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 هيئة أعضبء لدى التدريسية املمبرسبت جودة تقويم
 جنران جببمعة التدريس

 مروان صالح الصمادي
 قسم التربية وعمم النفس

 جامعة نجران -كمية التربية 

ييدؼ ىذا البحث إلى تقويـ جودة الممارسات التدريسية لدى  _الممخص
اة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة نجراف مف وجية نظرىـ. تكونت أد

( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت: ميارات التخطيط 54الدراسة مف )
لمتدريس، التنفيذ لمتدريس، تقويـ تعمـ الطمبة، وميارات االتصاؿ 

( عضو ىيئة تدريس مف مختمؼ 260والتواصؿ، حيث طبقت عمى )
كميات الجامعة. أظيرت النتائج تحقيؽ مستوى الجودة إلجمالي الميارات 

( بنسبة مئوية 4.55ت حيث بمغ متوسط التقديرات )ولجميع المجاال
%(، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة في مجالّي تقويـ تعمـ 91)

الطمبة وميارات االتصاؿ والتواصؿ عمى متغيرّي النوع االجتماعي 
لصالح اإلناث والمؤىؿ األكاديمي لصالح حممة الدكتوراه. كما وجدت 

يس واألداة ككؿ عمى متغير الخبرة فروؽ في مجاؿ التخطيط لمتدر 
سنوات فأكثر(. أما بالنسبة  10التدريسية لصالح ذوي الخبرة المرتفعة )

لمتغير نوع الكمية فقد ظيرت فروؽ في مجاؿ ميارات تنفيذ التدريس 
 .لصالح األعضاء في الكميات العممية

: تقويـ األداء، أعضاء ىيئة التدريس، الممارسات كممات مفتاحيو
 .ريسية، تقويـ تعمـ الطمبةالتد

 قدمة. الم1
يعد التعميـ الجامعي أحد أىـ مرتكزات التنمية البشرية كونو     

يتعمؽ بإعداد الكفاءات المتخصصة في مختمؼ مجاالت الحياة، 
ويأتي االىتماـ بموضوع الجودة في التعميـ في سمـ أولويات البحث 

 وؿ النامية والمتقدمةيث تركز الدواالىتماـ في التعميـ الجامعي، ح

 عمى حد سواء عمى دراسة جوانب الجودة في التعميـ بسبب
 .انخفاض مستوى التعميـ فييا ومف اجؿ تحقيؽ متطمبات الجودة

ففي المقاء الذي نظمو منتدى الفكر العربي بالتعاوف مع برنامج 
األمـ المتحدة اإلنمائي حوؿ التعميـ العالي في البمداف العربية 

نت الشكوى العامة حوؿ التعميـ العالي وحوؿ انخفاض ، كا[15]
مستوى التعميـ عمى مستوى العالـ العربي. كما أشار أيضًا تقرير 
التنمية اإلنسانية العربية حوؿ التعميـ الجامعي وأساليب التدريس 
فيو، الذي نظمو المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية بالتعاوف مع 

. إلى تدني مؤشرات  [14]في عماف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي
%( وفقًا 60جودة التعميـ لدى غالبية الجامعات العربية إلى دوف )

لممعايير المعموؿ بيا، وكاف ضعؼ األداء التدريسي ألعضاء ىيئة 
 .التدريس أحد العوامؿ الرئيسة في تدني جودة التعميـ العالي

ة لتأثرىا ويعتبر التدريس الجامعي عممية ذات طبيعة معقد     
بعدد كبير مف العوامؿ منيا ما يتصؿ باألستاذ الجامعي مف حيث 
إعداده عمميا وتربويًا، وسماتو الشخصية، وصالتو البينية مع 
الطمبة، ومنيا ما يتصؿ بالطالب الجامعي مف حيث خصائصو 

بالمنيج  ولو، واستعداداتو، ومنيا ما يتصؿالشخصية، وقدراتو، ومي
لبرامج باإلضافة إلى المناخ الجامعي الذي والخطط الدراسية وا
 عميو فاف تداخؿ ىذه العوامؿ يؤثرو  [5,19]توفره اإلدارة الجامعية 

   عمى نوعية التدريس الجامعي سمبًا أو إيجابا، فبقدر ما تتوفر
 .متطمبات الجودة في كؿ ىذه العوامؿ بقدر ما تكوف جودة التدريس
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أىـ الوظائؼ التي تؤدييا التدريس الجامعي مف  كما تعد وظيفة
الجامعات وأكثرىا فاعمية في إعداد الطمبة لمحياة المستقبمية، وأف 
مقياس تفوؽ الجامعة يعتمد عمى امتالكيا ألعضاء ىيئة تدريس 
مؤىميف تأىياًل عاليًا، بحيث تتوفر ليـ جميع الظروؼ واإلمكانات، 

ممية مف جو أكاديمي مالئـ وخدمات مختمفة تساىـ في جودة الع
التعميمية كي تكوف قادرًة عمى تمبية حاجات التنمية الشاممة 

عمى أف جودة   [17]ومتطمبات العصر المتسارعة. فقد أكد نصار
التعميـ بصفة عامة، والتعميـ العالي بصفة خاصة، تعتبر مطمبًا 
أساسيا يجب أف يتحقؽ في عصر يسوده التعقيد والتغيير 

 .والمنافسة
عتبر مف الجامعات الرائدة والناشئة في المممكة وجامعة نجراف ت    

العربية السعودية، حيث صػدرت التوجييػات السػامية الكػريمة لخػادـ 
 –حفظو هللا -الحرميف الشريفيف الممؾ عبػد هللا بف عبد العزيز 

ىػ, أثناء تدشينو حفؿ 10/10/1427بتأسيس جامعة نجراف في 
الجامعة حاليًا  مع بداية  افتتاح مجمع الكميات الجامعية، وتضـ

ىػ. أربعة عشر كمية عمى النحو 1433/1434العاـ الجامعي 
 :التالي
 .كمية العمـو الطبية التطبيقية .1
 .كمية عمـو الحاسب ونظـ المعمومات .2
 .كمية التربية .3
 .كمية العمـو واآلداب .4
 كمية الطب. .5
 .كمية طب األسناف .6
 .كمية العمـو اإلدارية .7
 .كمية الصيدلة .8
 .ندسةكمية الي .9

 كمية المغات. .10
 .كمية العمـو واآلداب/ فرع شرورة .11
  .كمية التمريض .12

 .كمية الشريعة وأصوؿ الديف .13
 كمية المجتمع14.

وقد بذلت محاوالت لتطوير الييئة التدريسية في الجامعة مف     
الناحية األكاديمية مف خالؿ الورش والدورات التدريبية، غير أف 

ـ يقـ أحد مف الباحثيف بتقويـ جودة ذلؾ قد ال يكوف كافيًا، وحيث ل
الميارات والممارسات التدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس في 
جامعة نجراف، فتأتي ىذه الدراسة بغية المساىمة في تشخيص 
واقع التدريس الجامعي بجامعة نجراف، وبالتالي تقديـ بعض 

 .التوصيات لتطويره وتحسينو

 . مشكمة الدراسة2
ة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في تحقيؽ نظرًا ألىمي    

األىداؼ الجامعية، وتحديدًا عممية إعداد وبناء مخرجات مؤىمة 
ذات كفاءة، تمبي حاجات المجتمع ومتطمباتو المختمفة، أدرؾ 
الباحث مشكمة تقويـ األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس في 

جراءات تحسينو وما يحققو مف انعكاسات عمى  جامعة نجراف وا 
 .جودة التعميـ

لذا فإف الدراسة الحالية محاولًة لدراسة واقع التدريس الجامعي     
في جامعة نجراف مف خالؿ معرفة التقديرات التقويمية لجودة 
ميارات وممارسات التدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
نجراف مف وجية نظرىـ أنفسيـ، مف حيث: ميارات التخطيط 

ريس الجامعي، وميارات تنفيذ التدريس الجامعي، وميارات لمتد
تقويـ تعمـ الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة، وميارات االتصاؿ 
والتواصؿ مع الطمبة. كما تناولت دراسة أثر بعض المتغيرات 
كالخبرة في التدريس الجامعي، والنوع االجتماعي، والمؤىؿ 

ىيئة التدريس عمى األكاديمي، والكمية التي يعمؿ بيا عضو 
تقديراتيـ التقويمية لجودة ميارات التدريس الجامعي مف وجية 
نظرىـ وتقديـ مجموعة مف التوصيات لتطوير وتحسيف األداء 

 .التدريسي ليـ
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 أسئمة البحث . أ
 :حاوؿ البحث اإلجابة عمى األسئمة التالية     

ما التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس الجامعي لدى  .1
 ضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف مف وجية نظرىـ؟أع

ىؿ تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف  .2
 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ النوع االجتماعي؟

ىؿ تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف  .3
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ المؤىؿ 

 ؟األكاديمي
ىؿ تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف  .4

 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ الخبرة التدريسية؟
ىؿ تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف  .5

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ الكمية التي 
 يعمموف بيا؟

 :لبحث.أىداف ا ب
 :حالي إلى تحقيؽ األىداؼ التاليةييدؼ البحث ال     
تقويـ جودة ميارات التدريس الجامعي لدى أعضاء ىيئة  -

التدريس بجامعة نجراف في ضوء المعايير المتضمنة في أداة 
 .الدراسة

معرفة أثر كؿ مف متغيرات النوع االجتماعي والخبرة في  -
التدريس الجامعي، والمؤىؿ، والكمية في التقديرات التقويمية 

 .ة ميارات التدريس الجامعي بجامعة نجرافلجود
تقديـ بعض التوصيات لتطوير وتحسيف األداء التدريسي  -

  .ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف
  أىمية البحث. ج
 يمكف لمجموعة المعايير والفقرات المستخدمة أف تقدـ فرصة -
لعضو ىيئة التدريس في الجامعة لالطالع عمى مضاميف     

تدريس الجامعي مما قد يوفر لو خبرة حقيقية في ىذا ميارات ال
 .المجاؿ

قد تفيد في معرفة أثر بعض المتغيرات عمى جودة ميارات  -
التدريس الجامعي كما تساعد في كيفية استثمارىا، ومعرفة 

