -أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير

الجكدة الشاممة عمى معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو مف كجية نظر الطمبة
جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي (ْ ،)%ٔٔ.بمتكسط حسابي (ِّ ،)ّ.كانحراؼ معيارم
(ْٖٔ.)َ.
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 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يبدو واسع االطالع عمى العمم والمعرفة في مجال تخصصو"،بكزف نسبي بمغ (ُٔ ،)%ٕٓ.كبمتكسط حسابي(َٖٕ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ُّٓ ،)َ.كتمتيا في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص عمى" لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقوم بتدريسو لمطالب" بكزف نسبي
بمغ (َٗ ،)%ّٕ.كبمتكسط حسابي(ُٓٔ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َْٖ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة
األخيرة الفقرة التي تنص عمى" يربط محتوى المقرر الذي يقدمو متفقاً مع التقدم العممي" ،بكزف نسبي بمغ

(ِٓ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ّٕٔ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ِٖٔ.(َ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى نحك

معيار معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو بنسبة متكسطة ،ذلؾ أف األستاذ

الجامعي يحرص عمى تقديـ المعرفة الجديدة كتحديث المعارؼ كيقدميا بطرؽ مختمفة عف محتكل المقرر

الدراسي ،كيبقى الطالب بحاجة إلى اإلحساس بالثقة في المعارؼ المقدمة الية مف مادة تخصصو مف خالؿ
الرغبة في التمكف مف مادتو العممية ،كأخذ المعرفة مف استاذه ،كالتأكيد عمى نمكه العممي في مجاؿ

تخصصو ،كيبقى األستاذ الجامعي بحاجة مستمرة إلى تطكير كفاياتو العممية كاتقانيا ،كاالطالع عمى كؿ ما

ىك جديد في مجاؿ تخصصو.

كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة األسمر (ََِٓ) ،كدراسة الحكمي (ََِْ) ،كدراسة سكر كالخزندار

(ََِٓ) ،كدراسة شحاتو (ََُِ) ،كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أىمية أف يتمتع األستاذ الجامعي
معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو.

ترتيب محاور االستبانة الثانية (كمية التربية البدنية والرياضة) بشكل عام ترتيباً تنازلياً

يكضح الجدكؿ (ّٖ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى جميع فقرات مجاالت االستبانة حسب

أىيمتيا النسبية مرتبة ترتيبان تنازليان.

جدول رقم (ٖٔ)

مجاالت االستبانة الثانية من وجية نظر الطمبة مرتبة تنازلياً
االنحراف

األوزان

النسبية

المفظي

ٔ

معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية

ٕٖٖ.

ٔ٘ٓ.ٚ

ٙٙ.ٗٙ

متوسطة

ٕ

معيار تنفيذ التدريس

ٖٖٓ.

ٓ.ٜ٘ٚ

ٓٙٙ.

متوسطة

ٖ

معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة

ٖ.ٕٙ

ٔٓ.ٜ

ٕٙ٘.

متوسطة

ٕٕٖ.

ٓ.ٜ٘ٗ

ٗٙٗ.

متوسطة

٘

معيار أساليب التعزيز والتحفيز

ٕٖٓ.

ٔ٘ٓ.ٙ

ٗٓٙٗ.

متوسطة

ٙ

معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية

ٖٔٓ.

ٗٓ.٘ٛ

ٔٓٙٓ.

متوسطة

ٖ.ٔٛ

ٗٓ.ٛٙ

ٖٙ.ٚٙ

متوسطة

م

ٗ

المجال

المتوسطات

معيار التمكن من المحتوى العممي والميني
لمجال تخصصو

الدرجة الكمية
92

المعياري

التقدير

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّٖ) ما يمي:
 المتكسط الحسابي لجميع مجاالت االستبانة يساكم (ُٖ ،)ّ.بكزف نسبي بمغ (ٕٔ ،)%ّٔ.كانحراؼمعيارم (ْٖٔ.)َ.
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات مجاالت االستبانة(كمية التربية البدنية كالرياضة).
 جميع مجاالت التقديرات التقكيمية لاداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضةبجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة جاءت مرتبة تنازليان ،حيث
حصؿ مجاؿ معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية عمى الترتيب األكؿ ،بمتكسط حسابي (ِّ،)ّ.
بكزف نسبي (ْٔ ،)%ٔٔ.يميو مجاؿ معيار تنفيذ التدريس ،بمتكسط حسابي (َّ ،)ّ.بكزف نسبي
(َ ،)%ٔٔ.ثـ مجاؿ معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة ،بمتكسط حسابي (ِٔ ،)ّ.بكزف
نسبي (ِ ،)%ٔٓ.ثـ مجاؿ معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو ،بمتكسط
حسابي (ِِ ،)ّ.بكزف نسبي (ْ ،)%ْٔ.ثـ مجاؿ معيار أساليب التعزيز كالتحفيز في المرتبة قبؿ
األخيرة بمتكسط حسابي يساكم (َِ ،)ّ.بكزف نسبي (َْ ،)%ْٔ.كأخي انر جاء مجاؿ معيار استخداـ
الكسائؿ كالتقنيات التعميمية ،بمتكسط حسابي يساكم (َُ)ّ.؛ بكزف نسبي (ُ.)%َٔ.

النتائج المتعمقة بتطبيق االستبانة الثانية (كمية التربية البدنية والرياضة):
كفيما يمي النتائج المتعمقة بكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة.

ٔ -النتائج المتعمقة بالمجال األول " :معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية":
يكضح الجدكؿ (ِّ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم(ٕٖ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال األول
الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

المفظي

ٕٔ.ٛ

ٕٔٓ.ٜ

ٕ٘ٙ.

متوسطة

ٕٖ٘.

ٓ.ٙٙٛ

ٓٙ٘.

متوسطة

ٖ

يختار األدوات الرياضية المناسبة لألىداف.

ٖٖٔ.

ٕٓٓٔ.

ٕٙ.ٙ

متوسطة

ٗ

يحدد االستراتيجية التدريسية المناسبة لمتدريب.

ٖ.ٓٛ

ٓ.ٛٔٛ

ٙٔ.ٙ

متوسطة

م
ٔ
ٕ

المتوسط

الفقــرة
يحسن إدارة األنشطة بحسب ما خطط لو.
يراعي مدى توافر اإلمكانيات والمنشآت المناسبة عند تنفيذ
برنامج النشاط الرياضي.
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التقدير

٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ

يقوم بمراجعة الطرق واألساليب المستخدمة في األنشطة
الرياضية من أجل تجنب األخطاء المتوقعة.
يقوم بالتحضير لألنشطة الرياضية قبل موعدىا بوقت كاف.
يحدد في بداية الفصل متطمبات المقرر (امتحانات ،قراءات،

أوراق عمل).

يختار موضوعات المقرر الضرورية واألكثر أىمية في مجال
التخصص.
يحدد لمطالب األنشطة الرياضية التي سيقدميا ليم في
المحاضرة القادمة.

الدرجة الكمية

ٕٖٓ.

ٓ.ٜٓٙ

ٓٙٗ.

متوسطة

ٖٓٗ.

ٗٓ.ٛٛ

ٓٙٛ.

كبيرة

ٖ.ٕٙ

ٓٔٓ.ٜ

ٕٙ٘.

متوسطة

ٖ.ٚٙ

ٓ.ٕٚٛ

ٕٚ٘.

كبيرة

ٕٓٗ.

ٕٓ.ٚٙ

ٗٛٓ.

كبيرة

ٕٖٖ.

ٔ٘ٓ.ٚ

ٙٙ.ٗٙ

متوسطة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ِّ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي كمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة عمى معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية مف كجية نظر الطمبة جاءت

بدرجة متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي (ْٔ ،)%ٔٔ.بمتكسط حسابي (ِّ ،)ّ.كانحراؼ معيارم

(ُٕٓ.)َ.

 -أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يحدد لمطالب األنشطة الرياضية التي سيقدميا ليم في

المحاضرة القادمة" ،بكزف نسبي بمغ (ْ ،)%َٖ.كبمتكسط حسابي(َِ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ِٕٔ،)َ.

كتمتيا في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص عمى" يختار موضوعات المقرر الضرورية واألكثر أىمية في

مجال التخصص" بكزف نسبي بمغ (ِ ،)%ٕٓ.كبمتكسط حسابي(ٕٔ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ِٖٕ ،)َ.في
حيف جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى" يحسن إدارة األنشطة بحسب ما خطط لو" ،بكزف

نسبي بمغ (ِ ،)%ٓٔ.كبمتكسط حسابي(ُٖ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (ُِٗ.(َ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى نحك معيار معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية بنسبة متكسطة ،ذلؾ إف األستاذ الجامعي
بكمية التربية البدنية كالرياضة يحرص عمى تقديـ المعرفة المتعمقة بالميارات الحركية كيقدميا بطرؽ مختمفة
تبعان لممكقؼ الرياضي ،كيبقى عدـ االىتماـ مف قبؿ األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة لمعيار
التخطيط لمعممية التعميمية بحكـ التخصص الذم يركز عمى الجكانب الميارية الحركية ،ميمؿ بذلؾ الجكانب

التي ليا عالقة بالتخطيط لممكاقؼ كالسمككيات كالميارات كالكفاءات كالقدرات المتعمقة بالتخطيط مما جعؿ
الطمبة يركف أف ىناؾ قصكر في التخطيط الجيد لمعممية التعميمية مف قبؿ أساتذة كمية التربية البدنية
كالرياضة ،كبالتالي فإنيـ بحاجة إلى برامج التنمية المينية كالدكرات التي تنمية لدييـ ميارات التخطيط التي

يمعب دك انر أساسيان في نجاح العممية التعميمية.
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كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة الحديدم كدىش (َُِّ) ،كدراسة حسانيف(َُِِ) ،كدراسة أبك جامع
(ََُِ) ،كدراسة بف ذىبية (ََِٗ) ،كدراسة الحاج (ََِٔ) ،كسيار (ََِْ) ،فاألستاذ الجامعي بكمية
التربية البدنية كالرياضة يقدـ العديد مف األنشطة كالميارات المتنكعة التي يمزـ ليا التخطيط الجيد.
 -2النتائج المتعمقة بالمجال الثاني ":معيار تنفيذ التدريس":
يكضح الجدكؿ (ّّ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم(ٖٖ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الثاني
المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

المفظي

ٖ.ٕٚ

ٓ.ٜٖٚ

ٗٙ٘.

متوسطة

٘ٓٓ.ٜ

ٕٜ٘.

متوسطة

ٕٕٙ.

متوسطة
متوسطة

م

الفقــرة

ٔ

يدرب الطمبة عمى األسس الصحيحة في التعامل مع األجيزة

ٕ

يبدأ النشاط الرياضي وينييو في األوقات المحددة لو.

ٜٕٙ.

ٖ

يقدم المعمومات أثناء النشاط الرياضي بشكل مبسط وواضح.

ٖٔٔ.

ٗٔٓ.ٜ

ٗ

يقدم عناصر النشاط الرياضي بشكل منظم ومترابط.

ٕٙٛ.

٘ٓ.ٚٛ

ٕ٘ٚ.

٘

يحافظ عمى ىدوئو في المواقف الصعبة.

ٕٖ٘.

ٓٗٓ.ٛ

ٓٙ٘.

متوسطة

ٙ

يحصر األخطاء عند تنفيذ النشاط الرياضي من أجل تجنبيا

ٖ٘ٔ.

ٔ٘ٓ.ٛ

ٖٓٙ.

متوسطة

ٚ

يعرف طمبتو بأىداف النشاط الرياضي في بدايتو.

ٖ.ٓٙ

ٓ.ٜٕٛ

ٕٙٔ.

متوسطة

ٛ
ٜ

يعطي لمطمبة فرصاً متساوية في المشاركة أثناء التدريب.

ٖٓٔ.

ٓ.ٜٚٛ

ٕٓٙ.

متوسطة

يوفر اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ النشاط الرياضي.

ٖٓ.ٛ

٘ٗٓ.ٛ

ٓٚٙ.

كبيرة

ٓٔ

يحدد األدوات واألجيزة الرياضية المناسبة لألىداف المراد

ٖٖ.ٛ

ٖٗٓ.ٜ

ٚٙ.ٙ

كبيرة

ٔٔ

يوفر عوامل األمان عند استخدام األجيزة واألدوات الرياضية.

ٖ.ٜٛ

ٓ.ٛٔٚ

ٜٚ.ٙ

كبيرة

ٖٖٓ.

ٓ.ٜ٘ٚ

ٓٙٙ.

متوسطة

واألدوات الرياضية.

الحقاً.

تحقيقيا.

الدرجة الكمية

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّّ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي كمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة عمى معيار تنفيذ التدريس مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة متكسطة،

حيث بمغ الكزف النسبي (َ ،)%ٔٔ.بمتكسط حسابي (َّ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ٕٓٗ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يوفر عوامل األمان عند استخدام األجيزة واألدوات الرياضية"،بكزف نسبي بمغ (ٔ ،)%ٕٗ.كبمتكسط حسابي(ٖٗ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ُٕٖ ،)َ.كتمتيا في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص عمى" يحدد األدوات واألجيزة الرياضية المناسبة لألىداف المراد تحقيقيا" بكزف
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نسبي بمغ (ٔ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ّٖ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ّْٗ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة
األخيرة الفقرة التي تنص عمى" يقدم عناصر النشاط الرياضي بشكل منظم ومترابط " ،بكزف نسبي بمغ

(ِ ،)%ٕٓ.كبمتكسط حسابي(ٖٔ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (ٖٕٓ.(َ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى نحك معيار تنفيذ التدريس بنسبة متكسطة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة
ينكع في طريقة العرض ،كيعتمد عمى ما يظير مف قدرات كميارات الطمبة نحك مكضكع الدرس الرياضي،

كينظـ التمريف كفقان لما يبديو الطالب مف كفاءة ،كبالتالي ال يترؾ األستاذ أم مياره ضمف المحتكل
التعميمي إال كيثؽ بقدرة طمبتو عمى أدائيا بشكؿ جيد ،كخبرتو تساعده عمى تنفيذ الدرس بشكؿ يضمف

الحيكية كتحقيؽ أىدافة ،إال أنيا لـ تصؿ إلى المستكل المتكقع لضعؼ االىتماـ مف بعض األستاذة بكمية

التربية البدنية كالرياضة بمعيار تنفيذ الدرس ضمف الفمسفة التربكية المتعمقة بذلؾ.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة ذياب (َُِٓ) ،كدراسة خميفة(َُِٓ) ،كدراسة الحديدم ،كدراسة دىش

(َُِّ) ،كدراسة حسانيف (َُِِ) ،كدراسة الحاج (ََِٔ) ،كدراسة سيار (ََِْ) ،كدراسة Rowe
(َََِ) ،ألىمية كضع الخطط لمعممية التعميمية ،كأنشطة عمؿ تنفيذية تعزز كفاءة استراتيجيات التدريس
المختارة لتنمية الميارات الرياضية خاصة.
 -3النتائج المتعمقة بالمجال الثالث ":معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية":
يكضح الجدكؿ (ّْ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم (ٖٗ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الثالث
المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

المفظي

ٔ

يسعى لتوفير التقنيات الحديثة لألنشطة الرياضية.

ٖٖٔ.

ٗٓٓ.ٜ

ٕٙٙ.

متوسطة

ٕ

يستخدم الوسائل التقنية المناسبة في ضوء اإلمكانات

ٕ.ٜٚ

ٔٓ.ٜٚ

ٜٗ٘.

متوسطة

ٖ

يخصص الوقت المناسب والالزم الستخدام الوسائل الخاصة

ٖٖٓ.

ٓ.ٛٛٛ

ٙٓ.ٙ

متوسطة

ٗ

يوظف الوسائل التعميمية في شرح الميارات التي يصعب

ٕٖٓ.

ٓ.ٜٓٙ

ٗٙٓ.

متوسطة

الفقــرة

م

المتوافرة.

باألنشطة الرياضية.
تطبيقيا عممياً.

٘

يوظف أدوات األنشطة الحديثة حسب متطمبات األىداف.

ٕٗ.ٜ

ٔ٘ٓ.ٛ

ٗ٘ٛ.

متوسطة

ٙ

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل(الفيس بوك وتويتر

ٖٔٓ.

ٓ٘ٓ.ٛ

ٕٙٓ.

متوسطة

ٚ

يوظف البريد اإللكتروني في إرسال واستقبال اسئمة الطمبة

ٕ٘.ٜ

ٔ.ٓٗٛ

ٜٓ٘.

متوسطة

و ..غيرىا).

وتبادل الممفات الرياضية.
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ٛ

ييتم بالتحديث المستمر لألدوات والوسائل المستخدمة في

ٖ.ٓٙ

ٓٔ.ٓٙ

ٕٙٔ.

متوسطة

تنفيذ األنشطة الرياضية.
ٜ

يختار (الصور واالصوات والفيديوىات) المناسبة لدعم تنفيذ

األنشطة الرياضية.

الدرجة الكمية

ٖٖٓ.

٘ٓ.ٛٙ

ٙٓ.ٙ

متوسطة

ٖٔٓ.

ٗٓ.٘ٛ

ٔٓٙٓ.

متوسطة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّْ) ما يمي:
 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة عمى معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية مف كجية نظر الطمبة
جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي (َُ ،)%َٔ.بمتكسط حسابي (َُ ،)ّ.كانحراؼ معيارم

(ْٖٓ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يسعى لتوفير التقنيات الحديثة لألنشطة الرياضية" ،بكزف نسبيبمغ (ٔ ،)%ِٔ.كبمتكسط حسابي(ُّ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َْٗ ،)َ.كتمتيا في المرتبة الثانية الفقرة

التي تنص عمى" ييتم بالتحديث المستمر لألدوات والوسائل المستخدمة في تنفيذ األنشطة الرياضية"
بكزف نسبي بمغ (ِ ،)%ُٔ.كبمتكسط حسابي(َٔ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َٔ ،)ُ.في حيف جاءت في

المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى" يوظف أدوات األنشطة الحديثة حسب متطمبات األىداف" ،بكزف
نسبي بمغ (ْ ،)%ٖٓ.كبمتكسط حسابي(ْٗ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (ُٖٓ.)َ.
كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى نحك معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية بنسبة متكسطة ،ذلؾ الثكرة التكنكلكجية
كالتطكرات التي تشيدىا العممية التعميمية بدمج المستحدثات التقنية كالتكنكلكجية في العممية التعميمية كلنتائج

الدراسات كاألبحاث التي تشير إلى فاعمية استخداـ التقنيات الحديثة في تحسيف العممية التعميمية كتشكيقيا،

استدرؾ األستاذ الجامعي أف يتقف كيفية تكظيؼ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية في التدريس التي ممكف أف
تحقؽ اإلثارة كالتشكيؽ كتعزيز عممية التعمـ لدل الطمبة في ضكء احتياجات المحتكل التعميمي لمقررات كمية

التربية البدنية كالرياضة ،إال إنو ما زاؿ ىناؾ الحاجة أكثر لمعمؿ عمى تنمية الكفايات التعميمية لاستاذ

الجامعي في كمية التربية البدنية في مجاالت تكظيؼ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية.

