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 تقويم أداء المدّرس الجامعي
 من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 

 
 محمد علي إسماعيل الدكتور

 عميد كلية التربية
 قسم المناهج وطرائق التدريس أستاذ مساعد في 

 جامعة البعث  -كلية التربية  
 سورية  -حمص 

 

 
 مقدمة:

الدولة العصرية ، ذلك أنو التعميم الجامعي والعالي أحد المقومات الرئيسة لبناء 
تعميم تخصصي قيادي يمثل ضمير األمة وآلية لنقل الدولة إلى مرحمة متقدمة من 
مراحل النمو وىو ما يتعمق بالبحث العممي وخدمة المجتمع واالرتقاء بو حضاريًا 
من خالل ترقية الفكر وتنمية القيم اإلنسانية وتزويد الوطن باالختصاصين 

 في المجاالت كافة. والفنيين والخبراء
إن إعداد القوى البشرية وتدريبيا من أولى أىداف التعميم الجامعي باعتبار أن 
العنصر البشري ىو مصدر الثروة وعمى قدر إعداده وتنمية معارفو وقدراتو 

نتاجو.  وتطوير مياراتو وخبراتو يكون عطاؤه وا 
لتي عنيت وقد أوصت نتائج الدراسات واألبحاث والندوات والمؤتمرات ا

بتطوير الجامعي إلى تبني اتجاه جودة التعميم وكفاءتو ، وقد جاء ىذا المطمب 
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تمبية لحاجات المجتمعات من الكفاءات القادرة عمى مواكبة التغيرات المحمية 
 والعالمية.

وحظي التعميم الجامعي باىتمام متميز من بين مراحل التعميم المختمفة ، لما لو 
ي تمبية حاجات المجتمع وخططو التنموية من من دور فاعل ومؤثر ف

االختصاصات والكوادر الفنية ذات الشخصية التي يمكنيا من التعامل مع 
متطمبات المجتمع ومواجية التحديات والقدرة عمى التغيير والتطوير، ومن ىذا 
المنطمق حظي التعميم العالي بشكل عام والتعميم الجامعي بشكل خاص برعاية 

مام كبير في الجميورية العربية السورية تمثل في جانبو الكمي بزيادة متميزة واىت
عدد الجامعات والمعاىد بيدف إعداد وتأىيل القوى البشرية الالزمة لمتنمية 
الشاممة و سد النقص في مؤسسات الدولة المختمفة لمكوادرالعممية والعممية ، أما 

لتعميم العالي واالرتقاء بأىدافو في جانبو العممي فيتمثل بتوفير مستمزمات تطوير ا
مكاناتو المادية والعممية وفي ضوء ىذا التوسع أدت الحاجة إلى اعداد  ونتائجو وا 
المدرس الجامعي الكفء الذي يقوم بتسيير العممية التعميمية في الجامعة ويعد 
األستاذ الجامعي أو عضو ىيئة التدريس محور االرتكاز ؛ فال جامعة بدون 

دريس ، حيث ىو موصل المعمومات األولى لمطمبة والمؤثر في عضو ىيئة ت
شخصياتيم وفي بنائيم العممي كما انو صاحب الباع في مجال البحث العممي ، 
ومن جية أخرى ، فإن األستاذ الجامعي ىو الذي ينفذ سياسات جامعتو ويربطيا 

دم المجتمع ، بالمجتمع الذي يعمل فيو، فيو الذي يقترح البرامج واألنشطة التي تخ
وىو الذي ينفذ تمك البرامج ، فعضو ىيئة التدريس في الجامعة يحقق ثالث 

 البحث العممي ، وخدمة المجتمع. -وظائف ىي التدريس
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وقد صدرت نماذج متعددة لبرامج تطوير أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات 
 ,Dogleg, ouog , 1999,التعميم الجامعي من خالل تحسين فاعمية التدريس)

p.670-684) 
ثم تحولت برامج اإلعداد الميني والتربوي ألعضاء ىيئة التدريس من فكرة 
التدريس إلى فكرة التنمية المينية ، كما اعتمدت برامج اعداد المعممين وتقويميا 
عمى الكفايات وثم اىتمت برامج التدريب الميني والتربوي ألعضاء ىيئة التدريس 

لمتدريس وفي مطمع ىذا القرن ركزت برامج تطوير بتحديد االحتياجات الفعمية 
أعضاء ىيئة التدريس عمى فكرة األداء أو اإلنجاز حيث يتم تقويم أداء أعضاء 

 ىيئة التدريس وفقًا لمياراتيم ومدى إنجازىم وتأثر طمبتيم بيذا األداء.
 

 الدراسات السابقة:
لعممي وخدمة تتمثل رسالة الجامعة في أمور أساسية ىي التدريس والبحث ا

المجتمع لذا اىتمت الدراسات والبحوث التي أجريت لتطوير أعضاء ىيئة التدريس 
في الجامعات بنظام إعداد ىيئة التدريس والبحث في أنسب الوسائل واألساليب 
لتحسين أدائيم كما اىتمت ىذه األبحاث بدور أعضاء ىيئة التدريس في خدمة 

 الدراسات فيما يمي:المجتمع والبيئة ويمكن استعراض ىذه 
 

( بدراسة عن Whitfield & Brammerقام وايتفمد ومبرامر ) 6996في عام 
عضو ىيئة التدريس بالمادة العممية وتحديد  وىي إلمامالخصائص الجيدة 

األىداف لممقرر الذي يدرسو بصورة واضحة والتخطيط المنظم لمتدريس واحترام 
عطاء واجبات مف  اء الطمبة.ديدة والعدالة في تقويم أآراء الطمبة وأفكارىم وا 
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بتمخيص نتائج (  Wotruban & Wrightيت )اقام تروبان ور  6995وفي عام 
مجموعة من الدراسات طبقت أدواتيا عمى مجموعات مختمفة وقد أظيرت نتائج 

 البحث أثر حضور الندوات والمؤتمرات عمى أداء عضو ىيئة التدريس.
ة عن اإلدارة الجامعية من منظور قام الخطيب بدراس 6998وفي عام 

التطور الميني ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات العربية وقد بينت البحث أن 
 لمجامعة وظائف أىميا التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع المحمي .