 .أييـ أكثر حاجة مف غيره لتطوير أدائو التدريسي
عضاء تشخيص جوانب القوة والضعؼ في األداء التدريسي أل -

ىيئة التدريس في الجامعة، وىذا يسيـ بدوره في تحديد نقاط 
 .االنطالؽ في تطوير األداء التدريسي ليـ

مصطمحات البحث. د  
 التقويم: -

ويقصد بو العممية التي يتـ مف خالليا التخطيط لجمع      
البيانات حوؿ جودة ميارات التدريس الجامعي، بيدؼ 

بما يساعد متخذ القرار تشخيص جوانب القوة والضعؼ فييا 
 .عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطويرىا وتحسينيا

 ميارات التدريس الجامعي: -
يقصد بيا مجموعة القدرات التي يمتمكيا عضو ىيئة      

التدريس الجامعي، والتي تؤىمو لمتدريس في الجامعة بكفاءة 
مف خالؿ قيامو بمجموعة مف السموكيات التدريسية المنظمة 

معيف، وتتضمف ىذه القدرات: متسمسمة التي تخص مجاؿ وال
ة عمى التخطيط لمتدريس، القدرة عمى تنفيذ التدريس، القدر 

القدرة عمى تقويـ تعمـ الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة، والقدرة 
 .عمى االتصاؿ والتواصؿ مع الطمبة

 الجودة: -
يقصد بيا درجة مطابقة السموؾ التدريسي لعضو ىيئة      

لتدريس لمجموعة المعايير المتعمقة بالميارات والخصائص ا
المينية والشخصية التي ينبغي أف تتوفر في األستاذ الجامعي 

 .الجيد
 التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس: -

ىي متوسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة    
لتدريس عمى فقرات االستبياف الخاصة بتقويـ جودة ميارات ا

 .لدييـ
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 أعضاء ىيئة التدريس: -
ىـ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف مف حممة الدكتوراه    

أو الماجستير أو البكالوريوس الذيف يعمموف محاضريف 
 .متفرغيف أو غير متفرغيف فييا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
بأف طالب الجامعة اتفقوا عمى وصؼ  [13]يذكر القاضي     

األستاذ الجامعي الناجح بأنو المعمـ الذي يبسط المادة كميا ليسيؿ 
استيعابيا، وال يعطي الطالب واجبات أكثر مف طاقتو. إال أنيـ 

الطالب أكثر مما يستحؽ مف  تمفوا حوؿ المعمـ الذي يعطياخ
الدرجات. كما أشارت الغالبية العظمى مف الطالب بأف المعمـ 

و بوجو طمؽ، أو الذي يعامميـ معاممة الناجح ىو الذي يالقي طالب
حسنة، ويستطيع المحافظة عمى النظاـ داخؿ الفصؿ مستخدمًا 
كافة الوسائؿ الممكنة، وييتـ بمشكالت الطالب الشخصية والتي 

 .تؤثر عمى دراستو ويحاوؿ توجييو فييا
في كتابو الجامعة والتدريس الجامعي أف  [4]ويشير راشد     

يارات التي يجب أف يمتمكيا أستاذ الجامعة ىناؾ العديد مف الم
ف ألستاذ الجامعة كما أ يصؿ إلى مستوى الكفاية المطموب، حتى

)السمات الشخصية، الكفايات التدريسية،  سمات عدة منيا:
 )الكفايات المينية، الكفايات االجتماعية والثقافية

ىػػدفت إلػػى تطػػوير أداة  دراسػػة [11] وأجػػرى عػػوده والصػػباريني    
قويميػػة لمممارسػػات التدريسػػية فػػي جامعػػة اليرمػػوؾ، وتقػػديـ مجموعػػة ت

معػت الممارسػات المرغوبػة مػف جُ معايير في ىػذا المجػاؿ، وقػد مف ال
( 990( طالبػػا وطالبػػة، ثػػـ طبقػػت األداة عمػػى عينػػة مػػف )400قبػػؿ )

 ة إلػػى تحديػػد بعػػض العوامػػؿ المػػؤثرةطالبػػا وطالبػػة، وتوصػػمت الدراسػػ
)الجػػػنس، الرغبػػػة فػػػي  سػػػات التدريسػػػية مثػػػؿفػػػي تقػػػويـ الطمبػػػة لمممار 

 الرضا عػف الجامعػة، طبيعػة دراسة المساؽ، الرضا عف التخصص،
 .)المادة

دراسة لمدى تقبؿ أعضاء ىيئة  [10] كما أجرى عوده والداىري    
التدريس تقويـ أداءىـ مف قبؿ الطمبة في جامعة اإلمارات العربية 

مدرسا ومدرسة، و  (251المتحدة وتألفت عينة الدراسة مف )
( طالبا وطالبة، وأظيرت النتائج تقباًل محدودًا لعممية تقويـ 1058)

ة التدريسية. الطمبة لممقررات ولمممارسات التدريسية ألعضاء الييئ
التي أظيرت نتائجيا الخصائص  [16]ؿ ودراسة زيتوف ومنيز 

والصفات األكاديمية والشخصية التي ينبغي توفرىا في األستاذ 
 .معيالجا
لتحديد العوامؿ المؤثرة في  [18]وكذلؾ دراسة تشارلز ونورماف     

أظيرت النتائج أف الخبرة والتدريب  ،فعالية التدريس الجامعي
والمعرفة االجتماعية وميارات البحث ىي عوامؿ حاسمة في فعالية 

 .التدريس
لتحديد العوامؿ الكامنة وراء  [22]وفي دراسة بالمرؿ لوريتا     
أظيرت النتائج عالقة قوية بيف نتائج تقييـ الطمبة  ،ة التدريسجود

 .لجودة التدريس وعاممي بيئة التعمـ االجتماعية والتنظيمية
التي ىدفت إلى التعرؼ عمى الكفايات  [20]ودراسة خمفاف      

التدريسية التي يحتاجيا أعضاء الييئة التدريسية في دولة اإلمارات 
( أعضاء ىيئة 10تكونت عينة الدراسة مف )العربية المتحدة، حيث 

( مشرفيف تربوييف، وقد صمـ الباحث أداة قياس 10) تدريس و
( فقرة وقد دلت النتائج إلى أف جميع الكفايات كانت 45مكونة مف )

ميمة مف أجؿ تحسيف كفاية أعضاء الييئة التدريسية في جامعة 
أعضاء الييئة اإلمارات العربية المتحدة، كما أظيرت النتائج أف 

، لى الكفايات التالية: إدارة الصؼالتدريبية والمشرفيف بحاجة إ
 .مراعاة الفروؽ الفردية، التمتع بشخصية إنسانية وجذابة

  "األساليب اإلبداعية في التدريس في كتابو [1]وذكر بربارا       
الجامعي" مجموعة مف المعايير لتقويـ جودة التعميـ لدى المدرسيف 

 .امعات والمعاىد العميافي الج
في دراستو التي ىدفت إلى بناء قائمة  [21] ويشير كيمبر    

بالكفايات التعميمية الالزمة لمعمميف مادة التاريخ بجامعة نيفادا إلى 
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ترتيب الكفايات تبعًا ألىميتيا بالنسبة إلى آراء المعمميف، وقد 
( كفاية ضمف ستة مجاالت 186توصؿ الباحث إلى وضع  )

كاف ترتيبيا حسب األولوية وىي: الكفاية اإلنسانية، كفاية و 
كفاية التدريس،  التخطيط، كفاية الخبرات التعميمية، كفاية التقويـ،

 ؼ.كفاية إدارة الص
التي ىدفت إلى تقويـ جودة ميارات  [6] وفي دراسة السر    

التدريس لدى أساتذة جامعة األقصى في غزة، ومف وجية نظرىـ، 
ليذا اليدؼ االستبياف لجمع البيانات مف أفراد عينة واستخدـ 

الدراسة، وتكونت األداة مف أربعة محاور ىي: ميارات التخطيط 
ميارات تنفيذ التدريس، ميارات تقويـ تعمـ الطمبة،  لمتدريس،

وميارات االتصاؿ والتواصؿ. وقد أظيرت النتائج أف متوسطات 
، ولميارات التخطيطمالي الميارات، التقديرات التقويمية إلج

وميارات االتصاؿ والتواصؿ وصمت مستوى الجودة، حيث بمغت 
%( غير أف نسبة تقديراتيـ 87، %82%، 80ي )عمى التوال

مغا مستوى لميارات تنفيذ التدريس، ولميارات تقويـ تعمـ الطمبة لـ يب
 . ولذا أوصى الباحث باالستمرار%(76%، 77الجودة حيث بمغا )
سواء مف وجية نظر طالبو، أو ،األستاذ الجامعي في عممية تقويـ

مف وجية نظره شخصيًا، مع وضع آلية واضحة لالستفادة مف 
 .نتائج التقويـ في تطوير األداء التدريسي لو

براىيـ      فقد تقدما بدراسة عنوانيا: الممارسات  [9]أما عبود، وا 
تعميـ سنة الالتدريسية لعضو ىيئة التدريس في الجامعة في ضوء أن

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف  مف وجية نظر الطمبة.
(  بأىمية وجود فراد عينة الدراسة )طمبة الجامعةمف أىميا شعور أ

بناء ذات الطالب عالقة بينيـ وبيف األستاذ الجامعي لدورىا في 
المجاؿ  ، إذ أف ىذه العالقة ال تقتصر عمىوتحقيؽ إنسانيتو

حب تأثيرىا عمى المجاؿ ، بؿ ينسميتواإلنساني فقط رغـ أى
، فعندما يشعر الطالب بقرب أستاذه منو واىتمامو بو األكاديمي

كمما شجعو ذلؾ في الرجوع إليو ليسألو أو ليطمب مشورتو في 
الجوانب األكاديمية التي يالقي صعوبة فييا أو التي يبرز مواىبو 

 لكفاياتالتي ىدفت إلى تقويـ ا [12] راسة الغزيواتدو . فييا
التدريسية لدى أعضاء الييئة التدريسية في كمية العمـو التربوية 
بجامعة مؤتو مف وجية نظر طمبة الدراسات االجتماعية، وقد 

( طالب 81( طالبًا وطالبة منيـ )216شممت عينة الدراسة )
( طالبة، واستخدـ الباحث أداة االستبياف لجمع معموماتو 135و)

