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ABSTRACT 
    In this research we applied statistical methods to approach the main reason which 
increases students understanding level to the subjects , depending on statistical 
survey, which was done in the institute of technology / Baghdad during (2010 – 2011) 
and by using Factor Analysis . The research shows if there was any difference in the 
students evaluation of the faculty members performance on the basis of variables like 
gender, Department. 
The research arrived to the following : 
1- Teaching ways of staff have great effect toward students understanding levels in 
subjects   
2- There are statistically significant differences between the mean of the students 
assessment of the faculty members attributed to difference in department. But, there 
were no significant differences due to gender. 
     Finally, we recommend some steps to improve student's understanding levels, 
depending on teaching staff performance . 
 

 مستوى استیعاب الطلبة للمواد وتقیمھم لالداء التدریسي
 

  خصالمل
في ھذا البحث تم االعتماد على الطرق االحصائیة لبیان اھم العوامل التي تزید من استیعاب الطلبة للمواد ،       

) والتحلیل العاملي . 2010 – 2011اعتمادًا على مسح احصائي اجري في معھد التكنولوجیا / بغداد لطلبة عام (
عضاء الھیئة التدریسیة لھ عالقة بمتغیرات مثًال جنس الطالب كذلك بین البحث فیما اذا كان تقیم الطلبة الداء ا

  والقسم الذي ینتمي الیھ ، وقد تم التوصل الى :
  طرق التدریس لھا تأثیر كبیر بمستوى استیعاب الطلبة للمواد . - 1
على القسم  ھناك فروقات ذات داللة احصائیة لمتوسطات تقییم الطلبة الداء اعضاء الھیئة التدریسیة ، اعتماداً  - 2

  الذي ینتمي الیھ الطلبة ، بینما ال توجد فروقات ذات داللة احصائیة اعتمادًا على جنس الطالب .
واخیرًا تم وضع عدة توصیات من اجل تحسین مستوى استیعاب الطلبة للمادة معتمدین على اداء اعضاء الھیئة 

 التدریسیة .
 

  المقدمة 
ى كفاءة التعلیم والذي بدوره یعتمد على كفاءة التدریسي المنوط بھ اعداد تقدم الدول والمجتمعات علیعتمد      

الكوادر البشریة للنھوض بمسیرة وتقدم المجتمع . والھمیة الدور الذي یقوم بھ عضو الھیئة التدریسیة في 
وات الجامعات والمعاھد التقنیة العراقیة صار من الضروري اتخاذ اسالیب محددة لتقویمھ ، وتحدید االد
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ھ یعتمد علیھا في تقویم ادائھ التدریسي ، ـة عنـوالمصادر التي یمكن من خاللھا الحصول على المعلومات الكافی
الطلبة من اھم المصادر التي یمكن من  االقسام العلمیة والطلبة . ویمكن اعتبار اءـي رؤســـھ اھم ھذه المصادرو

لتدریس وذلك النھم اكثر تعرضًا الدائھ وھم المستفیدین خاللھا الحكم على كفاءة وفاعلیة اداء عضو ھیئة ا
بالدرجة االولى من ھذا االداء ، كما انھم اكثر االشخاص اطالعًا ومعایشة لما یدور في قاعات الدراسة من 

  فعالیات وممارسات تدریسیة .
لتقنیة ، واھمیة الحصول من م الطلبة الداء اعضاء ھیئة التدریس في الجامعات والمعاھد ایوالھمیة عملیة تقی     

ھذه العملیة على احكام صادقة وموضوعیة ، فقد اجرى بعض الباحثین دراسات حول تأثیر مجموعة من 
  المتغیرات في تقدیرات الطلبة الداء اعضاء ھیئة التدریس منھا :

ریس ، تساھلھ او مثل جنسھ ، عمره ، سنوات الخبرة في مجال التد - متغیرات مرتبطة بعضو ھیئة التدریس : - 1
  تشدده في اعطاء الدرجات ، عدد ساعات تدریس المواد ومدى تباینھا ... وغیرھا من المتغیرات .

متغیرات مرتبطة بالطالب : مثل جنسھ ، رغبتھ في الدراسة ، الدرجات التي ینالھا في االمتحانات ، الدرجات  - 2
  استیعابھ للمواد .. وغیرھا من المتغیرات . التي یتوقعھا في االمتحانات . مستواه الدراسي ومستوى 

مدى صعوبتھا او سھولتھا ومدى تطبیقھا على ارض  متغیرات مرتبطة بمواد التدریس : مثل محتواھا ، - 3
  الواقع ... وغیرھا من المتغیرات .