( أىمية إحداث البرامج التعميمية وتطوير 6222كما بينت دراسة ) محافظة ،
 يادة كفاءة التعميم العالي وتحسين مخرجاتو.البرامج والعمل عمى ز 

( التي أجريت لمعرفة كفايات عضو 6994وفي دراسة ) العريض ، 
ىيئة التدريس بجامعات الخميج تأىيمو وتقويمو وىدفت إلى تعرف أوضاع 
الجامعات فيما يتعمق باألسس والكفايات التي يتم بموجبيا التعيين والتقويم والترقية 

ي ، كما عقدت ) المنظمة اإلسالمية لمتربية والثقافة والعموم ، والتأىيل المين
( ورشة عمل بعنوان تحسين أداء أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات 6226

/ دول عربية وأسفرت النتائج عمى اعتماد معايير 8شارك فييا ممثمون عن /
ة قام بيا ) آل عممية لتقويم أداء أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات وفي دراس

( بعنوان: القدرات المطموبة لتطوير جودة األداء األكاديمي ألعضاء 6225زاىر، 
ىيئة التدريس بمؤسسات التعميم العالي لمواجية تحديات عصر العولمة وحددت 
الدراسة مجموعة من المنطمقات التي ينبغي أن ينطمق منيا تطوير األداء 

 يا تحسين النوعية وضبط الجودة. األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس ومن
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( في ألمانيا تيدف إلى بيان سبل  Day،1999) وفي دراسة أجراىا
التطوير الميني لممعمم  صتطوير أعضاء الييئة التدريسية وتوصمت إلى أن فر 

ألنو ليس ، ن التغير الذاتي كيدف داعم لمنمو الميني يعد ضروري أمحدودة و 
ستقصاء لدى تالميذه مدة طويمة وفي دراسة قام بمقدور كل معمم ان يميم حب اال

أىم التحديات التي تعوق التنمية  لدراسة( وحددت ا6225،  بيا ) عبد الرحمن
 . المينية ألعضاء ىيئة التدريس 
( في الواليات المتحدة BafordK & Steve,1996وفي دراسة قام بيا )

 دريبيلتطوير برنامج ت توصياتالاقتراح مجموعة من  يااألمريكية وكان اليدف من
 .لمييئة التدريسية موجو إلشباع الحاجات المينية والبنيوية والنقابية والشخصية 

في أمريكا وىدفت  (Young & Show، 1999)  وفي دراسة قام بيا
ثرىا في اختيار  إلى الكشف عن عوامل فاعمية التدريس في الكميات الجامعية وا 

في أمريكا  ( Gibbs، 2004) وفي دراسة أفضل األساتذة لممقررات الدراسية
وتيدف إلى التعرف عمى فعالية برنامج لمتدريب عمى ميارات التدريس األكاديمية 
لدى معمم الجامعة وقد بينت النتائج أىمية برامج اإلعداد األكاديمي لممعمم 

تقدم لو فيمًا لإلطار المعرفي في مجال تخصصو وفرصة التي الجامعي 
( 6224،  اء صرح المعرفة والربط بين األفكار وقد قدم) زيتونلممساىمة في بن

الكفايات القومية لمتعميم  فيدراسة تحميمية نقدية لمعايير اعداد المعمم المتضمنة 
المعمم ومجاالتيا كما قدم الكفايات العشرة  إعدادالمصري وقدم في دراسة لمعايير 

 التدريس. إلعداد المعمم وجودةINTASC   التي وضعتيا مؤسسة
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وعمى الرغم من وجود دراسات وأبحاث اىتمت بتطوير المعمم والمعمم 
الجامعي عمى وجو الخصوص إال ان الحاجة ال تزال قائمة لمزيد من الدراسات 
والبحوث التي تستيدف الوصول بمستوى أداء عضو ىيئة التدريس إلى مستوى 

معة بما يحقق اىداف التعميم من التميز يمكنو من القيام بأدواره المختمفة في الجا
 فييا.

 
 مشكمة البحث وأسئمتو:

تعددت مداخل تطوير المعمم الجامعي في المؤسسات بشكل عام 
والمؤسسة التربوية عمى وجو الخصوص ، بما يعكس رؤى المجتمع لرسالة 
الجامعة وأدوار المعمم المختمفة والنواتج المأمولة من الطالب الجامعي وفي ضوء 

بجودة األداء كمدخل لمتطوير أصبحت الحاجة ماسة إلى إيجاد الكفايات االىتمام 
المناسبة لتحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة وىذا ما تسعى البحث 
الحالية إلى تحديده وفي ضوء االىتمام باألداء كان البد من تحديد الكفايات التي 

بالجودة أو القصور؛ فكان يمكن في ضوئيا الحكم عمى أداء عضو ىيئة التدريس 
االىتمام بالكفايات وتعريفيا وتحديدىا وتطبيقيا موضوع العديد من الدراسات 
واألبحاث وعمى الرغم من ذلك فالميدان يتسع لممزيد والمزيد من تمك الدراسات 
ألىمية ذلك في تطوير أداء المدرس الجامعي بما ينعكس مردوده عمى الطمبة في 

 الجامعة.
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مكن تحديد مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي : ما نقاط مما سبق ي
القوة والضعف في أداء المدرس الجامعي من وجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة 

 التدريس؟
 ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة التالية:

 ما الكفايات الالزمة ألداء المدرس الجامعي؟ -6
 لجامعـــة؟ما مدى توافر ىذه الكفايات من وجية نظر طمبة ا -6

ما مدى توافر ىذه الكفايات من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس  -6
 أنفسيم؟

ما مدى االتفاق بين آراء الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية في توافر  -4
 الكفايات الالزمة لممدرس الجامعي؟

 فرضيات البحث:
 لإلجابة عن أسئمة البحث وضع الباحث الفرضيات التالية:

% بين متوسطات درجات   5الة إحصائيا عند مستوى داللة ال توجد فروق د -6
آراء أعضاء الييئة التدريسية في الكميات التطبيقية والنظرية بجامعة البعث 

 في مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة التدريس.