مف ثالث محاور وىي: كفاية التقويـ،  مف أفراد العينة وتكونت
كفاية التدريس، والكفاية اإلنسانية ألعضاء الييئة التدريسية، وقد 
كشفت الدراسة عمى أف طمبة الدراسات االجتماعية غير راضيف 
عف استخداـ أعضاء الييئة التدريسية لطرؽ التقويـ والتدريس 

ي مف قبؿ التقميدية والتعامؿ غير اإلنساني والتعصب في الرأ
 .أعضاء الييئة في الجامعة

وكانت بعنواف: "المدرس [3] في حيف ىدفت دراسة دياب     
الجامعي في ضوء تحديات القرف الحادي والعشروف" إلى التعرؼ 

وافرىا في المدرس الجامعي عمى السمات والمقومات التي ينبغي ت
، وتحديد درجة أىمية كؿ دور وكؿ سمة مف سمات رالمعاص
س الجامعي المعاصر وذلؾ مف وجية نظر أعضاء ىيئة المدر 

التدريس الجامعي، وقد طبؽ الباحث أداة االستبياف لجمع بياناتو 
مف مجتمع الدراسة وقد تضمنت قسميف األوؿ تناوؿ األدوار 
المتوقعة لممدرس الجامعي، والثاني تناوؿ السمات التي ينبغي 

ميا ضرورة إطالع توافرىا فيو وقد انتيت الدراسة بتوصيات أى
العامميف في مينة التدريس عمى السمات التي يجب توافرىا في 
المدرس الجامعي المعاصر وكذلؾ األدوار المتوقعة منو في القرف 
الحادي والعشريف، وكذلؾ ضرورة توفير اإلمكانيات والمستمزمات 
 لعضو ىيئة التدريس الجامعي لمقياـ بأبحاثو ودراساتو وأدواره لخدمة 

 .تمعومج
بإجراء دراسة بعنواف: معايير  [7]وقامت السقاؼ ومحمد     

)الواقع  ضو ىيئة التدريس بالجامعةالجودة والكفاءة لتحسيف أداء ع
والمأموؿ(، ىدفت إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية: ما معايير 

عضو ىيئة التدريس بكميات الجودة والكفاءة الالزمة لتحسيف أداء 
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قع إلماـ عضو ىيئة التدريس بيذه المعايير؟ ما ؟ ما واالتربية
التصور المقترح لالستفادة مف ىذه المعايير لتحسيف أداء عضو 
ىيئة التدريس؟ وتوصمت الدراسة إلى قائمة بمعايير الجودة والكفاءة 
كاف مف أىميا التعمـ الذاتي لعضو ىيئة التدريس. االستفادة مف 

ت. التعامؿ مع مشكالت التقدـ التكنولوجي في نظـ االتصاال
يجاد الح معرفة ، موؿ ليا. اإللماـ بمتغيرات العصرالمجتمع وا 

أصوؿ البحث العممي التمكف مف  ،لكفايات التعميمية لمعمـ الجامعةا
المشاركة في الندوات  ،االلتحاؽ بالدورات التدريبية، ومياراتو

ر كما خمصت الدراسة إلى ضرورة األخذ بيذه المعايي ،والمؤتمرات
طوير ثقافة التقويـ عند ترقية عضو ىيئة التدريس والعمؿ عمى ت

وتعميؽ اإلحساس بأف العممية التعميمية ىي عممية  ،لضماف الجودة
واتبعت الباحثتاف المنيج الوصفي  ،تمعية في المقاـ األوؿمج
كما توصمتا الى تصور لكيفية  ،تحميمي لإلجابة عف أسئمة الدراسةال

 .لمعايير في تحسيف أداء عضو ىيئة التدريساالستفادة مف ىذه ا
فيدفت إلى إعداد معيار لمكفاءات   [2]أما دراسة حكمي     

المينية المتطمبة لألستاذ الجامعي، ومعرفة أكثر الكفاءات تفضياًل 
لدى األستاذ الجامعي مف وجية نظر الطالب بجامعة أـ القرى فرع 

التي يمكف أف  الطائؼ، كما ىدفت إلى الكشؼ عف المتغيرات
يكوف ليا تأثير في األحكاـ الصادرة مف الطالب عمى الكفاءة 

ث ست كفاءات رئيسية المينية المتطمبة لمعمميـ، وقد حدد الباح
، واإلعداد لممحاضرة وتنفيذىا، والعالقات اإلنسانية، ىي )الشخصية
وأساليب الحفز  ـ، والتمكف العممي والنمو الميني،واألنشطة والتقوي

( وبعد انتياء الباحث مف دراستو توصؿ إلى مجموعة مف تعزيزوال
النتائج أوصى في ضوئيا بمجموعة مف التوصيات كاف مف أىميا، 
ضرورة توفير ما يساعد األستاذ الجامعي عمى أداء المحاضرات 
بفاعمية مثؿ توفير تقنيات التعميـ ومكبرات الصوت واألدوات 

اعات التدريس لتوفير جيد واألجيزة وتفعيؿ الموجود منيا في ق
طالؽ سراح كفاءاتو المينية مف عقاليا  . المعمـ وا 

ىدفت إلى تقويـ األداء التي  [8]المجيد  وجاءت دراسة عبد    
التدريسي ألعضاء ىيئة تدريس المقررات العممية في ضوء 
المعايير القومية لمممارسة األكاديمية لممعمـ الجامعي، وأظيرت 

ىيئة التدريس يتقف محتويات وميارات  النتائج أف عضوات
التخصص، ويتعاممف مع المادة العممية بأساليب مختمفة وفقا 
لطبيعة الموقؼ، ويخططف لمواقؼ التعميـ المختمفة، وينوعف 
بأساليب التدريس، ويستخدمف تكنولوجيا التعمـ في األنظمة 

ت، التعميمية، ويوفرف مناخ تعميمي يتيح تكافؤ الفرص بيف الطالبا
كما ينوعف باستخداـ أساليب التقويـ المختمفة لمبرامج التعميمية، 

 .ويمتمكف ميارات اإلرشاد األكاديمي
مف ىنا ال بد مف الوقوؼ عمى واقع األداء التدريسي الذي     

يمارسو أعضاء ىيئة التدريس في جامعة نجراف، لمعمؿ عمى 
يـ عمى تطوير وتحسيف عممية التعميـ والتعمـ مف خالؿ تدريب

 .الميارات التي قد يتبيف لدييـ ضعؼ في ممارستيا

 . الطريقة واالجراءات4

 أ.  منيج البحث
اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي نظرًا لما ينطوي عميو  

مف رصد لمواقع، وما يتبع ذلؾ مف تحميؿ وتفسير ليذا الواقع 
تو وانتياء استنادًا إلى الدراسات واألبحاث والمصادر التي تناول

بوضع مجموعة مف التوصيات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ 
 .إلييا

 ب. عينة البحث
 تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس العامميف    
في جامعة نجراف خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  

( مدرسًا ومدرسة 1241ىػ، والبالغ عددىـ )1433/1434
( يوضح توزيع أفراد مجتمع 1تمؼ الكميات والجدوؿ رقـ )وبمخ

 .الدراسة حسب الدرجة العممية، والنوع االجتماعي والكمية
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 1جدول 
 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المؤىل العممي والنوع االجتماعي والكمية

 النسبة إنساني عممي النسبة بكالوريوس ماجستير دكتوراه الفئة
 %65 367 445 %65 222 253 337 ذكر
 %35 165 264 %35 163 151 115 انثى

 %100 532 709 %100 385 404 452 المجموع
 %100 %43 %57 %100 %31 %33 %36 النسبة
 %100 1241      كمي

سب ( يوضح توزيع أفراد العينة ح2الكميات، والجدوؿ رقـ ) ( مدرسًا ومدرسة، مف مختمؼ 260وتكونت عينة الدراسة مف )
 .متغيرات الدراسة

 2جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

 إجمالي الكمية إجمالي النوع إجمالي الخبرة المؤىل
 عممية إنسانية ذكر أنثى كبيرة متوسطة متواضعة

 146 60 86 146 98 48 146 74 30 42 دكتوراه
 98 62 36 98 66 32 98 22 22 54 ماجستير
 16 4 12 16` 6 10 16 0 6 10 بكالوريوس
 26o 126 134 260 170 90 260 96 58 106 إجمالي

 ج. أدوات الدراسة 
تـ بناء وتصميـ أداة الدراسة بيدؼ جمع البيانات الضرورية     

لإلجابة عف أسئمتيا، وبالتالي تعرؼ درجة ممارسة ميارات 
مف التدريس الجامعي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف 

وجية نظرىـ؟ ثـ التعرؼ فيما إذا كانت تختمؼ درجة ممارسة 
ميارات التدريس مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ 
بعض المتغيرات: النوع االجتماعي، المؤىؿ األكاديمي، الخبرة 
التدريسية، أو الكمية التي ينتموف إلييا مف خالؿ استجابتيـ عمى 

حث الخطوات اآلتية في إعداد أداة أداة الدراسة، وقد اتبع البا
                         :الدراسة

مراجعة األدب التربوي مف كتب ومراجع وبحوث ذات العالقة  -
 ة الواجب توفرىا لدى عضو ىيئةبالميارات والممارسات التدريسي

 (،1(، )20(، )5(، )16(، )11(، )4(، )13)لتدريس، مثؿ ا
 (6( ،)9( ،)12( ،)3( ،)2،) (21.) 