ئم للدراسة متغیرات مرتبطة بظروف التعلیم : مثل حجم القاعات الدراسیة ، عدد الطلبة ، توفر الجو المال - 4
  وغیرھا .

  ومن ھؤالء الباحثین :
  خولة بھجت عبد الرزاق -
 ابتسام الجعفري -
 حسن شحاتھ وفوزیة ابا الخیل -
 عبد الرحمن ابراھیم المحبوب -
  

تلك الدراسات الى عدة نتائج اھمھا یتركز على ضرورة اشراك الطلبة في تقییم اداء عضو ھیئة توصلت    
دة متغیرات متعلقة باالداء التدریسي نفسھ ، مما قد یخرج ھذه العملیة عن التدریس ، والذي بدوره یتأثر بع

  الموضوعیة والدقة ولتفادي ھذه المشكلة البد ان تتوفر شروط محددة لتلك العملیة منھا :
  ان یتوفر عدد كافي من الطلبة . - 1
  یتم اختیار الطلبة عشوائیًا . - 2
  رجیة في تقییم اعضاء الھیئة التدریسیة .ان تتحرر اراء الطلبة من المؤثرات الخا - 3

  وعلى ضوء ما تقدم جاء اھتمام الباحث في ھذا المجال ومحاولة وضع حلول ومعالجات لتلك االمور . 
  

       Research Problem                                                                                      مشكلة البحث
مشكلة البحث في بیان اھمیة طریقة شرح المدرس للمادة وتأثیرھا في زیادة استیعاب الطالب لتلك المادة . تتحدد 

  ومدى اختالف اراء الطلبة باعضاء الھیئة التدریسیة من خالل االجابة على :
  م الطلبة الداء اعضاء الھیئة التدریسیة باختالف جنسھم .یما مدى اختالف تقی - 1
  م الطلبة الداء اعضاء الھیئة التدریسیة باختالف اقسامھم .یف تقیما مدى اختال - 2
  

                                                                                       Research Importanceاھمیة البحث 
تاج ھذا االداء الى تقویم یعتبر اداء التدریسي من اھم الوظائف التي یقوم بھا عضو ھیئة التدریس ، ویح    

وعلیھ فان مستمر وشامل وعادل . واھم وسیلة تعبر عن اداء التدریس الجید ھو طریقة عرضھ وشرحھ للمادة . 
اھمیة ھذا البحث المعتمد على االستبیان االحصائي والتحلیالت االحصائیة تكمن في بیان تأثیر طریقة شرح 

وتأثیر متغیرات الجنس والنوع الذي ینتمي الیھ الطلبة في مستوى  المدرس في زیادة استیعاب الطلبة للمواد
  تقییمھم الداء اعضاء الھیئة التدریسیة .

 
                                                                                    Research Objectivesاھداف البحث  

  یھدف البحث الى :
  التي تؤثر في زیادة استیعاب الطلبة للمواد الدراسیة . الكشف عن اھم العوامل - 1
  الكشف عن اراء الطلبة في طرائق التدریس ودورھا في تقییم اداء عضو ھیئة التدریس . - 2
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                                                                                               Research Sampleعینة البحث 
الغراض البحث  واالمكانیات المتاحة ستقتصر نتائج البحث على عینة عشوائیة طبقیة من معھد التكنولوجیا      

] للعام 1195% ولعدد الطلبة [100/ بغداد . حیث شملت االقسـام [ الكھرباء ، تقنیات الموارد المائیة] بنسـبة 
  ] .2011 – 2010الدراسي [

  
   Research Manner                                                                                         اسلوب البحث 

  اتبع من اجراء البحث االسلوب التالي :     
االعتماد على االستبیان االحصائي الذي قمنا بھ في معھد التكنولوجیا / بغداد لطلبة قسمین من اقسامھا [  - 1

  ] .2011 – 2010خالل الفصل الثاني من العام الدراسي [) 1- (ملحق رد المائیة ] تقنیات الموا –الكھرباء 
] لبیان العوامل التي تؤثر في زیادة استیعاب الطلبة Spssوتبویب البیانات وتحلیلھا باستخدام نظام [ تفریع - 2