%  بين متوسطات درجات آراء 5 ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى -6
لتطبيقية والنظرية بجامعة البعث حول مدى توافر الطمبة في الكميات ا

 الكفايات في أداء عضو ىيئة التدريس.
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%  بين متوسطات درجات آراء 5 ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -6
الطمبة ومتوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية في جامعة البعث، 

 تدريس.حول مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة ال

 

 أىمية البحث وأىدافو:

قد يسيم البحث الحالي في تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة من 
 خالل:

تقديم مجموعة من الكفايات التي يمكن من االستفادة منيا في تحقيق المواءمة  -
بين برامج الكميات المختمفة والمتطمبات العميا إلعداد أعضاء ىيئة التدريس بتمك 

 يات.الكم

تحديد الكفايات الالزمة ألداء أعضاء ىيئة التدريس؛ مما يسيم في اختيارىم  -
 والمفاضمة بينيم في الترقيات ، من خالل عممية التقويم.

توفير قاعدة بيانات تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى النمو الميني الذاتي؛  -
 مما يؤدي إلى استثمار أفضل لمموارد البشرية.

 عينتو: حدود البحث و 
 يقتصر البحث عمى تحديد الكفايات الالزمة في أداء المدرس الجامعي.  -
 يقتصر البحث عمى كميات جامعة البعث التطبيقية والنظرية.  -
 م  6229 – 6228تم تنفيذ ىذا البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراسي -

 ات جامعة البعث (  طالبا" وطالبة من كمي 6522فتتكون من )  أما عينة البحث
 ( عضو ىيئة تدريس من كميات جامعة البعث.  652و)  
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 مصطمحات البحث: 
تقـــويم األداء : ىـــو أســـموب لتقـــويم المـــدرس الجـــامعي والحكـــم عمـــى مســـتواه مـــن  -

النــواحي العمميــة األكاديميــة والمياريــة واإلنســانية ...باســتخدام أداة قيــاس أو أكثــر، 
 تو. استنادا" إلى أدائو أمام طمب

الكفاية : ىي القدرة عمى أداء عمل أو ميمـة مـا بكفـاءة وفعاليـة ومسـتوى معـين  -
 (6986من األداء. )مرعي، 

ويقصــد بالكفايــات فــي ىــذا البحــث: عبــارات تصــف مــا يجــب أن يصــل إليــو أداء 
 المدرس الجامعي في العممية التعميمية حتى يحكم عميو بالكفاءة والفاعمية.     

 : منيج البحث
عتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لقدرتو عمى تحديد الظاىرة ا

المدروسة  ووصف العالقات بين الظاىرة ومتعمقاتيا مع إمكانية تحميل البيانات 
 (    6996) جابر عبد الحميد ،  2وتفسيرىا 

 : أدوات البحث
 تم إعداد األدوات التالية: 

دى عضو ىيئة التدريس في الجامعة من خالل قائمة بالكفايات الالزم توافرىا ل -
األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وآراء بعض السادة أعضاء 

/ 55الييئة التدريسية والمسؤولين في اإلدارة الجامعية، تتكون ىذه القائمة من /
 كفاية وضعت ضمن ستة محاور ىي : 

 التكوين العممي والمعرفي     -أ
 درة عمى التدريس الق  -ب 
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 المشاركة التفاعمية مع الطمبة   -ج 

 التعامل اإلنساني واالجتماعي مع الطمبة     -د

 ىـ   استخدام مصادر المعرفة المتعددة وتوظيفيا 

 البحث العممي وخدمة المجتمع    -و

استبانة: لمتعرف عمى آراء طمبة جامعة البعث في مدى توافر الكفايات  -
 ئة التدريسة لدى أعضاء اليي

استبانة لمتعرف عمى آراء ىيئة التدريس بالجامعة في مدى توافر الكفايات  -
 لدييم. 

فتم حسابو من خالل صدق المحكمين وذلك بعرض األدوات : األدوات أما صدق
عمى مجموعة من المحكمين متخصصين في مجال التربية بشكل عام وفي مجال 

ى أصبحت االستبانة في صورتيا المناىج وطرائق التدريس بشكل خاص حت
 النيائية )*( .

 
 ــــــــــــــــــــــ

 /1)*( انظر الممحق /
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وأما الثبات فـتم حسـابو بالنسـبة لكـل مـن الطمبـة وأعضـاء الييئـة التدريسـية بطريقـة 
/ عضو ىيئة  65اإلعادة حيث تم إعادة تطبيق االستبانة عمى عينة مؤلفة من / 

البـــة باختصاصـــات مختمفـــة بعـــد أســـبوعين ومـــن ثـــم / طالـــب وط 622تـــدريس  و/
حساب معامل الثبات ) ألفا كر ونباخ ( في كل محور مـن محـاور االسـتبانة وفـي 

%( وىو معامل  97  -%  85 االستبانة ككل وكان معامل الثبات يتراوح بين / 
 ثبات مرتفع يدل عمى إمكانية تطبيق االستبانة عمى عينة البحث الحالي.

 اإلحصائية: األساليب 
 تم استخدام األساليب اإلحصائية في ىذا البحث وىي :

حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات أفراد العينتين 
الحاسوبي   SPSSمن الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية، وذلك باستخدام برنامج

لمجموعتين من خالل سيتودنت لداللة الفروق بين ا  Tاإلحصائي ومن ثم حساب
 البرنامج اإلحصائي كما ىو موضح في الجداول اآلتية: 
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 ( يبين متوسطات درجات استجابات أعضاء الييئة التدريسية 1جدول ) 
Descriptive Statistics