توصؿ الباحث مف خالؿ المراجعة السابقة إلى مجموعة مف  -
العبارات الدالة عمى الميارات والممارسات التدريسية، وبمغ عددىا 

 .( عبارة، تمت صياغتيا صياغة إجرائية قابمة لممالحظة72)
تحديد مستويات التقدير الكمية لكؿ ممارسة واردة في أداة   -

( درجات، درجة كبيرة 5يرة جدًا وتعطى )الدراسة كاآلتي: درجة كب
( درجات، درجة 3( درجات، درجة متوسطة وتعطى )4وتعطى )

 .( درجة واحدة1( درجة، درجة قميمة جدًا وتعطى )2قميمة وتعطى )
  :صدق األداة وثباتيا

 صدق المحكمين:- 
تـ عرض أداة الدراسة عمى مجموعة مف المحكميف، مف ذوي      

( محكما، 14ة العمـو التربوية، بمغ عددىـ )االختصاص في كمي
وذلؾ إلبداء الرأي في محتوى ومضموف المحاور وسالمة الصياغة 
المغوية والصالحية لموضوع الدراسة، والحاجة إلى التعديؿ، ومدى 
قابمية كؿ عبارة لمقياس، أخذ الباحث بآرائيـ مف حيث إعادة 
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ؼ لمعبارات الصياغة لغويا، أو إضافة بعض الكممات، أو حذ
الغامضة أو الضعيفة، أو دمج المتشابية منيا، وبعد األخذ  بآراء  

% فأكثر منيـ العتماد العبارة، حيث 80المحكميف، اعتمدت موافقة 
 .( عبارة54بمغ عدد عبارات األداة في صورتيا النيائية )

 الصدق الذاتي:- 
مى اتي ألداة الدراسة وىي أعقاـ الباحث بحساب الصدؽ الذ    
يمكف أف يصؿ إلييا صدؽ األداة وذلؾ بحساب الجذر  قيمة

لمعامؿ الثبات وحيث أف معامؿ ثبات األداة يساوي  التربيعي
(. وىو 0،95( وبذلؾ يكوف معامؿ الصدؽ الذاتي يساوي )0،91)

معامؿ صدؽ مرتفع. والجدوؿ أدناه يوضح معامالت الصدؽ 
 .لمجاالت األداة المختمفة

 ثبات األداة:د. 
لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة، تـ تطبيقيا عمى عينة     

( عضو ىيئة تدريس مف خارج عينة الدراسة 30استطالعية مف )
وتـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لالتساؽ الداخمي لألداة ككؿ 
ومجاالتيا األربعة، والذي يستخدـ لمحصوؿ عمى الثبات عندما 

الحصوؿ عمى قيمة  تتكوف األداة مف أبعاد أو مجاالت، حيث تـ
معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت األداة وكذلؾ لألداة ككؿ 

 .( يوضح ذلؾ3والجدوؿ )
 3جدول 

 .معامالت الثبات ألفا كرونباخ، ومعامالت الصدق، لكل مجال من مجاالت األداة
 معامل الصدق معامل الفا عدد الفقرات المجال الر قم
 090، 09،0، 12 التخطيط لمتدريس 1

 090، 09،0، 19 التدريس والتنفيذ 2

 ،،0، 00،0، 11 التقويـ والتغذية الراجعة 3

 ،،0، 00،0، 12 االتصاؿ والتواصؿ مع الطمبة 4

 090، ،،09، 54 الكمي 

( أف معامالت ألفا كرونباخ جميعيا 3يتضح مف الجدوؿ )     
( وكذلؾ معامالت 0،908( وأف معامؿ الثبات الكمي )0،78فوؽ )

صدؽ الذاتي، وىذا يدؿ عمى أف األداة تتمتع بمصدؽ وثبات ال
 .مرتفع، وىي قيـ مناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 ىـ. متغيرات الدراسة:
 :اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية

  :المتغيرات المستقمة
 سنوات، متواضعة(،  5-1الخبرة التدريسية: بثالث مستويات ) -
 (سنوات فأكثر، كبيرة 10)،(سنوات، متوسطة 6-10)

المؤىؿ األكاديمي: بثالث مستويات ) دكتوراه، ماجستير، -    
 .(بكالوريوس

 (.الكمية: بمستوييف )عممية، إنسانية -
 .(النوع االجتماعي: بمستوييف )ذكور، إناث -

  .المتغير التابع: درجة ممارسة الميارات التدريسية
 :و. تطبيق أداة الدراسة

 حث بتوزيع أداة الدراسة عمى مختمؼ الكميات العممية قاـ البا     
واإلنسانية مف خالؿ مكاتب مدراء إدارة الكميات، بعد التحقؽ مف 

( نسخة مف 400صدقيا وثباتيا، حيث تـ توزيع ما يقارب )
ىػ(، كانت 12/7/1434 – 24/6االستبياف، في الفترة ما بيف )

 (.260االستبيانات المعادة منيا )
 :لجة اإلحصائيةز. المعا
واستخدـ الباحث  .(SPSS) تـ إدخاؿ البيانات باستخداـ     

حساب معامالت الثبات )الفا  :المعالجات اإلحصائية التالية
كرونباخ( ومعامالت الصدؽ الذاتي مف خالؿ حساب الجذر 

 .التربيعي لمعامؿ الثبات لفقرات االستبياف ومجاالتو
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الموزونة واالنحرافات المعيارية استخداـ المتوسطات الحسابية     
عمى الفقرات لمقارنة وترتيب الميارات)الفقرات(  العينةإلجابات 

 .ومجاالت األداة حسب ىذه المتوسطات
إجراء اختبار )ت( لمقارنة المتوسطات لمتغيري النوع االجتماعي، 

 .والكمية
 .إجراء تحميؿ التبايف األحادي لمتغيري المؤىؿ والخبرة في التدريس

. النتائج ومناقشتيا5  
النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ: ما التقديرات       

التقويمية لجودة ميارات التدريس الجامعي لدى أعضاء ىيئة 
 .؟دريس بجامعة نجراف مف وجية نظرىـالت

لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ حسبت المتوسطات الحسابية 
ممقارنة مف لعمى الفقرات  العينةواالنحرافات المعيارية الستجابات 

وجية نظرىـ لكؿ مجاؿ وإلجمالي المجاالت. ولمناقشة النتائج حدد 
الباحث ثالث مستويات لمتقديرات التقويمية، ىي: مرتفع )أكثر مف 

( فأكثر، والمستوى المتوسط 4.00%( والتي تقابؿ متوسط )80
(، ومنخفض 4.0 -3قابؿ متوسط مف )%( والتي ت80 – 60)مف
فأقؿ(، وقد حدد الباحث  3%( والتي تقابؿ متوسط )60أقؿ مف )

( لمحد المقبوؿ جامعيًا وىو ما سمي 4.0% والتي تقابؿ )80
 .( يوضح ذلؾ4) دوؿ رقـبمستوى الجودة، والج

 4جدول 
من وجية نظرىم لكل مجال وإلجمالي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة التدريس لجودة ميارات التدريس الجامعي

 .المجاالت
 النسبة المئوية الترتيب درجة الجودة االنحراف المعياري المتوسط المجال

 0.8896 4 مرتفعة 0.46062 4.4481 األوؿ: ميارات التخطيط لمتدريس

 0.9007 3 مرتفعة 0.46856 4.5036 الثاني: ميارات تنفيذ التدريس

 0.9248 1 مرتفعة 0.44446 4.624 الطمبةالثالث: ميارات تقييـ 

 0.9248 2 مرتفعة 0.44446 4.624 الرابع: ميارات االتصاؿ والتواصؿ

 0.91  مرتفعة 0.385 4.55 إجمالي الجوانب األربعة

( أف متوسط التقديرات التقويمية 4) يتضح مف الجدوؿ رقـ     
ء ىيئة إلجمالي المجاالت لميارات التدريس الجامعي لدى أعضا

التدريس بجامعة نجراف مف وجية نظرىـ وصؿ إلى مستوى 
%(، كما أف 91( بنسبة مئوية )4.55الجودة، حيث بمغ المتوسط)

متوسط تقديراتيـ لكؿ مجاؿ مف المجاالت بشكؿ منفرد وصمت 
 ،4.504 ،4.448ودة حيث بمغت عمى التوالي )مستوى الج

 %(، 92%،92 ،%90%، 89(، بنسبة مئوية )4.624، 4.624
وتشير ىذه التقديرات أف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة راضوف 
عف مستوى أدائيـ ويمتمكوف الميارات التدريسية المختمفة بدرجة 

 .مرتفعة
أما فيما يتعمؽ بمتوسطات تقديراتيـ لكؿ فقرة أو ميارة في المجاؿ 

 (5)متدريس(، فيي مبينة بالجدوؿ رقـاألوؿ )ميارات التخطيط ل
 5جدول 

قرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة التدريس لجودة ميارات التدريس الجامعي من وجية نظرىم لكل فقرة من ف
 المجال األول

 الترتيب درجة الجودة االنحراف المعياري المتوسط الفقرة رقم الفقرة
 1 مرتفعة 0.55 4.66                أحدد األىداؼ العامة لممقرر .                 1
 4 مرتفعة 0.694 4.52 أختار موضوعات المقرر الضرورية و األكثر أىمية في مجاؿ التخصص.                                                  2
 7 مرتفعة 0.634 4.45 أحدد أساليب التدريس المناسبة في ضوء أىداؼ المقرر 3

 



282013

741 
 

 (5جدول )تابع 

 9 مرتفعة 1.036 4.34 نسخة مكتوبة مف توصيؼ المقرر مع بداية كؿ فصؿ دراسي.                                               أزود الطمبة ب 4
 8 مرتفعة 0.775 4.42 أحدد متطمبات وآليات التقويـ لممقرر مع بداية كؿ فصؿ دراسي.                                                     5
 10 مرتفعة 0.796 4.25 اجع خطة المقرر وأحدثيا باستمرار.                        أر  6
 6 مرتفعة 0.694 4.46 أحدد أىداؼ المحاضرة في ضوء األىداؼ العامة لممقرر.      7
 11 مرتفعة 0.924 4.25 أستخدـ مراجع حديثة ومتعددة لممقرر.                        8
 3 مرتفعة 0.62 4.65 ممحاضرة قبؿ موعدىا بوقت كاٍؼ.          أقـو بالتحضير ل 9
 2 مرتفعة 0.55 4.66 لدي ميارة في اإلجابة عمى أسئمة الطمبة.                     10
 5 مرتفعة 0.705 4.47 أصوغ أىداؼ متنوعة لممحاضرة.                            11
 12 مرتفعة 0.888 4.25 ية لألفكار الرئيسة في المحاضرة.                                                  أعد ممخًصا يتضمف الكممات المفتاح 12
  مرتفعة 0.461 4.448 إجمالي المجاؿ األوؿ 
( أف متوسط التقديرات لجميع 5يتضح مف الجدوؿ رقـ )    

ميارات التخطيط لمتدريس الجامعي قد وصمت مستوى التمكف 
، 6، 10، 8، 9، 7، 4، 1دة وىي مرتبة تنازليًا كما يمي: )والجو 
11 ،3 ،2، 5 ، 12.) 