  ] . Factor Analysisللمواد عن طریق استخدام التحلیل العاملي [ 
) لحساب داللیة الفروقات بین متوسطات تقدیرات الطلبة T test , F testرات االحصائیة (استخدام االختبا - 3

  ) .ANOVAواحتساب تحلیل التباین () (0.05عند مستوى داللة الداء اعضاء الھیئة التدریسیة ، 
  

  المصطلحات
                                                                                                              Evaluationالتقویم   

التقویم في اساسھ عبارة عن العملیة التي یتم بھا اصدار حكم على مدى تحقیق العملیة التربویة الھدافھا    
  ] .1الموضوعة لھا . وتتمثل مراحلھا في : تحدید االھداف ، تحدید االدوات ، التقدیر ، التفسیر ، التشخیص [

یمكن القول بان التقویم ھي عملیة تشخیصیة وعالجیة تھدف الى بیان جوانب القوة والضعف في اداء اعضاء و   
  الھیئة التدریسیة ، بھدف تطویر ھذا االداء بما یتناسب مع االھداف الموضوعة .

  
                                                                                                                 Assessmentالتقیم 

یعرف التقیم بانھ تقریر او تحدید قیمة الشيء او اھمیتھ في تحقیق الغرض المخصص لھ بواسطة التثمین    
  ] . 2والدراسة الجادة وتتضمن ھذه العملیة مالحظة وقیاس ثم اصدار الحكم على قیمة الشيء [

  
   Teaching Performance                                                                               االداء التدریسي

  ] .3یقصد بھ كل ما یقوم بھ عضو ھیئة التدریس من انشطة وعملیات تتعلق بعملیة تدریسھ لطلبتھ [    
  

  الدراسات السابقة 
  ) :2004دراسة خولة بھجت ( - 1

طرق التدریس في زیادة استیعاب الطلبة للمواد . واعتمد الدراسة على عینة ھدف ھذه الدراسة بیان اھمیة     
) طالب وطالبة من طلبة المعاھد التقنیة . بینت نتائج الدراسة العوامل الرئیسة المؤثرة في زیادة 405مكونة من (

  ] .4وب وغیرھا [استیعاب الطلبة للمواد وفقًا لمتغیرات عدة منھا الجنس ، العمر ، المرحلة ، سنوات الرس
  ) :2002دراسة ابتسام الجعفري ( - 2

ھدف ھذه الدراسة ھو بیان اراء طالبات الدراسات العلیا في االداء التدریسي العضاء ھیئة التدریس في    
) طالبة من طالبات الماجستیر . وكانت نتائج الدراسة ھو 398الجامعات ، معتمدة على استبیان لعینة مكونة من (

 التدریسي العضاء الھیئة  حول االداء        الستجابات  الطالبات  تعود  احصائیة   فروق ذات داللة عدم وجود
  ] .5[     التدریسیة

  )2001دراسة حسن شحاتة وفوزیة ابا الخیل ( - 3
تتضمن الدراسة عدة محاور منھا محاولة التعرف على العوامل التي تساعد في تطویر التدریس والتقویم     
) عضو ھیئة 120امعي وتأثیر التخصص االكادیمي على كفاءة عضو ھیئة التدریس . شملت الدراسة (الج

داء التدریس داللة احصائیة حول ا) طالب وطالبة جامعیة . بینت الدراسة وجود فروقات ذات 350تدریس و (
  ] .6وتأثیر التخصص االكادیمي على ذلك [

  ) :2000دراسة عبد الرحمن ابراھیم المحبوب ( - 4
ھدفت الدراسة الى التعرف على االداء التدریسي لالستاذ الجامعي من خالل تقدیرات الطلبة للطرق التدریسیة     

] طالب وطالبة . اشارت نتائج الدراسة 373، استخدم الباحث فیھا استبیان احصائي طبق على عینة مكون من [
یسیة اكبر من تقدیرات الطالبات . كما كشفت الدراسة الى ان الى ان تقدیرات الطلبة الداء التدریس للھیئة التدر

تقدیرات طلبة التخصص االدبي للمھارات التدریسیة العضاء الھیئة التدریسیة اكبر من تقدیرات الطلبة في 
  ] .7التخصصات العلمیة [
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                                                                                  Statistical Analysisالتحلیالت االحصائیة 
اعتمادًا على نتائج االستبیان المعد لھذا الغرض ، والمعتمد على العینة العشوائیة الطبقیة ، اعتبر معھد      