150 1 3 2.60 .505

150 1 3 2.11 .738

150 1 3 2.45 .710

150 1 3 2.52 .552

150 1 3 2.24 .672

150 1 3 2.33 .573

150 1 3 2.47 .539

150 2 3 2.64 .482

150 1 3 2.31 .667

150 1 3 2.49 .642

150 1 3 2.37 .689

150 1 3 2.36 .509

150 1 3 1.96 .633

150 2 3 2.77 .424

150 1 3 2.08 .710

150 1 3 2.27 .793

150 1 3 2.31 .804

150 1 3 2.07 .672

150 2 3 2.52 .501

150 1 3 1.77 .891

150 2 3 2.49 .502

150 1 3 1.99 .650

150 1 3 2.27 .800

150 1 3 2.22 .834

150 1 3 2.13 .917

150 1 3 2.07 .787

150 1 3 2.31 .778

150 1 3 2.17 .893

150 1 3 1.81 .730

150 1 3 1.64 .678

150 1 3 1.86 .705

150 1 3 2.36 .648

150 1 3 2.43 .806

150 1 3 2.19 .783

150 1 3 2.17 .763

150 1 3 2.35 .665

150 1 3 2.27 .642

150 1 3 2.57 .680

150 1 3 2.31 .802

150 2 3 2.57 .496

150 1 3 2.35 .667

150 1 3 2.09 .741

150 1 3 2.03 .851

150 1 3 1.97 .718

150 1 3 1.90 .721

150 1 3 1.81 .822

150 1 3 1.50 .766

150 1 3 1.48 .588

150 1 3 2.30 .599

150 1 3 2.51 .553

150 1 3 2.16 .733

150 1 3 1.99 .733

150 1 3 1.94 .570

150 1 3 1.83 .599

150 1 3 1.99 .755

150

AS1

AS2

AS3

AS4

AS5

AS6

AS7

AS8

AS9

AS10

AS11

AS12

AS13

BS14

BS15

BS16

BS17

BS18

BS19

BS20

BS21

CS22

CS23

CS24

CS25

CS26

CS27

CS28

CS29

CS30

CS31

DS32

DS33

DS34

DS35

DS36

DS37

DS38

DS39

DS40

DS41

FS42

FS43

FS44

FS45

FS46

FS47

FS48

ES49

ES50

ES51

ES52

ES53

ES54

ES55

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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 (  6جدول ) 
 يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات أعضاء الييئة التدريسية 

 في الكميات التطبيقية والكميات النظرية

T-Test 

Group Statistics

66 121.9848 27.28284 3.35829

84 119.6071 30.04335 3.27800

COLLEGE

SCIENCE

LITERATURE

TOTAL

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 
 
 

               
Independent Samples Test

.273 .602 .501 148 .617 2.37771 4.74770 -7.00432 11.75974

.507 144.873 .613 2.37771 4.69290 -6.89770 11.65311

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

TOTAL

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

 
 



 
 
 
 

 
 

 

654 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 

 ( يبين متوسطات درجات استجابات عينة الطمبة 3جدول ) 
Descriptive Statistics

1500 1 3 2.15 .636

1500 1 3 1.78 .652

1500 1 3 2.21 .606

1500 1 3 2.11 .578

1500 1 3 2.28 .666

1500 1 3 2.24 .647

1500 1 3 1.95 .663

1500 1 3 2.26 .628

1500 1 3 2.30 .584

1500 1 3 2.72 .495

1500 1 3 2.22 .663

1500 1 3 2.25 .633

1500 1 3 1.69 .679

1498 1 3 2.42 .662

1500 1 3 1.99 .662

1500 1 3 1.80 .652

1500 1 3 2.48 .683

1500 1 3 1.79 .755

1500 1 3 2.38 .730

1500 1 3 1.56 .675

1500 1 3 2.33 .704

1500 1 3 2.07 .777

1500 1 3 2.01 .608

1500 1 3 2.00 .595

1500 1 3 2.13 .618

1500 1 3 1.67 .703

1500 1 3 2.37 .776

1500 1 3 2.25 .679

1500 1 3 1.67 .779

1500 1 3 1.61 .698

1500 1 3 2.42 .701

1500 1 3 2.28 .641

1500 1 3 2.47 .646

1500 1 3 1.81 .759

1500 1 3 2.36 .716

1500 1 3 2.33 .635

1500 1 3 2.57 .650

1500 1 3 2.04 .764

1500 1 3 1.82 .833

1500 1 3 1.75 .773

1500 1 3 1.68 .753

1500 1 3 1.34 .518

1500 1 3 2.18 .692

1500 1 3 1.70 .642

1500 1 3 1.83 .575

1500 1 3 1.91 .584

1500 1 3 1.51 .685

1500 1 3 1.57 .595

1500 1 3 1.75 .724

1500 1 3 1.98 .779

1500 1 3 1.85 .795

1500 1 3 1.71 .810

1500 1 3 1.68 .761

1500 1 3 1.72 .774

1500 1 3 1.85 .698

1498

AS1

AS2

AS3

AS4

AS5

AS6

AS7

AS8

AS9

AS10

AS11

AS12

AS13

BS14

BS15

BS16

BS17

BS18

BS19

BS20

BS21

CS22

CS23

CS24

CS25

CS26

CS27

CS28

CS29

CS30

CS31

DS32

DS33

DS34

DS35

DS36

DS37

DS38

DS39

DS40

DS41

FS42

FS43

FS44

FS45

FS46

FS47

FS48

ES49

ES50

ES51

ES52

ES53

ES54

ES55

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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 ( 4جدول ) 
 يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات الطمبة  

 في الكميات التطبيقية والكميات النظرية

T-Test 

Group Statistics

699 110.4149 18.76333 .70969

799 111.0864 20.69086 .73199

COLLEGE

SCIENCE

LITERATURE

TOTAL

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 
 
 

Independent Samples Test

.699 .403 -.654 1496 .513 -.67148 1.02621 -2.68444 1.34148

-.659 1494.063 .510 -.67148 1.01955 -2.67137 1.32842

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

TOTAL

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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 (  5جدول ) 
 يبّين داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات 

 يئة التدريسية والطمبة في الجامعةأعضاء الي

T-Test 

 

Group Statistics

1498 110.77 19.811 .512

150 120.65 28.791 2.351

kind

1

2

totst

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

 

Independent Samples Test

57.010 .000 -5.551 1646 .000 -9.880 1.780 -13.372 -6.389

-4.107 163.427 .000 -9.880 2.406 -14.631 -5.130

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

totst

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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 نتائج البحث وتفسيرىا: -*
لإلجابة عن أسئمة البحث قام الباحث بالتحقق من الفرضيات باستخدام البرنامج 

 ؛ فكانت النتائج كما يمي:  SPSSالحاسوبي اإلحصائي 
%   5ى دالة: ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستو بالنسبة لمفرضية األولى -*

بين متوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية في الكميات التطبيقية 
والكميات النظرية بجامعة البعث في مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة 

فكانت النتائج مبينة في  T.Testالتدريس،استخدم الباحث اختبار 
 ( 6(و)6الجدولين)

ومستوى داللتيا  F= 0.273نن ألامتجانستن العينتين أ(: 6نالحظ من الجدول )
كبــر مــن أ 0.617ىي  (N-2) بدرجة حرية Tكما أن مستوى داللة 0.602 

 ض والذي وضعو الباحث(.تر ) مستوى الداللة المف  0.05
فإننا نقبل الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد فروق دالة  0.05<0.617ن أوبما 

متوسطات درجات آراء أعضاء الييئة  % بين5إحصائيًا عند مستوى داللة 
 التدريسية وفقًا لتخصصاتيم في الكميات التطبيقية والنظرية بالجامعة.

