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 :إشراف الدكتورة                :إعداد الطالبة

  جرود نسیمة                           بن عمرة العمریة           
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  ملخص
وكذلك للتحقق   ت الدراسة إلى بناء مقیاس جودة األداء التدریسي لألستاذ الجامعي بالجزائر،هدف 

ولتحقیق . من الخصائص السیكومتریة للمقیاس من صدٍق وثباٍت للتأكد من صالحیة ودقة نتائج المقیاس
. تریةهذا الغرض تم بناء مقیاس موضوعي مكون من خمسة أبعاد، وتم التحقق من خصائصه السیكوم

أستاذ جامعي  350وشملت عینة الدراسة  .استعملت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي المناسب للدراسة
، تمنراست، 3- 2، المسیلة، الجزائر2من بعض جامعات الوطن وقد توزعت على جامعات قالمة، البلیدة

افي والتحلیل العاملي وتم التأكد من بنیة المقیاس بواسطة التحلیل العاملي االستكش .الوادي، سطیف
التوكیدي، مما سمح بتحدید معاییر لتفسیر نتائج المقیاس من حیث تحدید مستویات األداء التدریسي 

وقد أسفرت هذه العملیات اإلحصائیة عن صورة نهائیة ). منخفض، متوسط، مرتفع(لألستاذ الجامعي 
بعد : ا یتضمن خمسة أبعاد هيدً بن 66لمقیاس جودة األداء التدریسي لألستاذ الجامعي مكون من 

التخطیط للدرس، بعد تنفیذ الدرس، بعد تقویم الطلبة، بعد التواصل مع الطلبة، بعد توظیف تكنولوجیا 
 .اإلعالم واالتصال

  : الكلمات المفتاحیة
اإلختبارات والمقاییس، الجودة في التعلیم العالي، األستاذ الجامعي، األداء التدریسي، جودة األداء   

  .تدریسيال
  



 

 

Abstract 

 The present study aimed to construct a scale to evaluate faculty members teaching 

performance in Algeria, and also to verify the psychometric properties as validity and 

reliability to ensure the results of this scale. To achieve the purpose of the study, an 

objective scale of five dimensions was constructed, and its psychometric properties were 

verified. The researcher used the descriptive analytical method appropriate for the study. 

The sample of the study included 350 faculty members teaching from some universities in 

Algeria, and was distributed to the universities of Guelma, Blida 2, M'sila, Algiers 2-3, 

Tamanrasset, El Oued, Setif. The structure of the scale was confirmed by exploratory 

factor analysis and confirmatory factor analysis. This allowed the researcher to define 

scale's criteria for determining the level of the faculty members teaching performance (low, 

medium, high). These statistical operations resulted in a scale of teaching performance 

quality for faculty members in Algeria. consisting of 66 items includes five dimensions: 

course planning dimension, course execution dimension, the students evaluation 

dimension, students's communication dimension, information and communication 

technology use dimension. 

key words: 

 Tests and Measurements, Quality in higher education, University Professor, 
Teaching Performance, Quality of teaching performance. 
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