  التكنولوجیا (المجتمع) مكون من عدة اقسام (طبقات) وكان االختیار العشوائي للطبقات ھو :
  
) طالب وطالبة . علمًا بان ھذا القسم یضم ثالثة فروع ھي 1050رباء وعدد طلبتھ (: قسم الكھ الطبقة االولى - 1

%  ، علمًا بان عدد االستمارات 100فرع القوى وفرع الشبكات وفرع التولید . وكانت نسبة شمول العینة 
  %) ذكور .80%) اناث و (20) ، ونسبة (1045الصالحة من ناحیة البیانات ھو (

  
) طالب وطالبة ویضم فرعین ھما تقنیات الري 220: قسم تقنیات الموارد المائیة وعدد طلبتھ ( ةالطبقة الثانی - 2

) استمارة وبنسبة 150وتشغیل المشاریع . شمل جمیع الطلبة بھذا االستبیان ، وكان عدد االستمارات الصالحة (
  %) ذكور .60%) اناث و (40(

  اء التالیة :االجز )1- (ملحق  اما استمارة االستبیان فشملت
  القسم االول : بیانات تعریفیة عن عمر الطالب ، الجنس ، المحافظة ... الخ . - 1
  القسم الثاني : بیانات عن مستوى استیعاب الطالب للمواد وطبیعة تلك المواد ... الخ .  - 2
  للمواد . القسم الثالث : تضمن عدة اسئلة عن اراء الطلبة بعضو الھیئة التدریسیة واسلوب تدریسھ - 3

% من طلبة القسمین 50وبنسبة  2011 – 2010وقد جرى استبیان اولي في الفصل االول للعام الدراسي 
لمعرفة المعوقات ومدى استجابة الطلبة لالستبیان . ثم اعید اجراء االستبیان الشامل لكال القسمین في الفصل 

لتالفي الصعوبات في االجابة وقد روعي في  الثاني من نفس السنة ، علمًا بان بعض فقرات االستمارة عدلت
  .   ) ]1صیاغة االستبیان البساطة والوضوح [ كما في ملحق (

  
  االحصائیات  - 1
  ] :8اجرى تفریغ وتبویب لنتائج االستمارات وتم التوصل الى [     
  ) .20  -18(للمواد یتركز في الفئة العمریة عدم استیعاب الطلبة  - 1
 مواد یتركز في الطلبة العاملین وغیر متفرغین للدراسة .عدم استیعاب الطلبة لل - 2
 استیعاب الطلبة للمواد یتركز في الطلبة العزاب اكثر من المتزوجین . معد - 3
  

  كذلك فان سبب عدم استیعاب الطلبة للمواد یعود الى :
  ) یبین سبب عدم استیعاب الطلبة للمواد مع النسب المئویة لھا1جدول (

   ت
  المواد سبب عدم استیعاب

 
  عدد الطلبة

 
  النسبة المئویة

  %45  538  طریقة شرح المدرس للمادة  1
  %25  299  عدم الرغبة في المادة  2
  %15  179  عدم مالئمة وقت المحاضرة  3
  %10  120  ظروف القاعة الدراسیة  4
في  ن الطرفینــــزام اي مـــدم التـــع  5

  الحضور (الطالب ، المدرس)
60  5%  

  
  عاله یتضح لنا بان اعلى نسبة لعدم استیعاب الطلبة للمواد یعود الى طریقة شرح المدرس للمادة . من الجدول ا 
  
   Factor Analysis                                                                          استخدام التحلیل العاملي   - 2

تیعاب الطلبة سنستخدم التحلیل العاملي بطریقة العامل الرئیس ایجاد اھم العوامل المؤثرة في مدى اسلغرض      
)Principle Factor Methods) اعتمادًا على نظام (Spss) فان المحاور الرئیسة (Principle 

Components) باستخدام مصفوفة االرتباطات المنخفضة (Reduced Correlation Matrix والمعتمد (
) الیجاد افضل التشبعات للعوامل ھو ما استخدم في ھذا البحث Orthogonal Rotationعلى التدویر المتعامد (

] وبتطبیق طریقة  )2كما في ملحق ( ] . وعلیھ فقد تم وضع وزن لكل مستوى من مستویات المتغیرات [9[
میة ] تعطى العوامل التالیة حسب االھ )3كما في ملحق ( العامل الرئیس كانت مصفوفة النموذج بعد التدویر [