% بين 5ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوىبالنسبة لمفرضية الثانية: -*
متوسطات درجات آراء الطمبة في الكميات التطبيقية والنظرية بجامعة البعث حول 

ايات في أداء عضو ىيئة التدريس استخدم الباحث أيضا اختبار مدى توافر الكف
T.Test  في البرنامج اإلحصائيSPSS ( 6فكانت النتائج كما في الجدولين )

 (.4و)
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 ومستوى داللتيا F=0.699ن أل تانمتجانس تينن العينأ( 4) نالحظ من الجدول
ى الداللة ) مستو 0.05 كبر من أ0.513 ىي T ن مستوى داللةأكما   0.204  

 المفترض من قبل الباحث(.
فإننا نقبل الفرضية الصفرية وبالتالي ال توجد فروق دالة  0.05<0.513ن أوبما 

يات م% بين متوسطات درجات آراء الطمبة في الك  5إحصائيا عند مستوى داللة 
مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة  حولالتطبيقية والكميات النظرية 

 عة البعث.التدريس بجام
% بين  5: ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوىبالنسبة لمفرضية الثالثة  -*

متوسطات درجات آراء الطمبة ومتوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية 
مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة التدريس. استخدم الباحث اختبار  حول

T.Test من خالل البرنامج اإلحصائيSPSS   ، فكانت النتائج كما ىي في
 .(5الجدول )

ن العينتين غير متجانستين وان متوسط الدرجات بالنسبة أ( 5نالحظ من الجدول)
 التدريسية / بينما متوسط الدرجات بالنسبة ألعضاء الييئة662.77لمطمبة ىو /

وبالتالي توجد  ، المجدولة T أكبر من 4.627ىي  Tن قيمة أ/ و 662.65ىو/
وىذا يعني إننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية ، ن المتوسطات فروق بي

%بين متوسطات 5أنو توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة :البديمة وىي
درجات آراء الطمبة ومتوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية في مدى 

الح أعضاء الييئة توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة التدريس وىذه الفروق لص
( حيث أن متوسط الدرجات بالنسبة 5) كما ىو مبين في الجدول، التدريسية 
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ة وىو / ــكبر من متوسط درجات الطمبأ/ 662.65ألعضاء الييئة التدريسية ىو/
662.77/ 

يظيــــر مــــن خــــالل ، وىــــذا االخــــتالف بــــين آراء الطمبــــة وأعضــــاء ىيئــــة التــــدريس 
 الباحث أن البنـد متـوافر فـي حـال كـان المتوسـط( حيث يعتبر 6) و (6الجدولين )

/ كمـا ىـو موضـح 6قـل مـن /أفما فوق وغير متوافر في حال كان المتوسـط   /6/
 المذكورين سابقا".في الجدولين 

ــــاني  ــــد الث ــــدور فبالنســــبة لمبن ــــذي ي ــــي مجــــال الحــــول اال ــــد ف ــــى كــــل جدي طــــالع عم
غمـب أعضـاء الييئــة أفيـو غيـر متـوافر مـن وجيـة نظـر الطمبـة كـون  ؛ التخصـص

التدريســـية ال يضـــيفون أي جديـــد عمـــى محاضـــراتيم فـــي كـــل عـــام دراســـي ال ســـيما 
 . يعودون إلى المحاضرات في األعوام السابقة  -أي الطمبة -وأنيم 

وكذلك بالنسبة لمبند السابع الذي يدور حول عرض المعمومات بشكل مشوق حيث 
ســـاليب المشـــوقة أثنـــاء عـــرض يـــرى الطمبـــة أن معظـــم أســـاتذتيم ال يســـتخدمون األ

ن غمــب الطمبــة عــن حضــور المحاضــرات ألأب فــي عــزوف بالمعمومــات ممــا يتســ
 دون أي تشويق.و مضمونيا ال يختمف كثيرًا عما ىو في الكتب المقررة 

وبالنسبة لمبندين السـادس والعشـرين والتاسـع والثالثـين حـول تنميـة ميـارات التفكيـر 
يمـا غيـر متـوافرين مـن وجيـة نظـر الطمبـة أيضـا اإلبداعي الناقد وحل المشكالت ف

نظـــرًا لعــــدم قـــدرة عضــــو ىيئـــة التــــدريس عمــــى ربـــط المــــادة العمميـــة ببيئــــة الطالــــب 
ومجتمعو والمشكالت المتعمقة بو أثناء عرض المعمومات فـي المحاضـرة مـن جيـة 

 ولطبيعة المقرر من جية أخرى.
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الواحـد واألربعـين التـي تـدور حـول و  ،واألربعـين ،أما بالنسـبة لمبنـود الرابـع والثالثـين
التعامــل مــع الطمبــة بتــوازن انفعــالي وعــاطفي والعدالــة فــي التعامــل باإلضــافة إلــى 

ــذاتي لــدى الطمبــة  فيــي غيــر متــوافرة مــن وجيــة نظــرىم عنــد ؛ تنميــة االنضــباط ال
غمـــب أعضـــاء الييئـــة التدريســـية لعـــدم وجـــود معـــايير واضـــحة لتقـــويم الطالـــب فـــي أ

ممــا قــد يشــعر الطمبــة ؛ معرفيــة والمياريــة والوجدانيــة )االنفعاليــة( جميــع النــواحي ال
بعدم الرضا وعدم التـوازن العـاطفي واالنفعـالي لعضـو ىيئـة التـدريس وعـدم العدالـة 

غمـب الطمبـة فـي أباإلضافة إلـى غيـاب االنضـباط الـذاتي عنـد  ، في التعامل معيم
 الجامعة.