كلـ تكجد دراسة سابقة –حسب عمـ الباحث -تناكلت معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية في

األداء التدريسي لاستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة.
 -4النتائج المتعمقة بالمجال الرابع ":معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة":
يكضح الجدكؿ (ّٓ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

97

جدول رقم(ٖ٘)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الرابع
م

الفقــرة

ٔ

يخصص جزءاً من درجات الطمبة لممارساتيم في األنشطة

ٕ

يضع درجات الطمبة وفقاً ألدائيم في األنشطة الرياضية دون

ٖ

يكمف الطمبة بواجبات تدريبية حول مضمون األنشطة.

ٗ

يقوم بدراسة إجابات الطمبة ويحمل أنماط األخطاء التي وقعوا

الرياضية.

تمييز.

فييا.
٘

يوظف التغذية الراجعة في تحسين الممارسات الرياضية.

ٙ

يعمن نتيجة االختبارات واألعمال التدريبية في الوقت

ٚ

يعطي فرصة لبعض الطمبة إلعادة تقديم التمرين ليستفيد من

المناسب.

المالحظات وتحسين أداءه.
ٛ

ينوع في األنشطة الرياضية التي يكمف بيا طالبو لمواجية

ٜ

يوزع األنشطة الرياضية بشكل منتظم عمى مدار الفصل

الفروق الفردية.
الدراسي.

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

المفظي

ٖ.ٜٛ

ٓٓ.ٜ

ٜٚ.ٙ

كبيرة

ٖٖ.ٛ

ٓ.ٜٛ

ٚٙ.ٙ

كبيرة

ٖٗٔ.

ٓ.ٜٚ

ٕٙ.ٛ

متوسطة

ٖ.ٓٙ

ٕٓ.ٜ

ٕٙٔ.

متوسطة

ٖٓ.ٛ

ٓ.ٛٛ

ٓٚٙ.

كبيرة

ٕ.ٛٛ

ٔٔٓ.ٚ

٘ٚ.ٙ

متوسطة

ٖٓٔ.

ٔٓ.ٜ

ٕٓٙ.

متوسطة

ٖٔٓ.

ٓ.ٚ٘ٛ

ٕٙٓ.

متوسطة

ٕٕ.ٜ

ٓ.ٖ٘ٚ

ٗ٘ٛ.

متوسطة

ٖ.ٕٙ

ٔٓ.ٜ

ٕٙ٘.

متوسطة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّٓ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة عمى معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة مف كجية نظر الطمبة
جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي (ِ ،)%ٔٓ.بمتكسط حسابي (ٖٗ ،)ّ.كانحراؼ معيارم

(ُٗ.)َ.

 -أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يخصص جزءاً من درجات الطمبة لممارساتيم في األنشطة

الرياضية " ،بكزف نسبي بمغ (ٔ ،)%ٕٗ.كبمتكسط حسابي(ِّٖ ،)ْ.كانحراؼ معيارم (ٖٕٗ ،)َ.كتمتيا

في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص عمى" يضع درجات الطمبة وفقاً ألدائيم في األنشطة الرياضية دون

تمييز" بكزف نسبي بمغ (ٔ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ّٖ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ٖٗ ،)َ.في حيف جاءت
في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى" يعمن نتيجة االختبارات واألعمال التدريبية في الوقت المناسب"،

بكزف نسبي بمغ (ٔ ،)%ٕٓ.كبمتكسط حسابي (ٖٖ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (ُُٕ.)َ.
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كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى نحك معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة بنسبة متكسطة ،كىي بنتيجة بوير المستكل
المتكقع حيث غياب التقكيـ التككيني كالنيائي كالتوذية الراجعة عف األستاذ بكمية التربية البدنية كالرياضة،
كتبيف النتائج كجكد قصكر في أساليب التقكيـ كتكزيع االنشطة كالدرجات ،كتصحيح األخطاء بتقديـ التوذية

الراجعة ،كاالستفادة مف مالحظات الطمبة ،كبالتالي فإف االستاذ الجامعي بكمية التربية البدينة كالرياضة
بحاجة أكثر لالستفادة مف أساليب التقكيـ كتنكعيا ليتـ تكظيفيا في العممية التعميمية لتفعيميا كتحسينيا
بشكؿ يشجع الطمبة كيعززه مف قدراتيـ كيييئيـ لميارات أعمى ،كمدىـ باإلمكانيات كالمعرفة التي تبيف

أىمية تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة في العممية التعميمية ،كتأىيميـ لكيفية تكظيفيا.

كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة ذياب (َُِٓ) ،كدراسة خميفة(َُِٓ) ،كدراسة الحديدم ،كدراسة دىش

(َُِّ) ،كدراسة حسانيف (َُِِ) ،كدراسة الحاج (ََِٔ) ،كدراسة سيار (ََِْ) ،كدراسة ( Rowe
َََِ ) ،فمعيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة مؤشر ميـ لاستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية
كالرياضة بجامعة األقصى لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في أداء الطمبة نحك مستكل تحقيؽ أىداؼ

الدراسة.

 -5النتائج المتعمقة بالمجال الخامس ":معيار أساليب التعزيز والتحفيز":
يكضح الجدكؿ (ّٔ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ
جدول رقم ()ٖٙ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الخامس
المتوسط

م

الفقــرة

ٔ

ينمي اإلبداع لدى الطمبة ويساعدىم عمى اكتساب ميارات

التقدير

الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

المفظي

ٕٖٔ.

ٕٔٓ.ٜ

ٕٗٙ.

متوسطة

جديدة.
ٕ

يستخدم األسس العممية في تدريب الميارات الرياضية.

ٖٖٔ.

ٓ.ٙٙٛ

ٕٙٙ.

متوسطة

ٖ

يوفر الفرص الداعمة لنمو الطالب العقمي والبدني والميارى

ٖ.ٔٙ

ٕٓٓٔ.

ٕٖٙ.

متوسطة

ٗ

يطبق نظم تعزيز متنوعة أثناء تنفيذ النشاط الرياضي.

ٕ.ٛٚ

ٓ.ٛٔٛ

ٗ٘ٚ.

متوسطة

٘

يبدي إعجاباً وتقدي ارً بإنجازات الطمبة أثناء تنفيذ النشاط

ٕٗ.ٜ

ٓ.ٜٓٙ

٘ٛ.ٛ

متوسطة

ٙ

ييتم بتطوير قدرات وامكانيات الطالب بما يتناسب وطبيعة

ٕٖٖ.

ٗٓ.ٛٛ

ٗٙٙ.

متوسطة

ٚ

يصغي إلجابات الطمبة الخاطئة ويقوم بتصحيحيا ومناقشيا.

ٕٖٔ.

ٓٔٓ.ٜ

ٕٙٗ.

متوسطة

ٛ

ييتم بدرجة عالية في تصحيح األخطاء التي يقع فييا طمبتو.

ٖ.ٗٛ

ٓ.ٕٚٛ

ٜٙ.ٙ

كبيرة

ٜ

أسموب تدريسو يشجع الطمبة عمى االستمرار في التمرين.

ٖ.ٕٙ

ٕٓ.ٚٙ

ٕٙ٘.

متوسطة

والنفسي واالجتماعي.

الرياضي.

التمرين.
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ٓٔ

يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيوية في

ٖٖ٘.

ٓ.ٛٗٙ

ٓٙٚ.

متوسطة

األنشطة الرياضية المتنوعة.
ٕٖٓ.

الدرجة الكمية

ٔ٘ٓ.ٙ

ٗٓٙٗ.

متوسطة

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّٔ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة عمى معيار أساليب التعزيز والتحفيز مف كجية نظر الطمبة جاءت بدرجة

متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي (َْ ،)%ْٔ.بمتكسط حسابي (َِ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ُٓٔ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" ييتم بدرجة عالية في تصحيح األخطاء التي يقع فييا طمبتو"،بكزف نسبي بمغ (ٔ ،)%ٔٗ.كبمتكسط حسابي(ْٖ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ِٖٕ ،)َ.كتمتيا في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص عمى" يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيوية في األنشطة
الرياضية المتنوعة " بكزف نسبي بمغ (َ ،)%ٕٔ.كبمتكسط حسابي(ّٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ْٖٔ،)َ.
في حيف جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص عمى" يطبق نظم تعزيز متنوعة أثناء تنفيذ النشاط

الرياضي" ،بكزف نسبي بمغ (ْ ،)%ٕٓ.كبمتكسط حسابي(ٕٖ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (ُٖٖ.)َ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى نحك معيار أساليب التعزيز والتحفيز بنسبة متكسطة ،ذلؾ أف األستاذ الجامعي لدية اىتماـ
ميارات الطمبة كالتشجيع كتصحيح األخطاء التي يقع فييا طمبتو سعيان منو بتطكير قدرات كامكانيات الطالب
بما يتناسب كطبيعة التمريف ،لكف ما زاؿ ىناؾ مستكل قاصر لميارات االستاذ بكمية التربية البدنية

كالرياضة

عمى معيار أساليب التعزيز كالتحفيز بالمستكل المطمكب ،كذلؾ يعكد الفتقار الجامعة دليؿ

لاستاذ الجامعي عمى األساليب التربكية الحديثة كقمة تنفيذ برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس
المتعمقة باستخداـ بالتطبيقات الحديثة التي يمكف تكظيفييا في العممية التعميمية في ضكء معايير الجكدة

الشاممة ،باإلضافة إلى ضعؼ رغبة بعض أعضاء ىيئة التدريس في تكظيؼ أساليب التعزيز كالتحفيز.

كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة الحديدم كدىش (َُِّ) ،كدراسة حسانيف (َُِِ) ،كدراسة الحاج

(ََِٔ) ،كدراسة سيار (ََِْ) ،فأساليب التعزيز كالتحفيز تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية التعممية
كبالتالي يحتـ عمى األستاذ الجامعي التنكع كاستخداـ أساليب التعزيز كالتحفيز في العممية التعميمية.

 -6النتائج المتعمقة بالمجال السادس" معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو":
يكضح الجدكؿ (ّٕ) نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
جدول رقم()ٖٚ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال السادس
م
ٔ

الفقــرة
يقدم المعرفة الكافية لحاجات الطمبة عن النشاط الرياضي.
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المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

المفظي

ٖ٘.ٚ

ٗٓٓ.ٜ

ٓٚ٘.

كبيرة

ٕ

يؤدي النشاط الرياضي بمنتيى اإلتقان والكفاءة.

ٖ٘ٗ.

ٔٓ.ٜٚ

ٜٓٙ.

كبيرة

ٖ

يبدو واسع االطالع في المجال الرياضي.

ٕٖٗ.

ٓ.ٛٛٛ

ٗٙٛ.

كبيرة

ٗ
٘

يبدو متمكناً من النظريات العممية في التربية الرياضية.

ٖٗٔ.

ٓ.ٜٓٙ

ٕٙ.ٛ

متوسطة

لديو سعة االطالع بالمجاالت المرتبطة في المجال الرياضي.

ٖٔ٘.

ٓ.ٖٛٚ

ٕٚٓ.

كبيرة

ٙ

ُيصمم أنشطة اثرائية تتفق مع قدرات الموىوبين رياضياً.
يقدم نموذجاً مينياً وقيادياً يحتذي بو في مجال التربية الرياضية.

ٕٖٔ.

ٓ٘ٓ.ٛ

ٕٗٙ.

متوسطة

ٕ.٘ٙ

ٔ.ٓٗٛ

ٕ٘ٔ.

قميمة

ٕ.ٛٚ

ٓٔ.ٓٙ

٘ٙ.ٛ

متوسطة

ٚ
ٛ

يفيم المحتوى واألنشطة والمفاىيم المرتبطة بتعمم الطالب األنشطة
الرياضية.

ٜ

االشتراك في الندوات والدورات العممية المتعمقة بالتربية الرياضية.
الدرجة الكمية

ٖ.ٔٚ

٘ٓ.ٛٙ

ٖٗٙ.

متوسطة

ٕٕٖ.

ٓ.ٜ٘ٗ

ٗٙٗ.

متوسطة

ج

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّٕ) ما يمي:

 أف درجة تقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة عمى معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو مف كجية
نظر الطمبة جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ الكزف النسبي (ْ ،)%ْٔ.بمتكسط حسابي (ِِ،)ّ.

كانحراؼ معيارم (ْٗٓ.)َ.

 أف أعمى فقرة جاءت التي تنص عمى" يقدم المعرفة الكافية لحاجات الطمبة عن النشاط الرياضي" ،بكزفنسبي بمغ (َ ،)%ٕٓ.كبمتكسط حسابي(ٕٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (َْٗ ،)َ.كتمتيا في المرتبة الثانية
الفقرة التي تنص عمى" لديو سعة االطالع بالمجاالت المرتبطة في المجال الرياضي" بكزف نسبي بمغ

(ِ ،)%َٕ.كبمتكسط حسابي(ُٓ ،)ّ.كانحراؼ معيارم (ّٕٖ ،)َ.في حيف جاءت في المرتبة األخيرة

الفقرة التي تنص عمى" يقدم نموذجاً مينياً وقيادياً يحتذي بو في مجال التربية الرياضية" ،بكزف نسبي بمغ

(ِ ،)%ُٓ.كبمتكسط حسابي(ٔٓ ،)ِ.كانحراؼ معيارم (َْٖ.(ُ.

كبشكؿ عاـ يفسر الباحث أف الطمبة يقكمكف األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة

األقصى نحك معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو بنسبة متكسطة ،ذلؾ أف
األستاذ الجامعي يحرص عمى تقديـ المعرفة الجديدة عف النشاط الرياضي ،ويؤدم النشاط الرياضي بمنتيى
اإلتقاف كالكفاءة كبطرؽ مختمفة ،كما أف لديو سعة االطالع بالمجاالت المرتبطة في المجاؿ الرياضي،

كيبقى التأكيد عمى النمك العممي لاستاذ الجامعي أمر ىاـ في مجاؿ تخصصو ،كبحاجة مستمرة إلى تطكير

كفاياتو العممية كاتقانيا ،كاالطالع عمى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ تخصصو.

كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة الحديدم كدىش (َُِّ) ،كدراسة حسانيف (َُِِ) ،كدراسة الحاج

(ََِٔ) ،كدراسة سيار (ََِْ) ،كيعزك الباحث ىذا االتفاؽ إلى أىمية أف يتمتع األستاذ الجامعي معيار
التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو.
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ىل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (٘ٓ )α ≤ ٓ.بين متوسطات تقديرات الطمبة في كمية

التربية وكمية التربية البدنية والرياضة في جامعة األقصى في ضوء معايير الجودة الشاممة؟
ولإلجابة عن ىذا التساؤل تم اختبار المتغيرات التالية:
 .1بالنسبة لمفروق التي تعزى لمتغير الجنس (طمبة كمية التربية):

تـ استخداـ االختبار ( )Testلمعرفة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة كفقان

لمتوير الجنس(ذكر -أنثى) لطمبة كمية التربية ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (ّٗ).
جدول رقم ()ٖٜ

نتائج االختبار لمعرفة الفروق عمى مجاالت االستبانة وفقاً لمتغير الجنس (طمبة كمية التربية) (ن=)ٕٙٙ
المجال

المتوسط

االنحراف

ٔٓ.ٛ

الجنس

العدد

ذكر

ٜٔ

ٕ٘.ٛ

أنثى

٘ٔٚ

ٖٕ.ٜ

ٓ.ٛٙ

ذكر

ٜٔ

ٕٔ.ٙ

ٗٓ.ٛ

أنثى

٘ٔٚ

ٕ.ٜٙ

ٓ.ٜٙ

ذكر

ٜٔ

ٕ.ٜٗ

ٓٓ.ٚ

والتقنيات التعميمية

أنثى

٘ٔٚ

ٖٕ٘.

٘ٓ.ٚ

المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة وتقديم

ذكر

ٜٔ

ٕٗٔ.

ٗٓ.ٚ

التغذية الراجعة

أنثى

٘ٔٚ

ٕ.ٕٜ

ٓ.ٜٚ

المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز

ذكر

ٜٔ

ٕٓ.ٚ

ٖٓ.ٚ

والتحفيز

أنثى

٘ٔٚ

ٕ٘.ٚ

ٖٓ.ٛ

معيار التمكن من

ذكر

ٜٔ

ٕ.٘ٛ

ٓ.ٚٙ

المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو

أنثى

٘ٔٚ

ٕٕ٘.

ٓ.ٚٙ

ذكر

ٜٔ

ٕ.٘ٙ

ٓ.ٚٙ

أنثى

٘ٔٚ

ٕٔ.ٙ

ٕٓ.ٛ

المجال األول:

لمعممية التعميمية

معيار التخطيط الجيد

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس
المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل

المجال السادس:

الدرجة الكمية

الحسابي

المعياري

القيمة

االحتمالية
()Sig.

مستوى
الداللة

ٓ.ٜٔٚ

غير دالة

ٕٓ.ٛٙ

غير دالة

ٕٖ٘ٓ.

غير دالة

ٓ.ٔٚٙ

غير دالة

ٓ.ٜٜ٘

غير دالة

ٔٓٓ.ٚ

غير دالة

ٗٔٔٔ.

غير دالة

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= ٗ )ٕٙعند مستوى داللة ٘ٓ ٔ.ٜٙ =ٓ.وعند مستوى داللة ٕٔٓ.٘ٚ = ٓ.

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّٗ) ما يمي:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ.في استجابات طمبة كمية التربيةتعزل لمتوير الجنس (ذكر -أنثى) عمى مجاالت تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية
بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
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كيفسر الباحث ذلؾ بأف الطمبة مف الذككر كاإلناث عمى مستكل كاحد ،فيما يركف كفايات األستاذ
الجامعي في كمية التربية ،فاألستاذ الجامعي الذم يدرس الذككر ىك نفسة الذم يدرس اإلناث في الجامعة،
كنتيجة لذلؾ لـ تظير أم فركؽ بيف الطمبة كالطالبات نحك تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية

التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كىذا انعكس عمى االتفاؽ في النتيجة بيف الذككر

كاإلناث.

 .2بالنسبة لمفروق التي تعزى لمتغير الجنس (طمبة كمية التربية البدنية والرياضة):
تـ استخداـ االختبار ( )Testلمعرفة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة كفقان

لمتوير الجنس(ذكر -أنثى) لطمبة كمية التربية البدنية كالرياضة ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (َْ).
جدول رقم (ٓٗ)

نتائج االختبار لمعرفة الفروق عمى مجاالت االستبانة وفقاً لمتغير الجنس (طمبة كمية التربية البدنية والرياضة)
(ن=)ٕٙٙ

المجال

المتوسط

االنحراف

٘ٓ.ٙ

الجنس

العدد

ذكر

ٕٗ

ٖ٘.ٙ

أنثى

ٔٛ

ٕ.ٖٛ

٘ٓ.ٚ

ذكر

ٕٗ

ٕٖٔ.