  ] .10النسبیة [
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 ) %27.8: وھو العامل االكثر تأثیر في ظاھرة استیعاب الطالب للمواد حیث ان االھمیة النسبیة ( العامل االول
) ، 0.9420ویضم ھذا العامل متغیرین رئیسین ، المتغیر االول طریقة شرح المدرس للمادة بتشبع مقداره (

  ) .0.8244مقداره ( والمتغیر الثاني عدم الرغبة بالمادة بتشبع
% ) في مجمل العوامل ویضم ثالثة متغیرات . المتغیر االول ھو 25.4ا العامل بنسبة (: یساھم ھذ العامل الثاني

) ، المتغیر الثاني سنوات رسوب الطلبة بتشبع 0.8102طریقة شرح المدرس للمرة الثانیة وبتشبع مقداره (
  ) .0.7924) . اما المتغیر الثالث فھو عمر الطالب بتشبع مقداره (0.8002مقداره (

%) من مجمل العوامل ویضم متغیرین . المتغیر االول ھو جنس 18.8: یساھم ھذا العامل بنسبة ( العامل الثالث
  ) .0.7600تشبع مقداره (ني ھو الحالة االجتماعیة للطالب ب) . والمتغیر الثا0.7900الطالب بتشبع مقداره (

%) من مجمل العوامل ویضم اربعة متغیرات . المتغیر االول 13.4: یساھم ھذا العامل بنسبة ( العامل الرابع
) . 0.7412) . المتغیر الثاني المرحلة الدراسیة بتشبع مقداره (0.7422محل سكن الطالب بتشبع مقداره (

المتغیر الرابع فھو الحالة العملیة للطالب بتشبع  ) . اما0.7411والمتغیر الثالث الحالة المعاشیة بتشبع مقداره (
  ) . 0.7322مقداره (

%) من مجمل العوامل ویشمل متغیرین . المتغیر االول الفرع  10.5یساھم ھذا العامل بنسبة (:  العامل الخامس 
مقداره ) ، المتغیر الثاني ھو سنوات رسوب الطالب بتشبع 10.6230الذي تخرج منھ الطالب بتشبع مقداره (

)0.2843. (  
%) من مجمل العوامل ویشمل ثالثة متغیرات . المتغیر االول 6.1: یساھم ھذا العامل بنسبة ( العامل السادس 

) . والمتغیر الثاني عدم مالئمة القاعات الدراسیة 0.4241ھو عدم االلتزام بحضور المحاضرات بتشبع مقداره (
ھو عدم مالئمة وقت المحاضرة بالنسبة للطالب بتشبع مقداره  ) ، والمتغیر الثالث0.2321بتشبع مقداره (

)0.2100. (  
) فھو یبین مدى تفاعل كل متغیر مع المتغیرات االخرى H2-1) والغیر مفسر (H2ونود توضیح التباین المفسر (

  خالل التباین المفسر من العوامل المختلفة .
یوضح نسبة اسھام العوامل المشتركة في تفسیر لھذا المتغیر ) 0.8421فمثًال التباین المفسر لعمر الطالب مثًال (

وان ھناك عامًال خاصًا لم یقدر في المصفوفة یمثل التباین الخاص لعمر الطالب من خالل تشبع وحید مقداره 
  ) وھكذا بالنسبة لباقي المتغیرات .0.1579(
  
  ) Anova(                                                             استخدام االختبارات االحصائیة وتحلیل التباین  - 3

الطالب للمواد . ولبیان من خالل ما تقدم تبین لنا بان لطریقة شرح المدرس االثر االكبر في زیادة استیعاب      
یة التربویة . ] وِلما لھ من اثر فعال في نجاح العمل11لطریقة اداء اعضاء الھیئة التدریسیة [مھم یاراء الطلبة وتقی

] . واعتمادًا على اجابات الطلبة تم احتساب الدرجة  )1ملحق ( تم تحلیل الجزء الثالث من استمارة االستبیان [
) اختبار 103) . وكانت النتائج : (Spssالوسطیة لتقدیرات الطلبة الداء اعضاء الھیئة التدریسیة باستخدام نظام (

)T testطلبة حسب جنسھم من نتائج االستبیان فان اعداد الطلبة حسب الجنس ھي ) لداللة الفروق في تقییم ال
) اناث في كال القسمین ، ولبیان ما اذا كان ھناك فروقات ما بین تقییم الذكور عن االناث 269) ذكور  و (926(