حـــول توظيـــف التقنيـــات الحديثـــة فـــي ر الـــذي يـــدو وبالنســـبة لمبنـــد الثـــاني واألربعـــين 
فيو غيـر متـوافر مـن وجيـة نظـر الطمبـة ، التدريس ) االنترنت والبرامج التعميمية( 

ـــة التـــدريس لميـــارات توظيـــف التقنيـــات الحديثـــة واختيـــار  ـــة امـــتالك عضـــو ىيئ لقم
 نسبيا لطبيعة المعرفة والمعمومات التي يدرّسونيا.أ

عـــين والخمســـين والواحـــد والخمســـين حـــول خدمـــة أمـــا بالنســـبة لمبنـــود التاســـع واألرب
المجتمــع والمشــاركة المجتمعيــة فيــي غيــر متــوافرة لقمــة األنشــطة االجتماعيــة التــي 

 يشترك فييا الطمبة مع أعضاء الييئة التدريسية أثناء العام الدراسي.
ــالعودة إلــى الجــدولين ( يتبــين أن نســبة الكفايــات التــي حصــمت عمــى 6) و (6) وب

/ فمــا فــوق والتــي تــدل عمــى توافرىــا لــدى عضــو ىيئــة التــدريس 6ت/متوســط درجــا
 والمتفــق عمييــا بــين عينــة الطمبــة وعينــة أعضــاء الييئــة التدريســية بمغــت حــوالي 

% من قائمة الكفايات. كما يتبن أن نسبة الكفايات التي حصمت عمى متوسـط 60
ريس / والتـــي تـــدل عمـــى عـــدم توافرىـــا لـــدى عضـــو ىيئـــة التـــد6درجـــات اقـــل مـــن /
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 والمتفق عمييا بين الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية ) عينة البحث( بمغت حوالي 

بينمــــا اختمفــــت اآلراء بــــين الطمبــــة وأعضــــاء الييئــــة ؛ % مــــن قائمــــة الكفايــــات 15
% مـن 25 التدريسـية فـي مـدى تـوافر بعـض الكفايـات والتـي بمغـت نسـبتيا حـوالي 

 .قائمة الكفايات والتي تم تفسيرىا سابقًا 
 وبيذا تمت اإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من فرضياتو.

 مقترحات البحث:
 في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث ما يمي:

إعادة النظر في تكوين األداء الوظيفي القائم لعضو ىيئة التدريس وفقًا  -
 الواردة في ىذا البحث.لمكفايات الالزمة و 

س بالجامعة لممارسة المينة ديد كفاءة عضو ىيئة التدريحبناء مقاييس لت -
بعد حصولو عمى مستوى األداء المقبول وفق و  بعد عام من التأصيل
 معيار أو محك معين.

أداء مستوى أخذ آراء الطمبة في الجامعة في عين االعتبار عند تحديد  -
حيث تعتبر آراؤىم بمثابة تغذية راجعة ، عضو ىيئة التدريس بالجامعة 

 لعضو ىيئة التدريس.

نشطة االجتماعية التي يشترك بيا الطمبة مع أعضاء مام بأنواع األاالىت -
بين النفسية واالجتماعية وذلك لمتقميل من الحواجز ، الييئة التدريسية 

 عضو ىيئة التدريس والطمبة وتنمية العالقات اإلنسانية بينيم.
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توظيف مشاريع التخرج في السنوات األخيرة لخدمة المجتمع وحل  -
المشرف عمى األستاذ الجامعي ب إبداعي من الطالب و مشكالتو بأسمو 

 المشروع.

ميم مقرر أصول البحث العممي عمى طمبة السنوات األولى في مختمف عت -
 الكميات والتخصصات لتنمية ميارات البحث العممي عند الطمبة.

إعداد أعضاء الييئة التدريسية من الناحية التربوية وتنمية مياراتيم  -
من خالل دورات تحاقيم بالمينة ) في مرحمة المعيدية(التدريسية قبل ال
 التأىيل التربوي.

ىيئة التدريس في ضوء  اءعضأتصميم برامج تدريبية لتطوير أداء  -
الكفايات  وبناء عمى ىذا المقترح يمكن إعداد حقيبة تدريبية قائمة عمى 
الكفايات لتنمية بعض الميارات التدريسية لدى عضو ىيئة التدريس 

 م الذاتي.معة وفق نموذج التعمّ بالجا

 

 
 
 
 
 
 

 مراجع البحث
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 أوال : المراجع العربية:
(: الكفايات المينية لدى أعضاء ىيئة التدريس في 6226إسماعيل، فائزة ) -*

الجامعات اليمنية دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة 
 اليرموك ، األردن.

، رئاسة الجميورية  دة في تكوين المعممينالجو (: 6226األحمد، خالد طو ) -*
 دمشق. ،العربية السورية ، ىيئة الموسوعة العربية 

 – األستاذ الجامعي ودوره التربوي في الجامعة(: 6224األغبري، بدر ) -*
 ، اليمن.تعزجامعة  ،دراسة مقدمة إلى ورشة التطوير التربوي 

 في ىيئة التدريس الجامعي لعضوالتنمية المينية (: 6224) الحداد، محمد -*
 عالم الكتب ، مصر، القاىرة.،   مصر

، دار الكتاب ميارات التدريس الفعال(: 6226) اليويدي، زيد -*
 مارات العربية المتحدة.الجامعي،العين، اإل

( : التطــوير المينــي ألعضــاء الييئــة 6996) بركــات، محمــد عــادل وآخــرون -*
المجمةةةةة وء المســــتجدات العالميــــة، التدريســــية فــــي الجامعــــات العربيــــة فــــي ضــــ

المنظمــة العربيـة لمتربيــة والثقافــة والعمــوم، إدارة  لبحةةوث التعمةةيع العةةالي العربيةةة
 ( السنة الثانية.6التعميم العالي، العدد )

، دار   الكفايةةات التعميميةةة فةةي ضةةوء الةةنظع(: 6986مرعــي، توفيــق أحمــد )-*
 الفرقان، عمان.

يع الجةةامعي والتقةةويع الجةةامعي بةةين النظريةةة التعمةة(: 6226) شــحاتة، حســن -*
 القاىرة. ،، مكتبة الدار العربية لمطباعة والنشر والتوزيع  والتطبيق
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التعمةيع الجةامعي بةين (: 6224) طعيمة، رشـدي والبـذري، محمـد بـن سـميمان -*
 القاىرة. ،دار الفكر العربي الواقع ورؤى التطوير ،  رصد

يات التعميمية ألداء أعضاء الييئة التدريسية (: الكفا6226) عميمات، صالح -*
 ،، جامعة دمشقمجمة جامعة دمشق لمعموع التربوية ،في جامعة اليرموك 

 سورية.