ٔٓ.ٜ

أنثى

ٔٛ

ٕ.ٖٜ

ٔ.ٛٛ

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل

ذكر

ٕٗ

ٖٖٔ.

ٖٓ.ٙ

والتقنيات التعميمية

أنثى

ٔٛ

ٖٕ.ٚ

ٓٓ.ٛ

المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة وتقديم

ذكر

ٕٗ

ٖٗ٘.

ٕٓ.ٚ

التغذية الراجعة

أنثى

ٔٛ

ٖٗ٘.

ٗ٘ٓ.

المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز

ذكر

ٕٗ

ٖ٘.ٙ

ٗٓ.ٙ

والتحفيز

أنثى

ٔٛ

ٖ.ٗٚ

ٗٓ.ٛ

معيار التمكن من

ذكر

ٕٗ

ٖ.٘ٛ

٘ٓ.ٙ

المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو

أنثى

ٔٛ

ٕٖ٘.

ٗٓ.ٛ

ذكر

ٕٗ

ٕٖ.ٙ

ٓ.٘ٛ

أنثى

ٔٛ

ٕٔ.ٛ

ٖٓ.ٙ

معيار التخطيط الجيد

المجال األول:
لمعممية التعميمية

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس

المجال السادس:

الدرجة الكمية

الحسابي

المعياري

القيمة

االحتمالية
()Sig.
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الداللة

ٓ.ٗٚٚ

غير دالة

ٓ.ٓٓٛ

غير دالة

ٓ.ٕٛٛ

غير دالة

ٓ.ٗٚٙ

غير دالة

ٗٗٓ.ٛ

غير دالة

ٔٓ.٘ٙ

غير دالة

ٓ.ٖٜٗ

غير دالة

قيمة (ت) الجدولية (د.ح= ٗ )ٕٙعند مستوى داللة ٘ٓ ٔ.ٜٙ =ٓ.وعند مستوى داللة ٕٔٓ.٘ٚ = ٓ.

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (َْ) ما يمي:

مستوى

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ.في استجابات طمبة كمية التربيةالبدنية كالرياضة تعزل لمتوير الجنس (ذكر -أنثى) عمى مجاالت تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي
في كمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.

كيفسر الباحث ذلؾ بأف الطمبة مف الذككر كاإلناث يتمقكف نفس الميارات كنفي المحتكل التعميمي

كنفس طريقة التدريس التي يقدميا األستاذ الجامعي في العممية التعميمية ،كما اف األستاذ الجامعي الذم
يدرس الذككر ىك نفسة الذم يدرس اإلناث في كمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى ،كنتيجة لذلؾ

لـ تظير أم فركؽ بيف الطمبة كالطالبات نحك تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية

البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كىذا انعكس عمى االتفاؽ في النتيجة
بيف الذككر كاإلناث.
 .3بالنسبة لمفروق التي تعزى لمتغير عدد الساعات المنجزة (طمبة كمية التربية):
تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم( )One Way Anovaلمعرفة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة

مف طمبة كمية التربية عمى مجاالت االستبانة كفقان لمتوير عدد الساعات المنجزة (مف ََُ ساعة إلى
ُُْ ساعة ،مفُُٓ ساعة إلىُِٗ ساعة ،أكثر مف َُّ ساعة) ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (ُْ).
جدول رقم(ٔٗ)
نتائج تحميل التباين األحادي وفقاً عدد الساعات المنجزة (طمبة كمية التربية)
المجال
المجال األول :معيار التخطيط

الجيد لمعممية التعميمية
المجال الثاني:

التدريس

معيار تنفيذ

المجال الثالث :معيار استخدام

الوسائل والتقنيات التعميمية

المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة
وتقديم التغذية الراجعة

المجال الخامس :معيار أساليب

التعزيز والتحفيز

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

ٗ.ٖٙ

ٕٓٓ.

٘ٗٔ.

داخل المجموعات

ٖٜ٘.ٜٛ

ٕٓٓٙٗ.

ٕٓ.ٚ

المجموع

ٕٖٗٙٗ.

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٖٔٗ.

ٕٓٓ.

ٔ.ٖٙ

داخل المجموعات

ٖٗٙ.ٜٛ

ٕٓٓٙٗ.

ٔٓ.ٜ

المجموع

ٗٗٓ.ٕٜ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٓ.ٖٚ

ٕٓٓ.

ٕٔٓ.

داخل المجموعات

ٕٕ٘ٚٔ.

ٕٓٓٙٗ.

ٓ.٘ٙ

المجموع

ٕٕٚٔ.ٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٗ٘٘.

ٕٓٓ.

٘ٔ.ٛ

داخل المجموعات

ٕٖ٘ٓٓ.

ٕٓٓٙٗ.

ٕٓ.ٙ

المجموع

ٖٓٙ.ٓٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٖٕٓ.

ٕٓٓ.

ٓ.ٚٚ

داخل المجموعات

ٖٕٖ.ٔٛ

ٕٓٓٙٗ.

ٓ.ٙٚ

المجموع

ٖٕ٘.ٗٛ

ٕٓٓٙٙ.

مصدر التباين
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قيمة F

ٕٗٔ.

ٔ.ٜٗ

ٕٔٓ.

ٕ.ٜٛ

ٗٔٔ.

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة
دالة عند
٘ٓٓ.

غير دالة

المجال السادس :معيار التمكن

من المحتوى العممي والميني
لمجال تخصصو

الدرجة الكمية

بين المجموعات

ٕٕ.ٙ

ٕٓٓ.

ٓ.ٛٚ

داخل المجموعات

ٕٜ٘ٓ.ٙ

ٕٓٓٙٗ.

ٓٓ.ٙ

المجموع

ٕٜٖ.ٕٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

٘ٓ.ٜ

ٕٓٓ.

ٖٔٓ.

داخل المجموعات

ٔٙٚ.ٖٜ

ٕٓٓٙٗ.

ٖٗٓ.

المجموع

ٖٗٔٙٛ.

ٕٓٓٙٙ.

٘ٗٔ.

ٔٓ.ٜ

غير دالة

غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح=ٕ )ٕٙٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ. ٙٔ =ٓ.

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ُْ) ما يمي:

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ.في استجابات طمبة كمية التربيةتعزل لمتوير عدد الساعات المنجزة (مف ََُ ساعة إلى ُُْ ساعة ،مفُُٓ ساعة إلىُِٗ ساعة،

أكثر مف َُّ ساعة) ،عمى خمسة مجاالت تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية
بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة في كمية التربية.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )َ.في استجابات طمبة كمية التربية تعزللمتوير عدد الساعات المنجزة عمى المجاؿ الرابع :معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة.

 تـ استخداـ اختبار شيفيو لمعرفة اتجاه الفركؽ في استجابات طمبة كمية التربية تعزل لمتوير عددالساعات المنجزة عمى المجاؿ الرابع :معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة ،حيث تبيف كجكد فركؽ

بيف مف ََُ ساعة إلى ُُْ ساعة ،كأكثر مف َُّ ساعة لصالح أصحاب عدد الساعات المنجزة أكثر

مف َُّ ساعة ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (ِْ).

جدول رقم(ٕٗ)

اختبار شيفيو عمى معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة وفقاً لمتغير عدد الساعات المنجزة
عدد الساعات المنجزة
من ٓٓٔ ساعة إلى ٗٔٔ ساعة
م= ٕٖٕٓٗ.
من٘ٔٔ ساعة إلى ٕٜٔساعة
م= ٕ.ٕٓٔٛ

أكثر من ٖٓٔ ساعة
م= ٖٖٕ.ٔٛ

من ٓٓٔ إلى ٗٔٔ

من٘ٔٔ إلىٕٜٔ

م= ٕٖٕٓٗ.

م= ٕ.ٕٔٔٛ

-

-

-

-

-

-

ٕٗٔٔ*ٓ.

-

-

ساعة

ساعة

أكثر من ٖٓٔ ساعة
م= ٕ.ٓ٘٘ٙ

كيفسر الباحث ذلؾ إلى الكفاءة كالتأىيؿ التربكم التي نما عند الطمبة ممف انجزكا أكثر مف َُّ
ساعو ،كالخبرة التعميمية لدييـ جعمتيـ اقدر عمى التعرؼ عمى اساليب التقكيـ كطرؽ التوذية الراجعة

المستخدمة لدل االستاذ الجامعي أكثر ممف انجزكا مف ََُ ساعة إلى ُُْ ساعة ،كما أف الطمبة مف
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أكثر مف َُّ ساعو أتيح ليـ فرص االطالع عمى الكثير مف االستراتيجيات التعميمية كالتربكية ،كربما ال
يتكفر ما سبؽ لمطمبة مف ََُ ساعة إلى ُُْ ساعة.
 .4بالنسبة لمفروق التي تعزى لمتغير عدد الساعات المنجزة (طمبة كمية التربية البدنية والرياضة):
تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم( )One Way Anovaلمعرفة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة

مف طمبة كمية التربية البدنية كالرياضة عمى مجاالت االستبانة كفقان لمتوير عدد الساعات المنجزة (مف

ََُ ساعة إلى ُُْ ساعة ،مفُُٓ ساعة إلىُِٗ ساعة ،أكثر مف َُّ ساعة) ،كما ىك مكضح في

الجدكؿ (ّْ).

جدول رقم(ٖٗ)
نتائج تحميل التباين األحادي وفقاً عدد الساعات المنجزة (طمبة كمية التربية البدنية والرياضة)
المجال
المجال األول :معيار التخطيط

الجيد لمعممية التعميمية
المجال الثاني:

التدريس

معيار تنفيذ

المجال الثالث :معيار استخدام

الوسائل والتقنيات التعميمية

المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة
وتقديم التغذية الراجعة

المجال الخامس :معيار أساليب

التعزيز والتحفيز

المجال السادس :معيار التمكن

من المحتوى العممي والميني
لمجال تخصصو

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

ٔ.ٖٚٛ

ٕٓٓ.

٘ٔ.ٕٙ

داخل المجموعات

ٖٔٓٙ.ٙ

ٓٓ٘ٛ.

ٕٓٗٓ.

المجموع

ٙ٘.ٖٖٜ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.ٖٚٛ

ٕٓٓ.

ٓ.ٜ٘ٚ

داخل المجموعات

ٔٓٙ٘.ٙ

ٓٓ٘ٛ.

ٓ.ٖٚٙ

المجموع

ٙٙ.ٖٜٛ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٓٔ.ٜٗ

ٕٓٓ.

٘ٗ٘ٓ.

داخل المجموعات

ٙٙ.ٖٜٛ

ٓٓ٘ٛ.

٘ٓ.ٖٙ

المجموع

ٔ.ٖٚٛ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.ٖٙٙ

ٕٓٓ.

ٖٔ٘ٓ.

داخل المجموعات

ٙٚ.ٜٛٚ

ٓٓ٘ٛ.

ٓ.ٖٕٙ

المجموع

ٕٜ٘ٗٙ.

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.٘ٗٙ

ٕٓٓ.

٘ٔ٘ٓ.

داخل المجموعات

ٖٜٓٙ.ٜ

ٓٓ٘ٛ.

ٕٓ٘ٓ.

المجموع

ٚٓ.ٜٗٗ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٓ.ٙٔٚ

ٕٓٓ.

ٓ.ٕٓٙ

داخل المجموعات

ٕٖٕ.ٕٚ

ٓٓ٘ٛ.

ٔٓ.ٜٔ

المجموع

ٖٕٓ.ٜٛ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٕ٘ٓٗ.

ٕٓٓ.

ٗ٘ٓ.

داخل المجموعات

ٙٚ.ٜٛٚ

ٓٓ٘ٛ.

ٓ.ٗٛ

المجموع

ٖٗٔٙٛ.

ٓٓٙٓ.

مصدر التباين

قيمة F

ٗٔٔ.

ٖ٘ٔ.

ٕٗٔ.

ٔ.ٖٙ

ٓ.ٜٜ

ٔ.ٓٚ

ٔٔ.ٜ

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح=ٕ )ٙٚ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٕ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٖٔٓ. ٙٔ =ٓ.
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يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ّْ) ما يمي:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ.في استجابات طمبة كمية التربيةالبدنية كالرياضة تعزل لمتوير عدد الساعات المنجزة (مف ََُ ساعة إلى ُُْ ساعة ،مفُُٓ ساعة

إلىُِٗ ساعة ،أكثر مف َُّ ساعة) ،عمى مجاالت تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية
التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة في الكمية.

كيفسر الباحث ذلؾ إلى الكفاءة التعميمية المشتركة بيف كافة الطمبة بوض النظر عف عدد الساعات
المنجزة كذلؾ لطبيعة المقررات كمحتكاىا التعميمي في التربية البدنية كالرياضة التي تعتمد عمى الميارات

كاألنشطة الرياضية ،كبالتالي لـ يظير فركؽ بيف طمبة الكمية نحك متوير عدد الساعات المنجزة ،ألنيـ
يدرككف األداء التدريسي لكؿ أستاذ جامعي نحك مياراتو ككفاءتو الرياضية دكف الحاجو ألف يصؿ إلى عدد

ساعات كبير ،كبالتالي يحكـ عمى أداء األستاذ الجامعي كيقكمو بوض النظر عف الساعات المنجزة.
 .5بالنسبة لمفروق التي تعزى لمتغير التقدير (طمبة كمية التربية):

تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم( )One Way Anovaلمعرفة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة

مف طمبة كمية التربية عمى مجاالت االستبانة تعزل لمتوير التقدير (ممتاز ،جيد جدان ،جيد ،مقبكؿ) ،كما
ىك مكضح في الجدكؿ (ْْ).

جدول رقم (ٗٗ)
نتائج تحميل التباين األحادي وفقاً عدد الساعات المنجزة (طمبة كمية التربية)
المجال
المجال األول :معيار التخطيط الجيد
لمعممية التعميمية

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل
والتقنيات التعميمية
المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة
وتقديم التغذية الراجعة
المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز

والتحفيز

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

ٕٕٕ.

ٖٓٓ.

ٔٔٔ.

داخل المجموعات

ٕٕٗٚٚ.

ٕٖٓٓٙ.

ٓ.٘ٚ

المجموع

ٕٕٜٗٚ.

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٔ.ٕٙ

ٖٓٓ.

ٖٓ.ٙ

داخل المجموعات

ٖٓٔٔ.ٛ

ٕٖٓٓٙ.

ٗٓ.ٙ

المجموع

ٖٖٔ.ٓٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٕٔٗ.

ٖٓٓ.

ٕٔٔ.

داخل المجموعات

ٕٕٜٓٗ.

ٕٖٓٓٙ.

ٔ٘ٓ.

المجموع

ٕٔ٘ٔ.ٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٖٗٔ.

ٖٓٓ.

ٔٓ.ٚ

داخل المجموعات

ٖٕٔٔ.ٙ

ٕٖٓٓٙ.

ٖٗٓ.

المجموع

ٕٖٔ.ٓٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٕ.ٗٙ

ٖٓٓ.

ٖٕٔ.

داخل المجموعات

ٖٗٙ.ٖٛ

ٕٖٓٓٙ.

ٕٓ.ٚ

المجموع

ٖ٘ٗٛ.ٛ

ٕٓٓٙٙ.
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قيمة F
ٗٔ.ٜ

ٓ.ٜٛ

ٕ.ٖٚ

٘ٔ.ٙ

ٓٔ.ٚ

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

المجال السادس :معيار التمكن من

بين المجموعات

ٕٕ٘.

ٖٓٓ.

ٔ.ٕٙ

المحتوى العممي والميني لمجال

داخل المجموعات

ٕٜ٘ٓ.ٚ

ٕٖٓٓٙ.

ٓٓ.ٙ

المجموع

ٕٜٖ.ٕٙ

ٕٓٓٙٙ.

بين المجموعات

ٔ.٘ٙ

ٖٓٓ.

ٓ.ٚٛ

داخل المجموعات

ٕ٘ٓٔٔ.

ٕٖٓٓٙ.

ٖٗٓ.

المجموع

ٕٕٔٔ.ٙ

ٕٓٓٙٙ.

تخصصو

الدرجة الكمية

ٕٕٔ.

ٔٔ.ٛ

غير دالة

غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح=ٖ )ٕٖٙ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٖ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٔٓٗ. ٙٔ =ٓ.

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ْْ) ما يمي:

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ.في استجابات طمبة كمية التربيةتعزل لمتوير التقدير (ممتاز ،جيد جدان ،جيد ،مقبكؿ) ،عمى مجاالت تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ

الجامعي في كمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة في

الكمية.

كيفسر الباحث تمؾ النتائج باشتراؾ كافة الطمبة في تقكيـ األستاذ الجامعي مف مدخؿ اىتماميـ لاداء

التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية خاصة ككنو يعتبركنو قدكتيـ كيتعممكف منو كافة األساليب

التدريسية كالتعميمية؛ ليكتسبكا الخبرات في أدكارىـ المستقبمية ،كليذا لقي ىذا المكضكع االىتماـ الكافي مف

قبؿ كافة الطمبة ،كبذلؾ يتساكل كافة الطمبة باختالؼ التقدير الجامعي في تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ

الجامعي بكمية التربية.

 .6بالنسبة لمفروق التي تعزى لمتغير التقدير (طمبة كمية التربية البدنية والرياضة):
تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم( )One Way Anovaلمعرفة الفركؽ في استجابات عينة الدراسة
مف طمبة كمية التربية البدنية كالرياضة عمى مجاالت االستبانة تعزل لمتوير التقدير (ممتاز ،جيد جدان ،جيد،

مقبكؿ) ،كما ىك مكضح في الجدكؿ (ْٓ)

جدول رقم (٘ٗ)
نتائج تحميل التباين األحادي وفقاً عدد الساعات المنجزة (طمبة كمية التربية البدنية والرياضة)
المجال
المجال األول :معيار التخطيط الجيد

لمعممية التعميمية

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

ٖ.٘ٙ

ٖٓٓ.

ٖ٘ٓ.ٛ

داخل المجموعات

ٕٕٗٔٗ.

ٓٓ٘ٚ.

٘ٓ.ٚ

المجموع

ٕٕٗٙٚ.

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.ٕٙ

ٖٓٓ.

ٗٓ.ٛ

داخل المجموعات

ٕٓ٘ٔ.ٛ

ٓٓ٘ٚ.

ٗٔ.ٜ
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قيمة F
ٔ.ٔٙ

ٓ.ٛٚ

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل
والتقنيات التعميمية
المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة
وتقديم التغذية الراجعة
المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز
والتحفيز
المجال السادس :معيار التمكن من

المحتوى العممي والميني لمجال
تخصصو
الدرجة الكمية

المجموع

ٖٗٓ.ٓٙ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.٘ٙ

ٖٓٓ.

٘ٓٔ.

داخل المجموعات

ٕٕٜٓٗ.

ٓٓ٘ٚ.

ٕٔ.ٙ

المجموع

ٕٔ٘ٔ.ٙ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.ٕٚ

ٖٓٓ.