  ) وكانت النتائج كما في الجدول :T testفي اداء اعضاء الھیئة التدریسیة استخدمنا (
  

  Tیبین توزیع الطلبة حسب الجنس ونتائج اختبار )  2جدول (
  الداللة  المحسوبة T  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  الجنس

 0.05 1.786 16.51 74.52  926  طالب

 14.49 61.23  269  طالبات
  

  
م ی) بین متوسطات تقی0.05ویتضح من الجدول اعاله عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند المستوى (

  ] .12طلبة والطالبات الداء اعضاء الھیئة التدریسیة لكال القسمین [ال
) لداللة الفروق في تقییم الطلبة حسب اقسامھم لغرض معرفة Anova)  وتحلیل التباین (F test) اختبار (203(

سون فیھا ، مدى اختالف اراء الطلبة وتقییمھم الداء اعضاء الھیئة التدریسیة باختالف االقسام والفروع التي یدر
 one wayتم احتساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات الطلبة وباستخدام تحلیل التباین االحادي (

Anova: كما ھو مبین بالجدول كانت النتائج (  
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  ) یبین توزیع الطلبة حسب الفروع واالقسام والنتائج االحصائیة3جدول (
  ف المعیارياالنحرا  المتوسط  العدد  الفروع  االقسام

  
  التقنیات الكھربائیة

 14.93 81.7  500  قوى
 13.16 80.53  400  شبكات
 14.56 79.02  145  تولید

 12.35 75.41  75  تقنیات الري  تقنیات الموارد المائیة
 15.11 72.22  75  تشغیل المشاریع

 
  ) یبین نتائج تحلیل التباین لتوزیع الطلبة حسب االقسام والفروع4جدول (

مجموع   ر التباینمصد
  المربعات

 Fقیمة   درجات الحریة  متوسط المربعات
  المحسوبة

  مستوى الداللة

 0.01 13.5  4 2700.1 10800.2  بین المجموعات
 119 214.9 2557.4  داخل المجموعات

  
بین  ، تبین وجود فروقات ذات داللة احصائیة 0.01المحسوبة عند مستوى داللة  Fمن الجدول اعاله فان قیمة  

  المتوسطات الحسابیة لتقییمات الطلبة الداء اعضاء الھیئة التدریسیة بین قمسي الكھرباء وتقنیات المواد المائیة .
  
  

  االستنتاجات والتوصیات 
   Conclusions                                                                                                   االستنتاجات  

) وللطلبة العزاب 20 – 18عدم استیعاب الطلبة للمواد یتركز في الفئة العمریة (االستنتاجات االحصائیة :  - 1
  والطلبة الغیر متفرغین كلیًا للدراسة .

: ان اكثر عامل مؤثر في زیادة استیعاب الطالب للمادة ھي طریقة شرح المدرس االستنتاجات التحلیلیة  - 2
  یمیة التي یستخدمھا الیصال وتوضیح المادة للطلبة . واالسالیب التعل

  
ان اراء الطلبة وتقییمھم الداء اعضاء الھیئة التدریسیة لیس لھ عالفة بجنس الطالب من ذكور او اناث ، ولھ  - 

  عالقة بالقسم والفرع الذي ینتمي الیھ الطلبة .
  
  

      Recommendation                                                                                         التوصییات 
  مما تقدم اعاله نوصي بما یأتي :

  لیھ تطبیقھا .ریسیة ، وكذلك تطویر استخدامھا وآتطویر ادوات ووسائل تقویم اعضاء الھیئة التد - 1
تدریس والتقویم الحدیثة العضاء اقامة دورات تدریبیة في الكفاءات التدریسیة والمھارات الخاصة باسالیب ال - 2

  الھیئة التدریسیة .
تصمیم وتنفیذ برامج تھدف الى توعیة طلبة الجامعات والمعاھد التقنیة باھمیة دورھم في المجتمع وفي عملیة  - 3

  تقییم اداء اعضاء الھیئة التدریسیة واثر ذلك على تحسین عملیة التعلیم .
لھیئة التدریسیة واثر سنوات الخبرة والدرجة العلمیة على مستوى االداء اجراء دراسات في مجال تقییم اداء ا - 4

  للعملیة التربویة .
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    ھل یجیب مدرس المادة عن استفسارات الطلبة المتعلقة باسلوب االختبارات  16
    مدرس المادة اسئلة االمتحانات متنوعة من حیث السھولة والصعوبة ھل یضع  17
    ھل یصحح االستاذ اجابات الطلبة بعدالة وموضوعیة   18
    ھل تتضمن اسئلة االمتحانات الشمولیة لكل محتوى المادة   19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.mohyssin.com