وتشير ىذه النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة      
وصموا مستوى الجودة، مف وجية نطرىـ بجميع ىذه الميارات 
كتحديد األىداؼ العامة لممقرر، وتزويد الطمبة بنسخة مكتوبة مف 

، وتحديد أىداؼ المحاضرة، والتحضير المسبؽ توصيؼ المقررات

لممحاضرة، واستخداـ المراجع الحديثة، واإلجابة عمى أسئمة الطمبة، 
وتحديث خطة المقرر بشكؿ مستمر، وتحديد أساليب التدريس 
المناسبة، واختيار الموضوعات األكثر أىمية، وتحديد متطمبات 

داد ممخص بالكممات وآليات التقويـ في بداية الفصؿ، وانتياًء بإع
 .المفتاحية واألفكار الرئيسة لممحاضرة

أما بخصوص متوسطات التقديرات لفقرات المجاؿ الثاني )تنفيذ     
التدريس( مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فيبينيا الجدوؿ رقـ 

(6(
 6جدول 

ودة ميارات التدريس الجامعي من وجية نظرىم لكل فقرة من فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة التدريس لج
 المجال الثاني

 الترتيب درجة الجودة االنحراف المعياري المتوسط الفقرة رقم الفقرة
 13 مرتفعة 0.767 4.45 أوضح األىداؼ الخاصة بكؿ محاضرة. 13
 4 مرتفعة 0.563 4.66 أوظؼ الخبرات السابقة المكتسبة كمقدمة لممحاضرة الجديدة. 14
 8 مرتفعة 0.657 4.57 أبدأ المحاضرة بعبارة تثير انتباه الطمبة و حب االستطالع لدييـ. 15
 1 مرتفعة 0.573 4.78 ألتـز بمواعيد المحاضرات. 16
 3 مرتفعة 0.652 4.66 أعرض الموضوع بشكؿ منطقي و متدرج نحو النقطة الختامية. 17
 5 مرتفعة 0.534 4.61 ر المحاضرة.ُأوضح العالقات بيف محاو  18
 7 مرتفعة 0.633 4.57 أعالج الموضوعات بما يناسب مستوى الطمبة . 19
 16 مرتفعة 0.712 4.42 أربط موضوعات المحاضرة بخبرات الطمبة الشخصية . 20
 17 مرتفعة 0.796 4.36 أستخدـ طرؽ التدريس التي تنمي التفكير الناقد واإلبداعي. 21
 11 مرتفعة 0.758 4.48 عمى استمرار التواصؿ مع الطمبة . أحرص 22
أعطي الطمبة فرصة لمتعبير عف آرائيـ في القضايا والمواضيع  23

 9 مرتفعة 0.621 4.56 المختمفة.
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 (6جدول )تابع 

أطرح أسئمة تتطمب معرفة خاصة بمحتوى المقرر مف خالؿ القراءات  24
 12 مرتفعة 0.715 4.45 الذاتية

 10 مرتفعة 0.672 4.48 كيفية الحصوؿ عمى مصادر المعمومات.أوجو الطمبة إلى  25
 15 مرتفعة 0.702 4.42 أستخدـ أساليب تدريس متنوعة لمتعمـ في المحاضرة. 26
 18 مرتفعة 0.743 4.35 أستخدـ تقنيات و مصادر تعميمية مناسبة لممحاضرة. 27
 6 تفعةمر  0.523 4.59 أستخدـ أمثمة متنوعة لتعزيز فيـ الطمبة . 28
 14 مرتفعة 0.743 4.42 أكمؼ الطمبة بأنشطة تعميمية فردية ، و أخرى جماعية . 29
 2 مرتفعة 3.548 4.75 أختـ المحاضرة بمراجعة المادة ووضعيا في جمؿ تمخيصية مترابطة. 30
أختـ محاضرتي السابقة بقضية مثيرة تتعمؽ بموضوع المحاضرة  31

 19 متوسطة 1.006 3.99 التالية .
  مرتفعة 0.469 4.504 إجمالي المجاؿ الثاني 
( أف متوسط التقديرات لجميع 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )    

ميارات التنفيذ لمتدريس الجامعي قد وصمت مستوى التمكف والجودة 
( وىي "ختـ المحاضرة بقضية مثيرة تتعمؽ 31باستثناء الفقرة رقـ )

كانت بمستوى المتوسط وىي مرتبة  بموضوع المحاضرة التالية"
، 23، 15، 19، 18، 28، 14، 17، 30، 16تنازليًا كما يمي: )

25 ،22 ،24 ،13 ،29 ،26 ،20 ،21 ،27 ،31(. 
وتشير ىذه النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة      

وصموا مستوى الجودة، مف وجية نطرىـ في أغمب ىذه الميارات 
لمحاضرة، وختـ المحاضرة بمراجعة المادة كااللتزاـ بمواعيد ا

وتمخيصيا، وعرضيا بشكؿ منطقي، وتوظيؼ الخبرات السابقة، 
وتوضيح العالقات بيف محاور المحاضرة، والتنويع باستخداـ 

 وى الطمبة، وابتداءاألمثمة، ومعالجة الموضوعات بما يناسب مست

الفرصة بعبارة تثير االنتباه وحب االستطالع، وا عطاء  المحاضرة
 ءىـ، وتوجيييـ لكيفية الحصوؿ عمىعف آرا تعبيرلم لمطمبة

مصادر المعمومات، والحرص عمى استمرار التواصؿ مع الطمبة، 
وتوضيح أىداؼ المحاضرة، وتكميؼ الطمبة باألنشطة الفردية 
والجماعية، واستخداـ أساليب التدريس المتنوعة لمتعمـ وتنمية 

نيات ومصادر التعمـ المناسبة، وأخيرًا التفكير الناقد، واستخداـ التق
جاءت ميارة ختـ المحاضرة بقضية مثيرة تتعمؽ بموضوع 

سة متوسط حيث بمغ متوسطيا المحاضرة التالية بمستوى ممار 
 .وىي قريبة جدًا مف مستوى الجودة (3.99)

أما بخصوص متوسطات التقديرات لفقرات المجاؿ الثالث     
ئة ذية الراجعة( مف وجية نظر أعضاء ىي)تقييـ الطمبة وتقديـ التغ

 (.7التدريس فيبينيا الجدوؿ رقـ )
 7جدول 

 لكل فقرة من فقرات المجال الثالث ات التدريس الجامعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة التدريس لجودة ميار 
 الترتيب لجودةدرجة ا االنحراف المعياري المتوسط الفقرة رقم الفقرة

 6 مرتفعة 0.786 4.36 أستخدـ أساليب متنوعة في تقييـ الطمبة. 0،
 8 مرتفعة 0.909 4.26 أكمؼ الطمبة بتعيينات كتابية حوؿ مضموف المقرر . ،،
 11 مرتفعة 0.899 4.13 أوضح لمطمبة معايير تقويـ التعيينات التي يكمفوف بيا 3،
 3 مرتفعة 3.643 4.52 ألنشطة والمشاركات الصفيةأخصص جزًءا مف عالمات الطمبة ل 0،
 2 مرتفعة 0.668 4.58 أحدد الدرجات عمى أسئمة االختبار حسب أوزانيا . 0،
 9 مرتفعة 0.88 4.19 أعطي الطمبة فرصة االختيار مف بدائؿ التعيينات بما يحقؽ اإلبداع لدييـ 0،
 10 مرتفعة 0.958 4.18 مف أداء الطمبة. أكتب التعميقات عمى أوراؽ التعيينات بطريقة تحسف ،،
 7 مرتفعة 0.919 4.35 أعطي فرصة لمطمبة لمراجعة تصحيح أوراقيـ. 9،
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 الترتيب لجودةدرجة ا االنحراف المعياري المتوسط الفقرة رقم الفقرة
 5 مرتفعة 0.883 4.37 أقـو بدراسة إجابات الطمبة و أحمؿ أنماط األخطاء التي وقعوا فييا ،3
 4 مرتفعة 0.835 4.46 أناقش أسئمة االختبار مع الطمبة بعد االنتياء مف االختبار. 34
 1 مرتفعة 0.532 4.75 أحدد الدرجة النيائية لمطمبة بكؿ موضوعية دوف تحيز. 30

  مرتفعة 0.444 4.624 إجمالي المجاؿ الثالث  
( أف متوسط التقديرات لجميع 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )    

ميارات تقييـ الطمبة والتغذية الراجعة، قد وصمت مستوى التمكف 
فقرات جميعيا، فكانت فقرات المجاؿ مرتبة تنازليًا كما والجودة، لم

، 38، 37، 33، 39، 32، 40، 41، 35، 36، 42يمي: )
34.) 
وتشير ىذه النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة     

وصموا مستوى الجودة، مف وجية نطرىـ في جميع ىذه الميارات 
تحيز، وتحديد كتحديد الدرجة النيائية لمطمبة بموضوعية دوف 

درجات األسئمة حسب الوزف، وتخصيص جزء مف الدرجة لألنشطة 
والمشاركات الصفية، ومناقشة أسئمة االختبار، وتحميؿ أخطاء 

الطمبة ودراستيا، والتنويع بأساليب التقييـ المستخدمة، وا عطاء 
الفرصة لمراجعة تصحيح األوراؽ، وتكميؼ الطمبة بالتعيينات، أما 

رجة فكانت ىي )إعطاء الفرصة لمطمبة لالختيار بيف أقؿ الفقرات د
بدائؿ التعيينات، وكتابة التعميقات عمى أوراؽ التعيينات، وتوضيح 

عمى  سطاتياتو التقويـ ليذه التعيينات( فكانت ممعايير 
(، وىي جميعا قد وصمت مستوى 4.13، 4.18، 4.19التوالي)

 .التمكف والجودة
ات لفقرات المجاؿ الرابع أما بخصوص متوسطات التقدير     

)ميارات االتصاؿ والتواصؿ( مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 (.8فيبينيا الجدوؿ رقـ )

 8 جدول
قرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة التدريس لجودة ميارات التدريس الجامعي من وجية نظرىم لكل فقرة من ف