ٔٓ.ٜ

داخل المجموعات

ٖٕٔٔ.ٙ

ٓٓ٘ٚ.

ٓ.٘ٛ

المجموع

ٕٖٔ.ٓٙ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٕٔ.ٛ

ٖٓٓ.

ٖٕٔ.

داخل المجموعات

ٖٗٙ.ٖٚ

ٓٓ٘ٚ.

ٕٓ.ٚ

المجموع

ٕٖ٘ٔٛ.

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٕٗٓ.

ٖٓٓ.

ٔ.٘ٛ

داخل المجموعات

ٕ٘ٛ٘.ٚ

ٓٓ٘ٚ.

ٓ.ٙٚ

المجموع

ٕٗٚ.ٕٙ

ٓٓٙٓ.

بين المجموعات

ٔ.ٗٚ

ٖٓٓ.

ٔ.ٓٚ

داخل المجموعات

ٕٕٙ.ٜٓ

ٓٓ٘ٚ.

ٔ.ٖٛ

المجموع

ٕٖٔٔ.ٛ

ٓٓٙٓ.

ٗٓ.ٛ

ٔ.ٓٚ

ٖٔٔ.

ٖٓٔ.

ٔ.ٔٙ

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح=ٖ )ٕٙٗ ،عند مستوى داللة ٘ٓ ،ٕ.ٓٓ =ٓ.وعند مستوى داللة ٖٔٓ. ٙٔ =ٓ.

يتضح مف تحميؿ الجدكؿ (ْٓ) ما يمي:

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (َٓ )α ≥َ.في استجابات طمبة كمية التربيةالبدنية كالرياضة تعزل لمتوير التقدير (ممتاز ،جيد جدان ،جيد ،مقبكؿ) ،عمى مجاالت تقكيـ األداء التدريسي
لاستاذ الجامعي في كمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة
في الكمية.
كيفسر الباحث التشابو بيف طمبة كمية التربية البدنية كالرياضة عينة الدراسة نحك متوير التقدير (ممتاز،
جيد جدان ،جيد ،مقبكؿ) ،بحيث كانكا عمى نفس المستكل مف التقكيـ لاداء التدريسي ،ألنيـ ايضان مف طمبة
كمية التربية كييتمكف باألساليب كالميارات في إعداد األنشطة الرياضية التي يقدميا األستاذة في الكمية،
كبالتالي حظي تقكيـ األداء باىتماـ مشترؾ مف كافة الطمبة باختالؼ التقدير الجامعي.

االستنتاجات:

في ضكء منيج كعينة كفركض كتساؤالت الدراسة تمكف الباحث مف استنتاج ما يمي:

بموت التقديرات التقكيمية لاداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية بجامعة األقصى في ضكء
معايير الجكدة الشاممة (ُٕ )%ٕٓ.كاألداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية الرياضية بجامعة

األقصى (ٕٔ)%ّٔ.

أوالً :نتائج تقويم األداء التدريسي لدى األستاذ الجامعي بكمية التربية
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 أف معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة كبير كبنسبة (ٖ.)%ٕٓ.
 أف معيار تنفيذ التدريس لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدةالشاممة جاء بنسبة (َ.)%ٕٓ.
 أف معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ٖٕ.)%ٕٗ.
 أف معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى فيضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ٖ.)%َٖ.
 أف معيار أساليب التعزيز كالتحفيز لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكءمعايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ْ.)%ٕٔ.
 أف معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو لدل األستاذ الجامعي بكمية التربيةبجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ْ.)%ٔٔ.
 الكزف النسبي لجميع مجاالت االستبانة لتقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بمغ(ٕ.)%ٕٓ.

ثانياً :نتائج تقويم األداء التدريسي لدى األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية والرياضة

 أف معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعةاألقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ْ.)%ٔٔ.
 أف معيار تنفيذ التدريس لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكءمعايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (َ.)%ٔٔ.
 أف معيار استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضةبجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (َُ.)%َٔ.
 أف معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية الراجعة لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضةبجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ِ.)%ٔٓ.
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 أف معيار أساليب التعزيز كالتحفيز لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصىفي ضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (َْ.)%ْٔ.
 أف معيار التمكف مف المحتكل العممي كالميني لمجاؿ تخصصو لدل األستاذ الجامعي بكمية التربيةالبدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة جاء بنسبة (ْ.)%ْٔ.
 الكزف النسبي لجميع مجاالت االستبانة لتقكيـ األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنيةكالرياضة بمغ (ٕ.)%ّٔ.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) َ.َٓ بيف متكسطات تقديرات أفرادعينة الدراسة طمبة كمية التربية ككمية التربية البدنية كالرياضة تعزل لمتوير الجنس ،بينما تكجد فركؽ في
استجابات طمبة كمية التربية تعزل لمتوير عدد الساعات المنجزة عمى معيار تقكيـ الطمبة كتقديـ التوذية
الراجعة لصالح أصحاب عدد الساعات أكثر مف َُّ ساعة.
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ــ رصٌــــــأل ـرــزق حأل ـ
مػف خػالؿ العػرض السػابؽ لإلطػار النظػرم كأدبيػات الد ارسػة كنتػائج الد ارسػة الميدانيػة ،يمكػف تمخػيص
أىـ التكصيات كالمقترحات كالتالي:

التوصيات
أوالً :التوصيات الخاصة بكمية التربية:

في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة ،يقترح الباحث عدة تكصيات يمكف أف تساىـ فػي تطػكير

األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كىي:

 .1ضركرة االىتماـ ببرامج التنمية المينية لتطكير كفايات األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميات
التربية باألساليب كاألنشطة المختمفة في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .2االىتماـ بتقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي داخؿ الجامعة لمكصكؿ لمستكيات إتقاف مناسبة في
ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .3أىمية تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي بشكؿ مستمر مف حيث مجاالت الدراسة المقترحة
كالتي تمبي حاجات الطمبة كفؽ معايير الجكدة الشاممة.
 .4ضركرة التركيز عمى الجكانب التطبيقية في العممية التعميمية ،كالربط بكاقع مينة التدريس في كؿ
المقررات المقدمة في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كعدـ االكتفاء بالجانب النظرم فقط فييا.
 .5ضركرة االىتماـ بجكانب الممارسة لممعمكمات التربكية في مجاؿ تدريس كمية التربية ،كاألنشطة
الرياضية المتنكعة كما يرتبط بو مف مناىج ككسائؿ تعميمية كأساليب التدريس كالتقكيـ.
 .6التأكيد عمى أىمية زيادة اىتماـ القائميف عمى الجامعة عمى التطكر العممي المعاصر لاستاذ الجامعي
في التخصصات المختمفة كفؽ الشركط األكاديمية المعتمدة في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .7تبادؿ الخبرات بيف الجامعات لالستفادة في مجاؿ األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ،كتطكير
مياراتيـ في مجاؿ التخصص كفي ضكء معايير الجكدة الشاممة.
.8

ضركرة أف يعمؿ األساتذة الجامعييف عمى مسايرة المستجدات في مجاؿ الكفايات ،كميػارات التػدريس
فػػي التخصػػص؛ كػػي تتػػيح لمطمبػػة الفرصػػة الكافيػػة لمتػػدريب العممػػي عمييػػا ،ممػػا يػػؤدم إلػػى التحسػػف
النكعي في مستكل أدائيـ الميني بعد التخرج.
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ثانياً :التوصيات الخاصة بكمية التربية الرياضية:

في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة ،يقترح الباحث عدة تكصيات يمكف أف تساىـ فػي تطػكير

األداء التدريسػػي لاسػػتاذ الجػػامعي فػػي كميػػة التربيػػة البدني ػػة كالرياضػػة بجامعػػة األقصػػى فػػي ضػػكء مع ػػايير

الجكدة الشاممة ،كىي:

 .9ضركرة االىتماـ ببرامج التنمية المينية لتطكير كفايات األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميات
التربية البدنية كالرياضة باألساليب كاألنشطة المختمفة في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
.11

أىمية تقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميات التربية البدنية كالرياضة بشكؿ مستمر

مف حيث مجاالت الدراسة المقترحة كالتي تمبي حاجات الطمبة كفؽ معايير الجكدة الشاممة.
.11

ضركرة التركيز عمى الجكانب التطبيقية في العممية التعميمية في كميات التربية البدنية كالرياضة ،

كالربط بكاقع مينة التدريس في كؿ المقررات المقدمة في ضكء معايير الجكدة الشاممة ،كعدـ االكتفاء
بالجانب النظرم فقط فييا.
.12

ضركرة االىتماـ بجكانب الممارسة لممعمكمات التربكية في مجاؿ تدريس في كميات التربية البدنية

كالرياضة  ،كاألنشطة الرياضية المتنكعة كما يرتبط بو مف مناىج ككسائؿ تعميمية كأساليب التدريس
كالتقكيـ.
.13

االىتماـ بتقكيـ األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في كميات التربية البدنية كالرياضة داخؿ الجامعة

لمكصكؿ لمستكيات إتقاف مناسبة في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .14بناء رؤية كخطة استراتيجية كاضحة لمعايير كمستكل الجكدة التي يجب أف تتكافر في األستاذ
الجامعي في كمية التربية البدنية كالرياضة خاصةن.
.15

التأكيد عمى تقديـ معايير التميز التي تشجع األستاذ الجامعي في كميات التربية البدنية كالرياضة

في الجامعات الفمسطينية عمى تحسيف مياراتو كتجكيد أدائو ،كفؽ مؤشرات محددة قابمة لمقياس.
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المقترحات:
يقترح الباحث في ضكء النتائج كتكصيات الدراسة القياـ ببعض الدراسات المستقبمية التالية:
 .1دراسة تقكيمية لبرامج التنمية المينية المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية.
 .2دراسة مقارنة بيف األداء التدريسي ألساتذة الجامعات في ضكء تجارب بعض الدكؿ.
 .3دراسة مسحية حكؿ االحتياجات التدريبية لاستاذ الجامعي في ضكء معايير الجكدة الشاممة.
 .4دراسة كاقع انعكاس األداء التدريسي لاستاذ الجامعي عمى تنمية الكفايات التعميمية لدل الطمبة.
 .5ضركرة لفت انتبػاه البػاحثيف إلػى إجػراء مزيػد مػف الد ارسػات فػي مجػاؿ األداء التدريسػي لاسػتاذ الجػامعي،
كسبؿ تمكيف األساتذة الجامعييف في تطكير كفاياتيـ كقدراتيـ.

ـ
ـ
ـ
ـ
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قألئزــــزصألر ـرــز ـجع
ــزصألر

ـ

:

 .0القرآف الكريـ .
 .5السنة النبكية.

أوالً :المراجع العربية:
 .0ابف منظكر ،أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف كرـ (ُِٗٗ) .لسان العرب ،طّ ،المجمدّ ،دار
صادر :بيركت ،لبناف.
 .5إبراىيـ ،محمد(ََِّ) .منظومة تكوين المعمم في ضوء معايير الجودة الشاممة ،األردف :دار الفكر.
 .3البحيصي ،محمد (ََُِ).برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التدريس لدى معممي كمية فمسطين
التقنية،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،البرنامج المشترؾ مع جامعة األقصى بوزة.
 .6البكىي ،فاركؽ شكقي (ََُِ) .دراسات في إعداد المعمم العربي ،القاىرة :دار المعرفة الجامعية.
 .8أبك جامع ،فتحي سمماف (ََُِ) .كاقع تنفيذ الطمبة المعمميف لدركس التربية الرياضية خالؿ التربية
العممية  ،في ضكء الكفاءات التدريسية بكمية التربية الرياضية  ،جامعة األقصى بوزة ،مجمة الجامعة
اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) المجمد الثامف عشر ،العدد الثاني ،يكنيك ،ص َُِ.ِِّ-
 .4أبك حرب ،يحي (ََِٓ) .الكفايات التدريسية الالزمة لمعممات مرحمة ما قبؿ المدرسة في ضكء
تطكير نماذج المنيج لمقرف الحادم كالعشريف ،دراسة منشكرة ،ـؤتمر األطفال والشباب في الشرق
األوسط ،دبي.)ٖٕ-ِٓ( ،
 .9أبك دقة ،سناء إبراىيـ كالمكلك ،فتحي صبحي (ََِٓ) .دراسة تقويمية لبرنامج إعداد المعمم بكمية
التربية بالجامعة اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية.
 .0أبك دؼ ،محمكد (ََِِ) .تقكيـ أداء األستاذ الجامعي في مجاؿ اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية مف
كجية نظر طمبة الدراسات العميا ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد ُٕ.
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 .7أبك عالـ ،رجاء محمكد (ََُِ) .معايير تقكيـ المؤسسات التربكية (نمكذج كمية التربية ) ،مجمة
التربية ،الككيت ،العدد الثالث كالعشركف ،السنة السابعة ،أكتكبر ص ص َِ.ِٓ -
 .08أبك لبدة ،عبد اهلل كآخركف (ُُْٕق) .المرشد في التدريس ،بيركت :دار القمـ لمنشر كالتكزيع.
 .00مجمع الموة العربية (َُٖٗ) .المعجم الوجيز ،القاىرة :دار التحرير لمطبع كالنشر.
 .05أبك مراحيؿ ،رجاء (ََِْ) .تقييم أداء معممي المغة االنجميزية في المرحمة األساسية الخاصة
بميارات المغة من وجية نظرىم ومشرفييم بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس،
البرنامج المشترؾ مع جامعة االقصى بوزة.
 .03أبك شممة ،كامؿ عبد الفتاح (ََِٗ) .فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين أداء معممي مدارس
وكالة الغوث بغزة من وجية نظرىم وسبل تطويره ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فمسطيف.
 .06أبك نمرة ،محمد (ََِّ) .الكفايات التعميمية األدائية األساسية لدى معممي المرحمة األساسية
األولى الالزمة لتدريس التربية الرياضية ،رسالة ماجستير منشكرة ،مجمة جامعة النجاح لابحاث،
(العمكـ اإلنسانية) ،المجمدُٕ (ِ) ،عماف األردف.
 .08ابف ذىبية ،جودـ (ََِٗ) .تقويم أداء مدرس التربية البدنية و الرياضية بالمرحمة الثانوية في
ضوء المقاربة بالكفاءات ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة حسيبة بف بكعمي ،معيد التربية
البدنية كالرياضية ،الجزائر.
 .04أبك الييجا ،فؤاد (ََِٔ) .التربية الميدانية دليل عمل المشرفين التربويون والطمبة .دار المناىج.
عماف.
 .09أحمد ،عطا هلل (ََُِ) .اكتساب متطمبات جودة التكوين في النظام الجديد ل م د في معاىد التربية
البدنية والرياضية دراسة مقارنة بين جامعة وىران وجامعة مستغانم ،الممتقي الدكلي الثاني بجامعة
عبد الحميد بف مستوانـ ،الجزائر.
 .00األسمر ،منى حسف (ََِٓ) .كفايات أداء عضكات ىيئة التدريس بجامعة أـ القرل مف كجية نظر
الطالبات ،مجمة العموم التربوية ،العدد السابع ،ص ُُّ.ُٕٔ-
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 .07آؿ ياسيف (ََُِ) .المبادئ األساسية في طرق التدريس ،دار العمـ :لبناف.
 .58أميف ،سعيد كقادر ،ككراف (ََِّ) .تقكيـ درس طرائؽ التدريس مف كجية نظر طمبة قسـ التربية
كالرياضية ،مجمة كمية التربية الرياضية ،المجمد الرابع عشر ،العدد األكؿ ،ص ُُٗ.ُّٔ -
 .50البدرم ،سميرة كالكائمي ،جميمة رحيـ (ََِٖ) .استخداـ التعزيز في تعديؿ قصكر االنتباه لدل
االطفاؿ ،مجمة دراسات الطفولة ،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع .العدد ُ.
 .55بركات ،زياد كحسف ،كفاح (َُُِ) .الكفايات التعميمية لدل المعمميف كمستكل ممارستيـ ليا
كعالقتيا بالدافعية لإلنجاز ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الرابع
كالعشركف (ُ) تمكز.
 .53البصيص ،حاتـ )َُُِ( .ضمان جودة األداء التدريسي في التعميم الجامعي :تطوير الكفايات
األدائية لممعمّم عمى ضوء معايير الجودة ،المؤتمر العربي الدولي األول لضمان جودة التعميم العالي
)َُُِ  ،)IACQA,جامعة الزرقاء ،المنعقدة في َُُِ-مايك.
 .56البكر ،فكزية (ََُِ) .النمو العممي والميني لممعمم الجامعي الواقع والمعوقات :دراسة مسحية
لعضوات ىيئة التدريس في بعض جامعات وكميات البنات بالرياض ،رسالة الخميج العربي (ُٖ)،
السنة ِِ  ،ص ُّ.ِٓ-
 .58البطاينة ،أسامة (ََِٕ) .تقييم الكفايات التعميمية الالزمة لمتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة
لدى عينة من طمبة اإلرشاد في جامعة اليرموك في ضوء دراستيم لمساق التربية الخاصة ،مجمة
جامعة دمشؽ ،المجمدِّ ،العدد األكؿ.
 .54البيالكم حسف ،كحسيف ،كامؿ ،عمي ،عبد الحميد (ََِٔ) .الجودة الشاممة في التعميم بين
مؤشرات التميز ومعايير االعتماد ،ط ُ ،دار المسيرة ،عماف.
 .59البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف (ُْٗٗ) .سنن البييقي الكبرى ،ج ٓ ،تحقيؽ (محمد عبدالقادر
عطا) ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة.
 .50جاد ،محمد (ََِّ) .المرشد النفيس إلى أسممة التربية وطرق التدريس ،طِ ،مكتبة سالـ ،مكة
المكرمة.
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 .57جابر ،عبد الحميد جابر (ََِِ) .اتجاىات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التمميذ والمدرس،
القاىرة :دار الفكر العربي.
 .38جراغ ،عبد اهلل عباس (ََِٖ) .مجاالت التنمية المستقبمية لعضك ىيئة التدريس في كمية التربية
بجامعة الككيت ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،المجمد (ٗ) ،العدد (ُ) ،ص ُّٔ.ُٖٓ-
 .30جماؿ ،محمكد ،كالبطراكم ،عبد الحميد (ََِٔ) .أثر استخداـ المكديكالت التعميمية في تنمية بعض
ميارات التدريس كاالتجاه نحك مينة التدريس لدل الطالب المعمـ بكمية التربية ،مجمة دراسات في
المناىج وطرق التدريس ،العدد ُُٖ  :الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية،
جامعة عيف شمس.
 .35الجبازم ،مشيكر (ََِٕ) .مقترحات لرفع جودة التعميم الجامعي في الوطن العربي ،المؤتمر
السادس لعداء كميات اآلداب في الجامعات العربية ،عماف األردف.
 .33الجنيدؿ ،عبد اهلل (ََِٔ) .مستوى أداء خريجي كمية المعممين بالرياض من وجية نظر مديري
المدارس والمشرفين التربويين ،رسالة ماجستير غير منشكرة.
 .36الحاج ،إبف قناف (ََِٔ) .تقويم تدريس مدرسي التربية البدنية و الرياضية بالتعميم المتوسط،
معيد التربية البدنية والرياضية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة الجزائر.
 .38الحجار ،رائد (ََِْ) .تقييم األداء الجامعي من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية بجامعة
األقصى في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة ،مجمة جامعة األقصى ،مجمد (ٖ) ،العدد (ِ).
 .34الحريرم ،رافدة (ََِٖ) .التقويم التربوي ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .)ََِٕ( -------- .39التقويم التربوي الشامل لممؤسسة المدرسية ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف،
عماف ،األردف.
 .30حبيب ،مجدم عبد الكريـ (ََِِ) .التقويم والقياس في التربية وعمم النفس ،ط ُ  ،المجمد الثاني،
مكتبة النيضة المصرية  ،القاىرة.
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 .37حسانيف ،نياؿ مظير (َُِِ) .برنامج تأىيل وارشاد لترقي معممي التربية الرياضية بالمرحمة
الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كتدريس التربية الرياضية ،كمية التربية الرياضية،
جامعة أسيكط ،القاىرة.
 .68الحاج ،أحمد (ََِٔ) .التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد ،الطبعة األولى ،دار المناىج
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 .60الحريشي ،عبد العزيز ككعكي ،سياـ (ََُِ) .تقويم تجربة تنمية عضو ىيئة التدريس في ضوء
الجودة الشاممة بكمية التربية لمبنات بمدينة الرياض ،الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية
(جستن) المقاء السنوي الثالث عشر ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.
 .65الحديدم ،محمكد كدىمش ،ليندا (َُِّ) .الحاجات التدريبية لمعممات التربية الرياضية في المدارس
األساسية العميا األردنية مف كجية نظرىف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث العموم اإلنسانية) ،المجمد
ِٕ ،)ّ( ،صٖٔٔ.َِٕ-
 .63الحكمي ،إبراىيـ الحسف (ََِْ) .تقويم الجانب التربوي من برنامج إعداد معمم التربية اإلسالمية
بكمية التربية جامعة أم القرى فرع الطائف من وجية نظر معممي التربية اإلسالمية ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،فرع الطائؼ.
المينية المتطمٌبة لاستاذ الجامعي مف كجية نظر طالبو
 .66الحكمي ،إبراىيـ الحسف (ََِّ) .الكفاءات
ٌ
كعالقتيا ببعض المتويرات ،مجمة رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض،