 مستوى استیعاب الطلبة للمواد وتقیمھم لالداء التدریسي          2،2015.العدد  B)،الجزء ( 33مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد   
 

64 
 

  ) یبین المتغیرات مع مستویاتھا2ملحق (
مستویات المتغیر الرقمیة   مستویاتالمتغیر الوصفیة  المتغیر  ت

  المعتمدة
  تمالحظ

  عددیاً       العمر  1
    1  ذكر  الجنس  2
    0  انثى    
    0  اعزب  الحالة االجتماعیة  3
    1  متزوج    
    2  اخرى    
    1  یعمل  الحالة العملیة  4
    0  ال یعمل    
    0  جید  الحالة المعاشیة  5
    1  متوسط    
    2  ضعیف    
    0  اولى  المرحلة الدراسیة  6
    1  ثانیة    
  عددیاً       سنوات الرسوب  7
    0  بغداد  سكن الطالب  8
    1  اخرى    
الفرع الذي تخرج   9

  منھ
    0  علمي

    1  صناعي     
        سبب عدم استیعاب المادة

  عددیاً       شرح المدرس طریقة  10
  عددیاً       عدم الرغبة بالمادة  11
عدم مالئمة وقت   12

  المحاضرة
  عددیاً     

القاعة  ظروف  13
  الدراسیة

  عددیاً     

  عددیاً       التزام الحضور عدم  14
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  ) مصفوفة النموذج المدورة (تشبعات العوامل المؤثرة في زیادة استیعاب الطلبة للمواد)3ملحق (
 H2 1-H2 6 5 4 3 2 1 المتغیر
 0.1579 0.8421     0.7924  العمر
 0.2679 0.7321    0.7900   الجنس

ة االجتماعیةالحال    0.7600    0.7211 0.2789 
 0.3670 0.6330   0.7322    الحالة العملیة
 0.3179 0.6821   0.7411    الحالة المعاشیة
 0.3979 0.6021   0.7412    المرحلة الدراسیة
 0.2578 0.7422  0.2843   0.8002  سنوات الرسوب
 0.6789 0.3211   0.7422    محل السكن

ع الذي تخرج منھالفر      0.6230  0.4320 0.5680 

داة
الم

ب 
یعا
ست
م ا
عد

ب 
سب

  

طریقة شرح 
 الدرس

0.9420 0.8102     0.9521 0.0479 

عدم الرغبة في 
 المادة

0.8244      0.9042 0.0958 

عدم مالئمة وقت 
 المحاضرة

     0.2100 0.5211 0.4789 

ظروف القاعة 
 الدراسیة

     0.2321 0.5400 0.4600 

عدم التزام 
 الحضور

     0.4241 0.5233 0.4767 
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  )1ملحق (
  استبیان احصائي

  
  المرحلة         االولى         الجنس          ذكر                                          - القسم :

  الثانیة                   انثى                                                                             
 
  

  یعمل      الحالة العملیة         اعزب          الحالة االجتماعیة        علمي            الفرع الذي تخرج   
   متزوج                                     صناعي                                    

  ال یعمل                  منھ                    
  اخرى                                      اخرى                                     

  
  

  سنوات الرسوب             جید                          محل السكن             بغداد       الحالة المعاشیة
  بالمعھد (عددًا)        متوسط              اخرى                                                          

  ضعیف                                                                        
  

  نعم       سبب الرسوب           الغش                          ھل ترغب بالدراسة     
  ال        د             ھعدم استیعاب                      في المع                           
  اخرى                           

  
  

  نعم                تكملةترغب في سبب القبول             المعدل                       
  خرى تذكر                  الدراسة بعد المعھد             البالمعھد                ا  
  
  

  جید               ھل تستوعب          نعم                في الدروس          نظري              مستوى الطالب
  عملي                               متوسط               المادة              ال                       العلمي           

  كالھما                                                                               ضعیف                               
  

  سبب عدم استیعاب المادة                 شرح المدرس للمادة
  عدم الرغبة في المادة                                               

  عدم مالئمة القاعات الدراسیة                                               
  عدم مالئمة وقت الماحضرة                                               

  س / الطالب)  الحضور    عدم حضور اي من الطرفین (المدر                                               
  اخرى تذكر                                               

  