 المجال الرابع
 الترتيب درجة الجودة االنحراف المعياري المتوسط الفقرة رقم الفقرة
 2 مرتفعة 0.453 4.75 أتحدث بصوت واضح و نطؽ سميـ أثناء المحاضرة. 43
 9 مرتفعة 0.655 4.58 أنوع في نبرات الصوت أثناء المحاضرة. 44
 3 مرتفعة 0.465 4.72 واضحة ومصطمحات سيمة الفيـ عند الشرح. أستخدـ لغة, 45
 10 مرتفعة 0.646 4.55 أستخدـ لغة الجسد والحركة أثناء المحاضرة . 46
 5 مرتفعة 0.575 4.62 أراعي اإليماءات و تعبيرات الوجو لمطمبة أثناء المحاضرة. 47
 1 مرتفعة 3.103 4.83 أبدي حماسة وحيوية أثناء المحاضرة. 48
 6 مرتفعة 0.531 4.62 أحافظ عمى عالقات طيبة مع الطمبة. 49
 12 مرتفعة 0.825 4.45 أحرص عمى معرفة أسماء الطمبة . 50
 4 مرتفعة 0.535 4.66 أستقبؿ الطمبة خارج وقت المحاضرة وخالؿ الساعات المكتبية. 51
 8 مرتفعة 0.642 4.59 أبدي بشاشة و مرًحا في المحاضرة . 52
 11 ةمرتفع 0.738 4.51 أتفيـ مشاعر الطمبة وأحاسيسيـ. 53
 7 مرتفعة 0.678 4.6 أتقبؿ مالحظات الطمبة ومناقشاتيـ بصدر رحب. 54
   0.444 4.624 إجمالي المجاؿ الرابع 
( أف متوسط التقديرات لجميع 8) يتضح مف الجدوؿ رقـ     

ميارات تقييـ الطمبة والتغذية الراجعة، قد وصمت مستوى التمكف 
، 47، 51، 45، 43، 48: )والجودة، وىي مرتبة تنازليًا كما يمي

49 ،54 ،52 ،44 ،46 ،53 ،50.) 
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وتشير ىذه النتائج أف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة     
وصموا مستوى الجودة، مف وجية نطرىـ في جميع ىذه الميارات 
كالحماسة والحيوية أثناء المحاضرة، والتحدث بصوت واضح 

ة، واستقباؿ ونطؽ سميـ، واستخداـ لغة واضحة ومصطمحات سيم
الطمبة في الساعات المكتبية، ومراعاة اإليماءات وتعبيرات الوجو 
أثناء المحاضرة، والمحافظة عمى عالقات طيبة مع الطمبة، وتقبؿ 
بداء المرح والبشاشة أثناء المحاضرة،  مالحظاتيـ ومناقشتيا، وا 
والتنويع بنبرة الصوت، واستخداـ لغة الجسد والحركة أثناء 

 .وتفيـ مشاعر الطمبة وأحاسيسيـ، ومعرفة أسمائيـالمحاضرة، 
يالحظ مف خالؿ النتائج السابقة أف متوسطات التقديرات التقويمية 
إلجمالي ميارات التدريس الجامعي، ولجميع المجاالت منفردة: 
ميارات التخطيط لمتدريس، وميارات تنفيذ التدريس، وميارات تقويـ 

عة ليـ، وميارات االتصاؿ تعمـ الطمبة وتقديـ التغذية الراج
طاتيا عمى توسانت موالتواصؿ. وصمت مستوى الجودة، فقد ك

%، 89(، وبنسب مئوية )4.62، 4.62، 4.50، 4.49التوالي )
( والتي تقابؿ 4.55%(، ومتوسط إجمالي )%92، %92، 90

، [8]%(. وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة عبد المجيد 91نسبة مئوية )
في مجالي: ميارات التخطيط  [6]اسة السر كما تتفؽ مع نتائج در 

لمتدريس وميارات االتصاؿ والتواصؿ، في حيف اختمفت مع نتائج 
في مجالي: تنفيذ التدريس وتقويـ تعمـ الطمبة  [6]دراسة السر 

، [20]وتقديـ التغذية الراجعة. كما اختمفت مع نتائج دراسة خمفاف 
جة إلى بعض التي أظيرت أف أعضاء  الييئة التدريسية بحا

 :الكفايات التدريسية. وقد يفسر ذلؾ ومف خالؿ ما يمي
إف جامعة نجراف تولي اىتماـ كبير الختيار أعضاء ىيئة  .1

التدريس مف خالؿ وضع معايير دقيقة وعالية مف حيث 
الكفاءة والخبرات المتميزة في مجاالت التدريس والبحث 

 .العممي وخدمة المجتمع
اىتمًا كبيرًا في تطبيؽ معايير كما أف جامعة نجراف تولي  .2

الجودة وتقيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ مستمر فيي 

تسعى جاىدة لتحقيؽ مستوى متقدـ في سبيؿ تحقيؽ معايير 
الجودة والحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي في العديد مف 
برامجيا مما يسيـ في تطوير وتحسيف مستوى األداء 

 .التدريسي
ألعضاء ىيئة التدريس العديد مف البرامج  تقدـ جامعة نجراف .3

التدريبية وورش العمؿ الفعالة لتحسيف وتطوير أداء أعضاء 
ىيئة التدريس في مختمؼ الكميات والتخصصات وفي جميع 
المجاالت مع التركيز عمى تطوير وتحسيف الميارات 
التدريسية المختمفة مف خالؿ إعداد مصفوفة باالحتياجات 

ىيئة التدريس وتحديث ىذه المصفوفة  التدريبية ألعضاء
 .باستمرار

وقد يفسر البعض ىذا التميز ووصوؿ جميع الميارات إلى  .4
مستوى التمكف والجودة، بأف التقييـ الذاتي قد يتصؼ 
بالتحيز والبعد عف الموضوعية لذلؾ يوصى الباحث بإجراء 
دراسة لتقويـ جودة الميارات التدريسية ألعضاء ىيئة 

جية نظر الطمبة. وكذلؾ اعتماد تقويـ األداء التدريس مف و 
الكمية ؿ أكثر مف جية كرئيس القسـ وعميدالتدريسي مف قب

     لموصوؿ إلى درجة مف الموضوعية في تقويـ األداء والبعد
 .عف الذاتية والتحيز

عرض النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الثاني: ىؿ     
ة ميارات التدريس مف وجية نظر التقديرات التقويمية لجود تختمؼ
 ىيئة التدريس باختالؼ النوع االجتماعي؟ أعضاء

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد حسبت المتوسطات الحسابية و    
واالنحرافات المعيارية لمتقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس 
ة لممجاالت واألبعاد المختمفة ألداة الدراسة وإلجمالي المجاالت )األدا 

ككؿ(، عمى متغير النوع االجتماعي، وقد تـ استخداـ اختبار ت 
لمقارنة متوسطات التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ النوع االجتماعي، 

 :( يوضح ذلؾ9) والجدوؿ
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 9 جدول
مية لجودة ميارات التدريس من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف النوع اختبار )ت( الختبار الفروق بين متوسطي التقديرات التقوي

 االجتماعي )الذكور واإلناث( لكل مجال من المجاالت ولألداة ككل
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة ت  المجال أو البعد

 0.842 258 -200.- البعد األوؿ: ميارات التخطيط لمتدريس

تنفيذ التدريس البعد الثاني: ميارات  0.838 258 0.403 

 0.023 258 *2.290- البعد الثالث: ميارات تقييـ الطمبة

 0.023 258 *2.290- البعد الرابع: ميارات االتصاؿ والتواصؿ

 0.267 258 -1.113- األداة ككؿ

 (.5...= ∞قيمة ت دالة عند مستوى داللة )*

دـ وجود فروؽ ( ع9يتضح مف نتائج اختبار )ت( في الجدوؿ)    
( في حالة 0.05= ∞ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

إجمالي الجوانب، والجانبيف األوؿ والثاني، في حيف كانت ىناؾ 
بع، حيث فروؽ ذات داللة إحصائية في حالة الجانبيف الثالث والرا

( وىي ذات داللة عمى مستوى أقؿ مف 2.9-قيمة ت لمجانبيف = )
نو تختمؼ متوسطات التقديرات التقويمية ( بمعنى أ0.05= ∞)

لجودة ميارات التدريس بيف أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لمنوع 
ناث( في حالتي ميارات تقييـ الطمبة والتغذية  االجتماعي)ذكور، وا 
الراجعة، وميارات االتصاؿ والتواصؿ، حيث كانت متوسطات 

ات تقديرات عضوات ىيئة التدريس مف اإلناث أعمى مف متوسط
تقديرات أعضاء ىيئة التدريس الذكور، حيث كاف متوسط تقديرات 

( في حيف كاف 4.711، 4.711جانبيف عمى التوالي)اإلناث لم
(. 4.578، 4.578انبيف عمى التوالي )متوسط تقديرات الذكور لمج

وقد يفسر ذلؾ مف خالؿ: االلتزاـ بالتعميمات واالنضباط في العمؿ 
إلناث أكثر منو لدى الذكور كما أف لدى أعضاء ىيئة التدريس ا

طبيعة المجتمع السعودي وانغالقو يفرض عمى اإلناث البقاء في 
مقر العمؿ وعدـ التحرؾ خارج الكمية مما يقمؿ مف انشغاليف بأمور 
بعيدة عف األداء التدريسي ويجعميف أكثر دقة واىتماـ في مجاؿ 

اإلناث قد يكوف تقويـ تعمـ الطمبة. كما أف التعاوف والتكاتؼ بيف 
أكثر مما ىو لدى الذكور مما يتيح مجاؿ أوسع لمتفاعؿ والتواصؿ 
بشكؿ أفضؿ. وكذلؾ عدـ االختالط وتميز الطالبات عف الطمبة 
يزيد مف الدافعية والتفاعؿ والمشاركة الصفية بشكؿ أكبر مما يزيد 
مف حماس عضوات ىيئة التدريس ويتيح الفرص بشكؿ أوسع 

 .تواصؿ بشكؿ أكبرإلظيار ميارات ال
عرض النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الثالث: ىؿ     

تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف وجية نظر 
 أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ المؤىؿ األكاديمي؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية و     
ة لمتقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس واالنحرافات المعياري