السعكدية ،العدد (َٗ) السنة (ِْ).
 .)ََِْ( ------------- .68الكفاءات المينية المتطمبة لاستاذ الجامعي مف كجية نظر طالبو
كعالقتيا ببعض المتويرات ،مجمة رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض،
المممكة العربية السعكدية ،العدد التسعكف ،السنة الرابعة كالعشركفُِْْ ،ىػََِْ/ـ.ٓٔ-ُّ ،
 .64حمادة ،محمد محمكد (ََِِ) .فاعمية استراتيجية تدريس األقراف في تنمية ميارات تخطيط كتنفيذ
كتقكيـ دركس مادة الرياضيات كفي انتقاؿ كبقاء أثر تعمميا لدل الطالب المعمميف بكمية التربية –
جامعة حمكاف" ،مجمة دراسات في مناىج وطرق التدريس ،العدد ُّّ ،الجمعية المصرية لممناىج
كطرؽ التدريس.
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 .69الحكلي ،عمياف (ََِْ) .تصكر مقترح لتحسيف جكدة التعميـ الجامعي الفمسطيني  .كرقة عممية
أعدت لمؤتمر التوعية في التعميم الجامعي الفمسطيني الذم عقده برنامج التربية كدائرة ضبط التكعية
في جامعة القدس المفتكحة في مدينة راـ اهلل في الفترة الكاقعة ّ – ٓ .ََِْ / ٕ /
 .60حمادة ،محمد (ََِِ) .فعالية استراتيجية األقراف في تنمية ميارات تخطيط كتنفيذ كتقكيـ دركس مادة
الرياضيات كفي انتقاؿ كبقاء أثر تعمميا لدل الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة حمكاف ،دراسات
في المناىج وطرق التدريس ،العدد (ّٖ) ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
 .67حمداف ،أحمد يكسؼ (َُُِ) .مدل مكاكبة كمية التربية البدنية كالرياضة في جامعة األقصى غزة
لمعايير الجكدة العالمية ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد ُّ ،العدد (ُ) ،ص
ُْٕ.ٕٔٔ-
 .88حكالة ،سيير (ََِٓ) .إعداد المعمم ،ط(ُ) ،دار الفكر ،عماف ،األردف.
 .80خميؿ ،عنايات (ََِٔ) .تقكيـ أداء معممي المكسيقى بالمرحمة الثانكية في ضكء مفيكـ :الجكدة
الشاممة" ،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ،العدد ُِٗ :الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ
التدريس ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
 .85الخطيب ،أحمد (ََِٓ) .بعض الكفايات التعميمية األساسية الالزمة لممعمـ العربي كانعكاساتيا عمى
المكاد التعميمية المطبكعة ألغراض إعداد المعمميف كتربيتيـ ،في المؤتمر الثالث لمدير مشروعات
تدريب المعممين في البالد العربية المنعقدة في بيركت مف َِ ِٓ-شباط ،عماف.
 .83الخميس ،نداء (ََِْ) .تقكيـ الكفايات التدريسية لمعممي العمكـ في المرحمة المتكسطة لممناىج
المكحدة في دكلة الككيت ،مجمة مركز البحوث التربوية ،العدد ِٔ ،السنةُّ ،يكليك ،جامعة قطر،
قطر.
 .86الخميسي ،سالمة(ََِٔ) .معايير جودة المدرسة الفعالة في ضوء منحى النظم -رؤية منيجية،
الجمعية السعودية لمعموم التربوية ،والنفسية ،المقاء السنكم الرابع عشر "،الجكدة في التعميـ العاـ"،
كمية التربية لمبنات األقساـ العممية ،القصيـ ،المممكة العربية السعكدية.
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 .88الخثيمة ،ىند ماجد (َََِ) .الميارات التدريسية الفعمية كالمثالية كما تراىا الطالبة في جامعة الممؾ
سعكد .مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واالنسانية ،المجمد الثاني عشر ،العدد
الثاني ،ص ص َُٕ.ُِّ -
 .84الخياط عبد الكريـ ،كذياب ،عبد الرحيـ(ََِٔ) .نظاـ تقكيـ كفاءة المعمـ أثناء الخدمة في ك ازرة
التربية بدكلة الككيت ،المجمة التربوية ،المجمدَُ (ّٖ) ،صِّ.َْ-
 .89خميفة ،غازم كأحمد ،خالد كالحيمة ،محمد (َُِْ) .جكدة األداء التدريسي لاستاذ الجامعي في ضكء
الجكدة مف كجية نظر الطمبة ،المؤتمر الدولي الرابع لضمان جودة التعميم العالي ،جامعة الزرقاء،
األردف ّ-ُ ،ابريؿ.
 .80خميفة ،خالد سميماف (َُِٓ) .تقويم برنامج إعداد معمم التربية البدنية بكميات التربية بميبيا ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،قسـ الرياضة المدرسية ،كمية التربية الرياضية لمبنيف ،جامعة االسكندرية
القاىرة.
 .87خزعمي ،قاسـ محمد ك مكمني ،عبد المطيؼ عبد الكريـ (ََُِ) .الكفايات التدريسية لدل معممات
المرحمة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة في ضكء متويرات المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة
كالتخصص ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ِٔ ،العدد الثالث.
 .48الديب ،ماجد (ََِٕ) .ـبادئ وميارات التدريس الفعال ،دار آفاؽ :غزة.
 .40الدراركة ،مأمكف ،كالشبمي ،طارؽ (ََِِ) .الجودة في المنظمات الحديثة ،ط ُ ،دار صفاء لمنشر،
كالتكزيع ،عماف.
 .45ذياب ،محمد خمؼ (َُِٓ) .قياس المتعة المتكافرة في دركس التربية الرياضية باستخداـ أساليب
تدريس مختمفة ،مجمة جامعة األقصى ( سمسمة العمكـ اإلنسانية ) المجمد التاسع عشر ،العدد األكؿ،
ص َّٔ.ّْٖ-
 .43رمضاف ،إيماف محمد (َُِِ) .معايير مقترحة لتقكيـ أداء معمـ التربية الرياضية في ضكء متطمبات
الجكدة كاالعتماد في التعميـ ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي ،صٖٗٗ-
ُٔٗ.
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 .46رياف ،محمد ىاشـ (ََِِ) .المنياج التربوي من منظور إسالمي ،القدس  :دار اليقيف لمنشر،
كالتكزيع.
 .48الركيشد ،فيد كنصار ،سامي كالكندرم ،كليد (ََِِ) .تطوير برنامج اإلعداد الميني بكمية التربية
األساسية في ضوء الكفايات التربوية ،مجمة كمية التربية ،التربية وعمم النفس ،جامعة عيف شمس
(ّ) ،القاىرة.)ِٔ( ،
 .44الزىراني ،سعد عبداهلل (ََِْ) .معمـ التعميـ العاـ  :قضايا اإلعداد كعكائؽ التخطيط  ،المؤتمر
الثاني إلعداد معمم التعميم العام بالمممكة العربية السعودية  ،جامعة أـ القرل  ،كمية التربية  :مكة
المكرمة.
 .49الزيكد ،فيمي كعمياف ،ىشاـ (ََِِ) .مبادئ القياس والتقويم في التربية ،طُ  ،دار الفكر العربي:
القاىرة.
 .40الزكاكم ،خالد محمد (ََِّ) .الجودة الشاممة في التعميم ،كأسكاؽ العمؿ في الكطف العربي،
القاىرة :مجمكعة النيؿ العربية.
 .47الزناتي ،محمد (َُِِ) .تقويم برنامج تدريب معممي العموم أثناء الخدمة بالمدارس الحكومية في
ضوء معايير الجودة الشاممة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .98زيتكف ،حسف (ََُِ) .ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ،طُ  ،عالـ الكتب :القاىرة،
مصر.
 .90السرحاف ،عبد الكريـ (ََِّ) .كفاية المعممين المشتقة من التربية اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،األردف.
 .95سالـ ،أحمد محمد؛ مصطفى ،أحمد سيد (ُِْٕ ق) .فاعمية برنامج تعميمي مقترح في تنمية ميارات
التقكيـ التربكم لدل طالب شعبة الموة الفرنسية بكمية التربية في ضكء المعايير القكمية لجكدة المعمـ
في مصر .إعداد المعمـ كتطكيره في ضكء المتويرات المعاصرة  :الجمعية السعودية لمعموم التربوية
والنفسية ِّ ِِ .محرـ  :الرياض :جامعة الممؾ سعكد.
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 .93سكر ،ناجي رجب؛ الخزندار ،نائمة نجيب (ََِٓ) .مستكيات معيارية مقترحة لكفايات األداء الالزمة
لممعمـ لمكاجية مستجدات العصر .مناىج التعميـ كالمستكيات المعيارية  :الجمعية المصرية لممناىج
وطرق التدريس ِٕ ِٔ .يكليك  :مصر :جامعة عيف شمس.
 .96السبيعي ،منى حميداف (ََُِ) .واقع الميارات التدريسية لعضوات ىيئة التدريس بكمية العموم
التطبيقية في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجية نظر طالبات جامعة أم القرى ،ندوة التعميم
العالي لمفتاة :األبعاد كالتطمعات ،جامعة طيبة المممكة العربية السعكدية.
 .98سيار ،عبد الرحمف (ََِْ) .المياقة البدنية ألطفاؿ مدارس المرحمة االبتدائية بكزارة التربية كالتعميـ
بمممكة البحريف ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،المجمد السادس ،عْ ،البحريف.
 .94الشديفات أشجاف كالخصاكنة ،خمكد (َُِِ) .بناء برنامج تدريبي قائـ عمى الكفايات التدريسية
لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة األساسية في األردف ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العمكـ
اإلنسانية) ،المجمد ِٔ (ٗ).
 .99السحبياني ،ابتياؿ كالمشيقح ،بدرية(ََِٔ) .تقويم األداء الوظيفي (وفق الالئحة الجديدة) ،إدارة
التدريب التربوي ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،الرياض ،السعكدية.
 .90الشككاني ،محمد بف عمي (د .ت).فتح القدير في عمم التفسير ،دار الفكر ،لبناف.
 .97شحاتة ،حسف(ََِّ) .التعميم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق ،القاىرة :مكتبة
الدار العربية لمكتاب.
 .08شحاتو ،حسف (ََُِ) .الكفاءات المينية األدائية لعضو ىيئة التدريس ،والمشكالت التي تواجو
العممية التعميمية التقويمية .بحث قدـ في ندكة تطكير عضك ىيئة التدريس ،جامعة الممؾ سعكد،
مركز الدراسات الجامعية لمبنات األقساـ النسائية مركز البحكث ،ص ص ُّٔ.َُِ-
 .00الصوير ،أحمد حسيف(ََِٖ) .معايير تقكيـ أداء المعمـ :نمكذج مقترح" ،مجمة جامعة الشارقة
لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد( ِ) ،مج( ٓ) ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
 .05صبرم ،ماىر (ََِّ).التقكيـ التربكم أسسو كاجراءاتو ،ط ّ ،الرياض :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.
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 .03الصاكم ،محمد كجيو (َََِ) .أىداؼ جامعات دكؿ مجمس التعاكف الخميجي :دراسة تحميمية مقارنة
في ضكء بعض المعايير ،المجمة التربوية ،جامعة الككيت ،)ٓٓ(ُْ ،صٕٕ.ُّٖ-
 .06الصراؼ ،قاسـ (ََِّ) .القياس والتقويم في التربية والتعميم ،دار الكتاب الحديث ،إربد.
 .08طمكس ،رجاء الديف (ََِِ) .تقويم معممي المغة العربية لكتاب" لغتنا الجميمة "المقرر لمصف
السادس األساسي في فمسطين وعالقتو باتجاىاتيم نحو التحديث ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .04عبد الحميـ ،أحمد الميدم (ََُِ) .حكاية المعايير القكمية لمتعميـ كتكابعيا  :دراسة ناقدة كرؤية
بديمة .مناىج التعميـ كالمستكيات المعيارية  :الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسِٕ ِٔ .
يكليك  :مصر :جامعة عيف شمس.
 .09عبد الباقي ،صالح(َََِ) .إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية لمنشر ،عماف ،األردف.
 .00العجرمي ،باسـ صالح (َُُِ) .فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المينية لطمبة
معممي التعميم األساسي بجامعة األزىر غزة في ضوء استراتيجية (إعداد المعممي ،)ٕٓٓٛرسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،جامعة األزىر ،غزة.
 .07العاجز ،فؤاد ،كنشكاف ،جميؿ(ََِٕ) .معكقات تطبيؽ الجكدة الشاممة في مدارس ،ككالة الوكث
الدكلية بوزة ،المؤتـر التربوي الثالث ،الجودة في التعميم الفمسطيني مدخؿ لمتميز.
 .78عفانة ،عبد الرازؽ (َََِ).تقويم أداء معممي الرياضيات في ميارات التدريس لميندسة في المرحمة
اإلعدادية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،البرنامج المشترؾ مع جامعة
األقصى بوزة.
 .70العقيمي ،عمر كصفي (ََِٗ) .مدخل إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة ،عماف :دار
كائؿ لمنشر.
 .75العممي ،ميدم(ََِٔ) .معايير الجكدة المتكقعة مف المدرب ،المحتكل ،مكاف التدريب .المؤتمر
العربي األول لمتدريب ،والتنمية البشرية ٔ-ُ ،يناير ،المجمد األكؿ .عماف.

124

 .73العمياف ،فيد عبد الرحمف (ََُِ) .تصور مقترح لمتطوير الميني الذاتي لمعممي الرياضيات
بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر المختصين والممارسين ،رسالة دكتكراة ،جامعة أـ القرل،
السعكدية.
 .76عميمات ،ناصر (ََِْ) .إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية التطبيق ،كمقترحات
التطكير ،األردف ،عماف :دار الشركؽ.
 .78عميمات ،عمي ،كالقطيشف حسيف(ََِٕ) .درجة ممارسة معممي العكـ لمكفايات التعميمية األدائية في
مدارس المرحمة األساسية في محافظة المفرؽ ،مجمة أم القرى لمعموم اإلنسانية،)ُِ(ُٗ ،
صُٗٓ.ُٖٗ-
 .74عمي ،عمي (ََِِ) .تنمية كتطكير كفايات كفعالية أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي
في إطار محكر :مؤسسات التعميـ العالي كالتحديات المعاصرة ،بحث منشكر في الممتقى العربي
الثانية لمتربية كالتعميـ –التعميـ العالي :رؤي مستقبمية –مؤسسة الفكر العربي ومكتب التربية العربي
لدول الخميج ،بيركت في الفترة ِِْٕ-شعباف ُِْٔق ػالمكافؽِٖسبتمبرُ-اكتكبر.
 .79عمر ،جميؿ كالجرجاكم ،زياد (ََِٔ) .تقكيـ أداء المعمميف الميني في مدارس ككالة الوكث الدكلية
في ضكء مؤشرات الجكدة الشاممة ،وقائع المؤتمر العممي األول لكمية التربية التجربة الفمسطينية في
إعداد المناىج الواقع والتطمعات ،جامعة األقصى ،غزة ،ديسمبر.
 .70العكضي ،رأفت (َُِّ) .استراتيجية مقترحة لتطوير برامج التنمية المينية في ضوء التعميم
اإللكتروني والتنافسية العالمية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة القاىرة ،مصر.
 .)َُِْ( -------- .77مسؤكلية المنظكمة اإلشراقية في إعداد الطالب المعمـ لالستفادة مف التقنيات
التعميمية الحديثة في خدمة التعميـ (رؤيػػة مقترحػػة) ،ورقة عممية في اليوم الدراسي ،نحو منظومة
إشراقية واعدة ،جامعة األقصى.
 .)َُِٔ( -------- .088تصكر مقترح لتطكير أداء المشرؼ التربكم بالتربية العممية بكميات التربية
في فمسطيف لمعايير التقكيـ الحديثة .المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث ،المجمد الثالث ،العدد (ِ):
ُ -ديسمبر َُِٔ ،ص ص .ٕٖ-ِٓ.
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 .)َُِٔ( -------- .080درجة توافر متطمبات التنمية المينية لدى الطالب المعمم" ،مجمة عالم
التربية ،المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية ،العدد (ِْ) الجزء األكؿ،
السنة الرابعة عشرة ،إبريؿ ،صُِٔ.َِّ-
 .085عيد ،غادة خالد (ََِْ) .قياس الكفايات المعرفية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانكية بدكلة
الككيت (دراسة تشخيصية باستخداـ اختبار تكسيس) ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة الككيت،
المجمد (ٓ)،العدد (ّ) ،سبتمبر.
 .083عيسى ،حازـ زكي ،كالناقة ،صالح أحمد (ََِٗ) .تقكيـ الكفاءات المينية التي يمتمكيا أعضاء
اإلسالمية مف كجية نظر طمبتيـ كفؽ معايير الجكدة،
ىيئة التدريس في كمية التربية بالجامعة
ٌ
المؤتمر التربوي الثاني "دور التعميم العالي في التنمية الشاممة"ُٗ-ُٖ ،نكفمبر ،جامعة األزىر،