االتجاىات الحديثة في التعميع الجامعي (: 6226) مرسي، محمد منير -*
 القاىرة . ،دار النيضة العربية  ، المعاصر وأساليب تدريسو

 
 يةثانيا":المراجع األجنب

 

*- Mireille, Mathieu.  ( 2003):  An Integrated approach to 

Academic Reinforcement Systems.  Higher Education 

Management and policy, Vol.  15, No.  3 charts Article. 

*- Naido Kogi.  ( 2002 ):  Staff Development: alender for 

Quality Assurance.  Newzeland: Massy university ( K. 

Naidoo and massy. Ac, nz)  

*- Nedj, Sefferlen.  ( 2003):  How Community Colleges Are 

Teaching, Teachnology to Faculty Members.  Chronicle 

of Higher Education  

*- Smith& Bein, N.  Mnecessary, J.  R.  ( 2005).  Student and 

Faculty Perceptions of Teaching Behaviour and Student.  
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*- Weir.  H, ( 2006).  Competency Based Professional 

Developmen,  Dissertation Abstract International, Vol. 

53, No 3, pp 1321A 

*- Yalin, H. ( 1990).  A study of Secondary School Teacher 

Competencies necessary for The use of Educational 

Technology ( teacher Cometencies).  Dissertation 

Abstract International, 54(3), p.208-A 

*- Young, S. B. Dogleg, show. ( 1999).  Profiles Of Effective 

College and University Teachers, The Journal of Higher 

Education 

 ثالثا":مواقع الكترونية:
*- http://. Gov, eduyhomepage/ Arabic/ qulitydepartment/ 

qulity conference. Pepoars/ session..p.1-22 
*- http://w ww.  Khayam. Com/ almordaress/ educ/ 

Kifayatoo2. htm 

*- http:// w ww. Khayama.  Com/ yuory/ Competency %20 

Development. htm 

*- http:// www. Ju. Edu.jo/ publication/ cultural 6 u/ ways. 

htm. 
 (   االستبانة 1ممحق ) 

 عضو الييئة التدريسية ............................. السيد الدكتور
 بجامعة البعث. ............................. في كمية

http://w/
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 تحية طيبة وبعد ..
 :  يقــوم الباحث الدكتور محمد إسماعيل بإجراء بحث بعنـوان  

 تقويع أداء المدرس الجامعي من وجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس
( فـي الخانـة التـي تناسـب آراءكـم فـي مـدى   ×فيرجى منكم وضـع إشـارة )  

ضعيفة (  فـي أداء عضـو  –متوسطة  –توافر تمك الكفايات ) بدرجة كبيرة 
لمـــــا آلرائكم من أىمية في النتائج التي سيتم ، ىيئة التدريس بجامعة البعث 

التوصل إلييا من خـالل االسـتبانة المرفقـة ، ولمـا فيـو خيـر لجامعتنـا أسـاتذة 
 2بأن آراءكم سوف توظف بغرض البحث العممي فقط  ا"عمم 2وطمبة 

 يحتعاونكع الصر  لكع شاكرين
 

 الباحث
 محمد إسماعيل الدكتور

 البعث جامعة –كمية التربية 
 

 

 

 

 

 

 اسةةةتبانة

 التعرف عمى مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة التدريس بالجامعة
 مالحظةات درجة توافر الكفايات / الكفايات / البنةةود ع

 ضعيفة متوسطة كبيرة
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     التكوين العممي والمعرفي أ
     من المادة العممية التمكن 1
ــــد فــــي مجــــال اال 2 طــــالع عمــــى كــــل جدي

 التخصص
    

     التسمسل المنطقي في نقل األفكار 3
     طالعسعة اال 4
استخدام أمثمة من الواقع لتوضيح  5

 المقرر
    

توجيو الطمبة إلى مصادر المعمومات  6
 الميمة لممقرر

    

     عرض المعمومات بشكل مشوق 7
     إلعداد الجيد لممحاضراتا 8
القدرة عمى إيصال المعمومات بسيولة  9

 ويسر
    

     االلتزام بأخالقيات البحث العممي 11
     تحديد أىداف المقرر بوضوح لمطمبة 11
تنظيم المقرر بما يتالءم مع مستوى  12

 الطمبة
    

متابعة إنجازات زمالئو من أعضاء  13
 الييئة التدريسية

    

 
 

     القدرة عمى التدريس ب
استخدام المغة الواضحة والمناسبة في  14

 المحاضرات
    

     التنويع في طرائق تدريسو لممقرر 15
     إثارة دافعية الطمبة نحو التعمم 16
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التأكيد عمى احترام الوقت بالنسبة  17
 لمطمبة

    

     التأكد من استيعاب الطمبة لممحاضرات 18
     لقدرة عمى إدارة المحاضرةا 19
استخدام الوسائل التعميمية والتكنولوجيا  21

 الحديثة في التدريس
    

القدرة عمى الشرح بصوت واضح  21
 ومسموع

    

     المشاركة التفاعمية مع الطمبة ج
التركيز عمى الفيم والممارسة وليس  22

 الحفظ واالسترجاع
    

ة المثيرة لمتفكير القدرة عمى طرح األسئم 23
 واإلبداع

    

التنويع في مستويات األسئمة المثير  24
 لتفكير الطمبة

    

القدرة عمى تشجيع الطمبة عمى التعمم  25
 الذاتي

    

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد  26
 وحل المشكالت عند الطمبة

    

السماح لمطمبة باالستفسار عما يريدون  27
 بدون قيد

    

مشاركة الطمبة بحل مشكالتيم  28
 وقضاياىم المرتبطة بالمقرر

    

 
 

مساعدة الطمبة عمى حل مشكالتيم  29
 الخاصة والعامة

    

تقديم المكافأة لمطمبة المتميزين وحثيم  31
 عمى اإلبداع
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تشجيع الطمبة عمى المشاركة في الحياة  31
 الجامعية والمجتمعية

    

ساني واالجتماعي مع التعامل اإلن د
 الطمبة

    