لألبعاد المختمفة ألداة الدراسة ولألداة ككؿ بالنسبة لمتغير المؤىؿ 
األكاديمي، وقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي واختبار 
شافيو الختبار الفروؽ بيف متوسطات التقديرات التقويمية لجودة 

أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ  ميارات التدريس مف وجية نظر
( 10المؤىؿ األكاديمي)دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس(، والجدوؿ )

 .يوضح ذلؾ
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 .1جدول 
 تحميل التباين األحادي لمتقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف المؤىل األكاديمي

مجموع     المجال أو البعد
لمربعاتا  

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

المجموعات بيف البعد األوؿ: ميارات التخطيط لمتدريس  0.323 2 0.161 0.76 0.469 

     0.213 257 54.629 داخؿ المجموعات

       259 54.952 الكمي

المجموعات بيف البعد الثاني: ميارات تنفيذ التدريس  0.528 2 0.264 1.205 0.301 

     0.219 257 56.335 داخؿ المجموعات

       259 56.864 الكمي

المجموعات بيف البعد الثالث: ميارات تقييـ الطمبة  2.12 2 1.06 5.55* 0.004 

     0.191 257 49.045 داخؿ المجموعات

       259 51.165 الكمي

المجموعات فبي البعد الرابع: ميارات االتصاؿ والتواصؿ  2.12 2 1.06 5.55* 0.004 

     0.191 257 49.045 داخؿ المجموعات

       259 51.165 الكمي

المجموعات بيف األداة ككؿ  0.732 2 0.366 2.497 0.084 

     0.147 257 37.689 داخؿ المجموعات

       259 38.421 الكمي

يتضح مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي في الجدوؿ رقـ     
   ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 10)
( في حالة إجمالي الجوانب، والجانبيف األوؿ والثاني، 0.05= ∞)

في حيف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في حالة الجانبيف 
           ( وىي أقؿ مف5.55)ؼ =  الثالث والرابع حيث قيمة

( بمعنى أنو تختمؼ متوسطات التقديرات التقويمية 0.05= ∞)

ميارات التدريس بيف أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لممؤىؿ  لجودة
)دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس( في حالتي ميارات تقييـ  األكاديمي

  والتغذية الراجعة، وميارات االتصاؿ والتواصؿ. الطمبة
ولتحديد ىذه الفروؽ استخدـ اختبار شافيو لممقارنات البعدية،     

 :( يبيف ذلؾ11والجدوؿ )

 نتائج اختبار شافيو لممقارنات البعدية لمتوسطات التقديرات حسب متغير المؤىل األكاديمي لممجال الثالث والرابع 11جدول

 الدرجة العممية (J) الدرجة العممية (I) المتغير التابع
المتوسطات  فرق

(I-J) مستوى الداللة الخطأ المعياري 
 0.004 0.05705 *19014. ماجستير دكتوراه البعد الثالث: ميارات تقييـ الطمبة

 0.803 0.11504 0.07629 بكالوريوس
 0.803 0.11504 -07629.- دكتوراه بكالوريوس

 0.627 0.11779 0.11385 ماجستير
 0.004 0.05705 *19014. ماجستير دكتوراه ات االتصاؿ والتواصؿالبعد الرابع: ميار 

 0.803 0.11504 0.07629 بكالوريوس
 0.803 0.11504 -07629.- دكتوراه بكالوريوس

 0.627 0.11779 0.11385 ماجستير
 (5...= ∞الفرق دال عند مستوى داللة )*
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اللة ( أف ىناؾ فروؽ ذات د11) يتضح مف الجدوؿ ر قـ     
إحصائية بيف التقديرات التقويمية لحممة الدكتوراه وحممة الماجستير 

تقويـ ) ولصالح حممة الدكتوراه في الجانبيف الثالث والرابع، ميارات
تعمـ الطمبة، واالتصاؿ والتواصؿ(، حيث كاف متوسط التقديرات 

( في 4.7، 4.7توالي لحممة الدكتوراه )التقويمية لمجانبيف عمى ال
اف متوسط التقديرات التقويمية لمجانبيف عمى التوالي لحممة حيف ك
(. بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة 4.51، 4.51ر )الماجستي

إحصائية بيف متوسط التقديرات التقويمية بيف حممة الماجستير 
والبكالوريوس، وبيف حممة الدكتوراه والبكالوريوس. وىذه النتيجة 

لتي أظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية ، ا [6]تتفؽ مع دراسة السر
بيف متوسط تقديرات حممة الدكتوراه ومتوسط تقديرات حممة 
الماجستير في مجالي ميارات تنفيذ التدريس وميارات االتصاؿ. 
وقد تفسر ىذه الفروؽ بأنيا قد تعود إلى أف حممة الدكتوراه أصبحوا 

صبحوا أكثر أكثر استقرارًا بعد الحصوؿ عمى الدكتوراه وبالتالي أ
تركيزًا واىتمامًا بميارات تقويـ تعمـ الطمبة وتقديـ التغذية الراجعة 
ليـ، وميارات االتصاؿ والتواصؿ. أما حممة الماجستير فيـ أكثر 
ى تركيزا وانشغااًل بطموح الحصوؿ عمى الدكتوراه، مما قد يؤثر عم

مقارنًة بزمالئيـ مف حممة  جيودىـ عمى الميارات التدريسية
كتوراه والبكالوريوس. في حيف طمبة البكالوريوس الطريؽ أماميـ الد

أطوؿ، وتحتاج إلى جيد وتكمفة أكبر، فيـ غير منشغميف بما 

، الماجستير في إكماؿ الدراسة العميينشغؿ بو زمالئيـ مف حممة ا
وربما ال يكوف ذلؾ متاحًا لمكثير منيـ، ليذا السبب فيـ يوجيوف 

بر نحو ميارات التدريس، وربما ىناؾ جيدىـ واىتماميـ بشكؿ أك
ثبات  تفسير آخر وىو السعي لتعويض نقص قد يشعروف بو وا 
جدارتيـ دفعا لبعض الشكوؾ بمستوى مياراتيـ وقدراتيـ. وربما 
يعود عدـ وجود الفروؽ بيف أصحاب المؤىالت المختمفة في 
مجالي ميارات التخطيط لمتدريس، والتنفيذ لمتدريس إلى امتالكيـ 

رات تعميمية متساوية وتمقييـ دورات تدريبية وورش عمؿ خاصة خب
  .بيذه المجاالت بشكؿ أكبر مف المجاالت األخرى

عرض النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الرابع: ىؿ      
تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف وجية نظر 

 أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ الخبرة؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد حسبت المتوسطات الحسابية و     

واالنحرافات المعيارية لمتقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس 
لألبعاد المختمفة ألداة الدراسة ولألداة ككؿ بالنسبة لمتغير الخبرة 
التدريسية، وقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار 

وسطات التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس الفروؽ بيف مت
مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ الخبرة في التدريس 

( 12سنوات فأكثر(، والجدوؿ) 10سنوات،  10-6سنوات،  1-5)
 .يوضح ذلؾ

 12 جدول
 ىيئة التدريس باختالف الخبرة في التدريس تحميل التباين األحادي لمتقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس من وجية نظر أعضاء

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال أو البعد

البعد األوؿ: ميارات التخطيط 
 لمتدريس

 0.017 *4.149 0.859 2 1.719 بيف المجموعات

 0.207 257 53.233 داخؿ المجموعات
  

 259 54.952 الكمي
   

 البعد الثاني: ميارات تنفيذ التدريس
 0.114 2.186 0.476 2 0.951 بيف المجموعات

 0.218 257 55.912 داخؿ المجموعات
  

 259 56.864 الكمي
   

 البعد الثالث: ميارات تقييـ الطمبة
 0.051 3.002 0.584 2 1.168 بيف المجموعات

 0.195 257 49.996 داخؿ المجموعات
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 (21جدول )تابع 

 
 259 51.165 الكمي

   

البعد الرابع: ميارات االتصاؿ 
 والتواصؿ

 0.051 3.002 0.584 2 1.168 بيف المجموعات

 0.195 257 49.996 داخؿ المجموعات
  

 259 51.165 الكمي
   

 اإلجمالي
 0.016 *4.175 0.604 2 1.209 بيف المجموعات

 0.145 257 37.212 داخؿ المجموعات
  

 259 38.421 الكمي
   

 (.5...= ∞قيمة ف دالة عند مستوى داللة )*

يتضح مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي في الجدوؿ      
( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 12رقـ )

( في حالة الجوانب الثاني والثالث والرابع، في حيف 0.05= ∞)
ائية في حالة الجانب األوؿ كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحص

جمالي الجوانب، حيث قيمة ؼ لمجانب  األوؿ واإلجمالي وا 
( وىي ذات داللة عمى مستوى أقؿ مف 4.175، 4.149ىي)

توسطات التقديرات التقويمية بمعنى أنو تختمؼ م (0.05=∞)
التدريس بيف أعضاء ىيئة التدريس تبغًا لمتغير  ياراتة ملجود
سنوات  10سنوات،  10-6سنوات،  5-1) لتدريسيةا الخبرة

حالتي ميارات التخطيط لمتدريس، وفي إجمالي   فأكثر( في
المجاالت ككؿ، ولتحديد ىذه الفروؽ استخدـ اختبار شافيو 

 :( يبيف ذلؾ13لممقارنات البعدية، والجدوؿ )
 13 جدول

جمالي المجاالت ككلنتائج اختبار شافيو لممقارنات البعدية لمتوسطات التقديرات حسب متغير الخبر   ة التدريسية لممجال األول وا 

 المتغير التابع  
(I)  الخبرة في التدريس

 الجامعي
(J)  الخبرة في

 التدريس الجامعي
فرق المتوسطات 

(I-J) مستوى الداللة الخطأ المعياري 
البعد األوؿ: ميارات التخطيط 

 لمتدريس
 0.352 0.07433 0.10768 سنوات 10-6 سنوات 1-5

 0.247 0.06412 -10754.- سنوات فأكثر 10

 0.247 0.06412 0.10754 سنوات 5-1 سنوات فأكثر 10

2152. سنوات 6-10
*
 0.07569 0.019 

 0.578 0.06215 0.06516 سنوات 10-6 سنوات 5-1 اإلجمالي

 0.131 0.05361 -10862.- سنوات فأكثر 10

 0.131 0.05361 0.10862 سنوات 5-1 سنوات فأكثر 10

17379. سنوات 6-10
*
 0.06328 0.024 

 (.5...= ∞الفرق دال عند مستوى داللة )*

( أف ىناؾ فروؽ ذات داللة 13يتضح مف الجدوؿ رقـ )    
سنوات فأكثر  10إحصائية بيف التقديرات التقويمية لذوي الخبرة )