غزة.
 .086عيسى ،محمد عباس (ََِْ) .دراسة تقويم األداء وبرامج النمو الميني لمعممي المغة اإلنجميزية
في مدارس البحرين الثانوية ،رسالة دكتكراه ،جامعة بكمبي ،اليند.
 .088عكدات ،معيف كخصاكنة ،عبد الحكيـ (ََِٗ) .المشكالت المينية التي يكاجييا مدرس التربية
الرياضية في المدارس األردنية ،مجمة عموم إنسانية ،ُْ ،صَُِ.ُّٕ-
 .084الوامدم ،عمى محمد (ََُِ) .تصكر مقترح لتطبيؽ نظاـ الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية
كالتعميمية السعكدية في ضكء المكاصفة الدكلية لمجكدة ،بحث مقدم في لقاء الجمعية السعودية
لمعموم التربوية والنفسية (جستن) – فرع القصيـ مفِٖ ِٗ -ربيع الخر.
 .089الوامدم ،سعيد بف عبد اهلل (ََُِ) .تقويم أداء معممي العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة في
ضوء المعايير العالمية لمتربية العممية ،رسالة دكتكراه ،جامعة آـ القرل ،السعكدية.
 .080الوامدم ،فريد عمي (ََِْػ) .قياس اتجاىات معممي التربية اإلسالمية وعالقة ذلك بأدائيم
التدريسي بالمرحمة الثانوية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية،
جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.
 .087غازم ،محمد (ََِٕ) .التكجيات الفمسفية لمناىج التربية الرياضية ،مجمة جامعة طنطا لمعموم
التربوية ،المجمد (ٗ) ،العدد (ُِ) ،مصر.
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 .008الوريب ،شبؿ بدراف كآخركف (ََِْ) .الثقافة المدرسية ،دار الفكر ،عماف ،األردف.
 .000الفتالكم ،سييمة (ََِّ) .كفايات التدريس (سمسمة طرائق التدريس) ،الكتاب األكؿ ،دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 .005فرج ،محمكد (ََِِ).أثر استخداـ المكديكالت التعميمية في تنمية األداءات التدريسية األكاديمية
لدل طالب شعبة التربية اإلسالمية بكميات التربية ،مجمة القراءة والمعرفة ،المجمد الخامس عشر،
العدد التاسع كالعشركف :كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
 .003الفرا ،إسماعيؿ صالح (ََِْ) .تقكيـ األداء التدريسي المفظي الصفي لمعممي مرحمة التعميـ
األساسية الدنيا مف متخرجي الجامعات الفمسطينية ،مؤتمر النوعية في التعميم الجامعي الفمسطيني
جامعة القدس المفتوحة ،راـ اهلل ٓ-ّ ،يكليك.
 .006قطب ،منير بف محمد (ََِٖ) .إمكانية تطبيق أسس الجودة الشاممة في إدارة وتنظيم النشاط
الرياضي بمراحل التعميم العام بمدراس العاصمة المقدسة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ
القرل ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة التربية كالتخطيط ،السعكدية.
 .008القمبيزم ،حمد عبداهلل ( ََِٗ) .تقكيـ األداء الكظيفي لممعمـ بناء عمى أراء الطمبة ،مجمة
المعرفة ،العدد ُٕٓ  ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 .004قنديؿ ،ياسيف عبدالرحمف (ََِْ) .التدريس واعداد المعمم ،دار النشر الدكلي ،الرياض.
 .009الكبيسي ،عبد الكاحد حميد (َُِّ) .كاقع جكدة التدريس الجامعي كسبؿ االرتقاء بو ،متكافر عبر
المكقع االلكتركني http://www.iusst.org/index.php?option=com_rokdow

 .)َُِّ( ---------- .000المتطمبات التربكية لمتدريس الجامعي ،إصدارات مركز طرائق
التدريس ،جامعة األنبار ،العراؽ.
 .007الكندرم ،عبد اهلل عبد الرحمف(ََُِ) .جكدة التربية كمدرسة المستقبؿ .مؤتمر(جودة التعميم خيار
المستقبل) ،جمعية المعمميف الككيتية.
 .058اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ (َُُِ) .الييئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات
التعميم العالي الفمسطينية ،منيجية االعتماد والجودة والنوعية .راـ اهلل ،فمسطيف.
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 .050محمد ،رضكاف (َُِْ) .درجة تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في كمية التربية الرياضية بجامعة
صنعاء ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم االنسانية) المجمد ِٗ (ْ) ،ص َُٔ.ّٔٔ -
 .055مسمار ،بساـ كصالح ،الحاج (َُِّ) .دكر التعميـ في التربية الرياضية في المجتمع األردني مف
كجية نظر متخصصييا ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث العموم اإلنسانية) ،المجمد ِٕ،)ٗ( ،
صَُِٗ.ُْٗٓ-
 .053مسعكد ،آماؿ ،كمسعكد ،سناء (ََِّ) .نمكذج مقترح لتقكيـ أداء معمـ التعميـ العاـ في مصر في
ضكء االتجاىات العالمية الحديثة" ،مجمة عالم التربية ،العدد الحادم عشر ،المجمد السادس.
 .056مصطفى ،أحمد سيد (ََِِ) .استراتيجيات إدارة األداء والتطوير الوظيفي ،كرقة بحثية لمؤتمر
التطكير الكظيفي األكؿ ،الككيت ِ ْ-أكتكبر.
 .058المطيرم ،محمد العتيبي (َُِّ) .درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في أقسام التربية
البدنية من وجية نظر الموجيين الفنيين ومديري المدارس الثانوية في دولة الكويت ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسطػ ،الككيت.
 .054معمار ،صالح صالح (ََِٗ) .مدى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة في التدريب التربوي
(دراسة من وجية نظر مشرفي التدريب والمشرفين المتعاونين بمنطقة المدينة المنورة) ،جامعة
ككلمبكس األمريكية ،كمية إدارة األعماؿ.
 .059المؤتمر العممي السنكم الرابع عشر (ََِٕ) .تطكير مناىج التعميـ في ضكء معايير الجكدة،
الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ِٔ-ِٓ ،يكليك ،المجمد الرابع ،ص ُُٔٓ.ُْْٔ-
 .050مكسى ،محمد كالعتيبي ،منصكر (َُِِ) .تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف كفقان
لمعايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد (ُْٓ) مارس ،ص
ٕٕ.ُِْ -
 .057منصكر ،نعمة عبد االرؤكؼ (ََِٓ) .تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة الشاممة في
المدارس الثانوية بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 .038نصار ،أنكر (َُِٓ) .معكقات استخداـ األىداؼ الكجدانية في العممية التعميمية مف كجية نظر
معممي المرحمة األساسية في محافظات غزة ،مجمة جامعة القدس المفتوحة ،ُْٕ ،ُٔ ،راـ اهلل،
فمسطيف.
 .030الناقة ،صالح (ََِٗ) .تقكيـ (األداء التدريسي) لمطمبة المعمميف بكمية التربية في الجامعة
اإلسالمية ،بمحافظة جنكب غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلسالمية) ،المجمد
السابع عشر ،العدد الثاني ،يكنيك.ّْٖ-ّْٗ ،
 .035النككم ،محي الديف (ب.ت) .المجموع شرح الميذب ،جُ  ،طبعة عمي يكسؼ القاىرة.
 .033الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد (ََِٗ) .المعايير القومية لمممارسة األكاديمية
لممعمم الجامعي ،الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ،ج  .ـ  .ع القاىرة .
 .036الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي (ََِٗ) .معايير ضمان الجودة واالعتماد لب ارمج
التعميم العالي  ،الرياض ،السعودية  ،الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي.
 .038اليكيدم ،زيد (ََِّ) .ميارات التدريس الفعال ،ط ُ ،العيف ،اإلمارات العربية المتحدة :دار
الكتاب الجامعي.
 .034كلسكف ،ديفيد (ََُِ).إصالح التعميـ الثانكم ،إصالح التعميـ الفني كالميني كالتدريب في عالـ
العالـ المتوير ،مجمة مستقبميات ،المجمدّ  ،العدد ُ مارس ََُِ  ،اليكف.
 .039ك ازرة التربية ،كالتعميـ(ََِٔ) .دراسة تقييم تدريب المعممين أثناء الخدمة بوزارة التربية ،والتعميم
العالي الفمسطينية بالتعاون مع المجمس الثقافي البريطاني ،كتمكيؿ البنؾ الدكلي.
 .030كىبي ،السيد إسماعيؿ (ََِِ) .مناىج التعميـ في ضكء مفيكـ األداء ،المؤتمر العممي الرابع
عشر ،المجمد الثاني ،جامعة عيف شمس :دار الضيافة.
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ممحق (ٔ)
خطاب تحكيم االستبانة (كمية التربية) بصورتيا األولية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــــزة
عمــــــادة الـــــدراسات العميــــا
كميــــــــــة التـــــربيـــــة

قســم مناىـــــج وطرق التـــدريس
سعبدة الدكتور/ه ..............................

احملرتم/ه

السالم علٍكن ورمحت اهلل وبركبته،،،

املوضوع  /حتكٍن أداة الدراست
يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الباحث بإجراء دراسة عمميػة بعنوان ":دراست تقوميٍت لألداء التدرٌسيً ليدا اتسيتبا اعيبهعً
بكلٍيت الرتبٍت و الرتبٍت البدنٍت والرٌبضت جببهعت اتقصى يف ضوء هعبٌري اعيودة الايبهلت" ،كذلػؾ اسػتكماالن لمتطمبػات
الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس مػػف جامعػػة األزىػػر ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه

ص ػػممت ى ػػذه األداة ،كالمتككن ػػة م ػػف س ػػبعة مج ػػاالت تتعم ػػؽ بتق ػػكيـ األداء التدريس ػػي ل ػػدل األس ػػتاذ
الد ارس ػػة ي
الجامعي بكمية التربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
كيتشػػرؼ الباحػػث باختيػػار سػػعادتكـ ضػػمف ىيئػػة تحكػػيـ االسػػتبانة ،كنأمػػؿ بمػػا لػػديكـ مػػف خب ػرة فػػي ىػػذا

المجػػاؿ التفضػػؿ بقػراءة فق ػرات االسػػتبانة كابػ ػ ػػداء ال ػرأم بمػػدل مناسػػبة ىػػذه الفق ػرات لمكضػػكع الد ارسػػة ،كمػػدل
انتمائيػػا لممجػػاؿ الػػذم أدرجػػت فيػػو ،ككػػذلؾ كضػػكح الصػػياغة كسػػالمتيا ،كاج ػراء التعػػديؿ عمػػى الفق ػرة غيػػر

المناسبة مع إضافة ما تركنو مناسبان.

عمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان بػػأف البػػدائؿ المقترحػػة (بدرجػػة كبيػرة جػػدان ،بدرجػػة كبيػرة ،بدرجػػة متكسػػطة ،بدرجػػة قميمػػة ،بدرجػػة

قميمة جدان).

هع فبئق الاكر والتقدٌر حلسن تعبونكن وهسبعدتكن
الباحث
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطمكب كضع عالمة ( ) xأماـ كاحد مف البنكد التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1الجنس:
ذكر

أنثى

 .2عدد الساعات المنجزة:
أقؿ مف َٗ ساعة

مفَٗ ساعة  -إلى َُُ ساعة

ُُُ سنة – إلىُِٗ ساعة

أكثر مف َُّ ساعة

 .3التقدير:
ممتاز
جيد

جيد جدان
مقبكؿ
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ثانياً :مجاالت األداء التدريسي لدى األستاذ الجامعي بكلية التربية في ضوء معايير الجودة
الشاملة:
الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

المجال األول :معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.
ُ.
ِ.

يختار مكضكعات المقرر المناسبة لمطمبة.
يحسف إدارة المحاضرة حتى يتـ كؿ شيء كما

خطط لو كفي كقتو المناسب.

ّ.

يخطط جيدان لما يفعمو داخؿ المحاضرة

ْ.

يختار األنشطة كالمكاد التعميمية المثيرة لمتفكير.

ٓ.
ٔ.

يكزع مكضكعات المقرر عمى الخطة تكزيع نا
منطقيان.

يحدد أساليب التدريس المتكقع استخداميا في
ضكء أىداؼ المقرر.

ٕ.

يحدد است ارتيجية تدريسية مناسبة لممحاضرة.

ٖ.

يحدد األىداؼ العامة لممقرر.

ٗ.
َُ.
ُُ.
ُِ.

يقكـ بجمع المادة العممية حكؿ مكضكع المحاضرة
مف مراجع متعددة.
يقكـ بالتحضير لمحاضرتو قبؿ مكعدىا بكقت
كاؼ.
يحدد في بداية الفصؿ متطمبات المقرر
(امتحانات ،قراءات ،أكراؽ عمؿ).
يختار مكضكعات المقرر الضركرية كاألكثر
أىمية في مجاؿ التخصص.

يضع بيف يدم طمبتو نسخة مكتكبة عف خطة
ُّ.

المقرر تشمؿ :أىداؼ المقرر ،كمحتكاه،
كأنشطتو،

كالتعيينات،

كمكاعيد

االختبارات،

كالمراجع.
يراجع خطة المادة باستمرار كيعدؿ ما يحتاج إلى

ُْ .تعديؿ.

ُٓ .يجيز ما يمزـ مف تقنيات كمصادر تعميمية
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

يستخدميا في المحاضرة.
ُٔ.

يحدد لمطالب المكضكعات التي سيقدميا ليـ في
المحاضرة القادمة.

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

يستخدـ الخبرات السابقة المكتسبة كمقدمة
لممحاضرة الجديدة.
يتابع حضكر الطمبة كغيابيـ.
يستخدـ التمميحات غير المفظية كاإلشارات كتويير
نومة الصكت إلثارة االنتباه.
يكمؼ الطمبة بأنشطة تعممية فردية ،كأخرل
جماعية.

ٓ.

يتقيد بالمكاعيد المحددة لالمتحانات.

ٔ.

يبدأ محاضرتو كينيييا في األكقات المحددة.

ٕ.

يستثمر كقت المحاضرة بما ىك مفيد.

ٖ.
ٗ.
َُ.
ُُ.

يعرض المكضكع بشكؿ منطقي كمتدرج محك
النقطة الختامية.

يجيب عف أسئمة الطمبة برحابة صدر.
يقدـ المعمكمات أثناء المحاضرة بشكؿ مبسط
ككاضح .
يقدـ عناصر المحاضرة بشكؿ منظـ كمترابط.

ُِ .يحافظ عمى ىدكئو في المكاقؼ الصعبة.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.

يطرح األفكار العامة لممكضكع أما التفاصيؿ فيتـ
ربطيا باألفكار المركزية.

يعرؼ طمبتو بأىداؼ محاضرتو في بدايتيا
كيستثمر كقت المحاضرة بشكؿ فعاؿ.
يعامؿ جميع الطمبة باىتماـ كمكضكعية كيتقبؿ
كجيات النظر المخالفة لكجية نظره.

ُٔ .يعتمد كتابان جامعيان في تدريسو.
ُٕ .يكجو الطمبة إلى كيفية الحصكؿ عمى مصادر
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

المعمكمات.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.

يثير انتباه الطمبة بأساليب متعددة أثناء
المحاضرة.
يشجع الطمبة عمى التفكير في األفكار المتناقضة
كمحاكلة تفسيرىا.
يعالج المكضكعات بمستكل مف العمؽ يناسب
الطمبة.

يعطي لمطمبة فرصان متساكية في المشاركة أثناء
المحاضرة.

يختـ المحاضرة بمراجعة المادة بكضعيا في جمؿ
تمخيصيو مترابطة.
يجعؿ المعمكمات التي يقدميا ذات معني بالنسبة
ليـ.
يعطي الطمبة فرصة إلبداء آرائيـ بشأف القضايا
ذات الصمة بالمحتكل.

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

يصمـ أنشطة تعميمية مختمفة تتناسب مع
األىداؼ.
يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في ضكء
اإلمكانيات المتكافرة.
يخصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ

الكسائؿ كالتقنيات التعممية.

يكظؼ عنصر التشكيؽ في الكسائؿ التعميمية
التي يمكف استخداميا.

يربط الكسائؿ التعميمية كفؽ المحتكل المتضمف
في المقرر.
يكظؼ أدكات التقنية الحديثة حسب متطمبات
األىداؼ.
يستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ(الفيس
بكؾ كتكيتر ك ..غيرىا).
يكظؼ البريد اإللكتركني في إرساؿ كاستقباؿ
اسئمة الطمبة كتبادؿ الممفات العممية.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

م

ٗ.
َُ.

الفقــرات

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

يستخدـ برامج المحادثة الفكرية مثؿ (الماسنجر
كاسكايب كالفيس بكؾ ك ..غيرىا).
يختار (الصكر كاالصكات كالفيديكىات) المناسبة
لدعـ محتكل المقرر.

المجال الرابع :معيار تقويم تعميم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

يخصص جزءان مف درجات الطمبة لانشطة
الصفية.

يطرح أسئمة كيشجع الطالب عمى التفكير كالبحث
عف إجاباتيا.
يساعد الطمبة في تقديـ الحمكؿ لمصعكبات التي
كاجيتيـ خالؿ االختبار.
يكضح لمطمبة معايير تقكيـ الكاجبات التي يكمفكف
بيا.
يكمؼ الطمبة بقراءات فردية متعمقة باىتماماتيـ.
يكمؼ الطمبة بكاجبات كتابية حكؿ مضمكف
المقرر.
ييتـ بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة.
يقكـ بدراسة إجابات الطمبة كيحمؿ أنماط األخطاء
التي كقعكا فييا.

يكتب التعميقات عمى أكراؽ الكاجبات لمطمبة
بطريقة تحسف مف أدائيـ.

ُُ .يحمؿ نتائج الطمبة في االمتحانات.
ُِ.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.

يراعي أف تككف متطمبات المادة معقكلة كمتكازنة
مع متطمبات المكاد األخرل.
يضع درجات الطمبة كفقان ألدائيـ في االمتحانات
دكف تحييز.

يبحث مع الطمبة أسباب تدني درجاتيـ في
اختبارات الفصكؿ.
يكظؼ المعمـ التوذية الراجعة في تحسيف العممية
التعميمية.

ُٔ .يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

م

ُٕ.
ُٖ.

الفقــرات

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

يتابع الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا كزننا في
التقكيـ.
يعمف

نتيجة

االختبارات

الدكرية

كاألعماؿ

التحريرية في الكقت المناسب.
يعطي فرصة لبعض الطمبة إلعادة تقديـ أكراقيـ

ُٗ .لتصحح مرة أخرل مستفيديف مف المالحظات
السابقة عمييا
َِ.
ُِ.
ِِ.

يقدـ اإلجابات النمكذجية ألسئمة االختبارات

الدكرية.