القدرة عمى إشاعة جو من األلفة  32
 والمحبة في المحاضرة

    

     احترام حرية التعبير عن آراء الطمبة 33
التعامل مع الطمبة بتوازن انفعالي  34

 وعاطفي
    

     دعم الطمبة أصحاب المبادرات المتميزة 35
لجة تعزيز االستجابات الصحيحة ومعا 36

 االستجابات الخطأ
    

     تشجيع الطمبة عمى تحمل المسؤولية 37
غرس االحترام المتبادل بينو وبين  38

 الطمبة
    

تشجيع الطمبة عمى تقديم مقترحاتيم  39
 لحل المشكالت الدراسية

    

العدالة في التعامل مع الطمبة دون  41
 تمييز

    

     بةتنمية االنضباط الذاتي لدى الطم 41
استخداع مصادر المعرفة المتعددة  ىة

 وتوظيفيا
    

توظيف التقنيات الحديثة في  42
 التدريس)انترنت، برامج تعميمية(

    

توجيو الطمبة لالستفادة من مصادر  43
 التعمم الحديثة 

    

تشجيع الطمبة عمى تقديم أوراق بحثية  44
 والرجوع إلى المصادر

    

    خدام الوسائط التعميمية التنوع في است 45
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 بما يتناسب مع طريقة التدريس
توظيف ثورة المعمومات في إنتاج  46

 المعرفة وليس في استيالكيا
    

متابعة أنشطة الطمبة ومناقشاتيم عبر  47
 شبكة المعمومات

    

التعاون مع أعضاء ىيئة التدريس في  48
 الدول المختمفة عبر االنترنت

    

     لعممي وخدمة المجتمعالبحث ا و
المشاركة في بعض األنشطة  49

 االجتماعية
    

     احترام عادات المجتمع وتقاليده 51
االىتمام بقضايا المجتمع ومشكالتو  51

 واإلسيام في حميا
    

     إجراء البحوث العممية لخدمة المجتمع 52
التعاون مع زمالئو في إجراء البحوث  53

 العممية
    

العمل عمى توظيف نتائج البحوث في  54
 حل مشكالت المجتمع

    

تدريب الطمبة عمى ميارات البحث  55
 العممي

    

 لكع ا"شكر 
 الباحث

 
 ممخص البحث

يسيم البحث الحالي في تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة من 
 خالل:
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مما يسيم في اختيارىم تحديد الكفايات الالزمة ألداء أعضاء ىيئة التدريس ؛  -
 والمفاضمة بينيم في الترقيات من خالل عممية التقويم.

توفير قاعدة بيانات تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى النمو الميني الذاتي،  -
مما يؤدي إلى استثمار أفضل لمموارد البشرية.واعتمد ىذا البحث عمى المنيج 

مدروسة ووصف العالقات فييا الوصفي التحميمي لقدرتو عمى تحديد الظاىرة ال
، مع إمكانية تحميل البيانات وتفسيرىا من خالل تطبيق استبانة مؤلفة من 

/ كفاية ألداء عضو ىيئة التدريس بالجامعة ، عمى عينة من الطمبة 55/
وأعضاء الييئة التدريسية في كميات جامعة البعث ، خالل العام الدراسي 

لداللة الفروق عمى   T.Testتبار م وقد استخدم الباحث اخ 6228/6229
في تحميل النتائج   فكانت أىم النتائج   SPSSالبرنامج الحاسوبي اإلحصائي 

 كما يمي:
% بين متوسطات درجات آراء 5ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى دالة  -

أعضاء الييئة التدريسية في الكميات التطبيقية والكميات النظرية بجامعة البعث 
 بالجامعة. مدى توافر الكفايات في أداء عضو ىيئة التدريس حول

% بين متوسطات درجات آراء 5ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى -
الطمبة في الكميات التطبيقية والنظرية بجامعة البعث حول مدى توافر الكفايات 

 في أداء عضو ىيئة التدريس. 
بين متوسطات درجات آراء الطمبة % 5توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى -

ومتوسطات درجات آراء أعضاء الييئة التدريسية في مدى توافر الكفايات في 
أداء عضو ىيئة التدريس. وفي ضوء نتائج البحث وضع الباحث بعض 
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ىيئة  اءعضأالمقترحات كان أىميا:تصميم برامج تدريبية لتطوير أداء 
ا المقترح يمكن إعداد حقيبة التدريس في ضوء الكفايات  وبناء عمى ىذ

تدريبية قائمة عمى الكفايات لتنمية بعض الميارات التدريسية لدى عضو ىيئة 
 م الذاتي.التدريس بالجامعة وفق نموذج التعمّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 

The research shares in improving the performance of 

the teaching staff in the university through many points: 
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  - Determining the qualification and quality standards in the 

performance of the teaching staff in order to be able to choose 

the best teaching members  to be promoted. 

 -Finding a data base to help the teaching staff to improve 

their professional ability so we can make use of the human 

resources. 

     This research depended on the descriptive and analytic 

method to determine this phenomenon. It also described the 

relations within this phenomenon and the possibility of 

analyzing and explaining these data by a questionnaire that 

has 55 standards for the quality of the performance of the 

teaching staff at the faculties of Al-Baath University during 

the year 2006-2007. 

     The researcher has used T.  Test to show the differences 

depending on the statistic program SPSS to find out the 

results.  The most important results were as such: 

-There are no statistic differences at the level 5% among the 

average rates of the opinions of the teaching staff at the 

scientific faculties and the theoretical faculties at Al-Baath 

University concerning quality standards in the performance of 

teaching staff . 

-There are no statistic differences at the level 5% among the 

average rates of the opinions of the students at the scientific 
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faculties concerning the quality standards in the performance 

of teaching staff. 

-There are statistic differences at the 5% among the average 

rates between the opinions of the students and the opinions of 

the teaching staff  concerning quality standards of the 

performance  of teaching staff. 

     Depending on the results of the research, the researcher 

has prepared some suggestions.  The most important of which 

are the following:. 

-Preparing the teaching staff on the educational side and 

developing teaching skills before appointment. 

-Designing training programs to develop the performance of 

the teaching staff depending on the quality standards in their 

performance.  Depending on this, we can prepare a training 

course  that relies on the competencies to develop some skills 

in teaching according to self –teaching method. 