 سنوات 10سنوات( ولصالح ذوي الخبرة ) 10 - 6وذوي الخبرة )
فأكثر( في الجانب األوؿ  وكذلؾ في إجمالي الجوانب، حيث كاف 
جمالي الجوانب ككؿ  متوسط التقديرات التقويمية لمجانب األوؿ وا 

( في 4.63، 4.54سنوات فأكثر( ) 10ة )عمى التوالي لذوي الخبر 

 10 - 6حيف كاف متوسط التقديرات التقويمية لذوي الخبرة )
جمالي  انب ككؿ عمى التوالي الجو سنوات( لمجانب األوؿ وا 

(. بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 4.46، 4.32)
سنوات(  5-1بيف متوسط التقديرات التقويمية بيف ذوي الخبرة )

سنوات فأكثر(، كما لـ تكف ىناؾ فروؽ بيف  10وذوي الخبرة )
 (.سنوات 10-6سنوات( وذوي الخبرة ) 5-1ذوي الخبرة )
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 10ىذه الفروؽ بأف ذوي الخبرة المرتفعة )ويمكف تفسير     
سنوات فأكثر( ربما أصبحوا يتمتعوف باستقرار أكبر بعد ىذه الخبرة 
الطويمة، كما أف ميارات التخطيط لمتدريس أصبحت مف البديييات 
واألساسيات الراسخة بالنسبة ليـ مما كاف لو األثر الكبير 

الي المجاالت واالنعكاس المباشر عمى متوسط تقديراتيـ إلجم
 ( سنوات10 – 6لنسبة لذوي الخبرة المتوسطة مف )ككؿ. أما با

فقد يكونوف أقؿ استقرارًا، مما يجعؿ  اىتماماتيـ موزعة بشكؿ  
أكبر وباتجاىات مختمفة. أما بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس مف 

( سنوات، فربما يبذلوف جيودًا أكبر 5 – 1ذوي الخبرة المتواضعة )
ذات، مما يجعميـ يوجيوف جيودىـ بشكؿ أكبر نحو إلثبات ال

االىتماـ بميارات التدريس المختمفة، وأكثر اىتماما بالدورات 
 .والورش التدريبية المتعمقة بميارات التدريس

عرض النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الخامس: ىؿ     
نظر تختمؼ التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف وجية 

أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ الكمية التي يعمموف بيا )عممية، أو 
 إنسانية(؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد حسبت المتوسطات الحسابية و     
واالنحرافات المعيارية لمتقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس 

ة نوع الكميالدراسة ولألداة ككؿ عمى متغير لألبعاد المختمفة ألداة 
)عممية، إنسانية(، كما تـ استخداـ اختبار ت الختبار الفروؽ بيف 
 ومتوسطات التقديرات التقويمية لجودة ميارات التدريس مف وج

ظر أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ الكمية )عممية، إنسانية(، ن
 :( يوضح ذلؾ14والجدوؿ )

 14جدول 
ويمية لجودة ميارات التدريس من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باختالف الكمية التي اختبار ت الختبار الفروق بين متوسطي التقديرات التق

نسانية  يعممون بيا عممية، وا 

 المتغير التابع  
(I)  الخبرة في التدريس

 الجامعي
(J)  الخبرة في

 التدريس الجامعي
فرق المتوسطات 

(I-J) مستوى الداللة الخطأ المعياري 
ات التخطيط البعد األوؿ: ميار 

 لمتدريس
 0.352 0.07433 0.10768 سنوات 10-6 سنوات 1-5

 0.247 0.06412 -10754.- سنوات فأكثر 10

 0.247 0.06412 0.10754 سنوات 5-1 سنوات فأكثر 10

2152. سنوات 6-10
*
 0.07569 0.019 

 0.578 0.06215 0.06516 سنوات 10-6 سنوات 5-1 اإلجمالي

 0.131 0.05361 -10862.- رسنوات فأكث 10

 0.131 0.05361 0.10862 سنوات 5-1 سنوات فأكثر 10

17379. سنوات 6-10
*
 0.06328 0.024 

 (.5...= ∞قيمة ت دالة عند مستوى داللة )*

( عدـ وجود 14يتضح مف نتائج اختبار )ت( في الجدوؿ )     
ي ( ف0.05= ∞فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التخطيط لمتدريس، )متوسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لميارات

وتقويـ تعمـ الطمبة واالتصاؿ والتواصؿ( تبعًا لمكمية التي ينتمي ليا 
عضو ىيئة التدريس )عممية، إنسانية(، في حيف كانت ىناؾ فروؽ 
ذات داللة إحصائية في حالة الجانب الثاني فقط )ميارات التنفيذ 

جملمتدريس ( 0.05= ∞(، عمى مستوى داللة )الي الميارات، وا 
بمعنى أنو تختمؼ متوسطات التقديرات التقويمية لجودة ميارات 
نسانية(  التدريس بيف أعضاء ىيئة التدريس تبعًا لمكمية )عممية، وا 
في حالة ميارات تنفيذ التدريس، حيث كانت متوسطات تقديرات 

ى مف متوسطات أعضاء ىيئة التدريس في الكميات العممية أعم
تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في الكميات اإلنسانية، حيث كاف 
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متوسط تقديراتيـ في الكميات العممية عمى الجانب الثاني ميارات 
( في حيف كاف متوسط تقديراتيـ في الكميات 4.57تنفيذ التدريس)

(. مما يعني أف أعضاء ىيئة 4.37اإلنسانية لنفس الجانب )
يات العممية يعطوف اىتمامَا لميارات التنفيذ التدريس في الكم

 لمتدريس بشكؿ أكبر مف أعضاء ىيئة التدريس في الكميات األدبية.
مكف تفسير ذلؾ بأف طبيعة التخصصات العممية قد تؤثر في وي

شخصية عضو ىيئة التدريس مف حيث االىتماـ بدرجة اكبر في 
لبا عمى اليقيف مجاؿ تنفيذ التدريس كوف المناىج العممية تبنى غا

العممي، أما التخصصات اإلنسانية فيي تتسـ بتعدد النظريات 
وتغمب عمييا المفاىيـ المجردة. كما يمكف أف يعزى ذلؾ إلى توفر 
اإلمكانات والتقنيات التعميمية بشكؿ أفضؿ لدى الكميات العممية 
مف الكميات اإلنسانية. وكذلؾ ارتفاع مستوى الطمبة بشكؿ عاـ في 

ات العممية قد يساعد عمى التفاعؿ والمشاركة الفاعمة التخصص
 .والتمكف مف تنفيذ العممية التعميمية بشكؿ أفضؿ

. التوصيات6  

 :في ضوء نتائج البحث يمكف تقديـ التوصيات التالية
االستمرار بعقد الدورات التدريبية وورش العمؿ ذات االرتباط  .1

تقويـ الحديثة بمجاؿ طرؽ التدريس واستراتيجياتو، وأساليب ال
لتعمـ الطمبة، وميارات االتصاؿ والتواصؿ، لتطوير الكفايات 
التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، ولممحافظة عمى 

 .مستوى عالي مف الجودة
إنشاء مركز لتطوير األداء التدريسي في الجامعة، بحيث  .2

يسعى ىذا المركز إلى اقتراح وتنفيذ السياسات الخاصة 
الشاممة ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعة، بما بالتنمية 

في ذلؾ سبؿ تطوير الميارات التدريسية والبحثية لدييـ، 
وقياس فعالية التدريس الجامعي، واإلشراؼ عمى تنسيؽ وتقديـ 
الدورات التدريبية وورش العمؿ والنشاطات األخرى المناسبة 

 .لتطوير العممية التدريسية، ومتابعتيا

بالتعميـ القائـ عمى التقنية الحديثة وتزويد القاعات  االىتماـ .3
بالتجييزات واألدوات المناسبة كأجيزة الحاسب والعرض 

 .والسبورة الذكية وغيرىا
يؤكد الباحث عمى مبدأ الرقابة الذاتية وتقوى هللا فيي الطريؽ  .4

القويـ لتحقيؽ جودة التدريس الجامعي والجودة الشاممة لدى 
 .يس بالجامعةأعضاء ىيئة التدر 

االستمرار في عممية تقويـ أداء أعضاء ىيئة التدريس سواًء  .5
مف وجية نظره، و مف وجية نظر طالبو ومف رئيس القسـ، 
مع وضع آلية واضحة لالستفادة مف نتائج التقويـ لتطوير 
األداء التدريسي، ويوصي الباحث باستخداـ ميارات التدريس 

 .في ىذا المجاؿالواردة في أداة الدراسة كمعايير 
يوصي الباحث بإجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ جودة  .6

التدريس الجامعي بجامعة نجراف مف مختمؼ جوانبو، مع 
االىتماـ بوجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس عمى حد 

 .سواء
 NU – بحث مدعـو مف عمادة البحث العممي بجامعة نجراف برقـ

8/12 
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EVALUATING QUALITY OF TEACHING 

PRACTICES OF NAJRAN UNIVERSITY 

STAFF MEMBERS 

Marwan Saleh Al-Sumadi 

Faculty of Education, Najran University 

Abstract-This research aimed at evaluating teaching practices of Najran University staff 

members as excepted by them. Sample was (260) university staff members answered a (54) 

questions applying: planning skills, performance skills, evaluating students and 

communication skills. Level of quality of mastering the four skills reached (91%). Females 

were higher on communication skills, evaluating students. Staff with PhD. degree were 

higher in their  communication skills, than Those of master degrees. Level of experience 

was significantly affecting these skills in favor to high level (10 years and more). Type of 

the faculty was anther affecting variable in favor to scientific colleges. 

 

Keywords: performance evaluation, staff members, teaching practices, evaluating students. 