ينكع في األنشطة التي يكمؼ بيا طالبو لمكاجية
الفركؽ الفردية.
يكزع األنشطة كالكاجبات بشكؿ منتظـ عمى مدار
الفصؿ الدراسي.

المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز والتحفيز.
ُ.
ِ.

يشجع الطمبة عمى تكضيح أفكارىـ كالثناء عمييـ.
يكظؼ قيمة احتراـ الرأم الخر لتعزيز أسمكب
الحكار بيف الطمبة.

ّ.

يصوي لراء الطمبة أثناء الحديث باهتمام.

ْ.

يطبؽ نظـ تعزيز متنكعة في أثناء المحاضرة.

ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.

يمتدح اإلنجازات الالئقة مف طالبو كيحمسيـ

لممزيد منيا.

يبدم إعجابان كتقدي انر بإنجازات الطمبة داخؿ
المحاضرة.

متحمس لمادتو بشكؿ كاضح في تفاعمو مع
طالبو.
ال يسخر مف إجابات الطمبة الخاطئة بؿ
يصححيا كيناقشيا معيـ.
ييتـ بدرجة عالية في تصحيح األخطاء التي يقع

فييا طمبتو.

أسمكب تدريسو يشجع الطمبة عمى االستمرار في
التعمـ.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

منتمية

المجال السادس :معيار التمكن العممي والميني.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.

يربط بيف أجزاء المحتكل الدراسي أثناء تدريسو .
يتعامؿ مع المحتكل التعميمي بأساليب مختمفة

كفقان لطبيعة الطمبة.

يصمـ خطة لمتدريس في ضكء احتياجات

الطالب.
يحدد طرؽ التعمـ المناسبة لمتخصص.
يكظؼ طرؽ التعميـ المختمفة طبقان لطبيعة
المكقؼ التعميمي.

يثير اىتماـ الطمبة نحك المحتكل التعميمي.
ينتقؿ في تناكلو لعناصر المحاضرة مف السيؿ
إلى الصعب.
يتسـ الطمبة باالنضباط كاالنتظاـ لكفاءتو العالية
في محاضراتو.
يتدرج مف المعمكـ لمطالب إلى المجيكؿ أثناء
تناكلو لممحاضرة.
يكظؼ النظريات التربكية الحديثة في العممية
التعميمية.

ُُ .يتقف في ربط المحتكل التعميمي بالبيئة المحيطة.
ُِ.
ُّ.

يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة
الحيكية في األنشطة المتنكعة.

يستخدـ مداخؿ تدريسية متعددة تتناسب مع ميكؿ
كدكافع الطمبة.

ُْ .يمتزـ بأخالقيات مينة التدريس.

المجال السابع :معيار التمكن من المحتوى العممي لمجال تخصصو.
ُ.
ِ.
ّ.

يقدـ المعرفة الكافية لحاجات الطمبة عف المحتكل

التعميمي.

يفسر المحتكل التعميمي بمنتيى اإلتقاف كالكفاءة.
يعمؿ عمى نشر الثقافة العامة كالتخصصية بيف

طالبو.
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مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

م

ْ.
ٓ.

الفقــرات

يبدك كاسع االطالع عمى العمـ كالمعرفة في مجاؿ
تخصصو.

ٕ.

يبدك متمكنان مف مادتو العممية كمسيط انر عمييا.

َُ.
ُُ.

منتمية

العممي في مجالو.

ٔ.

ٗ.

غير

غير

يربط محتكل المقرر الذم يقدمو متفقان مع التقدـ

يتناكؿ مكضكعات المقرر كيوطييا بشكؿ جيد.

ٖ.

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

يبدك أف لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما

يقكـ بتدريسو لمطالب.

يقدـ خبرات متنكعة متمركزة حكؿ مجاؿ
التخصص.
يختار كيطكر مكاد إضافية تكمؿ المحتكل
التعميمي.
ينقد المبادئ كالقكاعد العممية كالنظريات المتعمقة
بمكضكع التخصص.

ُِ .يثرم المادة الدراسية مف خالؿ ربطيا بالكاقع.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

ممحق (ٕ)
خطاب تحكيم االستبانة (كمية التربية البدنية والرياضة) بصورتيا األولية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــــزة
عمــــــادة الـــــدراسات العميــــا
كميــــــــــة التـــــربيـــــة

قســم مناىـــــج وطرق التـــدريس
سعبدة الدكتور/ه ..............................

احملرتم/ه

السالم علٍكن ورمحت اهلل وبركبته،،،

املوضوع  /حتكٍن أداة الدراست
يقػكـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنوان ":دراست تقوميٍت لألداء التدرٌسً لدا اتستبا اعبهعً بكلٍيت
الرتبٍت و الرتبٍت البدنٍت والرٌبضت جببهعت اتقصى يف ضوء هعبٌري اعودة الابهلت" ،كذلػؾ اسػتكماالن لمتطمبػات الحصػكؿ
صػممت
عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس مف جامعة األزىر ،كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ي
ىػذه األداة ،كالمتككنػة مػف سػبعة مجػػاالت تتعمػؽ بتقػكيـ األداء التدريسػي لػػدل األسػتاذ الجػامعي بكميػة التربيػػة

البدنية كالرياضة في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.

كيتشػػرؼ الباحػػث باختيػػار سػػعادتكـ ضػػمف ىيئػػة تحكػػيـ االسػػتبانة ،كنأمػػؿ بمػػا لػػديكـ مػػف خب ػرة فػػي ىػػذا

المجػػاؿ التفضػػؿ بقػراءة فق ػرات االسػػتبانة كابػ ػ ػػداء ال ػرأم بمػػدل مناسػػبة ىػػذه الفق ػرات لمكضػػكع الد ارسػػة ،كمػػدل
انتمائيػػا لممجػػاؿ ال ػذم أدرجػػت فيػػو ،ككػػذلؾ كضػػكح الصػػياغة كسػػالمتيا ،كاج ػراء التعػػديؿ عمػػى الفق ػرة غيػػر

المناسبة مع إضافة ما تركنو مناسبان.

عممػ ػ ػ ػ ػان بػػأف البػػدائؿ المقترحػػة (بدرجػػة كبيػرة جػػدان ،بدرجػػة كبيػرة ،بدرجػػة متكسػػطة ،بدرجػػة قميمػػة ،بدرجػػة قميمػػة

جدان).

هع فبئق الاكر والتقدٌر حلسن تعبونكن وهسبعدتكن
الباحث
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطمكب كضع عالمة ( ) xأماـ كاحد مف البنكد التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1الجنس:
ذكر

أنثى

 .2عدد الساعات المنجزة:
أقؿ مف َٗ ساعة

مفَٗ ساعة  -إلى َُُ ساعة

ُُُ سنة – إلىُِٗ ساعة

أكثر مف َُّ ساعة

 .3التقدير:
ممتاز

جيد جدان

جيد

مقبكؿ
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ثانياً :مجاالت األداء التدريسي لدى األستاذ الجامعي ك ٌـ ـــ ٌـ ـــ رأٌـ ـرــ ٌألضـ ـفي
ضوء معايير الجودة الشاملة :
الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

المجال األول :معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.

يختار مكضكعات أنشطة المنيج المناسبة

لمطمبة.

يحسف إدارة األنشطة حتى يتـ كؿ شيء كما
خطط لو كفي كقتو المناسب.
يراعي مدل تكافر اإلمكانيات كالمنشتت المناسبة
عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي.
يختار األدكات الرياضية المناسبة لاىداؼ.
يراعي حاجات كرغبات الطالب عند إعداد
برنامج النشاط الرياضي.
يعتمد عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي عمى
أىداؼ المقرر.

ٕ.

يحدد است ارتيجية تدريسية مناسبة لمتدريب.

ٖ.

يحدد األىداؼ العامة لممقرر.

ٗ.
َُ.
ُُ.
ُِ.

يقكـ بمراجعة الطرؽ كاألساليب المستخدمة في

األنشطة الرياضية مف اجؿ الكقاية مف األخطاء.

يقكـ بالتحضير لانشطة الرياضية قبؿ مكعدىا
بكقت كاؼ.
يحدد في بداية الفصؿ متطمبات المقرر
(امتحانات ،قراءات ،أكراؽ عمؿ).
يختار مكضكعات المقرر الضركرية كاألكثر
أىمية في مجاؿ التخصص.
يضع بيف يدم طمبتو نسخة مكتكبة عف خطة
المقرر تشمؿ :أىداؼ المقرر ،كمحتكاه،

ُّ .كأنشطتو،

كالتعيينات،

كمكاعيد

االختبارات،

كالمراجع.
ُْ.

يشرؾ الطالب في التخطيط لدركس كأنشطة
التربية الرياضية.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير
واضحة

م

ُٓ.
ُٔ.

الفقــرات

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

يجيز ما يمزـ مف مصادر تعميمية يستخدميا في
التدريب.
يحدد لمطالب األنشطة الرياضية التي سيقدميا
ليـ في المحاضرة القادمة.

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.
ُُ.

يدرب الطمبة لاسس الصحيحة في التعامؿ مع
األجيزة كاألدكات الرياضية.
يتابع حضكر الطمبة كغيابيـ.
يستخدـ التمميحات غير المفظية كاإلشارات كتويير
نومة الصكت إلثارة االنتباه.
يكمؼ الطمبة بأنشطة رياضية فردية ،كأخرل

جماعية.

يتقيد بالمكاعيد المحددة لالمتحانات.
يبدأ النشاط الرياضي كينييو في األكقات
المحددة.
يستثمر كقت النشاط الرياضي بما ىك مفيد.
يعمؿ عمى ربط التربية الرياضية بالمكاد العممية

األخرل.

يجيب عف أسئمة الطمبة برحابة صدر.
يقدـ المعمكمات أثناء النشاط الرياضي بشكؿ
مبسط ككاضح .
يقدـ عناصر النشاط الرياضي

بشكؿ منظـ

كمترابط.

ُِ .يحافظ عمى ىدكئو في المكاقؼ الصعبة.
ُّ.

يحصر األخطاء عند تنفيذ النشاط الرياضي مف
أجؿ الكقاية منيا.

ُْ .يعرؼ طمبتو بأىداؼ النشاط الرياضي في بدايتو.
ُٓ.

يعامؿ جميع الطمبة باىتماـ كمكضكعية كيتقبؿ
كجيات النظر المخالفة لكجية نظره.

ُٔ .يكفر اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ النشاط الرياضي.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

م

ُٕ.

الفقــرات

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

يكجو الطمبة إلى كيفية الحصكؿ عمى نماذج
تدريبية مختمفة.

ُٖ .يثير انتباه الطمبة بأساليب متعددة أثناء التدريب.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.

يشجع الطمبة عمى التفكير في األفكار المتناقضة
كمحاكلة تفسيرىا.
يعالج المكضكعات بمستكل مف العمؽ يناسب
الطمبة.

يعطي لمطمبة فرصان متساكية في المشاركة أثناء
التدريب.

يختـ النشاط بمراجعة المادة بكضعيا في جمؿ
تمخيصيو مترابطة.
يجعؿ المعمكمات التي يقدميا ذات معني بالنسبة
ليـ.
يعطي الطمبة فرصة إلبداء آرائيـ بشأف القضايا
ذات الصمة بالمنيج الرياضي.

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

يسعى لتكفير التقنيات الحديثة لانشطة
الرياضية.
يستخدـ الكسائؿ المناسبة في ضكء اإلمكانيات
المتكافرة.
يخصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ

الكسائؿ الخاصة باألنشطة الرياضية.

يستخدـ أحدث الكسائؿ التي تساىـ في تحسيف
مستكيات الطالب الرياضية.

يربط الكسائؿ التعميمية في شرح الميارات التي
يصعب تطبيقيا عمميان.
يكظؼ أدكات األنشطة الحديثة حسب متطمبات
األىداؼ.
يستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ(الفيس
بكؾ كتكيتر ك ..غيرىا).
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

م

ٖ.
ٗ.
َُ.

الفقــرات

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

يكظؼ البريد اإللكتركني في إرساؿ كاستقباؿ
اسئمة الطمبة كتبادؿ الممفات الرياضية.
ييتـ

التحديث

المستمر

لادكات

كالكسائؿ

المستخدمة في تنفيذ األنشطة الرياضية.
يختار (الصكر كاالصكات كالفيديكىات) المناسبة
لدعـ تنفيذ األنشطة الرياضية.

المجال الرابع :معيار تقويم تعميم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

يخصص جزءان مف درجات الطمبة لممارساتيـ في
األنشطة الرياضية.

يستخدـ التقكيـ المستمر لتحسيف أداء الطالب.
يساعد الطمبة في تقديـ الحمكؿ لمصعكبات التي
كاجيتيـ خالؿ االختبار.

يكضح لمطمبة بكيفية تكزيع الدرجات عمى
األنشطة الرياضية المقدمة.
يكمؼ الطمبة بقراءات فردية متعمقة باىتماماتيـ.
يكمؼ الطمبة بكاجبات تدريبية حكؿ مضمكف
األنشطة.
ييتـ بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتمكيف
الطمبة.
يقكـ بدراسة إجابات الطمبة كيحمؿ أنماط األخطاء
التي كقعكا فييا.

يكتب التعميقات عمى أكراؽ الكاجبات لمطمبة
بطريقة تحسف مف أدائيـ.

ُُ .يحمؿ نتائج الطمبة في االمتحانات.
ُِ.
ُّ.
ُْ.

يراعي أف تككف متطمبات المادة معقكلة كمتكازنة
مع متطمبات المكاد األخرل.
يضع درجات الطمبة كفقان ألدائيـ في االمتحانات
دكف تحييز.

يبحث مع الطمبة أسباب تدني درجاتيـ في
اختبارات الفصكؿ.

ُٓ .يكظؼ المعمـ التوذية الراجعة في تحسيف العممية
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

التعميمية.
ُٔ .يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار.
يتابع الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا كزننا في
ُٕ.
التقكيـ.
ُٖ.

يعمف نتيجة االختبارات الدكرية كاألعماؿ التدريبية
في الكقت المناسب.
يعطي فرصة لبعض الطمبة إلعادة تقديـ التمريف

ُٗ .ليصحح مرة أخرل مستفيديف مف المالحظات
السابقة عمييا
َِ.
ُِ.
ِِ.

يقدـ اإلجابات النمكذجية ألسئمة االختبارات
الدكرية.
ينكع في األنشطة الرياضية التي يكمؼ بيا طالبو
لمكاجية الفركؽ الفردية.

يكزع األنشطة الرياضية بشكؿ منتظـ عمى مدار
الفصؿ الدراسي.

المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز والتحفيز.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.

ينمي األبداع لدل الطمبة كيساعدىـ عمى

اكتساب ميارات جديدة.

يستخدـ األسس العممية في تدريب الميارات
الرياضية.
يستطيع تكفير الفرص الداعمة لنـ الطالب
العقمي كالبدني كالميارل كالنفسي كاالجتماعي.
يطبؽ نظـ تعزيز متنكعة أثناء تنفيذ النشاط
الرياضي.

يمتدح اإلنجازات الالئقة مف طالبو كيحمسيـ
لممزيد منيا.
يبدم إعجابان كتقدي انر بإنجازات الطمبة أثناء تنفيذ
النشاط الرياضي.

ييتـ بتطكير قدرات كامكانيات الطالب بما
يتناسب كطبيعة التمريف.
ال يسخر مف أداء الطمبة الخاطئة بؿ يصححيا
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

الفقــرات

م

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

كيناقشيا معيـ.
ٗ.
َُ.

ييتـ بدرجة عالية في تصحيح األخطاء التي يقع
فييا طمبتو.
أسمكب تدريسو يشجع الطمبة عمى االستمرار في
التمريف.

المجال السادس :معيار التمكن العممي والميني.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

يحدد األدكات كاألجيزة الرياضية المناسبة
لاىداؼ المراد تحقيقيا.
يتعامؿ مع النشاط الرياضي بأساليب مختمفة كفقان
لطبيعة الطمبة.

يصمـ خطة التدريب في ضكء احتياجات
الطالب.
يستطيع تطبيؽ الميارات الرياضية عمميان.
يكظؼ طرؽ التعميـ المختمفة طبقان لطبيعة
التدريب.

يشارؾ في المسابقات كالمباريات الرياضية.
يستخدـ كسائؿ مساعدة إلظيار طريقة األداء
الصحيحة.
يشارؾ في لجاف تحكيـ المسابقات كالمباريات
الرياضية.
يكفر عكامؿ األماف عند استخداـ األجيزة

كاألدكات الرياضية.

يكاكب التطكر الحادث في األدكات كاألجيزة

َُ .الرياضية.
ُُ.
ُِ.
ُّ.

يتقف ربط التكنكلكجيا المعاصرة بالتطبيؽ العممي
لمميارات الفنية.
يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة
الحيكية في األنشطة الرياضية المتنكعة.
يستخدـ مداخؿ تدريبية متعددة تتناسب مع ميكؿ
كدكافع الطمبة.
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منتمية

مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

م

ُْ.

الفقــرات

االنتماء لممجال

مناسبة الصياغة

غير

غير

منتمية

منتمية

يراعي في المكاد كالتجييزات كاألدكات الرياضية
أف تككف أمنة الحتياجات الطمبة.

المجال السابع :معيار التمكن من المحتوى العممي لمجال تخصصو.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

يقدـ المعرفة الكافية لحاجات الطمبة عف النشاط
الرياضي.
يؤدم النشاط الرياضي بمنتيى اإلتقاف كالكفاءة.
يعرؼ أىـ التقنيات الحديثة كتطبيقاتيا في مجاؿ
التربية الرياضية.
يتابع

تحديث

أفضؿ

األدكات

كالتجييزات

الرياضية.

ٓ.

يبدك كاسع االطالع في المجاؿ الرياضي.

ٔ.

يطبؽ األنشطة الرياضية كيوطييا بشكؿ جيد.

ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.
ُُ.
ُِ.

يبدك متمكنان مف النظريات العممية في التربية
الرياضية.

لديو سعة االطالع بالمجاالت المرتبطة في
المجاؿ الرياضي.
ييصمـ أنشطة اثرائية تتفؽ مع قدرات المكىكبيف
رياضيان.
يقدـ نمكذج نا ميني نا كقياديان يحتذم بو في مجاؿ
التربية الرياضية.

يراعي عكامؿ األماف كالسالمة أثناء ممارسة
النشاط الرياضي.
يفيـ المحتكل كاألنشطة كالمفاىيـ المرتبطة بتعمـ
الطالب األنشطة الرياضية.

ُّ .متابعة كؿ ما ىك ما جديد في مجاؿ التخصص.
ُْ.

االشتراؾ في الندكات كالدكرات العممية المتعمقة
بالتربية الرياضية.
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مناسبة

مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير

واضحة

ممحق (ٖ)
قائمة بأسماء المحكمين
م

اسم المحكم

الجامعة

التخصص

ُ.

أ.د عطا حسف دركيش

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ِ.

د .راشد محمد أبك صكاكيف

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ّ.

د .صديقة حمس

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ْ.

د .عمي نصار

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ٔ.

د .فايز األسكد

جامعة األزىر -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ٕ.

د .ابراىيـ األسطؿ

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

ٖ.

د .صالح الناقة

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

ٗ.

د .داككد حمس

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

َُ.

د .اياد الدجني

الجامعة اإلسالمية

مناىج كطرؽ التدريس

ُُ.

د .عمر عمي دحالف

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ُِ.

د .أشرؼ عمر بربخ

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ُّ.

د .منير محمد رضكاف

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ُْ.

د .رامي أبك العجيف

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ُٓ.

د .رنده شرير

جامعة األقصى -غزة

أصكؿ تربية

ُٔ.

د .كائؿ المصرم

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ تدريس تربية رياضية

ُٕ.

د .مكسى جكدة

جامعة األقصى -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ُٖ.

أ.د سييؿ دياب

جامعة غزة -غزة

مناىج كطرؽ التدريس

ُٗ.

د .أحمد فارس صالح

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ تدريس تربية رياضية

َِ.

أ.د شريؼ حماد

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

ُِ.

د .اسماعيؿ الف ار

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

ِِ.

د .رأفت العكضي

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

ِّ.

د .حسف رصرص

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

ِْ.

د .سييمة شاىيف

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

ِٓ

د .جماؿ الفميت

جامعة القدس المفتكحة

مناىج كطرؽ التدريس

 تـ ترتيب السادة المحكميف حسب الجامعة
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ممحق (ٗ)
االستبانة (كمية التربية) بصورتيا النيائية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــــزة
عمــــــادة الـــــدراسات العميــــا
كميــــــــــة التـــــربيـــــة

قســم مناىـــــج وطرق التـــدريس

عزٌزي الطبلب/ة...........................

احملرتم/ة

السالم علٍكن ورمحت اهلل وبركبته،،،

املوضوع  /تعبئت االستببنت
يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الباحػػث بػػإجراء د ارسػػة عمميػػة بعنـــوان ":دراسيييت تقوميٍيييت ليييألداء التدرٌسيييً ليييدا اتسيييتبا
اعبهعً بكلٍيت الرتبٍت و الرتبٍت البدنٍت والرٌبضت جببهعت اتقصيى يف ضيوء هعيبٌري اعيودة الايبهلت" ،كذلػؾ اسػتكماالن
لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التػدريس مػف جامعػة األزىػر ،كلتحقيػؽ أىػداؼ
صػػممت ىػػذه األداة ،كالمتككنػػة مػػف سػػتة مجػػاالت تتعمػػؽ بتقػػكيـ األداء التدريسػػي لػػدل األسػػتاذ
ىػػذه الد ارسػػة ي
الجامعي بكمية التربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
أرجػ ػ ػ ػ ػ ػػك منكـ اإلجابة عف فقرات االستبانة بكؿ مكضكعية ،مما يككف لو األثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر في تطكير

األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية بجامعة األقصى في ضكء معايير الجكدة الشاممة؛ مقد انر
لكـ جيكدكـ كتعاكنكـ في دع ـ مسيرة العمـ كالتعميـ في فمسطيف ،مع العمـ أف ىذه البيانات التي سكؼ

نحصؿ عمييا لف تستخدـ إالٌ ألغراض البحث العممي فقط.

هع فبئق الاكر والتقدٌر حلسن تعبونكن وهسبعدتكن
الباحث
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطمكب كضع عالمة ( )xأماـ كاحد مف البنكد التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1الجنس:
ذكر

أنثى

 .2عدد الساعات المنجزة:
مفَٗ ساعة  -إلى أقؿ مفَُُ ساعة

أقؿ مف َٗ ساعة

أكثر مف َُّ ساعة

َُُ ساعة – إلى أقؿ مف َُّ ساعة

 .3التقدير:
ممتاز

جيد جدان

جيد

مقبكؿ
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ثانياً :مجاالت االستبانة:
م

اإلجابة

الفقــرات

كبيرة جداً

المجال األول :معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.
ُ.
ِ.

يحسف إدارة المحاضرة حتى يتـ كؿ شيء كما خطط لو.
يجيز ما يمزـ مف تقنيات كمصادر تعميمية يستخدميا في
المحاضرة.

ّ.

يكزع مكضكعات المقرر عمى الخطة الفصمية تكزيعان مناسبان.

ْ.

يحدد است ارتيجية تدريسية مناسبة لكؿ محاضرة.

ٓ.

يراجع خطة المادة باستمرار كيعدؿ ما يحتاج إلى تعديؿ.

ٔ.
ٕ.
ٖ.

يحدد في بداية الفصؿ الدراسي متطمبات المقرر (امتحانات،
قراءات ،أكراؽ عمؿ).
يختار مكضكعات المقرر الضركرية كاألكثر أىمية في مجاؿ
التخصص.
يحدد لمطالب المكضكعات التي سيقدميا ليـ في المحاضرة
القادمة.

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس.
ُ.

يتابع حضكر الطمبة كغيابيـ.

ِ.

يكمؼ الطمبة بأنشطة تعممية فردية ،أك جماعية.

ّ.

يعرض المكضكع بشكؿ منطقي كمتدرج نحك النقطة الختامية.

ْ.

يجيب عف أسئمة الطمبة برحابة صدر.

ٓ.

يقدـ المعمكمات أثناء المحاضرة بشكؿ مبسط ككاضح.

ٔ.

يحافظ عمى ىدكئو في المكاقؼ الصعبة.

ٕ.

يثير انتباه الطمبة بأساليب متعددة أثناء المحاضرة.

ٖ.

يعطي لمطمبة فرصان متساكية في المشاركة أثناء المحاضرة.

ٗ.

يختـ المحاضرة في نقاط تمخيصيو مترابطة.

َُ.

يتعامؿ مع المحتكل التعميمي بأساليب مختمفة كفقان لطبيعة
الطمبة.

ُُ .ينتقؿ في تناكلو لعناصر المحاضرة مف السيؿ إلى الصعب.
يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيكية في

ُِ .األنشطة المتنكعة.

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية.
ُ.

يصمـ كسائؿ تقنية تتناسب مع األىداؼ.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

م

اإلجابة

الفقــرات

ِ.

يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في ضكء اإلمكانات المتكافرة.

ّ.

يخصص الكقت المناسب الستخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعممية.

ْ.

يكظؼ عنصر التشكيؽ عند استخدامو لمكسائؿ التعميمية.

ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

يربط الكسائؿ التعميمية كفؽ ما تتضمنو متطمبات المساؽ

التدريسي.

يكظؼ التقنيات الحديثة حسب متطمبات األىداؼ.
يستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ(الفيس بكؾ كتكيتر ك..
غيرىا) بما يخدـ األىداؼ.
يكظؼ المحتكل اإللكتركني لتحقيؽ أىداؼ المساؽ التدريسي.
يختار (الصكر كاالصكات كالفيديكىات) المناسبة لدعـ محتكل

المقرر.

المجال الرابع :معيار تقويم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة.
ُ.
ِ.
ّ.

يكمؼ الطمبة بكاجبات كتابية حكؿ مضمكف المقرر كجزء مف
التقييـ.
ييتـ بأسئمة االختبارات التي ترتقي بتفكير الطمبة.
يكتب التعميقات عمى أكراؽ الكاجبات لمطمبة بطريقة تحسف مف
أدائيـ.

ْ.

يضع درجات الطمبة كفقان ألدائيـ في االمتحانات دكف تمييز.

ٓ.

يكظؼ التوذية الراجعة في تحسيف العممية التعميمية.

ٔ.

يسمح لمطمبة بمناقشة االختبار.

ٕ.
ٖ.

يتابع الكاجبات كاألنشطة كيجعؿ ليا كزننا في التقكيـ.

يعمف نتيجة االختبارات كاألعماؿ التحريرية في الكقت المناسب.

ٗ.

يقدـ اإلجابات النمكذجية ألسئمة االختبارات الدكرية.

المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز والتحفيز.
ُ.
ِ.

يشجع الطمبة عمى تكضيح أفكارىـ كالثناء عمييـ.
يكظؼ قيمة احتراـ الرأم الخر لتعزيز أسمكب الحكار بيف
الطمبة.

ّ.

يصوي باىتماـ لراء الطمبة أثناء الحديث.

ْ.

يطبؽ نظـ تعزيز متنكعة في أثناء المحاضرة.

ٓ.

يبدم إعجابان كتقدي انر بإنجازات الطمبة داخؿ المحاضرة.
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كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

م

اإلجابة

الفقــرات

كبيرة جداً

ٔ.

يبدل اىتمامان لمادتو مف خالؿ تفاعمو مع طالبو.

ٕ.

يصوي إلجابات الطمبة الخاطئة كيقكـ بتصحيحيا كمناقشيا.

ٖ.

يدرس بأسمكب يشجع الطمبة عمى االستمرار في التعمـ.

ٗ.

يثير اىتماـ الطمبة نحك المحتكل التعميمي.

َُ .يستخدـ مداخؿ تدريسية متعددة تتناسب مع ميكؿ كدكافع الطمبة.

المجال السادس :معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو.
ُ.

يفسر المحتكل التعميمي بمنتيى اإلتقاف كالكفاءة.

ِ.

يربط المحتكل التعميمي بالبيئة المحيطة.

ّ.

يربط محتكل المقرر الذم يقدمو متفقان مع التقدـ العممي.

ْ.

يبدك كاسع االطالع عمى العمـ كالمعرفة في مجاؿ تخصصو.

ٓ.

يربط أجزاء المحتكل الدراسي أثناء تدريسو.

ٔ.

لديو معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقكـ بتدريسو لمطالب.

ٕ.

يقدـ خبرات متنكعة متمركزة حكؿ مجاؿ التخصص.

ٖ.

يصمـ خطة لمتدريس في ضكء احتياجات الطالب.

ٗ.

يفسر القكاعد العممية كالنظريات المتعمقة بمكضكع التخصص.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

ممحق (٘)
االستبانة (التربية البدنية والرياضة) بصورتيا النيائية
جـــامعــــــة األزىــــــــر -غـــــــــزة
عمــــــادة الـــــدراسات العميــــا
كميــــــــــة التـــــربيـــــة

قســم مناىـــــج وطرق التـــدريس

عزٌزي الطبلب/ة...........................

احملرتم/ة

السالم علٍكن ورمحت اهلل وبركبته،،،

املوضوع  /حتكٍن أداة الدراست
يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الباحث بإجراء دراسة عممية بعنوان ":دراست تقوميٍت لألداء التدرٌسً لدا اتستبا اعبهعً
بكلٍيت الرتبٍت و الرتبٍت البدنٍت وال رٌبضت جببهعت اتقصى يف ضوء هعبٌري اعيودة الايبهلت" ،كذلػؾ اسػتكماالن لمتطمبػات
الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس مػػف جامعػػة األزىػػر ،كلتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه
صممت ىذه األداة ،كالمتككنة مف ستة مجاالت تتعمؽ بتقكيـ األداء التدريسي لدل األسػتاذ الجػامعي
الدراسة ي
بكمية التربية البدنية كالرياضة في ضكء معايير الجكدة الشاممة مف كجية نظر الطمبة.
أرجػ ػ ػ ػ ػ ػػك منكـ اإلجابة عف فقرات االستبانة بكؿ مكضكعية ،مما يككف لو األثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر في تطكير

األداء التدريسي لدل األستاذ الجامعي بكمية التربية البدنية كالرياضة بجامعة األقصى في ضكء معايير
الجكدة الشاممة؛ مقد انر لكـ جيكدكـ كتعاكنكـ في دعـ مسيرة العمـ كالتعميـ في فمسطيف ،مع العمـ أف ىذه

البيانات التي سكؼ نحصؿ عمييا لف تستخدـ إالٌ ألغراض البحث العممي فقط.

هع فبئق الاكر والتقدٌر حلسن تعبونكن وهسبعدتكن

الباحث
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطمكب كضع عالمة ( )xأماـ كاحد مف البنكد التالية التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1الجنس:
أنثى

ذكر
 .2عدد الساعات المنجزة:
أقؿ مف َٗ ساعة
َُُ ساعة – إلى أقؿ مف َُّ ساعة

مفَٗ ساعة  -إلى أقؿ مفَُُ ساعة
أكثر مف َُّ ساعة

 .3التقدير:
ممتاز

جيد جدان

جيد

مقبكؿ
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ثانياً :مجاالت االستبانة:
م

اإلجابة

الفقــرات

كبيرة جداً

المجال األول :معيار التخطيط الجيد لمعممية التعميمية.
ُ.
ِ.

يحسف إدارة األنشطة بحسب ما خطط لو.
يراعي مدل تكافر اإلمكانيات كالمنشتت المناسبة عند تنفيذ
برنامج النشاط الرياضي.

ّ.

يختار األدكات الرياضية المناسبة لاىداؼ.

ْ.

يحدد االستراتيجية التدريسية المناسبة لمتدريب.

ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

يقكـ بمراجعة الطرؽ كاألساليب المستخدمة في األنشطة
الرياضية مف أجؿ تجنب األخطاء المتكقعة.
يقكـ بالتحضير لانشطة الرياضية قبؿ مكعدىا بكقت
كاؼ.
يحدد في بداية الفصؿ متطمبات المقرر (امتحانات،
قراءات ،أكراؽ عمؿ).
يختار مكضكعات المقرر الضركرية كاألكثر أىمية في
مجاؿ التخصص.

يحدد لمطالب األنشطة الرياضية التي سيقدميا ليـ في
المحاضرة القادمة.

المجال الثاني :معيار تنفيذ التدريس.
ُ.
ِ.
ّ.

يدرب الطمبة عمى األسس الصحيحة في التعامؿ مع
األجيزة كاألدكات الرياضية.
يبدأ النشاط الرياضي كينييو في األكقات المحددة لو.
يقدـ المعمكمات أثناء النشاط الرياضي بشكؿ مبسط
ككاضح.

ْ.

يقدـ عناصر النشاط الرياضي بشكؿ منظـ كمترابط.

ٓ.

يحافظ عمى ىدكئو في المكاقؼ الصعبة.

ٔ.

يحصر األخطاء عند تنفيذ النشاط الرياضي مف أجؿ
تجنبيا الحقان.

ٕ.

يعرؼ طمبتو بأىداؼ النشاط الرياضي في بدايتو.

ٖ.

يعطي لمطمبة فرصان متساكية في المشاركة أثناء التدريب.

ٗ.

يكفر اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ النشاط الرياضي.

َُ.

يحدد األدكات كاألجيزة الرياضية المناسبة لاىداؼ المراد
تحقيقيا.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

م
ُُ.

اإلجابة

الفقــرات
يكفر عكامؿ األماف عند استخداـ األجيزة كاألدكات

كبيرة جداً

الرياضية.

المجال الثالث :معيار استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

يسعى لتكفير التقنيات الحديثة لانشطة الرياضية.
يستخدـ الكسائؿ التقنية المناسبة في ضكء اإلمكانات
المتكافرة.
يخصص الكقت المناسب كالالزـ الستخداـ الكسائؿ
الخاصة باألنشطة الرياضية.
يكظؼ الكسائؿ التعميمية في شرح الميارات التي يصعب

تطبيقيا عمميان.

يكظؼ أدكات األنشطة الحديثة حسب متطمبات األىداؼ.
يستخدـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ(الفيس بكؾ

كتكيتر ك ..غيرىا).
يكظؼ البريد اإللكتركني في إرساؿ كاستقباؿ اسئمة الطمبة
كتبادؿ الممفات الرياضية.
ييتـ بالتحديث المستمر لادكات كالكسائؿ المستخدمة في

تنفيذ األنشطة الرياضية.

يختار (الصكر كاالصكات كالفيديكىات) المناسبة لدعـ
تنفيذ األنشطة الرياضية.

المجال الرابع :معيار تقويم تعميم الطمبة وتقديم التغذية الراجعة.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.

يخصص جزءان مف درجات الطمبة لممارساتيـ في األنشطة
الرياضية.

يضع درجات الطمبة كفقان ألدائيـ في األنشطة الرياضية
دكف تمييز.

يكمؼ الطمبة بكاجبات تدريبية حكؿ مضمكف األنشطة.
يقكـ بدراسة إجابات الطمبة كيحمؿ أنماط األخطاء التي
كقعكا فييا.

يكظؼ التوذية الراجعة في تحسيف الممارسات الرياضية.
يعمف نتيجة االختبارات كاألعماؿ التدريبية في الكقت
المناسب.
يعطي فرصة لبعض الطمبة إلعادة تقديـ التمريف ليستفيد
مف المالحظات كتحسيف أداءه.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

م
ٖ.
ٗ.

اإلجابة

الفقــرات
ينكع في األنشطة الرياضية التي يكمؼ بيا طالبو لمكاجية

كبيرة جداً

كبيرة

الفركؽ الفردية.

يكزع األنشطة الرياضية بشكؿ منتظـ عمى مدار الفصؿ
الدراسي.

المجال الخامس :معيار أساليب التعزيز والتحفيز.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
َُ.

ينمي اإلبداع لدل الطمبة كيساعدىـ عمى اكتساب ميارات
جديدة.
يستخدـ األسس العممية في تدريب الميارات الرياضية.
يكفر الفرص الداعمة لنمك الطالب العقمي كالبدني
كالميارل كالنفسي كاالجتماعي.
يطبؽ نظـ تعزيز متنكعة أثناء تنفيذ النشاط الرياضي.
يبدم إعجابان كتقدي انر بإنجازات الطمبة أثناء تنفيذ النشاط
الرياضي.

ييتـ بتطكير قدرات كامكانيات الطالب بما يتناسب كطبيعة
التمريف.
يصوي إلجابات الطمبة الخاطئة كيقكـ بتصحيحيا

كمناقشيا.

ييتـ بدرجة عالية في تصحيح األخطاء التي يقع فييا
طمبتو.
أسمكب تدريسو يشجع الطمبة عمى االستمرار في التمريف.
يييئ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى المشاركة الحيكية في
األنشطة الرياضية المتنكعة.

المجال السادس :معيار التمكن من المحتوى العممي والميني لمجال تخصصو.
ُ.

يقدـ المعرفة الكافية لحاجات الطمبة عف النشاط الرياضي.

ِ.

يؤدم النشاط الرياضي بمنتيى اإلتقاف كالكفاءة.

ّ.

يبدك كاسع االطالع في المجاؿ الرياضي.

ْ.

يبدك متمكنان مف النظريات العممية في التربية الرياضية.

ٓ.
ٔ.
ٕ.

لديو سعة االطالع بالمجاالت المرتبطة في المجاؿ
الرياضي.
ييصمـ أنشطة اثرائية تتفؽ مع قدرات المكىكبيف رياضيان.

يقدـ نمكذجان مينيان كقياديان يحتذم بو في مجاؿ التربية
الرياضية.
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متوسطة

قميمة

قميمة جداً

م
ٖ.
ٗ.

اإلجابة

الفقــرات
يفيـ المحتكل كاألنشطة كالمفاىيـ المرتبطة بتعمـ الطالب

كبيرة جداً

األنشطة الرياضية.

االشتراؾ في الندكات كالدكرات العممية المتعمقة بالتربية
الرياضية.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

